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Az élénk benyomás, mellyct a mult idők
példui gyakorolnak ránk, mig hideg nézői mara
dunk a jelennek, vagy azon ellenullhatlan érze
lemnek tulajdonitható, melly bennünket a régiség
tiszteletben tartására von; vagy azon kegyelet
nek, mellyel a nagy halottak iránt természetünk
nél fogva viseltetünk. A távolsllg elvonja gyak
ran szemeink elől a foltokat és tökéletlenségeket,
mell yek közelről kellemetlenül Illetnének. Mind
azonáltal némellyek olly magas, az emberi gyarló

ságon annyira tulemelkedett jellemet tüntettek
föl életökben, hogy nincs szükségök a régiség
eme varázsara , miszcrint egész érilekünket és

egész bámulatunkat magukra vonj lik. Ezek sd·
mából való Morus Taunis is.
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Tamás, egyetlen fia sir Morus .Jlinosnak,
született Londonban 1480-ban, IV. Eduard ural
kodásának huszadik évében, öt évvel VII. Hen
rik trónra jutása előtt.

Morus János életének részleteiről keveset
tudunk, egészen azon perezig, midőn őt II kirá
lyi törvényszék birái között ülve taltiljuk. Ime
az arezkép, mellyet tulajdon fia vett le: "Ő ud
varias, kedves Mrsalgásu, szelid, türelmes, sen
kit sem bántó, igazságos, és tiszta ember volt.
Teste még aggkorában is megtartá egész erejét,
s az ifjukor hajlékonyságát. Miután eleget élt,
hogy fiát mint Angolország eaneellárját lássa,
azt vélte, mi sem köti már őt a földhez: és öröm
mel vette röptét az ég felé."

Anyja, sir Handeombe Je HolyweIl Tamas
leánya volt, Bedfordshireböl. A kor még nem mult
volt el, mellyben hittek a jőslatoknak; és Clement
tudor, azon időbeli hirneves orvos, ki később

egyike lett Morus legkedvesebb barátjainak , be.
széli, hogy Morus anyja, házassága éjjelén meg
álmodta gyermekei szúmát, és jellemét : .e g y i k
nek arcza természetfölötti fénynyel
ragyogott.'

Még más jóslatot is találtak e gyermek jö
vendő nagyságára nézve, egy, dajkája által elő

adott kÖHtkező eseményben. Bizonyos napon e



nő, a kis Morussal karján, lóháton menvén, egy
mocsáron gázolt keresztül: a ló gödörbe lépvén,
elbukott; s a dajka meg akarván menteni a gyer
meket, egy sövényen keresztül, a szomszéd szán
tóföldre dobta: s miután nagy nehezen megsza
badult , rögtön szaladt, keresni csecsemőjét; és
ezt nagy meglepetésére, nem csak minden bajon
kivül, de rá mosolyogva, s kis kezeit felé tartva
találta.

Morus neveltetése a Sz.-Antal-iskolában
kezdődik, meUy a hasonnevű, s VI. Henrik or
száglása óta tetemes nevezetességre jutott beteg
típoló testvérülethez tartozott. Elsö tanitója, Holt
Miklós, igen tanult férfiu volt : ki alatt ő, hogy
sajdt kitételével éljek, m o h ó n e I n y e I t e i n
k á b b , mint lassudan rágta a gramma
tika elemeit; minden társait főlülmulvn értelem-,
és szorgalomban.

Atyja iránti tekintetből később élelmezést
kapott a házban, s idővel Morton bibornokhoz
is, VII. Henrik egyik legjelesebb ministeréhez
bejutott. E korszakban, midőn nem esak a gaz
dagság és méltóságok, de a tudomány és mi
veltség ill kis számu, kedvezésben részesült
egyének kizárólagos osztályrésze volt, a közép
sorsu fiatal ernberek nem igen remélhettek, ma
gasabb állásra emelkedhetni, hacsak valamelly
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hatalmas, és nagylelkü pártfogó kegyét megnyer
ni szerencaések nem voltak. De nem csupán e
czélból keresték az efféle pártfogást: az izlés és
tudomány emberei is kénytelenek voltak ahhoz
folyamodni, ha a jobb társalgást, és a kor fino
mabb modorát magukévá akarák tenni Nagy te
kintetü, B rangbeli személyek keresve- keresték
az illy módot, fiaiknak magasabb nevelést sze
rezhetni. Valamint egy, még távolabb korban, a
vándorlovag apródja, ugy a nemes ifju scm tur
d méltóságán alulinak e nemét az inuskodás
nak uri mesterénél ; nem tartá lealázónak, asztala
körül szolgálni, köpenyét utána vinni, és száz
efféle apró szolgálatokat tenni: meIlyeket nap
jainkban egészen szolgai cselekvényekül néz
nénk. Ez önkénytes megalázódás által a nagyok
ismeretébe jutott, és ama parányi (miniature) UlI
varokban megszerzé magának az azon ranghoz
szükséges ismereteket, meIlyet egykor a fejedcl
mi törvényszéknél , vagy a tanácsban elfoglalni
reménylett.

Morus atyja kitünő bölcseségének jelét au
ta, fia pártfogójának megválasztása által. Morton
bibornok tanult, é" ügyes férfiu volt; kinek sze
mélyes erényei méltán kiérdemelték ama hódu
latot és ragaszkoU,ist, mcllyet iránta Morus min
den alkalommal tanusitott. Igy többi között hir-
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neves lJ t o p i á-jáhan is örömmel emlékezik It

hihornok jeles tulajdonairól, 8 az általa festett
arczkép minden vonásait hálás indulatától köl
osőnőzi, "E tisztes főpap, mond ő, nem kevésbbé
volt tiszteletre méltó, bölcsesége- 8 erényei-,
mint magas méltóságánál fogva. Termete kőzép

szerü volt; és az évek nem görbitették meg tes'
tét. Tekintete inkább tiszteletet, mint megfélem
lést gerjesz tett. Társalgása kedves vala; jóllehet
mindenkor komoly, és tartózkodó. A hozzá folya
modók irányában kissé nyers, és éles hangulatot
használt: hogy azok szellemét, és jellemőket ki
ismerje. Erőteljes, és meggy6ző ékesszólásával a
törvények mély ismeretét egyesitette. Esze pá
ratlan, és emlékezete bámulatos volt. E ritka tu
lajdonokat emelte még a tanulmány és tapaszta
lás is. A király határtalan bizodalmat helyezett
benne; 8 a közjót, ugy szólván, egészen rá fektet

tc, mint talpkőre. I~ uságától fogva be volt avat
va az ügyekbe; 8 ama nagy viszontagságok árán,
mcllyeken keresztül men t, a bölcseség magas
fokát tette tulajdonává."

Maga részéről Morton is erős vonzaImat ta
nusitott növendéke iránt j szelleme, 8 korai érett
sége őt elbájolták. Ncm is mulasztott el semmi

alkalmat, uri vendégeit, kiket asztalánál gyak

ran fogadott, Morusra íigyclmesekké tenni. "E
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gyermekböl, szekta monduni, ki minket itt szol
gáI, nagy ember fog még válni."

Morus öröklötte azon szeretetteljes nyájas
ságot, mellyet ö atyjlínak tulajdonit. Már a bi
hornok szolgálatában kitiinni látjuk öt ama szin
padi mulatságokban, mellyek ünnepélyek alkal
mával turtattuk : nem ugyan. mint szinészt, lega
lábh nem azon értelemben, mellyhen e szó jelenleg
vétetik, hanem inkáhb mint rögtiinüzöt. "Ámbá
tor még igen fiatal volt, irja Roper, megtörtént
ollykor, hogy a knrűcsonyi ünnepek alatt a ját
szókhoz csatlakozott, ét' a szinpadon rögtönözve
szerepelt, a nélkül, hogya darab tárgyát ta
nulmányozta volna j s ő maga több mulatságot
szerzett a nézőknek, mint a többi szinészek ősz

sze sen."
~~rdemes pártfogója ugy vélekedvén, hogy

hazánal a nagyon is szűmos szórakozások elvon
ják a fiatal Morust a tanulástól, és őt mindazon
előnyökben részesiteni akarván, mellyeket hona
nyujtott: Oxfordba kűldé j hol mint a C h r i s t
C h II r c h tagja, lépett az akkor Canterbury név
alatt ismert collegiumha. Morus épen tizenhete
dik évébe fordult j s két évig maradt ez egye
temben; meglepő előmenetelt téve a Rethorica-,
Logica-, és Philosophidban j s megmutatva ez ál-
tal, mit tehet az érlelemmel párosult munka Ez
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idő-tájhan történt, hogyahirneves Erasmus
meglátogatá Oxfordot. Itt ismerte meg Morust ;
és ez együttlétök idejétől kezdődik ama benső

ség, melly e két nevezetes ember közt mindvé

gig fönrillott, Oxfordban ismerkedett, és barátko
zott meg Morus ·Wolaey-vel is, ki akkor a Mag
dolna-Collegium ingyennövendéke volt, ugy

szinte Colet-te1.
A korszak, mellyhen Morus az egyetemhe

lépett, igen kcdvczó volt a classikni tanuImá
uyoknak; mivel akkor Oxford a görög és latin
nyelvben leg"jártasahb két fé r/i ut birta, Grocyn-t,
és Linacre-t, Morus a régi tudományoknak előtte

föl tárult kincseiben uj örömforrásra talált; és
unokája kifejezése szerint, "egész lelke könyvei
he ment át." Morus egész tüzzel iparkodott,
egyéh ismereteihez a görög nyelvet is csatolni;
s látandjuk késöbh, hogy c szép, és akkor még

kevéssé elterjedt nyelvet ö mindig nagyra be

csülte.
Atyja ez idő alatt csak annyi pénzt küldött

neki, a mennyi ellátására szorosan megkivánta

tott; és pontos számadást kinint tőle. Morusnak
nehezen esett ugyan c mcgszoritás: de későbh
hálát adott Istennek, hogy atyjának hiilcs eljá
rása mcgvonta WIc mind az időt, mind pedig az
eszközöket, magát rosszra vitetni engedni.
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Morus 149!"l·ben elhagyta az egyetemet és
visszatért Londonha; a N e w - J n n ben ~) fo
gadva szállást: hogy magát a jogtanulmányra
adja. "Itt, ugy mond Roper, elég nagy előmene

telt tőn; és csakhamar a L i n c o l n's -·1 n n tag

jává lett."
A főváros zaja, s csábjai közepett, a henyé

lés, játék, dőzsölés, és mindennernü erkölcste
lcnségek látványa levén naponkint szemei előtt,

Morus érezte a magárai kettős vigyázat szüksé
gét; és a mint maga mondja, "minden erejét
meg kelle fesziteni, hogy a szolgáló, az érzéki
ség, ne féktelenkedjék urnöje, az ész ellen." Ö
jól felfogta Krisztus ama szavainak értelmét: "A
k i gyülöli életét e világon, megtartja azt az örök
életre." III Y meggyőződés mellett egyik megta
gadás a másikat követte. A szamos csábok, mcly
lyek minden részről ostromlűk , hosszuvá , s ne
hézzé tették a küzdést; a bőjthez, és virrasztáshoz
folyamodott tell át : soha sem engedve magának
többet 4-5 órai álomnál. Valamelly pad, ,-agy
puszta föld szolgált neki ágyul ; egy köteg vesz
sző volt vánkosa. Vezeklést tartott minden pénte-

*) Inn (honnan a német Inn ung is), a franczia hötellel
egyet jelentő szú ; s ez időben olly szállodakat is je
lentett, mcllyckbe utasok, vagy egyes czéhek, tanu
ló-testületek stb. tagjai, fizetés mellett fölvétettek
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ken, és hőjti napokon j azt tartván, hogy l'CZ a leg
jobb táplálék, rncllyct fellázadó testének adhat."
Később még azt a saokast is fölvette, hogy szőr

inget (cilicium) viselt j meJlyet soha scm is tett
le többé, még akkor sem: midőn Angolország
cancclldrjává lett.

1500-banMorus, a mint unokájától tudjuk.
a Charter-Househoz (carthausiak háza) közel vet
te lakását, és négy évig a earthauslak közt élt ;
követve a rend szabályait, a nélkül, hogy foga
dalmat tett volna le. Némelly irók csudálkozni
látszottak a fölött, hogy olly tevékeny jellemű, s
vig kedélyü ember, magát a zárdai magányra
szorithatta: mintha bizony e tulajdonságok az
őszinte isteni-félelemmel, és az embernek Terem
tője iránti kötelességeivel össze nem férhetné
nek ! Morusnak egy perezben gondolata volt, II

fereneziek rendének szerzetes-ruháját fölvenni,

hogy Istennek annál inkább szolgálhasson j de
tekintetbe vevén, hogy ama korszakban a kü
lönféIe szerzetes-rendek első szigoruk- és buz
galmukból alábbhagytak. e szándékától elállott.
Később, Lilly hüséges barátjával azon eszme
foglalkoztatta, hogy magát a világi -papi életre
szenteli ; dc az Isten más utat jelölt ki számára.
Neki nem kellett magányosan maradni: ő arra
volt rendelve l hogy mintául szolgáljon a férjek-

*
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nek: hogy azokat megtanitsa, miként neveljék
gyermekeiket, szereesék nejeiket, és, magukat
egészen a haza szolgálatára áldozva, hogy kell
jen mégis egy egészen egyházi férfiu erényeit,
az ajtatosságot, keresztény szeretetet, alázatos
ságot, önmegtagadást, és szüzességet gyako
rolniok,

Erzsébetnek, VII. Henrik nejének, és VBl·
Henrik anyjának J503-ban történt halála, al
kalmat adott Morusnak , költői tehetségét nap·
fényre hozni. II u e fu I I a m e n t a t i o n a-jának
(a bánkódás jajvessékeléec) következő soraiban
az erő nem hiányzik.

"üh ti! kik e világ örömeiben, és egy tö
redékeny boldogságban helyezitek hitetek- és
bizodalmatokat i ti! kik ugy éltek e földön, mint
ha azt soha sem kellene elhagynotok : gondolja
tok a halálra, s vessétek szemeiteket rám i nem
találhntndt ok jobb példára. Imént még királyné
tok voltam ez országban i és nézzétek: ime most itt
nyugszom."

"Hova lettek váraink, és tornyaink ? Fölsé
ges Richmond, olly hamar el kelle téged hagy
nom; és Westminsterben, a te ke zeirl dicső müvét,
egyetlen, és kedves uram (férjem)! nem Iátan
dom többé. Adja a I\linuenható , hogy e lak
számodra, s fiaid számára lett légyen emelve. A



mi engem illet, az én palotám meg van (építve);
nézzétek: ime most itt nyugszom."

1504 táján Morus a Sz.-Lőrincz-egyházban

nyilvánosan kezdette értelmezni sz. Ágostonnak az
Isten városáról (De civitate Dei) irt munkáját.
Erasmus irja, hogy igen nagy számu közönség
járt hallgatására: s az ország legkitünöbb férfiai,
ugy egyháziak, mint világiak, közértelemmel el
ismerték e fiatal embernek méltányolandó nagy
tudományát. Napjainkban rendkivülinek talál
nók, ha látszólag olly különböző tanulmányokkal,
mint millyenek a jog- , és hittan, ugyanazon egy
ember foglalkoznék: de nem kell feledni, hogy
ama korszakban l mellyről szólunk, az ügyvéd
nek elengedhetlenül hittani ismeretekkel is kel
lett birnia. A legmagasabb birói hivatalok az ál
lamban, átalán egyháziakkal voltak betöltve i 6

midón később Morus cancelIári méltóságra emel
tetett, az által e szabálytól csak egy ritka ki
vétel történt.

E szigoru, és saját itéletében még a leg
illetékesebb dolgokban sem bizó férfi, lelki igaz~

gatójául a hirneves Colet-et, a pálosok szerzeté
nek dékánját választá; kivel, mint főnebb mond
tuk l Oxfordban ismerkedett meg. "Ámbátor ő
Colet szigoru iskolájában növekedett, irja Tytler,
elnéző l s emberséges volt mások irán t; egyedül
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maga irányában gyakorolván szigoruságot. Sze
lidsége, a bántalmak elfelejtései, számos és fitog
tatás nélküli jó cselekedetei, s életének megve
tése , midőn arról volt szó, hogy a vallást védje,
az első keresztények tisztaságára, s a sziv szent
vezeklésére emlékeztetnek." Stapletontól birjuk
Morusnak Colethez intézett egy levelét j melly
mutatja, milly nagy tisztelettel , és vonzalommal
viseltetett ő ez érdemes egyházi iránt; ime kö
zöljük az érdeklett levelet:

"Néhány nap előtt a Weetminster-Hallban,
hova bizonyos ügyem hivott, sétálva, véletlenül ön
szolgájával találkoztam; látása élénk örömet oko
zott: mivel az ö jelenléte az önét is látszott je
lenteni Képzelje lehangoltságomat , midőn meg
tudám tőle, hogy ön nem érkezett még vissza
Valóban mi sem esik nekem nehezebben, mint
megfosztva lenni ön szende társaságától, és üd
vös tanácsaitól j mellyek megszokása nekem olly
kedves lett. Igen, érzem hiányát ama gyöngéd
bizalmasságnak , melly fölfrisíté lelkemet l azon
meggyőző szavaknak, mellyek engem hódolatra
gerjesztettek, azon példának, rnellynek láttán
okultam , s épültem egyszersmind, az ön jelenlé
tének végre, melly egyedül volt képes megelé
gedést szerezni szivemnek. Tapasztalván máskor,
milly erőt és bizodalmat öntött belém ön vezeté-
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so , most , midőn meg vagyok attöl fosztva, cge
szen leverve érzem magamat. Mi is van e város
ban, mi erényre ösztönözhetné az embert P Vagy
inkább mi nem találtatik itt fel, mi az ezerféle
csáboknál fogva nem oda irányulna, hogy őt le
téritse a jó utről ? Bármelly részre forditsuk is te
kintetünket, csak bűnt és hamisságot látunk: itt,
a szinlelt szeretet, vagy az álnok hizelgés sza
va; ott, viták, és veszekedések; másutt ismét a dü
hös korcsmahősök, szakáosok, a torkosság szolgái,
világi örömek, és a rossz szellem, melly uralg
fölöttük. Maguk a házak is elveszik előlünk a vi
lágosság nagy részét, s akadályoznak az ég
szemlélésében , mert az épületck magassága, s
nem a láthatár köre zárja el látásunkat. Ezért
megbocsátható önnek, hogy a falusi életet eléje
teszi a v~rosinak. Ott legalább egyezerü szivek
re talál, mellyek nem ismerik a városainkban
olly közönséges álnokságot. Minden oldalról mo
solygő tájak bájolják el ön tekintetét ; a tiszta
fris lég éleszti önt: mig az ég elragadó látvány
nyal kinálkozik. Ott éld eli ön a jótevő természet
adományait j és nem talál más példákat, mint az
tírtatlanságéit. Nem akarnám azonban, hogy e
gyönyörteljes benyomások annyira elbájolják
önt, miszerint akadályozva legyen, közinkbe mi
előbb visszatérni. Ha nem tetszik önnek a város;
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mi i~en lehető: a mezőség, melly az ön stepneyi
plebániáját környezi, a mellett, hogy szükségll
ön gondviselését, ugyanazon kéjeimekkel kinál
kozik, mellyeket ön most éldel, A falusi lakosok
sokkal tisztábbak, mint a városiak; a halmozott
sag igen kártékony befolyásu a test- és lélekre, 3

megfelelö gyógyszereket kiván. Fölmennek ugyan
ollykor önnek sa-páli szószékébe , a a nép lelki
bctcgségeinek gyógyitására, némel1yek csudálatos
gyógyszcreket igérnek : de miután elég sokáig
heszéltck, életök olly kevéssé van öszhangzdsban

tanitásaikkal, hogy inkább sulyosbitják, mint sem
cnyhítik hallgatóik Iciki bajait. Nem kcll az embe
reket rábeszélni, h.ogymagukat náluknál betegebb
ernberekkel orvoaoltassák. Egy bélpoklos, ki egy
másbélpoklos orvoslását magára vállalná, mcg
vetést és utálatot gerjcsztenc. Dc ha a gyógyi
tásnak , a gyógyitó által gerjesztett bizodalom
szülte sikeréről ítélünk, ki sem alkalmasabb ön
nél betölteni e küldetésc. A teljes bizodalom,
mellyet ön, az által, hogy a lelkeket annyira
ismeri, - gerjeszt, eléggé nyilvánul visszatéré
sének türelmetlen ohajtásában. Térjen tchát visz
sza, kérem Stcpney-je szeretetérc : melly napon
kint siratja önnck távollétét, mint siratja a gyer
mek anyjáét j vagy Londonnak , ön szülőváro

sának szeretetére, mcllyet anyjaként kell tc'
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kintenie. Visszutértét várva, időmct Grocyn-,
Linacre-, és Lillyvel töltöm. Az első, mint ön
tudja, igazgatóm , valamig ön távol van; a má
sodik tanitóm : a harmadik pedig minden körül
ményben Iegkedvescbb társam. Isten önnel!
Tartson meg barátságában, mellyet irántam e
napig tanusitott."

Maga részéről Colet is bámulta tanitvá
nyát; és gyakran hallották őt ismételni, hogy
Angolországnak csak egy szellerndús embere
van: és ez, a fiatal Morus Tamás.

Morus 1507-ik táján, igazgatójának tanácsá
ra elhatározta magát, megnősülni. Barátjainak
egyike volt a jó családbeli Colte János, new
hulli nemes, d' Essex grófságban. Ennek három
leánya volt, kiknek elmetehetségeik, és szemé
lyi tulajdonságaik élénk benyomást tettek az ak
kor 27 éves Morusra. A választás által, mellye t

tett, kitünő példáját adta azonjeIlemkülönösség- és
önmegtagadásnak, meIlyet egész életének folya
ma tanusit. "Hajlama őt," irja Roper, "e fiatal
személyek másodikához vonzotta j de azt tart
ván, hogy az idősebbre nézve igazságtalan lenne,
ha a flatalabh nővér eléje tétetnék , választása
amarra esett; s csakhamar azután nőül is vette."
Erasmus után tudjuk, hogy e fiatal hölgyet Jan
kának hivták: hogy jóval iOabb volt férjénél, és
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más valakivel soha sem társalkodott, mint szű

löivel, kik falun laktak. "E köriilmény," teszi
hozzá, "annyival kivánatosabb volt barátjára
nézve, mert az ö jellemét annál könnyebben re
mélte saját jelleme után alakithatni." Igyekezett
fiatal nejének lelkét ékesiteni: megismertette
vele az irodalmat; s tanitotta zenére, melly öt
üres óráiban mulattatta. Ez erényes pár arra lát
szott rendelve lenni, hogy folytonos boldogság
ban éljen. Azonban az ember töltesz, de Isten
végez: a ház] boldogság e képe csakhamar cl
zordonult Morusnö halálával, házasságuk hato
dik évében. Négy gyermeket hagyott férjének,
egy fiut és három leányt.

Morus a házasságát követő évben, az alsó
ház tagjává választatott, hol alkalma volt hazá.
jának fontos szolgálatokat tenni.

VII. Henrik elhatározván, Margit leányát
skot V. Jakabnak adni nőűl, az alsó-háztól pénz

segélyt kivánt: nem annyira azért, hogy leányát
jegyajándékozza, mint hogy eleget tegyen uralgó
szcnvedélyénok, a rÖsvénységnek. Akármint lett
légyen is, a dolog némi ellenzékre talál t, mind az
összeg mennyiségét, mind annak hova fordítását
illetőleg. Hogy az alsó-házat kifárasztották a ki
rálynak e tárgyban több ízben ismételt felezóli
tásai, annyival inkább világos, minthogy a Skot-
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honnali egyesülés hire, a legélénkebb helyeslés
seI fug adtatott a londoniak, s az egész nemzet
által. Morus, ámbár még igen fiatal, és mint po
litikus, ismeretlen volt: It királyi kivánat ellen
bátran mert szót emelni; ékesszólásával, és véd

veinek erejével felbátoritotta kortársait is; és si
került neki, az inditványt visszavettetni. Valóban
veszélyes merészség volt, elleneszegülni , mint
ezt a fiatal szónok tette, a király kivánatának,
kit szolgálatkész udvaroncz o k környeztek. Egy
azok közül, Tyler nevü , sietett Henriket tu
dősitani, hogy egy szakálla tlan fiatal ember meg·
buktatra inditványát; s a király, ez ellenszegülés
miatt fölingerülve, elhatározta őt megbüntetni.
De mivel minden intézkedések, mellyekhez a ki

rály nyult, Morusnak csupán vagyon tekintet
heni sujtására ezéloztak, neki pedig semmi va
gyona sem volt, könnyen kisikamlott ellensége
inek üldözései alól; azonban atyjának, a régi
föbirónak vagyona könnyebb martaléknak lát.
szott. Némi ala ptalan vádra a tisztes sir Morus
János elfogatott, és a toronyba (Tower) vitetett;
hol mindaddig fogva maradt, valamigesak szabad
ságát 100 font sterlingen (akkoriban 25000 frank)
meg nem váltotta. Barátjai egyszersmind jónak lát
ták, a tulajdonképeni tettest eltávolitani. Morus

tehát az ügyvédi széket oda hagyta, s letette a

*
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hivatalokat, mcllyeket viselt : a nélkül azonban,
hogy megszünt volna ellenségei álnok merényle
teinek tárgya lenni Fux püspök, kevéssel azon
jelenet után, melly magát az alsó-házban előadta,

találkozván Morussal , őt félre hiv ta , s tettette
magát, mintha érdekeit akarná felkarolni: meg
igérte, hogy őt, ha magát általa igazgatta tni en
gedi, a király kegyébe juttatja; de a követke
zés mutatta, miképen a főpap czélja volt, Morust

oda vinni, hogy v é t s é g é t bevallja, s ez által
némi lá.tszatjával az igazságnak büntcttethessék.

Morusnak azonban elég esze, vagy szeroncséje

volt, a töröket kikerülni. Whitford J a püspök
segédje, a Morusnak jó barátja, kitől e tárgy
han tanácsot kért, javaalá neki: óvakodjék e
minister nézetét követni. ki, hozzá tette, irá
nyában fölöttébb ravasz róka "). S valóban ne
hány év mulva , lehetett lritni a tanács bőlcscsá

gét: midőn Dudley, és Empson a nép bosszujri
nak esvén áldozatul, a vesztőhelyre vitet tek. Az
első észrevevén Morust a néptömeg közt, mon
dá neki: "Oh Morus mester! az Isten megmutat
ta, hogy önnek barátja, midőn azt sugalta, hogy

ne keresse a király kegyét, mint arra sokan fel
hivták. Mert ha ezt teendi, talán szintazon sors
ban részesült volna, melly ránk várakozik."

*) Itt 8z(\játék van: f'ox angolul r ö kű t jelentvén.
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Fölösleges hozzátennünk, hogy Morus nem
ment többé II püspökhez. Annyira tartott a ki

rály bosszujától, hogy azt kikerülondó , külföld

re szándékozott menni: de VII. Henriknek .1508·
diki april 22-én hekövetkezett halála, őt ettől

visszatartotta.
Az előadott példa mutatja, hogy Morus,

pályája kezdetén töhb jellemszilárdságot tanu
sitott , mint mennyit rendszerint az olly udva
rokbari és ministereknél , minők VII. Henrikéi
voltak, találhatni. Nem egy alkalommal mutatta ()

magát azon igazságtól lLthatotLnak, hogy hazá
ját jó lélekkel szolgálni, nem valamelly képze
leti, dc nagyon is valódi, szcnt kötelesség; mely
Iyet minden becsületes embernek be kell tölte

nie, s arra minden hatalmában álló jogos eszkö
zöket felhasználnia.

E nevezetes ember nem maradt tétlen visz

szavonultságában. l1nokájától tuujuk , hogy a

franczia nyelvet tanulta, a a komoly foglalkozás
után hcgedü-jétsadsbau keresett szórakozá.st:

tökéletesitette magát a szépmiivészetekben és tu

llományokban is, nevezetesen, a zenén kivül, az

égrajz- és csillagászatban. A történelem mélyebb
ismeretével is foglalkozott; és e különféle ta
nulmáuyckban éles emlékezetc igen nagy segít

ségére volt. Gyakran mondta egész szerénység-
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gel: "Kivánnám , hogy szellemem és tudomá
nyom hasonlók lennének emlékezetemhez , mi
vel ez még ritkán csalt meg."

Visszavonultságának üres óráiban irta M i
r a n <l o l a i P i c U a J á n o s életét j és e jeles cm
ber több leveleit, és egyéb munkáit leforditotta.
Ezeket uj-évi ajándékul felajánlva találjuk ".J é
zus Krisztusban szeretett nővérének, Leigh Ja
yencenak." E felajánló levél, Morus legjobb
irályának mintája ; s fogalmat nyujt istenfélő

lelke-, s jó indulatáról. Ez időtájban szerkesztett
egy kis kötet epigrammokat, és röpirati költe
ményeket is; mellyek akkor kitünő fogadtatásban
részesültek, s mellyeket még ma is örömest ol
vas az ember. Birunk tőle illy czimü könyvet is :
,N é g Y d o log, m e II y e k e t M o r u s T a
m á s m e s t e r, i d ő t ö l t é s ü l i r t ifj U s á
gában.' E daraboknak elseje, illy czim alatt:
,Tréfás elbeszélés, mint .'lkarta ma
gát egy őrmester szerzetesnek ki-o
a II n i,' hozta, mondják a hires ~owpert az ő

.J o h n G i l p i n népszerü elbeszélésének eszrné
jére. E bohózati dolgozat mutatja, hogy (mit a
figyelmes olvasó, a régi angol irékat átfutva,
észre fogott venni.) az angol nyelvnek bizalmas
és beszélgető része, megtartva azok közt, kik
nem igen keresik sem a finom, sem az uj styIt,
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igen kevés változásokon ment át. Ama korszak
ban; midőn az angol nyel v kifejlődött, és meg
állapodott, M o r u s munkáí nem kissé mozdi
tották elő e roppant átalakulást, Ben Johnsontól
tudjuk, hogy mind kötött, mind kötetlen mun
kái, kortársai által a csinosság és tisztaság re
mekeiül tekintettek. Föl lehet ezek közt, mint
legelsőt hozni, illy czimü verses müvét: ,I:<' o L'

t II n a s z a va i a n é p h c z;' melly nem kevésb
bé kitünő az irul y szépségo , mint az eszmék

erélye által.



MÁSODIK FEJEZET.
Morus London albir:ijává neveztetik; Flandriába követ

ségbe kiildetik ; lovagrendet nyer, és hivatalt vállal.

(1508-1517.)
---«)0---

VIII. "Henrik Angolország trónjára lépett
150l:~·ban. 0, mint tudjuk, második fia volt VII.
Henriknek. Idősebb testvére, Arthur, tizenöt éves
korában, nöül vette Katalin spanyol herczegnőt,
Ferdinand, és Izabella leányát.

A két herczeg bölcs és szigoru nevelést
nyert. Atyjok igyekezett őket erősekké tenni az
udvari csábo k ellen, s alapos tanultságban ré
szesiteni. Henrik, mondják, az egyháznak volt
szánva; s ennek következtében, az ekorszakhan
lehető legjobb nevelést kapta. A király, irja N01'

bert, Angolország primásává leendő emeltetését
olly áll!í.snak tekintette, mellyben, a nélkül,
hogy terhére lenne a koronának, nagyra\-ágyá
sénak elég pályatér nyil ik. Henrik, nagyanyja, :J.

tiszteletre méltó Richmond grófnő részéről is a
leggyöngédebb gondoskodást, a legkegyesebb
tanácsokat, és minden erények példűj.it nyerte j



de a bünök, mellyekkel mag{Lt később beszen
nyezte, mutattűk , milly kevéssé tudta azokat
hasznára fordítani.

VII. Henrik már jóval halála előtt, elidege
nitette magától a nép hajlamát: és {jának trón
ra jutása egy uj korszak kezdete gyanánt üdvö
zöltetett.

A fiatal herezeg tizennyolczadik évét töl
tötte be : teste jó növésü, jelleme nemes, és min
den testi gyakorlatokban ügyes volt; szőval,

Polus bibornok szerint, legszebb reményeket
nyujtott.

Az ifju fejedelem elsö tetteinek egyike volt,
tanácsa elé vinni a msir fenforgott kérdést, Ka
talin herczegnőveli háza~sága iránt; kihez leg
nagyobb hévvel vonzódott. A felek rokonságá
hól vett ellenvetésre II pápai fölmentéssel , és
Katalin formaszerü nyilatkozatéval felelt (mellyet
utóbb esküjével, s nehány urhölgyek bizonyitvű

nyával tdmogatott) : hogy Arthurrali első házas
sága nem volt végrehajtva. Az egybekelés tehtit
(jun. 24-dikén), nagy pompával, és a szüzek
összeadásakor szokásos szertartásokkal ünnepel
tetett meg. Katalin fejérbe volt öltözve, s le
eresztett hajjal. A koronázás a lakadalmi szer
tartást közvetlen követte; s e két eseményt rnu
lats:igokkal ünnepelték , mellyek az évnek még
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hátralevö egész részé;en foglalkodtatták az ud
vart. Több éveken át kérkedett a király a bol
dogsággal, mellyet ~ki egy illy ara birtoka, ki
maga a tökély, 8zerzdtt. Azonhan Katalin kecsei,
s erényei nem birták őt mégis annyira lebilin
cselni, hogy ezek őt a tiltott szerelmek től, mellyek
re magát csakhamar adta, visszatartották volna.
De azért nem állhatta meg, hogy a királyné sze
lid önmegadását ne csudáljaj kinek okossága,
mellyel férjének gyöngéd szemrehányásokat tett,
ezenvedélyét egy időre zabolázta.

Katalin felruházva mindazon tulájdonokkal,
mellyek egy sziv ékességét teszik, s nem mondva
le azért az örömekről sem, egész szigorral gyako
rolta a vallási kötelességeket. Sandere előadása

szerint éjfélkor fölkelt imádkozni; s reggeli öt
urakor elhagyta ágyát, hogy nappaIra felőltöz

zék. Királyi öltözl-kc alatt a Sz.-Ferencz-rcnd ru
háját hordta, mellynek harmadrendü tagja volt.
Szorosnu megtartotta az egy ház által rendelt
bőjtöket , és a bold Szűz ünnepeinek elönupjűn

nem vett magához egyéb táplálékot, mint kenye·
ret , és vizet. Hetenkint kétszer gyónt; és min
dennap misét hallgatott: melly után még néhány
óráig a klipolnában maradt, a bold. Szűz tisztele
tére solozsmújat clmoudandó. Ebéd után, udvari
hölgyeitól környezve, két órát a szentek életének
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olvasására fordított; az estebéd előtti órát szin
te imádsággal, kápolnája puszta kőlapjaín tér
delve töltötte.

Katalin nem kevésbbé tünt ki az irodalom
iránti részvéte-, mint ajtatosságánál fogva. "A
királyné," irja Erasmus, "barátja az irodalom
nak, mellyet gyermeksége óta sikerrel mivel. ..
Ez iró őt, a szász uralkodó-herezeg előtt a szépmü
vészetekben igen jártasnak irto. Ie, s hozzá teszi:
"Annyira szeretem e jeles herczegnő ajtatossá
gát, és tudományos miveltségét, mellyek szem
rehányásul szolgálnak szokásaink és erkölcseink
henyesége-, és romlottságának irányában, hogy
soha sem érzek nagyobb boldogságot, mint ha
valamelly dologban kedvére lehetek. MilIy ritka
fiág, egy minden jobb érzést kioltó romlottsággal
teljes udvar gyönyörei közt születert , és nevel
kedett nőt látni! ki egyedüli élvezetét az imé
ban, és istenes könyvek olvasásában helyezi."

Morus , akkor harminczöt éves, ismét föl
lépett, egy olly kormány kezdetén szereplendö,
mellynek az ő nagysága, és szerencsétlenségei
által kellendett ragyognia. Az uj kormányt ö egy
latin versezetével üdvözlé, s igtatá. be; mellyben,
az utolsó monarchának nem igen kedvező pár
huzamot von, az igazságtalanság és Fösvénység

tekintetéből, mellynek áldozata lett. Az ajánla-
2
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tot egy, VIII. Henrikhez intézett eszményi dicsé.
rettel végzi (hanem ezt is atyja rovására): "I s
t e n vel e d fö I s é g e ll, é s, - a m i uj, é s r i t·
k a c z i m e a k i r á I yo k n a k, - I e g s z e r e
tettebb h e r c z e g !"

Kevéssel Henriknek trónra-jutása u tán,
Morus London albirajává neveztetett ~~Ietirói
nem egyeznek meg, e kineveztetésnek pontosan
meghatároz ott ideje iránt. Azonban sir James
Mackintosh 1510-diki mart. 3-kát említi, mint
bizonyost e részb en.

"Világos," mondja ez iró, "hogy Morus
becsülte e tisztséget, akár annak hasznos vol
tárai tekintetből, akár pedig azért, mivel azt
ugy nézte, mint polgártársai bizodalrnának be
cses jelét." Irja is egy levelében (1516.) Eras
musnak , hogy visszautasitotta a királytól aján
lott évdijat l és azt soha sem is fogadta volna
el: mert ha elfogadandotta , lehet, hogy e tiszt
ségről le kellett volna mondania; mellyet peu ig
ő minden más, ámbátor sokkal jövedelmesebh
nek is, elejbe tesz: ha pedig le nem monrl l ugy
azon évdij rá nézve nagy kellemetlenségek for
rása leendett azon esetben l ha a király, és város
érdekei összeütközésbe jöttek volna Valljon ma
guk az ő polgártársai l nem fogták volna-e őt.

azért, mivel a koronától f"úgg, jogaik kellő be-



esületesség-, és erélylyeli vé .lelmére képtelennek
tartani? "

Erasmus szerint , e hivatal, bár nem igen
fárasztó volt, minthogy a hatóság ceak csütör
töki reggelcken ült össze, mégis nagy tiszte
letben tartatott. Elődjeinek egyike sem végzett
cl annyi ügyet, egyike sem itélt olly részrehaj
latlanság- és bölc~e8éggel, mint Morus. Ö gyak
ran a jogosan kövctclhc tő jutalmat sem fogadta
cl a pörlekedőktől ; és viselete által polgártár
sainak becsülését , és vonzalmát érdemelte ki.
Hivatalának kötelmei minda:nellett nem akadá
lyozák őt, magát egészen jellemi vidorságának
engedni által. Nejének egy szép kis kutyát aján
dékoztak, melly csakhamar kedvezése-, és gond
jainak tárgya lett. Azonban kisült, hogy a kutya
egy koldusé volt, ki épen ellopatását jött bepa
naszolni. Morus tüstént hivatta nejét a kutyával
cgyütt, és megigérte, hogy igazságot fog szol
gáltatni. Erre nejét a terem egyik, a koldust
másik végére áUitva, maga székébe ült, és ren
deletére mindketten egyszerre szólitották a ku
tyát. Ez a koldus felé futott; és igy Morusné
asszony kénytelen volt pénzen váltani vissza a
kutyát, hogy szeszélyét kielégitse.

Erasmusnak , kinek nevét már többször
említottük , Morusróli jó véleménye terjedni kez

2*
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dett; s Morus viszont már régen méltányolta Eras
mus érdemeit. A viszony, melly köztök Oxfordban
keletkezett, tartós barátsággá fejlődött: gyakori
levelezéseik által élesztve.

Erasmus, barátjához irt egyik levelében
vágyát fejezvén ki, Angolországot ujolag meg
látogatni: Morus, hogy az utazást könnyebbitse,
egy váltót küldött neki j mellynek fele általa,
fele Warham érsek által előlegeztetett.London
ba érkezve, egy ideig Morusnál időzött; s ekkor,
egy hét alatt irto. volna, mint állittutik, M 0

riae Eneomium (a bolondság dicsérete) czi
mü, ismeretes munkáját. De ez nyilvános tulzás;
mert azelőtt mintegy két évvel irt már Morusnak e
munka felől j mellyet, mint előszavában mondja,
egy olaszországi utazásának alkalmával, hogy
az ut unalmait üzze, lóháton szerkesztett. E szel
lemdus munka eikerdus is volt: olvasták azt pá
pák, királyok, bibornokok, püspökök, hereze
gek és grófok, átalán minden, ki az irodalom ba
rátja. X. Leo átfutván e munkát, következő ész
revételt tőn: "Erasmus caak megtalálja helyét II

holondságok országában is." A szerzőnek hizel
gő legtiszteltebb bizonyitvány azon előkelő

egyéniségé volt, kinek a munkát ajánlá. Dorpius
Márton louvaini lelkész nehány biráló észrevé
telt közlött e munka felől, melJynek át~lán
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szellemét , s főleg némelly helyeit, és kitételeit
gáncsolta. Erasmus egy feleletet irt, védirat alak
jában, melly az udvariasságnak e nemben remek
mintája, Elismeri, hogy e munka őt megrovás
nak tette ki i bánja, hogy irta is: és ünnepélye
sen kinyilatkoztatja, mikép, ha előre láthatta
volna a zavarokat, mellyek az egyházat izga
tással fenyegetik, óvakedott volna egy illy
lenge munkát irni olly tárgyak fölött, mellyek
egyszerre illy komoly alakot öltöttek. Morus se
gitaégére jött barátjának. Dorpiushoz egy leve
let intézett udvarias, és jóakaró kifejezésekkel,
mellyben Erasmus szándékának tisztaságáért ke
zeskedik : védi a vádolt helyeket j más, látszó
lag megróhatókat pedig értelmez. Dorpius ezzel ki
volt elégitve, a kibékült Eraamussal; ki, midőn régi
vetélytársa meghalt, emlékét egy, érzelem- és iz
lésteljes szavakba foglalt sírirattal ünnepelte.
Megjegyzendl5, hogy Morusnak ugyanazon esz-
közökhez kellett folyamodnia U t o p i á-jának
védelmére.

Morus elfogadta Erasmus könyvének aján
latát, mcllyet ő elmejátéknak tekintett j nem is
képzelvén , hogy az olly természetű legyen, mi
szerint még későbbi időkben is, ama hittel, ét'
parancsolatokka.l , mellyeket Erasmus gyakorolt,
és mellyek iránt hódoló tisztelettel viseltetett,
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ellenkező érzelmeket kclthcsson. Látandjuk, hogy
visszautasitott minden e tckintetbeni hivatkozást
saját, és barátja rnunkáira ; mellyek, mond Ő,

tiszta szánd ékkal szerkesztvék, de mellyekct né
melly gyuj togatók arra használtak, hogy a tu
datlan sokaságot föllázitsák.

Mégis némelly ujabb kritikusok komolyan
rosszalták e gunyiratot. "Semmi sem mentheti
Erasmust," mond Leclerc, "hogy a bohóság
szájába szavakat adott, mellyek a vallás nevet
ségessé tevésére fordíthatók, és a becsületes em.
bereket csalók-, és bolondokként tüntetik föl.
Nincs nagyobb bolond, mint a ki magát a bolon
dok orvosává teszi." E munka közzétevése óta,
mond Knight, Erasmus megszünt az egyház
őszintebarátjának tekintetni; jóllehet ,A <1 a g i a'
(közmondások) czimü dolgozatában megköveté
az olvasó közönséget a botrányért , mellyet
gunyiratával okozott.

Morus a szép-müvészetek mellett folytatta
egyszersmind jogtanulmányait is, és az ügyvédi
karnál csakhamar nagy tekintélyre emelkedett.
Részrehajlatlansága , és önzéstelensége mintául
mutattathatott föl azoknak, kik igazságot szol
gáltattak i és az ama korszakban olly közönséges
kisértései az önzésnek és megvesztegetésnek,
nem tántorithatták őt el kötelességétől. Midfin
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valamelly védeni való ügy terjesztetett eléje,
első gondja volt: meggyőződni felőle, valljon
azok részén van-e az igazság, a kik pártfogását
kérték j s ha nem ugy találta, visszautasitotta az
ügyet, bárminők voltak is az ab ból buzaadott
hasznok j az özvegyeket, és árvákat mindig dij
nélkül védte, s igyekezett a feleket, saját érde
ke ellen is, kibékíteni.

Morus 1512-ben, mint láttuk, elvesztette
első nejét, házasságának hatodik évében; két év
vel halála után, (mi a szóban levő időszakkal

egyez .) nőül vette Middieton Alice özvegyet,
kinek első férjétől egy leánya maradt. Hét évvel
idősebb volt nálánál, és nem volt sem szép, sem
fiatal; mint Morus maga irja Erasmusnak : "nec
bella, nec puella." Unokája következőleg beszéli
el e házasságának különös körülményeit: "Ö
azért lépett ez uj' szövetségbe," mond Ő, "hogy
gyermekeinek, kik akkor még igen fiatalok vol
tak, és kiktől gyakran el kellett válnia, uj anyát
adjon. Ezen, már érettkoru nőnek,nem kedvezett
sem a természet, sem a szerencse ; erős hajlama
volt a fösvénység- és hiuságra. Hallottam mon
Jani, hogy ő eleinte csak egyik barátjáért ud
varolt neki, minden szándék nélkül, kezét ma.ga
számára kérni; de miután a nő egyenesen érté
sére adta, hogy hamarább boldogulna, ha saját
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nevében beszélne, Morus mondta ezt barátjának:
és ennek beleegyezését megnyervén, a nőt el
vette. Ezen körülmények hozzájárulása nélkül,
kétségkivül soha sem gondolt volna e házasság
ra. S valóban Alicenek sem modora, sem kecsei
nem voltak ollyanok , hogy valaki szerelmét
megnyerhette volna. Azonban Morus gyermekei
iránt mindig jó anyai indulattal viseltetett; va
lamint Morus is mintája volt az atyáknak: nem
csak saját gyermekei, de mostoha leánya iránt
is. Erasmus ezen házasságról beszélve, mondja :
"A nő, kit Morus elvett, tevékeny, és gondos
háziasszony; s férje annyi figyelmet tanusit irán
ta, mintha fiatal, és szép volna. Illyen a szere
tetre méltó jellem szerenesés hatalma, hogy az
szelid befolyását mindnzon lényekre kiárasztja,
mellyek környezik : bármilly gyengék volnának
is tulajdonai, vagy eszközei II tetszésre. Soha
férj, ugy mond folytatólag Erasmus, nem vivta
ki szigora, s hajthatlanslÍga által annyi jeleit a
megadásnak neje részéről, mint Morus a maga
szelídsége, s kedveltető modora által." Jóllehet
neje már éltes, és csaknem kiállhatatlan jellemű

volt, ő mégis oda vitte a dolgot, hogy napon
kint leczkét vett a zenéből. Czélja volt, teszi
hozzá. Roper, öt e foglalkozás által a világ hiu
ságaitól vi sszatartani, melJyekre igen határo-
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zott hajlammal birt. Talán az is volt czéJja. eb
ben, hogy kellemes időtöltést szerezvén neki,
jellemét megszeliditse. Annyi igaz, hogy Alice
szerencsétlen, haragos természetü volt imelly
hiba minden más, Morusnál kevésbbé philoso
ph us férjnek elviselhetlen leendett. De ő mindig
le tudtu. csendesiteni a vihart valamelly tréfás
megjegyzés , vagy I:Jzójáték által. Azonban a jó
asszony elismerte némellykor igazságtalanságát,
és igyekezett azt jóvá tenni; de a természet csak
mindig felülkerekedett. "Miért vagy ma olly vi
dám Alice?" kérdé egy napon férje, midőn őt

szokottnál kedvesebbnek találta. nAzért, felelé
ez, mivel ma gyónni voltam, s minden rosszasá
gomat a gyóntató-székben hagytam." - Ah! vi
szonzá Morus , kétkedőleg rázva fejét j félek, ne
hogy ujabb tért nyitva neki, elől kezdd ismét."

Morus 1513·ban hivatala kötelességeivel
szüntelen el volt ugyan foglalva: de tevékeny
lelke talált mégis üres időt néhány történeti
darab irására ,mellyek később III. R i c h a r d
t ö r t é n e t ével tétettek közzé. Unokája lehető

legjobban dicséri e munkát. nOlly éeztehetség
gel van az irva, hogy ha történetiróink csak
félannyit tudnának is munktiiknak kölcsönözni,
nem fárnsztanri cl az embert isméti olvasésuk
sem." E Ilicséretet igazolta II munka kelendő-

*
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sége j mel1y a mult század folytán négyszer nyo
matott uj ra

151 ő-dik év táján kezdődik Morus polirikai
élete. Min t követ, Cuthbert Tunstall , akkor ta
nár- , késő b b durhami püspökkel, teljhatalom
mal Brüggé b e küldetett, VIII. Henrik angol
király, és Károly castiliai herezeg közt keres
kedelmi szerződést kötni. Morus életirói nem
egyeznek me g e küldetés idejének pontos meg
határozásáb an j de Rymer okmányai e tekintet
ben semmi kétséget sem hagynak fön. E gyüj
temény Westminsterben 1515-dik évi május 7.
dikén kelt nyilt rendeleteket foglal magában,
mellyek Morus Tamást, és Cuthbert Tunstal1t
ílandriai követeknek nevcai.

Itt találjuk először Morus nevét, a azázu
dabeli leghiresb emberek egyikének nevével
együtt. Wolsey, ki akkor lett bibornokká , első

helyet foglalt a király kegyében ; mi sem történt
az udvarban az ő véleményezése, vagy beleegye
zése nélkül. Morus hirneve eljutott ll. királyig;
ki ohajtását fejezé ki a bibornoknak, e különös
embert udvarába venni. Ez alkalom mal legalább
becsülettel járt el a minister : min den t megtett,
a mi tőle f'úggött , ura kivánatanak teljesitésére.
Meglá.togatta 1\1 oruilt; clőterjesztette neki II

szolgálatok fontoss:ígát, mellyeket hondnak te-



35

het, és bizonyossá tette őt róla, mikép a király
jósága bőkezüleg fogná őt megjutalmazni. Mo
rusnak azonban kisebb gondja is nagyobb volt an
nál, hogy függetlená.llását, mellyet ügyvédi képes
ségével teremtett, egy udvaroúcz ing!J.tag hely
zetével fölcserélje j s kieszközölte, mikép ment
ségei elfogadtattak. nSoha senki," mondja Eras
mus, nem erőködőtt ugy az udvarhoz jutni, mint

Morus az ottani megjelenéstőlszabadulni." Ugy
szinte a diplornntikai pályára is csak kedvetle
nül lépett ezen ember: kinek becsületessége sZll
zadanak példánya volt; öntudata nem jól találta
magát ez ügyködésekben , hol a nagyravágyás
és hitetlenség rejtözik a becsület, és jó hiszem
álarcza alá. Ö maga irta meg azt barátjának,
Erasmuenak, e szavakkal: nl n n e g o t i i s i
s t i s p r i n c i p u m h a u d c r e d a s, q u a m i n
v i t u a v e r s e r; neque p o t e s t e s e e q u i d
q u a m o d i o s i u s m i h i, q u a m e s t i s t a l e~

g a t i o." (Nem hinnéd, milly kedvem ellen for ....
golódom ezen fejedelmi ügyekben: nem is lehet
részemre valami gyülöletesebb, mint e követség.)
Utazása közben Busleiden , és Aegidius-sal is
merkedett meg. Az első, bölcs, és gazdag egy
házi Németalföldön , kevéssel azután megha.lt:
egész vagyonát a löweni egyetemnek hagyván, a
latin, görög, és zeidő nyelv tanszékeinek fölál-
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litására. Aegidius Péter, Erasmus barátja volt.
Morus ekkép nyilatkozik felőle: "Ez egy olly ta
nult és szerény, olly vig és kedves ember, hogy
igen örömest adnám oda felét annak, a mivel bi
rok, ha társolgásának örömeit szünet nélkül él
vezhetném".

Flandriából visszatérve, irta U t o P i á-ját
latinul. E munka, melly bámulatos kelendőségre

talált, a philosophusok- és tudósoknál egész lelke
sedést idézett elő. Egyik a fo~almazás merészsé
gét, eredetiségét, és mélységét csudúlta j mig a
másik különösen az irály tisztaságát, és könnyü
ségét emelte ki. Budée Vilmos, a tudományok
francziaországi patriarchája, nem habozott az
U t o P i Ilo szerzöjét kora legelső irodalmi dicső

ségei közé helyezni. Még nem jelent meg e nem
ben eredetibb, és nagyobb elmemü i nem lehe
ttltt olvasni semmit, a mi erőteljesebben lett vol
na gondolva, s könnyebben irva. Erasmus Froben
Já.noshoz irt levelében hasonlag tömjénez barátja
tehetségének. "Eddig, ugy rnond Ö, minden, a
mit kedves Morusomtól olvastam, végetlenül tet
szett j mindamellett nem egészen hittem itéletem
nek, ama azoros barátságnál fogva, melly bennün
ket egyesit. Most, midőn a bölcsek egyező azó
val támogatják az én szevazatomat, s midőn ők

maguk is nálamnál még jobban csudálják ezen
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ember isteni lángeszét, nem, mintha nálamnál
jobban szeretnék, de mivel ők felvilágosodottab·
bak: Isten bizony, megtapsolom véleményemet;
és jövőben nem fogok félni, nyiltan kimondani, a
mit érzek •.... Mit nem teremtett volna ezen
csudálatosan azerencséa természet, folytatja Ő, ha
Olaszország simithatta, s idomithatta volna? Mit
nem csinált volna illy lángéc3z, ha. egészen a mu

sáknak lett volna. szentelve; ha teljes ~yümölcBö·

zési korra érett volna? Még mint fiatal, játszva. irt
cpigrammokat, meIlyek nagyobb részét gyermek
ségében szerkeszté. A házasság kőtelmei, a. házi
gondok, a nyilvános hivatalkodás gyakorlása, és
pörök halmaza mellett olly sok ügyekkel, még
pedig az ország legfontosabbjaival , volt elé
raaztva, hogy csudélkozni fogtok, mint lehetett
ideje csak gondolni is könyvek iráslÍra."

Warham érsek, Angolhon nagy-cancellárja,
~Yllkranszorgalmazta (1516) az engedélyt: hivata
lát letehetni, hogy egészen püspöki hivatásának
engedhesse magát által. A király elfogadván végre
leköszönését, a pecséttel W olseyt kinálta meg j

ki azt eleinte, vagy sserényaéget szinlelve, vagy
mivel e hivatalt egyéb kötelmeivel összeférhet
lennekitélte, el nem fogadá. Többszöri felazólitáa
ra mégis, engedett fejedelme kivánatának. Az
ügyesség, mellyet Morus imént bevégzett küldeté-
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sében tanusitott, csak növelte a király vágyát, őt

személyéhez köthetni. Henrik becsülte az észt,
és tudományt: következőleg nem mutathatta
magát közönyösnek egy ember mély tanultsága
iránt, kinek elmetehetségeit ismerte. Ujolag meg
bizta Wolsey t, legyőzni Morus kérkedéseit. De ez
szintolly nehezen tuu ta öt rábeszélni, hogy a király
szolgálatába lépjen, mint arra, hogy akaratának

alárendelje késöbbmagátegy lelkiismereti esetben.
}~s valóban, e rendkivüli ember jelleme, s feltűnő
vonásainak egyike, a függetlenség és szilárdság
volt, mellyet ollykor egészen a makacsságig vitt.

Szabad, és eredeti szelleme utált minden
kényszert; és a nagyokkal élve, az udvarenezek
modorához mégis legkevésbbé sem alkalmaako
dott, U t o P i á-jának több helyei mutatják, milly
eszm ével birt ő az udvarról, és a nagyokról j hő

sével, Hythlodée Rafaellel ezt mondatja : "Sorsom
ezcrenceésebb lenne, mondja ön, ha egy fejede
lem szolgálatába lépnék; de hogyan eszközölhet
né az boldogságomat, a mi érzelmeim-, és jelle
mernmel nem egyez? Jelenleg szabad vagyok j

ugy élek, a mint akarok: és kétkedem, hogy so
han mondhatnuk ezt azok közül , a kik biborba
öltöznek. Elegen vannak az emberek, kik dicse
kednek a trón kegyeivel j a királyok nem fogják
észre,-enni az ürességet, ha én, és két-három
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magam.féle ember hiányzik az udvaronczok közül.
Nyugalmam föláldozása semmikép sem segitené
elő a közjót. Először, a királyok csak háborura
/;; ondolnak (olly mesterség, mell yhez én nem értek,
de mellyet nincs is kedvem ismerni). Ök a béke
jótékony müveit elhanyagolják. Ha arról van
szó, hogy uj orilzágokat szerezzenek, minden
eszköz jó : a szent és profán, bün és vér vissza
nem tartják öket. De viszont, igenis keveset fog
lalkoznak azzal, hogy jól igazgassák az államo
kat, mellyek uralmaik alá helyezvék. Mi a kirá
lyok tanácsait illeti, szerkezetők körül-belül imcz:
Egyik hallgat tudatlanságból, magának is nagy
szüksége levén tanácsra. Mások képesek lenné
nek, és tudják is azt j de mindig azon elővélemé

nyező nézetét osztják, ki leginkább kegyben
áll, s kitörő tapssal fogadják azon balgaságokat,
mellyeket annak előterjesztenitetszik. E hitvány
kegylesöknek csak egy czéljok van: hogy tud
nillik az első kegyencz pártfogását aljas, és bü
nős hízelgés által megnyerjék. Mások ismét önzé
sők rabssolgűi; ők csak saját nézetöket követik:
és ez nem igen meglepő j mivel a természet su
galja mindenkinek, szeretettel simogatni talál
mánya termékeit. Igy mosolyog a majom kicsi
nyeire, s örül a varju fészkének. Mi történik tehát
e tanácsok kebelében, II hol irigység, hiuság, és
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érdek uralkodik? Némellyek igyekeznek tá
mogatni valameíly észszerű véleményt? ennek
hallatára a többiek mind mintegy megütkösnek;
önzésök feltámad: mintha bölcseségök hitele
forogna veszedelemben.a bolondokként fognának
tekintetni. Addig törik fejöket, mignem egy ellen-
mondási védvet találnak Tegyük fel egy
perczig, hogy egy király ministere vagyok: mint
illyen, a legüdvösebb intézkedéseket teszemjavas
latba; törekedem szivéből,s birodalmából a rossz
nak minden csiráit kitépni. Hiszitek, hogy nem
üzne el udvarából; vagy nem tenne ki udvurno
kai nevetségének ? Ha valaha ki merném a vé·
lernény t bocsátani számon, hogy a királyok van
nak az emberekért, és nem az emberek a királyo
kért i hogy azért tettek az emberek maguk fölé fö
nököket, hogy biztosságban éljenek az erőszak és
bántalmak ellen; hogy a fejedelemnek legszentebb
kötelessége, a nép boldogságára gondolni, mielőtt
II magáéra gondol: valamint a hü pásztornak föl
kell magát nyája javáért áldozni, s azt a leg'
jobb legelőre vezetni: hissiteke, hogy illy morált
hirdetni nzon embereknek, kik érdek-, és' rend
szerből homlokegyenest ellenkező elvekhez haj.
lnnak, nem lenne annyi, mint siketnek beszélni?
A mai nagyok és politikusok telvék hibákkal és
előitéletekkel ; hogyan gondoljátok, hiedelmöket
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hirtelen felforgatni, 8 fejök- és szivökbe egyszer
re az igazságot, és törvényességet férkezteni
be? Nem, nem j ugy járnék, hogy mig orvosúlni
akarnám mások bolondságát, magam esném abba.
A nagy Plato felhívja az okosokat , hogy távoz
zanak a közügyek igazgatásától j és tanácsát a
következő hasonlitással támogatja: "Midőn az
okosok a népet egy erős és hosszantartó eső alatt
az utczákon, és téreken elszórva látják, kiáltják
az esztelen sokaságnak, hogy menjen haza, az
eső elől fedél alá menekülve: s ha nem hallgat
nak rájok az emberek, nem mennek le az utczá
ra, magukat is megáztatni ; hanem honn marad
nak: megelégedve, hogy maguk mentvék , miu
tán mások bolondságát nem gyógyithatják."

Meg kell vallani, hogy Henrik bátorságának
és nagylelküségének szép jelét adta, midőn azon
volt, hogy egy férfiu, ki olly merészen irt a val
lás és politika fólött, tanácsába vétessék. és sze
mélyéhez csatoltaeaék. Az U t o P i a igen jól fo
gadtatván maga a király, és Wolsey bibornok
által is, csak nevelte Morus hitelét és sseren
cséjét.

Henrik Morust 1517-ben, minthogy akkor
jobb hely ürességben nem volt, kérvények mea
terévé tette j e alig mult el egy hónap,lovagrendet
adott neki} 8 magán-tanáceosává nevezte ki. Ke-
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véasel azután, Weston halála üresen hagyta a
kincstármesteri tisztséget; s a király azt, a nélkül
hogy kéretett volna rá, azon férfiunak adta, ki
nek szolgálatait olly nagyra becsülte.

Ime Morus elvonva a középsserü sors nyu

galma-, e a magánélet örömeitől: hogy a poli
tikai pálya zavargásai közé ragadtassék ! Z kö
rülményben ő inkább a király iránti hódolat-,
mint a méltóság és gazdagság iránti szenvéből

cselekedett. Szivének egyenessége, a egyszerű'

sége természetesen idegenkedést keltett benne
egy romlott udvar cselszövényei, s hizelgései
iránt. Talán be is látta előre királyi pártfogója
botlásait, és kegyének rövid. tartamát. Ámbátor
vagyona növekedett, magán-élete tisztaságát, és
szerényeégét mindig megtartá , a mutatá ama jel
lemszilárdságot, melly őt soha el nem hagyta,
még ama legborzasztóbb megpróbálta tások közt
sem, meIlyek csak embert érhetnek.

De mielőtt dicsösége-, s baleseteinek uj
szinpadára követnők őt, legyen szabad, chelseai
csendes magánya belsejébe egy tekintetet vetni;
mellyről olly megható képeket birunk kortársa i
tól. - Morus itt legboldogabb éveit élte : esze ál
tal tiszta éajővedelmes állá,t teremtve magának,

időt nyert még az irodalommal is foglalkozni, s
nehány válogatott baráth-lll kellemes perczeket
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tölteni. Szivjósága , s természeti vidámeoága, sa
ját boldogság-érzetét családjára is árasztotta,
mellynck tagjai a patriarchalis fedél alatt töké
letes egyetértésben éltek.

III. FEJEZET.
Morus családja körében.

(1512-1517.)
-«»--

Miután az emberek nyilvános életét láttuk,
érdekes őket magán életök legbensőbb részle
teibe követni; s látni, hogy azok, kik az embe
ri-nem végzetére olly nagy befolyást gyakorol
nak, miként viselik magukat az élet közös nagyo,
és kisszerü körülményeiben. Gyakran volt Mo
rus felmutatva nekünk családja közepett: s ott
egy ember sem jelent meg soba élénkebb, és
kedvesebb sainekben.

Maekintosh szerint, ügyvédi keresete. s
albirói állásának hasznai, 5,000 font sterling évi
jövedelmet hoztak. Egy kastélyt, és földbirto
kot vett Chelsea-ban, a Themse partján. E birtok
három angol mérföldnyire feküdvén Londontől,

megengedé hivatali szolgálatainak pontos telje
sitését. Erasmus, ki gyakran meglátogatta Me
rust, akkép festi le kustélyát, mint II melly "nem
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volt sem középszerü , sem hogy irigységet ger
jeszthetett volna, de elég szép kinézésü *)."

Vendégszerető háza mindenkinek nyitva
állt; ő rá alkalmazhatók, az emberiség egy nagy
barátjához intézett ama szavak: "Házad rosté
lyánál ülve képzellek j hasonlag a régiség tisz
tes patriarcháihoz : hiva be a fáradt utust , hogy
fcdeled alatt kipihenjen, és felfrisüljön."

Hogy lakását kényelmesebbé tegye, kert
je végén egy kápolnát, könyvtárt, és erkélyt
állittatott , melly uj-épületnek nevezteték; itt
forditotta ő tanulmányra, a vallási kötelességei
nek teljesitésére, hivatalos állása követeléseitől

ellop ott idejét: hol, hogy ugy mondjuk, lerázta
a világi ügyek porát, mcllytől a lélek olly köny
nyen beszennyeztetik.

A chelseai egyházhoz is kápolnát tolda
tott, és azt szép oltári ezüst fölszerelésael di
szesité ; félig vidám l félig profétai kifejezéssel
mondván: "Az efféle dolgokat az erényes em
berek adják, s a gonoszok ellopják."

Egy, a magáéhoz közel eeö házat, a végre
szerelt fől , hogy abban parochiájának elaggott,

.} Az ős kastély Beaufort-Rowészaki részében feküdt,
II mintegy száz ölre terjedt a folyótól nyugotra. King tu
dor chelsea! rector, 1717-böl irja, mikép négy ház vitatta
magának a tiszteletet, hogy Morus Tamás lakása volt.
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és erőtlenedett egyéneit befogadja; startásukra
szánta jövedelmének egy részét: Margit, kedve
sebb leányának gondjára bizván , azok szükségeit
ellátni.

Mi sem okozott neki nagyobb örömet,
mond Rawell , mint szomszédjainak szolgálatára
lenni, a őket tanácscsal, és erszényével segiteni.
Senki sem kért tőle soha hiában vigaszt, vagy
gyámolitást j és nem volt nagyobb boldogsága,
mint a megbasonlottakat kibékíteni. Fölkereste
a szerencsétleneket elhagyott, és távol helyei
ken j mondani szokván , hogy: ll..\. ki száműzet

ve, remény nélkül, valaha honába vissaejóhetni,
még sem akarná Vllgyonát uj székhelyére áthor
datni; attól tartva, hogy arra azon kevés napok
alatt, mig ott marad, a hol van, ssüksége lesz:
ezen ember bizonyosan bolond volna. Hasonlag
eszeveszettek azok, kik zárva tartják erszényö
ket , és elfordulnak a szegény láttára j annyira
félvén, hogy nem lesz elég pénzök azon rövid idő

alatt, mellyet itt alant töltenek. Küldjétek előre

az égbe vagyonotokat, hova talán holnap nektek
is mennetek kell; ott fogjátok majd azok kamatját
szedni." Igy ő meghivta gyakran asztalához sze
gény szomszédjait , hol velök a legnagyobb szi
vességgel bánt.

