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Szathmári Sándor: Kazohinia 
 

(Záhonyi András könyvismertetése)    
 

5. kiadás: Magvető, Budapest, 1980 
 
 

 
    

 Szathmári Sándor  és anti-álomországának 
 „betikje” 

 
Álomország, ahol minden tökéletesen működik. Nincs 
szükség pénzre, tulajdonra, családra, rendőrségre.  
A jelszó egyszerű: folytass a közösség számára minél 
hasznosabb tevékenységet! Kazohiniában ugyanis rá-
jöttek: ha mindenki így él és „dolgozik”, ez egyben az 
egyén számára is hasznos. Aki „vét” az alapelv ellen 
(álmodozik, kárt tesz önmagában, társaiban, azok mun-
káját akadályozza, nem a ráció, hanem érzelmei alap-
ján dönt stb.), nem börtönbe, hanem „diliházba” ke-
rül. Hiszen beteg! Ugyanis normális-e az, aki saját ma-
gának is rosszat akar, és lelkiismeret furdalás nélkül 
marad távol a munkától-tanulástól? 
 

Ebben az öntudatos és racionálisan igazságos világban 
nincs MEGVESZTEGETÉS (mivel pénz sincs), KONT-
RASZELEKCIÓ (mivel a rokon vagy barát nem élvezi, 
ha olyan feladatot lát el, amelyhez nem ért, vagy amit 
nem szeret – ráadásul a pénz nélküli társadalomban 
„anyagi előnye” sem származhat belőle...), nincs 
BÛNÖZÉS (se harácsolási vágyból fakadó, se meg-
élhetési...). 

 
Kazohinia a mindennap ismétlődő, felesleges felada-
toktól és adminisztrációtól is megkíméli tagjait. Nem 
kell szabadnapot kivenni, hogy egy öröklési vagy adó-
ügyet a hivatal munkaidejében el tudj intézni – ugyan-
is nincs tulajdon és nincs adó (no meg hivatal sem...). 
Ha a dolgozó nem talál munkahelye közelében lakást 
(egy ember számára alkalmas férőhelyet, teljes kom-
forttal), akkor egyszerűen felszólítja az egyik közeli 
lakásban élőt: menjen el és keressen más helyet, mert 
a társadalom összérdeke így kívánja. Az illető ilyenkor 
nem tiltakozik, hanem veszi a fogkeféjét és törül-
közőjét, a szennyest bedobja a ládába, és máris kiköl- 

tözik. Új lakhelyén ugyanis azonnal megkapja a tiszta 
(egyen)ruhát, s amíg dolgozik, a takarító gondoskodik 
a tisztaságról, a rendről, a hűtőszekrényben a tartalék 
ételről-italról. 
Ha valaki önszántából távozik egy másik lakásba, az-
zal segíti társait, hogy kiírja: „elköltöztem”. 
 
Mai civilizációnk még igen távol van ettől az „ideális 
társadalomtól”. 
Baj-e ez? – teszi fel burkoltan a kérdést az író. Lehet-e 
érzelmek nélkül élni, a nő és a férfi gyermekáldást elő-
készítő örömteli egymásra találását „nemi munkának” 
nevezni?  
A tudományos-fantasztikus irodalom falansztere teljes 
(külső) ellenőrzésen alapul. A NAGY Ő az „egyén” 
minden lépéséről tud, azonnal a szemére vetheti, ha 
téveszt vagy lázad. Madách, Goethe és Orwell is meg-
írta, mennyire „embertelen” ez a világ.  
 

(Megj.: az állatokba már beültetett, az emberbe még 
csak „tervezett” chip minden lépésünket ellenőrizné – 
igaz, a bűnözést is csökkentené. Budapest III. kerü-
letében nemrég már bevezették a chip kötelező beül-
tetését – igaz, csak a kutyák számára...) 

 
Vajon emberibb-e, Istennek tetsző-e, ha az ideális tár-
sadalom „belsõ falanszterre” épül fel? Ennek ered 
nyomába Szathmári Sándor. Nem mond határozott 
igent vagy nemet – a döntést ránk bízza, amikor ennek 
a /képzelt/ világnak a bemutatására vállalkozik.  
Kazohinia zanzásított bemutatásával mi sem merészke-
dünk többre. Az ember célja a küzdés maga – de jó cé-
lokért, egymást segítve küzd-e korunk egoista embere 
a kozmosz, a Föld, a földi lét, az emberiség fenn-
maradásáért?  
 

Az előbbi kérdések végiggondolását, megválaszolását 
korunk politikusai, pénzügyi szakemberei számára kü-
lönösen ajánljuk. Egyelőre ugyanis a fontos kérdé-
sekben ők döntenek. Nagy a felelősségük. A szegény-
ség, az élelmiszerhiány, a fenyegető katasztrófák és az 
előbbiekből fakadó lázadások elkerülésének lehetősé-
ge az ő kezükben van. A legjobb döntések meghozatala 
érdekében érdemes „kívülről” is rápillantani mai vilá-
gunkra. 

 
A képzeletbeli Kazohinia megismerése abban sokat 
segíthet. Még akkor is, ha ebben az „idealizált tár-
sadalomban” már nincs szükség politikusra és pénz-
ügyminiszterre: Kazohiniában ugyanis mindenki „ma-
gától” teszi a dolgát, teljesít a lehető legjobban, ké-
pességei szerint. 
 