Morus háza, folytonosan találkozási helyül
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szolgált kora legkitünöbb embereinek; neki sok
barátja volt, és azok mindig őszintén ragasz·
kodtak hozzá. "Ki sem köt könnyebben viszonyt,
irja Erasmus, és mutat több figyelmet azok iránt,
a kiket barátságába fölvctt. Ha köztök észrevesz
egyet, kinek javithatlan hibája van, lassankint
marad el látogatásával, és nem szakitja meg
rögtön, és sértő mődon a barátságot. Halálos
ellensége a játéknak, s mindazon ostoba mulat
ságoknak , mellyekre magukat azok adják, ki
ket henyeségök unalma emészt. Üres óráit egy
válogatott társaság körében tölti: hol az ö enycl
gése, udvariassága l finom modora , s élénk szel
leme, szende vidámságot terjeszt körülte. Egy
széval, Morus tökéletes mintája a barátságnak."
Erasmus örömest terjesekedik ki remek barátjü
nak házi crénycire, és sserencséa belsejére.

"Milly nyájassággal kormányozza ő ugy
mond, házát j hol soha legkisebb panasz) vagy
surlődés sem támad! Soha sem használt erősza

kot cselédjei ellen; soha azoknak legkisebb sér
tő szemrehányást nem tett. Ha ollykor kénytelcn
volt ökct megdorgálni ) ez mindig olly szeliden,
olly atyai hangon történt) hogy ezen dorgálás
még növelte inkább az ö személye iránti hódo
latot. Ö volt biró minden összekocczanásoknál j

e a ki csak hozzá. fordult, mind elégedetten tá-
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vozott tőle. Olly különös sz ereriese volt házához
kötve, hogy akik fedele alatt éltek, egészsége
sebb lélekkel, és tisztább erkölcsökkel tértek a

világba. Legkisebb folt sem szennyezé he soha há
za sacrenesés lakóinak becsületességét. Plato köz
társaságában hihette ott magát az ember. De
igazságtalan lennék háza iránt, azt e bölcsész
iskolájával hasonlitván őssze ; boi nem tettek
egycbet, mint elvont kérdések, és néha erkölcsi
erények fölött vitatkoztak. Morus házánál a val
lás tanittatik • és a keresztény erények gyakor
Iatba vétetnek. Náht mindenki, nem- külőnbsrg

nélkül, szabad tanulmányok- és hasznos olvas
mányokra adja magát; de az isteni féleicm szol
gál mindcn cselekvény alapjául. Nem hallani ott
semmi keserü panaszt, semmi haragos szót, Ott
senki sem henyél; buzgalommal teljesíti min
denki kötelességét: és a rend egyedül a jóság
erejével van fentartva. Mindenki kitüzött szak
rnájávpl foglalkozik; és azt mégis olly örömmel
teljesítik, mintha nem is volna más ezéljok, mint
saját élvezetök. lIly házat biztosan lehet a valhis
gynkorlati iskolájának nevezni."

A mi magát Morust illeti, ő olly szelid
jellemil volt, hogy vej e Roper, ki vele tizenhat
t~vig élt együtt, állitja. rnikép e hosszu idö alatt
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homlokán felleget soha sem látott, s nem hal
lotta szavát a harag éles hangjáig emelkedni. Ked
vencz leánya, férjezett Gigys Margit mondja,
hogy ő hibát követett elollykor , vagy legalább
állitott elkövetni, hogy dorgálást vonjon magára:
de a.tyja hangja még akkor is szelid, és érzékeny
volt. Ha megtörtént a családban, hogy valami
kis szóváltás kelctkezett, mellynek rendesen
Morusné asszony élénksége volt oka: ő azt szo
kásos jó kedvével le tudta csillapitani ; neki si
került még neje fejeskedő természetét is annyira
megszeliditeni , hogy Morua gyermekeiveli bá
násmődja azok szeretetét, és tiszteletét érdemlé
ki. Ennek legnagyo bb hizonysága azon hosszu
idő, mellyet házasságuk után atyjoknál lakva
töltöttek. Beszélik, hogy Morus annyira barátja
volt a tudományok. és müvészeteknek, hogy ha
valamelly cselédje hajlamot mutatott a zenére,
vagy a szép müvészet bármclly neméhez, nem
mulasztotta el, őt arra serkenteni. Illy Viódon
sikerült neki számos cselédjei közt , kik ct rang
jánál fogva kénytelen volt szolgálatában tartani,
a legpontosabb fegyelmct l és erkölcsi tisztasá
got,minek akkor ama hon kevés példáját mutatta,
hozni be. Cbelaeai kastélyában volt neki egy jól
seerelt könyvtára, a egy osztály, telve r,sil1agá
szati-, és zene-eszközökkel; melly utóbbinak ő
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mindig nagy barátja volt. A mi több, tagas, és a
hasznosságra szintugy, mint kellemesre jól ren
dezett kertjében, szolgái mindegyikének, hogya
haszon ingere által megelőzze henyeségöket, ha
gyott egy rész földet; mellyet kiki maga mívelt ,
és a termesztményt abból nekik engedte.

Ha valamelly panasz érkezett, őt, vagy mást
érdeklöleg, annak It lehető legkevésbbé kedve
zőtlen fordulatot igyekezett adni i vagy ha nem
érheté el, hogy igazolja az okozót, azt azzal
iparkodott menteni, hogy rossz szandék nélkül
cselekedte. Egy jó szokást hozott be házánál,
mellyet napjainkban is használni kellene. Hogy
étkezés közben, a gyermekek és cselédek előtt

mÍndenfélét ne beszéljenek, tanulságo s könyve
ket fenszóval olvastatott: mellyek okos, és mulat
ságos beszélgetésre szolgáltathattak anyagot.
Midőn az olvasásnak vége volt, egyikhez is,
másikhoz is kérdéseket intézett, hogy megtud
ja, felfogtdk-e e, vagy ama helyet. Ez mindenkit
figyelemre ébresztett; és okot nyujtott a bizodal
mas, és rendesen tréfaságokkal fűszeresett tár
salgásra. Nem egy élcz maradt Jön töle; de ki
emlékezhetnék , mondja Erasmus, mindazon
szellemi dolgok-, és elmés szavakra. mellyeket na
poukint kikiejtett ?

Ha asztalanal valaki szomszédját kezdé
3
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őcsárolni, azt valamelly észrevétellel szukitá fél
be; illyennel például: " Ön azt mondja uram!
hogy az én éttermem építését nem szereti ; a mi
engem illet, bocsásson meg én ugy találom, hogy
elég kényelmes l és czélszerii."

Ámbátor ő saját személye-, B érdekeivel
keveset gondolt, másokéra mégis mindig főlőt

téhb nagy ügyeImet forditott ; semmi alkalmat
sem szalasztott el, illő észrevételt tenni, vagy
hasznos utasitást adni e részben.

Családjáérti gondoskodásában a kötelessé
gek legnagyobbikárM nem feledkezett meg. Szo
kása levén igen korán fölkelni, kivánta, hogya
házbeliek szinte azt tegyék j azután összegyüj
tötte őket imára, mellyet maga mondott elő.

Nagy-hétben az evangelisták valamellyike sze
rint akinszenvedés történetét olvasták együtt:
s Morus időnkint értelmezte aszöveget.

"Az álom annyira hasonlit a halálhoz,"
mondja az egyház-atyák egyike, "hogy nem merek
álomba ereszkedni, mielőtt nem imádkoztam."
Morus ennek igazságáról meggyőződve, min
den estve, a rendes órában, egész családjával a ká
polnába ment; s maga mondta el az imát, melly
hez mindenki szivvel járult.

Mielőtt valamelly nyomatékos dologhoz
fogott, mond Roper, mint például, midőn a ki-
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rályi magán tanács tagjává neveztetett, midőn

követségbe küldetett, midön lord-cancelIárrá
lett: gondja volt mindig, arra magát a gyónás
által előkésziteni , s az Oltári-szentséget magá
hoz venni; többet bizván Isten kegyelmében, mint
eszében, itélete-, vagy személyes tapasztalásában
Roper hozzáteszi, hogy egy napon, mialatt sz. mi
sét hallgatott, a király valamolly igen fontos ügy
ben érte küldvén, Mo rus mindaddig nem hagy
ta el helyét, valamig az isteni-tisztelet el nem
végződött. A kápolnából kimenve, hallották fel
kiáltani: "Szolgáljunk előbb Jstennek; a sor
ezután mindjárt a királyra jön." Henrik, dicsé
retére legyen mondva , ministerének ajtatossága-,
s függetlenségével elégedettnek mutatta ma
gát.

A szent helyek iránt legnagyobb tiszteletet
tunusitott; és mi sem vihette őt arra, hogy ott pro
fán ügyekről értekezzék: bármilly nyomatékosak,
és sürgetők voltak volna is azok külőnben.

Ő gyakran tett zarándoklásokat ; de mindig
gyalog: a mi akkor nagy ritkaság volt j mert
még az alsó néposztálybeli emberek is lovon jár
tak. . A keresztjáró-héti sz menetekben is részt
vett: és egy napon, midőn szokás szerint, a plébá
nia legtávolabb széléig kellett menni, kérték, hogy
rangja és magas méltósága tekintetéből ülne ló-

3·
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ra; "Isten mentscn meg, ugymond, hogy én Ura
mat lóháton kövessem. midőn ő gyalog megy."

Hogy az isteni fölség iránt viseltetőtiszteletét,
mond Roper, még világosabban tanusitsa, akkor
is, midőn eancellár volt, talárba öltözve, 8 az ének
kar közepére helyezve magát, ott énekelt. A nor
folki herczeg egy ünnepnapon ebédre jövén hoz
zá Chelseába , őt illy foglalkozásban lepte meg.
Mise után Morushoz , vele karon fogva. , térvén
vissza l mondá neki: "Nagy Isten ~ hát az egyház
kántorává lett ön, uram? Ön lealázza a királyt.
és tisztségét. " - .Nern, nem: felele Morus mosn
lyogva. A király, az ön ura, s az enyim, nem le
het az által megbántva, hogy én ekkép szolgá
lok mindnyájunk urának. Abban nincs semmi le
alázó, tisztségemre nézve.' És itt idézte neki Ro
bert franczia király példáját.

Olly nagy érdekkel viseltetett, mondja
M o r u s é l e t é nek névtelen szerzöje, az Isten
házának dicsősége és magasztossága iránt, hogy
valahányszor egy szép férfit látott, felkiálta:
"Milly kár, hogyez az ember nem pap ~ Olly jól
venné ki magát az oltárnál ~"

Nem kevésbbé gondoskodott gyermekernek
lelki üdvösségéről. Többek közt unokája, kö\'et
kező példáját mutatja ennek. Roper Vilmos iQu
ságá.ban nagy mértékben gyakorl'lta a szigorll
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nélkülözéseket. De, mint ez elég sajnosan , gya
korta történik, e tüz kialudván benne, az egy
háztól rendelt böjtöket, és vallási gyakorlatokat
nem szivesen teljesitette. Ez akkor az uj vélemé
nyek százada volt: egy uj tan keletkezett, melly
jobban megegyezni látszott természetünk gyen
geségével; minthogy hajlamainak kedvezett. Az
uj t u d o m á n y apostolai által, mint azt nevezni
ezerették. az azt követőknek igért édes és könnyü
ösvény, tágas és csábitó volt. Roper magát a
Hollnndhan kijött, és a menekültek által Angol
honban is bőségesen elterjesztett sok könyvek 01
vasására adta. Az uj tan ragadós volt; és csakha
mar érezte következését: a proselytismus szelle
me fogta el. Indulatos lett véleményeiben , mond
Cresaire; és égett a vágytól, azt mások lelkébe
is beoItani. Nem szünt ismételni, hogy egy olly ut,
melly egyenesen az égbe visz, fedeztetett föl;
hogy senkinek sincs szüksége a saentek . vagy
hasonlők imáihoz folyamodni: hanem az Isten
füle nyitva áll mindenkinek imájára, s irgalma
készen, megbocsátani annak, ki azt buzgó hittel
kéri. Euthusiaamusa annyira ment, bogy egy
napon Morushozjött, és kérte, nyerje ki az ő részé
re, minthogy ő birja a király kegyét, a felhatal
mazást, hirdethetni azt, a mit lelke sugal neki:
mert erősen meg volt gyöződve róla, hogy ő Is-
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tentől van küldve , megváltoztatni a világot.
Nem látván be sir Tamás, miért bizatnék rá egy
illy küldetés , és jól ismervén annak hely telen
ségét, több szánalom-, mint haraggal felele neki,
mosolyogva: "Hát nem elég kedves fiam Roper!
ha mi, kik barátaid vagyunk, tudjuk l hogy
bolond vagy; a nélkül, hogy szükség lenne azt
olly főnnen hirdetneJ ?" Ezután gyakran érteke
zett vele vallási tárgyakról j de, legalább látszó
lag l minden siker nélkül. Végre fájdalommal vet
te észre l hogy az uj fénytől clvakitva, képtelen
minden észszerü vitatkozásra, s vak fejeskedése
napról-napra növekedni látszott. Meggyőződve

tehát róla Morus , hogy, egy régi bölcsnek mon
dása szerint, vannak megátalkodott kételyek,
és heves ellenzések, mellyeket máskép nem tud
az ember legyőzni, egyéb l ha imádkozik éret
tök, nehézkes hangon mondá neki: "Mély bá
nattal látom l fiam Roper! hogy a vitatkozás mi
jót sem szülhet nálad; e percztől fogva nem vi
tatkozom veled, hanem kérni fogom az Istent
éretted: és vajha egykor kegyelme megilletne."
Kevéssel azután találkozván Morus Ropernévai,
szomoruan mondá neki: "l\iargicza! sokáig tűr

tem férjed bolondságait ; sokat okoskodtam, és
vitatkoztam vele, a atyai szegény tanácsimat ad
tam neki; de ugy veszem észre, hogy ez mind nem



képes őt magához hozni, Azért Margicza! mint
ezt neki magának is mondtam, felhagyok II hasz
talan vitatkozással j de azért nem hagyom őt el:
és kérni fogom az Istent érette," Az ég oltalmá
ba ajánlva Margitot, elvált tőle; s nem szűnt meg
Roperért forró imáit küldeni az isteni irgalom
trónjának zsámolyához. .,Nem sokára azután,"
folytatja Cresaire , "az én bácsim a malaszt vi
lágosságától áthatva, föl kezdett hagyni eret
nekségével; és mint sz, Agoston Monica imái ál·
tal , egészen megtért ; egészen haláláig a hit
buzgó védőjeként viseh-e magát. Alamisnái, s az
összegek. mellyeket jó csulekedetekre áldozott,
olly tetemesek voltak l hogy jövedelmét fölül
mulni látszottak. A jöveJelmes hivatal, mellyet
élte utolsó éveiben viselt, megengedte neki,
alamisriára évenkint 500 font sterlingnél többet
adni ki." E kevésbbé hivő században mosolyog
ni fognak a történet többi részeinek hallatára:
'JBácsim halála után J folytatja Cresaire l több
cselédjeit hallottam beszélni, hogy az eltemet
tetését megelőzött tárom-négy napon, gyönyö
rü zenét hallottak, naponkint egy óranegyedig,
melly inkább angyalok karénekének J mint em
beri hangoknak lenni látszott; mi mutatta, men
nyire kedves volt e lélek Isten előtt,"

Morus gyermekeinek nevelésében, ugy
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látszik, a tudomány komoly tanulását lehetőleg

kellemessé igyekezett tenni. Főleg leányainak
lelkét iparkodott kimivelni, s őket méltókká
tenni arra, hogy megkülönböztetett emberek
társnéiva váljanak. Nézetei, a tanulmány előnyei

körül, a női jellem kimivelésére nézve, leginkább
bizonyitják , mennyire emelkedett ő tul száza
Ján. Az udvar erkölcsei: melly egyike volt a
valaha létezett leghivalkodóbb udvaroknak, nem
igen kedveztek egy komolyabb oktatás alkalma
zására a nőnémnél j s talán Morusé az érdem,
elsőnek lenni, ki Ieküzdte a példa ragadósságát.
A családjabeli hölgyek neki köszönhetik, hogy
alapos kimivelést nyertek. Annyi bizonyos, bogy e
korszaktól kezdve látszanak Angolhonban be
hozva lenni a nő-jellemrőli magasabb eszmék.
Mária, s Erzsébet herczegnők gondos nevelést
kaptak: ők olvashatták a legnehezebb görög és
latin költőket, s egész könnyüséggel irtak és be
széltek latinul. Ugyanazon század két más urhöl
gyei, Asken Anna, s a saerencsétlen Gray Jan
ka, még nagyobb tanultsággal birtak . Némelly
esetben tanulmányaik még a görög, és latin
atyakra is kiterjedtek. Az már nagy lépés volt e
korszakban: a nőt másra is képesiteni, mint hogy
csak a gyönyör tárgya, vagy szolganő legyen.

Csinos leirását találni B i r T a m á a i s k 0-
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l áj á n a k, melly névvel rendesen az ő házi aca
demiéjat nevezték, Erasmusnak , és magának
Morusnak leveleiben gyermekeihez, midőn tá
vol vala tőlök. Iskolája öt gyermekeiből állott,

tovább mcstoha lednya-, AIingham Alice asszony
ból, és egy árva leányból (ki később barátja, Cle
ment orvos neje lett; fl ki saját leányaival volt
nagylelküen nevelve, s saeretete-, és gondjai
ban azokkal osztozott). Utóbb, gyermekeinek
házasulásakor . lrítván Morus, hogy egy illy
gyöngéden egyesült család, az elválás gondolatát
el nem viselheti, s ikeri.i.lt neki őket, valamint
tizenegy unokáit is, házasságuk gyümölcseit,
házánál Chelseában egyesiteni. Két, vagy há
rom levele Morusnak gyermekeihez, midőn mint
udvari embernek, k ö t e l e s s é g é nél fogva tá.
vol kellett lenni e, szer encsésen megtartatott ;
ime azok:

"M o r u s T a m á s ü d v ö z l e t é t k ü l d i
e g é s z i s k o l áj á D ak. - Látjátok a. talál
mányos mődot , mellyet használok, titeket mind
egyszerre köszönteni, hogy meggazdálkodjam
az időt, és papirt, mellyet szükségkép el kellen
dett vesztenem , ha mindegyiket nevén akartam
volna köszönteni: mi ugy is fölösleges dolog;
mert ti nekem mind olly kedvesek vagytok, hogy
egyiteket sem felejthettem ki. A mi mégis meg-

"
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kettőzteti irántatok indulatomat , az, hogy osz
toztok velem a tudományok szeretetében : e haj
lam közössége által én még bensőbben látszom
hozzátok kapcsoltatni, mint a vér kötelékei

által. "
"Igen elégedetté tesz, hogy Drue ur ép,

egészséges állapotban tért vissza; mivel én őt kü
lönösen becsülöm. Ha nem szeretnélek titeket
annyira, irigyelném a szerencsét, hogy olly kép
zett meatereitek vannak. Hallom, hogy Richolna
ur is nálatok van, és sokra tanitott a. csillagú
szatban, Igaz-e, hogy ismeritek nem csak az ég

sarki csillagot J a kutyát, és a többit, (hiszen ti
kész csillagászok vagytok!) hanem hogy még
a holdat is meg tudjátok különböztetni a naptól?
Csak tanuljátok is ezen uj, és bámulatos tudo
mányt; melly megengedi a esi Ilagokig emelked
netek : és mig azokat szemlélitek , legyenek sze
meitekkel gondolatitok az égbe irányozva, föleg
a bőjtnek eme szent idejében stb. Isten veletek
kedves gyermekeim! Kelt. az udvarban, martius
23-án, 1516."

"M o r u s T a Dl á s j ó, és i g e n s z e r e
t e t t g Ye r m e k e i n e k, é s G i g Ys M a r
gitnak, k it övéi közé számit, üdvet!
A bristoli kereskcdő kezemhez adta leveleteket

más nap, a hogy azt átvctte: s ez nekem nagy
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kikerül, ha mégolly tökéletlen is, nekem ked
vesebb, mint mások bármilly csábitó müve : irás
tok olly titkos erővel bir, engem meginditani.
Dc ezt mellőzve, leveleitek maguk is elég tulaj
donnal birnak, tetszeni: annyira telvék észszel, és
tiszta latin mondatokkal, Mindegyik örömet szer
zett nekem; megvallom mégis, hogy azok közt
van egy, mellyet kiemelek : s ez János ílamé,
már csak azért is, mert hosszabb; de meg azu
tán, mivel látszik, hogy több szorgalmat fordi
tott rá. Ü nem csak kelWleg kimeritette tárgyát:
hanem izletesen is fejezi ki magát, és még tré
fasággal küzd ellenem; visszacsavar ja véd vei
met , eszesen, és a mi jobb, mérséklettel. Mu
tatja ezzel, hogy nem felejti , miszerint atyja az,
a kivel tréfál; és annyira igyekszik neki tetsze
ni, miszerint biztosan hiszi, őt tréfaeágával meg
nem bántani. Ezentul minden nap vár ok tőletek

levelet. Semmi mentségeteket sem fogadom el:
mint péld ául, hogy nem volt időtök, hogya pos
tás hirtelen el ment , vagy hogy nem tudtatok mi
felől irni. János nem használ efféle buvó-ajtókat;
és mi sem akadályoztat titeket benne, hogy ne
kem irjatok : miután ezer az ok, mellynek tite
k et arra kell birni. Minek a po stásra háritani a
hibát, midőn azt megelözhetitek ; leveleteket
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két nappal is elöre , készen, és pecsételten tart
va. S miképen történhetik az, hogy ne lenne
tárgyatok, miről irni: midön tudjátok, hogy ne
kem élvezet tanulástok- , és játékaitokról is
részletes tudósitást kapni? E szerint könny ü
örömet, a legélénkebb örömet szereznetek ne
kem; és midön épen semmi sem lesz, a miről tu
désitsatok , irjatok ezen semmiről a lehető leg
hosszabban. Mégis egyet javasIok: akár komoly
tárgyakról, akár érdeknélküli dolgokról irtok,
mindig gonddal ,és figyelemmel tegyétek, azt
előre átgondolván. Nem lenne szinte rossz , le
veleiteket előbb angolul irni: mivel igy azután
könnyebb, latinra forditani; a feltalálás terhétől

szabadult ész, könnyebben lelvén válogatott sza
vakat, és alkalmas kifejezéseket. Ajánlom min
denek fölőtt , IÍmbátor e pontra nézve bizhatom
bennetek, a fogalmazást figyelemmel átolvasni,
mielőtt tisztára leirnátok: előbb az egészet át
vizsgálva, s azután részenkint menve keresztül;
melly módon rájöhettck, ha valamelly helytelen
kifejezést szalasztottatok ki. Miután ki fogjátok
igazitani , irjátok tisztára: s akkor ujolag olvas
sá.tok el; mivel a kitörült hibák a tisztázáskor
ismét becsuszhattak. Kitartó gonddal cseleked
vén, a legjelentéktelenebb dolgok is komolyak
nak fognak látszani i mert valamint Ilo legkelle-
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mesebb dolgot is ellehet rontani hanyagság által,
ugy ami magában véve kellemetlen, a ráforditott
gond által kellemteljessé válhatik. Isten veletek
szeretett gyermekeim! Kelt az udvarban, sep
tember 3-án, 1516."

"M o r u s T a m á s a z ő i g e n k e d ves
I e á n y a i n a k, M a r g i to, E r z s é b e t-, C e
e i le-, é a G i g Ys M a r g i t n a k, k i n e k i n e ID

kevésbbé kedves. üdvet! Nem tudnám
szeretett leányaim! kifejezni az örömet, meIlyet
nekem kedves leveleitek okoztak. Seerencsés va
gyok értesülhetni róla, miszerint mindamellett,
hogy lakásotokat változtattátok, nem hanyagol
tritok el egyikét sem sz okásos gynkorl ataitoknak,
minők n azavalás , költészet, és logika. A szere
tetet bizonyitjátok irántam az által, hogy távol
létemben olly dolgokra adjátok magatokat, mely
Iyekkel szeretlek t iteket foglalkozva látni, rnikor
nálatok vagyok. Lelketek, és szivetek elősegitik

boldogságomat: és én oda fogok dolgozni, hogy
visszatértem hasznos lehessen mindnyájatoknak.
Higyétek el, hogy a tanulmányok, és ügyek fá
radalmai közepette nincs kedvesebb enyhülésern,
mint olvasni müvetek valamellyikét. Igazolják
azok annak valóságát, mit mesteretek olly jó in
dulattal irt; mert ha saját leveleitek nem mutat
nák világosan komoly vágyatokat II tanulásra,
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azt hihettem volna, hogy levele inkább jóakaró,
mint őszinte. De mi engem arra bir, hogy higy
jek neki, midőn szellemi, s tudományos érteke
zéseitekkel dicsekszik: ez azon modor, mellyben ti
magatok irtok. Igazán égek a vágytól, vissza
térni, hogy tudományom a tietekkel mérközhes
sék ; mert mivel nehezen hissek el valamit, örö
mem nagy, midön látom, hogy a dicséretet,
mellyet mesteretek rátok halmoz, megérdemel
tétek. Reménylem, hogy őt nem sokára fölül is
muljátok , ha nem is a logikában, legalább, mint
minden nők, nem engedvén át a vitatkozási tért.
Isten áldjon kedves leányaim!"

Roper előadása szerint megtörtént ollykor,
hogy bement azon lakosztályba , hol leányai dol
goztak: hogy szorgalomra serkentse őket. "Gyer
mekeim! mondá, emlékezzetek, hogy az erény
és tanultság a hus; és hogy a játék csak mártás."

Erasmus csudalván e fiatal személyek mi.
veltségét, előterjesztettebarátjának, milly iszo
nyu szerencsétlenség lenne, ha miután olly hév
vel dolgozott illy remek ter emtmények nevelé
sén , azokat elvesztené. "Ha meg kell halniok,
felele Morus , inkább akarom, hogy kitanulva,
mint tudatlan létökben haljanak el." - "Illy fele
let," teszi hozzá Erasmus, "Phocion szavait jut
tatja eszembe. Halálra itéltetve, midön ajkaihoz
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vitte a mérget, neje felkiáltott: ,Hah! te ártat
lanul halsz meg.' - Eh mit! felelé ő, tehát in
kább akarnád, hogy mint vétkes haljak meg ?"
Mondják, hogy Morus első nejének három leá
nya. levén, igen ohajtott egy fiut. Kérése végre
meghallgattatott; és Morus lovag mondani szok
ta, hogy addig kért kis fiut, mig végre van egy,
a ki egész éltében kis fiu marad. E szavak, mel
lyekkel ö valószinüleg a fiatal ember könnyel
müségére akart ezélzást tenni, Cayley ur, és má
sok által betü szerint értelmeztettek, kik azokban
az elmegyöngeség bizonyitásút találják; és a sze
gény János egyszerün a h e r o u m fi I i i közé
osztályoztatott *).

A jeles Holbein után festett arczképek
kőzt , az angol királyoknak, Chambersaire által
kiadott gyüjteményében, van Morui!! fiáé is. A
kiadó megjegyzi, hogy az e fiatal ember kevés ér
telmisége fclöl hitelt nyert vélemény, meg van
hazudtolva a kifejezésteli fő, és tartás által,
mellyben öt a hü müvész előállitotta. Könyvet
tart kezében, és tanulmányáha mélyen elmerült
nek látszik. Különben birjuk Erasmus bizonysá-

0) Bulfonnak csak egy fia volt , értelmiségre nézve
egészen ellentéte atyjának ; és Rivarol , a korszak szép
tehetsége, megjegyzi, hogy ez volt legrosszabb szakasza
atyja természet-történelmének.
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gát is, ki őt akkép festi le, mint legszebb reményü

fiatal embert. Egy levél, mellyet hozzá irt, és
mell y maig főnmaradt, becsülés, és tisztelet kife
jezéseivel van telve; kinek 1531-ben Aristoteles
fordítását is ajánlotta: valamint nehány évvel
később Grynaeus is Platoét.

Morus János nőül vette egy régi, s tisztes
családnak egyetlen örökösét, Barnboroughból,
York grőfsdgban. Tisztelendő Hunter József

bebizonyitotta, hogy s i r M o r u a T a m á a é l e
te, melly előbb második unokájának, Morus Tn
másnak tulajdonittatott, Morus Cresaire János
tól, a fönebb emlitettnek második fiától való

Ifjabb leánya Gertrud, szinte készitett egy illy
czimü mu nk át : S z e II e m i g ya k o r l a t o k;
mellyről dicsérettel beszélnek. Nyomatott Pri
risban , 1658-ban, a szerzö arczképével ; és nagy

ritkaságj:!;á "ált.
Mint példájlit az enyelgésnek , mellyet

Morus néha használni szokott, adjuk Margit
leányához irt egyik levelének c kivonatát: "Sze
retett Margitom! pénzt kérsz atyádtól minden
félelem, és szégyen nélkül; s a mi rosszabb, II

levél, mellyben ezen kérést intézed hozzám, ugy
van sz erkesztve , miszerint azt meg sem tagad

hatom. Való ban. ha csupán szivemre hallgatnék,

hajlandó v olnék téged egy illy levélért nagylel·



65

küebben jutalmazni meg, mint Sándor Cboritast,
kinek minden sorért egy Fülöp-aranyat adott j

én , réezemröl , minden szótagért két n e h e z é k
tiszta aranyat adnék. Ide zrirva fogod tal álni , a
mit kértél. A milly örömest adom, olly kedve
sen veszem, ha kéritek j és én simogatva akarok
lenni leányaimtól , főleg tőled Margicza! ki ne
kem olly kedves vagy erényeid-, és tanultságod
nál fogva. Ezért, ha atyádat boldoggá akarod
tenni, költsd el ez összeget mentül hamarább,
és czélszerüleg, mint mindig: és siess ismét kérni
szint olly kedves modorban. Isten áldjon szere
tett gyermekem!"

Morusnak Margit lelinyához irt több leve
lei mutatjuk , milly érdekkel viseltetett ő ennek
tanultsága iránt; és ha a dics éretek , meIlyeket
rá tékozolt, tulzottaknak látszhatnak is, lega
lább serkentette őt, megmaradni a jó uton, mel
lyet a korszak izlése elhagyni látszott. Caxton
sajt.ója. nagy szémmal terjesztette a regénye
ket az országban, mellyek némellyike olasara is
volt fordítva. Chaucer munkái kapősak kezdtek
lenni; s e szerzöből több idézéseket találni Mar
git leveleiben. Tindal , Morus ellenfele, követ
kező észrevételeket tesz, a regények olvasására
vonatkozólag, e szenvedélyre nézve: "Bizonyos,
hogy nem lelkök üdvének tekintetéből tiltatik a
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szent könyvek olvasása az avatatlanoknak ; mi
után megengedtetik nekik R o b i n H o o d, B e
rys, Hampton, Hercules, Hector,
T r o y l u s, és ezer más, az ifjuság szellemét meg
rontani alkalmas szerelmi, és dőzsölési jelene
tekkel telt történetek, és mesék olvasása." Hogy
Morus irataiban semmi czélzás sem található e
népszerű könyvekre, onnét van (legalább ezt haj
landók vagyunk, és kétségkivül méltán, hinni),
mivel azon kivül, hogy Mor asnak természeti
vonzalma volt a elaseikai tanulmányokhoz, egyik
indok, a miért sürgette a régi nyelvek tanulá
sát, az volt: mivel az irodalom ezen nemének
helyét, a classikai tanulmányok pótol hatták.

Illyen volt Mor~s belvilága Chelseában. A
nehéz perczekben , mel1yek e boldog korszakot
követték, Margit szomoru élvezete volt, vissza
emlékezni a napokra, mellyek olly édesen foly
tak le az atyai tüzhely mellett. "Mi mással gon
dolja kedves atyám! irá ő, vigasztlllhatni ma
gunkat távollétében, mint emlékezéssel ön élet
módjára köztünk: emlékezéssel ön épületes tár
salgására, jó példáira , s üdvös tanácsaira ?" Ki
gyanusithatna hasonló dicséretet? - Morus a
szárazf"óldöll több barátjaival latin levelezést
folytatott: ez azon egyedüli levélirási nyelvezet,
melly akkor szokásban volt. De senkinek sem
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irt rendeseb ben, és szivesebben , mint Erasmus
nak. Ennek válaszai mutatják, milly nagyra be
csülte Morus bar~ti indulatát: őt l e g é d e s e b b
M o r II s-, l e g k e d ves e b b M o r u SO, l e gm é
z e a e b b M o r u s-nak nevezgetvén.

Morus a szárazföldre visszatért barátjától
ennek arczképét kapta ajándékul, mellyet a festő,

Holhein , maga mutatott be, egy küldő-levél ki
séretében. Morus megragadta ez alkalmat, szo
kott eredetisége szerint megismertetni a király
lyal a festő tehctségh Kérte Holbeint, hogy
jobb képeit vigye hozzá, s termeiben a legked
vezőbb nézpont alatt, helyezze el. Meghivta
azután a királyt egy ünnepélyre. Terve tökéle
tesen sikerült. Henrik meglepetve a képek szép

sége által, hévvel kérdezte, ha a müvész él-ej
hozzá téve, mikép azon esetre szolgálatát bár
milly áron megnyerendi. Holbein közelében tar
tózkodott; s Morus őt kezénél fogván, bemutat
ta a királynak. E nagy festő, a fejedelem pártfo
gásávallett megtisztelve : s tetemes megrende
léseket kapott a nemesség, és a leggazdagabb,
megkülönböztetett egyénektől: mint ezt bizonyit
ják a különféle képgyüjtemények, mellyeket An
golhon maig is bir. Müvei kőzt a legkitünőbbek

egyike, melly Morust és családját ábrázolja. Egy
másolatát Morus Erasmusnak küldte , viBzonzá-
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sul a tőle kapott ajándékért. "Nem tudnám ke
gyednek kifejezni, irja Erasmus Margitnak, milly
elragadtatással szemlélem én kegyetek családjá
nak Holbein ihletett ecsetével festett képét.
Nem birhatnék annak tökéletesebb eszméjével.
ha szinte a minták között volnék is. Kegyeteket
u.ind magam előtt látom; de eg}'ik sem hason
lőbb kegyednél : a kegyed vonásaiban élnek a
lélek tökélyei, s ama házi erények, mellyek ke-
gyedet az ország, és század diszévé tették."

E kép két csoportozatra van oaztva. Az cl
söben látszanak, térdelve, Margit és Cecile, Mo
rus és Alice leényai.s az ő mostoha-anyjok. A máso
dikban, kőzépen, Morus és atyja, ülve; mellettök
állanak János, és Harris, Morusnak kedvencz szol
gá.i.Morus, és atyja háta megett Cresaire Anna, ti
zenöt éves, Morus fiával, hihetőleg mint uj házas
pár, szinte állva. Erzsébet, Morus második leánya,
és Gigys Margit is állnak: ujjal mutatva a má
sodik csoportosatnél nyitva levő könyvre. Egy,
falon függő hegedü Morus oldalánál , ennek
zene iránti szenvedélyét látszik jelenteni.

E kép vallásos gonddal tartatott főn a
York gr6fsági Nossel perjelségben l Wynn Ká
roly kastélyában, ki egyenesen Morus Cresaire
tól származik. Tisztelendő Frognull Debden,
érdekes T o u r b i h l i o g r a p h i q u e - já.ban
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(1838.) követ.kezőleg beszél a festmény-, és kas
télyról; "A nosseli perjelség egy régi, pompás,
kő épület, mellyhez széles lépcsőzet vezet, szin
te kőből. A földszinti osztályban láttunk két fil
karos széket, Erzsébet, vagy .Iakab korából,
mellyek a tulajdonosnak régi hutorok iránti, jól
értett izlésére mutatnak. Wynn ur belépett ~ és
engem egyenesen az én jó öreg barátom-, Mo
rus Tamáshoz vezetett. Én nehány perczig szem
léletbe merülve maradtam a kép előtt, friscsé

ge ~ li jól fentartott épségi állapota fölülmulta
minden varakozásomat. A tulajdonos örülni lát
szott magában meglepetése men ; de lehetett is;
mert nem könnyen iátbatni érdekesebb, és bá
mulásra méltóbb müvet. Angolhon nem hir en
nél jelesebb festményt; valamint kevés jellem
állhatja ki az összehasonlitást azon emberével,
ki ott első helyet foglal. Milly jellemvondsok,
milIy anekdoták emlékeztetnek e megbecsül
hetlen miire ' Hallottam rnondani , hogy öt ezer
guiriet nem fogadtak el érte." A másolat, mel
lyet Morus Erasmusnak küldőtt, Baselben, a vá
rosház teremében van; hol nagy becsben tar
tatik.

Az olvasó, ki a korszak szokásait ismeri,
nem lesz meglepetve, ha mondjuk, hogy Morus
számos cselédjei közt volt 0gy azon egyéniségek
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közül, kiket. bolond' névvel különböztettek meg.
Henrik királynak is volt illyen bolondja, vagy bo
hócza, kinek tiszte volt, unalrnát elüzni , s ki, a
kor c h r o n i q u e s c a n d a l e u s e-ében kitünő

helyet foglal. Will Sornera több alkalommal
nevezetes szerepet játszott; és Ellis , leveleiben,
az ő arczképét királyi uráé mellett festette. Ma
guknak a főpapoknak is meg volt engedve, da
czára hivatásuk méltóságának , illy egyéneket
tartani. A következő anekdouiból képzelhetni,
milly nyomatékot helyezett Wolsey az ő bolond
jában: ki, szerencsétlenségében, a feláldozás olly
jeleit adta, mellyek az udvarnokole nagy részét
megszégyenithették.

Wolsey, miután visszaadta a királynak
minden vagyonát és kincseit, elhagyta Londont,
és esheri falusi lakába vonult. A mint oda lóhá
ton utazott, mély levertségbe merülve , vágtat
felé egy lovas, kit csakhamarfölismert. Sir John
Norris volt, a király kamarása. Sir John beér
vén W olseyt, egy gyürüt vett elő, mellyet a
király, ugymond ő, vont le saját ujjáról; meg
hagyván, azt ő kegyelmességének átadni, hogy
felviduljon : mert soha sem állott jobban ő felsé
ge kegyében. E váratlan ujság annyira megza
varta "rolseyt, hogy leugrott lodról , térdre
esett, levette fóvegét l és hálát adott az égnek j s
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midőn sir John elbucsuzott , szivességét meg
köszöné, mondván: hogy ha egy ország feje
delme volna, ennek felét odaadva, csak csekély
jutalmazásnak tekinten é azon szerenesés tudősi

tásért , mellyet neki hozott. "Hanem Norris
uram !" tevé hozzá; "ön tudja, bogy nem maradt
egyebem, mint a ruha, melly rajtam van. Fo
gadja tehát el, kérem, elismerésemnek e csekély
jeIét. "(Egy arany lánczot adott neki; mellyen ke
reszt függött, ugyanazon érczből: az igazi ke
reszt darabkáját magában foglalva.) "A mi feje
delmemet illeti, én öt jobban saeretem, mint ma
gamat: olly hivén szolgáltam, a mint csak lehe
tett; és sajnálom , hogy nem küldhetek most
zálogkép semmit, a mi méltó lenne, hogy neki
felsjdnltassék. De várjon ; itt van Patth, az én
bolondom , ki oldalom mellett lovagol i kérem,
vezesse öt az udvarba, s adja ő felségének: biz
tosan rnondhatom, hogy egy gentleman mulatta
tására többet ér ezer font sterlingnél. "

De Patth , ura iránti indulatát megkettőz

ve érezvén, midön parancsoltatott neki, őt el
hagyni: határozottan kinyilatkoztatta, hogy nem
mozdul helyéről. Kénytelenek voltak azért hat
izmos testört hozatni, s ugy vitetni el a király
hoz; ki őt nagy örömmel fogadta

Morus Tamas bolondját, Harry Patterson·
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nak hivták. Roper Margit beszéli, hogy Harry egy
napon vele találkozván, kérdezte ura hollétét ;
és az felelvén, hogy a Toronyban (Tower, fogház)
van, mert vonakodott esküt tenni le, haragba lát
szot t jönni Morus ellen j és felkiáltott: "Mi aka
dályozza őt esküdni? Miért mutat olly idegenke
dést, ezt tenni? Hiszen én megesküdtem l"~

Ezen egyének, mint tudjuk, ollykor afféle
szabadságot engedtek maguknak, minőt senkinek
másnak el nem türtek volna. A király egyszer
Windsorban Wolsey biborneknál ebédelt a ká
polna udvarában: azon korban, midőn a minis
ter épen bámulatos sirját csinál tatta, Nagy számu
f'zegények várakostak a rostélynál, alamisnát
remélve az étkezés után. Will Somérs mellettök
elhaladván, őt valamelly nagy személynele néz
ve, tisztelettel üdvözölték ; mi neki véghetetle
nül hizelgett. Bemenvén mindjárt : "Henrik!"
ugy mond, "kölcsönözz nekem tiz fontot." 
,Mire'? kérdé a király. - "A bibornok két-három
hitelezőjét kifizetni j kik pénzökért jöttek, és
kiknek szavama.t adtam." - ,Szivesen Will,' felelé
a király. - "Az én hitelezőim" ? kiálta föl a bi
bornok i "nem bánom, vágassa ketté fejem főlsé

ged ,ha valaki tölem igazságosan pénzt köve
telhet." - ,Igazán'? mondja Will. ,Najó j adj tíz
fontot; és ha nem fogom tartozásaid fizetésére
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fordítani, huszat adok vissza.' "Beleegyezünk,"
mondá a király. "Én beleegyezemjó szivvel, mon- .
dá a bíbornok; mert bizonyos vagyok róla, hogy
senkinek sem tartozom." Willnek odaadván a tiz
fontot, ez a rostélyhoz ment, kiosztotta a szegények
közt, és üres erszénynyel tért vissza. ,Ime itt van
az erszénye d ; hitelezdid kielégitvék; és én bevál
tottam szavamat.' n8 Idnek adtad a pénzt"? kérdé
a király: na aerfözönek , vagy a péknek" ? ,Sem
egyiknek, sem másiknak Henrik'! monda Will.
,Hanem, bíbornok! felelj i kinek tartozol lelked- .
del'?' nIstennek, felelé Wolsey." ,Kinek tarto
zol vagyonoddal '? "A szegényeknek." ,Vedd
el, a miben fogadott, Henrik! felkiált a bolond:
nyilvános gyónás,' nyilvános vezeklés. Vágasd
ketté fejét; mivel a szegényeknek, kik a rostély
nál voltak, fizettem ki tartozását, és azt nem ta
gadhatja. Vagy ha kosaived nem akarja bevalla
ni, Wolsey! szavadat visszavéve : mentsd meg
fejedet, és add azt nekem; akaszszanak fel, ha
neked azt visszaadandom, '

4



NEGYEDIK FEJEZET.

Morus az udvarnál. Egy népzendülést Ieeeillapit. Kincstari
cancellárrá neveztetik. Henriket Luther ellen védi. Alsó

ház szönokává neveztetik.

---0<»---

Lássuk most Morust a nyilvános életben.
Ö el volt határozva, manu Erasmus, azon állás
ban maradni, mellyet maga szerzett magának;
de minthogy sikerrel járt el több küldetésekben
a külföldre , a jutalomdíj el nem foga<lásával
nem hagyta magát a király elutasittatni. Nem
volt nyugta Henriknek, mig Morust az udvarhoz
nem édesgették. De halljuk magát az udvari em
bert, miként irja le a reá hatott benyomásokat,
egy Fisher püspökhez intézett, és Stapleton ál
tal megtartott levelében: "Csak a legnagyobb
idegenkedéssel jöt tem az udvarhoz; mint min
denki tudja, s mint a király maga is emlegeti
nekem l enyelegve. Jelenleg rosszul talál om itt
magamat; épen ugy l mint lovon ülve az, ki
még soha Bem lovagolt. Pedig a mi fejedelmünk,
kinek különben távolról Bem vagyok kcgycncze,
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olly nyájas és kedves mindnyájunk iránt, hogy
mind enki, ha még olly bizodalmatlan is, azt
képzeli, mikép őt szereti. Én nem vagyok sem
olly szerencsés, ama kedvező tanujeleket megér
demeIni , sem olly igénylő, azokkal magamat ke
csegtetni. Azon benyomásnál fogva mégis, mel
Iyet rám ő felségének erényei l éi! miveltsége, a.

magas rangjára vonatkozó minden tanulmányok
rai önalkalmazása, és a nevezetes előmenetel,

mellyet azok han naponkint tesz, gyakorolnak,
az élet itt kevésbbé elviselhetlennek kezd mu
tatkozni." Kétség kivül a helyzet ujdonsága-,
s a királyi kegy világos jeleinek, hatással kellett
lenni még olly ember itéletére is, mint Morus.
De nem csak ő az egyedül, ki Henrik udvaráról
illy kedvező véleménynyel volt. Erasmus ez ud
varról beszél vén, következő szavakkal fejezi ki
magát: ".JÓ hire mes·sze terjed; mert azt egy,
rangjához méltó, minden tulajdonokkal felruhá
zott király, semmivel hátrább nem álló királyné,
s becsülni való, bölcs, és szerény alattvalók
nagy száma képezik." Egy , Londonból Ferdi
nand főherczeg nevelőjéhezirt levélben is mond
ja: "Valamint ön: ugy én is kivánom gyakran,
hogy a mi udvarunk a nagy-britanniait venné
mintául; melly a tudósok minden nemében bő

velkedik : azok a király asztala körül gyiilekez.
4*
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nek; ott irodalmi, a bölcseleti tárgyak fölött vi
tatkoznak: minök a hcrczeg nevelése, a legczél
szerübb tanmődok stb. Szóval, a társaság, mel
lyet az ember a palotában talal , ollyan, hogy
nincs academia, mellyel becsülettel ki ne állaná
az ösazehaaonlitdst." Nem kell felejtcni, hogy e
dicséretek egy részének tárgya VIII. Henrik
atyja, s erényes anyja.

Egy fölkelés, mell y London Cityjébcn tá
madt , csakhamar igénybe vctte Morus tettle
ges szolgálatát. Több évek óta az angol munká

sok irigy szemmel nézték a külfiildi müveseket,
kik mind a városban, mind falun a kereskedés,
és iparüzlet nagy részét magukhoz vonták. Az
elégeuctlenség elérte tetőpontját. Bizonyos szá
mu polgárok, valami Lineain által vezetve, Bell
tudort, hires hitezónokot keresék meg, hogy a
szószékből adná elő az ő 'nehézségeiket ,és pa
polna a nép részére az idegen müvesek ellen. A
reménységtől, hogy magát népszerűvé teheti:
félrevezetett egyházi, elég gycnge volt, bele
egyezni. Szövegül e szavakat vevén: "Az ég az
Uré ; de a földet az emberek fiainak hagyta,"
be akarta bizonyitani , hogy a föld, melIyet lak
nak, az angoloké levén: az angoloknak, mint a
madaraknak, mellyek fészköket védik, testvé
rekként kell egyesülniek, és hazáj ok iránti szere-
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tetből haladék nélkül elkergetni a külfőldi bi
torlókat. Meggyőzetve ez okoskodás által, melly
nek elhivésére őket érdekök birta, a rnesterina

sok, és nép alja haraguk nyilvanitásában mindaz
ellen, a mi nem angol, merészebbekül kezdték
magukat mutatni: s a külföldiek bántalmakkal
illettettek. El volt határozva, hogy május l-én,
midön a valamire való polgárok mind odahagy
ják dolgaikat, és elszélednek London környé
kén, a városban levő minden külföldiek lemé
szriroltassanak. Hogy e terv megbukott, Morus
éberségének köszönhetni.

A City tanácsával egyetértőlegrendelet té
tetett közzé, melly minden polgárnak megtiltja
május l-én, kilencz óra után kimenni; megha
gyatván egyszersmind nekik, hogy kapuikat
zárva tartsák, és ne engedjék meg cselédjeiknek,
a házat elhagyni. Nehány nap mulva, cgyik ta
nácsnok gondatlansága miatt, az elégecletlenség
ujolag kiütött. Több ezeren a népből összegyü
lekeztek, és ostromolták a Compter, és Newgate
fogházakat j hol az idegenek elleni erőszakosko

dási tényekben részes több egyén el volt zárva.
Számuk óránkint növekedett, 8 a helyzet aggasz
tóvá kezdett válni. Morus ekkor, kit a Cityben
igen szerettek, befolyás:íra számitván.clejbc ment
ezen elkeseredett tömegnek. Már ráblrt» volna
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őket, hogy térjenek haza, midőn néhány rosz
szándéku, kövekkel dobálván meg egy embert
Morus környczetéből, a rendetlenség fő fokra há
gott. Fegyveres erőt kellett használni; melly e
f.:rfiak, nők, és gyermekek vegyületéböl álló
rendetlen tömeget csakhamar szétszőrta. Ezer
háromszázan a csendzavarók közül elfogattak ;
négy száz elitéltetett : rendelés tétetett, hogy
azok tizenhármán az itélet tüstént végre is haj
tassék ; de csupán Lincoln, a fő izgató, állotta
ki büntetését: a többiek a királyné, franczia Má
ria, és a svéd Margit könyörgéseikre , szabadon
bocsáttattak. Ez alkalommal a király cabinctje
azon láványt nyujtá, hogy három királyné kérte a
királyi bocsánatot egy felbőszült utczai nép szá
mára. Valószinü, hogy a megkegyelmezés egy
részben Morus, és Wolsey befolyásának is tulaj
donitható; kiknek Henrik nem tudott akkor
semmit megtagadni.
. Wood évkönyviró ezerint ez idő tájban irta

Morus az oxfordi egyetemhez azon levelet, melly
bizonyitja , mennyire barátja volt ő a gvrög
nyelvtanulmánynak. Egy neme a polgári hábo
runak keletkezett c nyelv pártoIói (kiket mint
ujitókat tekintettek a nevelés tárgyában ,) s a
nagyobb számu vének, és bizonyos tekintélyrc
emelkedett emberek serege közt; kik nem akar-
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tak atyáiknál bölcsebbekül nézetui. Ez izga
tottságnak még más oka is volt: a közvélemény
forrongásba jött a reformatio elveinek következ
tében, melly lábra kezdett állani. Mind, a mi
csak uj volt, bizodalmatlansággal fogadtatott,
mint a melly némi viszonylatban lehet ez elvek
kel. E pártok egyike, a görögök elleni, t r o j a i
a k czimét adta magának: volt P r i a m u s-a,
II e c t o r-a, P a r i s-a; és e pedantismus legalább
annyi jót eredményezett, hogy Morust amaz el
határozásra birta: leküzdeni a vastag tudatlan
ságot l melly az ifjuság neveléséből kizárni kö
vetelte az emberi ész legragyogóbb termékeinek
tanulmányát. Elemezni fogjuk e levelet: nem
csak jeles irályáért , de azon n.agy következések
tekintetéből is l mellyeket előidézett; meg azért
is, mivel az életirók , kik előttünk irtak , Fud
dest Ici véve, alig beszélnek róla. Igy kezdődik

az: "M o r u s T a m ás, a t i s z t e l e n d ő p r o
curator atyáknak,és az oxfordi
e g y e t e m i t a n á c s e g y é b t a g j a i n ak."
Miután mentegetődzik, hogya tudományosság
ra kevés igénynyel biró, afféle csekély ember
(h o m II n c i o d o c t r i n a m i II U S q u amm e
d i o c r i) létére bátorkodik a nemzeti neveléssel
rnegbizott atyákhoz fordulni, következőlegfoly
tatja: "Ámbátor eleinte nemét a félelemnek érez-
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tem azon gondolatra, hogy önök tisztes testüle
téhez forduljak; felbátorodtam mégis, fontolóra
vevén, hogy egyedül a tudatlanok képesek
minket egy becsülni való kisérlettől elvonni.
Nem határozhattam el magamat, hallgatni olly
tárgy fólött, mellyről szólani, az igazság érde
ke parancsolja, Londonbani létem óta tudtam
meg, hogy az én öreg a l m n m a t e r-err. kebe
lében, neme az összeesküvésnek készül a nekem,
és barátimnak legkedvesebb tanulmányok egyi
ke ellen." Ezután leirja a két párt küzdését,
mellyek több apró, részletes csetepaték után,
végre átalános, nyilt harezra keltek. "Az uj ta
nulmány ellenségei, t r o j a i a k nevét véve fől,

az ellenkező résznek csufságból a g ö r ö g ö k ét
adták. Ezck megtiszteltetés gyanánt fogadt:ík
e czimet, s Horner és Plato nyelvének szereteté
vel telve, készülnek azt védeni. A két párt ve
zérei az Ilias hőseinek neveit kölcsönözik ma
guknak ; s nem elégesznek meg a ssébárczczal :
komoly vágások tétettek j és azon pontra jutott
a dolog, hogy már a rnuzsák szentélyének jólléte
fenyegettetik. Legelőször hajlandó voltam, mond,
e vitát csak az ifjuság bolondozdeu gyanánt
nézni j de nem rég, midőn a királyt Abingdonba
kisértem, megtudtam , hogy a dolgok szélsőség

re jutottak. Főleg egy ember tüntette ki magát:
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ki főlötte bölcs, saját szemeiben j szellem. és
kedélyességben dús, ha pártjának kellene hinni:
de bolondnak tekintetik minden tisztes, és eré
nyes ember által. Ezen ember megfeledkezett
kötelességéről,meg a helyről, a hol vala, s a bőjt

szent idejéről:annyira, hogy szabadságot vett ma
gának, a szószékről intézni egyenes me gtáma
dást a görögök. s nem csak a görögök, d e min
den szabad tanulmányok ellen. Mit fognak kül
földön gondolni Angolországról ? Mit fognak
gondolni, ha megtudják , hogy az igazság szó
széke tivornyázók szinhelyévé változott; a hogy
távol attól, rniszerint a jámbor hallgatókat az
evang elium elveire oktatná, ez esztelen fecs egő,
egyedül torz fintorgatásaival akarja a hittelene
ket mulattatni: ezen ember, ki alig tudja be tiiz
ni a latint, a szabad tanulmányokban tudatlan,
és ki a görögöt illetőleg, egyetlen szótagot sem
tud. Nec gry. Hanem a szavaló a maga buzgal
mában még itt sem állapodott meg: ő fenhangon
kiabálta, hogy a görög irodalom minden párto
lói eretnekek; hogy mindazok, a kik azt tanit
ják, megtestesült ördögök: és hogy mindazok,
a kik hallgatják az ő leczkéiket, az örök kár ho
zat utján vannak. Valóban jó lenne, egy ill y
embert, kinek képzelete annyira főlhevült, és
kedélye annyira ingerlékeny, néhány hónapig

'"



bezárva tartani: hogy kihülhetne a bőjt, és imád
ság által."

Ezután Morus fényes dicsérő-beszédet tart a
görög irodalom fölött: kiemelvén annak fén yét nem
csak Görögország költői, történetirói , s bölcsé
szei, hanem az első keresztény szénokok , és az
Isten igéjének, a görög egyházhoz tartozó terjesz
tői által is. "Az iskolai tanulmány szük határai kö
zé," igy kiált föl, "akarnák ők a hittant, e di
cső királynéját az égnek, szoritani; és megtil
tani neki, hogy ne merjen a tudomány tágas
országában kiterjeszkedni, s behatui kis szobá
jába egy Cypriánnak, egy Jeromosnak, egy Ágos
tonnak, egy Ambrusnak, egy Bedának, és ma
gányába egy Nazianzinak, egy Bazil-, és Chryso
stomusnak. " Tovább menve, igyekszik az egye
temben fölkelteni annak érzelmét , a mivel a gö·
rög irodalomnak tartozik j egy érzékeny hurt
penditve meg: az előmenetelt, meIlyet vetélytárda,
a cambridgei egyetem e tanulmányban már tett.
- Hivatkozik a yorki bibornok-, a jó Warham
ra, mint a l i t t e r a r II ID P r o m o t o r, e t i P s e
l i t t e r a t i s s i m II s-ra (a tudományok előmozdi
tájára, ki maga is legtudoményosabb), és végre a
királyra, kinek minden élő fejedelmek közt leg
több miveltsége van, és tanults:íggal bir. Vé.
gezetül igen kéri az egyetem előljáróit, hogy
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használják föl tekintélyöket ezen, a tudományok
érdekeinek annyira kártékony, és külföldön csak
megvetést és kinevetést előidézni képes párt
megsemmisítésére. - "Képzelhetik önök", teszi
hozzá, "hogy buzgalmuk nyilatkoztatása meny
nyire hasznos lesz a tudományok ügyére nézve,
a kedves a mi dicső fejedelmünknek, és a nagyon
tisztelendő atyáknak, kiket fönebb neveztem. És
ha megengedtetnék utolsó helyen azt is nevez ni, k i
bűtorságát önökhez fordulni, azon indulatből.

mellyel önök iránt viseltetik, nem kevésbbé, mint
a tudományok szeretetéből meri tette , - hoz
zűtenném, hogy legerősebb kötelékekkel fogom
magam önökhez kötni j s ha szükségök fogna lenni
szolgálatomra, azt mindenben szivesen felajánlom,
a miben csak lehet. Isten tartsa önök jeles egye
temét j és napról-napra mindinkább boldogitsa,
mind az erények gyakorlása, mind a tudományok
és müvészetek mivelése által. Ezt buzgón ohajtja
M o r u s T a m li. s lovag, Abingdonban, apri
lis 4-kén."

Stapleton szerint Morus e levelet gyakor
latul használtatta nővendékeivel; azt nekik for
ditani adta, előbb latinból angoIra , s azután an
golból latinra. Mi a vité.lyt , mellyről imént volt
Bz6, illeti, Erasmus mondja, mikép a kirá.lyt arra
határozta l hogy bele vegyült: és az ií, némely-
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lyeknek nem igen hizelgő szavai szerint , e I
h a II g a t t a t á a rongy-embereket, a e ö p r é

d é k et (canaiIle).
Azonban Morus naponkint emelkedett a ki

rály kegyében : 1520-ban kincstárnokká lett, s a
kincstár-cancelláréhoz minden tekintetben ha
sonló állást foglalt el, melly az ő kineveztetése
óta alkincstárnoki ezimet vőn fel.

J<Jz év folyama alatt történt, hogy I. Ferencz
ohajtását fejezé ki, VIII. Henrikkel találkozni.
Ardres város volt az összejövetel helyéül kivá
lasztva: nagyszerü készületek tétettek a királyi
vendégek fogadására j s jun. 7- dikén találkozott
lóháton, a két fejedelem. Midőn egymáshoz ér
tek, leszállottak, összeölelkeztek, és karonfog 
va mentek, az elfogadásukra készitett gazdag
sátorba. Morus volt megbizva, a két fejedelemhez
üdvözlő beszédet intézni barátságos találkozá
suk fölőtt , melly egy szerencsés jövő jóslata.
Morus állása az udvarnál Erasmust végre ez ész
revétel tevésére vitte: "Sikerült Morust az udvar
ba hozni j s a király gyéren engedi meg a böl
csésznek, őt elhagyni: mert ha komoly ügyek fo
rognak főn , ki adhatna jobb tanácsot? és ha a
királynak szüksége van, kellemes társalgás úl
tal szórakozni, találhatna-e szeretetre méltóbb
társat "?
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Roper, szemtanuja mindezen események.
nek, azokat egyszerüen igy adja elő: n Ekképen
történt," mondja , "hogya király őt lassankint
előmozditotta,s eme rendkivüli kedvezésben husz
éven át, mellyet Morus hü szolgálatára szentelt,
megtartotta. Megesett gyakran, hogy a király
ünnep-napokon, isteni-szolgálat után magához
hivatta, vele a csillagászat-, rnér-, hit-, és más
tanokről, vagy magán ügyeiről beszélgetni. Olly
kor egész éjen át magánál tartotta; vele együtt
a csillagok pályáját, és különféle mozgásait ész
lelni. Minthogy Morust kedélye igen kellemes
társalgóvá tette, a király és királyné a közös es
teli után, midőn ő felségeik asztalhoz ülni szok
tak, méltóztattak Morust magukkal vinni, hogy
vele mulassanak ; de midön észrevette, hogy
társalg:ísának ked ves volta, akadályozza öt az en
gedelem kinyerésében, családját legalább egyszer
havonkint láthatni (mellynek társaságát legin
kább ohajtotta), annyira bántotta szabadságának
e megszoritása, hogy elhatározta, természetes
vidámságát eltitkolni; mi annyira sikerült neki,
hogy a király őt azon percztöl fogva nem hivatta
olly gyakran *).

*) Ropernek, a legapröbb részletek éber figyclőjé
nek, bizonyságtétele irünt tartozó mindon tiszteletiink mel
lett is bajos elhinni ez utolsó állitilst, Természetesebb, azt
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A tetszés: mellyet a király Morus társasá
ga iránt tanusított, dicséretre méltó leendett, ha

utóbbi viselete, romlottsága jeIét nem mutatta
volna. Henriknek még kedvezésében is volt vala
mi zsarnoki; s még barátsága is absclutiaticus, és
önkényes volt Elfelejtvén szeros viszonyátolly em
berrel, mint Morus, késöbb minden emberi tör

vények és igazság ellen, különczködő, il talán
egyetlen példáját adta azon hideg ha ragtnrtés
nak, ruellyet az együttélvezett örömek, és ta
nulmányok emléke sem enge!:'ztelhetett ki. Kü
lönben Morus azon perczben sem volt, midőn a
király egész kegyét lutszott birni, jcllemjősűga

által annyira elvakitva , hogy ezen vadállati hi

zelgések természetét ne gyanitotü~ volna. Hall
juk Ropert: "l\fidőn láttam a királyt vele óra
hosszat sétálni, karját nyaka k örül öltve l a leg
élénkebb örömet élveztem; s alkalmilag utóbb
tudatáru is sir Tamásaal : mint képzelem elra

gadtatását I mellyet e bizalmas beszélgetéseknek
a királylyal, okozniok kellett; mivel én még nem
láttam őfelségét senkivel ezt tenni, kivéve egy
szer, \Yolsey bibornokkal. - ,,[gen, fiam! fele
lé ; a király olly kegyesen bánik velem, mint

gondolni, hogy ba vesztett valamit kedveltetv vidámsá
gából • ez nem sZ>lmít:ísbúl, hanem onnan volt l mert övéi
töl t:ívol tuttóztnttúk.
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egyik alattvalójával sem; de abban nem kell el
bizakodnom: mert ha fejem kellene, hogy rajta
csak egy várat is szerezzen Franeziaországban,
az e honnali háboru esetében, bizonyos vagyok
benne, hogy az föl lenne áldozva."

Morus 1517-től 1522-ig több rendbeli kül
detésekkel lett megbizva Brüggébe, s Caluieba,
a végett, hogy I. Ferenczczel alkudozzék , kinek
kedvét megnyerni, VIII. Hcnrik-, és Wolseyn8k
érdekökben állott. Lehetetlen volna ezen utóbbi
utazások pontosan meghatározott idejét fölre
dezni: annál kevésbbé, adatokat birni a tárgya
lásokat illetőleg, mellyekben részt vett; de kü
lőnben is e tárgy az olvasók nagyobb része előtt

érdektelen lenne. Ugy látszik, Wolsey időnkint

biztosokat nevezett ki, személyes ügyeinek veze
tésére inkább, mint urának érdekében. E bizto
sok Calaisba küldettek i hol az utasitasok Lon
donbál hamarább voltak kaphatók, és a honnan
könnyebben lehetett vezetni az alkudozasokat,
és közléseket Brűsscl-, és Parissal. Igy az angol
kormány titkos müködéscit könnyen el lehetett
rejteni az udvarok mindegyikének irigy szeme
elől. Morus, legal.ibb egyszer, részes volt e
megbizntasokban. Erasmus erre vonatkozólag
Giles Péternek (1518-diki november t ;J-én) kö
vetkezőleg ir: "Morus még Calaisban van, és
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ott nagyon unatkozik; költségei tetemesek, és
a küldetés , mellyel megbizatott, gyülöletes előt

te. Illyenek a jutalmak, mellyeket a király, ked
veltjeinek föntart. " Két évvel később Morus ma
ga még nagyobb keserüséggel ir Erasmusnak e
városbani időzéséről , és f o g l a l k o z á s a i ról.
"Helyeslem az eltőkélést , mellyre határozta ma
gát: soha sem vegyülni a fejedelmek apró sző

vevényeibe; e szövevényekbe, mellyekből,miután
barátsággal viseltetik irántam, kell, hogy ki
vánjon egé!lzen kibontakozva látni, Nem hinné
ön, milly bosszusággal láttám magam kénysze
ritve azokban részt venni, s mennyire kellemet
len nekem minden efféle küldetés. Én, ugy szől
ván, számkivetve vagyok e kis tengeri kikötő

ben; hol a lég, és föld egyaránt gyülöletes előt

tem. Term észetemnél fogva ellensége levén
minden vitának, bármilly haszon háromoljék is
belőle: gondolhatja, milly ellenszenvet gerjeszt
ez itt b ennem, midön abból mi jó sem származ
hatik."

Erasmus társaságának, mellyet Morus nem
sokára élvezni remélt, szőrakozást kellendett
adni a képviselés faradalrnai , az önzés harczai, s
II hitvány fondorlatok után l mellyeknek tanuja
volt a kirólyok ez összejövetelénél. t 521-ben
Woloey kétszer látogatta meg Calais t, mig Mo-
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rus ott időzött; ki is ez időben a bibornok után
első helyet látszott foglalni a király j6 kegyében.
1522-ben V. Károly császár meglátogatta An
golhont, és VIII. Henrik által igen nagyszerüen
fogadtatott.8zent-György főbejárásától több mint
egy mérföldnyi távolságra arany posztóból emel
tetett sátor: hol Morus, mig a két fejedelem megpi
hent, vdlogatott szavakkal egy beszédet tartott;
mellyben szerencsét kivánt a barátságo, és jó in
dulathoz , melly öket cgyesité Ez alkalomra fé
nyes ünnepélyek rendeztettek. Nem szabad el
mulasztanunk, mondja ez idő korirója , előad

ni, hogyan voltak a korláton innen felállitva a
polgárok, ünnepi ruhlikban a királyoktól balra,
a papság pedig, gazdag egyházi öltözetben,
jobbra, hintázva a tömjénezőt a fejedelmek át
haladása közben. Az utczák be voltak vonva
aranyo, ezüst-, és bársony posztőju teritőkkel ;
majd minden ház telve zenészekkel. Minden ut
cza fólött e két vers, arany betükkel, volt olvas
ható:

CAROLUS, HENRICUS, VIVANT DEFENSOR L'TERQUE:

HENRICUS FIDEI, CAROLUS ECCLESIAE.

Azonban a közvélemény forrongásban volt;
a az uj, hallatlan forradalom, melly az északi
Nérnethonban végbe ment, már Angolhont is iz
gatá.: két ellenpárt keletkezett, a katholikusok-,
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és lutheranusoké; a e szó, p r o t e B t a n s, harcz
ra hivó kiáltás lett: hatalmasabb, mint mellyet
valaha emberek feltaláltak.

Az indok, melly Luthert arra vitte, hogy
protestáljon , eleinte 'nem volt egyéb, mint tisz
tán érdekbeli ügy. X. Leo pápának pénzre levén
szüksége, hogy az elődje, J ulíus által megkez
dett Sa-Péter-basilikát fö!épitse, bucsut hirde
tett Némethon északi tartományaiban. Az ada
kozások beszedese egy Domonkos-szerzetbelire
volt bizva; mi az Ágoston-rendnek, mellynek
Luther tagja volt, irigységét idézte fől. Ez egy
tüzes lelkületü, s hirtelen itéletü ember levén,
ezerfölött felindult a vetélytárs-szerzet nyeremé
nyes hivatalkodásának hallatára. H j n c i II a e
l a c r y m a e! Innen -a testületi szellemből szü
lemleni szekott minden szenvedélyek; meIly tes
tületi szellem kizárólagos befolyást gyakorolt e
perczben a felindult barátra. Thesiseket hirde
tett, telve a romai udvar ragadozása elleni me
rész kifakadásokkal j de főleg a gyüjtő dornou
kosiak , ezek fösvénysége, és zaarolásai ellen
kelvén ki. Eddig még nem volt nagy veszély az
egyházra nézve: s X. Leo értesülvén evitáról,
csak középszerü figyelmet forditott arra; mond
ván , hogy enem egyéb, mint barátok pörleke
dése, Luther maga félvén a bántalmak követke-
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zéseitől, mellyekre magának a romai udvar irá
nyában szabadságot vett, jónak vélte, a pápá.
hoz egyalázatteljes levelet intézni, melly ekkép
végződött: "Ezért szentséges atyám! lábaidhoz
borulok mindazzal , a mit birok: életem, és ha
lálom kezeid közt van. Fogadj el, vagy tagadj
meg; hagyj jóvá, vagy kárhoztass , tetszésed
szerint : én eugetlelmeskedni fogok szavadnak.
mint Krisztusénak , a ki elnököl, és beszél a te
személyeJben." Mind en szem Lutherre volt ak.
kor függesztve: állása jelentékenyebbé lett; meg
kisértette fegyverét, s érezni kezdte erejét: és a
pártot, mellynck paizsát hordozta, uj erőfeszi

tésre biztatta. Az egyszer kivont kardot csak ne
hezen teszi hüvelyébe vissza a bajnok. Bizonyos
lelkesedés, mcllynek fő rugója hiuság volt, ra
gadta DJeg a reformatort; s miután az egyház
erősitvényeit ostrom alá vette, maga a szentély
ellen intézte vakmerő csapásait.

•\z eleinte szelid dorgálásra nem adott
semmit; végre 1;)20-ban a pápa, X. Leo, bullát
eresztett ki, mellyel ő Luther irataiban foglalt
némelly véleményeket, mint eretnekség büné
ben leledzöket kárhoztatott: méltányos határidőt

engedett, hogy hibáit visszavonja, s kiközösi
tettnek nyilatkoztatta, ha a határidő elteltével
átalkodottságában megmaradna. Hanem a siker,
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és bün tetlenség mcgtanitották a reformatort,
daczolni a tekintélylyel, mclly előtt máskor re
megett: az ügyet az egyház fejétől, kit hitcha
gyottnak, antikrisztusnak, az Isten szava kIí
r omlójának nevezett, merészen az átalános zsi
nathoz fölebbezé j azután pedig Wittcnberg fa
lain kivül máglyát rakatott l az egyház törvény
könyveit, ellenfeleinek iratait, és u bullát , mel
lyel őt a pdpa sujtotta, nagy ünnepélyességgel
a lángoknak adá át; olly hangon, melly némel
lyek előtt az őrültség következésének látszott, ki
áltván fől : "Legyetek az örök lángoknak áldoz
va, ti! kik megzavartátok az örök szentséget"

De hogy Morushoz visszatérjünk, ha nem
volt is a látnoki tehetség adományával felruház
va , hirt a bölcsész figyelő tekintetével: és a kö
ze 19ő eseményekben, mellyeknek árnyéka már
látszott, előrelátta a rázkódásokat , mellyek az
országot fenyegették. Valami magasztos, valami
ün nepies van ez előérzet kifejezésében: . Én a.,
rossznak, melly közelit, előfutó jeleit veszem ész-
re; valamint egy hirtelen szélvész előtt, látja az
ember rendkivüli mődon duzzadni , s ingadozni
a tengert ,jóllehet a szél nem fuj még."

Egy napon, a Themse partjáni kedvelt sé
tájnak egyikén , Roper vejével, a beszélgetés a
minden nemes szivnek kedves tárgyra, a hazára
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fordult. Roper, egy akkor tartott ünnepélyre
vonatkozólag, hol népszerű érzelmek nyilatkoz
tak, dicsekedni kczdett ipa előtt az ország bol
dogságával, mellynek olly buzgó katholikus fe
jedelme van, hogy ott egy eretnek sem meri ma
gát mutatni j s melly olly tanult és erényes pap
sággal, annyira komoly magaviseletü, s ép lel
kü nemességgel, és hü alattvalókkal bir: kik
mind teljesen öszhangzanak hitök -, és köteles

ségeikben , mint egy aziv , és egy lélek, Midön
megszünt beszélni, Morust saokott rnerengésébe

méIycdve látta. Néhány percznyi hallgatás után
Morus Ropcr felé fordult, és karját megszoritva,
mondá : :,Fiam! igazad van; minden, a mint cI
mondtad, ugy van." Azután szemlét tartva a

különböző néposztdlyok fölött, visszatért Roper

dicséretcire. »S mégis, fiam! adja Isten, hogy
némellyek közülünk, bármilly magasan üljenek
is a hegyen, lábaik alá tapodva hitünk ellen
ségeit, mint a hangyákat, ne legyenek tanui a

napnak, midön örülni fogunk velök alkudozásba
léphetni, B felhatalmazást adni templomaik épi
tésére : csakhogy mi magunk biztosságban ál
dozhassuk magunkat vallási kötelességeink gya
korlására." Roper cgy screg okfóvel igyekezett
ipátrak bebizonyitani, hogy mi sem igazolja bo
rus sejtelmeit. "Jól van! viszonzá Morus; én k é.



rem az Istent, hogy senki se lehessen közülünk
e balsors tanuja."

"Hanem, mondja Cresaire , ki ezen beszél
getést előadja,midőn semmi okot sem hozna fől e
szomoru sejtelmének támogatására, mondá neki
nagybátyám, egészen lehangolva: "Ur Isten! ön
ezt ugy mondja ura.m! mint ha minden remény
oda volna." ,Bocsássa meg Isten, mondá nekem
később nagybátyám: de ezek a valót legjobban
kifejező szavaik, mellyekct imént használék.' Sir
Tamás látván, hogy Roper haragba jön, elővette
vidám hangját; és megveregetvén vállát: ,Na dc
{iam Roper!' mondá , ,ez nem fog megtörténni; ez
nem fog megtörténni!' És csakugyan mégis,
folytatja Cresaíre , Roper nagybátyámnak magá
nak kellett e jövendölést valösulvu látnia. :Még
élt, Erzsébet uralkodásának tizenötödik évében,
midőn I~ vallás felforgattatott , a jobbra fordulás
mimlen reménye nélkül."

Ezalatt Angolhonba hivatalosan érkeztek
körülményes tudósitások a némethoni esemé
nyekről. Wolsey, kinek, mint a szent-szék kö
vetének, ellene kellett szegülni e tanoknak, nagy
pompával sz. Pál templomába ment, több főpa

pok, és a pápai, s császári követek kisére
tében.

Fisher beszédet tartott az egyház előtt, és
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Luthernek a pápa által kárhoztatott munkái tüz
be vettettek, a nagy számmal összesereglett né
zők jelenlétében. Henrik, a ki neveltetésénél

fogva barátja volt a hittani tanulmányoknak, lo
vagias szelleménél fogva, melIyel magát életé
nek első éveiben kitüntette, el tökélte, szemé
lyesen lépni föl a küzdhomokra. Ez történt má
jusban; és azon évi oetoberben e szándék már
teljesedésbe is mcnt. :A h é t s z e n t s é g v é
d e l m e L u t h e r M á r t o n e II e n, k ö z ö l

vec z e n n é ven n y o l e z II d i k H e n r i k,
A n g o 1-: é a F r a n e i a o r s z 1t g k i r á l ya, s
I r h o 1\ u r a á l t a l.' Ez volt ezime munkájrinuk,
Kiadatott Londonhan , 1;;'21·ben; Antwerpenben
1522- hcn , és Romában 1543-ban. Henrik állitja
ugyan magát szcrzójdnek: hanem akkor átalános
volt II hiedelem: hogya bíbornok, és rochesteri

piispök részéről át volt dolgozva. Gondolják azt is,
hogy 1\1 orus szinte hozzájérult valamelly rész

ben: dc ő maga mondju, hogy nem tett egyebet,
mint saétosztotta , és elrendezte a különfélc tár

gyakat. Clarke, windsori dékán lett megbizva, a
király munkáját 1{omába vinni : meIlyet ő teljes

cousistorium ban, a pápa itélete, s jódhagyá~m

alá terjesztett j biztositván őt, hogya király,
valamint megezáfolta Luther tévedéscit tollal,

ugy, sziikség esetében kész kardot il' fogni az
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eretnekséget pártoló k legyőzésére. Leo pápa
egy teljes hitelü bulla által jutalmazta meg az
orthodoxia bajnokát, neki a h i t v é d őj é n e k
czimét adván.

Luther következő évi julius hónapban felelt
a királynak, olly d e c l a m a t i ő k r a fakadó
mértékletlenséggel, hogy Lingard kife
jezésével éljünk, mellyen még barátj ai is meg
hotránkoztak l ellenfelei pedig nagyon örültek.
Henrik panaszt tett a választó-fejedelemnél; a
német fejedelmek a koronás fők elleni merény
letnek tekintették a muukát: és Keresztély-, Dán
ország királyának sürgető felhivására , Luthcr
beleegyezett, egy bocsánatkérő levelet irni. Hal
Iam, kinek részrehajlatlansága kétségbe nem
vonathatik , e körülményt igy adja elő: "Lut
her, büszkeségtől ittasan , ki többnek tartotta
mag:it bármelly fejedelemnél , VIII. Henrik
irányában, az annak munkájára adott feleleté
ben, baromijag viselte magát j mi jellemének
alapja. Igaz l hogy nehény évvel később illőnek

tartotta, bocsánatesdő levelet irni, azon kitéte
leket illetőleg, mellyekkel ll. király irányában
élt; de ezcn levél, különös vegyülete az ala
csonyság-, és gőgnek: csak megvetést idézett
föl Henrik részéről: ki azt nyil vánossá tette;
szigoru értelmezéssel kisérve. Luther levele kelt
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Wittenbergben , 1525-diki september l-én. Mi
után kinyilatkoztatja, hogya király ellen dur
ván, és elhamarkodva irt, (mi igaz is ,) hozzá
teszi: "Ez azok ösztiJnözésére történt, kik tá
vulról sem viseltettek ő felsége iránt jó indulat
tal." Ez világos hazugság volt j mert k inek Iehe
tett Wittenbergben, 1521-ben, érdekében, hogy
VIII. Henrik olly sértőleg támadtassék meg?
Azután a legképtelenebb kifakadásoknak enged
tért Wolsey ellen, kit ekképen nevezget: "egy
szőrny,""az Isten, és emberek nyilvános utálata",
"az a yorki bibornok, ország tok igazi pestise."
Ez azután annyi volt, mint megválogatni sza
vait, midőn azért ir, hogy egy király kegyét
visszanyerje: mert Wolsey inkább birta, mint
bárki más, a király jó indulatát. Ezután az alázat
hangját véve föl ismét, hozzá teszi: "Most annyi
ra átalom , hogy magamat méltatlanságokra en
gedtem ragadtatni, olly nagy fejedelem ellen,
hogy alig merem fölséged előtt szemeimet f'öl
emelni j én főleg, ki csak sz emét vagyok: én,
nyomorult férge a földnek, mindenek gyaláza
aára, és megvetésére méltó stb." Mindazok közt,
a miket csak Luther összebeszélt , és irt, nem
találhatni e levélnél képtelenebb valamit; melly
nála némi, különben is észrevehető, elmesavsrt
6li~ra muta t. "

5
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Ha ugyan Morus urának, a királynak
könyvében nem vett is részt: még sem igen va
lószinü, hogy olly tevékeny lélek, mint az övé,
nyugton maradt légyen,midön az annyira kedvező

alkalom, buzgalmát kifejthetni, s atyáinak hi
teért küzdeni, ajánlkozott. Ugy találjuk ugyan,
hogy a következett év kezdetén, a Luther által
a király ellen irt megtámadásra egy feleletet
adott ki, e czim alatt: Vindicatio Henri
ci VIII. a c a l u m n i i s Lutheri. "Minthogy
Luther, mondja Cresaire, egy rakonczátlan sznl
ga szerepétjátszotta a király ellenében, Morus
saját fe gyverét használta fel, őt megverni ; dc ir
modorának könnyüsége megférhetlennek látsz
ván a hivatal méltóságával, mellyet viselt ,R o s
s e u s V i l m o s' álnevet használt. E munkában
Morus nem szoritkozott ellenfele védveinek meg
czáfolására , s gyalázkodó modorának követésé
re: hanem igazolta az atterbury-i püspök azon
megjegyzését, miszerint e két küzdönek csuda
latosan sikerült, jó latin nyelven mondani egy
másnak gl)rombaságokat. E szornoru vitályra
vonatkozólag irja d'Arnere, Morus unokája,hogy:
"Senki sincs ollyan, ki nagy elégtételt nem ér
zett volna, lá.tva, mint bánt ö el Lutherrel;" s
ezután hosszan idézi e czáfolat leghevesebb he
lyeit. Rustell szerint , ugyanez év folytán szer-
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keszté Morus értekezését az evangeliumnak e
szavai fólött: "E m l é k e z z é l a h a l Ú. l r a, s
nem fogsz soha vétkezni." Ez egy kitü
nő érdemü munka, a ollyan, mellyben Morus irá
lyának minden erejét kifejtette.

1523-ban Morus a király egyenes rendele
tére, alsóház-szónokká választatott. Hasztalan
hozta fóI ez ellen ürügyül képtelenségét: sza
badkozása el nem fogadtatott. A parlament irat
CEomóiközt keveset találni e tárgyra nézve; de mit
Ropertöl tudunk, elegendönek látszik arra, hogy
ez ürességet betöltse. Föl lehet tenni, mikép
Morus beszédei saját kézirataiból voltak veje
által lemásolva. "Miután látom, hogy nem tet
szett fejedelemségednek e választást megsemmi
síteni,s helyesttem mást neveztetni; hanem királyi
helybenhagyását adta, a (pápai) követ, a mi Is
tenben igen tisztelendő atyánk, fölséged cancel
lárja által; és jósága engem méltőnak , és ké
pesnek itélt e hivatalkodás betöltésére j ámbátor
az erőmen jóval fölül van: kész vagyok mégis
inkább fölséged rendelete-, s tetszéséhez egész
hódolattal szabni magamat, mint sem hogy általa
rossz választássallássam vádoltatni a követek há
zát. Legmélyebb alázattal kérem tehát sire! en
godjen két kérést intéznem fölségedhez: egyik
személyemet illeti , másik a követek házára vo-

5*
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natkozik. Rám nézve, legkegyesebb fejedelem!
ha jövőben megesnék , miszerint valamelly do
logban bármilly hibát követnék el az alsóház ne
vében, fölséged jelenlétében ezennel kinyilat
koztatom, hogy én vagyok az, a ki tévedtem :
ez az én ohajtésern j és ha, szónoki tehetségem
hiányában, aveendett utasitésokat rosszul ad
ván elő, azokat elforgatni, vagy meges orbitani
fognám : méltóztassék magas fölséged megen
gedni, hogy a házba visszatérjek, az annak tag
jaival kezdendő ujabb értekezés végett; hogy
kivehessem nézeteiket azon tárgyak fölött, mel
lyek et nevökben királyi kegyességed elé kell
terjesztenern. Második kérelrnem , legdiesőbb

fej edelem! ez: a parlamentben összegyül t or
szágrendi tagok kőzül , fölséged rendeleteí-, s a
megállapitott szokásnál fogva, számosan elvá
lasztattak magába a ház kebelébe; kik a nyilvá
nos tárgyalásokban részt véve, külön választmá
nyokban is fognak tanácskozni. Jóllehet fölsé
gednek, államaiban köztudomásra juttatott igen
bölcs véleménye szerint, gonddal voltak arra,
hogya. parlamentben mindannyi kerületből csak a
legajánlhatóbb egyéneket küldjék j és ámbátor
nem lehet semmi kétség fölötte, miszerint ez or
szággyülés valóban mindannyi okos, derék, éli a
politikában jártas egyénekből van öS8zeállitva:



101

mindamellett leggyőzedelmesebb fejedelem! miu
tán ennyi, bölcseségökre né zve ajánlatos fér
fiak közt még sem mindenik egyforma mérték
ben az; s ha szinte bölcseségre nézve egyfor
mák is, nem azok, ékesenszőláeuktekintetében:
mert ha a legszebb nyelvezet ollykor a. legképte
lenebb dolgot frjezheti ki, gyakran a durva
szavak is legjobb nézeteket foglalhatnak; végre,
minthogy a nagyobb fontosságu körülmények
hen annyira el van az ember a tárgy jelentősége

által foglalva, mikép annak inkább lényegét,
mint sem a külalakot tanulmányozza; ugy hogy
megtörténhetik a legszónokiabb, és okosabb em
berrel is, miszerint ollykor van oka l kifejezé
seit megbánni: mindezen okoknál fogva, le gke
gyesebb fejedelem! de tekintetbe véve tovább
azt is, hogy parlamentjében csak nagy jelentő

ségü, fölséged országát, és magán érdekeit il
lető ügyeket tárgyalnak; és hogy hü követeinek
egy nagy része, véleményök nyilvánitásában e
tekintetben némi habozásba jöhet: legalább nem
ment minden tartózkodástól azon módra nézve.
mellyel fölségednek a használt kifejezéseket fo
gadni tetszenék; bárha. fölségednek jól ismert
nyájassága l és kegyessége mindenkinek sok re
ményt nyujt: olly nagy mégis az iigy fontossá
ga, és II f'ölséged iránti hódolatteljes félelem,
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hogy bátortalan alattvalói nem lesznek tökéle
tesen megnyugtatva, mignem önnek sire! tet
szeni fog egy formaszerinti nyilatkozat által ag
godalmaikat eloszlatni j s felhatalmazni az itt
összegyült rendeket arrs , hogy véleményöket,
bármilly tárgy fölött, lelkiismeretök szerint, és a
nélkül, hogy fölséged félelmetes nem-tetezését
magukra vonnák , bátran kimondhassák. Méltóz
tassék tehát fölséged, végetlen j6ságával min
dent jó néven venni , és szavainkat , bármilly
vastagoknak Iiiszanának is azok, akkép értel
mezni, mint az ország érdeke-,és fölséged dicsősé

geérti buzgalom által mondottakat j mellynek
jólléte, s föntartésa fölséged minden hü alattva
lója legbuzgóbb ohajtásának , és hőbb imájának
tárgya."

E beszédre a bibornok , cancelléri minő

ségben, válaszul adta, hogy ő felsége, saolgá
lntai körül szerzett hosszas tapasztalásután, tudta
magát mihez tn rtani szelleme, alkalmas volta, s
bölcsesége tekintetében: következőleg azt gon
dolja, mikép a rendek nem tehettek jobb vá
lasztást.

Morus, beszédében, kétségkivül VIII. Henrik
nek a parlamentteli b üszke bánásmódját 8zándé
kozottkritizálnij s nem egyenes, de érezhető szem
rrhányást intézni a fejedelemhez a vitetkozdsok
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szabadságának megszoritása folöü. E nézpont
ból tekintve, ama beszéd nagy ügyességet, és
ritka szónoki tapintatot tüntet föl. Valóban, csak
is ugy szólván meghajolva a király büszke sze
szélye előtt, lehetett megróni magaviseletét
némi sikerrei kilátással.

Morusnak, erélyes magaviselete a parlament
ben, becsületére vált; és felkarolván már akkor
az államgazdászat kérdését, mellyet napjaink
ban láttunk kifejtetni, kimutatta esze- , és lelké
nek egész erejét. Ugy szinte a kormány, sege
delmet sürgetvén, a végre, hogy folytathassa a
háborut V. Károly császár ellen: a ház, belátva
bár a dolog sürgető voltát, vonakodott azt meg
ajánlani i állítván, hogy mivel a segedelem pénz
ben, és nem áruczikkekben lenne nyujtandó, min
den készpénz ki lenne meritve, s a nemzet n
barbáries állapotába sülyedhetne, Morus feltűn

tette e föltevés nevetséges voltát j mondta, hogy
azon pénzt nem kell sem elveszettnek, sem kísző

rottnak tekinteni, hanem csak ollyba venni, mint
melly rokonaik és honfitársaik kezébe került. S
különben is, teszi hozsű , miért rettegni ugy a
pénz szükétől : miután a világon, a dolgok ter
mészetes folyása szerint, mindennek, mire az em
beri fajnak szüksége van, folytonos forgalom·
Illln kell lennie? Igy áruczikkeitek pénzért min-
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dig bev áltbatók j és saját vevőitek meg lesznek
szinte elégedve gabonátok-, és marháitokkal, ba
ti hasonlókép elfogadjátok azt, a mit ők képe
sek nektek szolgáltatni."

A következő adatok, mellyeket Ropernél
találunk, igen különösek, és, mint Mackintosh
mondja, össze nem férbetők ama benső viszony
nyal , melly azon időben a házszónok , és a kor
má ny közt fönállott. E parlament alatt Wolsey
igen ingerültnek mutatta magát A miatt, hogy
minden, a mi ott mondatott, vagy történt, a
nyilvánoB helyeken azonnal ismételve lett. Egy
nagy fontosságu segélykérés tétetvén, s a bibor
nok attól tartván, hogy az alsóház a javaslatot
el nem fogadja: elhatározá, azt támogatandó,
személyesen jelen lenni a tárgyalásokon. Érke
zése előtt sokáig vitatkoztak a fölött, valljon
illendőbb-e, bogy csak néhány ur kiséretében
jöjjön be ; vagy inkább az igazán királyi kiséret
tej , melly őt rendesen követni szekta. Sokkal
nagyobb szám hajlott az első véleményre. Morus
akkor szót emelvén, következőleg beszélt: "Ura
im! mivel, a mint emlékezniök kell, ll. bibornok
nem régen bizonyos dolgoknak e környezeten
kivüli ismétlése miatt könnyelmüséggel vádolt:
nézetem szerint jobb lenne őt egész kiséretével, a

kormánypálcza-vivőkkel, hellebdrdosaival, lánd-
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sásaival , kalapja.- s nagy pecsétjével együtt fo
gadni: a végett, hogy azon esetben, ha nekünk
ujolag ama szemrehányást tenn é, jövőre bátrab
ban vethessünk azokra l kiket ő kegyelmessége
magával hoz." A ház e véleményt egyhangulag
magáévá tevén, a bibornok a szerint fogadta
tott. Wolsey egy ünnepélyes beszédben megki
sérté, számos védvekkel bizonyítani bel mennyi
re azükséges a kivánt segélyt, legkisebb leszál
litás nélkül megajánlani. Senki sem felelvén, ek
kép folytatta: "Uraim! önök közt sok okos és ta
nult férfi találkozik; s minthogy engem magn a
király küldött, önök saját érdekében csak ugy,
mint az országéban, gondolom, illő lenne. hogy
felelnének. " A hallgatás tovább is tartott; mire
félszólitotta először l\1orney urat, azután Morney
lordet. Semmi válasz. Ugyan e felszólitást több
másokhoz, kik agyülés legbölcsebbjeinek tartat.
tak, intézvén , egyiket sem vette ki hallgatásá
bólj mert elölegesen összebeszéltek, hogy li szót II

ház szónokának engedik. "Uraim! monda végre
·Wolsey, hacsak, mint valószinü, nem ssokása
a háznak, illy körülményekben a szót, bölcsesé
ge-,és okosságánál fogva megválasztott szónokuk
ra bizni, ugy-e hallgatás igen makacsnak látsza
nék.'; Ezzel a szónokhoz fordult j tőle kivánvén
feleletet. Ez, miután előbb térden: és a legalá-
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zatosabb hangon kért bocsánatot a ház hallgatá
sát illetőleg, mellyet ő eme nagy, az ország leg
bölcsebbjeit , és tanultjait is megfélemliteni ké
pes személyiség által gerjesztett, tiszteletteljes
tartózkodásnak tulajdonitott ; s miu tán megmu
tatni törekedett, mikép az sem nem segitene
a dolgon, sem a ház régi szabadságaival össze
nem férne, ha felelet adatnék : azzal végezte,
hogy ami őt illeti, jóllehet minden jelenlévő ta
gok őt választván a ház saénokaul, benne helye
zett bizalmuknak világos jeIét adták: mégis nem
veheti magára, egy illy nagy jelentőségü ügyben
(ha csak minden társainak érzelmei egyedül benne
össze nem pontoeulnának), Ó kegyelmességének
feleletet adni. A bibornok a miatti elégületlen
séggel , hogy Morus nem szabta magát minden
pontra nézve akaratához, hirtelen főlkelt , és el.
hagyta a követek hlízát.

"Ez esemény, mondja Mackintosh, mutatja
Morus jellemének függetlenségét, és méltóslÍg
teljes szilárdságát j de azt is mutatja, hogy is
merte a hatalmat, mellyre az alsóház jutott : a
hatalmat, melly pénzen épült, és Londonban nap
ról-napra növekedett; s mellyet nem buktathatott
meg egyéb, mint a tekintély idóelőtti kifejtése:
igen korán idézvén fól a koronát az ellentállásra."
Ez egy, a parlamentek befolyásának növeke-
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dését tanusitő, annyi más példák közül, daczára a
látszólagos hódolatnak; és e példa máskép tanit
megitélni Morus kortársainak szellemét , mint
alázatos beszédmódjok után lehetne.

Az ülések bevégezte után nem sokára
Wolsey Morussal whitehalli csarnokában talál
kozván, mondá neki: "A világért nem adnám,
Morus ur! ha Romában leendett, mikor azon
gondolatra jöttem, hogy önt a ház szónokúllIl.k ne
veztessem ki." ,Engedelmével kegyességed nek ,
felele Morus; ez nagy szerencse lett volna rám
n ézve : mert akkor egy olly várost láttam volna.
mcllyet régóta élénk vágyam ismerni.' Azután
rnűs tárgyra vitte át a beszélgetést: nevezete
sen, hogy a csarnokot, mellyben vannak, többre
becsüli a hampton-courtinál, melIy szinte a bi
boruoké volt. Illy módon talán egy élénk vitat
került ki: annyi azonban bizonyos, mint Erasmus
egyik levelében megjegyzi, hogy Wolsey irigylé
Morus tehetségeit,és öt inkább félte,mint szerette.
Ennek nem sokára jelét is adta; mivel rábeszél
ni igyekezett a királyt, hogy Morust, mint kö
vetet, Spanyolországba küldje. Hogy czélt érjen,
nem szünt meg vetélytársa okosságát, és tehet
sl\geit, főleg ügycsségét, melIy őt egy, Angol
ország, és a császár közti szerzódvény létreho
zatnlál'a képesité, magasztalni. Henrik a bibor-
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nok bemondáaai után, beszélt erről Morussal ; ki
tudván, mennyire ártalmas egészségének a spa
nyolországi éghajlat, és mert talán Wolsey sö
tét szándékát gyanitotta: igen kérte Henriket,
ne tenné ki szolgáinak leghivebbjét a bizonyos
halálnak. A király, ki szinte gyanitotta, hogy
Wolseyt irigység vezette, felelé neki: 1,Nem
pzándékunk Morus ur ! legkisebb rosszat okozni
önnek; sőt ellenkezőleg mi mindnyájan hajlan
dók vagyunk kedvére lenni: másra fogjuk tehát
(int használni." Morus dicsekedhetett vele, hogy
soha sem kért a királytól legkisebb kedvezést is
magára nézve; s a nélkül, hogy szorgalmazta
volna, lett n. lancasteri herczegség cancellúrjá
vá, 1525-dik évi december 25-ikén, sir Wenyfield
helyébe kinevezvc. Ez szintolly tisztes, mint jő

vedelmea hivatal volt, mellyet Morus közel há
rom évig viselt.

Némelly tények világosan mutatják, hogy
Wolsey Morus iránt ellenséges indulatot táplűlt.

Erre Roper előaddadt hozzuk fel. A bibornok az
Angol-, és Francziaország közti békeszerződvény
pontjait elkészitvén : kérdezte Morus vélem é
nyét arra nézve; s igen kérte, mondaná meg l

ha valami ollyast találna benne, mi nem illenék
oda. Morus , hivén, hogy őszintén beszél, véle
ményét egész szabadsággal kimondta; s némelly
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változtatásokat jelölt ki. De a bibornok egyszer
re nagy haragra lobbant, és felkiáltott: "A sz.
misére mondom, te vagy a tanács legegyügyühb
je." ,Hála Istennek! felelé hideg vérrel Morus,
hogya király, a mi urunk tanácsában nincs
több egy együgyünél. ' Talá n e kis eseményre
tesz Morus czélzást illy czimü munkájában: ,V i
gasztalás a bajban' (Comfort in tri
b u l a t i o n). "Bizonyos főpap, vendégeinek vé
leményét kérte, millyennek találják utolsó bu
szédét; és minthogy aggodalmasan várta az ékes
ezólűsa iránt tartozónak vélt dicséreteket , az, :l

ki nem beszélt olly kcdvcaöleg, mint ,'; ohajtotrn,
csak középszerü köszönetet nyert."

Morus több izben elég bátor volt II biiszke
bíbornokkal a tanácsban ellenkezni; mint már :l

parlamentben is tette. Kétségkivül e körülmé
nyek valamellyikére vonatkozik a következő

anekdota, mellyet Morus egyik levelében ma~a

elmond.Egy,n bibornok által fogalmazottjavflslat
forgott főn.melly szerint a császár által Franczia
országnak üzent háboru költségeit Angolország
fizetné. "Sokan, ugy mond, azt vélték , hogy ne
künk hallgatni kellene, El tetszésök ezerint hagy
ni őket cselekedni. A bibornok ur ez alkalommal
a bölcsek, és bolondok meséjét idézte. Az elsők l

nehogy az esőben megtizsnnak , melly öht bo-
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londokká volt teendö, hegyüregekbe rejtőztek j de
miután onnan kimentek, nézetök eszélyességét
akarák érvényesiteni : s a bolondok mind egye
sülvén ellenök, őket akaratukra kényszeritették.
Hasonlóképen, folytatá ő kegyelmessége, ha mi
elég gyengék lennénk hallgatni, mig az együ
gyüek vitáznak, ők utóbb egyesülnének ellenünk,
és ők szabnának nekünk törvényt. E mese, meg
jegyzi Morus, sok pénzébe került a király-, é~

országnak."
Mégis ez esetleges küzdelmek mellett sze

rencsések vagyunk erősithetni, hogy Morus ke
helében nem létezett sem azon keserüség, scm
azon hosszu-szomj, mellyet Maekintosh e nagy
férfiak viseletében fölfedezettnek hisz. Az állam
iratok , mellyeket gyakran lesz alkalmunk mint
okmányokat idézni, legjobb bizonyitékot ssol
glíltatnak erről.

W olsey következőleg ir VIII. Henrik ki
rálynak: "Sire ! mély tiszteletem hódolatát el
fogadván, talán tetszeni fog fölségednek tudo
másul venni, mikép én az átadó sir Tamással
megismertettem azon okmányokat, mellyeket
nevemben fölséged elé fog terjeszteni; s könyör
gük egyszersmind az azokra teendő jelentésé t

bevárni. Minthogy ezokűs, sire! hogy aház szó
nokni bebizonyitott tevékenységük és fűradalmuik
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jutalmául, ha szinte rövid tartamu volt is a par
lamenti ülés, a rendes 100 font sterlingjeken fö

lül,loo font tiszteletdijt kapjanak háztartásukra,
s egyéb költségeik fedezésére, mellyeket hiva
talkodásuk ideje alatt viselnek: azt vélem sire l
hogy tekintve azon buzgalmat és tevékenységet,
meIlyet sir Morus Tamás,aiölséged által ll. parla
ment elé terjesztett minden javaslatok mellett
kifejtett, mind a segélyezések ügyében, mellyek
minden ellenzés nélkül elfogadtattak , mind más
körülményekben, megérdemli jobban,mint akárki,
a mondott kegydijt. Azért, a mint tudatni fogta
velem fölséged ez iránti tetszését, sietendek azon
összeget számára kiadatni. Hozzá teszem még,
hogy annyival inkább indíttatva vagyok,az ő szol
gálatait fölséged előtt főlemliteni , mivel ő maga
soha sem tett ernlitést ez ügyről, és azt soha sem
is szorgalmazta. Kelt fölségednek Hampton-Court
várában, augustus 24-kén, legalázatosabb káp
láoja kezével. T. Car.-is Ebor.:'

E korszakban Wolsey a hatalom és dicsőség

tetőpontján állott: mint york-i érsek, durham-i
püspök, saint-allern-I apát, bibornok, pápai követ
:L I a t e r e egész éltére , Angolhon lord-cancel
lárjn, minister-elnök, a király magán.pénztártÍ
nak lord-őre , a királyné fő alamizsnása. Mind
amellett még magasabb, a fejedelmekkel párhu-
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zarnos méltóságra vágyott. De ugyanazon év
volt tanuja bukásának is. Az 1524-diki november
19·kén emeltetett vágytársa, Medicis Gyula, a
conclave egyhangu szavazatával a pápai székbe,
VII. Kelemen czimmel.

Ez, Angolország királyának barátsligát, és
hódolatát maga részére biztositni akarván, Lon
donba mindjért követet küldött nagyszerü aján·
dékkal, mellynek pompás leirását az azon idő

beli korrajzok adják. ~z egy rózsa, vagy inkább
rozsa-ág volt, a pápa jó indulatának zálogául a
királynak küldve: melly neki a szent Szűz szüle
tésének ünnepén, a bíbornok által szolgált szer
tartásos mise után adatott át. Leirűsa a követ

kező. Az , egy rózsabokrot képezett, tiszta arany
hól, ágakkal, levelek.) és virágokkal : arany
cserépbe ültetve, melly föld helyett aranyport
tartalmazott; egy régi alaku, classikai, három
Ilibas talapra ál1itva A felső rózsa ragyo gó za
firokkal volt körülfoglalva. Henrik II szép irán

ti izIésénél fogva, kedvesen fogadta ez ajándé
kot ; melly neki még kedvesebbé lett, midőn a
pápa neki ,a h i t v é d ő j e' czimnek megerősi

tését küldeté. Wolsey egy nagyértékü gyürüt ka
pott; mellyet a pápa viselt volt: s neki küldte l

~ajnálatát fejezvén ki, hogy ő maga nem tüzheti
ií cmincntilljánl.Lk ujjára.
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A szivélyesség, és jó indulat eme bizonyitvá
nyai, s ama bosszonkodás után, mellyet a bibor
nok-, és királyi urában Luther véleményének
előhaladása látszólag gerjesztett, melly már az
egyetemeket is bolygatni, s a népre benyomást
tenni kezdett: - korán sem lehetett a rögtöni
forradalrnat várni, melly Angolország végzetét
csak hamar meg vala. változtatandó.

ÖTÖDIK FEJEZET.
A házassági elválás. Morusnak Francziaországba küldeté
se. Morns hitversengüvé lesz. A hagymáz. Követség Né

metalföldre,

(t525-1529.)

--«»--
Minthogy Morus története VIII. Henrik

háza.sSlígi elválásával , Angolhon évkönyvének e
szégyenteljes lapjával, azoroa kapcsolatban van:
nem lehet ez ügy menetére egy futó pillantást
nem vetni. Hitelreméltó okmányokból, különö
sen azokból, mellyeket az állam-iratok kiadá
sa szolgáltatott, vett nehány idézéseken tul nem
terjeszkediink *).

O) Az elválás kimeritü történetére nézve l. Lingard-ut
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"Különös! Henriknek szabados szerivedé
lyei (Mackintosht idézzük ,) őt a hittan , és fő

leg azon kérdés tanulmányára vezették vissza,
melly a pápa hatalmára, magát a mőzsesi törvé
nyéhez nem szabni, vonatkozik: melly kérdés
nek már a fivére nejéveli összekelésének alkalo
mával, meg kellendett vitatva lennie. A kételyek,
mellyekre máskor alig gondolt, ez időben uj ér
deket kölcsönöztek szenvedélyének. Az által,
hogya kérdést vizsgálta, valőaainüleg szeave
délye végre is diadalmaskodott minden más be
folyáson Maga a kérdés kétes volt: feddhetet
len, és tanult férfiak különbözőleg vélekedtek c
tekintetben j ezzel, hogy többet ne mondjak, bő

anyag volt a tévedéere nyujtva. A király jelleme
inkább megromlott, mint természetileg rossz
volt; és valószinü, hogy a szenvedélye elé há
rult akadályok, azon végre is győzedelmeskedtek
volna, ha el nem hitette volna magával, hogy
vágyai a törvény szövegével , a házassági elvá
lás által, öszhangzásba hozhatók.

Viselete az önhittség és formaszerüség ve
gyületének azoknál gyakran észrevehető kinyo
matát hordta magán, kiknek erkölcstelenségök
az áltatott öntudatban hűtlen szövetségesre ta
Iál. Henrik nem feledte, hogy Katalinnali össze
kelésekor nehézségek merültek tól; de fl kérdést
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akkor, törvényszékének egyhangu végzése el
döntőleg oldotta meg j és közel husz év folyt le,
a nélkül, hogy házasságuk törvényessége két
ségbe vonatott volna. Egyszerre eszébe jut a ki
rálynak, uj vizsgálat alá bocsátani a kérdést: lel
kiismerete a későbbi kételyek által gyötörtetvén,
borzadalmasnak találta a gondolatot, hogy fivé
re özvegyével vérfertőztetési kőzősségben élt.Fől

ébredvén e kényes aggályok, azokat Wolsey, és
mások előtt, kik üdves tanácsot adhattak, föl.
fedezte. A következő tények megfejtik a módot,
hogy mikép szülemlettek e kételyek olly rögtön.

A királyné udvari hölgyei közt volt egy
fiatal, jó családbeli leány: tulajdonai, kecsei ál
tal kitünve j mellyek Henrik becsületére, B hitére
halálosakká váltak. A Boleyn Annávali házasság
törő viszony keletkeztének ideje, pontosan nem
tudatik. De mit ezt illetőleg, mint határozot
tabbat összeszedhettünk , itt következik.

. Boleyn Annának 1525·ben, mikor udvari
hölgy volt Katalin királyné mellett, a northum
berlandi gróf fia házassági ajánlatot tőn: melly
el is fogadtatott. Hanem Wolsey parancsot ka
pott, n. két azerelmest elválasztani j s a northum
berlandi gróf fiát, szigoru megdorgálás után, rá
erőtette , hogya shrewsburyi grófleányát vegye
nőül. Ez volt kétségkivül az első jel, melly An-
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nának kecsei által a királyra tett benyomást el
árulta, Majd egy nagybecsü ajándék, mellyet
csakhamar kapott, és atyjának rochfordi ulgrófi
rangra lett emeltetése, semmi kétséget sem ha
gyott többé fön iránta.

Wolsey ural gó szenvedélye az volt, mellyel
ő a politikai szövevények iránt viseltetett j és ő

tüstént belátta, minők lehetnek egy há
zassági elválás következményei Ö, ha egyszer
Katalin el van távolitva, Henrik, és a franczia
király leánya között házasságot hozhatott létre:
mi a pápai székre emeltetésének , nagyravágyása
fő czéljának, kedvezett. Képzelhetni tehát bosz
szonkodását, és lehangoltságát , midőn Henrik
esztelen szenvedélyét megtudta. Egy pillantással
átlátta., milly hatalomra jutnának a Boleyn-ek.
és párthiveik , Annának fölemelkedése álta.l. Lá
baihoz esett a királynak, és rimánkodott neki,
tenne le B születéséhez nem méltó szándékról: de
kétségen kivül urának indulatos jellemére gon
dolván, sietett vigyézatlenségaért a királyt meg
kérlelni. Nem csak pártolója lett azon elhatáro
záanak , mcllyet nem tudott megakadályozni : de
sőt tevékenyen, és kettőztetett buzgalommal dol
gozott rajta, hogy hibáját, mellynél fogva feje
delme kedvének ellenmondani merészelt, jóvá
tegye. Tudván, hogy Morus a hittant szorgalom
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mal tanulmányozza, föl kellett neki tennie, mi
kép a király az ő t j t I< o s ü g y e f'ölött, mint azt ő

nevezé, Morus véleményét kiváncsi lesz tudni.
Henrik első nyilatkozatai, mellyeket Morus előtt e
tárgyban tett: ennek Cromwellhez irt leveleiben
emlitvék.Egy részét idésaük : "A tengeren tuli tar
tózkodásomkor (a német-alföldi követségben,) kö
tel ességem ezerint elmentem ő kegyelmességé
hez , a királyhoz, ki akkor Hampton-Courtban
volt. A mint velem a csarnokban sétált, egé
szen váratlanul, egy nagy ügyet tárt föl előttem;

tudtomra adván, hogy azon fölfedezéere jöttek.
miszerint házassága nem csak az egyház hatá

rozott törvényei, s az lsten irott törvénye, ha
nem a természet törvényei ellen is van i annyira,
hogy az egyház semmikép Bem adhat hasonló
esetben fölmentést. Igaz, hogy a tengeren tuli
utam előtt, a fölmentési bulla ellen némi felsző

lulásokat hallottam: a mőzsesi törvény szövegét

idézték , annak bizonyitására, hogy a tilalom d e
j u r e d i v i n o volt De azt gondolám akkor,
hogy ök talán a bullában levő némelly hibákra
reménylenek tárnasakodhatn i.mellyek kővetkczté

hen a bulla törvény sze rint nem lehet érvényes.
f<~zt azért ismételem önnek, hogy tudja, rnikép
én akkor hallottam először szóba hozatni e kér
dést , mikor, mint mondan i kezdém, ő kegyel-
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messége, a király, elém tette a fölnyitott bibliát,
és olvasta belöle a szavakat, mellyekre ő magas
sága, és több má-s tanult férfiak is támaszkod
nak. A király kérdezte, mit vélnék azokról: nem
voltam ugyan eléggé elbizakodott arra, hogy
azt higyem l miszerint az én szegény értelmisé
gem véleménye egy illy nagy fontosságu tárgy
ban őmagasságárabefolyással lehet: mindazon
által, minthogy parancsánál fogva kellett l ki
mondtam véleményemet a bibliának azon szavai
fölött. Mire ő magasf'ága, kegyesen fogadván
készséges feleletemet , rendelte, hogy Fox püs
pökkel, akkor ő keg-yelmességének udvari pap
jával értekezzem , és olvassam vele az e tárgyra.
vonatkozó könyvet, melly szerkesztés alatt volt.
Mint bölcs fejedelem l tudós férfiakat gyüjtött
jó számban össze Hampton-Courtban ; kik egy bi
zonyos alakra nézve, mellyben a könyv szer
kesztendö volt, megegyeztek: melly a yorki pa
lotában, több püspökök, és nagyszámu tudósok
jelenlétében felolvastatott. "

Ez év vége felé Wenyfield Richard, alan
eastéri herczegség cancellárja l meghalt. E ma
gus hivatal II koronától függött: és a király azt
Morus Tamásnak adta, a nélkül J hogy ez azt
kérte volna.

Az 1527 -dik év nyarán Wolsey nagyszerü
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követségbe ment Franceiaországba ; Morus es
más államhivatalIiokok, melléje adattak. E kül
detés tá.rgya látszólag szereödvénykötés volt,
VII. Kelemen pápának fogságbóli kiszabaditása ,
és az egyház javainak birtokába leendő vissza
helyezése iránt: de alattomban a házassági elvá
lás utjának elökéssitését vette ezélba.Morus,jólle
het a bibornokot kisérendő vala,szerencséjére nem
volt ez államtitokbabeavatva: és scptember vé

ge felé Wolseyvel Angolhonba visszatért. Saj·
nálatos , hogy ez utról semmi jegyzéket scm ha
gyott. A benyomások, mellyeket rá az ismerni
tanult uj ország látása gyakorolt, kétségkivül
szintolly tanulságosak,mint érdekesek leendettek
Egy pár latin vers Wolseyhez , az egyedüli em
ék, mell y Francziaországbani mulatásáról főn

maradt. A bibornokkal beszélgetésbe eredve, nem
vette észre egy magas rangu franezia urhölgy
beléptét; és a fölötti zavarát fejezi ki, hogy ma
gát az urhölgy előtt franczia nyelven menteni
nem tudja:
Ut miserum est, non possc loqui! Nam euncta fatetur ,

Qui sermonis inops nulla negare potest.
Nunc mihi sermonis quia non est copia galil,

Quae sola est dominae patria lingva meae:
Omnibus absqlvar , non excusabímur uni,

.Iudice qua, causa statque , caditque mea *).
-----

*) Milly szerenceétlenaég , nem tudni beszélni! Mert
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Visszatérvén .l\forus "üres idejét hitvitákra
szeritelte. TunstaIt.. püspök megengedte neki,
eretnek-könyveket olvasni; s őt királyi ura pél
dájának követésére serkenté. Biztatta Erasmus
barátjának magaviselete is, ki a több izbeli ösz
tönözéscknek végre engedvén, sorompóba lépett
Luther ellen, ésa De l i b e r o a r b i t r i o (a
szabad akaratról,) czimü értekezést adta ki. g
munka cgyszcrüen , és m6rséklettel volt irva:
mégis a reformatio coryphaeusának válasza, ellen
tétül , De s e r v o a r h i t r i o (szolgai akarat

ról) czim alatt. gazdag volt a gunyolódás-,
és kifakadásokban. Erasmus, egy erély-, és szel
lerndus értekezésben felelt vissza, illy czimmel :
H y JI e r a s p i s t e s (paizsával fedett harczos)'

Morus egy, nehány évvel később megjelent
iratban előadja az okokat, mellyek őt arra bir
tak, hogy a hitvitály küz<1fövényére lépjen.
"Kérdik némellyek l miért vegyitem én magamat
világi létemre, s kinek a sz.virás tanulmánya nem
szakmája, efféle tárgyba: a helyet t l hogy azt a
papságnak hagynám. Előszür, mi a tudományt
illeti, ha e tárgyak kevésbbé volnának világosak,

ki a nyelvet nem hirván , mit scm tagadhat, az mindent
hevalI. Igy vagyok cn, a ki nem beszélhetek ez nrhölgy
lI.nyanyclvén. Mindenki fölment, csak egy nem: iigyem
birája.
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és sok volna bennök a kétségbe vonni, vagy
megvitatni való, akár tcrmészetők-,akár Tindall
és párthivei ügyességénél fogva: ugy valószinü,
hogy akkor egyháaiak-, és tudós férfiakra hagy
nám azok megvitatását De ellenkezőleg, e tár
gyak olly világosak, az igazság olly tisztán tünik
ki azo kból, és Jézus Krisztus egész egyháza által
annyira vitán kivül tétetvék : hogy akkor sem
eszem nem volna l sem keresztény nem lennék,
ha egy eretneket elég tekintélylyel ruháznék föl
arra, hogy engem képtelennek itéljen a neki
adandó válasara. olly pontok fölött ,mellyekre
nézve meggyőződésem rendületlen. De különben
is, nem jártam-e magam is egy kicsit iskolába?
Nem szenteltem-e annyi éveket a tanulásra, mint
Ő, sairitolly ügyes tanitók alatt, mint az övéi? Mi
több, nem látom, hogy ez anyagok olly jól tár
gyaltattak Tindall, s párthiveineklegerősbje i által,
miszerint nem csak tanult ember, hanem egy tu
datlan nő is, csupán természetes eszével ne volna
tökéletesen képes, nekik megfelelni. Mert, hála
Istennek! nem találok bennök egyebet, gyalá.za
tos szemtclenség-, és esztelen gunynáI. Ök az
evangeliumok értelmét össze-vissza forgatj ák;
azokat ugy illesztik együvé, hogy kinevetni , ki
sebbiteni. és rágalmazni valót hozzanak ki belő

lök: nemcsak a föld miuden államai , de az ég
6>
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választottjai, az Isten, és főleg 'az Oltári-szcntsúg
szolgái ellen."

..Nincs is ez eszteleneknek egyéb feladatuk
mint hogyalkalmatlan fecsegéseikkel fáraszeza
nak , és szavaik halmazával áraszsz anak el ben
nünket. Azonban ha irok, ezt nem annyira azért
teszem, hogy velök vitatkozzam, mint hogy köny
veik kárhozatos voltára figyelmeztessem a hit
barátait: Mi több, látván a király szándéklatát
e tárgy körül, és tudván, milly sikerrel küzdött
ő maga a katho li ka hitért, melly nek védője tisz
tes czimét érdemelte ki: ugy vélekedtem , hogy
érdemetlen cane ellárja levén, követnem kell ő

kegyelmessége példáját, és a mennyire igényte
len szellemem, és gyenge tudományom engedik,
részemről is küzdenem e veszedelmes könyvekben
hirdetett gonosz tanok ellen. Valóban én arra
tisztem-, és eskümnél fogva kötelezve is vagyok
nem csak az ész, de maguk a felsőbb rendeletek,
és határozatok álta I. E könyvek szerzői olly go
nosz lelküek, hogy kérkednek, és dicsőítik ma
gukat, ha nyomorult irataik egy ember halálát
okozzák. Nem csak azt erősítik ez emberek, hogy
Krisztus evangeliumával ellenkezik,bármilly eret
neket üldözni, s megbüntetni, főleg testi bünte
téssel: de némellyek büntetés-menteeekké akar
nák itt lent a lopdat : gyilkol ast, árulást, és min-
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dennemű bűnőket tenni; mégis: ez órában, ugyan

ezen apostolok Némethonban, saját evangeliumi
tanaikkal ellenkezőleg, nem szünne k üldözni, s
minden lehető eszközökkel, mint elkobzás-, bir
ság-,fogság-, és halállal büntetni aty áik közül azo
kat, kik nem épen ugy vélekednek, mint ők;

pelIig olly mindenféle különböző hitfelekezeteik
vannak, hogy nem is lehetne mind elöszámlálni.
E szerint erőszakosan saját tanaik ellen csele
kesznek; mert tapasztalásból tudják, hogy egyik
felekezet nem lehet sokáig együtt a másikkal, a
nélkül, hogy veszekedésre ne jöjjenek, és rom
l ásukat ne keressék. Lássuk például a régi dona
tistákat Afrikában, az arianusokat Görög-, a
hussitákat Cseh-, a wiclefltákat Angol-, é~ most
a lutheranusokat Némethonban, s végül a zwing
lianusokat : valljon tettek-e máat , mint öltek,
és romboltak ? A mult idők, és napjaink törté
nete ugyanazon tanitast adják. És én föltettem
magamban, megmutatni, hogy e gonosz eretne
kek köztünk az igaz keresztény hit hamis képé
ben mutatják magukat. Isten segitségével lerán
tom mosolygó szinnel festett álarczukat; és ékte
Ienségök egész meztelenségében fog előtűnni. De
minthogy támas zom az Isten, az irási munkát
nem találom olly kellemetlennek, és fáradságos
nak , mint káromló könyveik unalmas olvasását.

6*
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Adja. iB az ég! miszerint semmi munkáim se ma
radjanak fön; hogy e dögleletes tévedéseknek
még csak emléke is kitörültessék minden angol
szivéből. Adja az ég! hogy utálatos könyveik
megégettessenek ; és az enyimek enyészszenek el
azokkal együtt: S végre, hogy e szomoru viták
tárgyának neve is örök feledésbe legyen temet
ve.... Hanem olly nagy száma jelenik meg na
ponkint e veszedelmes könyveknek, és az emberek
olly kiváncsiak ez uj áruczikkek irányában, hogy
az igazság barátjainak munkához kell fogniok.
A tévtan terjesztói mindig tevékenyebbek az
igazság védőinél ; s mig Krisztus tanitványai
alusznak, a gonoszok ernyedetlenill hintegetik
a konkolyt" stb.

Nem sokára ezután megjelent az eretnek
séget, és vallásügyet érdeklő ,B e s z é I g e t é se-e,
főleg Tindall tévedései ellen intézve ; kit Morus
a kevélység-, rossz szándék-, és irigységtől annyi
ra felfuvalkodott embernek tüntet elő, hogy több,
mint csuda, hogy bőre meg nem reped: pedig
mielőtt hitárulóvá lett, szelid, és egyszerü lel
künek Iá.tszott. E munka terjedelmes, és tanul
mányozott j meIly egy szenvedélyes logika, s
azon keserü személyeskedések nyomait viseli,
melIyek akorszakot jellemzék. Fel van azonban
vidámitva a számos élezek , és körülmények
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nyujtotta anekdoták által. Némelly helyeit
idézzük:

"T i n d a ll. Mi jót szerez nekem a purgato
riumbani hiedelem?

M o r u s Bizony semmi jót, valamig erő

sebben nem hiszed azt, mint a hogy hiszed j de
ha erősen hinnéd, meg lehetnél szabaditva a. pur
gatoriumtól: mi több, a pokoltól is. Ti, az u j
t u d o m á n y emberei, mint azt nevezi tek, dicse
kesztek vele, hogy lerontottátok a hypocrisist.
Ez lehet: hanem meg vagyok győződve róla, mi
kép helyébe a szemtelenséget hoztátok."

Ez után Morus czélzást tesz a rágalmakra,
mellyek ll. katholikusok ellen azoktak szőratni.

"Egy vándor, és társa Londonból Yorkba jöttek:
s minthogy a.z utasok különös dolgokat azoktak
látni, az idősebb mondá, hogy ő látott egy ma
darat, melly szárnyaival az egész Sz.-Pál-teme
tőt befedte. Más nap a történet egy kissé válto
zott alakjában: ő ugyan nem látta a madarat,
hanem hallott róla. beszélni. Midőn társát kérdez
ték, felelé, hogy ő nem kezeskedik a történet
valósága felől, és neki magának is kevéssé lát
szik a dolog valószinünek. A mi lit illeti, Ő csak
tojását látta e csudamadárnak : melly tojás olly
nehéz volt, hogy tiz ember emelő-rudakkalalig
mozdithatta ki helyéből."-"Ellenfelem l mondja



126

másutt Morus l mindig egymaga akarna beszélni;
s még azzal vádol, hogy nem eléggé terjeszke
dem ki bizonyos pontok fölött. A mi köztünk
történik. emlékeztet arra, mi egy apácza, és fi
vére között történt. E magas erényü hölgy régóta
egy igen szigoru szerzethez tartozott, és gyéren
látta szinte erényes fivérét; a ki egy távoli
egyetemben volt, hittani tudorrá leendő. Vissza
térvén l elment nővérét látogatni; kinek jelle
mét nagyra becsülte. Nővére a beszélő-terem

rostélyához jött j s miután a szent rend szaván
üdvözlék egymást, mint az illy helyeken szokás,
ujjaikat nyujtották egymásnak: minthogy az
egész kéz be nem fért. Ezután a hölgy elkezdett
fivérének 'hosszan beszélni a világ nyomorusagos
volta, a test gyöngesége, s a gonosz szellem
finom ravaszsága felől j és fivérének bizonyosan
fölséges tanácsokat adott; csakhogy kétségkivül
igen hosszasan l amodorról , mint kelljen élnie,
s fékeznie testét l hogy lelkét megmentse. Végre
befejezte beszédét, fivérének ·monuván: Csu
dálom fivér! hogy te, ki olly sokáig tanultál, a
ki tudor vagy, és mélyen jártas az Isten törvé
nyében, nem adsz nekem, nővérednek , szegénv
tudatlan léleknek, valamelly hasznos t anitást,
midőn összejövünk , mi kü lönben is olly gyéren
történik; mert nem kétlem, hogy sok jót mond-
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hatsz nekem. - Valóban jó nővérem! felelt ez,
annak te vagy oka; mert, mióta találkoztunk,
nyelved meg nem állott, és eleget beszélt mind
kettőnkért ! c:

,A v i s z o n t II g s á g o k r ó I i b e s z é I g e
t é s'ében , ~a beszélgetők egyike (nem akarom
öt megnevezni),ekképen szőlott: Nőrokonidegyi
kének férje, becsületes szomazédja társaságában
sok él vezetet talál ván, {It sürün látogatta i ugy
hogy gyakran nem volt honn, étkezéskor sem.
Egy napon, midőn nej e vele együ tt a szomszéd
nál ebédelt, a nő tréfásan támadta meg a szom
szédot: miért tartja. olly jól asztalán ál, hogy már
nem is lehet őt többé honn tartóztatni. ,Hitem
re mondom asszonyom! viszonzá a vig kedélyü
szomszéd , csak egy tetszik neki az én társasá
gomban : szolgáljon neki azzal, és soha sem ha
gyandja ott kegyedet.' - nS miféle szép dolog
lehet az"? kérdé unokatestvérünk. .Lelkemre
asszonyom! kegyed férje ig~n szeret beszélni:
mikor tehát mellettem ül, minden szőt neki en
gedek.' - ,,:Minden szót! S ez az egész? Hisz
én miattam övé lehet mind. Otthon is minden
szó az övé: csakhogy azt én szoktam kimomlani
házunkban. "

1528-ban a hagymáz, vagy forró láz név
alatt ismeretes kór másod izben támadta meg az
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országot j melly először a korábbi kormány alatt,
1485-ben jelent meg, nagy pusztitásokat téve;
azonban a tapasztalás megtanitá az embereket,
terjedését elnyomni. Az udvarban e betegség
eleinte Boleyn Anna női személyzete közt mu
tatkozott. A király parancsára a kedvencz tüs
tént atyja várlakába , a kenti herczegségbe vite
tett át j de magával vitte a kór csiráját, és azt
nem kerülhette ki. Több személyek haltak el a
bibornok palotájában j ki megijedvén , elhagyta
házát, és elzárkozva maradt mindenkinek, a ki
rá�yt kivéve. Henrik maga is látván, hogya ra
gály az udvarbeli nemes urakra is elterjedt, sü

rü n változtatta lakhelyét; az idegenekkeli min
den közlekedéstől elvonva magát: és feledvén
t i t k o s ü g y é t, a királyné vallási gyakorla
taiban hozzá csatlakozott; mindennap gyónván,
és minden vasár-, és ünn epnapon áldozván.

Az uralgó nyavalya Morus családjában is
dult: és egy neki igen kedves élet, Roper Mar
gité volt egy ideig fenyegetve. A korszak leg
tapasztaltabb orvo sainak minden feláldozása si
kertelen maradt. A beteg kórálomba esett, melly
ből semmi módon sem vonhatt ák ki. A haszta
lanná vált végső kisérletek után atyja, valamint
az, a ki őt legjobban szerette, Isten segitségében
kerestek mentő szert a betegség ellen, mellynek
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gyógyitásához nem vala többé remény. Magán
kápolnájába ment tehát, és térdre esvén, könyek
á.rjába merülve kéré Istent, hogy ha az lenne
szent akarata, hallgassa meg imáját olly gyön
géden szeretett gyermekéért. Az egek Ura meg
hallgatta az istenfélő, és szerető atyát: midőn

Morus visszatért leánya szobájába, azt aléltsá
gából föleszmélve találta; s azon naptól fogva
javulni kezdett. Később hallották mondani sir
Tamást, hogy: "ha Istennek, az ő irgalmában,
akarata leendett tőle elvenni leányát, elhatároz
ta volna magát, többé semmi világi ügyekbe
sem avatkozni." Illyen volt, folytatja Cresaire,
kitől ez előadást kölcsönöztük , atyai szeretete,
s élénk vonzalma családjának eme gyémántja
iránt; ki jobban tükrözte vissza atyjának eré
nyeit, mint a többiek valamennyien. .,Ámbár,
folytatja az illy család tagjainak megbocsáthateS
büszkeséggel, a többiek közül, a legkevésbbé tö
kéletes is vetélkedhetett bárkivel hasonló kor
ban, akár tanultságára , akár jeles tulajdonai-, s
mutogatás nélküli jámborságára nézve; mert ők

kicsinységöktől fogva legnagyobb gonddal ne
veltettek. Semmi sem hiányzott náluk, sem a
magas erények példája, sem ll. legbölcsebb, és
legbuzgóbb tanitók leczkéi."

E közben Boleyn Anna távolléte, avallá·
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80S benyomás, mellyet Henrik lelkére a kór
megjelenése tett, és az abból következett ősz

hangzás ő, és neje közt, mindenkinek remény
leni hagyták, hogy eszrnéi megváltoztak , 6 le
mondott válási tervéről. Azonban a. nyár vége
felé Gardiner sürgönyei érkeztek Romából, mel
lyek a d e c r e t a l i s bullát hozó Compeggio bi
bornok elindulta felől hoztak hir t. Henrik remé
nyei ujra éledni kezdtek: a régi viszonyok, mel
lyek csak perezig voltak megszakitva, visszasil
littattak ; Anna visszajött az udvarhoz. Ö nem
feledé a távollét veszélyeit; sem azt, hogy kön
nyen veszthetett tért szeretője kedvében. l\Ieg
kettőztetett minden mesterkedést , hogy kiter
jeszsze a fölötte gyakorolt uralmat; él:! tudván,
hogy Wolsey befolyása a legszilárdabb alap,
mellyre reményét épitheti , semmit sem kimélt,
hogy őt magának megnyerje. Hozzá jutottunk a
bibornoknak e tá.rgyban Boleyn Anna által irt
levelekhez: azokat a hizelgés tökéletes mintái
gyaná.nt tekinthetni. Az elsőben mondja: "A
Iegalézatosabb modorban, mellyet gondolhat sze
gény szivem, köszönöm kegyelmességednek ked
ves levelét, és szép ajándékát, mellyre méltat
lannak ismerem magamat, hacsak kegyelmessé
ged nem jön segitségemre. De megnyertem e
nagylelkii támaszt egészen mostanig i és nekem
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inkább kell, mint minden más teremtménynek
kegyelmességedet szeretnem, és életem minden
!lapjain át szolgálnom. Könyörgök, ne kétked
jék rajta, hogy valamikép meg tudnék e gondo
lattól válni, valamig egy lehelet fog éltetni. A mi
kegyelmességednek a forró láz miatti aggodalmát
illeti, hálát adok az Urnak, hogy azok, a kikért
imádkoztam, a király, és ön, szerenceésen meg
menekedtek. Óhajtva drom a pápai követ ér
keztét. Kérem az Istent, ha ugy akarja, hozza
meg mielőbb ez ügynek jó kimenetelét: és akkor
monseigneur ! reménylem, némi részben meg
8zolgálhatni önnek értem tett fáradozásait. Ad
dig is, fogadja jóakaratomal, a tehetség hiányá
han. Ön az, kitől az errei tehetséget várom. Is
tennel bizunyitom azt; és kérem őt, tartsa meg
sokáig önnek életét, és méltóságát. "

Egy másik levelében rnondja : "Tudom
gondoskodását, és fáradalmait mínd , mellyeket
értern tett; soha sem hálálhatom meg azokat más
kép, mint a barátsággal, mellyel ön iránt visel
tetem, inkább mint akárki irá~t.a világon. ő

kegyelmessége a király után." Es tovább: "Bi
zonyossá teszem önt, hogy ha ez ügy sikerülend,
hálásnak fog engem találni; addig lekötelezett
jének kell maradnom. Nézzen körül; ha valamit
tehetek önért l ugy szolgálatára u vilagon leg-
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bajlandöbb nőre fog bennem találni; s ha a ki
rály nem bánja, egyet igérhetek teljes szívemből,

melly egészen öné lesz: és ez barátságom , min
den utógondolat nélkül, egész életemen által."
Látandjuk később, milly vallásos pontossággal
tartotta meg mindezen meleg igéreteit.