A megírás óta eltelt 7 évtized igazolta jövőre vonatkozó 
elképzeléseit: megvalósult a több fokozatú mozgójárda,  
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a magától nyíló ajtó, a plasztikus mozi, az üzenetrögzí-
tős telefon, a ragasztással összeállított típusruha, az 
antibiotikus sugárkemence, a látótelefon (képtelefon), 
a műszív és műtüdő. 
Szathmári szerint az ember mai életformáiban eltor-
zult lény. Kiszakadt a lét (természet) személytelen, 
ezért igaz, változatlan és örök egyensúlyt tartó tör-
vényeiből. „Lelkes lénnyé” vált, aki a maga képére, 
vágyai, igényei s főleg rögeszméi szerint akarja meg-
változtatni a lét tiszta valóságát. Életének eltorzítója, 
létének megkeserítője tehát a lélek (és az általa lét-
rehozott műveltség, kielégíthetetlen igények). 
 
A Kazohinia párhuzamai 
Bessenyei György: Tarimenes utazása (utópisztikus és 
szatírikus államregény az osztálytársadalom, a papok uralma 
és a hódító háborúk ellen) 
 
Aldous Huxley: Szép új világ (két évvel a Kazohinia 
után jelent meg!) 
Egy szellemi törvényszerűség: azonos történelmi pillanatban 
és körülmények között az európai művelődés különböző te-
rületein egymástól függetlenül is lényegükben igen rokon 
jelenségek lépnek fel. 
A Kazohiniát bírálói félreértették, félremagyarázták: ugyanis 
nem borzalmas falanszter a hinek társadalma! Azt olvasták 
ki belőle, hogy „óvakodjatok a kollektív civilizációtól, mert 
megélhetetlen, borzalmas!” Pedig nem karikatúra, hanem a 
tökéletes élet megálmodott képe, az egészségesen fejlődő 
emberiség elé állított eszménykép! 
 
 
 

Az Angliába visszatérõ „Gulliver” tapasztalatai 

(részlet a Kazohiniából) 
 

„Te sem ismered fel a saját hangodat, 
ha elõször hallod kívülrõl!” 

 
„Az angol admirális hitetlenkedett: emberek agyalágy 
rögeszmékért és geometriai idomokért vadállati vé-
rengzésbe kezdjenek? Ez a gondolkodás teljes hiánya! 
Oktalan állatokról sem hihető el! 
Az angol admirális „lelkes szavakkal emlékezett meg 
hazám nagyságáról, mely őt a béke és a keresztény ci-
vilizáció őréül állította. És e felemelő békehivatás leté-
teményese a hadsereg, mely biztosítja a világ egyen-
súlyát, a krisztusi igazság fennmaradását és az angol 
polgárság családi tűzhelyének nyugalmát. 
Nincs felemelőbb tudat, mint az angol lobogó alá tar-
tozni, mert ez adja az igazi lelki tökélyt, (a)mi az angol 
polgárt büszkeséggel tölti el, és a világ minden más 
polgára fölé emeli. (Csak az élő és meleg honfiszív  

/az/, melyben él az ideálok és tradíciók szent tisz-
telete.) 
A lobogó és a Biblia tisztelete az a sziklaszilárd pont, 
ami tartalmat és célt ad életünknek, amely megkülön-
böztet minket az oktalan állattól, ez avatja hősökké a 
nemzet fiait, kik boldogan áldozzák életüket a be-
csületért és a hősi halál dicséért. 
A katonai erények és a nemzeti eszme tisztelete a 
népek életének forrása, ami nélkül halál és pusztulás 
volna sorsunk. 
Egyelőre még nem tudjuk, hogy a jövendő háborúban a 
németek, a franciák vagy a japánok ellen kell-e küz-
denünk, de annyi biztos, hogy gondolkodás és habozás 
nélkül sietünk a lobogó védelmére. Ha valamennyien 
meghalunk is, Nagy-Britannia és az eszme örökké élni 
fog!” 
 
Poharát Őfelsége egészségére ürítette, majd a kis angol 
zászlót felkapva háromszoros hip-hip-hurrát kiáltott 
nemzetünk jelvényére. A tisztikar felugrált, a szemek-
ben könnyek csillogtak, és mindnyájunk ajkán fel-
zendült a God save the King. 
 
Hazatérve feleségemet és gyermekeimet jó egész-
ségben találtam. A meghatódottságtól könnyekre fa-
kadva mondta el, hogy engem már mindenki halottnak 
hitt. A gondos feleség aggodalmával kérdezte, hogy mi 
lesz az életbiztosítással, amit már elköltött házam fé-
nyének méltó megőrzésére, és hogy nem lenne-e aján-
latos feltűnés nélkül visszautaznom Kazohiniába, ott 
várva be a jogi elévüléshez szükséges 30 évet. 
Ezt persze nem fogadhattam el, mert a csalás határát 
súrolta volna, mitől (az) angol állampolgár jelleme tá-
vol áll, másrészt már az egész tisztikar tudott ér-
kezésemről. Így hát azzal nyugtattam meg nőmet, hogy 
útleírásomnak kiadásából az életbiztosítást bőségesen 
vissza tudjuk majd fizetni, hiszen élményeim olyan 
tanulságosak, hogy kiadását minden kormányzat ma-
gasra fogja értékelni és terjesztését pártfogolni, hogy 
az alattvalók egy hitvány és ostoba behinekből álló és 
gonosz vezetők által kormányzott társadalom leírásából 
tanulják meg értékelni saját környezetüket. 
És miután tapintatos, de határozott fellépésem a 
parkett-táncost is távozásra bírta hajlékomból, teljesen 
helyreállott a családi béke, ami oly kedves jellemzője a 
meghitt angol otthonnak. 
 
Gulliver eszébe jutott: hazatérte után rögtön expedíciót 
szervez, hogy ő tűzhesse ki itt elsőnek a keresztény ci-
vilizációt jelentő angol lobogót, mielőtt valami kapzsi 
gyarmatosító ország leigázná a sziget derék népét...” 
 
 
 