Morus 1529-ben ujolag Német-alföldre kül
detett, ugyanazon természctü követséggel meg
bizva, mint a megelőzött évben. Ugy látszik, el
járásával a király meg volt elégedve. Roper sze
rint : ))Sir Tamás méltón viselte magát; több
előnyöket szerezvén e szövetségben az ország
nak, mint mennyit a király, és tanácsa hittek ez
időben elérhetni." E szolgálatainak tekintetéből,

midön cancellárrá lett, Norfolk herczeg paran
csot kapott, nyilvánosan kijelenteni, milly sok
kal tartozik neki Angolhon. Beszélik, hogy Mo
rusnak Brüggében mulatása alatt, egy önhitt
egyén azt hiresztelte • mikép ő, bármilly tudo
mányból tétessék neki kérdés, mindenre megfe
lel. Morus ezen kérdést tette: "U t r u m a v e
r i a c II. P t II. i n W i t h e r fi a n i a s i n t i r r e
p l e g i a b i l i a j" mondván , hogy az angol kö
vetségi kiséretben van egy személy, a ki e the
sisre nézve ellenében kim. E jogi müszuvak
annyira megzavad.k a dicsekvőt, hogy kényte
len volt, a hallgatóság gunykaczaja kőzt meg-
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szökni. Brüggéből visszatérvén, a nélkül, hogy
Chelseában , családját megnézendő, megállott
volna, egyenesen a királyhoz ment, ki akkor
\Voodstockban tartott udvart. Itt tudta meg,
hogy házának egy része, s gabonával telt mag
tárai a lángok martalékaivá lettek, egy szom
széd gondatlansága miatt; kinek magtára ha
sonlókép elhamvadt. Ekkor irta a következő le
velet, melly természeti jóságát olly igen jellemzi:

"Alice asszony! ajánlom magamat kegyed
nek szivem mélyéből. Heron fiamtól tudtam meg
magtárainknak, és a szomszédénak is elvesztét,
minden, azokban volt gabonával együtt. Nagy kár
ugyan (ha már az Isten ugy akarta), ennyi gabo
nának elveszte: de minthogy tetszett neki e vé
letlen esetet ránk küldeni, nem csak meg kell
azon nyugodni, hanem örülni is a sorsnak csa
pása fölött, Ö adta nekünk mind, a mit elvesztet
tünk; a miután visszavette, áldjuk akaratját. Ne
bánkódjunk e veszteség f"ölött j hanem vegyük
azt jó kedvvel, és mondjunk köszönetet Istennek,
a viszontagolágban épen ugy, valamint II szeren
csében. Talán több okunk van, megköszönni
veszteségeinket, mint nyereményeinket i mivel
az ő bölcsesége jobban látja, mint mi magunk,
mi szolgálhat javunkra. Azért kérem kegyedet,
legyen jú kedvvel, s dgye rnagtival az egész há-
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zat templomba, köszönetet mondani Istennek
azért, a mit adott, azért, a mit visszavett, és azért,
ll, mit meghagyott. Ö azt szaporithatja , mikor
akarni fogja j s ha tetszik neki, még kevesebbet
hagyni meg: legyen mcg az ő szent akaratja.
Tudja ki pontosan, mit vesztettek szegény szom
szédim , s mondja nekik, ne aggó djanak fölöt
tébb: mert ha épen cgy kanalam nem maradna
id, egyikök scm fog azért inséget szcnvedni ('
csapás miatt, melly házamat vélctlenül érte. Ta
núcskozzék barátivul, mi módon lehetne legjob
ban magunkat a háztartáshoz, és ajövű évi vetésre
szükséges gabonával ellátni, hu. a földbirtokot
még megtartani jónak véljük. Bármire határozza
magát, legjobbnak látom, nem hagyni föl egy
szerre a gazdálkodással, és el nem ereszteni a bé
res embereket, mielött a kőrülményekböl vett
valamelly útmutatással nem fogott birni. Ha
azonban több cselédeink vannak, mint mennvi
szükséges, és más gazdákat találhatnak, elbo
csáthatja őket: de nem akarnám, hogy egy is
rögtön elküldessék. a nélkül, hogy tudna hova
ruenni. Ide érkeztemkor azt hivém, hogy nincs
mást mit tennem, mint ő fölsége mellett maradni:
de most e véletlen eset tekintetéből,gondolom.
kapok engcdelmct, kegyeteket Chelseaban meg
látogatni. Akk01' majd tan.icekozunk egyiitt
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mindenről; és meglátjuk, mit lesz legjobb tenni.
Kegyednek, és gyermekeinknek lehető legjobb
egészséget kivánok. Kelt Woodstockban, sept
.l-ikán, Morue Tamás kezével.

VI. FEJEZET.
A házassági elválás ügyének folytatása. Compeggio pápai
követ megérkezése. Compeggio, és Wolsey Katalinnal
összejönnek. Anna visszatér az udvarba, s Katalinnak el
távolitását sürgeti. Sikerül czélt érnie, s határtalanul ural
kodik az udvarnál. A pápui követ. küldetésének megkez
dése. A király és kiruiyné idézvék a törvényszék előtti
inegjelénósrc. Katalin ügyét .fölebbezi. 8gyik iilésbeni
vita. Morus bölcs tartózkod.lsa. Compeggio elutazása.
Wolsey bántalmakkal illettetik. Kegyvesztése. Morus can
cellári méltóeágrn emeltetik. A tisztelet, mellyben részesülj
és ez alkalommal tartott beszéde. A cancellariai itélűszék
nél általa tett változtatások. lllodora, az ügyeket elintézni.
Cancelhiri hivatalát illető anekdoták. Atyja iránti tiszte
lete. A király, kételyeire nézve tanácsár kéri. A kérdést
tanulmányozza. Angolhon két egyeteme a húzusaági elvá
his mellett nyilatkozik. A kiilföldi egyetemek véleményei
arra nézve elágazók. Cromwell fölemeltetése. Cromwell a
királyt azon eszmére hozza, magát az egyház fejévé tenni.
Felsöséget megalapító bill. Morus az alsóház zal tudatja az
egyetemek határozatát. Morns atyja meghal. Morus fiui
indulata. Morus érzi, hogy hivatalának kötelmei ellentét
ben vannak lelkiismeretével, s beadja lemondását. A ki
rály egy ideig nem akarja a pecséteket elfogadni: végre

enged Morus kérelmének. Andley jön helyébe.

(1529-1532.)

Morus türténet ének egyik legérdekesebb
n~széhez jutottunk 'l'ehcts,;gcinck) és el vci dia-
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dalának egy uj, s nagyobb szintér nyilt. 1529-diki
october 25-kén, Greenwíchben a király átadván
neki a nagy-pecsétet, a lord cancellári hivatalt
bízta rá: a legnagyobb méltóságot, mellyel egy
alattvaló felruháztathatik. Az események, mellyek
magukat az udvarban előadták, megfejtik, mi
ként jutott ő e msgas állásra.

Boleyn Annát augustus-hó vége felé visz
szaterni láttuk a királyhoz Greenwichbe. Követ
kezett évi october elején Compeggio bíbornok,
romai követ, Angolhonba érkezett. Az udvar
történésze igy irja le fogadtatását: "Délutáni
három órakor, jul. 29-kén tartotta a pápai kő

vet bemeneteiét a városba; s az egész londoni
papság Southwarkig ment eléje keresztekkel,
füstőlökkel, és karingekben : őt mély tisztelettel
tömjénezve A város birája, tanácsnokai, valamint
m.inden testületei a citynek, tisateletére diszru
háikba öltözve, állták végig az, utczákat. Sir
Morus Tamás üdvözölte rövid beszéddel, a city
nevében. A követ megérkezte. előtt, a király
illemből eltávolitotta Boleyn Annát az udvartól.
Katalin, a mennyire lehetett, behunyta szemét, a
király viselete fölött j vagy legalább gondosan
rejtette érzelmeit: mert ugyanazon határok közt
látjuk őt élni Henrikkel, mint ha semmi viszály
sem emelkedett volna köztök. Hogya bayormai
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püspök szavaival éljünk: "Együtt látván őket,

hinni fogta volna az ember, hogy semmi sem
történt köztök i s még ez órában is (1528. octo
ber 15.) egy ágyuk, és egy asztaluk van. A nép
a királyné részére hajlik: és nyilatkoztatja, hogy
bárkit vegyen is nőiil a király, Mária herczegnő

férje lesz a trónörökös. "
Compeggio, bevett szokás szerint, udvarolt

a királynénál, előbb maga, azután Wolsey, és
más négy főpap kiséretében. Cavendish hiven
irta le, mint rendesen. e jelenetet. "Midőn Ka
talin értesült róla, hogy az elfogadó teremben
váratik. abbahagyta kedvencz foglalkozását, a
tűveli munkát, és sietve hozzájok menvén, felki
áltott: "Istenem! mylordok, mennyire ssjnalom,
hogy várakoztattam önöket! Mit kivánnak tő

lern"? - ,Ha tetszik kegyelmességednek, magán
lakosztályába lépni, megmondandjuk, miért jö
vünk'! - "Mylord, felelt a királyné, ha valami
mondani valója. van, beszéljen nyiltan, mind ezen
emberek előtt; mert semmitől sem félek, a mit
ellenem felhozhat : sőt inkább akarnám, hogy az
egész világ láthatná, és hallhatna. Azért kérem,
nyilatkoztassa ki szabadon gondolatát." A bi
bornok latinul szólt hozzá: "Nem uram! sza
kasztá félbe Katalin; beszéljen angolul, bár egy
keveset értek latinul." Wolsey elkezdte tehát
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látogatásának indokát fejtegetni. "Mylordok! kö
szönöm jó akaratukat j dc illy hirtelen nem fe
lelhetek kérdésökre. Munkánál ültem, kisasszo
nyaim közt: nem levén efféle ügyre készülve.
Érett meggondolás, és az enyimnél jobb fő ki
vántatik az illy nemes, és bölcs férfiaknak, mint
önök, adandó felclethez. Jó tanácsra van szük
ségem, ezen engem olly közelről illető ügyben:
jóllehet mi a barátslÍgot, és tanácsot illeti, mely
lyet Angolhonban találhatok , abból nem sok
hasznot huzandok. Következőleg, mylordok, :l

kikben bizalmam helyezni szándékozom, nincse
nek itt: azok Spanyolhonban vannak, hazámban.
Ah! mylordok , folytatá az elhagyatott királyné,
én egy szegény nő vagyok, nélkülöző a szellemet,
és itéletet, melly szükséges e nagy érdekü ügy
ben, illy elismert bölcseségü férfiaknak felel
hetni j azért kérem önöket ~ legyenek irányomban
jók, és részrehajlatlanok : mert az én barátim
messze vannak tőlem; és meg leszek elégedve,
önök javaslatát hallhatni." Erre, mond Caven
disch, a ki Wolsey t ez összejövetelnél követte, a
monseigneurt kezén fogta, s a másik bibornokkul
magán lakazobájúba vezette: hol hosszas érte
kezletet tartottak. Mi a másik szobában, hallhat
tuk a királynét nehányszor fenhangon beszélni:
Je nem lehetett megérteni, mit mondot t," A hi
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bornokok ismét a királyhoz mentek, értesiteni őt

eljárásuk eredményéről; melly kevés sikerünek
látszott lenni.

A látszat, Annának ideiglenes visszavonu
lása által meg lévén mentve, Henrik kevéssel

Karácson után, visszahivta 6t az udvarba. A ba
yonnei püspök egyik levelében azt jósolta, hogy
távolléte alatt a király szenvedélye eloszlik. A
franczia ministerhez később irt levelében mondja:
"Elismercm, hogy rossz jós voltam; (i" most,
hogy szabadon kimondjam gonuolkodsom mő d
ját, a k i rá I Y o II y m é l y e n v a.n b o n y o
lod v a, hogy csak csuda mentheti őt meg. c:

De Anna ez időtiíl fog\~a ismerte hatalmát; és föl
tette mngliban, hogy azt használandja. Megaértve

lenni szinlelte magát az irányában követett bá

násmód által: a király levele, és meghivása meg
vetéesel fogadtattak ; és csak egy föltétel alatt ál
lott rá, visszajönni: hogy ha vetélytűre a, mint
Katalint szerényen nevezte, eltávolittatik az ud
varból, a hol ő elhatározta magát első rangba
helyezni. A bayonnei püspök előlátásai igazolva
lettek j a büszke Anna nyerte meg II pört.
" Végre, mond II püspök, B o u I u n kisasszony
visszajött; és a király nagyszerüen butoroztatta
be részére uo magaéval szomszéd gazdag lakosa
tályt , hol mindennup reggeli fogadás tartatik:
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népesebb j mint bár mellyike a. királyné által
régóta tartottaknak," A király a karácsoni ün
nepeket Greenwichben nagy szertartással ülte
meg: de, teszi hozzá Hall, mindenki mondá,
hogy nem volt vidámság ez ünnepen j mivel a
királyné távol volt. A következő nevetséges
ezertartás fő szerepet játszott ez ünnepélynél :
"Az angol követek egyike parancsot kapott, hi
vatalosan kijelenteni, hogy soha semmi fejede.
lern sem volt nejével jobban megelégedve, mint
a király Katalinnal ; hogy soha senki sem ked
velt, szeretett, és tisztelt jobban egy nőt, mint őt

a király kedvelte, szerette, tisztelte; és hogy
teljes szivéből, egész lelkéből meg akarná őt

nőül tartani, ha Isten szent törvénye megen
gedné. (Hall, 182. lap.) Ritkaság ennyi képmu
tatást, és vakmerőséget együtt látni.

E korszak vége felé Katalin mély érzéssel
irt levelet intézett a pápához; mellyben az ud
varbóli számüzetése felől értesíti, a pártfogását
kéri. Kelemen válasz gyanánt Henriknek irt, s
még utószor megkisérté, fölébreezteni l eikében,
ha nem is az igazság és vallás, legalább az ille
delem érzését; és erélyes kitételekben festette II

borzadályt,mellyetviselete az egészkereszténység
ben gerjesztett. "Ugy van értesülve, mond 15, hogy
Angolhon királynéja iránti viseletét utóbbi idő-
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ben megváltoztatta : máskor együtt élt vele a pa
lotában,és a viszályok alatt egy nőnek,éskirályné
nak tartozó tisztelettel bánt vele; de most ollyan
hir szárnyal, hogy őt személyétől,és udvarától el
távolitotta j sőt kitiltotta a városból; helyébe bi
zonyos Anna nevü hölgyet vevén, a kivel él, 8

kire átvitte a csak királynét illető szerelmet, és
indulatot." Kelemen kijelentette, hogy ő e bá
násmődot nem hiheti. "l\Iert, ugy mond, mi le
het a természettel ellenkezőbb, vagy legalább a
lovagiassággal összeférhetlenebb, mint egy
részt levelei, s követei által segitségünket kérni
ügyének eldöntésére, más részről előre itélni, s
azt eldönteni saját tettei által. Ah ! miIly kevéssé
kellene az egyház tekintélyének e megvetését
attól várnunk, a ki olly ügyesen védte szent hi
tünket okfőinek erejével, és kardja hatalmával!
Nyomorult dolog, folytatja, hogy azon egy tény,
ha a hozzájutott előadások valók, 'örök szennyet
von Henrik multjának dicsőségére. Ez okból
nem akarván hallgatással mellőzni illy nyoma
tékos dolgot, egy jó indulatu atya előterjeszté

seit kivánta hozzá intézni: mielőtt kényszerülve
lenne, a biró szigorával, és részrehajlatlanságá
vallépni föl." Végül a pápa intette őt, figye
lembe venni a tiszteletet, mellyel a sz.-széknek
tartozik j gondolni saját üd vére: s következéskép
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megváItoztatni életmódját, vieszahívni megbán
tott nejét, és elbocsátani vetélytérsnöjét, De
Henrik sokkal inkább el volt vakitva szenvedé
lye által, hogy sem ez atyai levél tanácsára hall
gatott volna. Ellenkezőleg, e levél fölkeltvén a
kárhoztatva lett nőnek haragját, nem szolgált
egyébre, mint hogy sietteté a rendszabályokat,
mellyek végre Angolhont a sz-székkeli közleke
déstől elzárták. A királynak Annáhozi levelei
böl látható, hogy ámbátor ennek viselete több
körülményekben igen kétértelmü vo It, egy be
csületes nő hirnevét mindvégig megtartotta. A
vén Tuller kifejezése, hogy: ,szüzességével ra
vaszkodott.' Hanem a bayonnei püspök egyik
levelében, a következett junius l ö-kéröl , olvas
suk: "Ugy gondolom, hogy egy idő óta a király,
és Anna kisasszony bensőbben éltek l mint ren
desen ; kell, hogy a hivatalnokok gyorsan elin
tézzék a dolgot: vagy e bensőségnek, mellyet nem
fog lehetni többé titkolni, igen bizonyos jelei
mindent elrontandanak. "

Furcsa hallani, mint adják az udvar törté
nészei elő e történetet: "A császár, mond Hall,
csakhamar megbánta, hogy a királyné el lett
választva; és Angolhonban a világiak nagyobb ré
sze, kik nem ismerték az Isten törvényét, mind
ezért valóban hangosan zugolódtak j annyival
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inkább, mert volt az udvarban egy Boleyn Anna
nevü hölgy, kit a király igen kedvelt, e g é s z
b e c s ü l e t t e l, és bizonynyal nem is máskép,
a mint arról később mindenki meggyőződött. Ez
okból a királyné kisasszonyai sokat beszéltek, és
mondák, hogy annyira lebilincselte a királyt, és
olly szerelmeskedésbe vonta, miszerint csak ő

érette vált el a királynétól. Illyen volt a nép be
széde, a valósággal ellenkező beszéd!!" (Chro
niques, 759. lap.)

Az öreg Hall kétségkivül nehéznek találta
feladatát; és ő, ki minden más körülményekben
közmondűsila.g terjedelmes, ebben rendkivül rö
vid. A rövidség, mondják, lelke az észnek; Hall
mester gondolta, hogy szintugy az lehet az eszé
lyességre nézve.

E közben Gardiner, a király küldöttje, visz
szahivatott Romából : és a követek végrehajtot
ták megbizatásukat. J unius IB-kán megnyirta
tott a törvényszék; a király, és királyné megje
lenésre voltak idézve. A királyné e ngedelmes
kedett : de tiltakozott a birák ellen, és azoktól
fölebbhivatkozott a pápához. Következett ülés
ben Henrik, jelvényeivel. a bibor nokok jobbján
foglalt helyet; és nevén szólitva. kellő alakban
felelt. Katalin balról, a min t szólittatott, felállt
üléséből , és tiltakozésát három pontra nézve
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megujította. Ő külfőldi ; a birák ellen felétől java
dalmakat birnak az országban; s végre, helyes
okai vannak hinni, hogy egy ekkép alkotott tör
vőnysaéknél igazságot nem lehet nyerni. Miu
tán fölebbesését ft. bibornokok el nem fogadták,
felállott ismét j előttök, hölgyeitől követve, elha.
ladt ; a király lábaihoz veté magát, és mondá
rOBSZ angolul: "Sire ! a szerelemre, melly köztünk
létezett, és az Isten szeretetére kérem, nekem
jogot, és igazságot szolgáitatni . Legyen némi
l'zánalommal irántam; mert én egy szegény nő

vagyok, és külföldi: ön államain kivül születvc.
Nekern itt egyetlen biztos barátom sincs; annál
kevésbbé találok részrehajlatlan tanácsot. Önhez
folyamodom, mint az igazság főnökéhez ez or
szágban. Oh sire! mit vétettem önnek? mi által
vontam magamra neheztelését? Koholtam-e va
lamit akarata ellen: hogy magától measzire ta
szít? Istenemet, s az egész mindenséget hivom
bizonyságul, hogy mindig hü, alázatos, engedel
mes, és kivánságainak mindig alávetett neje
voltam j nem mondva, nem téve semmit azokkal
ellenkezőt, s mindig megelégedettnek mutatva
magam rnindazzal, a mi kellemes lehetett önnek:
volt legyen az érdekes, vagy nem. Soha, sem
szavaim, sem arczom kifejezése nem tanusitotta
az elégedetlenségnek csak árnyékát is. Szeret-
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tem mind azokat,a kiket ön szeretett: és ezt csupán
ön szerelrneért; volt oko m, vagy nem, azt tenni ;
voltak legyen ba rátim, vagy elleneim. Husz év
óta vagyok hűsége" neje: tö bb gyermekei vol.
tak tölem; ámbátor leányomat kivéve, tetszett az
Istennek, kiszólitani őket e világból. És midön
nőül vett ön, Istent hivom birámul, hogy szüz
voltam: és e pontnál önnek saját lelkiismere tére
hivatkozom. Ha törvény szerint létezhetik vala
melly vád, mellyet ellenem fclhozhat; ha vétet
tem a becsület ellen; ha megérdemlettem, szám
űzve, s eltávolitva lenni öntől, kész vagyok el
menni: jóllehet nagy gyalázatomra, s becstelensé
gemre válik; de ha nem ugy van, mindenre kérem,
hagyjon meg régi helyezetemben, és szolgáltasson
nekem igazságot. Atyja, a király, uralkodésa
alatt bölcseségére nézve olly elismerésben állott
az egész világ előtt, hogy az emberek máso dik
Salomonnak nevezték; és az atyám, Ferdinand
ugy tekintetik, mint egyike a legbölcsebb feje
delmeknek, kik Spanyolhonban uralkodtak. Nem
lehet tehát kétségbe vonni, hogy olly okos ta
nácsnokokat ne gyüjtöttek volna. maguk köré,
mint azt az ő bölcseségök czélszerünek látta.
Gondolom szinte, hogy azon korszakban is vol
tak olly bölcs, olly tudós, és olly itélettel biró
emberek, mint most, Na jó l mind ezen emberek

7
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a mi házasságunkat akkor jónak) és törvényes
nek ítélték, Igen meglepö tehát, hogy uj betu
dások tétetnek ellenem, a ki mindig becsületes
szándékkal voltam. Ön ez uj törvényszék itélete
alá rendeli magamat bocsáttatnom, hol igen sok
rosszat okozhat nekem, ha akar; mert kielégitő

felelet hiányában elitélhet engem: a kinek nin
csenek más tanácsadói, mint a kik ki vannak
rendelve. a nélkül, hogy ismerném akár böl
cseségökct, akár tudományukat. Önnek tckin
tetbe kell vennie, hogy jobbágyo.i nem lehetnek
részrehajlatlan biraim E birák és védők önnek
filaját tanácsából választattak. Ök részt vettck ön
értekezleteiben : és a félelem uruk rabszolgáivá
tette őket. Ezért tehát legalázatosabban kérem
önt, a keresztény ezeretet nevében, és Isten sze
relmére, a ki valóban igaz biró: kiméljen meg el

uj itélet gyalázatától, mig megtudom , milly lé
pést tanácsolnak tennem spanyolhoni barátim.
De ha nem akar részesiteni e részrehajlatlan
kedvezésben, legyen meg akarata j én Isten ke
zébe adom ügyemet."

Miután igy beszélt. könyck áradtak szc
meiböl; és a helyctt, hogy helyére visszatért
volna, mélyen meghajolva a király előtt, elhagyta
a törvényszéket. Egy tiszt parancsot kapott, öt

visszahívni j s ez fenhangon szólitotta fel a visz-
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seatérésre. ,Asszonyom! monda az ügynök, kinek
karjára támaszkodott, hivják' ! "Csak menjünk;
igen jól hallom: de én itt igazságot nem nyer
hetek; tovább!" Ezzel odahagyta a teremet j és
nem lehetett rábirni, hogy ott többé megjelen
jen, akár személyesen, akár küldöttei által.

Ez érzésteli felszólalás, aláz attal bár, de a
tiszta öntudattól kölcsönözött erélylyel előadva,

minden jelenvoltakra mély benyomást tett. Hen
rik ész revéve, megragadta az alkalmat, a király
nét fönnen dicsérni; kijelentvén, hogy mindig
hűséges, és hódoló nő volt. E dicséretek közt,
ugy látszik, elfelejtette a király, hogy kevéssel
azelőtt, magán tanácsa előtt tett panaszában azt
nyilatkoztatta ki, miszerint azon modorról itélve,
mint Katalin magát utóbb viselte, azt hiszi, hogy
gyül öli őt; és tanácsnokai , tevé hozzá, életét
féltvén, ajánlották különválni a királynétóI.

E viták egész folyama alatt, Morus kellő

bölcseséggel, és tartózkodással viselte magát.
Cromwellhezi levelében, mellyet már idéztünk,
mondja: n Az egész idő alatt, mig a követek ez
ügyben tanácskoztak, soha sem vegyültem abba;
ugy kellett tennem: mert az egyházi törvény
rendes szabályai szerint tárgyaltatott, mellyben
én kevéssé vagyok jártas." És örülni látszik azon
körülménynek, hogy mig a követek üléseket tar-

7·
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tottak, tetszett a királynak őt a londoni, akkor
durhami monseigneur kiséretében, Cambrai-ba
követségbe küldeni, a béke felőli alkudozás vé
gett, melly ott mulatáeuk ideje alatt Henrik, és a
franczia király közt megköttetettVilágos, mikép
sir Tamás igen szerencsésnek tekintette magát,
hogy elkerülhette a kénytelenséget, a házasIlági
elválásra nézve véleményét adni j dc visszatérte
után mindjárt kérdezte, és zaklatta öt a király e
kellemetlen tárgy tölött.

A törvényszék némelly ülésein a viták he
vesen folytak. 'Wolsey azon megjegyzést tevén,
hogy a pont kétes, és nehéz föl fedezni az igaz
ságot: "Ugy, mond a rochesteri püspök, én tu
dom, hol az igazság." ,Ön tudja, hol az igazság'?
viszonzá a bibornok. "Hitemre monseigneur !
felelt a másik, tudom, hogy az Isten maga az
igazság; és ő mondta : mit Isten megkötött, azt
semmi ember fel nem oldhatja !U ,Igen, mond
Ridley tudor, gyalázat és nagy szerencsétlenség
a tisztes gyülekezetre, hogyeffélt: feleselések, az
egész törvényszék szine előtt hozatnak fel; azok
ismétlése minden jó, és becsületes embernek utá
latos'! "Csendesen, csendesen! mond a bibornok.
Domine doctor magis reverenter
(tudor ur' több tisztelettel)". ,Nem nem, mylord!
kezdé ujra Ridley; semmi tisztelet sem j Heti e
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megvetendő gyanusitásokat Krisztus világo!!
szavai ellen i rakonczátlanul lehet felelni ra
konczátlanságokra.' És, mond Cavendish, szét
oszoltak ; nem menvén ekkor tovább. Midőn a
bibornok a carlislei püspökkel ladik ba szállt,
Westminsterbe visszatérendő, a püspök, arczán
folyó izzadságát Ietőrülvén, mondá: .,Mylord! ma
nagyon meleg van." ,Igen, felelt Wolsey; ha ön
ugy lett volna dörzsölve, mint én egy óra óta,
akkor mondhatná igazán, hogy meleg van.'

Halltól tudjuk, hogy Boleyn Anna az ud
varnál jelen levén I rninden vitatkozások nál ott
volt. Nem nehéz lesz ezt hinnünk, ha arra gon
dolunk, mikép viselte magát később, Katalin
halűlának hirére. Mig Henrik könyeket árasz
tott, és gyászt rendelt: Boleyn Anna legfeltü
nőbb sárga selyem ruháiban ékeskedett, és büsz
kén mutatta örömét, hogy vetélytársától végre
egészen megsza badult.

J ulius '~3-án tarto tta a tö rvényszék utolsó
ülését; s minthogy a királynak kedvező végzést
vártak, tömve volt a terem. Henrik maga is je
len volt i de egy függöny megé rejtve: ugy hogy
rnindent hallott, a mit mondottak, A király tör
vényszéke kivánta az itéletet: de Cornpeggio
felelé, hogy az itéletnek el kell napoltatnie ad
dig, mig az egész eljárás a pápa fölsége elé fog
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terjesztetni i s e végre kijelente tte, hogy a tör
vényszék el van halasztva a következő ülés kez
detéig, octoher első napjaiban. E nyilatkozat
nagy sensatiot csinált az udvarnúl: és könnyen
képzelhető, mit érezhetett Henrik a függöny
megett. SufFolk herezeg hirtelen főlkelt , és az
asztalra ütvé n, mondá, hogy ők nem voltak vi

gan soha Angolhonban, miőta egy bibornok van
köztök. Ekkor Wolsey, méltósággal fölkelvén, c
szavakkal tett erélyes vissz aterhist Su/l'olk el
len, és védte saját viseletét : "Uram I önnek ke
vesebb joga van, mint bárkinek e honban gya
lázni a bibornekokat j mert nélk ülem , a milly
egyszerü bíbornok vagyok, nem len ne többé fej
vállain, sem nyclv szájában, hogy illy bántalmas
szókat ejtsen ki ellcnünk: kiknek semmikép sem
vala szándékunk, önnek kellemetlenséget okozni.
Tudja meg büszke ur! hogy sem én, sem e test
vérem itt, nem engedünk önnek, de senkinek
elsőséget, a király iráayábani tisztes szándékla
tot, és törvényes akaratának teljesitését illetőleg

Mondja csak mylord l ha ön egy ors zágban a ki
rály megbizottja lenne, s egy jelentékeny ügyet
kellene tárgyalnia: merné-e azt eldönteni, mie
lőtt fejedelmének abbeli utasitását venné? Bizo

nyosan nem. Azért tanácslom önnek, hagyjon fel
minden meggontlolatlan dfogásokkal; és gon-
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dolja meg, hogy mi itt csak ideiglenes megbi
zottak vagyunk j kik nem bátorkodunk itéletet
hozni legfelsőbb főnökünk szentesitése nélkül.
f<js igy mi nem tesziink sem többet, scm keveseb
bet, mint mennyit megbizatásunk enged. Követ
kczőkép mylord í higycn nekem: maradjon bé
kében; csendesedjék , és fontolja meg szavait,
mint bölcs és tisztes férfi. Ön legjobban tudja,
milly barátságot tanusitottam ön iránt, a nélkül,
hogy arról egy élő lénynek valaha beszéltem
volna, akár dicsőségemre, akár kisebbségére. "
S ufFolk hallgatásával elismerni látszott ll. titkos
körülmények igazságát, mellyekre a bibornek
czélzást tett ; és a törvényszék closzlott, a nél
kül, hogy más valami közbejött volna.

Gardiner titkárnak egy levele Wolseyhez
september elejéről mutatja, milly nyugtalanságo,
és ingerültségben élt a király e korszakban: nA
mint kegyességed, levele v.;gén tudatja, hogya
király ő magasságával bizonyos dolgokat akar
kőzölni, mellyeket kegyességed nem itélt jónak
papírosra bizni: bizonyossá tehetem önt, hogy ő

magassága e helyet elolvasván, felindult, és iz
gatott állapotba jött, és zavartnak látszott lenni
a miatt, hogy többct kivánt tudni i hiában akar
ván kitalálni, mit kcgyességed nem vélt taná
csosnak megirni: ámbátor az utak biztosak, és
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nem lehet attól tartani, hogy levelet elfogják.
Ö magassága tudja különben, hogy kegyes séged
nem azokott munkájával, és fá radságával fős

vénykedni, mikor azt a do log kivánja. Gondol
kodván tehát ő maga,~sága, s mindinkább csu
dálkozván, hogy mi lehet az, parancsolá nekem,
Curson szolgáját nagy sietve e le véllel kegyes
ségedhez küldeni: hogy neki tartózk odás nélkül
nyilatkoztassa ki a c a p u t r e i t, azon tárgyak
fő ezirneit, mellyekre kegyesség ed czélzást akar
tenni. Befejez ésül ismétlem e kérelmet, vagy
parancsot : hogy ő magassága lecsillapithassa
nyugtalanságát, és ne gondoljon többet, mint
kell, ön levele végének homályos szavairól."

September-hóban Compeggio előkészülete

ket tett elutazásához ; a házassági elválás kérdését
csaknem azon helyzetben hagyván, mellyben ér
kezésekor találta. H enrik türelme kimerült:
kedvese ott volt, növeke Jő elégületlenségét táp
lálni j a a szerenceétlen romai ügynöknek kellett
a király lehangoltságának egész terhét viselni.
W olsey közeledő bukásának előjelei mindenki
előtt világosak voltak j csak előtte nem: mivel
ő bizott azon emberek üres állitásaiban, kik jól
lehet őt boldogsága napjaiban hivén szolgálták,
nem kevésbbé voltak azért készek elárulni bizo
dalmát, mikor szerenceéje hanyatlani kezdett
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"Látom, mond a bayonnei püspök, hogy bizik
bizonyos emberekben, kik teremtményei voltak;
de a kik, bizonyos va gyok felőle, hátat forditot
tak neki: s a mi még rosszabb a dologban, az,
hogy sejtelme sincs srről, a rni történik." De leg
inkább kellett félnie egy nő mesterkedéseitől,

kit láttunk, mint fogadta, hogy őszinte hálája
addig fog tartani, valamig élete. Anna csakha
mar tudta nem csak ellensulyozni, de fölül is
mulni Wolsey befolyásá t. Wolsey bizonyos meg
sértésért elcsapta az udvarból sir Cheney Ta
má~t: ez a király kedveséhez vitte fel ügyét; és
Henrik abiborna kot megdorgáh-a, visszahivta
a számüzöttet. Anna nem leplezé tovább rossz
akaratát, és hévvel segítette elő Norfolk,és Sufl'olk
herczegek, és atyja Rochford vicomte egyesitett
törekvéseit: a bibornok bukását siettetni. A ba
yonnei püspök től tudjuk, hogy nekik egy~b okuk
is volt, mint csak a gyülölet a bíbornok ellen.
"I<Jz urak czélja, mond Ő, mihelyt a bibornok el
távolittatik, vagy meghal; az egyházi javakat
tüstént elfoglalni. Erről ők poharazás közben
szabadon beszéltek. Képzelem, milly szép szerepet
ognak azok játszani, mikor ő nem lesz ott
öbbé. "

Compeggio, elutazása előtt, Wolseytől ki
sérve, Graftonba ment, Northampton grófságban,
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a királytól elbucsuzni : ckkor kapták Wolsey
büsekeségc, s reményei it halálos dőfést,

A kastélyba érkezve ~ hol akkor Henrik
ágyasával lakott, Compeggio rögtön it ezűmára

előre elkészitett lakosztályba vezettetett: mig
Wolsey, halálos gyötrelmére értesült, hogy az ő

fogadására semmi parancs sem volt adva. Sir
Norris Henrik, látva Wolsey zavarát, megsajnálta
őt, és lakását aj űnlotta neki: ott tudta meg Wol
sey, barAtjainak némellyikéWI a király titkos elé
gületlenségét. Csakhamar parancsot knpott, az
elfogadó teremben megjelenni. oE pcrczhen,
mond Cavendish , it szobák telve voltak urakkal,
kik a király, és II bibornok arczának vizsgálatá
val. voltak elfoglalva: megitélni az elfogal1ást,
mellybcn a bíbornok részesülendővolt. Mindjárt
azután a király a terembe jött, és állva foglalt
helyet az állammennyezet alatt. A monseigneur
letérdelvén előtte, kezét nyujtű neki, valamint a
másik bibornoknak: az után a monscigneurt két
karján fogva fölemelte, olly nyáj:l~ságglll, millyet
még soha scm tanusitott irűn t:l . Azutún egy nagy
ablakba vezette, hol vele bC3zélgetett, és fölté
tette fövegét, Ekkor, folytatja Cavendish, mo
solyogni fogtatok volna, litván azok arczűt, kik
az ellcnkezőre fogadtak : pedig rnind csalódtak;
II mint ezt önhitt:;égökért meg is érdemclték."
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Azonban, jóllehet az udvarnokok elvesztették
fogadásukat, ez csak csilláma volt a kegyelésnek:
és csakhamar tapasztalta Wolsey, hogy szeren
cséjének napja örökre leszállott. Észrevették,
hogy Henrik beszélgetés közben erős szavakat
használt; és látták őt, kebeléből egy levelet vonni
elé, me Ilyet a bibornok szeme elé tartott: kér
dezni látszván őt, ha tagadhatja-e saját keze
irásűt, A vádolt országlár lecsendesiteni látszott
őt egy perezre j s az értekezlet !1 király részéről

látszólagos udvariassággal végződött. Midőn

elbucsuzott, Wolseyt másnap reggelre meghivta.
De a kinily azon nap Boleyn Annával ebédelt
szobéjűban, kinek befolyása ellenállhatlan volt.
Ö megsértettnek állitá mll.gát aszives foglldtatás
által, mellyben Wolsey részesült: kit legsötétebb
szinekkel festett Henriknek; és külőnős keserű

séggel beszélt szüntelen ll. halasztásról , mellyel
az elválási ügyben, Wolseyt okolta, Henriket
sokkal inkább elbolonditotta bűnös szenvedélye,
mint hogy józanul ítélhetett volna; mielőtt az

usatultól fölkelt, hogya bayonnei püspök kitéte
lével éljünk: "Boleyn kisasszony kihuztn barát
jából azon igéretet, hogy nem szól többé Wol·
seyhcz." Híven megtartotta szavát: és soha sem
látta töbhé régi barátjűt, és tanácsadóját. A m int
m.is nap Wol",ey a határozott órában megjelent,
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halálos gyötrelmére megtudta, hogy a király kilo
vaglása megelőzte az azelőtti estve kitűzött indu
lási órát: világosan azon szandékból, hogy meg
akadályozza. a kellendett összejövetelt a király
lyal. Henrik és Anna Harewcll-Parkba mentek
a napot eltölteni ; El vissza sem tértek a kastélyba:
csak miután Wolsey a kapott utasítás követ
keztében, London felé vette utját. De ez csak
kezdete volt bosszusúgainak. l\fikor visszaérke
zett, két bill volt ellene a királyi törvényszéknél
kiadva; meIlye knél fogva elvégeztetett, hogy:
nWolsey bibornok a király pártfogú.slín kivül he
lyeztetik j hogy földbirtoka, javai, s kincsei elko
boztatnak, és személye letartóatathatik." Ugyan
azon nap hivatalosan tudtul adatott neki, hogy
a király szándéka: lakását a yorki palotába tenni
át j és bogy ő Esherbe, a winchesteri püspöki kas
télyba vonulhat. Hogy II yorki bibornoknak, a men
nyire lehet, még neve is eltöröltessék, Halltól
tudjuk, miszerint a palota nevét elváltoztatták;
yorki palota helyett, westminsteri királyi palo
tának neveztetvén. Ez ismételt gyötrések két
ségbe ejtették a szegény W olseyt. Ö ismerte
urának engesztelhetlen jellemét , és azt, hogy
mennyire félhetett a b a lj ó il l a t u é j i m a
d á r t ó I: a mint azt nevezte, ki a király sugója
volt. A pecséteket Norfolk, és SufI'olk hereze-
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geknek adta át, és minden, ötszáz ezer koronás
aranyra becsült, saemélyes vagyonát okmányilag
a királynak adta.

A rossz akaratnak minden forrásai kimerit
tettek , tetézni megaláztatását. Kegyvesztésének
hire hivatalosan elterjesztetett az egész főváros

ban : ugy hogy mikor sajkájába szállt, nagy
megle petésére az egész Themsét csolnakokkal
elborítva, s nézökkel szegélyezve látta. Az ud
vari emberek, és polgárok tömegestől tódultak
oda, hogy tanui legyenek elfogatásának, és a to
ronyha záratásának ; de ő megcsalta kiváncsisá
gukat, és reményöket : más uton jutott el az
esheri püspöki palotához. Az emberi büszkeség
története által adott minden leczkék kőzt, alig
van lealázóbb Wolsey utolsó napjainál.

Morus Tamás volt kijelölve, a kegyvesztett
cancellárt hivatalában követni. Norfolk herezeg
a cabinet elnökévé lett j és Suffol k herczeg mar
ehal-gróffá, Sir Fitawilliam Vilmos töltötte be a
Morus által üresen hagyott helyet, és Gardiner
Iatvún a király titkárává neveztetett. Boleyn
Anna atyja, nem sokára azután wiltshirei gróf,
megtartotta előbbi helyét.

• Méltán lehet csudálkosni, mondja Lingard,
a fölött, hogy Morus e vészteljes hivatalt elfo
gadta: gyengéd öntudatával, kötelmeinek mély
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érzetével. nem volt összeillő társ az illy kevéssé
lelkiismeretes emberek irányában." Előre meg
kellett volna éreznie azon nehézségeke t, mellyek
két évvel később kényszeriték őt az udvar elha
gyására. Még hatalmában volt, kikerülni a szél
vészt; de ő remélte talán, annak ellentállhatni

Ime ezt irto. azon időben Wilson tudornak : nÖ
felsége engem hivatalra emelvén, csupán e meg
hagyás t tette hozzá, hogy tekintettel legyek az
Istenre, s Isten utűn ő rá. Soha sem adott király
könnyebben követhető parancsot , és kegyesebb
leczkét tanácsnokának, vagy bármelly más szol
gájának." Russel e tárgyra nézve mondja: Ha
figyelembe veszszük, hogy Wolsey soha sem Bze

rette öt igazán, és hogy a király soha sem re
mélhette őt annyira megvesztegetni , miszerint
rábírja, hogy az ellen beszéljen, a mi jó és igaz
ságos: Morus ez előmozditásának különösnek
kell látszania. Kétségkivül az isteni gondvisel~<l

rendelte ezt igya végre, hogy illy nagy világos
ság ne maradjon a véka alatt elrejtve; hanem
látható legyen az mindenki szemeinek."

Beigtatásának részletei megérdemlik, hogy
eloadassanak : mutatjiik azok a tiszteletet, mely
Iyet tehetségei, s erényei a kirűlybnn , éti a kö
zönségben gerjesztettek. Norfolk, és Suflelk
herczegek kőzt vitetett n Westminster-Hall
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hosszában, a törvényszéki kőépülethez (Ston
Chambcr); u. hol tisztelettel helyeztetett a can
celIári magas székbe (mivel a cancellár, hivata
lánál fogva, elnöke volt e rettentő törvényszék
nek). Norfolk herczeg a király paruncsdból, kö
vetkezőleg beszélt az ö s s z eg y ü l t n é p k ö
z ő s megelégedésére, s tapsai kö
z ö t t.

»Ö felsége, a kiníly (kit l kérem az Istent,
hogy boldogitson egé:Jz Angolhon javára), sir
Morus Tamást a cancellári legmagasabb méltő

ságra emelte j mivel rendkivüli érdemei kezes
kednek róla, hogy a természet megáldotta. őt

mindnzon adorruinyokkal , mellyeket a nép, és
kid.ly szükségesnek ítélnek illy kitünő hivatal
betöltésére. A bölcseség, fedl1hetetJenség, és tisz
taság, szellemdus kellemmel párosulva, gyer
mekségétől fogva elég ismeretesek rninden angol
előtt: és u. király maga több évek óta személyesen
ítélhetett róla, a ezáruos és jelentékeny ügyekből,

mcllyeketjól végzett el.mind az ország belsejében,
mind külföldön, a különféle hivatalokből, mellye
ket viselt, a tisztes követségekb61, melIyekkcl
megbizva volt, végre mindcnnapi nézeteiböl, és
tanácsai ból , mellyeket ezerféle körülményekhen
adott. A király az egész országban nem talált
cgy embert sem okosabbat a vitatkozásokban,
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őszintébbet gondolatainak nyilvánitásában, és
ékesen- szólóbbat , mikor azt kifejezni kellett.
Ezért elismervén benne a fölséges tulajdonokat,
ohajtásában, hogy országa s népe a lehető egész
igazsággal, bölcseséggel, és feddhetlenséggel
kormányoztassék, saját kegyes akaratánál fogva
ezen egyetlen férfiut lord-cancellárré tette, a
végre, hogy dicséretes modorával, meUyel hiva
talát betöltendi, a nép által békét és igazságot
élveztessen; és hogya becsület, és dicsöség onnan
az egész országra visszaeugdroazék. Különösnek
találhatni, hogy c méltósággal olly ember ruház
tatott fel, ki nem tartozik a. nemesi rendhez: de
ő felsége természetét nézte, nem pedig rangját:
szemeit nem vére nemességére vetette, hanem sze
mélye méltóságára ; érdemére, nem életnemére
volt tekintettel. Végre ezen választás által meg
mutatni akarta, hogya nem-nemesek soraiban is
vannak nehány jeles alattvalói, kik érdemesek az
ország legmagasabb hivatalait elfoglalni, mely
lyekre a püspökök, és nemesek egyedül magukat
tartották méltó kul. Következőleg minél ritkább
ez, annál inkább gondolta ő felsége, hogy dicső

lesz rá magára, s kellemes a népre nézve. Fogad
játok tehát örömtelve az itt jelenlevő cancellár
tokat j mert tőle szerencsét, és megelégedést vár
hattok. "
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Morus Tamást, ezerényeégénél fogva, ele

inte kissé zavarba hozta ezen, őt annyira kidi
csérő beszéd: hanem a mennyire az idő, s hely
engedték, összeszedve magát, ekképen felelt:
"Igen nemes herczeg, igen tisztelt urak, és ér
demes nemesség! Tudom, mindezen dolgok, mely
ly eket kétségkivül ő felsége mondatott rólam e
körben, s mellyek ő kegyessége által annyi ékes
szólással bővittettek, épen olly kevéssé kiérdem
lettek, mint igen kívánom, hogy azok volnának:
miszerint méltő lennék e tekintélyes hivatalomraj
s nem tudom kifejezni aggodalmamat, mellyet e
beszéd okozott. Azonban fejedelmemnek ezen
páratlan kedvezése, mellyel megmutatá, hogy
csekélységemet nagyra becsüli, midőn középsze
rüségemnek afféle dicséretébe beleegyezett: csak
igen hizelgőneklátszhatik nekem. Azonban egye
dül azt kell ez ékesen-szóló beszédből értenem,

mellyet őszintén köszönök kegyességednek, hogy
csak ő felségének méltányolhatla.n kegyessége,
jóakarata, s királyi lelkének hihetetlen leeresz
kedése (jószivüségének irántam több évek óta
tanusitott jelei), érvényesítik ez uj megtisztelte
tést, és dicséreteket, mellyekre érdemetlen va
gyok. Mert ki vagyok én, vagy millyen az atyám
háza: hogy ő felsége ennyi tisztelettel tetéz? Jó
val alanta vagyok ama jótéteményeknek , mely-



Hi2

lycket rám tékozol. Mint érdemeltem meg illy
magas méltóságot? Honnan meritendek erőt, azt
elviselni? Kedvem ellen volt, mint ő felsége is
gyakran kifejezé, hogy szolgálatába léptem, s
udvari emberré lettem; és szinte nem esik ked
vemre,hogy magamat e tisztes hivatallal felruház
tatni látom. De ő felsége olly nyájas, és olly jó,
hogy legkisebb jobbágyának engedelmességét is
nagyrabecsüli j igyekszik nagylelküleg jutál
mazni szolgáit: és nem csak azokat, a kik megér
demlik, kik közé mindig ohajtottam számittatni,
de még azokat is, a kiknek, mint nekem, nincs
egyéb érdemök a jóakaratnál. Meg kell tehát
erőmet feszitenem, hogy kötelességeimbeni szor
galmam által megfeleljek a király jőseivüaégé

nek, és ignzoljam a reményeket, meIlyeket ő, és
önök rám épitenek. Azért e tulzott dicséretek
annyival inkább aggasztanak, mert tökéletesen
tudom, milly végtelen nagy a hivatal , mellyre
méltóvá kell tenni magamat, és mennyire elég.
telenek eszközeim. Ez gyenge vállaimnak nem
igen megfelelő suly j e tisztelet igen nagy, cse
kély érdememért : teher ez, és nem dicsőség;

gond, és nem méltóság. Egyiknek elviseléséhez
tehát egész erélycm szükséges j a másik betölté
séhez minden lehető ügyességem. A forró vágy,
melly mindig lelkesitet t, minden erőmet arra
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forditani , hogy Ő felsége végtelen jótéteményeit
megérdemeljem, hatalmasan fog segiteni J s iz
gatni hivatalom kötelmeinek lelkiismeretes teljesi
tésére; s hivatalom sokkal könnyebbnek fog tet
szeni, ha önöknek mindnyájoknak jószivüsége és
szavazatai a királyi bőkezüséghez járulandnak.
Mert bármi csekély legyen is tetteim értéke, ko
moly törekvésem, jól tenni; s a [őszlvűség, rnely

lyet önöktől várok, talán nagyokká és dicséretre
méltókká fogják azokat tenni. Tehát önök nagy
eredményeket rcmélnek: gondolják, hogy min
den legjobban fog menni kezeim közt. Hogy re
ményeiknek mcgfeleljek, ámbátor én nem merem
ígérni azok valósitil.sát: őszintén, és szivesen
ajánlkozom, mindent mcgtenni, mi hatalmamban
áll, hogy oda eljuthassunk."

Morus ekkor a cancelléri legfőbb biróság

széke felé fordulván, e szavakkal folytatta: "De
ha e székre nézek, és meggondolom, milly fényes
szcmélyiségek ültek ott előttem j és eszembe jut
az, ki azt legutoljára elfoglalta volt. ama példás
bölcseséggel, mély tapaaztnlássnl , és olly sok
vagyonnal birt férfiu; ki borzasztó bukása után
homályban halt el: elégnél több okom van, e
példa után sikamlósnak tartani a rang-pályát, fl

nem érezni magamban arra, mellyel fclruházni
méltóztuttak, olly nagy v:így1IUSt, mint millyet
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másokban kelthetne. Valóban, nem tudná az
ember kifejezni e férfiu szellemét, okosságát, te
kintélyét, és nagyságát; kinek bámulatos tulaj
donai olly fénynyel ragyogtak, hogy jelenleg az
enyimek csak gyönge fáklya-világnak látszanak
a nap leszállta után. Remegve lépek tehát ez
állásra, melIynek fáradságos voltát, és veszélyeit
ismerem j és a nélkül, hogy elvakittatni hagy
nám magamat a kitüntetések által, mellyektől

félek: egyébiránt figyelmeztetve is ezen utolsó
rettentő példa által, nem fogom feledni, hogy mi
nél magasabb az, annál félelmesebb onnan a bu
kás. És valóban fölléptemtől kezd ve , rettegnem
kell, hogy megbotlom , vagy épen leesem, ha ha
talmasan nem lennék bátoritva ő felségének kü
lönös kegye, s önök jóakarata által, mellyet ar
czukon olvasok. E szék a nélkül nem birna rám
nézve több vonzerővel, mint a finom ételekkel
terhelt asztal birt, Dionysius királyi székében, a
feje fölött czérnasaélon függő karddal, Damo
clesre. u

,S a mint ők eleinte, mond Roper, a király
nevében meghagyták neki, feddhetlenül szolgáI
tatni igazságot 8 népnek: ő viszont meghagyta
nekik,azon esetben,ha látnák öt bármilly körülmé
nyek közt nem teljesiteni a rnagáét,hiven betölteni
magukét j a hogy hivek maradván az Istenhez és
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királyhoz, ne mulaszszák el ő kegyelmcsségének
tudtára adni: kinek különben joga lesz, nekik
róni fel azon hibákat, mellyeket, megcshetik,
hogy el fog követni.'

Azon időben minden ember Morus fölemel
tetcsével volt elfoglalva i miről Erasmus, Faber
-Iános bécsi püspökhezi levelében, következőleg

beszél: "A mi az uj tisztelet-növekedést illeti,
mcllyben Morus Tamás legközelebb részesült,
könnyen elhitcthetném azt önnel, ha azon töbh
hirneves egyének leveleit mutatnám, mellyekben
a fölötti elragadtatásukat fejezik ki. és szeren
csét kivánnak a királynak, az országnak, és ne
kem az uj tisztelethez, mellyet Morus Angolhon
cancellári hi vatalában nyert."

Mikor Morus cancellarni kineveztetett ,
atyja, sir Morus János, közel kilenczven éves) a
királyi törvényszéknek legrégibb birája volt....
"Elérzékenyitő jelenet volt, mondja cgyik ma
radékuk, látni a fiut, atyja áldását kérni minden
nap, mielőtt hivatalszékét elfoglalná. Még egy
kevésbbé szertartésos században is, Morus egy
ezerü jelleme, fiui hódolatának eme tanusitását
megvédni fogta volna az affectatio ráfogása ellené
ben, melly egyedül ronthatta volna le annak va
rázsát."

Morus egyszerü ruházata, s méltóságteljes
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szerénysége különös ellentétet képezett azon ké
születtel, és pompával, mellyet előde a cancelIári
hivatalban, naponkinti megjelenése alkalmával
kifejtett. Cavendishnek saját kifejezését alkal
mazzuk, lelkiismeretes pontossága tekintetébill :
"Most elmondom önöknek, milly renddel ment
Wolsey mindennap a Westminster·Hallba, az
ülések szaka alatt. Mielőtt magán lakosztá
lyát elhagyta volna, minden nap két misén volt
jelen saját cabinetjében; azután rnindennapi
tiszti imáját olvasá káplánjával : és a mint e, hi
telre méltó, s mély tudományu embertől hallot
tam, a bibornok, bármilly fontosak voltak is az
ügyek, mellyeket azon nap elvégezett, nem fe
küdt le, mielőtt mindvégig el nem mondta so
lozsmáját; egy sort sem hagyván k i : s bizonyos
vagyok róla, hogy ebben sok emberek véleményét
megcsalta. Ezután visszatért magán lakszobáiba,
s onnan ment bibornoki öltönyében a föurakhoz,
nemesekhez, és más személyekhez. kik vele be
szélni akartak. Ruhája kelméje szép skarlát szi
nü volt, a legszebb karmazsin szattyánb61, da
rnaski, vagy caffai tafotából, mellyet csakmegsze
rezni lehetett. Fején gömbölyü mortier-t (mo
z8ár-alaku löveget) hordott, melJynek beljéből

fekete bársony csuklya csüggött ki j nyakát za
rándok-gallér körité, gyönyörüprémezettcl; s ke-
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zében egy szép narancsot tartott, mellynek kiii
realtett beljében eczetbe, vagy más illatszerbe
áztatott szivacsdarab volt, a rossz lég ellen. Azt
ő rendesen a néptömeg közt keresztül haladva
szagoltaj vagy mikorsokescdezőkuntatták.Előtte

mindig egy főur, vagy valamclly előkelö nemes
ment fedetlen fővel j vivén elötte Ango lhon nagy
pecsétjét, s az után a bibornoki kalapot, A kihall
gató terembe lépve I hol őt a Westminster
Hallba kisérendő nagy számu megkülönböztetett
főurak, és nemcsek várták, elől két nagy ezüst
kereszttel, s két jelvénypélezéval ugyanazon
érczböl, valamint egy nagy, aranynyal futtatott
gyürűt vivő apródjával haladt tova. Azután a
ház poroszlői; kiabálván: "Előre mylordok, elöre!
helyet a munseigneurnek!" Igy ment keresztül a
teremen, és ki a házból j a kapuhoz érve, ott ta
lálta öszvérét, karmazsin bársony szerszámmal,
és aranyos kengyellel. Mikor nyeregben volt, va
lamint kereszt-, és pálcza-vivöi, nagy, szinte szép
skarlát szinü takarókkal teritett lovakon, kisére
tével kijelölt rendben elindult: .négy gyalog
szolga lévén körötte, kezeikben aranyozott hel
lebardokat tartva. Igy mentek a Westminster
Hall kapujáig. Ott leszállt, s ugyanazon rend
ben a teremen keresztül haladt, egészen a can
rcllariáig." Semmi kérvény sem jutott Wolsey.



168

hez, a nélkül, hogy előbb több kezeken ne ment
volna keresztül; és senki sem folyamodhatott
hozzá,ha magának aranynyal nem nyitott utat. El
lenben Morus egy közteremben ült naponkint,
hol személyesen fogadta el a szegények kérvé
nyeit.

Ezen, valamint egy későbbi korszakban, a
törvényszékek irigyeknek mutatkoztak a cancel
lárok által igényelt azon hatalomra , melly sze
rint a feleknek birói parancsot küldöttek, bizo
nyos cselekvényeknek a királytól engedélyezett
elhalasztását illetőleg; mig a cancelléri szék el
döntötte, ha valljon a törvényes jog gyakorlata
nem von-e maga után igazságtalanságokat. Több
esetben helyrehozhatlan jogsérelem követtetik
el, mielőtt a törvényes igazság az eljárás rendes
folyamán megállapittathatnék. Ennélfogva a can
cellár előjogaihoz tartozott, örködni , hogy az
ügyek niggőbenmaradjanak mindaddig, valamig
a kétes kérdés eldöntetnék. Nagy zugolódás
keletkezett, bárha talán igazságtalanul, e szük
séges joghatöság ellen. Morus, canceUárságának
kezdetén, szokott szelidsége-, és bölcseségével
vetett e lármának véget. Az eléje terjesztve volt
ügyekről, a hat irnokok egyike által lajstromot
készittetvén , a birákat mind ebédre meghivta.
Eléjek terjesztette ezen lajstromot, és mindenik
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pör részleteit olly kielégitő mődon fejtette ki,
hogy kinyilatkoztatták, miszerint illy esetben ő k
sem fogtak volna máskép tenni. Még az igl\z
ságszolgáltatástól is visszalépni ajánlkozott, ha
a jogosság határai közti törvény megszoritásá
hoz nyulnának ; mit gondolatukban már megki
sérteniök kellett. A birák azt el nem fogadták i
és Morus mondá Ropernek erre nézve.mikép jól lát
ta, hogy ők bíztak befolyásukban, esküdtszéki ité
leteket nyerni, mellyek egészen az esküdtekrehá
ritanának minden felelősséget."Ezért,teszi hozzá,
kényszerülve vagyok, birálatukkal magamat
koczkáztatni.. " "

Dauney, vejeinek egyike, mondá, hogy
W olsey alatt még az ajtónállók is sokat beke
restek; és amegvesztegetés,melly akkor szokásban
volt, minden osztályokat megrontott. Moras,
kinek rosszalták tulszigoru igazságszeretetét ,
felelé, hogy ha atyja, kit igen tisztel, állana
egyik részen, és az ördög, kit mindenek fölött
gyülöl, a másikon, igazságot az ördög nyerne .....
Midőn Héron, másik veje, bizakodván azon igaz
ságtalan modorban , meIlyel a törvények értel
meztettek, egy személyes ügyben kedvező itéle
tett szorgoJt tőle: Morus, ámbátor igen szerető

atya volt, tüstént meghiusitotta reményét; el
lenkező itéletet hozván. Az életirók e rendes

8
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igazságszolgáltatási tényt dicséret tárgyává te
szik; mintha ebben az erény rendkivüli példáját
látnák. Siralmas kórjele a közvélemény romlott
ságának ; melly sokat tett arra, hogy félszázad
dal később, a legbölcsebb férfiak, és legjelesebb
cancellárok is a leggyalázatosabb bünökbe 'me
rüljenek.

"A király, mond Hall, magas parlamentjét
november 3·kán nyitotta meg. E napon a Bri
dewell palotába. vizen érkezett; hol a nemesek,
diszruhát öltve, a fekete kamzsások egyházáha
mentek. Ott a Szentlelket segítségül hivő sz
rnise tartatott j ezután a király a parlamentbe
ment i hol midőn a trónon helyet foglalt, Morus
mellette, jobb oldalon állva, ékes beszédet mon
dott; kijelentvén. hogy valamint a jó juhász nem
csak gonddal őrzi juhait, de foglalkozik még
minden egyéb dologgal is, melly árthat nyájának,
vagy mellyel azt minden veszélytől megőrizheti

s védheti; ugy a király is, a ki pásztora, igazga
tója, s kormányzója az országnak, és kinek elő

relátó ébersége a jövőre kiterjed, gondolta, hogy
a közbejött változások miatt különféle törvények
kielégitők lenni rnegszüntek; ugy szinte az emberi
gyarlóságnál fogva több visszaélések jöttek be
a nép közé, s mindezek reformjára még nincs
törvény. Ezek azon tekintetek, mellyekrc nézve
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magas parlamentjét a király összehivta. Innen
van, hogya király pásztorhoz volt hasonlitva; s
a mint látjuk, hogy egy nagy nyájban vannak
mételyes , és hibás juhok, mellyeket a juhász
különválaszt az egészségesektől : ugy nem rég
egy n a g y r ü h e a j u h esett el j a ki olly rava
szul, és hamisan csalta ti. királyt, hogy hajland6
leendett az ember hinni, mikép a király nem bir
elegendő belátással, mesterkedéseit észre venni.
De ő kegyelmessége belátása olly éles, és olly
átható volt, hogy nem csak látott, de ki is talált
mindent: ugy hogy minden fogáeai tudva lőnek

előtte. A vétkes szeliden fenyittetett meg: de e
gyenge büntetés ne bátoritson fól más vétkese
ket. És a cancellár nyilvánosan kijelentette,hogy
bárki jövendőben ugyanazon merényleteket ten
né, vagy ugyanazon bűnöket tsnécsolná , nem
menekülne meg illy olcsó áron."

Meg kell vallani, hogya Wolseyre alkal
mazott ,r ü h e s j u h' kifejezés roeaz izlésü, s
épen nem méb6 Morushoz ! Az a jelenvolt ura
rossz hajlamainak hizelegni akaró vonzódd.sát
látszik vádolni. A mellette felhozható egyedüli
mentség, azon átalános megvetés, és utálat,
mellynek a bukott bibornok tárgya volt j melly
től azon időben még a legerényesebb emberek
sem tartóztáthatták vissza magukat. Tytler az

8*
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ellentétet állitván föl ezen vastag phrasís, és a
bibornokról egy hóval előbb mondott dicséret
közt: e két állitást nem véli egészen ősszeférhet

Iennek. A dicséret Wolsey észtehetségének van
adva, az ügyek vitelére nézve: melly észtehetség~

nem lehet tagadni, első rangu volt; a gyalázás
pediga jó erkölcs hiánya, s ármányos viselet el
len van intézve. Nem tudjuk, ez értelmezés kie
légíti-e tökéletesen az olvasót : de nem kell fe
ledni, hogy ez előadás Hall udvari történésztől

van; kinek részrehajlása Morus mellett, ,yolsey
ellen ismeretes.

Sir Tamás olly fáradhatlan ezorgalmu volt
az üp;yek elintézésében , és olly gyorsasággal
végezte az eléje terjesztett pöröket, hogy egy
napon a következő pört kérvén elő. feleletül
adatott, mikép e g y s i n c s m á r h á t r a. E
tény, mellyet Morus jegyzésbe tétetett, a követ
kező epigrammra adott okot: "Mikor Morus egy
ideig cancellár volt) semmi sem maradt elvégezni
való hátra. Illyesmit nem fog az ember többé
lá.tni, valamig Morus ujolag cancellárrá nem
lesz."

Bizonyos, hogy ő a kőzhasznu munkálódásra
kedvvel, és buzgalommal adta magát j és hivata
los eljárásában nem a gépies megszokás vezette.
Ö erre nézve ugy vélekedett, mint az öreg Plau-
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tus: "Quid est suavius , quam bene rem gerere
bono publico !,' (,Mi kellemesebb, mint jól ssol
gálni a közügynek'?) Morusnak tréfárai hajlama
nem hagyta öt el hivatala nehéz foglalkozásai
közt sem. Bizonyos napon Tuble nevü ügyvéd
egy pört mutatott be neki, kérvén azt jegyzettel
ellátni. Morus beletekintvén , észrevette, bogy
az igen jelentéktelen ügy j és jegyzet helyett ezt
irta rá: ,E g Y t o n n a e l b e s z é l é a e.' Az
ügyvéd nagy komolyan távozott az irattal, 8 nem
vette észre a tréfát előbb, hanem csak a nevetség
nél, mellyet a dolog szült, midőnaz irat a törvény
szék előtt felmutattatott").

A bibornok kegyvesztése után csakhamar
azon hir terjedt el, hogy az uj országIárok az
egyház javait szándékoznak megtámadni. Egy,
több egyházi, a világi főurak által aláirt okmány
intéztetett a pápához. Előadták abban, mennyire
vannak ök, és az egész nemzet a király házassági
elválása által érdekelve j s kérték a pápát, intézze
el az ügyet: nehogy odáig jöjjön a dolog, hogy
még kellemetlenebb orvoslatokhoz kelljen hasz
talanul folyamodni. Wolsey, vagyonvesztése mel-

*) Itt is azojáték van, mellyet nem lehet vissz&
adni. A t II b szö angolul putron , vagy tonna. Morus
kétségkivül azt akarta vele értetni, hogy az ilgy lIres, mint
egy hordó, vagy tonna.
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lett ie, ezivesen ráállott, azt aláirni. Morus neve
nem foglaltatott ez iven. A Kelemen részérőli
megtagadás esetére, Norfolk, Wiltshire gróf, s
a királynak többi teremtményei elvégezték, a
házasságot a parlament föltétlen hatalma által
oldatni ezét: mellynek aljas hizelgésétőlremélték
mindazt, a mit ohajtottak. Azonban észrevették,
hogy csalatkoztak j s hogy találkoznak rendithet
len elvü emberek, kiket sem fenyegetések, Bem
eimogatások nem birandanak arra, hogy igazság
talan ügyhez álljanak. Több püspökök ellensze
gültek e rendszabályaak : találkozott legalább
köztök egy bajnoka a jő ügynek, kinek feddhet
lensége, tudománya, a befolyása, ellenállhatatla
nok voltak. Ez Fisher püspök volt; ki az egyház
ellen irányzott czélzatokat napfényre hozta. "Ugy
érteeülök, mond Ő, hogy egy javaslat tétetett, a
kis monostorokat a király kezébe juttatni. A
papság feslett élete reformjának élénk ohajt'ását
hallom kifejezve. De én azt állitom , hogy nem
annyira az egyház j a va, mint j o. va i képezik azt, a
mi czélba vétetett. Vigyázzanak mylordok! kiált
fel; vigyázzanak magukra, honukra, vallásukra, és
ezent anyjokra, a katholika egyházra. Uj esemény
merül föl a külföldöu . a lutheranismue terjed a
nép közt; és emlékezzenek, Istenre kérem, milly
veezélylyel fenyegetnek bennünket a Német" és



175

Csehországban legközelebb megjelent zavarok.
Álljanak tehát, mondja végül, álljanak ellen
erősen, mint önökhez illik, a tervezett rossznak j

vagy ha azt nem teszik, készüljenek rá, eltünve
látni minden engedelmességet, nem csak az egy
ház, de önmaguk iránt is. " E beszéd különféle
képen fogadtatott: a szerint, a mint az ország
nagyjai hajlandók voltak kedvezni a király ter
veinek, vagy idegenkedni attól. Több panaszok
intéztettek a királyhoz a püspök merészsége el
len, mellyek következtében meghagyatott neki,
jövőre több tartózkodással fejezni ki magát.
Mérsékelt megtorlás : mit ama határozatlanság
nak kell tulajdonítani, mellyben habozott még
Henrik, az e kérdésben követendő rendszabályt
illetőleg.

Alig iktattatott hivatalába Morus, ujra ki
noztaték II régi gyülöletea há.zassági elválás
tárgyával. Igyekezett ugyan fölmentetni magát a
véleményadástól j azt vetvén ellen, hogy miután
ő soha sem mivelte a hittan tanulmányát, illeték
telen véleményező az e természetü ügyekben:
de a király őt erősen szoritá arra, s nem szünt
meg sürgetni; mi után megigérte, hogy legalább
Tunstall barátjával, és más bölcs egyhbiakkal
megvizsgálj a .a kérdést.

Morus az Ő szokott elfogulatlanságá:-al, és
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őszinteségével ekkép adta elő vizsgálatának
eredményét: "Hogy őszinte legyek kegyelmes
séged iránt, sem püspökei, bármilly bölcsek és
erényesek azok, sem én magam, sem senki taná
csának tagjai kőzül , a számtalan jótétemények
tekintetéből, mellyekkel kegyelmességed ben
nünket tetézett, nem vagyunk illő tanácsadók
fólséged irányában e tárgyra nézve. Ha kegyel
mességednek szándéka, az igazságot főlfedezni,

vegyen tanácsot sz. -Jeromos-, Ágoston- és a gö
rög és latin egyház egyéb tudósaitól ; kik nem
lesznek hajlandók önt megcsalni, akár a világi ér
dekek tekintetéből, akár a királyi elégedetlen
ségtőli félelemből. "Ámbátor a király nem sze
rette vágyait ellenezve látni: de Morus nyelve
zete olly bölcs volt, hogy a jelenben azt jó néven
vette, s gyakran értekezett vele e tárgy fölött.
Morus természeti nyájasságának valószinüleg
több hatása volt, mint minden meater kedések
nek, mellyekkel az udvaroncsok kedvezőtlen vé
leményeket jól fogadtatni, vagy keresztül vinni
igyekeznek. Csakhamar ujolag sürgette őt a ki
rály, e nagy dolgot tekintetbe, és megfontolás alá
venni. A cancellár Henrik lábaihoz veté magát ,
és emlékeztetvén öt saját szavaira, mikor a nagy
pecsétet neki átadta, hogy"legyen tekintettel előbb
Istenre, azután rám," hozzá tette, hogy semmi
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sem busitotta őt jobban, mint az, hogy nem tud
szolgálni ő kegyelmességének e körülményben ri.

nélkül, hogy át ne hágná az eredeti meghagyást,
mellyet hivatalának clfogadásakor kapott. A ki
rály mondá, hogy megelégszik szolgálatával más
ügyekben j hogy meg nem vonja kedvezését j és
soha sem is kinozza többé lelkismeretét ez ügyre
nézve. Látandjuk, mennyire kellett hinni e sza
vaknak. A közben, minthogy a pápai követ an
golhoni utjának, és a király minden tekervényes
alkudozásainak a szent-székkcl, nem sikerült az
elválást kieszközölni, más eszközökhez nyultak.

Csábitások, és fenyegetések által részökre
hajtották Ilo két nemzeti egyetemet. "Ez a bizto
soknak, mond a derék Cavendieh, nagy fáradság
ba került j pedig a hivatalok királyiak vol tak.
Hiteles személyektől hallottam, hogy az ezen biz
tosnak adott nagy hivatalokon kivül számithatlan
összegek lettek kiosztva aföbbek közt, hogy öket
elcsábitsák j de kivált azok közt, kikre az egyetem
pecsétei voltak bizva." Burnet, mondja Hallam,
"nem akarja megengedni, hogy a király fenyegette
az oxfordi egyetemet a megtagadás esetében:
pedig három, általa irt lcvéllétezik, mellyeknek,
ha tekintetbe veszi az ember szerzlSjök jelle mét,
tizedrésze is elég volt egy hittantudort megretten
teni." Ennyire boldogulván Henrik belül, meg-

'*
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nyerni remélte Francziaország, Olasz- és Német
hon különböző egyetemeinek is hasonlőn kedvező
végzését. E végre elővette mindazon mestersé
geket, meIlyekkel meglepni, vagy befolyni lehet
a. megromlott, vagy bizalmatlanság nélküli em
berekre, s néha a bölcs és erényes férfiakra is.
Semmi sem volt kimélve ; scm parancsok, sem
kérelmek, sem megve!lztegetések. ,N u Ilon o n
a s t u e t p r e c e, e t p r e t i o' (Kelemen levele
Raynaldhoz). "Mert bizonyos vp,gyok, hogya ki
rály előbb fizetett, mint igért; a honnan bizo
nyos vagyok arról is; hogy kéreime megajánlta
tott, mielőtt azt kimondta." (Shakespeare.) De
főleg a megvesztegetés vétetett használatba.
Franczia-, s Olaszország több egyetemei a király
részére kedvezőleg nyilatkoztak j de nem boldo
gult szint igyanémethoni egyetemeknél. A
nyilvános testületek egyikét sem lehetett rábír
ni, hogy ügyét felkarolják. Maguk l\ reformált
egyháziak is fdnnen kárhoztatták e rendszabályt.
Természetesen, nem volt remélhető,hogy Luther
elcsábittatni engedje magát. Ö nem felejtette
régi indulatoskodását Henrik ellen: saját kezé
vel irta Bornesnek, a király ügynökónek, hogy in
kább megengedne Henriknek kétnőt,minthogy Ka
talintóli elválásába. belcegyezzen. Mindezen csel
szövények közt tudősitás érkezett Romából.
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Kelemen, érett meggondolás után, szükségesnek
hitte, egy tiltó brevét bocsátani ki; megtiltván
minden királyi, s egyházi törvényszékeknek, ez
ügyben bármilly itéletet hozni. Észrevették,
hogy a király különösen gondolkodóbbll. lett:
látván, hogy minden tervei, a válást létrehozni,
hajótörést szenvedtek. Ugy látszott, megváltoz
tatta eszméjét. Minden manoeuvreí meghiusul
tak ; tetemes pénzösszegek tékozoltattak el ered
mény nélkül. Bizalmas embereinek mondá, hogy
igen nagyon csalatkozott; s hogy az elváláara
soha sem fogott volna gondolni, ha el nem hite
tik vele, hogy u fölmcntö bulla hiányos.

Később azonbiztatást kapta, hogya pápai
jóváhagyás könnyen kieszközölhető : de e bizta
tás alaptalan levén, el volt határozva, tervéről

örökre lemondani. E lelki állapotban Clarke tu
dor-, és bathi püspökkel találkozván, türelmetlen
hangon kérdé; "Bathi mylord! mit gondol ön a
bulláról ? Ha rossz, nyilatkoztassák ki j ha jó
soha sem lesz általam visszahiva."

A Wyat-ok, Brian-ok, és más udvari csel
szövők, tudatták Annával a király határozatlan
ságát. Az elbátortalanodás az ágyas arczán, és
azokén, kik kegyében éltek, látha.tó volt. Kegy
vesztésöket már kezdték az emberek suttogva
jövendölni: midön egyszerre a gonoszság ügynö.
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keinek egyike által, kik a sötétség szellemének
szolgálatára látszanak szánva lenni, a fenyegető

végromlástól megmentettek. Wolsey házánál
volt egy Cromwell nev ü egyén, ki a bibornok ál
tal alacsony sors ából kiemelve, a kis rnonostorok
eltörlésekor alkalmaztatva lőn. Ez ember több
éveken át tébolygott Olaszhonban ; egyszer, az
érzelgés perczében, mi ritkaság volt nála, kitárta
magát Pole bibomokelött. Macchiavell ta.nitvá
nyának adta ki magát: ugy gondolkodott, hogy
a bűn és erény csak nevek; jók legfölebb időtöl
tésül, de veszedelmesek azoknak, kik a fejedel
mek udvarában föl akarnak emelkedni. Szerinte ll.

politika nagy mestersége nem egyébben áll, rnint

főllebbenteni a fátyolt, mellyet a fejedelmek va
lódi érzelmeikre vetni szoktak, és szenvedélye
iknek találékony módokon szolgálni; mellyeknél
fogva azok tetszésök szerint viselhessélc magukat,

a nélkül, hogy az erkölcsöt, vagy vallást meggya
lbnák.

Cromwell követte Wolseyt Esherbe: de
mint Tytler mondja, nyugtalan jelleme nem ta
lálta megfelelőkörnek egy bukott minister házát;
és annak álarcza alá, mit minden kegyelet mel
lett vallásos képmutatásnak nevezhetünk , rejté
előre kigondolt tervét: megnyerni a király ke
gyét, és visszaállitani szerencséjét.
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E korszakban festi Ca vendish, Wolsey jóa
karó életírója, e nagyravágyó kalandort : "Tör
tént, mond Ő, hogy Minden-szentek napjának
reggelén bementem az esheri nagy terembe, szol
gálatomat teendő: ott találtam Cromwell mes
tert, a nagy ablak rostélyéhos támaszkodva, ima
könyvvel kezében, mellybő! a szent Szűzhez in
tézett reggeli imát olvasta j mi később különös
látványul fogott volna szolgálni. Jó napot ki
vánva neki, mondám: "Ugyan Cromwell mester!
mit jelent e nagy buslakodás? Valami veszély
érte a monseigneurt, hogy igy bánkódik j vagy
önnel történt valami véletlen 1" - ,Nem, nem,
mond ő: mi engem epeszt, az ezerencsétlen sor
som j melly képes megfosztani fáradalmaim gyü
mölcsétől, meIlyeket uram szolgálatára' egész
életemben tulságos hűség- és buzgalommal for
dítottam.' -"Hogyan uram-PReménylem ön oko
sabb, hogy sem a rnonseigneur parancsára, bár
milly afféle cselekvényt kövessen cl, melly azzal,
a mit igazságosnak tart, ellenkezik, és meJlyért
félhetne , hogy vagyonát elveszti." - ,Jól van,
jól, felelé i én tudom, mihez tartsam magamat
mindenben a mi jön j és tökéletesen látom, hogy
meg vagyok vetve legtöbbektől, uram iránti
engedel measégemért . Igen nehéz szabadulni a
rossz vélemény től, mikor egyszer az ember ma-
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gára vonta, ha szinte méltatlanul is. Soha sem
nyertem a monseigneurtől semmi clőmozdittatást

jövedelmern növekedésére nézve , s nyilvánitom
önnek, hogy szándékom, Isten scgitségévcl , ma
délután, ha a monseigneur megebédelt, Londonba,
s onnan az udvarhoz menni : hol rajta leszek, ki
nyerni valamit, miclőtt visszatérnék.' Nincs két
ség, hogy Cromwell] Boleyn Anna meghittjeivel
levelezésben állott; s ügyiik kényes helyzetébe
be volt avatva. Mindjdrt másnap, a hogy a király
szándéka tudomásra jutott, Greenwichbe ment
az udvarhoz: hol minden el volt intézve, kihall
gatást nyerni számára. Polc bibornok , ki ezt
magától Cromwelltől, és más ott jelenvoltaktól
tudja, beszéli, hogy Cromwell javasolta a ki
rálynak a pápa által az elválás elé görditett aka
dályt az által győzni Ic, ha hogy a tekintélyt
kezeibe véve, az egyház fejének nyilatkoztatja
magát az or8zágban. Ez eszme cgészen uj volt a
király clőtt. A mint Cromwell beszédét végezve,
lesütött szemmel ott állt, Henrik nehány perczig
hallgatva nézett rá; azután kérdezte, ha be
tudná-e bizonyitani. hogy mindezen dolgok kivi
hetők. Cromwell szerényen fölemelte azcmeit : és
erösité, hogy eleget tehet a király kivánságának;
bebizonyitván azt, a mit előadott. A király elra
gadtatva, köszönetet mondott az embernek, ki-
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nek logikája olly meggyőző volt; s rendelte, hogy,
mint belső tanácsának azon percztől fogva tagja,
tegye le az esküt.

1531-uik évi február 7-dikén egy tör
vényjavaslat terjesztetett a lordok háza elé, melly
a következő záradékot foglalta magában: "El
ismervén a királyt, mint pártfogóját, és egyedü
li legfelsőbb fejét az angol honi egyház- és pap
ságnak." Csak hosszas viták után vihette ki a
jó Warham, és néhány mások, az "Isten után-c,
nali mődositást, Végre tehát e szavakkal lett a
záradék fogalmazva: "Melly egyház és papság
fő pártfogójának, egyedüli s legfelsőbb urának,
és a men nyi b e n Kr i s z t u s törvén y e
e n g e d i, legfelsőbb fejének ismerjük el ő fel
ségét."

Cromwell idővel kincstári cancellár, és cl
ső királyi titkár rangjára emelkedett j még csak
egy, addig nem ismert czim kellett nagyravá
gyásá.nak koronául : a nyilt parancs saját szavai
szerint, királyi al-ügynök-, átalános helynök-, és
fő biztossá neveztetett, a királyt, mint egyházfőt.

illető egész lelki hatalommal; hogy az egyházi
ha.tóságokat, vallási reformot, valamint a neve
zett egyhá.z hibái-, eretuekségei-, s visszaélései
nek helyrehozás:l.t érdeklő minden esetekben,
czélszeriileg igazslígot szolgáltasson.
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Itt tehát, mondja a tüzes Roper, látjuk a
királyt, és az általa bizományozott embert, a hitet
illető minden tárgyakban egyedüli birákká vetni
tól magukat, és az egész egyházi fegyelmet
igényelni. Az Üdvözitőnk, és apostolai, s az ezek
utódai által adott megbizás, egy emberi törvény
által félrevettetett, s az égből vett minden hata
lom az államra vitetett által. A lelkekrőli gondos
kodás a polgári hatalomnak itéltetett oda, s a
kereszténység jóllétének a tiszthatóság akaratá
tól kellendett függni" Hozzáteszi azután: "Hogy
Henrik diadala, uj méltóságában kimutattas
sék, emlékpénz veretett; előrészén Henrik arcz
képével, hátrészén az ez eseményre vonatkozó
latin, görög, és zsidó felirattal."

Hogya benyomás, mellyet Kelemen tiltó
brevejének a közvéleményre tennie kellendett.
a mennyire lehet, megelőztessék, Morus mar
tius 30-dikán, hivatali kötelességénél fogva ti
zenkét felsűházi tagtól ki sért etve, az alsóházba
ment, Felolvastatott az egyetemek felelete; s
iszonyu halmaz papiros hozatott elő, melly álli
tólag a theologusok és canenisták véleményét
tartalmazta. Másnap, az ülések elhalasztatván,
több lordok mentek küldöttségben a királynéhoz,
őt kémi, hogy a király, lelkismeretét megnyug
tatandő, bizza az ügyet négy világi, s négy egy-
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házi főurak eldöntésére. "Az Isten adjon neki
nyugodt lelkiismeretet, felelé a királyné j azon
ban a mi mondani valóm van neki, ez: Én az
anyaszentegyház által törvényesen hozzáadott
neje vagyok, és az maradok, valamig a romai
szék, melly kezdetben itélt, eldönti, millyen
lesz a dol<.>g vége." Egy másik küldöttség ment
hozzá, megvinni a rendeletet, hogy a \Vindsor
palotát hagyja el. "Akárhova menjek, mondá,
nem kevésbbé leszek törvényes neje." Azon nap
tól fogva Henrik és Katalin soha sem látták egy
mást többé. Eleinte Moor királyi várlakba köl
tözött; azután East-Hamptonba: végre Amp·
thelIben, Bedford grófeagban vette állandó laká
sát. Ez időtájon vesztette el Morus atyját. Sir
Morus János közel kilenczven éves korában, kö
telességeinek teljesitésére ezentelt hosszu élet
után, őseihez költözött. Eleget élt, hogy fiát leg
magasabb méltóságokra emelve lássa, s még ide,
jében szólittatott el, hogy szerenceétlen végének
ne legyen tanuja. Alig szükséges mondani az 01
vasónak, hogy Morus e szomoru körü1ményben a fi
ui szeretetnek legmeghatóbb jeleit adta, s hogy az
öreg, karjai közt bocsátá ki végfohászát j báto
ritva imái, s a leggyöngédebb gondoskodás ál
tal, melly ll. vallásosság-, és fiui szivböl származ
tak. E halál, ha növelte is, igen kevéssé növelte
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Morus vagyonát. Sir Morus János utolsó neje
élt még, és haszonvevője volt a férje után maradt
birtok legnagyobb részének. Erre nézve Morus
védiratéban mondja: " A j6szágok és hasznok jö
vedelme, melIyeket egész Angolhonban birok,
függetlenül attól, melly az ő igen magas kegyel
messége, a király adományáb61 háramlik rám,
jelenleg nem megy, és nem is fog menni többre 50
foutnál.valamig mostoha-anyám él. (És én kérem az
Istent teljes szivemből, tartsa meg életét, és
egészségét.) .; E szám után gondolhatjuk Morus
alamizsnáinak értékét, és hogy mennyire meg
vetette a gazdagságot.

"Azonban Morus állása naponkint bonyo
lodottabb lön. A magas mélt6ságok, mellyekre
a király által emeltetett, személyes kedvesésének

tanusitványai, mellyeket tőle nyert, nyájas és sze
retetre méltő kedélye, minden egyesült, őt akadá
lyozni, hogy fejedelmi kivánatainak, mennyire
lelkismerete legtágabb határai engedték, ellent
állhason. Más részről vallásos érzelmeinek mélysé
ge-, s az egyházi hatalom iránti tiszteleténél fog
va, félelem- és bizalmatlansággal nézte Henrik
viseletét, és terveit; mellyek világosan a katholika
egység központjával, a szent-székkeli szakadásra
voltak irányozva. Magasabb elvein kivül, embe
riségi, nagylelküségi, s igazságszereteti érzel-
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mei arra vitték őt, hogy egy ártatlanul meggya
llízott, és zsarnok férjének ágyától és trónjlí·
ról elüzött fejedelemnő ü gyéhez álljon.

Emlékezni kell arra is: hogy Morus o. ki
rály-, és királynévali bizalmas beszélgetésekre,
ll. család belsejébe volt fölvéve, s hogy követke
zőleg több alkalma volt látni, s méltányolni e
remek nő erényeit, és becses tulajdonait. Morus
nyugtalanságo. e szerint azon arányban növekedett,
a mint közelgettek, vagy végrehl\jtandók voltak
a királynak, elválását, és második házasságát il
lető tervei.

E korszakra nézve nehány anekdota tarta
tott főn Roper tolla által a cancellár életéből.

Láttuk, hogy Morus napi foglalkozása után leg
örömestebb a Theruse partján szekott sétálni, vejé
től gyakran kisérve.E séták egyikén Roperhez for
dul, és szokottnál komolyabb hangon mondja neki:
"Nem bánnám fiam Roper, Isten akaratából, ha
azon föltétel mellett, hogya kereszténységben há
rom dolgot jól elintézve fogtam látni, mindjárt egy
zsákba tennének, és a Themsébe dobnának." ,És
mi azon három dolog, uram! viszonzám, melly
efféle ohajtásra viszi'! - "Hitemre, fiam! azok e
következők: első, hogya keresztény fejedelmek
nagyobb része elkeseredett hó.borut viselvén egy
más ellen, mindnyájan egy átalános békét köt-
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hetnének ; második, hogy Krisztus Jézus egyhá
za jelenleg sok tévedések-, és eretnekségekkel
szagattatván, abban egy tökéletes vallés-egyfor
maságot lehetne megalapitani ; harmadik, hogy
a király házassági elválásának ügye szőnyegen

levén, azt az Isten dicsőségére, s minden pártok
megelégedésére befejezni lehetne." Más izben
egy kereskedőnél ebédelvén a cityben, haza felé
csónakázott. A sajkatisat, hű szolgája, több, az uj
tanoktól ittas egyéneket csufolódni hallván sir
Tamás ellen, minthogy az aLutherféle tanoknak
határozottan ellenszegült,igen megbosszonkodott j

jól tudván, hogy jó ura nem érdemel hasonló
kisebbitést, A mint a sajkába beültek, nem késett
előhozni a kellemetlen dolgokat, mellyeket hal
lott; és hozzá tevé, kifejezésteli fejmozditással:
"Ha én, uram! olly kedvezésben és hitelben ál
lanék a királynál, ezen emberek nem gyalázná
nak olly szemtelenül. Nem tenne-e jól uram I ha
öket maga elé idézné, s gazságukért érdemök
szerint megbüntetné?" Sir Tamás mosolyogván
e becsületes feliuduláson, monda: "Ej hogyan
sajkatiszt uram! ön azt akarná, hogy megbüntes
sem azokat, a kik jobb szolgálatot tesznek nekem,
mint ti mind, a kik barátim vagytok? Hagyd
őket, az Isten szerelmeért, kedvö kre beszélni ró
lam mindent, és annyi nyilat szórni ellenem, a
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men nyi nekik tetszik j valamig nem találnak, mi
rosszat tehetnek azok nekem? Igaz, ha története
sen találnának, az bizony fájdalmasan esnék; de re
ménylem, hogy Isten segedelmével, és kegyelmé
ből, egyiköknek sem sikerül engem megérinteni :
s higyje el, több okom van sajnálni őket, mint
ellenök ingerültnek lenni."

Morusnak, hogy hivatalos állasa által kitü
zött feladatának megfeleljen, erőszakot kellett
tenni természetén. Az alsó-háznak az egyetemek
véleményét adván elő, mellyek tetleg mindany
nyi éles bántalmak voltak a királyné érzelmei el
len, a ki iránt olly szeretet- és hódolattal viselte
tett, kénytelen volt utána mondani egy hazug
ságot, mellyben az ő keserű kötelessége volt,
magát nyomatékossá tenni. Kevéssel azutan lát
juk őt ennek következtében benső barátjához,
Norfolk herczeghez folyamodni, s őt kérni, hogy
vesse közbe magát a királynál, miszerint megen
gedtessék a pecséteket letennie. Mellbetegséget,
mint hosszas munkábani megerőtetés következ
ményét, használt ürügyül mind Norfolk herezeg
nél, mind barátinál, kikkel levelezésben állott.
De Norfolk sokkal jobban tudta, miIly fontosak
a királyra nézve Morus szolgálatai az általa
elfoglalt polczon, hogy sem illy lépést tett vol
na, előbb mint sem arra Morus ismételt csengése i
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következtében kényszerülve volt; és Henrik bár
mint ohajtotta Morus szigoru beesületességét más
hajlékony, s kivánatinakjobban alávetett valami
vel helyettesiteni, elég gyöngédséggel birt, a le
kőszőnéat csak több izbeli saorgalmaséa után fo
gadni el. Végre mégis beleegyezvén, Morus a
király elé bocsáttatott, hogyapecséteket, mellye
ket két évig, és két hónapig őrzött, átadja. Ez
eseményt Hall ekkép beszéli el. "Sir Morus
Tamás, miután sokáig kérte a királyt, hogy hiva
talától mentené f'ól: május 15-kén Westminster
ben átadta neki Angolhon nagy pecsétjét, és, a
király kegyessége által, elbocsáttatott. A király, a
következett Pünkösdig magánál tartotta a pecsé
tet; s a Pünkösd utáni hét hetfőjénAndley Tamás
parlamenti szónokot lovaggá tette, s a nagy pe
csét lordőrjévé nevezte ki."

Minthogy Morus utódját ellenei sorában
fogjuk látni, jó lesz magaviselete, és jelleme felől

futólag nehány szót mondani. Erre nézve némi
adatokat az á II a m i r a t o k b ól vett bizonyos
okmányokból fogunk merithetni; mellyek azon
ban nem igen kedvező napvilágba állitják őt,

főleg elődével összehasonlitva. Következő helyek
mutatják, mennyire ellenkezett viselete Morus
feddhetlensége-, és férflas önállásával. Cromwell
titkárhozi levelében, miután kinyilatkoztatta,
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hogy adósságai mennyire zaklatják, mondja: "Fé
lek valamit kérni ő kegyelmességétöl, a király
tól; mivel ő már sokszor tanusitotta bőkezüsé

gét irányomban: de bár csak ön közbenjárására
uram, méltóztatnék ő kegyelmessége a király ne
kem adni azon szegény házat, mellyr ől már be
széltem önnek; melly nem rég a Krisztus-egyhá
zé volt, nem messze Londontől, a hozzá tartozó
földek és rétekkel j mellyek évi jövedelme nem
megy többre husz márkánál ; ugy szinte ha ő ke
gyelmessége, jóságánál fogva a nek em járó száz
fontot kifizetni, és száz fontot, jó kezességre köl
csönözni kegyeskednék. Kérem e levelet megé
getni, vagy rejtve tartani; mivel az szükölködé
sem bizonyságát foglalja magában, mellyet nem
akarnék mindenkivel tudatni. "Egy azon évben
(1533.) kelt levelében a következőt találni: "Hi
re futott a Sz. János, Colchester, és Sz.-Oswith
apátságok feloszla tásának j és én szabadságot ve
szek, uraságodnak, utóbbi kérelmemet iletőleg ir
ni. Könyörgöm monseigneur ! ha e kérelmet tisz
tesnek, és okszerünek találja, sziveskedjék arról
ő felségével beszélni, s azt komolyan támogatni.
Gyakran gyötröm önt kérelrneimmel, és nem tu
dom megszolgálni udvariasságát,és általam okozott
fáradalmait; de ha kinyerheti ön e kedvezést, k é t
s z á z f o r i n t o t k a p áldomásul. " Ez előterjesz-
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tés olly hideg vérrel van téve, s annyira hasonlit
kalmáralkuhoz,hogy hinni lehet, miszerint Crom
wellnek illyesmi épen nem volt uj az efféle ügyek
ben. Az á II a m i r a t o k kiad6ja, a hon nan ez elő

adást veszszük, szárazon mondja: "Cromwell nem
volt megkisértve az ajánlat általi ő magának nyer
te meg az apátságot." Marillac franczia követ
Andleyt a z i g a z s á g n a g y á r u I ó j á n a k
nevezi (Legrand, I. 224.).

VU. FEJEZET.

Morus elvonultságában. Uj családi intézkedések. Sze
génysege. A püspökök ajánlatai. Vád és védelem. Cram
ner. Henrik és Boleyn Anna házassága. A kenti apácza.
Fisher püspök. Morus felségárulás föl nem fedezésével vá
doltatik. Az örökösödést, és hódolatot ilIetö határozvá
nyak. Morus megtagadja a hódolati esküt. A toronyba zá·

ratik,
(1532-1534.)

-«»--

Morus nagyobb örömmel, és készséggel
mondott le magalI állásáról, mint millyennel má
sok az annyira irigyelt nyilvános hivatali kitün
tetéseket fogadják. A kitüntetések emelék lelkét,a
helyett, hogy megrontotték volna. Azoktól meg
válván, ugy látszott neki, hogy szelleme egy te
hertől szabadult meg, melly nyomta i s örült,
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hogy ismét könnyen lélekzhctik. Midőn barlí.tjai
sajnálatukat nyilvdnitdk, méltóságainak .elvesz
tése miatt, mosolygott a haszontalan sopán kodás
fölött; és megszégyenitette őket bosszonko dásuk
ért, rnellyet mutattak egy esemény láttára, melly
rc mindazoknak, kik ismerik az emberi nagy
ságok állhatatlanságát, előre el kell készülve
lenniek.

A j ellemző modor, mellyben elbocsáttatá
sát nejével tudatta, eléggé bizonyitja, hogy ezen
lelki állapotba bele tudta magát találni. A pe
cséteket egy szombatot megelőző napon tette Ic,
s az arra következett vasárnap reggel Chelseá
ban az egyházba ment. Még mint cancellárnál
szokás volt, hogy. isteni.. szolgálat után inasai
nak egyike Morusné asszony padjához ment, őt

értesíteni, hogy az ur már előre ment. Ekkor
Morus maga jelentkezett ott, és sapkájával ke
zében mélyen tisztelkedett j egész konolysággal
mondván: "Madame! a monseigneur elment." Ne
je, tréfáit megszokva, mert Morus minden alka
lommaI tréfált vele, jelenben kevés figyelmet for.
ditott arra j csak midőn haza térve, komolyan
tudtára adta, hogy hivatalából cl van eresztve,
akkor jött igazi haragba. Mondtuk, hogy e nő

nek hajlama volt a hiuságraj s ez érzésnek jelen al-

9
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kalommal uyilatkcznia kellett. "Tilly valy*), mit
cainál ön? felkiálta; haragja mindinkább növe
kedvén : ugyan mit csinál? Miért nem akarja
követni utját, mint más emberek? A kuczkóban
fog-e ülni, s mint a gyermekek, a hamuban ábrákat
képezni pálczával? Adta volna Istenem, hogy férfi
volnék: meglátná akkor, mit csinálnék én." 
,Ugyan Alice! viszonzá sir Tamás, mit csinál
na'? - "Mit csinálnék? Hitemre, elölmennék
mindnyájok közt a föbbekkel: mert a mint Is
tenben boldogult anyám szokta volt mondani,
mindig többet ér kormányozni, mint más ál tal
kormányoztatni." - ,Hitemre, asszonyom l mond
Morus, tudom, hogy ez egy olly szabály, mellyet
kegyed mindig hajlandó volt követni.' - "Bizo
nyosan, felelé j a minden, némi erélylye1 biró sze
mély ugyanazt fogja tenni."

Látván, hogy neje hajlandó az utolsó szőt

magá.nak tartani, a lovag jó kedvü hangon szó
litá leányait, és kérdé tőlök, nem vesznek-e ész
re, anyjok külsején valamit rendetlenségbe hoz
va. Alice gondolván, hogy valóban valami ren
detlenül van ruházatán, leányai felé fordult, hogy
megnézhessék. "Oh! nemaz a baj.rnonda sir Tamás

")Ama korszakban rendes felkiáltás, melly a cornwal
liBiak (egy grófBag) honából származottuak látszik, és
mellynek értelmével Mackintosh nincs tisztában.
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nevetve. Nem veszitek észre, hogy anyátok orra
egy kissé félre áll ?" Ez már igen sok volt; és
a méregbe jött nő szobéjéba zárk6zott, a mint
Morus ohajtotta.

Fogják mondani talán, mikép illy jelenték
telen dolgok nem méltók arra, hogy egy illy nagy
ember életében felhozassanak : de nem lehet-e
gyakran a látszólag csekély körülményekben isa
valódi jellemet méltányolni ? Efféle anekdoták al
kalmasabbak Morust a valódi nézpontból szem
lélve mutatni, mint az aprólékosságig vitt arczké
pek: bizonyitják ezek, hogy jó kedve természetes
volt, minden erőtetés nélkül; s hogya kincsek
és kitüntések olly kevés varázszsal birtak rá,
miszerint azoktól megválva is tréfált.

Ez időtájban csináltatta sirját a chelseai
egyházban, életének legnevezesebb eseményeire
vonatkozó felirattal. Arról Erasmushozi egyik
levelében ekkép ir: "Bizonyos csacskák azt beszél
ték, hogy ámbár eltitkoltam érzeményeimet, csak
kelletlenül váltam meg hivatalom előnyeitől. El
vagyok határozva, akkép tüntetni jöl a dolgot, a
mint valóban van j 8 e végre sirom készitéséhez
fogván, ahhoz egy siriratot szerkesztettem ; a hol
megczáfolom ama ráfogásokat. És itt nem annyi
ra magam rovására dolgozom : mert engem ke
véssé nyugtalanit az emberek beszéde i föltéve,

9"
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hogy az Isten tetszését birom: mint inkább mivel
bizonyos, kérdésbe vett hitágazatok védelmére
nehány munkát irván, ugy fogtam fel IL dolgot,
hogy illő, miszerint jellemem feddhetlenségét vé.
delmezzem. És hogy megitélhesse ön o. büszke
séget, mellyel IL kérdéses siriratot irtam, ide
zárva megküldöm azt: látni fogja onnan, milly
kevéssé vllgyok hajlandó ez embereknek hizelegni,
Már régóta hallok birálatokat hivatalos visele
tem f"ölött: feddhetlenségemet eddig még senki
semjelentkezett megtámadni. Igen ártatlannak,
vagy igen magamra vigyázónak kellett lennem i

s ha egyiket tagadják ellenségeim, kell, hogy
megengedjék a másikat. A király maga e tárgyra
nézve magán-körben gyakran, nyilvénosan.és két
szer kijelentette véleményét; mert midőn utó
dom székemet elfoglalta, ő felsége Norfolk her
czegnek, Angolhon magas kincstárnokának meg
hagyta, részemre nyilvános elismerést szavazni;
mi több, mit a szerénység nem enged utáamon
danom, csak legnagyobb ellenzéssei és megujitott
sürgetések után fogadta el leköszönésemet j és ezt
nem is számitva, sokkal azután ugyanazt ismé
teltette személyes jelenlétében a követek háza
előtt, az utódom által tartott beszédben."

Most chelseai csendes magányába vonulva,
s~abadabb(l.n látilzik lélekzenl. Halljuk öt, mint
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önti ki szivét egy baráti kebelbe: "Ama kitünő
méltóságok, kétségkivül magasra emelik az em
bert, és a néptömeg fölé helyezik i de valamint
a bokros, és nekivadult ló, levetik gyakran lovag
jókat. Az arany-középszerüség, a közép-úllapot
az, melly, ha szabad e kifejezés, legkönnyebben
kormányozhatja azt, mit sikerült meghóditanunk,
mielőttmagunklennénk általa meghóditva. Ezért,
e véleménybeni erős meggyőződésemmel, többre
becsülöm kis házamat, tanulmányaimat, olvas
mányi élvezetemet, családomat, házi békémet, és
nyugalmamat, mint minden királyi palotáitokat,
közügyeiteket,az udvar minden dícsöségét.kegyeit,
és előnyeit, melIyekre azemberekolIy igen vágyód
nak. Én más gyümölcsöket várok tanulmányim
tól : azt,hogy elmém gyermekei megszülethesse
nek,hogy nehány munkámat aközjóra kiadhassam i

mellyek, ha a tudományra nézve semmi hasznuk
sem lenne is, legalább lelket, munkásságot fognak
bizonyitani. ,~ Fájdalmas gondolni, hogy e boldog
sági álmoknak olly rövid rartalmuaknak kellett
lenniek, s hogy ezen irodalmi tervek szinte esak
U to P i á v á lettek! ,Midőn a király, mondja Roper,
a pecsétet Morus kezéből kegyesen átvette,hivata
lában tett törvényhűszolgálatainak ismételt meg
köszönése,ésdicsérete után ő fensége kegyeskedett
azon fölül Morusnak mondani, hogy szolgálatai
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tekintetéb lSl bizonyos lehet, miszérint bármilly ké
relemmel fognajövendőbenhozzáfolyamodni,akár
b e c s ü I e t é t,mert e szóval élt a király, akár érde
keit illetőleg, Ő magasságában mindig jó, és ke
gyes urat fog találni." Hozzá teszi Roper :
,Millyőszinték valának e szavak! Nem csak, hogy
egy denárt nem adott neki a király, de sőt később

meg is fosztotta őt valamint boldogságától, ugy
mindentől, a mit neki adott volt, mindentöl, mit
atyja sir János neki hagyott,s a mit őmagaszerzett.'

A püspökök jól tudták, hogy Morus, a ki
rály minden kegye mellett is, szegény. A papság
legkitiinllbb tagjaival egyetértve, gyülelcezeteik
egyikében abban állapodtak meg, hogyaláirás
utján begyült 5000 font sterlingre menő pénz
összeget (tetemes összeg azon ídöben.) ajánljanak
neki jutalmul. A bathi, durhami, s exeteri püspö
kök (Clarke, Tunstall.éa Hussay tudorok), mentek
hozzá a gyülekezet nevében, ezen ajánlatot meg
vinni. Mondták, hogy igen méltányolják a ka
tholika hit védelmére, az országban alattomosan
elterjedt téveszmék ellen irt könyveire forditott
munkáját, és fáradságát; hogy kiválólag az ő

gondjaikhoz, mint lelkek pásztoraihoz tartozik
amaz érdekek védelme; a hogy mégis egy egyházi
sincs, kinek munkái az övéivel vetélkedhetnének,
valamint terjedelemre,ugy az okfök erejére,s a sze-
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renesés eredményre nézve. Ezért azt hivék, hogy
megjutalmazni tartoznak őt azon fáradalorn-, és
buzgalomért, mellyet védelmökre az Isten ügyé
ben kifejtett; hogy jól tudják, menny ire lehetet
len itt a jutalmat az érdemhez arányositani, s
hogy ezt az Isten jóságára kell bizni. De tekin
tetbe véve, mikép vagyona korán sem felel meg
jeles tulajdonságainak, az egész gyülekezet őket

küldötte hozzá azon kérelemmel, hogy fogadja el
ez összeget, mint hálájok csekély tanusitványát ;
és reménylik, hogy tekintve az ajánlat szellemét
azt elfogadni méltóztatik." ,Ez, mondja Morus
unokája, szép tett volt a főpapoktól; de igen
kevéssé ismerték e nagy ember jellemének nemes
ségét. ' Kérte őket, fogadják hálája kifejezését;

de az adományt visszautaaitja. "Nagy elégtétel
az nekem, mond ő, hogy ennyire bölcs, ennyire
tudós férfiak illy nagyot csinálnak az igen egysze
rü dolgokból; de soha sem volt szándékom, leg
kisebb jutalmazást is érette elfogadni, kivéve az
Isten kezéből. Tőle, minden adományok osztoga
tójától kaptam az adományt, ügyét védhetni; s
csak őt illeti minden dicsőség. Szivem mélyéből

mondok köszönetet főuraságtok lekötelező aján
latáért ; de kérnem kell önöket, bocsássanak
meg, hogy kezökből semmit sem fogadok el."
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És ámbár, folyt atja unokája, annyira unszolták,
hogy ll. vieszautaeitás lehetetlen nek látszott:
egyesitett erőködésök daczára scm sikerülhetett,
adományukat elfogadtatni. Ekkor más módhoz
nyultak: kérték ugyanis, engedje meg legalább,
azt nejének, és gyermekeinek ajánlhatni. "Nem,
nagyuraim (messeigneurs) ! mond a cancellár,
nem szednek igy rá j a Thernsébe vetve akarnám
inkább e pénzt látni, hogy sem annak bár ki is
csulűdomból hasznát vegye. Ön5k ajánlata két
ség kivül magában véve igen tiszteletre méltó, s a
legjobb szándéku j de én annyit teszek kedvból.
és olly keveset nyereségvágyból, hogy valóban
sokkal nagyobb össz egért scm akarnám annyi
álmatIanéjeimértékét elveszettnek látni. ~B mégis
azon föltétel alatt, hahogy minden eretnekség ki,
[rtatnék, beleegyezném, hogy minden künyveim
megégettessenek, és munkám minden gyümölcse
feláldoztassék."

"E szeriut, folytatja Cresaire, a püspökök
kénytelenek voltak haza térni: eré nyes felelete,
és viseletének szilárds ága ált al kiki meggyőződ
hetett róla, hogy minden szorgoskodása az Is.
ten lehető nagyobb tiszteletére, s nem valamelly
hiu dicsöség-, vagy világi érdekekért volt. A re
formatorok, kik minrlen es eményre, melly fárad-
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hatlan ellenfelökre kedvező lehetett, leselkedtek,
azt hiresztelték, miszerint Morust a. papság meg
vette, hogy ellenök írjon."

A kevéssel azután Morus által kiadott A p o
l o g i á b a n a következő helyet találni: "Nem
fogom tagadni, hogya papság nehány tisztes
és erényes egyénei jó akaratom, és az eretnekek
elleni munkáim jutalmául, többet akartak ne
kem adni, mint érdemeltem; de az Istent, és öket
hivliatom bizonyságul, hogy soha senki közülök
cl nem fogadtathatott velem semmit: mert nyiltan
kimondtam nekik, hogy inkább a Thernsébe ve
tcm c pénzt,mint hogyelfogadjam. Ámbár vannak
köztök erényes és tisztelt férfiak: nem tőlök várom
én jutalmamat j hanem az Istentől, a kinek eze
rctctéért egyedül vállaltam magamra mindezen
fáradozást. "

Bizonynyal, ha a király legkisebb érzé
kenységgel birandott, a püspökök ezen lépésé
ben viselete legkcserübb birálatát látta volna: de
Henrik növekedő önzése, bezárta szivét minden
c természetü érzet elött. Midőn az forgott kér
désben, hogy saenvedélyét elég-tse ki, kincseit
tékozclni láttuk: de a derék és becsületes Mo
rusban nem volt semmi, a mi érdekelhette, vagy
rokonszenvét fölkeltbette volna. Azonban Morus
nélkülözhctte e barástígot:vágyainak egyszerüsége

*
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s mérséklése a magányba vonulás t neki olly
könnyüvé tették, hogy egyéni szokásai semmi
változást sem ezenvedtek. Bolondját, akkor nél
külözhetlen részét egy nagy ur házának, a lord
mairenek (föbiró) ajándékozta"), Első teendöje
volt, kisérete személyzetéröl gondoskodni: ne
meseit, és őreit különböző föurak-, és főpapoknál

helyezvén el; nyolcz tengerés zét pedig utóda,
sir Andlcy szolgálatába tevén be : ri. kinek adta
nagy sajkdját is, hivatalának nélkülezhetlen tar
tozmányát azon időben, midűn a kocsik ott még
ismeretlenek voltak. Nem sajnált ugy semmit,
mint szeretteitöl elválni. Öaszegyüjté gyermeke
it és unokáit, kik addig békében és szeretetben él
tek együtt a patriarchalis fedél alatt, és miután
kifejezte, mennyire fájlalja, hogy nem cseleked
hetik ugy, a mint óhajtja, azaz: hogy nem gon
doskodhatik maga mindnyájokról, és nem élhet
nek együtt, mint rendesen : véleményöket kérte e
nehéz körülményekben. S midőn látta, hogy mind
hallgatj egyik sem akarván koczkáztatni vélemé
nyét: ő természetes viuámságával igy adta elő a
magáét." Én főlnevekedtemOxfordban.acancelléri
palotában, a Lincoln's-Innben, valamint a királyi

*) Rastell akkép értesít, hogy Pattison atyjához kHI
detett vísszn. Nem is kétkedünk elhinni; inivel ez inkább
egyez sir Tamás jól ismert emberiség-érzetével.
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udvarban, a legalsó foktól a legfelsőbbig: és még
is nem igen marad többem évenkint 100 fontnál
(ide értve a király adományát is); ugyanazért ha
most együtt akarunk élni, szükség, hogy mindnyá
jan össze adjunk: de nem szükséges azért, hogy
egyszerre a legalsó fokra essünk. Kezdjük, a lin
coln 's-inni életrenden, mellyel számos tiszteletre
méltó, és éltes emberek megelégesznek; jövő év
ben, ha azzal nem jövünk ki, egy fokkal alá bb szál
lunk a new-inni életrendre j s ha még ez is módunk
fölötti lesz, következő évben az oxfordira jövünk,
mellynek nagyszámu tekintélyes, bölcs, éskorukra
nézve tiszteletre méltó egyének vannak alávetve.
Ha itt sem engednek maradni jövedelem-forrá
saink, nyakunkba veszszük ll. hát- tarisznyát,
és egyetemesen kolduláshoz fogunk j énekelve az
ajtóknál a S a l ver e g i n á t, hogy igy társa
ságban maradhassunk, és együtt örvendhessünk."
Gyermekei kényszeritve látták magukat, tőle el
válni; kivéve Ropert, nejével, kik egy, az övé
melletti házban éltek.

Morus életét tárgyazó hizonyos kéziratban,
a lambethi gyüjteményböl J olvassuk: "Miután
cancellári hivataláról leköszönt, nem volt képes
magát és családját elég élelmi szerekkel, ruhá
zattal, és más nélkülözhetlen czikkekkel ellátni.
Télen a fütőfa hiányában, kénytelen volt egy
nagy köteg luczemát hozatni szobá.jába, melly-
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nek lángjánál maga, neje, és gyermekei mele
gedve, minden más tüz nélkül feküdtek le."

Morus Erasmushozi levelében szerencsés
nek mondja magát, hogy senki sem merte fedd
hetlenségét kétségbe vonni j de nem sokára ta
találkoztak emberek, kik elég szemtelenek vol
tak, ezt tenni").

A legszolgaibb, és legálnokabb kémke
désre vetemédtek j hogy valamit találjanak, a
mivel őt vádolhassák: s épen ebből lehet megitélni
feddhetlenségének,és tiszta lelkiismeretének egész
becsét, Ha leggáncsolhatlanabb jó lélekkel nem
jllrt volna cl nagy fontosságu hivatalában, és

minden megvesztegetésWI tisztán nem tartotta
volna kezét: a legkisebb ürügyet meg fogták vala

ragadni, hogy őt elvesztbeesék. Egy Parnell nevü
ember fel is volt biztatva , panaszt emelni Morus
ellen. Ez azzal vádolta, hogy a canecllari szé
ken terhére ítélt, egy bizonyos Vaughan kéreIme
következtében; és megvesztegcttetni hagyta

*) nA vil:íg. mondá Morus, hálátlnn : nem csak hogy
~yéren jutalmazza meg a jó szolgálatokat, de még hamis
fénybe is igyekszik állítanl a legegyszerubb tényeket. Kü
lönben egyjó cselekedetfölöttük áll ajutalmnknak, mellyeket
a vihig adhat. EgyediiI az Isten fugja megadni ejutalmat."

ltlundja még valahol, a hálátlanokröl beszélve: "Ho
mokba irják a legnagyobb szolgűlatokat, és a legkisebb
megbántásokat m:írványra."
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magát egy, a Vaughan nejétől elfogadott,s arany
nyal futtatott csésze ajándoka által. E vádra a
törvényszék előtt, hol lord Wiltshire, Boleyn
Anna atyja elnökölt, megjelenésre idéztetett. Mi
dön a tanu a terhelő tényt előadta, Morus rög
tön bevallotta, hogy azon edény neki uj-évi aján
dékul volt adva, sokára a hozott itélet után; és
azt el is fogadta. E szavakat hallván az elnök,
szemei ragyogtak az örömtől; nem fékezbette
felindulását, és felkiáltott: nNa lám mylordok !
nem mondtam önöknek, hogy főlfedezzük a tény
valódi8ágát?" Sir Tamás nyugodtan mondá,hogy
"miután sziveakcdtek a történet első részét egész
udvariassággal kihallgatni, sziveskedjenek u
gyanazon részrehajlatlansággal hallgatni másik
részét is." Megengedtetvén neki, folytatni, mondá,
hogy: "sok alkalmatlankodása után ráállott ugyan,
elfogadni a csészét; dc mindjárt kulcsárját hi
vatta, s purancsolvűn neki, megtölteni a csészét,
megkinálta vele Vaughan asszonyt j s miután ez
ivott, ő sainte a nő egészségére kiüritette, s neki
a férj által levén ajándékozva, visszaadta a nő

nek, hogy uj-évre férjét ajándékozza meg vele.
Nérni ud vuriusságok után el is fogadta azt, és el vit
te." A nő maga, s több jelen volt személyek is igy
adták elő a tény igazságát j melly ll. törvényszék
tagjait megmosolyogtatta: kivéve az elnököt, a
ki tüstént eltávozott.
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Morus magányába vonulva, több versengési
munkát. végzett be, s bocsátott közre, mellyeket
cancelIár korában elkezdett. Ezen időszakba
tartozik hires A p o log i á j a, a Tindallnak adott
feleletek második része, II S a 1e m é s B i
z a n t legyőzetése czimü értekezés, és egy
felelet öt könyvben egy névtelen, A n a g y u r
e s t e l i j e czimü értekezesre. E munkák rnutat
ják Morus tudományának terjedelmét, és a vita
harczbani tapintatát. Egy utóbbi korszakban a.
theologusok innen vették gyakran mint valamelly
fegyvertárból, hitvédelmi fegyveröket.N em állunk
meg,vizsgálni,valljon a lángész és eredetiség,kellő
fegyverek-e egy harczban, hol illy magas és ko
moly érdekek vannak kitéve: de ha megenged
tetik az igazság bajnokának azokkal élni, bizo
nyos, hogy Morus azokat annyi ügyességgeI,mint
erélylyel kezelte. Az ellentét eme cs atárczési
hadviselés, és az ünnepélyes és megható helyek
közt, mel1yek ott előfordulnak,igen különös ha
túst sziil. Nehány példát idézünk:

.,Annyi lenne, mond Ő, megkisérteni, elha
gyatni velem az igazságot, ugy, a mint az ismert
egyház tanította, hogy azt egy ismeretlen egy
házban keressem: mint rábirni akarni, hogy le
mondjak a világosságról, és gyertyával keressem
utamat." l\1iután figyelmeztette Tindallt, hogy
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ne essék vissza a hibába, s ellenmondésokba,
mellyeket elkövet, midőn bevallja egy napon az
igazságot, mellyet más nap visszahuz, ekkép
folytatja: "Ambátor ő azt előbb bevallotta, sze
retné most visszavenni ; nem saját ösztönéből;

hanem mert a rossz szellem huzza őt, tudtán ki
vül, ruhája szélénéÚogva" (569 1.).

"Ő jól és folyékonyan ir: s ime itt a siker,
melJyet könyveinek olvasása szül. Az elbeszélés jó,
mig folyamában van; s olly simának. és egyenlő

nek látszik a fülnek, mint a viz, melly alud há
táról lesiklik ; de ha a viz megállapodik egy ide
ig, csakhamar börig hat" (755. l.). Több efféle
hnsonlitdsok csak vesztenek a forditás által.
"Mig Tindall komolyan használja logikáját, tür
hetű j de vil1ámsága szomoru kővetkezésű : olly
forrnén hat az ő tréfája, mint a teve, melly tánczol."

"A Krisztus egész egyháza által átalan el
fogadott hiedelem; elegendő okfő az egyszerü
katholikusra nézve j mert jóllehet egy álbölcs
okoskodűsa elhitetheti valamel ly együgyü lélek
kel, hogy két tojás hármat tesz, mert ott egy
tojás is van, és kettő is van, már pedig kettő meg
egy, az három: mégis a tanulatlan embernek,
ha nem bir is kellő logikával, e finom okoskodást
felforgatni, van annyi természetes esze, hogy ki
nevesse; megevén a két tojást, harmadikkal a ből-
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cséset kinálju meg. Igy minden hive az egyház
nak, bármilly különféleképen okoskodjanak is a
hit ellen, a szent-irás szerint szive mélyéből meg
lesz győződve, hogy az, a mire tanittatott, igaz:
mivel azt az egyháztól tanulta, melJyet Isten
szelleme vezet minden igazság ismeretére."

"Luther egyik párthivével vitatkozván, a
ki buzgóbb volt, mint tanult, mondám neki, hogy
részemre van egy tanu, a kit idézhetnék. ,Ki az?'
kérdé; s midőn Origenest nevezém,visszahökkent,
mond ván: ,Inkább letérek utamról több helyen,
mint hogy ezen emberrel találkozzam. Ugyanaz
ez, kit Fisher püspök hozott Iól egyik barátom
ellenében; ki őt olly finom okoskodűsunak mondta
elüttem, hogy nem állhatott ellen. Elvégre kér
ilezte tőlem, ha Origenes nem idegen-e e honban?"

"Timlall kérdi tőlem, miért nem verseng
tem az én, ezerinte k e d v e s, Erasmusommal az
cg y h á z szónak g y ü l e k e ze t-re lett fordítása
fölött i továbbá. helyesen tevé föl, hogy vulóazi
nüleg az~rt kedveztem neki, mert nál am irta
II o Ion d s á g r ó l i könyvét. Jóeskán meg fo
gott volna esipni, ha e föltevést kissé megsózza.
Nem versengtem az én kedves Erasmusommal,
mert én kedves Erasmusomban nem találtam föl
ama rassz szűndéku caélzatokat, mellyeket Tin
dallnál j mert ha az én kedves Erasmusomnál
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ugyanazon ravaszságokat, és terveket találtam
volna, mellyeket Tindallnál, Erasmus nem volna
nekem többé .kedves.' Hanem ugy találom, hogy
az én kedves Erasmusom utalja Tindali tévedé
seit, és eretnekségeit, és borzad azoktól; azért
az én kedves Erasmusom ,kedves' marad előttem.
És valóban ha Tíndall soha sem tanitotta volna
e téveszméket, vagy kegyeskedett volna vissza
vonni, Tindall nekem hasonlókép kedves lenne.
De mig eretnek-medorban ir, nem fogadhatom
kedveltemül azt, a ki az ördög kedveltje."

"Mi a M o r i á t illeti, mellyben Erasmus
nem tesz egyebet, mint a görög m o r i a (bo
londság) név alatt meg támadja, a birálgatjll. min
den osztálybeli,és sorsu emberek hibáit,és bolond
ságait, egyet sem véve ki: ez olly könyv, melly
ha angolul volna irva, Tindall mondása ezerint
az egész világ előtt bobizonyitané; mikép akkori
véleményeim igen különböznek azoktól, mellye
ket jelenleg kifejezek ; mi ha ugy van, annyival
több okom van köszönni Istennek, hogy jóra
vűltoatam."

"De v alóban, hála Istennek! igaz, hogy
soha sem volt eszemben a szentek képei, s az azok
ereklyéi il" ánt tartozó tiszteletet megváltoztatni.
S hu. szinte találkoznék is valami hasonló a M o
r i á-ban, az semmikép sem bizonyitnné, hogy én
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azon véleményben osztoatam; miután ama könyv
mástól van: bár milly kedves is nekem szerzője.

Különben a 1\1 o r i a könyv csak az e dolgokkal
üzött visszaélések fölött tréfélódzlk, vigjátéki
bohócz példájára j s még olly messzire sem
megy, mint a követ az én P á r b e 6 z é d e m
ben; melly személyiséget én ott is inkább mások
nézete, mint saját eszméim után hagytam meg.
Mert jóllehet bárki méltán megróhat minden,
magában véve jó dologgal üzőtt visszaélést; és
jóllehet az én D i a log u B-omban nem csak
hogy az okoskodás, a feleletekkel együtt ismé
teltetik, de a hitágazat jósága is egész világos
sággal be van bizonyitva : mégis Tindall tévesz
mékkel telt könyvei által annyira megrontotta a
rosszra hajlandó emberek szivét, hogy most alig
beseélhetni e dolgokról, ha szinte csak tréfalva

is, a nélkül, hogy az olly hallgatók még rom
lottabbakká ne váljanak.. " Ugy szinte miután
napjainkban az emberek saját hibiíjokból értel
mezik hamisan, és ferdítik el magát az Isten
evangeliumát, nem akarnám a 1\1oriát an
golra forditani, sem bizonyos munkáimat ; még
azokat sem,. mellyeket előbb irtam: ámbátor
semmi rosszat sem foglalnak magukban. Mi több,
a világ annyira hajlandó, rosasat látni magában
a jóban is, hogy nem csak beleegyczném, hogy
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az én k e d ves-em könyveit saját kezeimmel
segitsem elégetni; de sőt azokhoz tenném az
enyimeket is, inkább, hogy sem azokból hamis
következtetéseket lássak vonatni az emberek ál
tal: mi napjainkban valószinüleg bekövetke
zendik, De mindenek fölött Tindall igen lova
giatlanul viseli magát irányomban; mert meg
foszt minden köszönet-, és jutalrnazástol, mellyet
az egyháziaktól fogtam volna nyerhetni j ő

igyekszik elhitetni velök, hogy én a munkát nem
irántuki jó indulatból irtam, hanem a haszon re
ményéből, mellyet onnan huzandó valék. ". An
nyira éhen vagyok, teszi hozzá, hogy mint bará
tom tanácsolja, nem enni fölötte gyorsan, ne

hogy megfuljak."
"Most, ha az egyháziak hajlandók leendet

tek tized-kivetést tenni maguk közt, hogy azzal
engem megajándékozzanak : Tindall által e mó
don mindent elvesztettem volna. De bocsásson
meg az ég e derék embernek, mint én magam
megbocsátok neki. Mert midőn hasznaimról be
szél, igazán nevetnem kell; és bizonyos vagyok
róla, mikép hasonló hatást szül sok másoknál,
kik hála Istennek, tökéletesen tudják, hogy a
hasznok, mellyeket huztam, nem tesznek ki II

veszedelemnek, miszerint megfuljak. Ez nem
terheli öntudatomat, és nem teszi vétkecskéimet:
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ámbátor ha szivem mélyét kutatom, ott bizony
nehány jó nagyocskát is találok: mellyeket
azonban még sem gyónok meg Tindall atyának i

mivel ő azt mondja, hogy a gyóntatók nem al
kalmasok jó tanácsot adni (423. 1.)."

Világos, mondja Mackintosh, hogy ami
két bölcsészünk mindazon szép ábrándokat,
mellyek képzelésére magukat ragadtatni enged
ték,a veszekedés.és erőszakáltal eloszlatni látván,
mélyen érezték az igazságtalanságot, melly ellen
mondásuk bizonyitványaul, felhozható volt elle
nök:hogy lemondtak a tréfákról, arany álmokról,
és az ifju kor kilátásai nagyobb részéről, midőn ez
ártatlan visiokat öldöklő fegyverré változni lát
ták a durva szászok, és Münster vad fanatikusa
inak véres kezében. Morus a béke erényes sze
retetétől volt jobban áthatva j Erasmus fölött
pedig inkább a személycs nyugalom vágya ural
gott. Azonban mindketten kétség kivül dicsé
rendő, vagy legalább menthető okokból voltak
főlingerelve e gyülöletes tanitványok ellen: kik
most, és pedig rosszakaró hangon, saját tekinté
lyükre hivatkozának ellenök."

Mi Erasmust illeti, Morus soha sem érezte
hajlandóságát iránta, mint ember iránt, elhide
geuni: de nem helyeselhctte a szaba.dságot,
mellyet mint iró vett magának. Cresaíre meg-
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jegyzi, hogy: "ámbátor Erasmus a legékesebb
szólásokat használ ta eszméi kifejezésére, bizonyos
nemét az örömnek találta benne: gunyolódni a
vallási dolgok fölött, és birálgatni a papságot.
Kedvteléasel rótta meg az egyház atyáit; és ira
tairól beszélve, mondták, miszerint kiköltöttc a
tojást, mellyet Luther tojt. De azért ö nem vé
tethetik eretnernek i mert nem átalkodott meg
eg-y véleményében sem. Élete mindig egy katho
likus pap élete volt; és erélylyel irt az uj evan
gelisták ellen, kik akkor jelentkeztek. Egyik le
velében kijelenti, hogy utálja azon lázitó vélem é
nyeket.mellyek az egész világot olly iszonyuan fel
rázák. De Bzért csábitó nézeteiért az egyház által
érdeme szerint megrovatott." Végre Morus,barát
ja munkáiban sok olly dolgokat fedezvén rol, mel
lyeket szükséges volt megváltoztatni, komolyan
tanácsolta neki, a nagy sz. Ágoston példáját kö
vetni i némi bünhödést mutatván fel a világnak
egy visszahuzási könyvben : jóváteendö azt, mit
olly könnyelmiIleg irt az ifjuság hevében. De Eras
mus nem birt sz. Ágoston alázatosságával, és
nem követte ez üdvös tanácsot.

A legnagyobb untatások egyike, mellyek
nek az irók ki vannak téve, főlkérve lenni ügy
társaik által, hogy olvaahatlan kézirataikat néz
zék át, és javitsdk ki. Morust is zaklatta egy
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illynemü egyéniség; de ügyessége által meg
szabadult tőle. Cresaire szokott természetiessé
gével igy adja elő az anekdotát.

"Egyike Morus barátainak, sokat bajlódott
egy könyv irásával, mellyet ki akart adni: magas
véleménye levén saját szelleméről j és megadván
magának adicséreteket, mellyeket mások megta
gadtak tőle. Átnézetni kivánván azt Moruasal,
mielőtt nyomtatás alá bocsátaná, hozzá vitte. Mo
rus miután átfutotta a kéziratot, látva, mikép nem
érdemli a kinyomo.tást, komolykifejezéssel mondá:
"Ha e munka versekben volna irva, többet érne."
A szerző elviszi tőle mindjárt, versbe önti, és visz.
ezaviszi sir Tamáshoz. Ez átvizsgálva, mondja ba
rátjának, sajátságos tréfás hangján: "Ez már más,
barátom! Most legalább rirn van benne j mert előbb
abban sem rim, sem ész nem volt."

E korszakba kell visszavinni Morusnak,
Frith János iratát (az Oltári-szentség elleni hirla
pot)illető levelét.Ez munkái közt talán a legmegha
tóbb. Frith fiatal ember volt, ki máskor Morus
igazgatása alá adta magát j de később az uj ta
nok buzgó ügyvéde lett. A jó indulatu mestere
által levélben adott intésnek semmi sikere sem
volt. Frith átalkodottan megmaradt tévedései.
ben i és a smithfieldi lángok közt veszett el,
mellyek Henrik által gyujtattak a katholikusok,
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és protestansok ellen, különbség nélkül*). Kö
vetkezik az 1533-diki év.

Vessünk itt egy pillantást az udvarra, melly
nek ragadványától sir Tamás szerenesés volt
megmenekedni. Öt év folyt le, mióta Henrik
először kivánta a házassági elválasztást , és há
rom, mióta Boleyn Annával élt: de még sem lát
szott, hogy nagy előmenetelt tett volna tervei
nek kivitelében. Ő mindenesetre melltanulta e
szomoru igazságot, hogy: a h á z ~ S a á g t ö r é s
utja tövisekkel van behintve

Egy Cranmer nevü pap, Wiltshire grófnak,
Boleyn Anna atyjának és házának régóta hive,
volt első, ki javaslá a királynak a házassági el
válásra nézve az európai egyetemek véleményét
kikérni. Henrik elragadtatva a dolog ujdonsága
által, felkiáltott: "Ez ember a vágó-disznót fülé
nél fogva ragadta meg." Anna régtől ismerte
Cranmert j és ügyességénél fogva, melly őt jel
lemzé, tökéletesen áthatotta jellemét , és kiszá
mitotta a hasznot, mellyet természeti hajlékony
ságából merith et. Szolgálata a vallási ügy
ben nagylelküleg volt megfizetve : de e mellett

O)"Quae tua religio? Pari sic jure necarc
Igne lntheranos, catholieosque cruce !"
MiIlyen a valláso d ? hogy mindkettőre halál vár:
Lutnranusra tüz, a katholikusra kereszt.

(Henri. Holland. 1540.)
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feláldozásáért egy nagyobb jutalom várt rá. A jó
Warham halála után Henrik őt az ország legna
gyobb egyházi mélt6ságára emelte: bizonyos Ie
vén, egy szive szerinti canterburyi érseket ta
lálni benne. Az államiratok kdvétkező helyei kö
zelebbről engedendik követnünk a vallási ügy
előhaladását. Martius 30-kán avattatott Cran
mer canterburyi érsekké. Egy kézzel a pápai pe
csétea-Ievglet fogadta, melIynél fogva az érseki
palásttal felruháztatott : másikkal átadta azt a
koronának; kinyilatkoztatva, mikép a pápa jogát,
azon egyházi méltóságot osztogatni, melIyet ke
zéből kapott, el nem ismeri. Egyszersmind ca
nonszerü engedelmességi esküt mondott a pá
pának j s ugyanakkor tiltakozott, hogya pecsé
tes levélben foglalt állitá!lokat nem hiszi. April
11- dikéről Cranmernek egy levelét találjuk a
királyhoz; és Henrik válaszát arra. Azok a feje
delem, s tanulékony érseke által játszott valósá
gos seindarabek egyikét tűntetik föl j mert ők

bámulatos könnyüséget szereztek a szinmüvé
szetben. Cranmer könyőrög, hogy miután tetszett
a mindenható Istennek, és ő felségének őt nyo
moruságos, és méltatlan létére II primási magas
hivatalra szólitani, adja neki királyi engedeI
mét, a vűlási ügyet tovább folytatni, és el
végre befejezésig vinni j és ezt lelkiismeretének
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megkönnyitésére, a országa iránti kötelességé
nek betöltésére. A feleletben Henrik mondja,
hogy kellemetlen neki látni "örökösödésének bi
zonytalanságát, melly népét igen bántja." Gond
jára bizza "primási tiszténél fogva valamelly
irányt adni a nevezett házassági fontos ügynek, és
azt a mindenható Isten tetszése szerint bevégezni,
miután az olly soká függőben volt nagy nyugta
lanságunkra, és lelkiismeretünk terhére."

Május 12-kén kelt levele Cranmernek Hen
rikhez. - Egy intés intéztetett Katalinhoz; s azon
esetre, ha azt el nem fogadja, i g a z á n é a n y i I
v á n s á g o s a n ID a k a c s n a k jelentetett ki.

Május 17-kén Cranmer Dunstablc-ban, Ka
talin királyné székhelyén van j ir a királynak, tu
datandó velc,hogy ő kegyelmessége nagy ügyének
végleges itélettel következőpénteken kell eldőn

tetnie , "a mikorra reméllek minden kitelhetőt

megtenni, mint hozzám illik, a mindenhat6 Isten
dicsősége-, és az ügy egyszerü igazságáért."

Cranmernek május 23-kán kelt ujabbi le
vele értesiti a királyt, hogy májusnak ezen 23-ik
napján az ő kegyessége nagy és fontos ügyét ér
deklő itéletet kimondta. A mit hozzá tesz, mutatja,
hogy nincs veszteni való idő. "A Tharlesbury ur
által (ki öt évvcl későbbHenrik által westmiDsterí
püspökké tétetvén, egyetlen püspök volt e széken)

10
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áthozott levélből értesültem kegyességed abbeli
akaratáról, hogy kegyességed törvényszéke által
a második házasságot illető határozatot hozassak.
Megküldtem annak a mondott leveleket, s föl
kértem azok tartalma ezerinti eljárásru , könyö
rögvén: méltóztassék kegyeeségedtovábbi tetszé
sét a nevezett házasságot illetőleg velem tudatni,
mihelyt kegyességed, és tanácsa egy végleges el
határozásban meg fogtak állapodni ; mert a koro
názás ideje olly közel van, hogya dolog gyors
megol dást kiván."

Lord Mountjoy levelei a törvényszékhez
julius 3-ik- él'! 4-kéről, Katalin királynéval Amp
tilllakhelyén tartott értekezletrőlijelentést fog·
lalnak magukban. Lesz alkalmunk elevelekből

hosszabb kivonatokat adni.
Boleyn Annának september 7-kén kelt

levele lord Cobhamhoz, Erzsébet herczegnönek e
naponi ezületéaét tudatja.

October to-kén levelet ir lord Mountjoy,
Katalin kamarása, Cromwellnek. Katalin királyné
házának több tagjai nem akarják őt máskép, mint
királynénak nevezni. Belefáradva a kamarás
ságba, elbocsáttatásáért könyörög.

Herczeg SufFolknak december 19-kén
kelt levelei a törvényszékhez és a királyhoz, a
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Katalinnali értekez1etről tesznek jelentést, a ki
Buydenbe vonult.

1534. május 21·kéről Lec érsek, és Tunstall
püspök irnak a királynak. Minthogyatörvény.
szék világi tagjainak nem sikerült Katalint az
elválásra rábirni: elhatároztatott megkisérteni,
miIly sikert hozhatna létre a papság; ennek érte
kcz1ete felőli jelentés imez: "Minden haszontalan;
Katalin, mindnyájok daczára, el van tökélve ki
rályné maradni, s jogaiból legkisebbet sem akar
engedni."

Clarks, wellsi püspök, Cromwellnek Elep
tember l3-kán irt levelében egy lelkészről be
szél, a ki, a nélkül, hogy akarta volna, Katalin ki
rálynéért imádkozott Anna királyné helyett. A ki
rálynénak ezen önkénytelen párthive, a ki csupán
a mcgszokás erejénél fogva végezte igy kötelessé
gét, CaroIig tudor, a wellsi székesegyház kano
nokja volt, s kényszerittetett sértése mély meg
bánását kifejezni j melly sértést a püspök elég
fontosnak találta a törvényszéknek főljelenteni.

Henrik január 25·kén vette Annát titok
ban nőül, s koronáztatása junius l-én tartatott
meg. E szertartás, könnyen megfejthetőokokból,
pompásabb és nagyobbszerü volt minden addig
látottaknál. A király Morus véleményének nyoma·
tékos voltár61 meggyőzödve levén, minden esz-

10·
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közt felhasznált, hogy tőle legalabb latszatát a
helyeslésnek megnyerhesse. E esélból a durhami,
bathi és winchesteri püspököknek meghagyta,
hogy őt a koronázásnáli megjelenésre kötelez
zék. Irtak tehát neki, öt a körmcntelhezi csatla
kozásra rábirandók; s a levélhez, udvari ruha
vétele végett, a mint meghagyva volt, husz font
sterlinget mellé keltek. Morus mentegetődzött, és
mondá, hogy a husz font ott maradhat, a hol
van. "De, tevé hozzá ünnepélyes hangon, vigyáz
zanak fötisztelendőségtek,vigy:ízzanak, nehogy,
miután sikerült önöket azon elhatározásra birni,
hogyakoronázásnál jelen legyenek, később azt
kivánja önök től , hogy érdekében prédikáljanak,
s végre védelmére még könyveket is irjanak.!'

Morus Boleyn Annáról, és a koronázásról
beszélvén családjának, mondá: "Midőn azt vél
jük, hogy röptűnkben B legmagasabb regiókba
emelkedünk: hányszor foszt meg a sors szárnya
inktól, s hirtelen a főldre zuhanunk." Egy valaki
az ez alkalommal adatni azokott ünnepélyek
röl beszélvén neki, viszonzá: "Tánczolhat
nak ott azok, a kiknek van miböl fizetni a ze
nészeket; de vigyázzanak, nehogy az ünne
pély vége, kezdete legyen a balsorsnak." Mo·
rus j61 tudta" hogy megjelenni e becsempészett
királyné koronázásán annyi lenne, mint hátat for
ditani régi urnőjének , s gunyolni öt szerencsét-
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lenségében. Hogy kifejezésével éljünk egy ál.
lam-férflunak, ki a következett kormányok egyike
alatt élt; "Ő nem volt azon fényes bogarak kö
zül, kik csillognak, mig barátjaik jó szerenceéjé,
nek nyara tart, s eltünnek, ha rossz idő közelg. u

(Lord Burleigh.) E körülményben Morus világo
san látó szeme II jövőben olvasott. Midőn Ro
pertől a király házasságát hallotta, homlokára
tevén ujját, néhány perczig el gondolkozott, azu
tán monda : ,,~~iam Roper, ők nem maradnak
ennél; kérem az Istent, hogy ezen esemény ne
legyen eskük által megerősitve, s ne adjon okot
sok kegyetlen tényekre lU Az események, mellyek
néhány hó mulva bekövetkeztek, igazolták e jö
vendölést. Valószinünek hiszik, hogy a kevés
tartózkodás, mellyel Morus érzelmeit kifejezte,
és a rettenthetlenség, mellynek próbáját adta,
midőn vonakodott az Ő eszméivel s öntudatával
ellenkező szivességeket elfogadni, Boleyn Anná
nak tudomására jutott; és hogy ő legmunkásabb
tényező volt azon szigor előidézésében, mellyet
később Henrik régi és hű szolgája irányában ki
fejtett. Pedig azt hitte volna az ember, hogy
Anna minden mérgeskedését kimeritette a sze
rencsétlen Wolsey ellen.

Lássuk, mit csinált ez idő alatt a szeren
csétlen Katalin, és hogyan állt ellen az ismételt
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kisérieteknek őt rémitéssol oda vinni, hogy jo
gai- s méltóságáróllemondjon.

Junius 23-ikán, mint már láttuk, Mountjoy
lord több más egyének kiséretében a királyné
lakhelyére, Amptillbe ment, vele a király határo
zatát tudatandó. Öt, a meghülés következtében
gyöngélkedőt,egy nyugágyon fekve találták. Mi
dőn uj czimét hallotta, meIlyet ezután vala vise
lendö, mondá: "hogy ő nem özvegy királyné (dou
airiére), hanem királyné s a királynak törvényes
nejei hogy őt a király mint szüzet vette nőül, azu
tán megkoronáztatott, királynévá főlkenetett, s
a királytól törvényes magzata lett, és s e mm i
k o r c s-s z ü l ö t t j e: ezért vallhatja, és bebizo
nyithatja a királyné czimet, s viselheti azt egész
életében; végre, hogy sem az lsten törvényével,
sem az emberi törvényekkel össze nem egyez·
tethető, sem a király becsületével össze nem fér,
hogy két királyné legyen." Midőn eléje terjesz
tettük, mond Mountjoy, hogy, ha megtartaná a ki
rályné nevet, azt gondolnák az emberek, hogy
hiu vágyno.k, a dicsőség nyomoru szomjának en
ged, a mi által még inkáhb felingerelné ő kegyel
mességét, a királyt, nem csak önmaga, de egész
caaládja és szolgái ellen j hogy ürügyöt szolgál
tatna a királynak, kedves (~s tiszteletre méltó kis
asszony leányától atyai indulatát megtagadni ; a
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ha egyéb okok nem volnának is, kell, hogy ez
birja elhatározásra: felelete illy értelmü volt: A
mi az egész hiu dicsőséget illeti: ha nem állott el
attól, hogy magát a király törvényes nejének nyi
latkoztassa, ez nem onnét volt, mintha a királyné
czimrevágyott volna, de hogy öntudatának eleget
tegyen. A mi pedig leányát, a herczegnőt illeti: az,
a királytól törvényesen származott leány, s a mint
Isten adta nekik, ö kész visszaadni a királynak
mint leányát, hogy tetszése szerint bánjék vele,
mit sem kételkedvén, hogy Isten segitségével de
rék nő lesz belőle j végre hogy sem magáért, sem
Iednyáért.sem csaIádjáért,s bármillyenek legyenek
ti. szerencse vagy balsors eseményei, nem fog en·
gedni e tekintetben, miután lelki üdvössége fo
rog fen j és idézte az evangelium szavait:
n A Z O k t ó l n e m k e II f é l n i, k i k n e k csa k
a t e s t f ö l ö t t van h a t a l m u k j h a n e m a t
t ó l e g y e clÜ l, k i n e k h at a l m a a l e l k e k
r e i s t e r j ed." Másnap ujolag elmentek hozzá,
hogy neki az azelőtti napon történtekröfijelentést

felolvassák; midőn e szavakhoz jöttek: k i r á l y i
ö z ve g y h e r c z e g n Ö, kezébe kérte az iratot;
és tintát, meg tollat kérve,e szavakat saját kezével
kitörölte, miként még most is látható. Miután az
irat igy kiigazitva átolvastatott, mondá : "hogy ő
nem hiu dicsvúgyból követeli a királyné czimet;
erösité , hogy inkább akarna egy koldus neje
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lenni, csakhogy lelki üdvéről bizonyos legyen,
mint Bem hogy királynéja az egész világnak, ha
e mellett saját hibájából el kellene kárhoznio.. A
mi azt illeti, hogy Ő csak alattvalója a király
nak: erre felelte, hogy "addig, mig a király ugy
nézte őt, mint nejét, ő szintén alattvalójának tar
totta. magát j de miután a király nem lát többé
benne házastársat, kinyilatkoztatja, hogy ő nem
jött országába mint eladó portéka, sem pedig
azért, hogy kereskedőhöz menjen férjhez."
Hozzá tevé, "hogy ő mindig tisztelettel, és hü
séggel viselte magát a király iránt j és ha be
bizonyithatnák , hogy tetteivel, vagy szavai
val ő kegyelmessége, vagy az ország ellen valamit
vétett, kész elviselni a büntetést." Két hóval
azután egy ujabb kisérlet tört meg Katalin szi
lárdságán. A hozzá küldött Snssex, és Suffolk her
czegeknek felelé, hogy készebb darabokra vá
gatni, mint a királyné törvényes czimérőllemon

dani. Minthogy régi szolgái vonakodtak más czi
met adni királyi urnőjöknek, a bizottmány ezek
helyébe uj cselédeket hozott. De Katalin szilárd
sága olly tiszteletet parancsoló volt az ujonnan
jöttekre nézve, hogy, midőn előszólittattak esküt
tenni, kinyilatkoztatták, miszerint nem akarnak
neki Bzolgó.lni, mig ugyanazon szellemil marad.
A biztosok Somersham-bu. leendő átBzállitta
tásáról beszélvén l kijelenté nekik, hogy "rá
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nem fogják birni az oda menetelre, ha csak meg
nem kötözik."

Ha figyelembe veszszük Henrik kegyetlen
ségét, s annak mesterkedéseit, ki mellette volt,
mindigkészlevénőt rosszra ingerelni: csudálkozni
fogunk, hogyarettenthetlen Katalin a bünte
téstől megmenekedett. Ha legkevesebb gyanu,
legkisebb látszata a rágalomnak érhette volna:
milly mohón ragadták volna meg az illy alkal
mat, hogy végromlást hozzanak rá.

Lee és Tunstall a királynévali összejövete
lókkor sem nagy gyöngédség, sem nagy ügyesség
jelét nem adák. Azzal kezdék a beszédet, hogy
a király, a1; ő egykori férje, miután feloldatott a
házasságtól, melly őt vele egyesité, egy másik
ujat kötött kedves nejével, Anna királynéval j

hogy Isten kegyelméből e házasság már egy
szép utóddal van megáldva, s reméllik, nem so
kára egy mésodik is lesz. Katalin nagy haragba
jött, s annyira fel volt indulva, hogy beszédjöket
minden szónál félbeszakité. Midőn állitották,
hogy Henrik fivéréveli házassága elhalt vala,
hangosan felkiáltott, hogy hazudtak, kik azt
mondták. Ö a pápához felebbezte a canterbu
ryi érsek által ellene hozott itéletet, kit hiába
való árnyéknak nevezett, mig a pápa Krisztus
helytartója; mint hű leány mindig aláveti magát a

*
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pápa itéletének. Végre kijelentette, hogy sem
fenyegetések, sem a halál nem viszik arra, hogy
királyné ezimérőllemondjon.

Azonban Morus vélekedése, és a szilárd
ság, mellyel nem rég a király akaratának ellen.
szegült, volt minden beszélgetésnek tárgya, és
az udvarnáli árulkod6k, az akkori udvaronczok
közül cgyik sem volt ellenséges indulattal
iránta. Agyülölet vá4ürügyöt kereset ellene,
s azt föl is találta. Miután Henrik clválása nyil
tan kikiáltatott, cgy okmány volt a kormány
által közzé téve, melly az erre szolgáló oko
kat fejteget é. Hire keringett, hogy Morus ez
okiratra választ készitett A vád sulyos vala
egy illy perczben , s Morus szükségesnek látta,
azt mcghazudtolni. Irt Cromwell titkárnak, men
tegetve magát egy feddhetlen öntudat erélyével.
Azonban őt nem zavarta meg ujabb helyzete.
Már rég előrelátta a láthatáron képződő ferge
teget, s önmaga- és családjára vonatkoz6 jöven
dölései épen ugy lőnek, fájdalom, igazolva, mint
az, mellyet az akkori dolgok- s emberekről

mondott. Sokkal jobban ismerte a király indula
tos és vad szeszélyét, semhogy nem félt volna
tőle, miután kivánatinak ellenszegült, s tervei
hez csatlakozni vonakodott. Elszánva és nyu
godtan várta a csapást, melly őt nem sokára suj
tandó vala. Morus nem volt felruhúzva azon
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gondtalan, vakmerő szellemmel, melly ösztönzi az
embert sorsával daczolni. Nejét és gyermekeit
féltette a csapástól, melly az Ő személyében azo
kat érendette. Sok álmatlan éjeket töltött, kérve
az eget, adjon neki bátorságot balsorsát elviselni.
"Mert, mondá, ugy tálalom, hogy minden philo
sophiám mellett sem tudna testem egy fricskát
kiállani. " Halljuk, hogyan fejezi ki magát e
tárgy felett Margithoz később irt egyik levelé
ben: "Ámbár erős reményem van, hogy egy olly
bölcs, s olly jó fejedelemnek soha sem fogja az
Isten megengedni, hogy ekként jutalmazza be
csületes és hű szolgáinak hosszas fáradalmait:
azonban, minthogy semmi scm lehetetlen, nem
felejtkezem meg ez alkalommal Jézus Krisztusnak,
evangeliumában adott abbeli tnnácsáról, hogy mi
előtt elkezdeném épiteni az erősséget lelkem ol
talmára, ki kell előbb számitanom , mennyi lesz
a költség. Sok éjszakát töltöttem, Margit, nyu
galom nélkül, mig nöm aludt i felszámitottam, mi
elót.t elssunnyadék, mindazon veszélyeket,mellyek
fenyegetnek, a bizonyos vagyok, hogy senki
aggodalma nem hasonlitható az enyimhez. Mégis,
köszönet az Urnak, mindezek daczára sem volt
soha gondolatomban megváltozni, ha szinte leg
szomorubb sejtelmeim valósulni fognának is. lJ

Tanácsosnak vélte, családját a Iegseomo-
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rubbra, a. mi bekövetkezheték, előkészitenij felfo
gadott egy izben egy rendőr-ügynököt,kinek, mi
alatt az asztalnál ülnek, oda kelle jönnie, s lármá
san zörgetve az ajtón, őt másnap a törvényszék
előtti megjelenésre idéznie. Illy különcz médon
akarta. nejét s gyermekeit megszoktatni állha
tatossággal fogadni a szerencsétleneégeket, mely
lyek, sejtelme szerint, nem sokára rájok há
ramlandók valának.

Ez év végét egy emlékezetes végzés tette
nevezetessé. A papság két gyülekezetet tartott:
egyet Canterburyban, a másikat Yorkban. Az el
sőben eldöntötték, hogyaromai püspök nem ka
pott az égből nagyobb hatalmat, mint a többi püs
pökök; csak négy szavazat volt ellenkező, s egy
kétes. Yorkban e vélemény egyhangulag lőn elfo
gadva. Az oxfordi s cambridgei egyetemek követ
ték e példát; és Cranmer lemondván az apostoli
szentszék követe cziméről, metropolitának ne
vezte magát. Rendeltetett az is,hogy a,pó.pa' sző a
vallási szertartásos könyvekbőlgondosan kitöröl
tessék; s az egyház fejedelmeérti ima szinte eltöröl
tetett. Mindenkinek meghagyatott, hogy őt csak
romai püspöknek nevezzék j mig ll. káptalanok és
szentszékek lemondtak hatóslÍ.gukról magán pe
csét alatt, és elismerték II király korlátlan felső
ségét.

Henriknek (~Z idótöl fogva nem volt többé
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mi után sovárognia, *) A befolyás, mellyet heves
természetére egy Wolsey, és egy Morus jelenléte
gyakorolt, nem létezett többé j mind akaratának,
mind szenvedélyeinek Cromwell és Cranmer, a ha
talom eme szolgaeszközei, hizelegtek. Az átalános
uralomnak, az egyházi és világi kettőshatalomnak
birása szerencsétlenül hatott a természetileg önzií
szivére,és a ki a balsorsból üdvös tanulságokat soha
n em meritett.Ezen egyesült okok azon mértékben,
a mint Henrik korban haladt, az érzékiség és tü
relmetlenség ama szomoru vegyületét eredmé
nyezték , melly ösztönszerüleg rettegést szül.

(Tytler). A királyegyházi felsőségénekmegala
pitása után a parlament II trón-öröködéesel fog
lalkozott i s egy más okirat által a Henrik és Ka
talin közti házasság semmisneks törvénytelennek,
Boleyn Annáé pedig tőrvényesnek és érvényes
nek nyilvánittatott. Az első házasságbóli gyermek
természetesen kizáratott az örökösödésből, és
egyedül a másodikból származottak valának hi
vatva országlásra. Felségsértési bünt elkövetőnek
nyilvánittatott mindenki, a ki a második há
zasságról rosszat mondana, vagy kétségbe
vonná az abból származott ut6dok örokösödését,

') Egy merész feleletet adott a királynak lord Ducre, II ki,
midün Henrik kérdezte Wle, mit tart az uj méltöeágröl,
mellyet magának eltnlajdonitott, válaszolA: "Ha felséged
már vétkezett, és ha netán jövűben vétkezendik, nem
lesz WllS teendője, Illint maA"amag-:ít oldozni fel."
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lenne bár a vétség irás, nyomtatás vagy cseleke
det által elkövetve j a ki pedig csak szavakkal je
lentené ki nem hclyeslő ítéletét, a felségsértést
fö] nem fedezővel egyenlő vétkesnek mondatott
ki. A király minden nagykoru alattvalójának
megparancsoltatott a mondott okiratra engedel
mességet esküdni, külőnben a felségsértés föl nem
fedezésé bünével fognának terheltetni. Próbára
tc endők valának a lelkek, s mindcnki aggodalma
san várta az órát, mellyben a félelem és kötelesség
közti küzdelem eléálland.A különféle vitatkozások
egy illy kényes tárgy felett a király lelkét folytono
san függőben tartották.Hatalmára féltékeny levén
a nemhelyeslés legkisebb jelenségében bűntényt

látott, mcllyet csak vérrel lehetett kiengesztelni,
Az első áldozatokat egy, a kenti szűz név alattis
mert Barton Katalinnak tulajdonitott öaezeesküvés

szolgáitatá neki. Barton Katalin Aldingtonban
született j és minthogy idegbajban szenvedett,
görcsös rángatódzásait, öeeze nem függő szavait
szomszédai tudatlanságból természetfölötti befo
lyásnak tulajdonitották. Végre ő maga is illy hie
delemben volt, s az illető lelkész ajánlatára fel
vette a fátyolt a szent koporsérőlnevezett canter
buryi zárdában. Itt magán kivül ragadtatásai,
s állitólagos revelatioi gyakoriab bakká I őnek, s
szent hire measze terjedt el, és sokakat tévedésbe
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hozott. Mackintosh szerint "kórságos érzékenysé
ge, Henriknek a katholika egyház iránti ellensé
ges magaviselete, és Katalin h fi nejének kegyetlen
eltaszitása következtében annyira röl volt izgatva,
hogy vallásos s emberies érzelmei sugallatából ki
jelentette, s valószinüleg hitte is, miszerint isteni
kinyilatkoztatás által ismeri a büntető ostort,
mellyet a király nem sokára önmagára, és orszá
gára vonand. "

Ezért ő többekkel, kik mint bűntársai vá
doltattak, elfogatott, és arra ítéltetett, hogy egy
vasárnapon, mint gonosztevő, sz. Pál keresztjénél
pelengérrc tétessék ki, s caalását vallja be. Az
emberiebb gondolkozásuak azt hitték, hogy Hen
rik megelégszik a biin nyilvános bevallásával. De
neki elégtételt csak a szegény leány vére adha
tott, kinek visioí, jegyzé meg a jószivü Mackin
tosh, ha nem is háborodott, de legalább zavart
elméből származtak... Fischer püspök ugyane
váddal sujtatott, mivelhogy az apácza némelly ki
jelentéseit ártatlanul hallgatta, s a toronybeli fog
lyok névsorába igtattatott. A püspök akkor már
80 évesnél korosabb levén, az öregséggel járó
gyöngeség s betegeskedés egész sulyával nehe
zedett rá.

Levelében a felsőház tagjaihoz , a vádbill
előterjesztésealkalmával, gyöngélkedő 8 beteges
állapotát hozta ról mentségére, hogy helyén meg
nem jelenhetett, hozzá tevén: "Ha jelen lettem
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volna, ugy mond, nem kétlem, miszerint számtalan
nyomoruságaim önöket még inkább sejnálatra
inditották volna azon ügyben, melly miatt e siral
mas helyzetbe jutottam." Roper szerint eleinte
Morus neve is be volt irva a vádlevélbe, azt te
vén föl a király, hogy ez annyira meg fogja za
varni és rettenteni őt, miszerint kénytelen lesz
engedni, s kivánságát teljesitendi. Henrik azon
ban nagyon csalatkozott. Morust személyesen
kellett kihallgatni védelme iránt j de minthogy
ez nem tetszett a királynak, a canterburyi "érse
ket, a cancellárt, Norfolk herezeget és Cromwelt
küldte hozzá, hogy őt megtériteni igyekezzenek.
Andley Morust a király különös kegyére, és szd
mos jótéteményire emlékeztette. Morus elismerte
azokat; de szerényen hozzá tevé, hogy ő felsége
legkegyelmesebben kinyilatkoztatta, rniszerint e
tárgyban többé nem fog nyugtalunittatni. Végre
a mint látták, hogy semmi tekintet által meg
nem rendithetű, tudtára adták, miszerint ő ke
gyelmessége a király, azon esetre, ha szép széval
semmire sem mehetnének vele, meghagyta nekik,
hogy az ő nevében hálátlansággal vádolják őt, s
mondják meg neki, hogy soha egy szolga sem
mutatta. magát hütlenebbnek ura, sem alattvallj
esküszegóbbnek fejedelme iránt. Szemére vetet
ték még azt is, hogy vagy maga irta ura nevé-



233

ben a Luther elleni könyvet, melly olly mélyen
vonta be Henriket a pápai követelések támoga
tására, vagy pedig fortélyaival birta rá a feje
delmet annuk megirására. Mindezen szemrehá
nyásokra Morus nyugodtan felelé; "E fenyegeté
sek megdöbbenthetnek ugyan egy gyermeket, de
engem soha. A mi a dolgot illeti: II király jól
tudja, hogy miután a könyv parancsolatából be
fejeztetett, én a szerző megegyezésével csak be
osztója és elrendezöje valék a tárgyaknak, inely
Iyeket tartalmaz." Hozzá tevé,miszerint ő főlsző

litotta a királyt, hogy az eszélyeseég kivánja na
gyobb óvatossággal érinteni a pápai főtekintélyt,
s emlékezteté őt a·p r a e m u n i r e-féle határo
zatokra, mellyek által a pápától pásztori gondjai
nak nagy része elvétetett j mire az indulatos fe·
jedelem viszonzá: "Mi annyira le vagyunk kö
telezve a romai szék iránt, hogy nem adhatunk
annak elég tiszteletet." Midőn Morus az emli
tett urakkali találkozása után Chelseaba vissza
tért, mondá neki Roper: "Ugy hiszem, minden
jól van, miután ön jókedvü." - ,Igen, hála az
égnekl'-- felelé Morus. "Kitörültetett neve a vád
iratból ?" kérdé ujra Roper. ,Hitemre mondom,
eszembe sem jutott a vádirat, viszonzá Morus.
Megmondom neked, miért vagyok oly jókedvü :
azért, mert kifogtam az ördögön. Valóban, olly
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messze mentem azon urakkal, hogy csak nagy
szégyenemre válnék azt máskor ujra megtenni. '
A hatalmas kisértésnek ez őszinte bevallása, és
az a fölötti ártatlan öröm, hogy az udvar csábjai
elől, élte koczkáztatásával, megmenekült, e né
hány bizalmas szavaknak magasztos fenséget
kölcsönöznek. (Mllckintosh.)

Henrik látva szelid bánása- és fenyegető

zésének meghiusultát, haragra lobbant, s dühö
sen kijelenté az iránti eltökélett akaratát, hogy
Morus a vádiratba tétessék, B mondá, hogy sze
mélyesen elmegy a parlamentbe J magának a vád
bill elfogadtatása iránt anaál nagyobb biztossá
got szcrzendő. Andley és ügy társai térden állva
kérték urokat, hogy szándékáról mondjon le,
attól tartván, nehogy II bilInek az ő jelenlétében
történhető visszavetése megalázza őt saját job
bágyai, s örökre megbecatelenitse a keresztény
ség előtt. Hozzá tevék, hogy nem kétlik, misze
rint ncm sokára kcdvezőbb alkalmat találand ki
vánságának eleget tehetni j de hogy Morus az
apácza ügyét illet;i1eg olly ártatlan, miszerint az
emberek őt inkább dicséretre, mint gyalázatramél
tónak tartják.Illy hatalma volt, mond Mackintosh,
II védtelen erénynek ama csekély függetlenség
vágy fölött, melly a szolgalelkü pairek kebelében
még végképcn ki nem aludt, valamint az em-
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beriség érzetének ama maradványa f"ölött, mellyet
a hideg politika az urok zsoldjában álló állam
férfiak szivében még el nem fojtott. Ez utóbbiak
egyik legaljasbika, Cromwell Tamás, másnap Ro
perrel a parlamentben találkozván, miután a ki
rály m inisterei kérésének engedett, fölkérte
őt, mondaná meg Morusnak, hogy neve a véd
billből kitöröltetett. Roper követet küldött ne
jéhez, Margithoz, a ki e tudósitdst rögtön meg
is vitte kedves atyjának. Morus szekott vidám·
sággal és nyájassággal felelé neki: ,Hitemre
mondom, Margitom. a mi halad, el nem marad.'
Kevéssel ezután Norfolk herczeg azt mondá neki:
"Misével, Morus ur, veszedelmes a fejedelmek
kel küzdeni; a fejedelem haragja halált hoz." 
,Hát ez az egész, kegyelmes uram? Ugya kü
lönbség köztünk abban áll, h o g y é n m II h a
lok meg, ön holnap.' Nem találhatni Plu
tarchban egy életrajzot sem,melly jeles mondatok
s nagyjelentőségü feleletekkel annyira bővelked

nék, mint Morusé. De ha van valami e viszonzűsok

élénkségénél nevezetesebb: az ama vegyülete a
tökéletes egyszerüségnek, s erkölcsi nagyságnak,
mellyet talán soha senki más el nem ért. Tanus
kodik erről, a mit Morus maga mond az a p á c z a
sajátságos történetét illetőleg. Nem elégedvén
meg azzal, hogy Cromwell titkárhoz irt levelében
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önviseletét igazolta, egy másikkal a királyhoz
járult, igen érzékenyen fölemlitvén abban régi
szolgálatait. Azonban, bárha az apácea ügyé
ben kielégitő módon iJ~azo1ta magút l uj ül
dözéseknek ment eléje. O, valamint bajtársa, az
erényes Fischer, méltán magára alkalmazhatta
volna Sbakespearenek VIII. H e n r i k ben elő

forduló eme szavait: "Ha olly emberek rágalmaz
nak, kik nem ismerik sem tehetségeimet, sem
személyemet, s mégis tetteim előadói akarnak
lenni, elmondbatom: Ez nem egyéb, mint követ
kezménye belyzetemnek, s a durva szirteknek,
mellyeken az erény keresztültörni kénytelen."

Fischer és Morus tekintélye nagy sulylyal
birt nem csak Angolbonbsn, de a szárazföldön
is; s a házassági elválás ellenzői hitték, bogy nem
csalatkozhatnak, a mig e két hirneves férfiu vé
leményéhez ragaszkodnak. Mind a két férfiu nem
sokára meg is mutatá, hogy állbatatosságukat
semmi sem győzheti le. Fiscber, miként már
emlitettük, ll. toronyban fogva volt, hol öreg s
beteges létére eleinte tulságos szigorral, utóbb
baromi hanyagsággal bántak vele. MidHn a jó,
több mint 80 éves öreg barátjai közül néhány
püspöktől meglátogattatott, kik vele együtt az
elválás kérdését komoly vizsgálat alá vették:
kijelenté, hogy nem vágyik különcznek tünni
fel, és bogy Ő kész minden engedményekre, mely-
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Iyek lelkiismeretével nem ellenkeznek. Hajlandó
volt Ő esküt tenni az örökösödósre, és nem vitat
kozni többé a Katalinnull házasság főlőtt ; de
soha scm tudná, tevé hozzá, kinyilatkoztatni,
hogy az elválás lsten törvényévcI nem ellenke
zik. Ez ki nem elégitheté a királyt; és Fisher, a
parlament előtt hevádoltatván, püspökségétöl
megfosztaték, II ujolag a Towerbe záratott. A sziv
telen elhanyagolást, mcllynck a tisztes főpap ál
dozatja lőn, és amodort, mellyel Henrik azok
irányában viseltetett, kik az ő haragját magukra
von ták, meghatólag ecseteli a fogoly, Cromwell
hez intézett egyik levelében, midőn igy szól:
"Esedezem ön előtt, legyen könyörülettel irán
tam szerencsétlenségemben ; mert' nincs scm in
gem, sem egyéb öltözékem; a legnélkülözhetle
nebb ruháim annyira elszakadoztak már, hogy
a legszánandóbb módon rongyokká lettek raj
tam; a mit én könnyen el tudnék ugyan türni,
ha e ruhadarabok egy kis meleget tartanának.
A mi az élelmet illeti: Isten tudja, mennyire nem
elégséges az némellykor. És most, az én korom
ban, gyomrom nem nélkülözhet egy kis busele
delt; e táplálék hiányában egészen elgyengültem,
testem változásoknak, betegségeknek van kité
ve, mellyek egészségemet földulják. Igen kérem
önt arra is, sziveskedjék bölcs belátásánál fogva
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rábirni Ö magasságát, a királyt, hogy legyen ke
gyelmes irányomban, szabaditson ki e hideg, ki
nos fogságomból. E jótéteménye engem örökre
lekötelezend, hogy önért a mindenható Istenhez
könyörögjek. Vajha gondviselése, 6 pártfogása alá
venné önt! Még két kérésem van önhöz: elöször,
hogy egy papot ereszazen hozzám a toronyba, a
ki gyónásomat kihallgassa a jelen szent idöszak
han j másodszor, hogy szabad legyen néhány
könyvet kölcsönöznöm ájtatoskodásaim hatha
tósb teljesithetése végett e napok alatt, mellyek
ben lelkemnek szüksége van vigasztalásra. Ez
az, a mit felebaráti ezeretetében bizakodva ké
rek. Adjon az Isten önnek vig karácsoni ünne
peket, s töltse azokat olly kellemesen, miként
szive kivánja. A toronyban, dec. 22., önnek sze
gény alamizsnása. Rochester, s. k." Nem tudjuk,
valljon e levél meginditotta-e üldözóinek szivét,
s nyert-e valamelly enyhitést bajaira? Még egy
évig maradt a toronyban; és tekintve agg korát, 8

a bánásmódot, mellyet tapasztalt, valószinünek
látszék, hogy a halál nem sokára véget vetend
szenvedéseinek, a midön a tisztelet, mellyet
vesztére ugyan, de a legjobb szándékb61, iránta
III. Pál pápa az által tanusitott, hogy öt bibor
nokká kinevezte, - VIII. Henrik dühét fölger
jeszté.
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Alig jutott ezen elömozditda hire a király
fülébe, legszigorubb rendeleteket adott ki, hogy
a pápai követnek államaiba lépni meg ne enged
tessék; a rögtön a toronyba küldte Cromwell
titoknokot, hogy a szegény öreget, a ki borzasztó
nyomora s szenvedéaei közepett mit sem tudott
uj méltóslÍgáról, kikérdezze. Némi előzmények

után mondá. neki Cromwell: "l\1onseig. Roches
ter! mit mondana ön, ha a pápa bibornoki kala
pot küldene ön számára ? elfogadnű-e ?" - ,Uram,
felelé a püspök, én annyira érdemetlennek hi
szem magamat e magas kegyességre, hogy arra
legkevésbbé sem gondolok. De ha megnyerném
e méltóságot, biztos lehet ön, hogy azt lehető

leghasznosabban forditanám a Krisztus szent
egyháza szolgálatára j s e tekin tetböl azt térden
állva elfogadnám.' Ép ezt kivánta a vallató j fl

mint buzgó, és hűséges követ, rögtön tudtára
adá a királynak szóról szóra a nyert feleletet.
Henrik dühében eleinte egy szót sem tudott
szólani, *) utóbb nagy erőködés után fölkiáltott:
,:Ah! ah! Az öreg tehát még mindig olly eré
lyes. No jól van! hadd tegye öt a pá.pa bibor
nokká, mikor akarja. Isten anyjára! Pál meg
küldheti neki akalapot; de gondom lesz rá,

*) Folytonosan elnyomta tulslÍ.gós kövérsége
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hogy ne legyen fő, melly azt viselhesse." A. ki
rályhoz jun. 12-ről szóló egyik 6ürgönybcn követ
kezőt olvashatni : "Végre, nevezett Machon irja,
hogy midőn a rornai püspöknek ellenvetést tőn

az iránt, hogy a rochesteri püspököt bibornok
ká. kinevezte, habár jól tudta, hogy ez nem birja
felséged kegyét, sőt magára vonta felséged méltán
megérdemlett haragját: az emlitett püspök felelé,
hogy korán scm tette ezt felséged bosszantására,
hanem azért, mert a rochesteri püspököt tudo
mánya-, és erényes életénél fogva méltónak itélte
arra, hogy az egyetemes zsinatban részt vegyen,
~ a vitatkozásokban segédkezet nyujtson, s véle
ményét nyilvánitsa."

E perestől Fisher sorsa el vala döntve ;
és hogy, legalább látszólag, büntetésre méltő

nak találtassék, ugyanazon aljas és kegyetlen
eszközöket használták ellenében, mellyek később

maga Morus ellen is sikerrel lőnek alkalmazva.
Rich, a közvádló, ki gyülöletes nevezetességre
tett szert, a. püspökhöz küldetetett, gyanutlanul,
a király izenetével. Ez értésére adá neki, hogy
ő felsége saját lelkiismeretének megnyugtatása.
végett küldte őt titokban hozzá, megtadandó,
milly véleményben volna a püspök a felsőségre

nézve. S hogyannál bátrabban feltárja szivét
előtte, Rich hozzá tevé, hogy a király becsilletére
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fogadta, miszerint, bármit mondjon, semmi ve
szélytől nem tarthat, és hogy nézeteivel, mellye
ket igy bizodalmasan nyilvánitand, vissza nem
fognak élni. Fisher bizván ez igéretben , és
nem sejtvén semmi kelepezét, vigyázatlanul ki
nyilatkoztatta: "hogy ami a felsöeég i kérdést
illeti, kénytelennek látja magát ismételni ő fel
ségének, a mit már annakelőtte több izben mon
dott, s még mindig mond, ha mindjárt meghal
nia kellene is: hogy az egészen törvénytelen, és
hogy a királynak óvakodnia kellene illy czimet
tulajdonitani magának, ha lelke üdvével, s ma
radékainak jólétével gondol." E szavakért Fi
sher itélőszék elé állittatottj Rich tanuekodéséra
vétkesnek nyilvánittatott, a f.ejvesztésre ítéltetett,
A halált derült homlokkal s hősiesen állotta ki,
mikén t azt jellemétől várni lehetett. Kivégezte 
tése napján reggel öt órakor tudtára adatván,
hogy készüljön a halálra, a nélkül, bogy arcza
változott volna, fogadta e hirt, és még két órát
nyugodtan aludt szalma-ágyán. Azután felkelt, s
több gonddal öltözködött, mint rendesen ; mit
inasa észrevéve, midőn figyelmezteté, bogy nem
sokára meg kell válnia ruhditől:"Mit bánom én,
János! - mondá, - nem tudod-e, hogy ma me
nyegzőm napja van, B illő, bogy illy körülmény
ben örüljek, a tehetségem szerint öltözködjem ?"

11
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A tisatelet , mellyet Henrik azelőtt tanu
sitott c csodálatra méltó férfiu iránt, mint a ki
atyjának személyes barátja, és tanácsnokai közül
az utolsó élő volt, és a kinek gondoskodásába
ajanl otta istenfélő anyja, halálos ágyán, a tapasz
talatlan ifjut,-most már, miként látszék,emberte
len s kiengesztelhetlcn gyülöletté változott. Nem
elégelvén a tisztes főpap kivégeztetését, ren

delte, hogy boltteste ruháitól megfosztatván,
több óráig közszemlére kitétessék. azután egy
gödörbe vettessék lepel B koporsó nélkül.

Erasmus rövid vázolat.ban ekként adja elő

Fisher jellemét : "Senkit nem ismerek, a ki
feddhetetlen önviselet-, ismeret.bőség- s lélek
nagyságra hozzá fogható volna." Storer, emlé
kére igen szép verseket. irt.,mel1yek igy végződ

nek: "Ezen, patriarchához hasonló, a minden
tetteiben komoly férfiu erényesen végaézarán
dok-pályáját, s késő vénséget ért, hogy annak
beosét fölmutassa,"

Martius 30-kán zárattak be a parlamenti
ülések. Midőn az alsóház a lordok házasorompói
előtt megjelent. : minthogy nem lehetett sem ta
nácakozni, sem végezni, Andley lovag a király nyilt
rendeleteit olvsstatá föl, meIlyek az örökösödés
s egyéb t.á.rgyakra vonatkozó esküformáról, és a
canterburyi érseknek, a cancellárnak, s Norfolk
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és Suffol k herczegeknek biztosokul lett kinevez
tetéséról saölottak, Elérkezett a percz, hogy
már most a volt cancellár állhatatossága tétessék
próbára.

Morusnak april 13-kán kellett megjelennie
Lambethben a biztosok előtt, hogy esküdjék
meg azon törvényre, mellyről századunk legje
lesb jogtudósainak egyike azt mondja, hogy az
"egy szörnyeteg és zsarnoki rendelet, törvény
nek illetéktelenül neveztetvén." E vészteljes idé
zés őt chelseai csendes magányában tanulmá
nyaival foglalkozva találta; a csapást azonban,
melly őtet érte, már rég előrelátta. A mint
Cresaire mondja : ."Előérzete levén arról, a mi
nek e napon bekövetkeznie kellett, a szokottnál
korábban kelt föl j templomba ment, meggyónt,
s az első szent misén megáldozott j mit ő rendesen
tenni szokott, mielőttnagyobb fontosságu dolog
hoz fogott. Ugyanazon rendőrök, kik a lovag le
tartóztatásával bizattak meg, egy más parancscsal
is el voltak látva, nála házkutatást tartani j azt
hitték ugyanis, hogy valósággal koránsem olly
szegény, millyennek magát lenni állitá. Morus,
ki nyugodt lélekkel türte a sérelmet, melly házi
szentélyének erőszakos róldulatása által rajta
elkövettetett, mit sem vesztett változatlan vi
dámságából. Azalatt, mig a rendörök motozás-

11*
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sal valának elfoglalva, mondá Morus Margit le
ányának, hogy azok, kik kétségbe vonják sze
génységét, s e tényről maguknak meggyőződést

szerezni iparkodnak, sikertelenül fáradoznak.
"Ha csak, tevé hozzá, egy hamis pillantstot vetve
nejére,- a rejteket fől nem fedezik, a hol Alice
ékszereit zárva tartja." Fölszólitásukra, hogy
követné öket, Morus elindult, s Roper-t kisérő

társul főlkérte.

Szokása vol t korán indulni Westminsterbe I

valahányszor hivatalos kötelességel oda szóliták;
s ekkor neje, és gyermekei öt egész a folyó part
jáig elkísérték, a hol aztán saJkájába szállott. Ut
közben majd egyiknek üdvös tanácsot adott, majd
másikkal ártatlanul tréfált; 8 hogy ha egész napra
hagyta el öket, mindnyájokat megölelte, s a sajka
megindultával kezével üdvözlötte őket, mig
ssemei elöl a fák között eltüntek. Most is kisér
ték öt, mintrendesen; de ezuttal kimaradt a vi
dám enyelgés. Föltárva állott előtte a jövő, s
atyai szivét keserü érzés fogta el. Egy pillanatra
rendkivüli gyöngeséget érzett, s nem bizott ma
gában. De nem akarván csallídja; aggodalmát
növelni, midőn a kert rostélyzatához értek; melly
a Temse partjára szolgált, meg'llott, megölelte
nejét, gyermekeit még érzékenyebben , mint
máskor, s kérte őket, térnének haza, s imádkoz-
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nának érette. Erre gondosan betevén maga után
az ajtócskát, a sajkába lépett Roperrel, s négy
cselédjével. Egyszer sem nézett vissza a kert
felé, hogy övéit a szokott, Isten-hozzád'dal üdvö.
zölné, S igy nem érzé a fájdalmat, mellyet kedves

Margitjának látása okozott volna, a ki vissza
maradva, a helytől megválni nem tudott. "Morus
arcza, mondja Roper, visszatükrőzébelső szenve
dését, s hosszu ideig mély elmélkedésbe volt el
merülve. Kétségkivül érzelmeinek küzdelme he
ves vala; de végre azon magasztos elvek követ
keztében, mellyeknek szerinte minden alsóbb
rendü tekintetnek engednie kellett, lelke meg
könnyebbülvén, és földerülvén, megszoritá Roper
kezét, s halk, de nyomós hangon ezt mondá neki:
,Fiam, hála Istennek I a csata meg van nyerve.'
"Akkor, mond Roper, nem fogtam fel szavai ér
telmét j de nem akarván elárulni, hogy nem ér
tem, felelém : Uram! azon igen örülök. Csak
később sejtém, hogy a szeretet, mellyel Isten
iránt viseltetett, ollybefolyással volt rá, misze
rint ő minden emberi gyarl6ságon fölülemelke
dett,"

Morus a biztosok előtt megjelent; és miután
a határozatokat és az esküformát elolvasta, ki
nyilatkoztatá, hogy Ő kész esküdni a trónörö
kösödési rend főntartása- s védelmére ngy, a mint
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azt a parlament megállapitotta. Ö vonakodott
itéletet mondani azok rölött, kik parancsolták,
vagyellenezték az esküt j hanem kijelenteni el nem
mulasztá, miszerint neki lehetetlen az esküt le
tenni tartalék nélkül, hacsak lelkiismerete ellen
cselekedni nem akar j hozzá tevé még, hogy ha
azt vélnék , miszerint ezen eskü-megtagadás
daczböl ered inkább, mint sem bevallott aggo
dalrnéből : kész eskü által kétségeskedésöket el
oszlatni. A biztosok felhozták ellenében, hogy ő

VIlla az elsö, ki az esküt megtagadta j előmutaták

neki mindazon főurak s polgárrendüek aláirásait,
kik az esküt letették. A király bosszujával fenye
gették azt, R ki egy maga ellenszegülni meré
szélne. Miután másodszor is hiában szólittatott ról
az eskü letételére : Morust megátalkodottsággal
vádolták, hogy meg nem emlitette az eskünek
azon különös részét, melly lelkiismeretével ellen
kezik. Erre azt felelé, hogy ha részletesebben
fejtegetné azon okokat,mellyek őt a megtagadásra
birták, még jobban felböszithetné a királyt.
Mindazáltal igéré okainak előterjesztését olly
róltétel alatt, ha tudnillik a lordok Henriktöl
biztositást eszközlendnek ki az iránt, hogy meg
tagadása indokainak bevallása nem fog sértésnek
vétetni c5 felsége irányában, s ő rá veszélyt nem
haritand. A kikiildöttek felelék: hogy egy illy
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biztoaitás semmiképen sem fogna szolgálni vé·
delmül a törvényes vád ellenében. Egyébiránt
ajánlkozott a király becsületébe bizni. Cranmer
visszaélt némileg Morus őszinteségével, midőn

állitá, hogy: Morus nem rosszalvén azok eljárását,
kik az esküt letették, világos, miszerint ő csupán
csak az eskü törvénytelenségétől tartott; és meg
hagyta neki, hogy vegye tekintetbe, ha valljon
a kötelesség a királynak engedelmeskedni nem
egyátalán bizonyos-e? 1\1 orus megütődött e finom
okoskodáson, melly őt váratlanul lepte meg; de
annak alaposságáról semmikép sem volt meg
gyözödve. Miért is azt a választ adá, hogy, mi
után az eskü olly elvek bevallását foglalja ma
gában, minő például a király házasságának tör
vényessége, mellyre nézve az emberek vélemény
ben különbözhetnek: azt némellyek visszautasit
hatják, mások elfogadhatják egyenlő őszinteség

gel. Cromwell, kit Morus maga irányában j6 in
dulatunak vélt, fölkiálta, hogy Inkább szerette
volnalátni tulajdon fia kivégeztetéeét, mint hal
lani, hogy Morus megtagadja az esküt.") Cromwell
e feleletet ll. királynak mcgvivé, Andleynek

*) Cromwellnek e felkiáltása nagy álnokságot árult
el. Habár saivén látszott viselni az ex-canceHár sorsát,
mégis értésére adá, s ugy szólván, kijelenté, hogy Monls
megérdemlette a halált.
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azon szigoru meghagyásával, hogy világosan adja
elő a királynak, miszerint Morus ráállott az örö
kösödést illető eskü letételére. "Bizonynyal,
mond Morus, én nem tartom veszélyesnek az
örökösödésre megesküdni."

Morus nem tért haza többé. A westminsteri
apát őrizetére bizatott, kinek felügyelete alatt
négy napig maradt. *) Azután i534. april 17-én
pénteki napon a Towerbe vitetett. Kevéssel be
fogatáea után irta a következő levelet, melly
hün és lelkesen vázolja a törvényszék előtt tör
ténteket. Kellő elővigyázattekintetéből nincs az
sem aláirva. sem senkihez czimezve :

"Midőn a lordok előtt Lambethben megje
lentem, legelső idéztettem meg j holott Croydon
tudor (Hugh Lutimer) s több mások előttem ér
keztek meg. Miután előadták az okot, a miért
hivattak (a Oli legkevésbbé sem vala rám nézve
meglepő, osak egymagam levén világi, kit elő

hozattak), kértem, hogy ismertessék meg velem
a nagy pecsét alatti esküt. Azután látni ohaj tot
tam az örökösödési okiratot, melly nekem nyom
tatványban meg is küldetett,

Az iratok elolvasása s egybehasonlitása

*) Benson Vilmos 151O-benneveztetett apáttá, Apát
83glÍ.t Henriknek ajándékozá, ki őt decénná tette. Meghalt
l 549-ben.
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után kinyilatkoztatám, hogy nincs szándékomban
rosszalni sem az okiratot, sem a ki azt szerkesz
tette, sem azt, ki arra esküdött; sem pedig nem
akarom kárhoztatni lelkiismeretét, bárkitől ssár

mazott is az; de tiszta lelkiismeretem ollyatén taná
csot ad nekem ez ügyben, mikép, habár nem tlloga
dom is meg az eskütételt az örökösödésre, minda
mellett, a nélkül, hogy lelkemet az örök kárhozat
veszélyének ki ne tegye m, a tölem követelt esküt
le nem tehetem. Ha gondolnák, hog y ezen eskü
megtagadásom indoka képzelődés, nem pedig
alapos aggodalom: kész vagyok azt megnyugta
tásukra esküvel erősiteni j és ha ennek daczára
sem akarnának nekem hinni, mi haszna lenne
egy másik eskünek?") Ha az iránt meg volná
nak győződve, tevém hozzá, hogy igaz, a mire
esküezöm: igazságszeretetöknél fogvaremélleném,
miszerint nem fognak többé erötetni az általuk
ajánlott esküre, miután az lelkiismeretemmel el
lenkező. Erre a cancellár mondá, bogy mind
nyájoknak sajnosan esik ebbeli nyilatkozatomat
hallani, s azt tapasztalni, hogy mep;tagadom az

Ol) Ezen okoskodás döntő volt; de nem az forgott
fen, hogy megtudják, valljon Morus engedelmeskedik-e
lelkiismeretének ? Ezen emberek szerint a király iránti
vak engedelmesstlg megelözte a legszentebb kötelességek
teljesitését.
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esküt j és mindnyájan hitökre álliták, hogy én
vagyok az első, a ki az esküt megtagadta j a mi
király lS magasBágát ellenem nagy neheztelés- s
heves bosszura gerjesztendi. Ezután előmutatták

nekem a jegyzéket, hogy lássarn a főurnak s pol
gárrendüek neveit, kik már megesküdtek, éa eB
küjöket aláirással megerősiték. Látván, hogy
mindezek daczára még mindig vonakodom, jól
lehet egyet Bem kárhoztattam azok közül, kik
letették az esküt, rám parancsolták, hogy men
jek le a kertbe. Erre én a régi leégett szobában
maradtam, melly e kertbe nyi lik, Bnem akartam
lemenni a hőség miatt stb."

A westminsteri püspök azon ellenvetésére,
melly ezerint attól lehet tartania. hogy tévedés
ben van, egymaga ellenkezvén az ország nagy
tanácsával, Morus felelé: "Ha részemről egyedül
magam állanék, B az egész parlament a máaik
részen lenne, nem mernék egyedül eszemre tá
maszkodni olly nagy szám ellenében i de ha ugy
történnék, hogy bizonyos dolgokban, mellyekért
visazautasitom az esküt, részemen, miként gondo
lom, olly nagy, vagy még nagyobb itélöszék lenne:
akkor nem tartoznám megváltoztatni vélekedése

met avégből , hogy azt egy ország itéletéhez
alkalmazzam, midön a kereszténység egyetemes
itélőszéke mellettem van."
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"Azalatt, mig Morus a westminsteri apát
őrizete alatt maradt, a király tanácsával az iránta
követendő rendszabályok felett tanácskozott.
Cranmer dicséretére legyen mondva, hogy ő e
válságos perczben Morusért , és Fisherért köz
bevetette magát. A következő levelet irta ő

Cromwellnek, melly Tamás iránti tiszteletéről

őszintén tanuskodik.

Oranmer érsek Cromwell titkárnak.

,,'Igen tisztelt Cromwell ur! Nem kétlem,
jól emlékszik ön, hogy monseig. Rochester és
Morus ur készek az örökösödési okiratra esküt
tenni; de nem annak bevezetésére. Nem tudom
megtagadásuk okát, a ők semmi módon sem akar
ták azt nyilvánosságra hozni. Mindazáltal ez nem
lehet más, mint a római püspök tekintélyének
megcsonkitésa, vagy inkább a király állitólagos
első házasságának kárhoztatéea. De ha ők egy
átalában a bevezetést illető véleményökhöz ra
gaszkodnak: nekem ugy látszik, hogy még sem
kellene őket visszautasitani, ha. készek magára
az örökösödési okiratra megesküdni, azon feltétel
lel azonban, hogy esküvel fogadják, miszerint azt
minden erő s hatalmasság ellen fentartandják ;
mertez nagy alkalom lesz az özvegy herczegnő s
Mária. asszony megnyugtatására, kik elkárhozni
hiszik lelköket, ha rangjokat elvesztik, vagy arról
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lemondanak. S ez őket lecsillapitandja, nem csak
őket, de a császárt és többi barátjaikat is, ha olly
nyomatékot helyeztetnek abba, a mit ellenök mon
seig. Roschester, vagy Morus ur mondani, vagy
tenni fognána.k, mint azt eddig tették, midőn ré
szökre kedvezőlegnyilatkoztak. S talán nagy te
kintélyt kölcsönözne a dolognak sok ember szemei
előtt, ha illy férfiak kinyilatkoztatnák, hogya ne
vezett okiratban meghatározott örökösödés törvé
nyes, s az Isten törvényével megegyezik; mert ak
kor, ugy hiszem, ez oszágban senki sem merné az
ellenkezőt állitani. Vannak, kik véleményökhöz a
király állitólagos elsö házasságát illetőleg ma
kacsság-, vagy rosszakaratból ragaszkodnak: vagy
mivel erre inti s kötelezi őket a tántorithatlan s
daczos lelkiismeret (attól tartván, nehogy véle
ményök változtatása által hirnevőket, s dicsősé

gőket örökre beszennyezzék) ; vagy végre magu
kat a romai püspök itéletéhez akarják szabni.
Egyébiránt szerintem oda kellene mükődni, hogy
az egész ország közmegegyezéssel helyeselje a ne
vezett örökösödést. Létrejöttét ezen eredmény
nek, mellyet, reméllem, Isten segitségével elé
rendünk, nagyon elősegitené e két férfiúnak,
ugymint a rochesteri püspöknek és Morusnak
beegyezése és esküje, párthiveikkel vagy inkább
frigy társaikkal együtt j és a király akaratával
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esküjöket el lehetne nyomni, kivéve, ha ő felsé
ge szükségesnek itélné azokat közzétenni. Isten
nek szent oltalma legyen ön felett mindenkor.
Kelt Croydon lakásomon, april 17-én,_ tisztelője

Cantuor Tamás."

De nem követték e bölcs utasitást; egy befo
lyás létezett a trón megett, hatalmasabb, mint :J.

trón magaj és e befolyás tulsulylyal birt az emberi
ség és igazság ellenében. Halljuk, mit mond erről

Roper: "Eleinte hajlandóknak látszattak ki
cgyezkedni sir Tamással azon feltétel alatt, hogy
esküt tenne le, mellyben a felsőségről nem vala
szó; s ez meg is történt volna, ha Boleyn Anna
és pártja alkalmatlan lármáikkal annyira iól nem
hőszitik a királyt, hogy első elhatározásával el
lenkezőleg megparancsolá, l\forus elé terjeszteni
a felsőségi esküt. Midőn a hivatalnokok fölke
resték őt az esküvel, ő szelid és tiszteletteljes
hangon mentegetődzötti de a parancs határozott
volt; s végleges megtagadása után, april17-kén
pénteki nap a toronyba vitetett sir SouthweIl
Richard őrizetealá.*)Sajkába szállva, a vizen lefelé

.) Sir SouthweIl Richard, atyja volt SouthweIl Ro
bert jezuitának, ki hiteért Erzsébet alatt (1595.) vérta
nUll3got szenvedett, s kinek bámulatos dolgozatai mind
prózában, mind versben minden hitbeli jóizlésii embert
gyönyörködtettek.
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eveztek,rendeltetésök helyérejutandók. Utközben
sir Richard, ujjával mutaván az arany lánczra,
mellyet Morus nyakán viselt, néhány szőt intézett
hozzá, tanácsolva neki, hogy elővigyázatból
nyaklánczát küldené haza nejének, vagy valame
lyik leányának. ,Nem, uram,-felelé Morus élén
ken, azt nem fogom tenni soha; lovag létemre
nem akarnám, hogy elleneim, miután a csatamezőn

fogolylyá tettek, mondhassák, hogy semmit sem
találtak nálam, a mifáradságukat megjutalmazná. l

Partra szállván, a toronybeli hadnagygyal talál
koztak, ki fogadásukra készen állott j s midőn a
lakhoz értek, a kapus, az akkori kornak illetlen
szokása szerint, szolgélaténak bérét kérte, melly
a fogoly felső ruháiból állott. ,Jól van, kapus
uram,- mondá sir Tamás, levevén fóvegét,- itt
van!' a hozzá.tevé: ,Ez az én öltözékem felső része,
igen sajnálom, hogy többet nem ér.' De az őrt

álló cerberus nem akart illy silány jutalommal
megelégedni j a felöltönyt kivánta, s azt meg is
kapta. Megengedtetett Morusnak, hogy szolgá
latára cselédjei közill egyet megtarthasson. E
szolga Wood Jánosnak neveztetett, ki sem ol
vasni, sem irni nem tudott. Mindazáltal el nem
mulaszták öt arra megesketni, hogy Ilo mit hal
lana, vagy irni látna a király, a törvényszék,
vagy az ország biztossága ellen, azt rögtön je-
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lentse be R hadnagynek. A mint Morus e tiszt
által szobájába bevezettetve, tapasztala, hogy vele
helyzetéhez képest a lehető legilledelmesebben
bánik, felé fordult, s ama lélek-nyiltsággal, mely
lyet semmi sem vala képes megzavarni, mondá:
"Jól van, hadnagy ur! gondolom nem lesz okom
az élelmezés ellen, melly rám várakozik, panaszt
emelni i de ha mégis valamikor azt tenném, ne
kiméljen engem, a minden teketória nélkül ves
sen ki az ajtón."

---0(»--

vm. FEJEZET.

Morus a toronyban. )largit leányának terv,'. Morus magán
kikérdeztetése a toronyban. Bírösága, Védelme. Felelete
Rlchhez. Itélete. Kikérdeztetése elítéltetése utan. Kivé-

geztetése.

(1534-1535.)

Azon korszakhoz értünk, mellybenMorus
pályafutása végződik. Az első hónap alatt az ő

letartóztatása a toronyban szigoru vala; családja
egyetlen egy tagjának, sőt még igen szeretett
Margitjának sem volt szaba4 őt meglátogatni. ,,8
mindamellett, mond Cresaire, vidámsága soha el
nem hagyta, mint ezt később őrétöl megtudtuk."
De Margit, jóllehet tőle az öröm, atyját láthatni



2!56

megtagadtatott, gyermeki szeretettőlihletve, ta
lált módot a következő levelet fogságába juttatni.

"Igen szeretett atyám! Nagy vigasztalás
:lZ rám nézve, hogy miután nem értekezhetem
atyámmal, a mint akarnám, az ön távolléte okozta
keservemet legalább azon egyetlen egy számomra
fenmaradt módon enyhíthetem, hogy önnek irok,
a hányszor csak lehet, a el-elolvasgatom az ön
megható, és tanulságteljes levelét, hű tolmácsát
erényes lelkének, melly a világi dolgok romlott
szerctétőlment, s Isten szeretetével, és mennyek
ut.íni vágygyal van ,.eltelve, a mint ez a Minden
ható igaz imádójáboz, és hű szolgájához illik.
Nem kétlem, jó atyám, hogy Isten kiterjesatve
tartja kezét ön fölött, és megtartja. önt, miként
eddig, testi és lelki épségben (ut sit mens sana
in corpore sane), főleg most, midőn meg van
fosztva minden toldi vigasztól, és midőn ő irán
tai szeretetből önkénytesen, örömmel és egészen
az lS szent gondviselésére bizta magát. Mit gon·
dol atyám, mi volt a mi vigaszunk, mióta ben
nünket elhagyott? Mi azt, igazán, lefolyt életének
réezünkre fenmaradt emlékeiböl merítettük : is
tene&bei~lgetéseibpl, üdvös tanécsaiböl, és eré
nyes példáiból, mellyeket Isten jósága adjon visz
sza mielőbb nekünk, nyugalmára, és megelége
désére az ön szivének, melly minden toldi sulak-
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tól tiszta, legnemesb erényekkel telt, s a Szent
lélek kellemes lakhelye. Isten oltalmazza önt
(a mint hogy erről nem is kételkedem, jó atyám)
minden lelki és testi szenvedéatől; és adja ma
lasztját nekem, ön szerető és engedelmes Ieá
nyának s szolgálójának, valamint mindnyájunk
nak, ön gyermekeinek, és barátjainak : hogy kö
vessük, a mit atyámban dicsérünk; és hogy végre
egyesüljünk mindnyájan a mennyei boldogságban,
mellyet a mi irgalmas Urunk vérével szerzett meg
számunkra. Igen szerető és engedelmes leánya
s szolgálója, Ro p e r Margit, a ki minden emberi
dolgoknál többre becsülné, hogy ha Wood János
helyén lehetne, s .önnek szolgálhatna. De mi
azon reményben élünk, hogy nem sokára látjuk
önt i teljes szivemből kérem az Istent, hogy ugy
legyen, ha az az ő legszentebb akarata."

Margit nem kapott választ e levélre i mert
bármennyire ohajtotta is atyja tudatni, hogy
megkapta a szeretet ezen bizonyitványát, azt
nem tehette, mivel igen szigoru őrizet alatt volt.
Margit eszét a várakozás meghiusultából támadt
bánat találékonynyá tette, s föltaláita a meréez,
ha nem kétségbeejtll módot, melly azérint ke
gyeletes ohajainak eleget teheesen. Ismerte atyja
lelkét a legtitkosabb redökig, s teljesen meg vala
győződve hajthatlanságáról elveire nézve a fel-
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eöség kérdését illetőleg. Ép e szempontból ki
indulva készité el a tervet, melly őt atyjával, kit
olly gyöngéden s feláldozólag szeretett, össze
hozandotta.

Halljuk e tárgyra vonatkozólag Rastell
szavait: "A midőn sir Tamás körül-belül egy hó
napot töltött már fogságban, Margit leánya for
rón ohajtván látni őt, a következő elmés gondo
latra jutott: levelet irt, mellyben atyját az es
küre rábeszélni látszott, s azt neki elküldé, mit
sem kételkedvén, hogy a levél letartóztatni és
Cromwellnek kézbesittetni fog j mi által elérni
gondolta, hogy atyjához juthat. Csele sikerül t
majd egész időre, mig atyja zárva volt. u Mackin
tosh erre nézve mondja, hogy helytelen volna
rossz indoknak tulajdonitani az irgalmas engedé
kenységet, mellynél fogva a király Margitnak
megengedé, hogy atyját a toronyban megláto
gathassa. Csodáljuk az emberiség érzetét, melly
e szavakat sugallotta i de az igazság, mellynek
jogai mindennél hatalmasabbak, kimondatja ve
lünk, hogy jelen alkalommal rossz indokok szere
peltek. Cromwell, hogy czélját érje. nem átal·
lotta fölhasználni egy leány leggyöngédebb érzel
meit, remélve, hogy azok gyászos befolyást gya
korolandnak atyja lelkére; csak is ez áron
nyerte meg Margit az annyira ohajtott engedel
met. Morus, természetesen nem ismervén az ind-
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okokat, mellyek leányát efféle levél irás ára bir
ták, egy, szemrehányásokkal telt, de mégis a
leggyöngédebb indula.tból fakadt, s leánya ité
lete iránt legkimélöbb figyelmet tanusitő választ
irt.

Morus Marg,'t leányának.

"Isten áldjon meg téged! Ha nem lettem
volna, kedves 8 igen szerétett leányom, mór sok
kal előbb erősen eItökéIve, s nem biznám lsten
irgalmasslÍ.gában: siralmas leveled nagyobb za
varba hozandott engem, mint a mi legrettentőbb

fenyegethet. Valóban semmi sem hatott, II kese
ritett meg engemet olly mélyen, mint látnom té
ged, igen ezeretett gyermekem, hogy olly élénk
s eajnálandé mődon törekszel rábeszélni arra,
mire nézve, ha csak lelkem kárhozatnak kitenni
nem akarom, itéletem visszs.vonhatlanul megál
lapított. Nem fogok felelni leveled tárgyára; erre
vonatkozó véleményemet lelkiismeretem sugalta,
és elhatároztam, te tudod azt, ez ügyben senkivel
többé szót nem váltani. Nincs tehát neked egyéb
mondani valóm, Margit leányom, mint hogy hagyj
fel vállalatoddal, s emlékezzél rendithetlen elha
tározásomra. De a mi nekem halálos bút okoz,
halálosabbat, mintha kivégeztetésem ítéletét hal
lanám (mitöli félelmem Isten kegyelméből napról
napra enyészik, ugy mint It pokoltól, remélvén
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elnyerni ll. mennyországot Krisztus kinszenve
désének érdemei által), az, hogy hallom, misze
rint az én jó fiam, a te férj ed, és ti jó leányom,
meg jó nőm, és többi jó gyermekeim s ártatlan
barátink. sok M- s kellemetlenségnek lesztek ki
téve. Minthogy nincs hatalmamban azokat meg
akadályozni, annak gondját csak Istenre bizha
tom. N a m i n m a n i b u s D e i (mondja a sz.
irás) e o r r e g i s e s t, e t s i c u t d i v i s i o n e s
a q u a r u m, q u o c u n q u e vol u e r i L, i m p e l
l i t i II u d - mert Isten kezében van a királyok
szive, és mint a tenger. hullámait, a hova akarja,
oda hajtja.- Kérem tehát végtelen jóságát, hajtsa
a király ő magasságának nemes saivét oda, hogy
legyen kegyes mindnyéjotok iránt, és nem én
irántam, ugy, a miként az Isten és én tudjuk,
hogy ő felsége iránti hű szivem, s míndennapi imá
im megérdemlik. ,Mert valóban, ha ő magassága
lelkemet láthatná, mint látja az Isten szeme: meg
vagyok győződve, hogy határtalan haragja kissé
lecsillapodnék. De minthogy nem adatott nekem
ugy láttatni vele a világot, hogy ő felségével az
ellenkezőt el ne hitethetnék : nem tehetek jobbat.
mint ha. mindent az Isten kezébe ajá~lok, a ki
iránt viseltető 8zeretetemMl, ugy szintén lelkem
megmentése- és lelkiismeretem nyugalmáért szen
vedem e nyomort. Senkit sem fogok legkevésbbé
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sem kárhoztatni, sem legkisebb szemrehányással
illetni. Szabaditson meg az Isten e nyomort61,
mikor ugy fogja akarni; azolitsen a menny örök
örömei megiilelésére, a mikor neki tetszik; ad
dig pedig adja nekem malasztját, valamint nek
tek is, hogy minden bajaink- és gyarlóságaink
ban földre borulva, s megerősödve megemlékez
hessünk Krisztua keserű fájdalmáról, mellyet
kinszenvedése elött a hegyen kiállott. S ha buz
góan igy cselekednénk. erősen hiszem, miszerint
abban mi enyhülést, és nagy vigasztalást találnánk.
Igaigasson, s vezéreljen mindnyájotokat, kedves
leányom, Krisztus szent lelke nagy irgalmasaága
ál tal az ő Örömére, és a -ti testi s lelki javatokra.
Gyöngéden szerető atyád,

MORtJS Tamás, 10 vag."

l\fájus vége felé teljesült Margit forró ohaj
tása. A mint atyja szobájának ajtaja megnyilt,
nyakába borult, s hosszan és némán egymást át-
karolva tarták. '

Morus azután térdre esett, leánya követte
példáját, s lélekben egyesülve végezék amaz aj
tatossági cselekvényt, melly élete minden tetteit
megszentelé, s melly a jelen körülményben arra
szolgált. hogy visszanyerje lelke nyugalmá.t,
mellyet annak megjelenése, kit mindenek felett
szeretett., egy perczre megzavart. Ezután felkel-
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vén, ismét átkarolta leá.nyát, azéretettel nézett
rá, s saokott vidorsággal mondá: "No jó! most
hiszem, Margitom, hogy azok, kik engem ide
zártak, nagy kellemetlenséget képzeltek okozni
nekem; de biztositlak téged, gyöngén szeretett
leányom, bogy ha nöm s ti gyermekeim, nem vagy
tok, már régóta illy szük, vagy tán még szükebb
szobába zárattam volna. It) De miután itt vagyok,
a nélkül, bogy megérdemlettem volna, reméllem,
megszabadit a jóságos Isten bajaimból, s kegyes
segitsége által megtartandja helyemet köztetek.
Hála Istennek ! semmi okom sincs, Margitom,
hogy rosszabbul érezzem magamat itt, mint honn i

mert, nekem ugy látszik, hogy az Isten engem
kedvencz gyermekként szeret, s térdeire vesz,
hogy simogasson." Midőn Margit a börtönt el
hagyni készült, atyja neki családja, számára a
következő levélkét adta át, mellyet Margit ke
belébe r~jtett.

,~Kedves barátirnnak. - Fogságban levén,
és nem tudván, milly ba.jok környékezhetnek,
vagy milly szükségben szenvedhetek még, őszin

tén kérlek mindnyájotokat : azon esetben, ha igen

0) E szavak értelmét nehéz felfogni. Valljon Morus
nem azt akarta-~ nyilv.&nitani, hogy ha övéi iránt oHy nagy
8zeretettel nem v18eltetik,nem lett volna olly eszélyes, 8 már
elitéltetett, 8 kivégeztetett volna?
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szeretett Margit leányom, ki a király külőnös

kedvezéséből barátaim közül egyedül látogat
hat meg engem, bárkitől közületek kérne vala
mit, a mire nekem szükségem volna, ugy tekin
tsétek kérelmét, mintha én magam ezemélyesen
tenném azt. Kérlek mindnyájotokat. imádkozza
tok érettem, miként én is imádkozaodom értetek.
Ő8zinte barátotok, s szegényalamizsnástok ")

MORUS Tamás, lovag, fogoly."

Margitnak ugy k elle tekinteni e néhány
szót, mint atyjának irántai figyelme s bizodalma
ujabb jeiét. Rövid idő mulva e látogatás után
neje és családja is engedeImet nyertek őt lát
hatni. Alice, mint .tudjuk, derék gazdasszony
volt j de nem birt azon méltósággal. hogy nc
mondjuk, jellemgyöngédséggel, minőt az ember
egy illy férfiu nejében föleini ohajtana. Hogy
Cresaire kifejezésével éljünk, a mint szobájá.ba
lépett, mint jó és egyszerü, bár kevéssé világias
nő, durczásan e szavakat intézé hozzá: "Valóban,
Morus, igen csudálkozom, bogy ön, kit eddig
okos embernek tartottak, most ugy viseli magá.t,
mint egy dőre j s inkábh akar e piszkos, és

*) Az eredetiben elöforduló szót (melly azt jelenti,
ki másokért Imádkozik) a franczia fordításban e szóval:
,aumönier-alamizSDIÍIl' tétetik ki.nem levén mas szó,melly
az eredeti mgolt tökéletesebben kifejezhetné.



264

szűk börtönben maradni a patkányok és egerek
társaságában (itt torz-arczot vágott), mint künn
élvezni szabadságát, a király étl tanácsa kegye
s jóakaratából ; holott erre elégséges lenne azt
cselekedni, mit az ország minden püspökei s leg
tudósabb férfiai tőnek." Ezután fölémlitvén neki
ohelseui szép házát, könyvtárát, gyüjteményeit,
kertjét, gyümölcsösét, és azon örömeket, mellye
ket neje, gyermekei s barátjai társaságában él
vezhetne, főlemelt hangon igy végezé beszédét:
"Igazán, s Isten nevére mondom, nem foghatom
fől, mi bir hatja önt az itt maradásra." Morus e
panaszos kifakadásokat, mint türelmes emberhez
illő, békével hallgatta. ,Oc jó Alicem, mondá
azon bájos mosolylyal, mellytől semmi nem foszt
hatá meg őt, - csak azt az egyet kérdem.' - ,,8 mi
az?" kérdé neje. ,E há.z nincs-eoIly közel az éghez,
rnint az enyim ?' - Alice felelé neki, szokás sze
rint megvetőleg fólkiáltva: "Oh, bah! bah !"
Morus nejének kiméletlen beszédmódjá.t, mint bé
ketürése üdvös próbáját tekinté , és ugyanazon
nyájassággal, de nagyobb komolysággal válaszo
lá: ,Mit mondasz Alice? Nem igaz-e '(' - "B o n e
D e u s , mond Alice hirtelen, hát még mindig
visszatérünk e tárgyra?"-- ,No ha ugy van, Alice,
nem látom be, milly nagy okom lenne örvendeni
szép házamnak, vagy az ahhoz tartozandóknak,
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miután, ha csak het évet töltenék is a sirban, s
ez idő multával feltámadván, haza térnék, bizo
nyosan olly emberekre találnék, kik kiutasitand
nak, s habozás nélkül kijelentenék l hogy ott
többé nincs semmi oaatályrészem. *) Mi oknál
fogva ragaszkodn:l.m tehát egy olly házhoz, melly
olly hamar elfelejti urát?" Alice szeszélyes volt,
ele érzékeny, s e szavak őt teljesen legyőzték

Morus észrevette II hatást, meIIyet előidé

zett, s arczát 'barátságosan megsimogatván l

mondá: "Tehát jó Alice asszonyság, mondd
meg csak, hány évig go ndolod használhatni e
házat ?'C-,Talán huszig.( - "Hogy ha,jó Alicem,
néhány ezeret, vagy ha csak néhány százil.t is
mondottál volna, ez már jelentene valamit; azcn
ban igen rossz számit6 volna, a ki egy öröklétet
néhány száz, vagy néhány ezer évért koczkáz
tatna. Mit ér, ha egy napig sem vagyunk bizo
nyosak vagyonunk birtokában?" Ezért nem hagyta
el Morust soha békés hangulata i mi legbiztosabb
jeleül szolgálhat benső nyugalmának. És itt
igazságtalanság lenne Alice mentségére föl nem
hozni, bogy igen sok oka volt rossz kedvünek

0) E szomoru s keserves nyilatkozat nem volt indo
kolvaj Mornst szerették neje és gyermekei. Ökétségkivül
nagyitotta a dolgot, hogy annál jobban hasson könnyelmű
nejének lelkére.

12
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lenni. Bármennyire kényelmes volt.chclseai háza~
ama rossz szellem - r e 8 a n g u s t a d o m i - a
szükség, s az azt. kijnW bajok hatalmat vettek
a nem rég olly boldog házon. Erről értesit ben
nünket a következő levél, melly történetesen
fönmaradt, s melly többet mond, mint a legrész
letesebb elbeszélés.

jvlorus Alice aSl;zony Cromwell titkdrnak.

Titkár ur! Legnagyobb alázattal ajánlom
magam szivcsségébc, mélyen lekötelezve érezvén
magamat gyakori jósága s ama különös kedvc
zése által, mellyet szegény férjem iránt s irántam
tanusitott, s folytonosan tanusit. Kérem a Min
denhatót, tartsa meg önt e nemes érzelmeiben,
meUyektöl nigg leginkább családunk jóléte. Je
len levelemben végső szükségemet fejezem ki ön
előtt; mert saját házam tartásén kivül kénytelen
vagyok szegény férjem s az ő szolgája élelmére
hetenkint öt shillinget fizetni.") E kiadások fc·
dezésére nem levén semmi más módom pénzt sze
rezni, kénytelen vagyok saját ruháimnak egy
részét eladni. Ez okból intézem önhöz alázatos ké
résemet, hogy véleménye- s tanácsáért csedezzem:
járulhatok-e mindcn veszély nélkül a király ő

") Ebböl az tünik ki, hogy azon korszakban az állam
foglyok családjaik költségén tartattak.
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nagy kegyelmességének Bzine elé? - Reméllom.
nincs semmi akadály, sem veszély j ime már öt
hete, hogyaharmadnapos hideglelés megszünt,
ti ez idő 6ta senki sem volt a háznál beteg. Ké
rem tehát önt, tisztelt ur, sziveskedjék különös
jóságánál fogva (melly nélkül nem tudnám, ho
gyan szabaduljak meg a végromlást61), az Isten
szereteteért, raj tam és férjemen nyomoruságos
helyzetünkben, hajlott korunkban és inségünk
bcn kegyesen segiteni. Mi egész családunkkal
együtt naponkint II egész életünkön át imádkozni
fogunk a mindenható Istenhez igen tisztelt ura
ságod boldogságáért. Ezeket irja, a ki mindig
alázatos szolgálója marad,

l\lORUS Alice."

Morus állhatatosságán minden kisérletek
hajótörést sze nvedvén, más szerhez folyamodtak
melly őt legérzékenyebb oldalről támadá meg.
Megtiltatott neki a sz. mise hallgatása, s lelki
igazgatójávali minden érintkezés. A neje- s gyer
mekeiveli társalgás megvonatott tőle , és csak
Margitot eresztették be hozzá, azon csalárd re
ménységben, hogy általa a kivánt czélhozvezette
tik i de mindamellett szigorun felvigyáztak rájok;
és Morusnak csakhamar ez utolsó vigaszt is el kel
lett vesztenie. Igy értesit errő) bennünket ere
saire : Minthogy a felsőségi és házassági eskü

12;t
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az elsö határozványbnn csak kevés szavakba volt
foglalva: azt a canceltár és a titkár, saját hatal
muknál fogva, néhány szóval megtoldották, hogy
annál inkább elfogadhatónak látsz assék ; ekként
bővitve adták át Morusnak és másoknak. Morus
ez okiratra nézve mondá leányának: "Biztosit
hatlak, Margitom, hogy azok, kik engem c fog
ságba tétettek, azért, mert az ő határozványuk
kal nem egyező esküt letenni vonakodtam, letar
tóztatásomat saját törvényök ezerint nem iga
zolhatják. Szerencsétlenség, hogy egy keresztény
fejedelmet szenvedélyeinek követésére vezetik
gyarló, s malaszttól megfosztott papok) melly
malaszt nélkül tudományuk érvényét elvesztik,
s magukat gyalázatosan lealacsonyitják." E sza
vak kihallgattattak, és II törvényszéknek főlje

lentettek, meIly észrevéve hibáját, egy más ha-
. tározványt készitett, minden feltételekkel. Mo
rns Tamásnak utóbbi kikérdeztetésébőllátnifog
juk, hogy talált módot, régi s tisztes bará.tjá.val,
Fisher püspökkel közlekedni. Ez fölfedeztet
vén, ellenségeik irigy gyanusitásait idézte elő i

ámbár vizsgálat után kiderült, "hogyapapirosok,
mellyeket egymás közt levelezé sre használtak,
legnagyobb részt nem foglaltak egyebet, mint
kölcsönös vigasztaló szavakat, s helyzetök- és
egészségökre vonatkozó részleteket i egyik a
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másiknak megköszöné az étszereket, mellyeket
egymásnak küldöztek." Fogoly társai között
volt Wilson Miklós tudor, a ki, miként Morust61
tudjuk, Párisb61 a háznssági elválásről egy leve
let irt ő magasságának. Két levelet birunk, mely
Iyeket Morus intézett hozzá a toronyban.

Wilson ugyanazon okból záratott el, mint Morus,
de ennél szilárdság-, vagy meggyőződésrenézve a
lantabb állván, végre a kivánt eskünek letételébe
beegyczett. Ugy látszik, sikerült neki egy le
velet Morusnak kézhesiteni, mellyben kételyeire
nézve véleményét kéri. Birjuk a választ, melly
böleaeségéröl, s egyszersmind jó akaratár61 nyil
tan tanúskodik. "Kedves Wilson ur, ugy mond,
sajnosan tapasztalom, hogy letartóztatása miatti
fájdalmán, s jövedelmeinek és barátai társaságá
nak elvesztésén kivül olly annyira csüggesztik
s megzavarják lelkét a kételyek, mellyek lelkiis
meretét nyugtalanitják. Ezt annyival inkább
sajná.lom, kedves tudor ur, mivel nincs hatal
mamban enyhiteni sorsán, mit tőlem vár. Hogy
ha én megtagadtam az esküt, annak senki nem
tudja okait, az lelkiismeretem titka. Ez okok ta
lán egészen mások, mint mellyeket képzelnek,
és ollyanok, hogy én azokat soha senkivel sem
ismertettem meg, s nem is fogom ez életben.
Végre ismétlem önnek, mit Londonban találko-
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:tásunkkor mondtam, mielött előnkbe terjesztet
ték az esküt, hlJgy én semmi esetre sem akarok
ez ügyben résztvenni. Én lelkiismeretem pa
rancsát követem, mellyről csak magamnak kell
számot adni Isten előtt, s megengedem minden
kinek ugyanazt tenni. Elég tárgyat találok a
gondolkodásra saját életemben. Nekem ugy lát
szik, már eleget éltem, s nem igen ohajtok tovább
élni. Mióta a toronyban vagyok, egy párszor majd
kiadtam lelkemet; s e reménység valóban enyhiti
seenvedésirnet. Egyébiránt soha nem felejtkezem
meg arról, hogy nagy számadással tartozom. De
bizom Istenben, s fájdalmas kinszenvedéseinek
érdemeiben, és kérem őt, adjon elég erőt, hogy
ohajtsam kimuldsomat, s vele leendő egyesülé
semet. Adjon nyugalmat ön szivének, s jóságánál
fogva hajtsa a király nemes szivét oda, hogy le
gyen kegyes és jóindulattal ön iránt, valamint
irányomban, miután mi egyiránt érezünk iránta.
De ha az Istennek máskép tetszik velünk ren
delkezni, nincs mit tanécsoljak önnek stb." Végre
latinul figyelmeztetve őt, levele visszaküldetését
kéri: "Q U i a q u a m q u a m n i h i l e s t maii,
t a ro e n p r o p e t e r t i u ro m i n i s t r u ro n o
l i m r e s c i r e , - mert ámbár semmi rossz nincs
benne, nem akarnám, hogy egy harmadik kezébe
kerüljön."
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Midőn később Morus megtudta, hogya tu
dor letette az esküt, a következő levélkét irta,
melly eszének s saivének egyiránt becsületére
válik: "Kedves tudorom, Isten legyen önnel.
l\linthogy kíllönféle jelekből észreveszem, hogy
ön megigérte az eskü letételét, kérem az Istent,
adjon önnek szerencsét. Soha senkinek sem ta
nácsoltam ellenkezőt; valamint soha semmi esz
közt nem használtam aggodalmaimat e tárgyra
nézve másokkal megosztani. Ugy látom, ön sze
retné megtudni, a mit én tenni szándékozom j de
jól tudja, a mit önnek mondtam, mikor még mind
ketten szabadok valánk: hogy ez ügyben nem
kivánom tudni sem az ön, sem bárki más szán
dékát, és hogy sem ön, sem senki más nem fogja
megtudni az enyimet. Mert e tekintetben senki
vel sem akarok részes lenni; hanem mindenkit
saját lelkiismeretére hagyván, Isten segitségével
szabadon akarom követni az enyimet. Lelkiis
meretem ellen esküdni annyit tenne, mint lelke
met veszélyeztetni; arra pedig, hogy holnap rni
ként fogok érezni, nem csküdhetem, mert csak
lsten' tudja, hatalmamban lesz-e mindvégig lel
kiismeretem szerint cseiekedhetni, vagy nem j ké
rem tehát önt szeretettel, emlékezzék meg rólam
ajtatos imáiban, mit én is viszont teendek. Én
részemról mindennap megemlékezem önrül az
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én imáimban j s mig szegény rövid életem tart,
része lesz mindenben, a mit birok."

E közben minden hizelgő mődok több izben
megkisértettek, hogy Morus a király akaratának
magá.t alárendelje. Cromwellnek több összejöve
tele volt vele, s mindannyiszor erősen állitotta,
hogy Henrik még mindig jó ura, és semmikép
sem szándéka, lelkiismeretét faggatni. uA meg
bizott lordok (Mackintosh irja) kétszer mentek
a toronyba őt az esküvel megkinálni ; de sem Ő,

sem Fisher nem akartak tovább terjeszkedni
annál, mit eleinte kinyilatkozto.ttak, hogy tud
nillik teljesen készek a trón-örökösödést fentar
tani, mint tisztán politikai tárgyat, s a nélkül,
hogya parlament illetékességét tagadnák. Ök
vonakodának esküjökben egyébről szőlani , ag
godalmaikat hozván ról okul, mellyek fejtege
tésétől tartózkodtak, félvén, nehogy ellenségeik
ürügyöt találjanak védelmöket uj vétek gyanánt
tekinteni." Morus a lord biztosok első látogatá
sát Margitnak irt egyik levelében igy adja elő:

1,lsten áldjon meg, szeretett leányom. Nem
kétlem, bogya király tanácsosai által itt tett lá·
togatás, az időben, mid6n a carthausi atyák, és
Reynoles mester Pionből (lsten legyen velök)
felségsértés miatt halálra itéltettek, titeket nagy
zavarba s aggodalomba ejtett, mivelhogy ma-
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gam is itt vagyok fogva. Annyival inkább féltem
attól, mert megtudhattátok, hogy a törvényszék
elé állittattam. Szükségesnek véltem tehát meg
irni a valót, hogy se nagyobb reményt ne táplál
jatok, mint mennyit helyzetem enged, nehogy a
kimenetel annál jóbban sujtson; se nagyobb bána
tot és félelmet, mint mennyit különben az ügy
érdemel. Ezért tudnotok kell, hogy pénteken,
april utolsó napján, délután a hadnagy ur bejött
hozzám, s tudtomra adá, hogy a titkár ur szólani
kiván velem. Sietve felöltöztem, B kimentem
hadnagy urral a folyosóra, hol több ismert és is
meretlen személyeket találtam. Végre a terembe
érve, hol a titkár Ul' az ügyvéd- és közvádlóval,
Baydell , s tudor FregonweIl urakkal ült, szék
kel kináltattam meg, mit én el nem fogadtam.
Erre II titkár mondá, hogy nem kétli, miszerint
barátaim, kik meglátogattak, előmutatták a par
lamenti ülésben szerkesztett uj határozmányo
kat. Igennel feleltem j de mondám , hogy, miu
tán nem igen vala szükséges azoknak megérté
sére sok időt forditani l azonnal visszaadtam a
könyvet, a nélkül, hogya határozványok tartal
mát magamnak megjegyeztem, vagy azokat tanul
mányoatam volna, - következéskép azo kra nem
emlékszem. Ezután kérdezte: valljon nem olvas
tam-e a legelső határozatot, melly szerint a ki-

*
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rály az egyház fejévé tétetett? A mire felelérn.
hogy olvastam. A titkár ur erre kijelentette,
hogy, miután a parlamenti okirat által határozta
tott, miszerint ő magassága és örökösei An
golhon egyházámtk .Jézus Krisztus alatt jog
szerü fejei, s illyen ek voltak mindenkor és lesz
nek örökké, a király akarata, hogy az ő törvény
székének itt egybegyült tagjai megkérdezzenek:
minő vélemény- s értelemben vagyok e tárgyra
nézve. A mire felelém , hogy bizton reméltem,
miszerint ő magas~ága a király rendeletéből ef
féle kérdés hozzám intéztetni soha sem fog; mert
véleményemet eleitől fogva s időről időre őszin

tén és kellően kinyilatkoztattam iS magasságú
nak, és ez idő óta (tevém hozzá) önnek is, titkár
ur, minrl saévul , mind irűsban. Jelenleg pedig
leráztam lelkemről minden efféle dolgot, s nem
fogom vitatni sem a királyok, sem a pápák czi
meit ; hanem becsületes és hüséges szolgája
vagyok a királynak, s mindennap imádkozandom
érette, övéiért , önökért, kik a tisztelt törvény
székhez tartoznak, és az egész országért. És én
nem akarok avatkozni semmi más ügybe. A tit
kár ur mondű ekkor, hogy nem hiszi, miszerint
illy felelettel megelégedjék a király; és hogy íí

mngassága kétségkivül hatdrosottabb nyilatko
zatot követelend. A tisztelt ur hozzri tevé, hogy íí
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magassága ll. király nem kegyetlen fejedelem,
sőt ellenkezőleg irgalmas és könyörületes. S jól.
lehet bizonyos körülményekben némellyeknél
alattvalói közül megátalkodottságot tapasztal:
mindamellett, ha később engedékenyekké lettek,
i} magassága irányukban irgalmasságot tanusi
tott; s engem illetőleg, ö magassága igen örülne
rajta, ha látná, hogy visszatérek az utra, melly a
világba és az emberek közé ujolag visszavezet,
a mint ott azelőtt voltam. Erre felelérn, hogy va
lóban semmibe sem elegyedem többé e világon,
habár az egész világot nyerném is jutalmul. A
mi a dolog többi részét illeti: lényegében ugyan
azt feleltem, a mit már azelőtt kijelenték, hogy
tudnillik szi lárdul el vagyok határozva, többé
semmiféle világi ügy kutatásába, vagy m egvita
tásába nem ereszkedni, hanem hogy minden tanul
mányom ezután csak Krisztus kinszenvedésére.
és e világbóli kitöltözésemre szoritkozandik.':

"Ekkor egy perczre kiküldtek, azután is
mét behivtak. Midőn bementem, a titkár ur mon

dá, hogy, mint örökös fogságra itélt fogoly sem
vagyok ő magassága, a király iránti engedel
messég- és hódolattól feloldva. Kérdé azu
tán: valljon nem követelheti-e tőlem lj kegyel
messége a határozványokban foglaltak elisme

rését ugyanazon büntetések terhe alatt, mellyek-
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kel másokat sujthatna ? Nem mondhatom az el
lenkezőt, felelém. Mire ő folytatá, hogy ő magas
sága a mint kegyelmes lesz azok iránt, kiket en
gedékenyeknek találand, ugy fog a törvények ér
telmében eljárni azokra nézve, kik megátalkodot
tak. Végül mondá, hogy valószinüleg az én vi·
seletem oka azon ellensz egülésnek, melly má
soknál tapasztaltatott. Válaszolám, hogy én soha
nem ösztönöztem senkit e vagy ama vélemény
követésére; és soha sem adtam bárkinek is sem
tanácsot l sem utasitást e tárgyra. vonatkozólag,
és hogy nem mehetek tovább, búrmillyek legye
nek a következmények. Én, mondám, hű alatt
valója vagyok a királynak, s imádkozom ő magas
ságáért, minden hozzátartozókért, és az ország
ért. Én nem bántok senkit ; nem beszélek, nem
gondolok semmi rosszat, hanem jót kivánok az
egész világnak. És ha ez nem elég, hogy az ember
sértetlenül éljen,ugy valóban nem kivánok élni.Én
már közel állok a halálhoz.s többször hittem,mióta
itt vagyok, hogy végórám elérkezett j és, hála Is
tennek, soha nem busultam, csak midőn a szenve
dés nem vala többé érezhető. Ez (Iknál fogva
szegény testem a királynak parancsdre készen
áll. Adja Isten, hogy halálom neki hasznos le
gyen. A titkár Ul' ekkor igy szólott: No jó! e
határozmányban nem 'találunk semmi rosszat:
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talál-e ön a többiekben, mellyek következnek?
Felelém : Uram, bármi látszanék is nekem rossz
nak akár az első határozványban, akár a többi
ekben, nem fogom azt fölfedezni.nem is fogok aen
kinek arról beszélni. Mire a tisztelt titkár ur igen
nyájasan figyelmeztetett, hogy azzal, a mit én itt
mondhatnék; semmikép vissza nem fognak élni, s
arra nem emlékszem, valljon említette-e, hogy
eddig sem mondottam, mit ellenem fölhasználni
lehetne; Je kijelenté, hogy számot adandnak
il magasságának, a királynak, és hogy az ö kegyes
akarata tudtul fog adatni. Erre a hadnagy beszélit
tarván, neki átadattam. Ö általa visszavezettetém
szobámba,s itt vagyok ugyanazon állapotban,mint
előbb, sem jobban, sem rosszabbul. A jövő az Isten
kezében van, kinek esedezem, tudassa ő kegyes
ségével, a királylyal, mi az lS legfőbb akaratával
megegyezik; szabadits on meg engem minden
más gondt61, kivéve, mell y lelkem üdvösségét
illeti j ti nektek pedig adjon mindnyájatoknak,
neked 8 tieidnek, nömnek, 8 minden gyermekeim
nek, és minden barátinknak lelki és testi épséget
Magamra nézve kérem, hogy mindnyájan imád
kozzanak érettem, s ne aggódjanak arról, a mi
velem történhetik; mert Isten jóságában bízva,
reméllem, hogy, bűrmi rossz érjen is e vilá-
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gon minket, minden javunkra szelgéland II más
világon. Szerető atyád,

MORUS Tamás, IOVll~."

Margithoz irt másik levelében értesité őt,

hogy II biztosok második látogatása, melly
ugyanazon czélból történt, mint az első, nem ta
lált nagyobb sikerre; a nem is igen különbözött
az elsőtől. a hozzá intézett kérdésekre nézve.
Ugyanazon követelések ugyanazon ellenkezés
sel találkoatuk. Többi levelei, melJyeket még
kedves Margitjának irt, ujabb részleteket tar
talmaznak ez eseményekről, s meghatólag ecse
telik a kitünő áldozat szenvedéseit.

Valahányszor Morus leányával összejött,
gondosan került minden czélzáat az udvarra;
azonban egyik beszélgetésök alkalmával Boleyn
Anna neve fordulván elő: "Mit mondanak, ho
gyan van ?" kérdé Morus. -- ,Bizony atyám, felelé
Margit, azt mondják, soha sem volt jobban.' -~

"Hajh! Margit, viszonzá Morus, fájdalmasan esik
nekem a nyomorra gondolni, mellyre e nő jutand,
f~S pedig nem sokára!"

Egy másalkalommaJ mondák neki, hogy
Anna, tánczáv~l bájolta el II királyt. "Bárcsak az
javára lenne! - mondá i ez örömeknek bú lesz a
végök. Fejűnkkel kell megfIzetni e tlÍnczoknt;
de tanácslom neki, jól vigyázzon II magdéra. "
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Bizonyos irőről levén sző, a ki egy munkát
készitett a fogságban, egy agg szerző róla elmésen
mondá: nTöbb éven :I.t üres időt kellett keres.
nie tanulmányaira ; most tanulmányokat kény
telen keresni üres idejére." E megjegyzés Mo
rusra al kalmazható. "Valóban, mond Cresaire,
az egész idő alatt, mig a toronyban volt Morus,
soha sem maradt tétlen; folytonosan vallásos ér
tekezIetek irásával foglalkozott. Az első, "ofcom
fort against tribulations - vigasztalás a szen
vedések között" - czimü párbeszéd, mellyben
magyarok szerepelnek, mint II kik a honukat dulő

törökök miatt örökös rettegésben éltek. A törö
kök az akkori eretnekség.fejeit képviselék j figyel
metessé tétetett Angolhon a veszélyre, melJiel
azt az eretnekség fenyegeté, s intettek a jó ka
tholikusok, hogy készek legyenek inkább szabad
ságukat, vagyonukat, életöket és mindent, mi em
bernek legkedvesebb lehet, föláldozni, mint hi
töket elhagyni." - Ezen közel 140, ivnagyságu
lapot foglaló kézirat tele van érdekes, a a gya
korlati életben hasznos dolgokkal. Ezen kivül
készitett még egy értekezést "J é z u s K r i s z t u s
k i n s z e n ved é sé r ő l," követve a. négy evange.
lista rendét; egy másik illy czimü értekezése :
'lT r e a t i s e o n r e c e i v i n g t h e b l e B B e d
b o II y o f o u r L o r d"-a mi Urunk áldott teil-
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tének vételéről" - számos bölcs megjegyzéseket
tartalmaz, azon korszakban ritka kenettel. Mind
ezen milvek ió1ismertetik a hely nyomait, s ama
levegő hatását, melIyben irattak. A sok példa
közül a következőt idézzük. "Mit mondanánk
azon gonosztevőről , ki mielőtt vesztőhelyre vi
tetnék , czimerét börtönének ajtaja fölé vésetui
akarná? Pedig illyen azoknak hiusága, kik azon
erőködnek, s törik fejöket, hogy méltóságuk em
lékeit hagyják hátra e világ fogságában." [I'öl
fedeztetvén, hogy Morus többekkel levelez, Sout
weil Richard, Rich, legujabban kinevezett ki
rályi ügyész, és Palmer nevü, Cromwellnek szol
glija hozzá mentek, hogy megfoszszák őt könyvei
töl, papírjaitél s minden iróeszköztől.*) Midőn

már mindent egy zsákba beraktak , Morus az
ablaktáblák betevéséhez látott; mit a tö bbi
ek látván, kérdék ,mit jelent az? "Oh, ugy
mond , ha egyszer áruczikkek nincsenek már,
és a ezerszámok elvétetnek , nem marad egyéb
hátra, mint bezárni a boltot,"

Két nehézség forgott főn , mond Mackin
tosh, az iránt, hogy Morus halálra ítéltetése leg
alább lát8zólagosan törvényszerünek moudathas-

*) Cresaire állitása szerint e látogatás ép akkor
történt nála, mikor értekezését írta a Jézus Krlsztu, kin
szenvedéséröl.
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sék, Egyik abban állott j hogy az eskü egysserü
megtagadása , a legutóbbi határozvány szerint,
csupán mulasztásnak teki ntethetett i és habár a
felségsértésnek rol nem fedezése,az evégbőlFülöp

és Mária alatt hozott határozvány előtt, mellyre
talán Morus ügye adott alkalmat, világosan soha
nem volt egyébnek, mint mulasztásnak kijelentve;
mégis különösnek lá tszott az eskü megtagadása
miatt ugy lépni fel ellene, mintha az felségsértéaí
eset lett volna j holott egy általános rendelet őt

tettlegesen mulasztáa bünében marasztalta el, s a
külön vádirat is mulasztá.s miatt hozatott föl ellene.

E két szabályzat, feltéve, hogya megtaga
dás felségsértési váddal illettethetik, egyátu
lán feleslege'! volt; a mindkettő arra czélozott,
hogy elhitessék Morussal, miszerint addig, mig
hallgat, biztosságban van.

A másik nehézség már meg volt említve:
ez tudnillik abban állott, hogy még semmit sem
mondott ollyasmit, a mi a király hRzB88ágát hely
telenítő ama cselekvényekhez . hasonlitható lett
volna, mellyek felségaértési bünné emeltet
tek. Ez utóbbi nehézség elháritására Robin Rich
közvád16 azon becstelen dolgot vállalta magára,
hogy Morust bizalmas beszélgetés közt a a ba
rátság álarcza alatt olly nyilatkozatra birandja,
melly az ellene emelendő vádra alkalmat nyujtana.
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Nem volt kimélve sem ravaszság, sem ha
zugság e ezél elérésére. Az időpont, midőn Sout.
weil és Palmer a könyvek, iratok és írő-szerek

egybepakolásával foglalkozának, ügyesen vala ki
szemelve az igazság, 8 minden társadalmi törvé
nyek megsértésére. Azt tették fel, hogy Morus, a
ki bálványozta könyveit, ezen eljárás miatti elke
seredettségének pillanatában közlékenyebb lesz, s
a bepakolással látszólag elfoglalva levő egyének
majdan kihallgathatják mindazt, a mit mondani
fog, és aztán mint tanuk fölhivathatnának Rich
feladásának megerősitésére. De Morus lelkének
nyugodtsága ellenségeit ujra zavarba ejté. A fel.
indulás helyett, mellyet vártak, jó kedvvel fo
gadta őket a fogoly.

Bármi szörnyünek látszik is ez az egész do
log, mindazáltal Henrik országlásának többi vo
násaival tökéletesen összevág, és a hatalom nyo
moru eszközeinek könnyen tulajdonithaíé. Meg
látjuk mindjárt, millyek voltak ez utálatos ki
eérletnek következményei.

Az ismételt ostromlásoknak ezélja meg·
ingatni a legszilárdabb erényt, s felkölteni a
lélekben abosszu érzetét a szenvedett sérel
mek ellenében j e felingerülés, hasonlólag a bor
sepróhöz, erényeink megérlelésére és szilárdi
ttÍsára szolgál, mig azt mérsékeljük , és meg-
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fékezzük. Az itt következő elmélkedések, mellyek
pápirjai között találtattak, nem gyöznek-e meg
arról, hogy azon perczekben, midőn a lelkiismere
tére vonatkozó kérdések által, mikre nézve Morus,
ha szabad e kifejezést használnunk, különö
sen érzékeny volt, kinosan gyötörtetett, szük
ségesnek érezte természetünk eme Iázás ellentő

rekvését fékezni?

A toronyban irt elmélkedések.

"Senki iránt se legyetek gonosz, vagy rossz
akarattal; az emb er ugyanis vagy jó, vagy rossz.
Ha jó, és én őt gyülölöm, én vagyok a rossz;
ha rossz, akkor vagy megtér, EI mint becsületes
ember meghalván, Istenhez megy; vagy rossz ma
rad,s mint illyen meghalván, elkárhozik. Ha üdvö
zül. 8 én is, mint reméllem, üdvözülök: akkor őszin

tén fog szeretni engemet, és én részemről szintén
szeretni fogom őt. S igy miért gyülölném most,
a ki jövöben mindig szeretni fog? és miért len
nék ellensége annak, a. kivel örök barátsa.got
fogok kötni? Ell enkezőleg, ha. megátalkodik
rosszaságában, selkarhozik, ez rá nézve olly ret
tentő, olly tartós szerencsétlenség leend, misze
rint kegyetlennek tartanám magamat, ha rossz
akaratu lennék személye iránt, s nem inkább
szdnakoenám bajain. Ha valaki állitjn , hogy
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a gonosz embernek jó lélekkel lehet rosszat ki
váni, nehogy kárára legyen az ártatlanokna.k, és
erényeseknek :nem akarok jelenleg e tárgy főlöt]

vitatkozni, mert az bővebb fejtegetést igényel,
mint a mennyit most ráfordithatok, nem levén
más tollám egy darab szénnél. De azt igazán mond
hatom: hogy tanácsolnám minden barátomnak, mi
sserint, ha hatalma van egy, felügyelete alá helye
zett rossz embert megbüntetni,bizza rnindenesetre
a büntetést az Istenre, és azokra, kiknek felebará
ti ~retete annyira szilárd, és kik annyira hivek
Istenhez, hogy semmi titkos indulat, kegyetlen és
finom, az igázságos és erényes buzgóság köpenye
alá nem lopódzhatik j melly őket tévedesbe ejteni
megkisértené. - Demi, kik nem vagyunk jobbak
ll. legközépszerübb embereknél, megelégszünk
azzal, ha ssüntelen imádkozhatunk mások javu
lásáért, minek szükségét öntudatunk velünk is
érezteti. "

Milly igazságosnak és nagylelkünek kellett an
nak lenni, a ki olly nehéz próbák kö~t minden ha
bozás nélkül hasonló következtetésre jöhetett!
Ama szigoru s önkényes megmotozásból, mellyrlll
szólottunk, kitünt, hogy Morusnak minden iratai
8 egyéb közleményei csak darab-papirosokra,mely
lyeket megszerezni szerenesés vala, feljegyzett tö
redék eke t tartalmaztak, s egyedü li irő -eszköze egy
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darab sz énből állott. Morus maga tréfát űz ebböl:
ugyanis Margithoz intézett egyik levelében mond
ja, hogy levelei által okozott örömének kifejezésé
re nem lenne elég egy véka szén. - E közben elér
kezett a tél minden sanyaruságával, s ez időszak

it fogság magányára ujabb Bzomoruságot hozott.
Fogháza ablakából a házak hófedte tetöit szem
lélvén , mondá: "Ah Margit, c világ boldogsága
mennyire hasonlit a tél legrövidebb napjaihoz!"

A nyugalom és vidámság néhány óráit azon
ban még élvezé. Az egykori költői szellem,
mellyct a kötelességek, s később a legmagasb hi
vatalokkal járó nagy Felelősség rólemészteni
látszottak, néhány mulékony fénysugárban ujra
jelentkezett. Rastell által kiadott munkái közt
két rövid ballada tartatott főn.

Méltán felkiálthatott a szcrző a költővel,
ki később ugyanazon börtönt lakta:

"A kőfalak nem teszik a börtönt, sem a
vasvesszők a kalitkát. A nyugodt lélek ugy te
kinti azt, mint remete-magányt.'; (Lovelace.)

Az első ballada, mondják, Lessis dalla
mára, az elvesztett ezerető.

"Csáifa szerencse I bármi szépnek látszas
sal , s bármi bájosak legyenek mcsolyaid , ha
szin te romlásomat helyrehozni akarnád, távozzál j

kísértetbe nem viszesz többé. Reméllem, hogy
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Isten engemet az Ő mindig biztos és csendes
kikötőjébe fogad. Szélcsend után mindig szél
vészt várok."

A masik ballada, Daoy dallamára, a koczka
játékos.

"Soká szolgáltalak, ó vakesett 8 most elvesz
tettem mindent, mi tőled volt Ezért, midőn olly
kor-ollykor rád gondolok, s ez vagy amaz eszembe
jut, nem kárhoztathatez, habár elhagytalak; mert
én igazán ezerszer áldlak téged, bogy üres
időt adál néhány vers késaitésére. "

Egy alkalommal őt bizonyos konnyelmü
udvaronez látogatta meg, a ki semmi komoly
tárgyról nem beszélt, hanem az ő egész társal
gása oda vala irányozva, hogy Morusnak gon
dolkodás -módját megváltoztassa. Morusnak sike
rült szokott külőnős modora által ez ember al
kalrnatlankoddsaitől megszabadulnia. "Még egy
szer ajánlom önnek, ugy mond az udvaroncz, vál
toztas~ meg vélekedését." - ,No jó! épen ezt
tevém most,' mond sir Tamás: mintha hirtelen
elhatározta volna magát. Az udvaroncz e fon
tos ujsággal rögtön a palotába futott, azzal a ki
rályt megörvendeetetendő.Egy perczet sem kés
ve, követ ment Morushoz, hogy üdvözölje öt
szerencsés megváltozásáért, s tőle szándékának
bővebb magyarázatát kikérje. Bármilly aevctsé-
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ges vala e magyarázat, sir Tamás kénytelen volt
kinyilatkoztatni, hogy az általa használt szavak
egyszerücn azt jelenték, miszerint gondolko
zá.sát szukállára nézve változtatta meg. mely
lyet azon reggel kellett leborotválnia; és hogy
ama hivatalos cgyén szavainak értelmét rosszul
fogta fel. Midőn az udvaroncz a király clőtt

ismét megjelent, nem fogadtatott mosolylyal.
1535-ben martius kezdetén a fogoly a kö

vetkező két levélkét intézte Margithoz:
"Kedves jó leányom! Hála Istennek elcg

jó egészség ben vagyok, nyugodt lélekkel, s min
den világi vágy nélkül. Kivánom, hogy mind
nyájatokat érvendeztessen meg a mennyország
reménye. A mi azon dolgokat illeti, mellyekről

ohajtottam volna veletek értekezni, a más vilá
got illetőleg: tanitson meg titeket azokra az Ur.
ki is, miként reméllem, megtette azt még jobban,
a Szentlélek kegyelme által. Áldjon és tartson
meg mindnyájatokat! S z é n ne l i r vall. ti gyön
géden szerető atyátok által, a ki alázatos imá
iban közületek egyikről sem felejtkezik meg, sem
gyermekeitekről B ezek dajkáiról, sem jó férjei
tekről s ezek ügyes nejeiről , sem pedig többi
barátainkról. És most papiros hiányában kényte
len vagyok mondani, Isten veled!

MORUS Tamás, lovag."
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Egy másik papiros-szeleten a következő

levélkét találta Rastell, szintén szénnel irva;
mellyet kétségkivül első alkalommal elkül
dendö vala

"Tartson meg engem It Ur mindig őszinte

ség-, egyszerüség-és hűségben; különben teljes
szivemből kérem, ne hagyjon élnern. Mert gyak·
ran mondtam neked, Margicza l nem vágyom,
nem is törekszem sokáig élni; és megcléged
vc megyek el, ha tetszik az Istennek holnap
magához szólitani. Istennek hála! nem ismerek
senkit a világon, kire ugy haragudnám, hogy leg
kisebb rosszat is kivánhatnék neki; s ezen öntudat
engem boldogabbá tesz, mint bármi más e földön
Jutass engem emlékezetökbe Vilmosnak s többi jó
fiaimnak, az én barátomnak, Harris Jánosnak, és
a kiknek gondolod. De főleg ne felejtkezzél meg
rölam kedves nöm előtt. Áldjon meg Isten mind
nyajatokat; tegyen benneteket szolgáiva, és tart
son meg mint ollyanokat.

MORUS Tamás."

Május 5· ke. Csakhamar bebizonyult, hogy
az utols6 határozvány nem vala sikertelen. Há
rom befolyásos egyházi férfiu, főbb szerzetek
perjeljei Hongton János carthauei , Webster
Ágoston, és Lawrence Robert, Cromwellhez já
rultak, lelkiismeretbeli ellenvetéseiket a király
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felsőbbségénck elismerésérc nézve "cic kozlendők.

A helyctt, hogy méJtányolta volna e lépés által
tanusitott bizalmukat, 8 csudálta volna méltósá
f!08 viseletőket, saját házúból a toronyba hur
czoltatta őkct; és perbe fogo.tásukkor állitotta,
hogy illyen ellenvetések "megfosztván R felsé
get rangja méltóságátől, pompájától és czimé
től, felségárulás i bünhöz hasonlók." De a bi
rák ncm határozhatták el magukat arra, hogy az
ügyct e szempontból tekintsék ,meg levén győ

ződve, hogy illy tudományos 8 erényes férfiak
nem követhettek cl törvény által tiltott vétséget.
Midőn Cromwell megküldé nekik a parancsola
tot, hogy siessenek az itélettel, még egy napot
kértek a tárgyalásra; és habár egy második kö
vet a foglyokra váró büntetéssel fenyegette ő

ket, vonakodtak a koronajavára kedvező itéletet
hozni. Az országlár meglepetve illy rendkivüli
megátalkodottság által, seemélyeáen kereste fej
őket, 8 mindenkivel külön megvitatta az esetet;
és csak miután védveinek támogatására fenye
getődzéet használt, csikarhatta ki tőlük, ellenese
gülésök daczára, II vétkesség igazolását. Öt nap
mulva a három fogoly és Reynols, Sion nevü
kolostorbeli szerzetes. halálbüntetést szenvedtek
Tyburnban.

13
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Margit azun nap reggelén, midon e négy
áldozat a toronyból a vcsztöhelyre vitetett, atyjá
nál volt, és szobája ablakából nézték a szomoru
látványt. "Nézz oda le Margit, mond ő,-látou-e,

hogy olly örömmel mennek e szent atyák a ha
lálra, mint a jegyesek menyegzőre? Ebből me~i

télheted, kedves leányom, a különbséget, melly
azok közt létezik, kik éltök napjait vezeklés- és
önsanyargatásban töltötték, és azok közt, kiknek
élete, mint szegény atyádé is, nyomoruan világi
volt, és kényelemben, a lélek üdvét kevéssé elő

mozdité dolgok között folyt le. Az Isten tekintet
bevevén vezeklés- ésjó cselekedetekben töltött
hosszu életöket, nem akarta, hogy tovább marad
janak e siralom-völgybea , hanem örök hatal
mának dicsőségébe fogadja be öket. Ellenben a
te gyámoltalan atyád egész életét, mint egy nyo
morult,vétekben és világi gyönyörök közt töltvén
nem találja az Isten méltónak őt amaz örök hol
dogságban olly hamar részesiteni ; Bigy e világon
hagyja, hogy még számtalan nyomoruságos gon
dok által gyötörtessék."

A gondok s gyötrelmek vége azonban el
közelgett. Semmi sem vezetvén czélhoz,1535. ju
nius l-én itéllíszék elé ál1ittatott. Hogy a hatás
annál nagyobb legyen, gyalog vitetett keresz
tül a legnépesebb utczákon a torony-börtön-



29f

ből a Westminster-Hallba. Tagjait durva gyap
ju-mez fedte j a tartós fogsá.g alatt őszbevegyült
hajzata,a kiaszott s elhalaványult arcz,mellyen még
most is a régi jó s vig kedély egy bizonyos neme
áradt szét, a támbot, melly gyenge s ingatag
lépteinek bisztosságot kölcsönözött, nyiltan ta
nuskodának a fogság hosszu tartamu szigo
rusá.gárÓJ. Lépteit a borzadály és rokonszenv
átalános nyilatkozatai kisérék. Mindenki sietett
látni őt, mint fogoly t, azon törvényszék sorom
póinál, hol egykor egyetemes taps- zaj közt elnő

költ. Itélöbirákul a következő, külőnbieottményi

lag ősszehivott egyének rendeltettek: Andley
cancel1ár, elnök j Fitz James, sir John Baldwin,
sir Richard Leicester, sir John Port, sir John
Spelman, sir Watter Luke, sir Antoine Fitzher
bert, Az esküdtek, kik becstelenségök miatt Cay
ley szerint a fő lemlitéat megérdemlik, követke
zők voltak: sir Thomas Palmer, sir Thomas
Peirt, George Lovel, Thomas Burbage, GeofFroy
Chamber, Edvard Stockmores, William Brown,
Iasper Luke, Thomae Billingeton, John Parnel,
Richard Bel1amy, Georges Stoakes.

Henrik tartott Morus ékesszólása- lJ be
folyásától. Hogy tehát figyelme megzavart8ssék,
s emlékezete pedig tulhalmoztassék, olly vádi
ratDak készitése rendeltetett el, melly emle-ter-

13'"
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heló hossaaeeaga, hallatlan tulzás, II szerfclett
nagyobbitott s valódi szödrba fulasztott vádpon
tok elősorolása által csak az értelem behomá
lyositását eszközölje. Felolvastatván a vádokmány,
acancellár, a ki Norfolk herczeg mallett ült,
következő szavakat intézett a fogolyhoz: ,Morus
ur, ön átlátja. most a felség ellen elkövetett sérté
sek sulyos mivoltát; a. király azonban olly irgal
mas, hogy, ha ön e konoksággal felhagy, s véle
ményét megváltoztatja,reméljük,hogy kegyelmet
nyerhet ő magasságától.' Eszavakra , folytatja
Morus unokája, Jézus Kristus erős bajnoka kö
vetkezöleg választolt: "Nemes főurak, nagy okaim
vann ak f'őuraságtok udvariasságét megköszönni,
de kérem a. Mindenhatót, adja malasztját, hogy
jelenlegi érzelmeimhez halálig állhatatos marad
bassak." Megengedtetvénneki az önvédelmi ellen
válasz. igy szólt: "Ha az ellenem emelt vádpon
tok hosszasságára, és azon gyülöletes tény-körül.
ményekre gondolok, mellyek rám tukmáltatnak:
méltén van okom félni, hogy megváltozott el
metehetaégeim, mint szintén emlékezetem s
gyöngült szellemem, és azon physikaikimerüIt.ség,
melly fogságom következtében egész testszerve
zetemben beá.llott, nem engedik meg, hogy nyom
ban és ohajtásom szerint felelhessek." Ezen testi
elgyöngült8égre tett czélzá.s, a mi nagyon is
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szembetünő volt, miután bajosan, csak botja segit
ségével tudott járni, megtette hatását. Szék to
latott elő számára, s leülvén, igy folytatá: "Ha
nem csalédom, négy főfelosztáa van e vádirat
ban, mellyek mindegyikére , Isten segitségével,
sorban szándékom felelni. Az elsőre: hogy én ko
nok ellenzője voltam a király második házassá
gának. Nyiltan megvallom, e tárgyra nézve min
dig kimondtam véleményemet a királynak, ugy,
II mint azt lelkiismeretem sugallta, s kötelessé
gem tiltotta is máskép cselekedni, De sőt e tekin
tetben felségárulással vádolhatónak annyira nem
tartom magamat, hogy ellenkezőleg, efféle nagy
fontosságu kérdés intéztetvén hozzám fejedel
mem által, melly kérdéstől az orsdg nyugodalme
függ, ho. én aljasan hizelegve, lelkiismeretem 8U
gallata ellenére, nem nyilvánitottam volna az
igazságot ugy, a mint azt gondoltam: akkor jo
gosun tartathattam volna becstelen a.lattvalónak,s
az Isten és király ellen hitszeglS árnlónak; és ha
nyiltszivü beszédem által megbántottam ö magas
ságát (ha ugyan bün a fejedelem kivánságára ki
mondani az igazságot), meg vagyok győzlSdve,

hogy még ezen esetben is az emlitett bűntények

ért több nagy csapás, ugymint jószágaim elko
boztatása, csallidom köréből kil'agadtatásom,.s 15
havi börtön szenvedései által eléggé bünhödtem.
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Az ellenem emelt vad második főrészeaz,

hogy az utóbbi parl ament által hatályba léptetett
határozvány ellenére cseleke dtern. Tuunillik
mint fogoly kétszer kihallgattatván a törvény
8zékiülnökök által, minthogy gonosz, hitetlen,
megétalkodott , és áruló lelkü voltam, vonakód
tam megismertetni velök véleményemet azon
kérdésre nézve: valljon a király feje-e az egy
háznak, vagy nem? azt felelvén, hogy e kérdés
legyen bár igazságos, vagy nem, engem anI\ál
kevésbbé érdekel, minthogy a legcsekélyebb
egyházi javadalomham sem részeaittettem. Azon
ban már akkor tíltakoatam; mert sem nyilatko
zataim , sem cselekedeteim nem támadták meg a
iönérintett elvet, a egy szó sem idézhető részem.
röl, annál kevésbbé olly tény, melly vétkes volto
mat megéllapitané. Igen, bevállom , hogy fő

urasága.ikhoz intézett beszédem következő tar
talmu volt : miszerint jövőre nem akarok semmi
egyébre gondolni, mint Üdvözitónk keserü kin
szenvedésére, és kimulá.somra e nyomorusággal
telt életből. Én nem kivánok semmi rosszat sen
kinek; és ha ez nem elég életem oltalmára,
semmi vágyam nincs élni. Bevallom , hogy igy
feleltem ; de illy szavak bizonyosan nem sérte
nek semmi törvényt, sem a felségá.rulási tény
álladékot nem állapitják meg; mert sem ama ha-



295

tározmány, sem semmi törvény a világon nem
büntethet embert azért, mert hallgatott. A bün
tetés-jog a törvényeket csak a beszéd- s cselek
vényekre nézve illeti. Titkos gondolatainkat
egyedül Isten itélheti meg."

It.t közbeszól t a királyi ügyész, és meg
jegyzé, hogy jóllehet semmi szé-, vagy cselekedet
ről nem vádolhatják őt,azonban ballgatésaroesa
akaratnak volt világos jele j mert egy hü alatt
való sem, kihez e kérdés törvényszerüleg intéztet
nék , tagadná meg arra a feleletet. "Hallgatá
som, felelé Morus, nem rossza.karatnak jele;
bizonyságát találhatja ennek a király előbbi vi
seletemben. A törvénysértés bünében sem ma
rasztaltathatom el j mert a törvénytudók és ca
nonisták által elfogadott alapelv mondja: Q u i
t a o e t, c o n s e n t i r e v i d e t u r - a ki hall
gat, megegyezni látszik. A mi azt illeti, bogy,
mint ön mondá, egy alattvaló sem tagadná meg
egyenesen a feleletet: valóban én azon nézetben
vagyok, hogy mindenkinek kötelessége, hacsak
rossz keresztény nem akar lenni, engedelmes
kedni előbb az Istennek, azután az embereknek;
és gondjának kell lenni arra,hogy inkább másmin
dent sértsen meg a világon, mint lelkiismeretét,
főleg midön lelkiismeretének engedelmeskedve,
nem követhet el sem botrányt, sem sérelmet fe-
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jedelme és hona ellen; egyszersmind ünnepélye
sen erősitem, hogy nem tártam föl lelkiismere
tem bárkinek iB e tárgy felett."

"Most a harmadik vádpontra térek, melly
szerint azzal vádoltatom, hogy r o s s z s z á n d é
k u lag k i a k a r t a m j á t s z a n i a h a t á r o z
ványt, s árulást kisértettem meg,és
hitszegőleg cselekedtem az elleni
mivelhogy a toronyban létem alatt nyolcz csomag
különféle leveleket irtam a rochesteri püspök
nek, hogy őt ugyanazon törvényhatározat meg
szegésére s hasonló konokságra rábeszéljem. Igen
ohajtanám e levelek előmutatását a felolvasta
tását; mert vagy igazolni fognának engem, vagy
álnokságban marasztalnának el. De miután, önök
mondják, a püspök azokat elégette, előadom az
egész dolgot, a mint az igazán van. Egy része a
leveleknek csak magán dolgokat tartalmaz, régi
ismeretségünkre s barátságunkra vonatkozólag;
egyik ezek közé'S1 felelet volt a püspök azon kér
désére, hogy mit válaszoltam a vallató bizto
soknak , kik hozzám a fogházba jöttek. Nem fe
leltem egyebet, mint hogy én már tisztában va
gyok lelkiismeretemmel, ő is tegyen ugy, a mint
neki tetszik. Olly igazán, mint hogy Isten van, a
ki birám, és a kitö] várom lelkemüdvösségét,ennyi
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volt egész feleletem. Mindcz, reméllem, nem
szolgálhat alapjául a törvényszegésnek. "

"A negyedik és utolsó büntény, mellyel
vádoltatom, az, hogy, midőn a toronyban kikér
deztettem , azt felettem, hogy ez a törvény oly
Iyan mint a kétélü kard; mert abba beegyezve, ve
szélynek tenném ki lelkemet, azt megtagadva éle
tem veseteném. Minthogy Fisher ugyanezen fe
leletet adta, következtetni lehet, hogy mi e kö
rülményben világosan összesküdtünk. Kijelen
tem, hogy ezen felelet részemről csak föltételes
volt;mondom,hogy mindkét esetben engem veszély
fenyegetett, akár helyeseltem. akár rosszaltam vol
na a törvényt; éshogy következőleg az ollyanvolt,
mint a kétélü kard,mellyetha kezelnek, két oldal
ról vágj elég nagy kiméletlenség volt azt irányom
ban használni,a ki soha nem harczoltam ellene sem
szóval, sem cselekedettel. Ez volt feleletem; mily
Iyen volt a püspöké P nem tudom. Ha az hasonló
volt az enyimhez, az nem köztünk történt össze
beszélésből, hanem gondolataink a érzelmeink ha
sonlatosságból eredt.Végül uyilvéaitom.hogy soha
egy szót sem szóltam e törvény ellen, jéllehet
ezen állitással ellenkező jelentések juthattak az
igen kegyelmes felséghez, a királyhoz."

Ámbár a királyi ügyész semmi uj viszon
feleletet nem adott sil' Tamásnak: mindusáltnl,
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mond Cresaire,e sző: g o n o s z a á g, szájában volt a
törvényszék minden tagjának; de senki nem tu
dott elörnutatni bizonyságul semmit is. Hogyan is
lehessen átváltoztatni ama ellenkezést felségáru
lássá ? A vádlók tehát azon kénytelenségre jutot
tak, hogy Rich közvádlót felszőlitsák azon tény
körülmények megállapitására, mellyekre az a
legocsmányabb aljasság nélkül nem hivatkozha
tott. Rich elég szemtelen volt eskü alatt kinyi
latkoztatni,hogy a látogatJs alatt, mellyre paran
csot kapott Morus könyvei, papirjai stb. elkob
zása végett, mig Soutwell Tamés és Palmer
urak azok bemálhdzásával foglalkoztak, bizalmas
társalgási hangon kérdé Morustól : valljon, ha Ő,

Rieh, királylyá választatott volna meg parlamenti
közbatározvány által.elismemé- e 6t ollyannak? Sir
Tamás felelte volna: "Igen, uram I elismerném."
.Ha pápává tétetném,akkoris elismerne ön engem?'
-"Az els5 esetben, és a világi kormányt illetőleg

nincs semmi kétségem; de feltéve, hogy a parln
ment arra nézve hozna törvényt, hogy az Isten
nem Iaten.mondaaá-e ön akkor, Rich ur, hogy az
Isten nem Isten?" - ,Nem,viszonzá Rich, semmi
parlament nem hozhat illyen törvényt.' Mi több,
Rich megel!küdött,hogy sir Tamás hozzá. tevé.mí
szerint a parlament az egyház ft'jévé sem teheti
a királyt. Morus tagadta Rich tanuskodásának
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egész második részét, a melly valóban Morus okos
eszével és nyelvezetével össze nem egyeztethetö.
Roper II Morus által ez alkalommal adott feleletnek
tulajdon szavait tartotta meg, mellyeket ($ hiteles
szemtanuktól hallott. Miután Richre egy ideig in
kább szánakozólag , mint haragosan nézett, a
törvényszék felé fordulva, karjait kiterjeszté, s
méltósággal mondá:"Mylordok és nagyságos urak!
ha olly ember volnék, a ki semmibern sem veszi az
esküt, nem lennék, mint mindenki tudja, ezen
környezetben, s nem állnék itt, mint vádlott
mostan, s illy körülmények kÖ7.őtt. Ha az eskü,
mellyet most tett ön, Rich ur, igaz: akkor nejus
sak Isten szine elé; a mit én különben nem mon
danék, habár maga az egész világ lenne is hazug
ságom jutalma." Erre Morus előadta beszélgeté
sét Rieh-chel, amint az valóban történt; Baz
igazság érzete- s magasztosságától áthatva és fól
lekesülve, egy perczre elfelejteni látszott jelleme
szokott szelidségét, hogy Rich rosszlelküségét
igen szigoru kitételekben megbélyegezze.

"Valóban, Rich ur, jobban bánkódom ön
nek hamis esküj én , mint saját veszélyemen..És
tudja meg, hogy sem én, sem bárki ismerőimkö
zül nem tartotta önt soha igen nagyhitelü ember
nek, ugy hogy soha senki nem méltatta önt arra,
miszerin t valamely jelentékenyügyét önnel közölte
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volna. Igen j61 tudja, hogy rég óta ismerem önt
és jellemét,első ifjusága 6ta; mert sokáig voltunk
ugyanazon egy községben, a hol, mint ön maga
meg:vallhatja - rosszul esik, hogy kényszerit
kimondanom,- ugy tekintetett, mint igen sima
nyelvü, mint nagy koczka-játékos, és a hol ön csak
középszerü hirben állott. A Temple-féle házban, II

hol nevekedett, szintén illyen véleménynyel vol
tak ön fe1c5I.Következésképen tarthatják-e főuraság

tok valószinünek, folytatá Morus a törvényszék
felé fordul va, mert előbb folytonosan Richre va
lának függesztve szemei,mig hozzá beszélt-tart
hatják-e, mondom, valószinünek, hogy illy fontos
esetben magamról megfelejtkezve, Rich urat
(kit mindig kevésbbé igazmondónak tartottam)
felséges urama kidly,és tisztelt tanácsnokai fölött
annyira becsüljem, miszerint hajlandóvá lettem
volna lelkiismeretem titkait, a királyegyházi fel
söeégét illetőleg, vele közölni? E pontra nézve,
melly felett már régtől kivánják hogy magamat
kimagyarázza~, s miután nem akartam azt tenni
sem Ő magaaaága. a király, sem tisztelt tanécsno
kai egyike előtt sem, kik e ezéIból több izben
voltak, mint főuraságtok j61 tudhatj lik , maga ő
felsége által hozzám a toronyba küldve, - föl
tártam volna-e keblemet ezen ember elött,miutáo
önök előtt mélyen hallgattam? Itéletökre bizom,
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Mylordok, tarthatják-e mindezt igaznak, vagy
csak valószinünek is ?"

"Azonban, mylordok, feltéve, hogy ugy cse
lekedtem, mint azt Rich ur esküvel erősitette; te
kintve, hogy azt bizalmas beszélgetés közt mond
tam, semmit sem állítván, és csupán feltétele
sen nyilatkozván, indokolhatja-ez a rosszakaratot ?
Már pedig hol rossz szándék nincs, ott nem lehet
vétség. Én soha sem fogom elhinni, hogy a
parlamentben e törvény alkotására összegyült
annyi tiszteletre méltó püspökök, annyi érdemes
személyiségek, és annyi tisztes más férfiak, eré
nyesek, bölcsek és tudósok megbüntetni akartak
volna olly embert, kiben semmi vétkes szándék föl
nem to.lálható( g o n o s z a á g n a k véve a r O s a z
a k a r a t o t; mert hogy ha egyátll.lában a vétket
gonoszságnak veszszük, akkor lehetetlen lesz
akárkinek is magát menteni; m e r t h a II z t
ill o n d j u k, h o g y v é t k ü n k n i n os, ID i n m a
g u n k a t c s a I j u k m e g, s n i n c s i g a z s á. g
bennünk)."

"Egyébirant maga a király jóságának
számos jelei, a ki olly sokféle viszonyok között kü
lönösen jó uramnak mutatta magát; a ki irán
tam annyi szeretettel és bizalommal viseltetett,
i:l becses szolgálatába lépésemtől kezdve része
sitetta tiszteletben, hogy magán-tanácsában helyt
foglaljak i a ki olly nagylelküleg a legtisztesebb



és legfényesebb mélt6ságokra, végre a can
celléri fontos s a királyi méltóság után leg
első hivatalra felemelt,- mindezen jelei a szi
vességnek nem sz61anak-e mellettem ? Ö magas
sága engem képességem s érdemem felett meg
tisztelt j több mint husz éven át tanusítá irántam
álland6 kegyességét,s nem ezüut meg (míglen saját
kérelmemre tetszett ő magasságának ama tehertől

fölmenteni. s megengedni, hogy éltem hátralevő

részét lelkem üdvősségére szenteljem), nem szünt

meg, mondom, szakadatlanul uj meg uj méltóságo
kat halmozni rám. Bizonynyal ő magasságának e
jóakarata, meUyet irányomban folytonosan nyil
vánitott, elég lenne ezen ember által rám költött
rágalmak hamisságát bebizonyitani."

E heves rögtönzés nem téveszthette hatá.
sát; Rich hitele az által olly mélyen volt meg
renditve,miszerint kénytelenittetett akérdéses be
szélgetéenél jelen volt SouthweIl Richard és Pal
mer urakra hivatkozni, hogy ingadozó tanusko
dását tlÍmogassák. Morus modorának méltósága,
a körülmény ünnepélyessége, a becsületesség
maradványa, melly míg bennök megvolt az udva
ronczi aljasság daczára is, a szégyen és megbánás
érzetét keltette föl lelkökben. Ügyetlenül mente
getőztek Rich irányában, és saját erejére hagy
ták öt. Palmer mondá, hogy ő annyira el volt
akkor eirTumás könyveinek egy zsákharakosgatá-
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aával foglalva, miszerint beszélgetéaőkre épen
semmi figyelmet nem forditott.Southwell nyilat
koztatú, hogy ő csak a könyvek elkobzéséval Ievén
megbieva, nem vigyázott arra, mi azonkivül: tör
tént.

"Azután, folytatja Cresaire , még töhb más
okokat is hozott fel Morus maga. védelmére, Rich
tanuskodósa czáfolatául és saját öntudata tiszta
ságának bizonyitékául."

De mind hasztalan volt. Az olvasó, ha fá
radságot vett magának Henrik kormánya jelle
mére figyelni, könnyen beláthatja ezen birásko
dás eredményét) ha lehet e névvel megtisztelni
az ,igazságszolgáltatás formáinak efféle eltor
zitásá.t. Nem ssüka éges mondanunk, hogy a
fejedelem akarata volt a birák s eskiidt-székek
egyedüli zeinőrmértéke.hogyő csak játszott a tör
vény-s igazsággal,éshogy a parlament régtőlfogva
megszokta .szeszélyeit szolgailag törvényként te
kinteni,mig végre a fejedelemmel együtt a szégyen
minden érzetéből kivetközött. Lord Herbert, ki
a kormányt a lehető legkedvezőbb szinekkeljel
lemzé, mondja, hogy "Henrik és parlamentje min
denben ugy megegyeztek, miszerint a számos el
napoláaokből kiviláglik, hogy legkisebb szándéka
sem volt azt feloszlatni." Ezen emberek a kö
vetkezett évben nem szégyenlették Richt vá
lasztani házszónokául, a ki magát Henrikné] ala-
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esony hizelgéseik viszhangjává téve, felelt meg
ezen megtiszteltetésnek. A trónhoz intézett be
szédében boldognak mondá a királyt azon csudá
latos adományokért ,mellyekben a természet őt

olly gazdagon részelteté ; hasonlitotta őt bölcse
ségreés igazságra Salamonhoz, erőre s állhatatos
ságra Sámsonhoz, szépség- s kellemre Absolon
hoz. Rich bevallására , hogy e hivatalra épen
nem képes (egyedüli igaz szavak, mellyeket ta
lán életébenmondott),a király feleletül adatá neki
a cancellár által, hogy kellő képességgel felru
házottnak tartja őt. A helyett, hogy e becstelen
a társadalomból kiüzetett volna, lorddá lett, s
néhány évvel utóbb a cancellári széket foglalta el!

A nagy B a c o n kétségkivül e tényre czél
zott, midőn felkiálta: "Ha ez kivántatik csak a
cancelléri méltóságra, azt hiszem, hogy ha valaki
II nagy-pecsétet a hounlowi pusztán találná is
meg, nem hajolna le, hogy azt fölvegye."

De tt!rjünk a Morus ellen emelt vádra. Az
esküdt- szék' nem sokára azon határozattal jött
vissza, hogy bűnös. E szavakkal fejezi ki magát
Cresaire: "Alig maradtak egy negyedóráig; mert
tudták, mit akar a király, hogy tegyenek ezen
esetben." A cancellár, Morus utódja, nem keve
sebb szolgaissággal, mint a főbiztos, már az itélet
kimondásához fogott, midőn a lovag rnéltóság
gal, de udvariasan megjegyzé, "hogy IlZ (, ide-
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jében szokás volt, hasonló esetnél megkérdezni
a fogolyt : nincs- e valami ellenvetése az itélet
kimondása ellen?" Az elítélt felszólalása nem
volt sikertelen, s Andley azt abhahagyva, kér
dezte sir Tamást: mi mondani valója van a jelen
körülmények között? Morus, Roper sserint, igy
beszélt: "Megjegyezve, mylordok l hogy ezen
vád olly parlamenti végzeten alapszik, melly
mind az Isten, mind az egyház törvényeivel va
lósággal ellenkezik, azon egybáz törvényeivel,
mellynek legfelsőbb kormányát, akár egészben,
akár részben, semmi törvény erejénél fogva világi
fejedelem nem foglalhatja el, jog szerint az csak
a romai széket illetvén, mire maga Jézus Krisztus
e földön tartózkodásának ideje aintt sz. Péternek
és utódainak, a rotnai püspököknek adott külön ki
váltságot: semmi" törvény sem kényszerithet egy
keresztény katbolikust sem, hogy abba beleegy
ezzék." A cancellár iamétlé itt azon ellenvetést,
mellyrea toronyban történt vallatásoknál annyira
támaszkodott, t. i. bogy, miután a püspökök, egye
temek, és legtudósabb férfiak aláirták ez okmányt,
csudálatos, hogy csak ő egymaga ellenkezik
azokkal, s olly hévvel okoskodik e törvény ellen.

"Ha a püspökök és egyetemek száma olly
tetemes, mint főuraságo d állitani látyik, ez maga
egy ok, . hogy ne változtassam vélekedésemet;
mert nem kétlem, hogy e világnak (ugyanis nem
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csupán ezen országról, de az egész keresztényaég
ről beszélek) bölcs éli erényes emberei közt tiz
fog egy ellenében találtatni, kik ez ügyben véle
ményemet osztják. De ha azokról beszélnék, kik
meghaltak, a bölcs tudorok - és erényes atyák
ról, s minden szentekről, kik mennyekben van
nak: meg vagyok győződve, hogy sokkal na
gyobb azoknak száma, kik e tárgy körül életök
ben ugy gondolkodtak, mint én. Ezért, monseig
neur, nem hiszem, hogy köteles vagyok véle
kedésemet egy ország tanácsáéhoz alkalmazni az
egéaz kereseténység átalánoa nézete ellenében."
A cancellár miután megfontolta a dolgot, félvén,
hogy az elitélés egész sulya ő rá fog visszaesni,
az első biró, Fitz James véleményét kérte ki, a ki
megelégedetten, és, mint szokása volt, szavait es
küvel erősitve,felelé: !lMylordok,sz. Egyedrel meg
kell vallanom,hogy ha a parlamenti okirat nem tör
vénytelen, lelkemre mondom, a vád nem elégte
leo." Roper efeleletrői szőlvén, megjegyzi,hogy
hasonlit ahhoz, mellyet az irástudók és farizeusok
Pilatuenak adtak: H a e ze o e m b er o e m vol n a
gonosztev6, soha sem adtuk volna
őt kezeidbe.

A caocel1ár kimondá a kegyetlen törvénylia
tározatot, melly afelségárulás büntéoyét kötéllel,
kerékbetörés- s fölnégyeltetéseel feoyiti. Morus a
törvény értelmébeo már halálra itéltnek te-
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kintetvén, jól tudta, hogy nincs semmi ok, melly
őt hallgatásra kényszeritse, következéskép ssi
lárd és bátor hangon így beszélt: JINo jó ! .. mint
hogy már az itélet különben is kimondatott fö
löttem, tudja ugyan az Isten, milly igazsággal:
szabadon fogok beszélni, részint hogy lelkiisme
retemet megkönnyebbitsem, részint hogy e tör
vényre vonatkozó véleményemet föltárjam."

"Midőn észrevettem, hogy a király kedvencz
foglalkozása azt kifürkészni, honnét vesziapápa
flShatósá.gát? - megvallom, hogy az igazság ki
nyomozása kedveért hét egész évet töltöttem
e kérdés alapos tanulmányozásával. De a böl
csek műveiben, mel1yeket az egyház elfogadott,
nem találtam egy sorocskát sem, melly egy vilá
ginakjogigényt biztositana az egyházi főnökség
hez. És valamint London városa nem hozhat tör
vényt a parlamenti hatá.rozat el1enére,mint a meUy
az egész országot kötelezné: ugy ezen állam sem
hozhat a katholika egyház köztörvényével össze
ütköző külön-törvényt. Az illy eljárás az országnak
még érvényes határozványait sértené megj mert a
nagy-charta kimondá, hogy: ~,E c c l es j a a n 
glicana libera sit, ethabeat omnia
j u r a i nt e g r a, e t li b e r t a t e B s ua s i II a e 
s a s - az angol egyház saabsd legyen, jogait
épségben s szabadalmait sértetlenül élvezze.l'Egy
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azéval, az ellenkezik ő magassága, a király által
011y ünnepélyesen tett, és minden keresztény feje
delmek által koronázáskor tenni szokott szent 'es
küvel. Egy tudósnak munkáiban sem találtatik
egy védv sem, mclly azon act át támogatná." Itt II

cancellár megint mcgjegyzé, hogy Morus több
tudományt és tisztább lelkiismeretet igényel ma
gának, mint millyennel az egész ország bir.
A mire sir Tamás igy felelt: "Egy püspök
ellenében, kire ön talán, mint véleményének
párthivére hivatkozandik, én l'zázat hozhatok fel
véleményem mellett, és egy ország ellenében az
egész kereszténység ezredéves egyhangu nyi
latkozatát vetem a mérlegbe." Ekkor Norfolk
herezeg fclkiáltott: ,Ez által nyilvánitja ön, sir
Tamás, lelke mcg átalkodottságat, s gonoszságát.'
Nemes főur, mondá neki Morus, az sem meg
átalkodottsRg, sem pedig gonoszság, a mi engem
e dolgok mondéeára bir, hanem az ügy igazságos
szükségszerüsége, lelkiismeretem nyugalmáért.
Az Ietenthivom bizonyságul, hogy ezen egyedüli
ok mondatta velem szavaimat."

Ekkor az igazságügyi fönök értesitette Mo·
rust,hogy azon magas hivatalok tekintetéből,mely

lyeket viselt, tetesett a királynak büntetését egy·
ezerü lefejezésre legkegyelmesebben átváltoztatni.

Bármi ünnepélyesnek látszhatott is e percz a
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közönséges emberek előtt: a büntetés eme szelidi
tése az elitéltnek kifogyhatJan jőszeszélye nyilvá
nitűsára nyujtott alkalmat. ,.Köszönöm a király
jóságát; de kérem az Istent, őrizze meg min
den jó barátomat hasonló kedvezménytől. "A
biztosok ujolag kérdezték tőle: van-e még
valami mondani valója? - "Mylordok , azóla,
csak' azt akarom mondani , hogy szent Pál
apostol beleegyezett, s jelen volt szent István
halálán, és a kövezök ruháira ügyelt föl: mégis
mostan mindketten szentek II mennyben, B ott ö
rökre egyesülve vannak. Hasonlóképen remél
lem, s kérni fogom az Istent teljes seivemből,hogy,
bár önök, főurak, itt a földön eszközlői voltak
clitéltetésemnek, mégis később egyesülve talál
kozzunk a mennyben. Egyszer mindenkorra kivá
nom: tartsa meg az Isten mindnyájokat j 'adjon
hosszu életet felséges uramnak, a királynak, s
a.jandékozza őt meg hüséges tanácsnokokkal !"

Roper jelen volt a tárgyaláson; annak vé
geztével az ajtóhoz sietett, a merre ipjának visz
sza kellett vezettetni a toronyba. Kevés vártatva,
Morus az őrség által elvezettetett ; Roper utat
törve magának a. tömegen keresztül, térdre esett
azon ember előtt, kit már is, mint vértanut tisz
telt, B hévvel kérte, áldását. Morus egy perezre
megállapodott, hogy áldását adja vejének fejére j
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azután sietve a eajkahoa vezettetett, melly őt a
toronyba szállita. Az átevez és alatt fesztelenül
mulatott meghitt barátja, Kingston Vilmos bőr

tönfelügyellível. Látván, hogy ennek arczán kd
nyek peregnek alá, enyhiteni iparkodott keser
vét, a vallásra hivatkozva; ezután beszélgetésbe
eredt a körültök elterülő kies tájékról. Kingston
mondá később Ropertnek : "Valóban, szégyellem,
hogy olly gyöngének mutattam magamat, mig ő

annyiszi1árdBágot ésnyugalmat tanusitott."Midőn
a torony irányában a parthoz értek, az elitélt már
visszanyerte szokott jókedvét, s vidáman szállott
ki a sajkából j de e perczben kemény próbát kel
lett kiállani seivének. Alig hogya partra léptek,
hol az őt átveendő őrök feldllirva voltak, egy nő

keresztültörve magát a néptömegen, a kisé
retet megállitá, s nyakába borult Morusnak. Ez
Margitja volt, a jó angyal, ki kileste a perezet,
midőn tudnilJik partra szállnak;mert szive sugalta
neki, hogy ez az utolsó alkalom, szeretett atyját e
földön láthBtni.A mint az előtte vitt bárdot, melly
nek éle felé volt forditva (világos jeleül a bekövet
kesendö kivégeztetésnek) megpillantotta, hirtelen
előre rohant, s nem gondolván saját személyével,
keresztültört az őrök közt, kik lándzsák- és ala
bárdokka! béstyaként köriték atyját, karjai közé
szorítá 6t, nyakába borult, s gyöngéd szeretet-



tel átölelte,nem tud ván egyebet szőlani.mint:"Oh
atyám, oh atyám!" A birák előtt nyugodt, vidám,
B diadalmas maradt; de szive leggyöngédebb ér
zelmeinek ezen illetésére nem vala elkészülve.
Megindulva leányának illy élénk, illy érzékeny
fájdalmán, áldását adá reá, mondván, hogy nyu
godjék meg az Isten sz. akaratán; hogy j61 ismeri
szive minden titkát, és hogy vele együtt neki is
türelmesnek kell lenni, s magát az ég végzéseihez
alkalmazni." Elváltak; de alig tett Margit tiz
lépést, első b ucsuját nem elégel ve, s mintha a lélek
fölindulásában, mellyet illy érdemes atya iránt
mély kegyelete okozott, önmagár61 elfelejkezett
volna,ujolag keresztülrohant az őrök közt,nyakába
borult, s ujra meg ujra átkarolta. Morus szilárd
sága li szeretet e második rohamának nem birt
ellenszegülni; némán ment tovább, de arczán a
szivszaggat6 fájdalom könyei hullottak alá. E
jelenet. ugy szólván, az egész sokllSágnlU ,sőt az
őrökben is mély megindulást idézett elő. E
nehéz pr6bánál Morus követte a zsoltárnok ezen
intését: "Add terhedet az Ur kezébe, s
Ő s e g i t s é g e d r e fog j Ö n n i. fO Margit nem
egymaga jött, a ezeretet e szomoru hivatását tel
jesiteni. Kisérték őt 6vére,-Margit, Morus gyám
leánya, és a hü szolganő, Colley Dorottya. Meg
ölelték Morust mindnyájan, mint a leánya tevd.
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Atöl'térielem kevés illy megható eseményt
mutat fel, minö c találkozás volt. Ha visszaidéz
zük emlékezetünkbe házi életök tiszta, fölemel
kedett jellemét j a fesztelen, örömtelt társalgást
az atya és gyermekei között; komolyabb tanulmá
nyaikat, vallási gyakorlataikat ; az igazán erkölcsi
érziiJetet,melly mindenna.pi foglakozásaikat ssabá
lyozá; felebaráti szeretetöket és a tökéletes egyet
értést, melly köztök uralkodott: - nem gondol
hatjuk el keserüség nélkül, a romlottság és önzés
milly nagy fokára kellett a rosselelkü tanácsno
koknak vinni a fejedelmet, a ki népét a jellem
tisztaság és erény illy példányaitél megfoset
hatá! Az állam-iratok kiadatása két érdekes ok
mány birtokába juttatott bennünket, mellyekből

azon jelentékeny tényt emeljük ki, hogy Morus
hoz, két hét mulva elitélretése után, ujolag négy
jogtudós küldetett a toronyba kikérdeztetése vé
gett remélve, miszerint állhatatosságát meg rendi
tik, sőt rábeszé1ik, hogya király akaratába belee
gyezzék. A kérdések ugyanazok voltak, majdnem
ugyanazon ezavakkai ; e kisérlet is, mint a többi,
siker nélkül maradt. Világos, hogy ezen valla
tások , mellyek közé most először némelly, Mo
rusnak kü1önösen ellenes czikkek valának ig
tatva , azon czélra szerkeszte ttek, hogya ne
mes áldozat kényszerittessék ,'agy hazudni,
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vagy halált szenvedni. Az ellene esküdteknek le
hetett még csekély reménységök, szilárdságát
megingatni. Ha állhatatos marad, eléje terjesz
teni gondolták, hogy sorsát saját konoksága
okozta; de annyira megtartotta lélek nyuga.l
mát II tisztaságát, hogy sem nem szólt, sem nem
tett semmit, mi e szemrehányásra okot szolgálta.
tott volna.Ha igenlő feleletet ad, hamisan esküdött
volna; vértanuja volt ö az igazságnak, és meg
vetve a haszontalan ostromokat , bőjt, ima és
szent sanyargatások által készitette magát a ha
lálra. Elmélkedésének jegyzetei, vagy tárgyai közt
a következő helyeket találjuk, mellyek mutatják,
millyen volt az ő lelkének munkássága a próba ezen
perczeiben : "Istenben erősen megnyugtatni lel
kemet, s nem függni az emberek szavaitól-Meg
elégedni magányommal , s elkülönözni lelkemet
minden világi dologtól - Lassan-lassan, egé
szen lemondani a világról - Ellenségeimet ugy
tekinteni, mint legjobb barátaimat. - Kerülni
minden esztelen vigságot B kedvtöltést, és lemon
dani minden haszontalan mulatságról - Ki
akarná megmenteni életét ugy, hogy Istennek ne
tessék? felkiáltott, gondolkodva sétáhán a bör
tönben. Ha igy mented meg életedet, milly ha
lálosan gyülölnéd meg azt holnap l s mennyire
nyomná szivedet, bogy nem haltál meg az előbben i

14



napon! -- Valóban' nincs okod félni attól holnap, a
miról tudod, hogy valarnellyik nap bekövetkez
nie kell. - Ha a nyomor, meJlyet szenvedsz, az
Isten akaratja, örömmel add lelked az ő kezébe.
Ö hű, és nem fog megcsalni tégedet. -- Ha a ga·
lilaeai lakomán Jézus Krisatussal voltál, ne hagyd
el őt Pilátus itélőszékeelőtt scm. A percz közelg,
midőn örvendezni fogsz vele dicsőségenek fé
nyes kinyilvánitásában.- Add malasz tod, oh b
tenem! hogyelfelejtsem a világot) 8 örömmel
gondoljak rad; hogy alázattal könyörögjek segit
!'égedért, mellynél fogva vigasztalásaidra támasz
kodjam, II iparkodjarn kebelemben az irántad i Bze
retetet fölébreesteni. megalázzam magam hatal
mas kezed alatt, és sirassam elkövetett büneimet ;
hogy békével türjern a balsorsot vétkeimért; hogy
örvendjek a viszontagságok nak i hogy örömmel
álljam ki purgatoriumomat itt alant; hogy kö
vessem a keskeny utat, melly az életre vezet;
hogy Krisztussal viseljem a keresztet i hogy ke
gyelmet esdjek ki a birétől, a ki eljövend j hogy
szünetlen lelkem előtt legyen Krisztusnak értem
kiállott kinszenvedése j hogy hálát a.djak neki min
denjótéteményeiért; hogy emlékezzem mindig vé
gemre j hogy ne idegenkedjem 1\ haláltól j hogy
szemeim elött legyen mindenkor, R ki olly közel
van hozzám."
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Hétfőn, jul. 5-én, kivégeztetése elötti napon
irta a következő levelet szeretett Margitjának.

"Jó leányom! Áldjon meg az Ur, jó leá
nyom, valamint jó férjedet és kis fiútokat, egész
családotokat, minden gyermekeimet, minden uno
káimat, és minden barátimat. Idézd iól emlékemet
adandó alkalmakkor jó Cecil leányom előtt, ki
nek számára vigaszt kérek a Mindenhatótól. Ál
dásom küldöm neki. valamint minden gyerme
kének; és kérem öt, imádkozzék érettem. Egy
zsebkendőt küldök neki,/; vigasztalja az Isten jó
fiamat, az ő férjét (Giles Heron). Daunu jó leá
nyomé legyen a kép, pergamenten, mellyet Co
nyers mylady-től hoztál' nekem j a hátrészen van
neve. Mondd neki, hogy azt nevemben, mint zálo
got,kü ldvén,megbiztalak,miszeri nt ajánlanád neki,
hogy ne felejtkezzék meg rólam imáiban. Igen sze
retem Colley Dorottyát; kérlek, légy jű iránta.
Ohajtanám tudni, ha őe az, a ki felől irtál? Ha
nem; mindamellett kérlek, légy olly jó hozzá, mint
lennél más iránt, az ö nyomoruságában, vala
mint Alyn Jankajó leányom iránt (Margit hölgyei
nek egyike). Adj ne ki kérlek valami jó feleletet,
mert ma megkereset.t itt engem. s igen kért, nyer
jelek meg részére. Sokkal terhelIek, jó Margitom,
és sajnálnám,ha ez tovább tartana holnapnál, melly
sz. Tamás előnapja és sz. Péter vigilje i innen a

14*
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vágy bennem holnap Istennél lehetni. El rám
nézve igen jól választott és igen illő nap lesz. So
ha sem voltam viseleteddel irányomban jobban
megelégedve, mint midőn utoljára megöleltél ;
mert szeretern, ha a gyermeki és keresztényi sze
retet nem tekint a világi viszonyok- s összekötte
tésekre. Isten veled, kedves gyermekem! imád
kozzál érettem, mint én Fogok éretted s mindenjó
akaróidért, hogy örömmel tulálkozhassunk az ég
ben. Clementné jó leányomnak küldőm algoris
musi kövét *), és ő rá, valamint keresztfiamra és
övéire az Isten és magam áldását adom."

"Kérlek, alkalmilag emlits fel jó fiamnak,
Morus Jánosnak; igen szerettem természetes tu
Jajdonait. A mi Urunk áldja őt meg nejével, szere
tett leányommal együtt,a ki irán t, kérem őt, legyen
jó, minthogy arra nagy okai vannak.és ha vagyo
nom kezére jön, teljesitse végrendeletemet Daunu
nővérét illetőleg. Áldja meg Isten gyermekeiket,
Tamást és Ágostont, és mindazokat, a kik lesz
nek.';

Morus, mond Cresaire, összeszedett minden
kis darab papiroskát, mellyhez titokban hozzá
férhetett,és szénnel irt azokra."Közülök,teszi hoz
zá, atyám nekem hagyta a neje szómára irottat,

•J SZlÍmvetés-mnuláshoz hasznalt, sokszorozaei tahla
féle kőlap. Gyámleánya, Margit Gigys, Clement tudorhoz
ment férjhez, a kiről e könyv elején volt szö.
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mellyet tintával utánirt ; én azt ugy tekintem,
mint egy nagybecsü tárgyat." Méltán is csatolt lS
annyi értéket egy, olly gyöngéd, olly megható
emlékek által szentesitett ereklyéhez ; mert azt,
igen vaIószinüleg, Morus közvetlenül halála előtt
irta, A következő érdekes adatokat is Cresaire
től birjuk. A Magitnak irt levéllel, mellyet imént
idéztünk, küldé szőringét és fegyostorát, nem
akarván, hogy halála óráján nála találják l mintha
ellenére lett volna, hogy a világ tanuja legyen az
általa gyakorolt önsanyargatásnak. A következő

megjegyzés megható érzelem kinyomata : "Egész
életéri át sikerült neki, jó kedve s vig szeszélye ál
tal, ügyesen eltitkolni mások szemei előtta szigort,
mellyel magát sanyargatta i m o s t m á r b e f e
j e z v é n a b á t o r h a r c z o t, v i s s z a k ü l d é
lelki viaskodásának fegyvereit. tI

A fentebbi levélben emlitett okoknál fog
va, kétségkivül Morus saját kivánatára történt,
hogy más napra lőn kivégeztetése határozva.

Kedden. 1535. julius 6-kán, korán reggel
Pope Tamás, Morus meghitt barátja, jött hozzá.
a király és törvényszék azon megbizásával, hOKY
tudassa vele, miszerint azon nap reggeli kilencz
óra előtt meg kell neki halni, következőleg hogy
készüljön ahhoz. "Pope ur, mond sir Tamás,
őszintén köszönöm a jó hirt, mellyet nekem hoz.
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Én mindig igen lekötelezve voltam ő magassága,
a király iránt azon jótéteményekért, mellyekkel
időröl időre, annyi jósággal, halmozott j s még
inkább lekötelezettje vagyok ő magasságának
azért l hogy ide tett, hol elegendő időm s alkal
mam volt végórámra gondolni. És, Isten legyen
segitségem) főleg lekötelezve vagyok ő magassága
iránt, hogy engem e nyomorú élet ezenvedéseitöl
olly rögtön megszabaditani méltóztatik. Ezért el
sem mulasztom buzgón imádkozni ö magasságá
ért mind e világon, mind a másikon, a hová át
költözendő vagyok. a -,A király akarata továbbá,
mond Pope, hogy kivégeztetésekor ne tartson
hosszu beszédet.' - "Pope ur, viszonzá Morus,
igen jól teszi, hogy figyelmessé tesz ő kegyes
sége akaratára; mert különben szándékom volt
azon alkalommal valamit mondani, ámde semmi
ollyast , mi ö kegyességét, vagy bárkit is meg
sérthétne. Mindamellett, akármire határoztam
magam , kész vagyok egész hódolattal ő felsége
rendeleteihez magamat alkalmazni. De igen ké
rem, kedves Pope uram, eszközölje ki ő magassá
gánál, hogy Margit leányom jelen lehessen tc
metésemen." - ,Már megengedte a király, hogy
neje, gyermekei, s más jó barátjai ott jelen le
hessenek.'

Nem ok nélkül volt, hogy Henrik a halál-
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izenethez a hosszu beszéd tilalmát caatolá; nem fe
lejtkezett meg Morus szónoki teheteégéröl,s tudta,
mennyire ked ves a nép, kivált a város Iakői előtt,

kik között életének annyi éveit töltötte. Ismerte
igaz!IÍgtalanságát Morus irányában i és saját szive
után ítélvén a rnésokéról.félt, nehogy az embernél,

kit annyira üldözött, boaseuérzelmek nyilatkoz
zanak.

Pope búcsut vevén Morustől,nem tarthatta

vissza könyeit. "Rajta! rajta! jó Popém, vegyen
bátorságot, vigasztalódjék; mert erősen reméllem,

hogy az égben viszont látjuk egymást, hol kölcsö
nösen szeretendjíík egymást,segyütt fogunk élni az
örök boldogságban. (, A mint Pope elment, mond

Creaairc.a fogoly, mintha egy ünnepélyes lakomá
hoz lett volna hivatalos, legszebb ruháiba öltözött,
s felvette II selyem öltönyt,mcllyetmeghitt barátja,
Bonvise Antal ajándékozott neki még akkor, mi
dön a toronyban, mint fogoly tartatott. Azután
letérdelt, a buzgón imádkozott. A következő ima,
angyali lelkének őszinte kiömlése, szénnel irva

a többi papirezeletek közt találtatott. Azt tartják,
hogy kevéssel halála előtt irta volna.

Ajfatos lmádság.

"P a t e r n o s t e r. A v e 1\1 a r i a. C r e do.
Oh Szent. Hárornság, Atya, Fiu és Szentlélek, há-
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rom egyenlő, s együtt-örők személy az egy min
denható Istenben! könyörülj rajtam, szegény nyo
morult bünösőn ; alázattal elismerem, nagy Fel
séged előtt, hogy egész életem, gyermekségemtől
kezdve mostanig, bünös volt." (Önvz"zsgálat)

"És most.jőés kegyelmes Uram,miután ma
lasztodat adtad, hogy megismerjem, s bevalljam
büneimet, add nekem szintén, nem a megblinás
szavait, de a sziv töredelmességét, hogy örökre le
mondjak a vétekről. Bocsásd meg ezec vétkeket,
valamint azokat, mellyeket az érzékek által el
vakitott ész nem tud megkülönböztetni, mint
olyanokat.Vess vilá.gosságot szivembe,jóságos Is
ten, és add malasztodat, hogy megismerjem s
megbánjam hibáimat; bocsásd meg nekem azokat,
mellyeket hanyagságból elfelejtettem, és juttasd
azokat kegyesen eszembe, hogy neked őszin

tén meggyónjam. "

"Dicsőséges Isten! ajándékozz meg ma
lasztoddal, hogy daczára minden világi tekin
tetnek, te benned nyugtassam meg szivemet
olly erősen, hogy szent Pál apostollal elmond
hassam : A világ megfeseittetett érettem, és én a
világért. Élni, rám nézve, szenvedés, meghalni
üdv. Sietek meghalni, hogy Jézus Krisztussal
egyesülhessek."
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"Oh mindenható Atya! tanits meg teljesiteni
akaratodat. Add, hogy szelidséged utját köves
sem. Vezess, jobb kezemnél fogva, az egyenes
uton, ellenségeim miatt; mert mondtam, hogy
fékezni fogom nyelvemet."

"Oh dicsőséges Isten! szabadits meg engem
fl bűnnek minden félelmétől, a bűnnek minden
aggodalmától és minden gondolatától, minden
bünös reménységtől, minden bünös vigság- és ö
römtől; és, más részről, a mi a lelkemnek vala
melly hasznára leendő félelmet, aggodalmat, nyo·
matást,jóIlétet, vigasztalást és megelégedést illeti,
tégy velem.Uram, a te végtelen jóságod szerint."

"Jóságos Isten! add malasztodat, hogy min
den aggodalmamban és halálküzdésimben ama
nagy aggodalom- és bámulandó halálküzdéshez
folyamodjam,meIlyet te kidllottál, isteni Odvözi·
tőm, az olajfák hegyén keserü kínszenvedésed
előtt; és arról elmélkedve, engedj üdvös enyhü
lést s vignsztalást találnom lelkem számára."

"Mindenható Isten! vedd el tőlem a hiuság
és dicsvágy szellemét ; minden ohajtását a diese
rctnek, minden irigységet, minden vágyakodást,
minden henyeséget , minden bosszuszomjat, min
llen elégtételi kivánságot a mások által okozott
rosszért, minden kedvtelést embertársaimnak
haragra való ingerlésében, a megszólás és gunyo·..
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láe minden hajlamát azok ellenében, kik bajban
és szerencsétlenségben nyomorganak .«

l ,Adj nekem, Uram Istenem! kegyeletes, alá
zatos, engedelmes, nyugodt, békés, türelmes, sze
rető és szánakozó szivet ; és legyenek tetteim,
szavaim, gondolatim a te Szentlelked sugallata
szerint."

"Alij nekem> Uram! teljes hitet, erős re
ménységet és égő szeretetet, te irántad, ó jóságos
Uram, nz enmagam irántinál hasonlithatlanul
nagyobb szeretetet; ne legyen semmi iránt von
ződásom, a mi teneked nem tetszik, hanem min
dent irántadi szerétetból szeressek."

"Önts belém, jó Uram! vágyat te hozzád jut
hatni, nem hogy e nyomoruságos élet viszontag
ságai elől meneküljek, sem hogya purgatorium,
vagy II pokol kinaitól megszabaduljak , sem hogy
a menny örömeit élvezzem, sem semmi személyes
érdekből, hanem egyedül irántadi sseretetböl."

,,Add nekem, jó Istenem! szeretetedet s ke
gyelmedet, mellyet irántadi szeretetem, bármilly
nagy legyen is az, nem érdemelhetne meg. Bo
csásd meg, Uram, vakmeröségemet, hogy illy nagy

. kérelmet intézek hozzád, én, a ki olly csekély,
annyira bünökkel telve s annyira érdemetlen va
gyok.Ollyan azonban,jóUram,vágyaimnak czélja,
hogy ahhoz sokkél közelebb állanék, ha számtalan
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bűneim távol nem tartanának; meUyektől,oh di
csőséges Üdvözitőm, moss meg szent véreddel,
melly isteni oldaladból folyt kinteljes végküz
delmed hosszu szenvedései alatt.'(

"Ments meg; jó Uram! az elmélkedésben lany
haság-, vagy inkább jéghidegségWI, és hanyag·
ságtól imáimban. Gerjeszsz föl bennem meleg
séget és élénkséget, midőn rád gondolok. Add
malasztodat, hogy ohajteam szent kegyszereidet,
és főleg hogy örvendjek szent testednek láttára,
minélfogva megköszönhessem a te kegyes láto
gatásodat, s abban lelkileg részt vehessek azon
napon, ekkép válhatván csak titokteljes szent tes
tednek, a katholika egyháznak buzgó tagjávlí."

"Mindenható Isten ~ őszinte jóindulatom
tekintetéből, könyörülj N. és N.- en, alkalmilag
megemlékezvén minden barátimról. Mindenható
Isten! könyörülj N, és N.-en, s mindazokon, kik
haragosaim, vagy rosszat kivánnak nekem. Mél
tóztassál megjavitani, s helyrehozni hibáikat, va
lamint az enyimeket könnyü, gyöngéd és irgal
mas eszközök által, mellyeket végtelen bdlcseaé
ged legalkalmasabhaknak fog itélni,hogy lelkeink
így megtisztulva, egyesülhessenek a mennyben, a
hol téged örökké szeretni, s veled és dicsőült szen
teiddel fogunk élni.Add meg ezeket, oh dicsősé

ges Sz-Háromság,Jézus Krisztus édes Üdvözítőnk
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keserü kinszenvedésének ezereteteért. Adj ne

kem türelmet a viszontagságokban, s malasztodat,
hogy akaratomat mindenben a tiedhez szabjarn.

Add malasztodat, j6ságos Istenem! hogy azokra
törekedjem, a miket kérek. Őrizz meg, oh Uram!

a vétkezés napján. Könyörülj rajtam, oh Uram,

nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasságod le
gyen mi rajtunk, valarnint reméltünk tebenned.

Én biztam benned, Istenem! add malasztodat,

hogy soha meg ne szégyenüljek."
Midőn a toweri hadnagya kitűzött órlÍ

ban belépett, egészen készen találta őt elfoga
dására; de látván a selyemöltönyt rajta, tanri
csolta, hogy vesse le azt; mert, ugy mond, a kinek
jutand, az egy semmirevaló. "Hogyan,hadnagy ur,
mond Morus , hát semmirevalónak tekintsem azt,

a ki ma nekem olly nagy szolgálatot teend?·
Ha szinte aranyposztóbóllenne öltönyöm, illendő
nek tálalnám megajandékozni vele, miként tett sz.

Cyprian, a ki a hóhérnak harmincz darab ara
nyat adott." Mindamellett engede Morus a had
nagy rábeszélésének, nem akarván, barátslíg oká
ért, tőle illy csekély dolgot megtagadni (mert a fo

goly ruhái öt illették), s vászon-öltönyt vett
magára. De mégis fenmaradt kevés pénzéből

egy tizenkét frank értékű arany pénzdaruhot
küldőtt ll. hóhérnak.
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A kitüzött órában (9 órakor) a vesztő-helyre,
Tower-Billbe vitetett. "Szakálla, mondja uno
kája, hosszu volt, arcza sápadt, és levert; de szeme
megtartotta elevenségét. Kezében egy veres ke
reszt volt, s gyakran emelte tekintetét az égre.
A vérpadhoz érve, bátor tekintettel nézett arra;
é" minthogy nem látszott elég erővel birni, mo
solyogva mondú a hadnagynak, válláre téve ke

zét: ,Kérem, uram, segitsen fel; a mi a lejö
veteit illeti, az rám tartozik.' Midön az emel
vényen fent volt, néhány szót intézett a nép
hez, melly nagy tömegben gyült össze, őt látni,
és hallani; de beszéde félheszakittatott a vdrosbiró
által. Ezért csak kevés szóval kérte a népet, hogy
imádkozzék érette,slegyen tanuja.miszerint a kath.
anyaszentegyház hitében és hiteért hal meg, mint
az Isten és király becsületes szolgája. Azutrin le
térdelt, s buzgo áhitattal elmondá a ,M i s e r e r e'
zsoltárt. Mi után derült arczczal felállt, s a hohért,
l. ki bocsánatot kérendö.felé közeledett.megölelte,

fl mondá: ,Igazán, te ma nekem a legnagyobb szel
gálatot teended, mellyet halandó tehet. Szedd
össze bátorságodat, barátom, s ne félj végezni
kötelességedet. Lásd, tevé hozzá, a nyakam rö
vid; vigyázz tehát, hogy hirneved megmenté
seért jól találj., Midőn a hohér be akarta sze
mét kötni, mondű : ,Várj, magam akarom azt
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megtenni ja a mit teljesitett is egy ép ezen czél
ra hozott kendővel. Ekkor letérdelvén, a tőkére
hajtotta le nyakát; de egy perezre még fölemelte
fejét, s mondani hallották, Bzakállát félre igazítva:
"Ez legalább nem követett el árulást."

"Eme derültséggel, s lelki örömmel- teszi
hozzá unokája - fogadta a szerencsétlen csapást,
melly nem előbb választotta el fejét a tőrzstől,

mint lelke az angyalok által .az örök dicsőség

honába vitetett, a hol megkapta a vértanui ko
ronát, melly soha el nem veszhet, sem el nem her
vadhat."

A vén Cambden, minden előítéletei mellett
is, kénytelen megengedni, hogy Morus viselete e
körülménybena keresztény egyház első századaira
méltó lett volna. Derültségéről,a próbáltatás ezen
perezében , szólván egy másik Író, megjegyzi,
"milly örömmel vetkezett le, hogy az örök nyu
galomnak adja át magát."

"A szenvedő erény, mond Southwell atya,
hasonlít Arabia becses mézgájához, melly nem fej
leszt ki soha több illatot, mint midőn széttöretik,
és felemésztetik."Morust könnyelmüséggel vádol
ták ez ünnepélyes perczben. Ez méltatlan rága
lom, melly nem nagy figyelmet érdemelne, ha nem
adott volna okot néhány, legnemesebb gondolat
tal teljes mondatra, "Az ártatlan vidámság, melly
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életében ismertetőjele volt, el nem hagyta őt vég
perczeiben sem. Halála összhangzásban volt léte
többi részével; semmi uj, erőtetett vagy mester
kélt nem volt abban. Lefejeztetését nem tekintette
olly körülménynek, mell y lelke hangulatában leg
kisebb változást is idézhetett volna elő; és minthogy
a halhatatlanság erős reményében halt meg, nem
tartá mágához méltőnak több bánatot és nyug
talanságot nyilvanitani, mint rendes élete egyéb
eseteiben." (S p c c t a t e u r, uro 349.) A törvény
barbar szokása szerint, melly kegyetlenségét a
síron tulra terjeszteni erőködött,MorusTamás feje
London hidjára tétetett. Kedves leánya, Margit,
elég bátorsággal birt azt levétetni, hogy érzelmeit
táplálja az annyira szerétett fő látásán. Hogy még
a sir is becsülje szeretetét , kivánsága volt, hogy
halála után atyja feje vele együtt temettessék el;
a mi kilencz év mulva meg is történt. Mondják,
hogy ezen becses ereklye maradványai később föl
fedeztettek a temetőben, ugyanazon a helyen;
mellyet egykor elfoglaltak kebelén. *)

*) E becses ereklyét illetőleg a következő részletek némi
érdekességgel fognak birni. Cresaire mondja: "Miután feje
körül-belül egy hónapig maradt a londoni hidon, és már a
Thernsébe vetendő vala.hogy másoknak,kik szinténvértanu
ságot szenvedtek a felsöségért, helyet engedjen: Margit leá
nya által megvétetett, nehogy (mint a törvényszék elütt
bátran megmondá, midőn elöhivatott, hogy kikérdeztessék)
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Cresairetöl tudjuk, hogy Morus teste fen
sőbb parancs következtében a sz. Péter kápolná
jába temettetett,a torony belsejében, Fisher püs
pök szent vértanu teste mellé, a ki azelőtt tizenöt
nappal végeztetett ki. Hall mondja, hogy ő ugyan
azon sirba temettetett, meHybe barátja, II ki, mint
szintén Morus, életében kijelölte sírját, de mely
lyet, ugy akarta a végzet, teste soha el nem foglalt.

Örömmel idézzük az ékes dicséretet, mely
lyet a bölcs és elfogniatlan 1\1aekintosh sir Tamás
felett mondott : "A tökély t megközelitő minden
emberek között főleg Morus Tamásnak volt ki
váló jelleme. Különösségei, ámbár megkülönböz-

a halak martalékává legyen. Oda temette azt, a hol illőnek
itélte. Rá lehetett a fűre ismerni az arcz élénk kifejezésé
Lől, mellyez egész idő alatt észrevehetőlegnem változott."

A határozott és igazmondó Wood (16i'iO) mondja:
"A fő titokban vétetett meg a nevezett l\Iargit által, s
gonuosan fentartatott általa egy ideig, egy ólom-szekrény
ben, mellyben még maig is megvan, Margit leányának
sirjában."

A G e n t l e m e n 's al a g a z i n e egyik irója
(1837.) a kiivetkező megjegyzéseket teszi ezen ereklyére
nézve: "A Saint-Dunatnní (Canterbury) egyház sirkertjé
ben van a Roper-csahíd sirboltja. Némelly kíjavítdsok
következtében ez üreg legközelebb kinyittatott, s bizo
nyosságot akarván szerezni, hogy sir Morns Tamás kopo
nYlíja valúban ott van-e? lementem a sírboltba, s ott ta
láltam egy fülkében, a hol azt több év óta IlitUk állani,
t'gy vas-rostélylyal körített, elől nyilt ólomszekrényben."
E jegyzetet egy fametszvény kiséri, melly a rostélyos
fülkét 8 benne a koponyát láttatja."
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tették őt más emberektől, nem fajultak el soha
vétkekké. Róla szólván, nem elég mondani, hogy
ő negédesség nélkül, egyszerü és természetes
volt; az igazán nagy embereknek legtöbbjei
illyenek voltak. De van valami különös Morus
ban, mit nem igen találhatni senki másnál, és a
mi az ő minden tehetségére, minden tulajdonségá
ra mintegy a b e l f ö l ri i t e r m é n y e k (produits
indigénes) jellegét nyomja. Kedvtöltéseinek
egyszerüsége kimenti őt a fitogtatás ráfogása
alól. Nem ékeskedve mással, mint házias jó
sággal, lépett ő a vérpadra A meeterkéletlen jó
akarat, mellyel chelseai patriarchalis gazdaságát
kormányozá, azon állapotba helyezé öt, hogya
bárdot a zsarnok iránti gyülölet legkisebb érzete
nélkül tekintheté. Innét volt az, hogy nagy dolgo
kat vitt véghez,s magasztos gondolatokat fejezett
ki egész egyszerüséggel : mert azuk nála napi
renden voltak. Ugy látszott,mintha e benső jellem
nek és e magán erényeknek bájaiktól kellett vol
na megfosztatniok rnivelés által. Ugyane saját
ságok eloszIntják a róla alkotott fogalom min
den kétértelmüségét, és az ő tökély- képétől
eltávol itják ama hidegséget és átalánosságot,
mellyel a tökéletes embert, a kit festeni a
karnak, rendesen ábrázolják. A mi minden szá
zad erényes férfiai iránt természetes és mély
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sajnálatot előidézni képes, az: hogy e csudálatos
férfiunak élete egy ollyannak volt hatalma alli.
vetve,a ki ritkán hagyta magát rosszaságban felül
mulni. Különben a kegyetlen Henrik maga szol
gáltatott arra okot, hogy l\forus nagylelküsége,
hátorsága, s szelidsége még inkább kiemelteesék.
Ha Henrik igazságos és kegyelmes fejedelem
lett volna, ukkor nem tudtuk volna megmondani,
milly magasságra emelkedhetik az emberi ter
mészet. A katholikusoknak Morus példájából
kellene látniok, hogyaszelidség és nyiltság teszik
nz egész hit valódi ékességeit. A protestansoknak

az alázatot, és a keresztény szeretetet kellene
megtanulniok az emberek legjobbikának és legbiil
csebbikének példrijáből, abba esvén, II mit ök

veszedelmes hibának tekintettek. Az embereknek,
az ellenséges pártok borzasztó küzdelmeiben, egy
illyen példa után elég okosságot kellene szerez
niök,hogy,habár eJJcneik Iegdühösbikét letiporták
is, attól tartsanak, miszerint egy Morus Tamás ta
lálkozhatik; mert valóban az erény nem CSIl

pun egy pártnak kizárólagos osztályrésze; és Mo
rus világos bizonyságot tesz arról, hogya tökélyt
leginkábh megkozelitö emberek sem mentek a
tévedhetéstöl. Ez tehát győzzön meg bennün

ket arról, hogy mily veszedelmes gyülölni az
embereket véleményeik miatt, vagy elfogad-
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ni tanaikat azon egyedüli okból, mert ezeret
jük, s tiszteljük erényeiket."

IX. FEJEZET.

Moru« Tamás fölötti véleménye/é.

Erasmusnak és Pole bibornoknak Morus halala feletti meg
jegyzései. Külföldön Henrik kegyetlensége által okozott
benyomás. V. Károly és T. Ferencz vélekedése e tárgy kö
rül. Henrik udvaronczainak hizelgései. Henrik magaviselete,
uridön Morus kivégeztetése jelentetett neki. Családjávali
bánása. Roper Marg;t. Katalin királyné. Morusnak irántal
hódola? élte fogytáig. Morus jelleme. Jámborsága. Vidor
ságn. Öltözködési kiilönössége. Személy-leirása. Izlésel ,

Emlékének szentelt elismerés.

A Morus halála által még hona határain tul
is előidézett benyomásnak saámos bizonyitványai
maradtakfőn.MidönErasmus mcgtudta legrégibb
s leghivebb barátjának szomoru végét, nem tud
ta visszatartani megindulását. "Morus meghalt!
felkiálta, Morus , kinek lelke fehérebb volt a hó
nál, B kinek lángesze felül multa minden honfitár
saiét, Az ő jósága annyira be van vésve minden em
ber szivébe, hogy mindenki siratja halálát, mint
egy atyáét, vagy testvérét. Könyeket hullatni lát
tam olly embereket, kik soha nem ismerték, kik
soha nem vettek tőle legkisebh jótéteményt; és
én mig e sorokat irom, arczom könyektől ázik,
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bár minden erőmből iparkodom azokat visszatar
tani." Az érzelem ezen kitörését megható, érzé
keny mondattal végzi: "I n l\f o l' o m i h i v i
d e o r e x a t i n c t u s-ugy tetszik nekem, mint
ha Morussal együtt kimultam volna."

Pole bíbornok, miután Morus halálát a
Socratesével összehasonlitja, hozzá teszi: "Lát
tam idegeneket, embereket, kik soha nem ismer
ték, kik általa soha legkisebb kedvezésben scm
részesittettek, annyira megilletődvehalálán,hogy,
midőn azt megtudták, nem tartóztathatták ma
gukat a sirástól. Szerencsétlenségeinek e~yszerü

előadására könyeztek. S én magam is, illyen tá
vol, midőn haláláról szélanom kell, ámbár ben
nünket semmi benső kötelék nem csatolt egy
máshoz, s iránta érzett hajlandóságom, becsü
lésern inkább erénye és jósága tekintetébőla azon
meggyőződésből, hogy honomnak fontos szolgá
latokat tett - eredt: mégis, az Isten bizonysá
gom, hogy akaratlanul könyezem, tollam meg
állapodik, s a lehulló könyek elmossák iráso
mat , elannyira, hogy alig folytathatom felada
tomat."

A 8zárazfóldön e szomoru esemény által
előidézett benyomás olly nagy volt, bogy ille
genkedést szült mindazoknél , kik Angolhonnal
viszonyban állottak. Melanchton és Bucer refor-
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mátorok indulóban levén London felé egy megbi
zásaa] Némethon protestáns fejedelmei nevében,

rögtön elállottak az utazási terv től. Erasmus élén
ken festi az ország állapotát, clőadván,hogya leg
bensőbb barátok nem mertck legkisebb levelezés
ben sem állani egymással. Olaazhon, Európa leg
miveltebb országa, borzadálylyal telt el, Jove Pál,
történész, Henriket második Phalarisnak nevezi;
:,ámbár, mond Mackintosh, hiában keresünk ezen,
vagy bármdly más, valóságos vagy képzeleti zsar
nok történetében áldozatot, méltót arra, hogy Mo
rushoz hasonlittassék. "Egész Európában utálattal
fordultak el az angol országlároktól, kiket egy
szörny hitványezközeiül tekintettek. A katholikus
buzgósá.g Spanyolhonban , a méltatlanság, melly
a szerencsétlen Katalinban e hont érte, felkeltették
a spanyol rokonszenvet Morus iránt i s agyülö.
let, mellyel VIII. Henrik irányában viseltettek,
még inkább növekedett. Mason, angol ügynök
Spanyolhonban, erélyesen festi a borzadályt, mely·
lyet maga körül nyilvánulni látott e véres tettek
hirére. "Egyedül az Isten tudja, hogyan fog vég.
zödni e szomoru szindarab , ha annak lehet ne
vezni azt, melly házassággal kezdődik." A Ve
lenczében lakó Harvey leirja a lakosság bosszan
kodását ezen tisztes, erényes, és minden isteni s
emberi törvények megsértésével kivégzett fér-
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fiak halálának hírére. Befejezésül kinyilatkoztatja,

hogy mindaz, II mit lát, megutáltatja vele a nyil
vános életet, s vieszariasztja hasonló jelenetek lát
ványátóJ. -

V. Károly császár e hir érkeztére magához hi
vatta sir Elliot'I'amde angol követet,s mondá neki:
,Uram. halljuk, hogy a király, az ön ura kivú
geztette hű szolgáját s bölcs tanácsnokát, sir Mo
rus Tamást." Elliot felelé, hogy nem tud róla sem
mit. "No pedig, mond 8 császRr, az nagyon is
igaz. És hozzá teazszük, hogy ha mi lettünk volna
ura egy ol1yan szolgáDll.k, kinek több év óta alkal
munk volt méltányolni tetteit, örömestebb vesztet
tük volna el államaink legszebb városát, mint egy
illy tanácsnokot." Ezen adomát, mond Roper,
nekem magamnak, nőmnek, és más barátainak sir
ElIiot Tamás maga beszélte el.

14'rancziaország királya szintén szigoruan
megrótla ezen kivégeztetéseket az angol követ
előtt, s mondá : "hogy jobban tette volna Henrik,
ha az efféle bűntevöket számüsi, mint hogy meg

ölette."
Ezen kedvezőtlen benyomásoknak ellenau

lyozasára Cromwell a következő utasitő levelet
küldte Wallop János követnek Párisban. Némelly,
középszerü jelentöségü dolgok f'ólöttirészletek
után igy folytatja a levelet: "És a történt kivég-
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zéseket illetőleg, mondani fogja ön a franceia ki
rálynak, hogy azok nem olly rendkivüliek, mint
éj állitjaj mert a mi Morust s a rochesteri püspö
köt, valamint a többi kivégzetteket illeti, azoknak
mind belül.mind kivül az urszágon titokban a vég
ből gyakorolt árulása, összeesküvése és müködésc,
hogy felidézzék s táplálják az egyenetlenséget, fl,

lázadás magvait, s így teljesedésbe vigyék nem
csak a király vesztét, de még az egész ország fcl
forgatását is.eléjök adattak,kifejtcttek,s olly nyil
ván bebizonyittattuk, hogy nem tudták scm kike
rülni, sem tagadni azokat. Ezen emberek főlfedez

tetvén, és törvényesen elmarasztaltatván, megbi
ráltatván, és elitéltetvén felségárulási bűn miatt az

urllzág törvényei által megállapitott rend szerint,
al: egész világ elott igazságosnak kell látszani,
hogy megrögzött gonoszsággal müködvén fejo
delmök ellen, s aláásni akarván az ország bol
dog6ágát, ha bár ezer életök lett volna is; halálra
II kivégeetetésrc , melly tizszer sokkal szelidebb
mint bűneik, ítéltettek el. A mit pedig a franczia
király Morus kivégeztetésének módjára vonat
koz6lag önnek mondott, és arra nézve, a. mit
ő az itéletében megnyugodva leányának mon
dott , valamint a király alattvalóihoz intézett
szavait illetőleg, hogy t. i. hivek s engedelmesek
legyenek ó kegyelmc8sége iránt, - biztositom
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sitorn önt, hogy az mind nem igaz. És a király
akarata, hogy mondja meg Francaiaorsság ki
rályának, miszerint ő kegyessége csak igen rossz
néven veheti, maga és törvényszéke tagjai részé
ről, kik iránt olly jól viselte magát, és kiknek

iranyában annyi nagylelküséget, jóakaratot és
saivesaéget tanueitott, - hogy olly könnyelmüen
hallgattak,s elhitték annyi üres lármát és kósza hi
reket, mielőtt azoknak igazvoltára s hitelességére
nézve a királytól,vagy törvényszékétőlnémi bizo
nyitékokat. vagy tudósitásokat kaptak volna. Ö
kegyessége állitja, miszerint egy barátnak köte
lessége lett volna, hallván az illy álhireket, mely
lyck olly nemes fejedelem rovására terjesztettek,
inkább hallgatásra kényszeriteni a hasonló hirck
terjesztőit, vagy legalább addig nem engedni
meg nekik, hogy terjeszszék azokat, mig ő felsége
a király, a ki olly becses barát volt, a felől nem
értesittetett, hogy igy az igazság napfényre
derült volna. Francaiaorsaág kiralyának ezen
alkalommal kitünt hálátlan és rosszakaratu maga
viselete világosan mutatja, hogy nem érzi már
ama barátságot a mi királyunk, és ama rokonszen
vet az ő tettei iránt, melIyet ő magassága mindez
ideigjoggal remélhetert.és várhatott.Im ezt előad
hatja és bebizonyithatja ön Frsncaiaorszdg kirá
lyának, és a nagy-mesternek, vagy külön-külön
mindkettőjöknekoly illedelmes,mérsékeltnyelven
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hogy észrevehessék, miszerint ő magasságának
méltó okai vannak a bosszankodásra azon könnyeI
müség miatt, mellyel ama tudósitásokat elhitték.
Végül évatosségot ajánlok önnek a modorban,
mellyel mindezeket a franczia királynak mondani
fogja, ugy tevén azzal, mint a keserü itallal, mely
Iyet mindamellett is undor nélkülkell igyekeznünk
lenyelni. Igy mostanra ,Isten-hozzád'ot mondok
önnek egész szivemből. Thornburyban, august.
23-án 1535. Hü barátja,

CROMWELL Tamás."
Az igazságnak szemtelen és kézzelfogható

megvetését, melIy e levélben mutatkozik, és ama
meghazudtolását a bizonyos tényeknek, mel1yek
legközelebb az elszörnyedt Európa szemei előtt

mentek végbe, nincs szükség, hogy itt értelmez.
zük; de természetesen oda visznek azok bennün
ket, hogy visllzagondoljunk a királ yi törvényszék
jellemére, mint a mellynek Cromwell volt főnöke.

Strype,minden erőlködése daczára Henrikjellemé
nek mentegetésében.kénytelenmegval1ani,mennyi
re gyü1öltetettakirályOlaszhonban,s vált nevetsé
gessé minden társaságban a külföldön. Találkoztak
mégis Angolhonban, kik a dolgot a legtulzot
tabb hizelgéssel ezépiteni törekedtek. Halljuk
sirR. Morrysont "Q ui s t a m b ar b aru s, u t in
p r i n c i p i s s e r e n i s s i m o o r e c I e me n t i s-

Hj
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s i m i r e g i s s i g n a n o n v i d e a t? Q II i s P o
t II i t II n q II am f r o n t e m i II a m vel p r o
c II l v i II e r e, e t n o n a g n o v i s EI e c l e m e n
t i a e s e d cm? - Ki lenne olly barbár, hogya
fejedelem derült arczáról a legkegyesebb királyra
ne ismerne? Ki láthatta, ha csak messziről is, ama
homlokot, a nélkül, hogy rajta a kegyesség székét
föl nem ismerte volna ?"

És sir Thatomn Tamás hős-versekben így
menti ki vétkeeskéit :

"Quominus id mirum est, si fortunatior et rex
Inducit genio, admittens quandoque proterva,
At non immani veniam superuntie facto.
- Nem csoda, ha egy annyira szerenesés király

is,szenvedélyétőlvezettetve,ollykor hibákat követ
el.de mellyek nem olly iszonyuak, hogy meg nem
bocsáttathatnának."

Morus erénye uj fényt nyer ama gyenge·
ség s botlások által, mellyek százada főbb em
bereit lealacsonyitották. Így vannak azok egy
részrehajlatlan s tudós férfiu által leirva. "Ök en
gedtek Henrik parancsoló akaratának; szeszélyes
ségének legkisebb szelére meghajoltak. Ök felelő
sek Ilo törvénytelen ítéletért, méltatlan számüzeté
sért, véres határozványért, s ama zsarnokságért,
mellyet törvények által szentesitettek, és azért,
mellyet a törvények ellenére főntartottak.Ez önző

szolgaiassdg és kislelküség nem volt piszkosabb
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Henrik aljas kegyenczeinél, millyenek voltak a
Cromwellek, Riderek, Payetek, Russelek és Paw
letek, mint a régi tisztes családok képviselöinél,
millyenek valának például a Nordfolkok, Arunde
lek, Shrewsbury- ek. Látjuk mindezen uri egyéni
ségeket részt venni a kormány minden vétkes
cselekvésében.valamintminden vallási változtatás
ban j nem mutatván állandóságot egyébben, mint
a mérsékletlen vágyakodásban vagyont s tisztiran
gokat szerezni, bármillyen volt a forrás, a honnét
eme javak származtak,csak hogy a hatalom helyes
lését birták légyen." (Hallam, Hist. Const. t. 51.)

Azon korszak táján kiadott, "P o l i t i k a i
t ü k ö r" czimü munka illyképen szól a kor
mány udvaroncsairől : "Nagy számmal vannak az
udvarnál, kik, minden üdvözletök mellett, megelé
gülten néznék lefejeztetésedet j a kik meghajtják
térdöket tiszteletedre, s nem bán nák, ha el is tör
nék egy lábuk, csak hogy a temetőbe vigyenek.
Nem tudom hogyan, nem tudom ki, nem tudom
miért, de ugy van, hogy egyik panaszkodik, másik
zugolódik szünet nélkül j ez visszahuzza magát,
amaz gyülöl,és átkoz. Midőn az itt lakók élemedett
korba jutnak, tudod-e, mit nyernek? Ősz föt,kösz
vényeslábakat, fogaktól megfosztott szájat, oldal
nyilalásokat, aggasztó gondolatokkal teljes elmét,
és b·űnökkel terhelt lelket."

1.1*
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Mig Henrik kegyetlensége külföldön átalános
s heves kárhoztatás t vont maga után: Angolhonban
az mély, de hallgatag gyülölet tárgya volt. Midőn
visszagondoltak arra.hogy ama gyülöletes aktának
áldozataa király meghitt, bárátságos körébe véte
tett föl, a magán családi órák föntartása nélküli
hogy együtt vett részt vele a cabineti s csillagásai
békés tanulmányokban; hogy tőle kapta a legjobb
tanácsokat j hogy szelleme vidorságánál talált
a fejedelem kellemes elszórakozást királyi állá
sának unalmaiban: mindenkit bámulat fogott el, és
senki sem tudta ezen megfoghatatlan talányt
megfejteni. Némellyek azok közül, kik mertek
vélekedni, magukban, kétség kivül korszakunk
egyik irójával, gondolták, hogy "e borzasztó ese
lekvényben Henrik talán megközelité a rossza
ság eszményét, a mennyire azt elképzelni az erőt

len emberi természetnek lehetséges."
Állitják azonban, hogy a király elkövetett

büneért a töredelmesség illő szinét ölté fel magára.
Mondják, hogy midőn Morus kivégeztetését meg
hallotta, javában játszott a hölgyekkel, B Boleyn
Anna aző játékát nézte. Vad tekintetetvetveenöre,
kinek nem sokára vérpadon kellett lakolnia,ha nem
is büneiért,legalább könnye1müségeiért, felkiálta:
"Te vagy oka ez ember halálának."Azutánhirtelen
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oda hagyta a játékot, s szebájába vonulván, buko
molyságba esett. *)

De csak is eddig terjedtek a Henrik által
tanusitott sajnálat jelenségei; és áldozatának
szerencsétlen családja folytonosan embertelen
bosszújának volt kitéve. A z á II a m s z o l g ai
l a t á r a s z e n t e l t vagyonának csekély marad
ványa a korona számára elkoboztatott; ámbár a
szerető atya mindent megtett, hogy azt családja
számára biztositsa, elitéltetése előtt rendelkezést
tevén. Olly inségre jutottak e nagy férfiu rokonai,
hogy nem szerezhettek egy lepedőt, mellyben öt
eltemethessék. Azt egy barát nagylelküségének
kellett köszönni. Családja chelseai kedvelt lakásá
ból kiüzetett, melly egy udvari kegyencz kezéreju
tott. Azonban Henrik az özvegynek, igazi királyi
bőkezüséggel, husz font évdijt ajánlott meg. Fia,
Morus János, nevezetes erkölcsi ártatlanságáról,
igen közel volt atyja soraához. A felsőségi eskü

*) Joannea Giensidus egyik felséges a1agyájában
Morusra vonatkozólag következö versek foglaltatnak :

Insomnem interea infestat torva umbra tyrannum
Semper, et ante oculos sangvinolenta volat.

(Egy rémalak nyugtalanitja mindig az aludni nem tudó
zsaruokot, és véresen szemel előtt lebeg.)

Tartunk töle, hogy a költő kelleténél több érzékenysé
get tulajdonított Henriknek. Másegyéb bünök, mellyeket
elkövetett, sajnosan bizonyítják. hogy megbánása nem
volt hosszu tartamu

•
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megtagadáeáért elitéltetvén , utóbb megkegyel
meztetett; "mert, teszi hozzá Cresaire, eléggé ki
fosztották l és semmi hasznot nem húzhattak ha
láláM!. Roperné nagynéném, folytatja ll. hű koriró,
nemének köszönheti, hogy nem bántak vele olly
durván; de kegyetlenül fenyegettetett, előszörmert
megtartotta atyja fejét mint ereklyét, azután
mert atyja munkáit kinyomatni szándékozott;
azonban kevés ideig tartó fogság után vissza
küldetett férjéhez."

E csudálatos nő 1544-ben halt meg, kilencz
évre atyja után, és a családja temetkezésére szánt
sirboltba tétetett, Canterbury külvárosában levő

Saint-Dunstan-egyházban.Halála óráján meghagy
ta,hogy ezeretett atyja feje, mellyre vallásos gond
dal fólvigyázott, karjai közé helyeztessék. E meg
hagyás teljesitve lőn. Két fia s három leánya volt,
kiknek nevelésére olly gondot fordított, millyen az
övére fordítva volt. A hires tudós, Roger Asham,
később latin tanitója és titkára Erzsébet király
nénak, arról értesit bennünket, hogy Roperné igen
ohajtotta őt gyermekei mellé tanárul a elasaicai
nyelvben j de minthogy más kötelmei nem enge
dék elfogadni e meghivást, Cole tudort és
Chrieeophersou tudort , később cbicbesteri püs
pököt ajánlotta; mindketten a görög nyelvbeni
jártasságukról ismeretesek. - Asbam Mar-

•
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git idősb leányát, kit Clarke ügyvéd vett nőül,

ugy irja le, mint nemének. s Mária királyné ud
varának ékességét. Második leánya Margitnak, a
ki Bneset-hez ment férjhez, Mária királyné magán
udvarihölgyeinek egyike volt, és a nagyatyja ál
tal irt, Krisztus kiaazenvedését rnagyarazó mű egy
részét angoira forditotta. Mondják, Morus Tamás
irályát olly tökéletesen utánozta, hogy e forditást
sokan Morus munkájának tartották. Az állhata
tosság, meUyel Morus régi barátnéja a urnője, az
erényes és nemes Katalin ügyét mindvégig
védelmezte, tiszteletet hoz emlékére. A Ka
talinhoz intézett könyv-ajánlatból, meUyet Ras.
tell Morus kiadott munkáiban legelső helyre tett,
láthatjuk, hogy soha scm szünt meg a leghódo
lőbb tiszteletet nyilvánitani, s legnagyobb szolgá
latokat tenni nem csak a királynénak, de leányá
nak, Mária herczegnőnek is. Ezen ajánlat igy
van fogalmazva:

"Sir Morus Tamás, nagyságod iránt leg
élénkebb buzgalom-, legőszintébb szeretet-, él'!
legtiszteletteljesebb hódolattól volt lelkesitve
egész életében. Viszont tudva van, hogy kegyes
séged iránta mindig,a mig csak élt, a legszivesebb
érzelmeket, a a legkiválóbb ked vezést tanusitá,
nem csupán nagy tudomlÍ.nya-, de kitünő erényei
ért is. És meg vagyok gyoződve, hogy nagyságod.
nak irántai rokonszenve halála óta legkevésbbé
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sem csökkent, sőt ellenkezőleg az csak növekedett
becses munkáinak, és halála. szentességének követ
keztében. Mert most.midön a mindenható Istennél
van,s vele lakik a mennyben ,nem szünik felségedért
sokkal nagyobb buzgóság- s áhitattal imádkozni,
mint itt a földön lehetett, valamint őfelségeért

a királyért, kegyességedért, kegyességed jobbá
gyaiért ,országaért, és államaiért, ezeknek és a
katholika vallás jólléteért, ugy szintén az össses
keresztény államokért."

Fölesleges lenne megkisérteni Morus fe
lett dicsbeszédet mondani. "Dicoérni Herculest !
mondá a derék spártai, kinek volt valaha gond o
lata gyalázni Herculest ?" Mindaz, a mit még
megkisérthetünk, abban áll,hogy még- némi részle
teket toldandunk ahhoz.a mit már e nagy férfiu jel
lemérőlmondottunk; idézni szavait,tetteit, egysze
rüen előadni életmódját,ez az őt dicsőitőszónoklat.

Mondtuk, mennyire ragaszkodott őseinek hí
téhez , s milly hévvel követte az egyház ezertar
tásait és saokáeait.De ezen külső gyakorlatok meg
tartása csak következménye volt It sziv vallásának,
mellytöl ösztönöztetve, a keresztény tökéletesedés
ösvényéngyorsan haladt elöre.Gondosan titkolta ő

a világ előtt az önsanyargatásokat,mellyeket csak
az Istennek kellett ismerni, miután csak hozzá vol
tak irányozva. Csak Margit tudta titkát az ő sei-
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goru életének, mellyet hivatalbeli kötelességei,
mint birőnak,mint követnek, soha meg nem akasz
tottak, s mellyet méginkább megkettöztetett, mi
kor az udvar romlottságai közepett találta ma
gát. Szeretett leánya szekta volt saját kezeivel
mosni a szőringet , mellyet kivégeztetése előtti

napon neki küldőtt. W ordsworth tudor örö
mest vallja meg, hogya pápistaságot sehol sem ta
lálta annyi kegyelettel és mennyei érzelmekkel
egyesülve, mint sir Morus Tamásban.

Maga Brunet, jóllehet Morust ugy festi
le, mint a ki a papság érdekeinek és szenvedélyei
nek magát vakhitüleg feláldozta, szolgálván
annak, midőn hatalommal birt, és segitvén azt
minden vodságaiban,-mégis kénytelen elismerni,
hogy ő tudományra és jámborságra nézve a nem
zet dicsősége j a mi pedig az igazságot, o. pénz
megvetését, alázatot, s az igazi nagylelküséget il
leti, példányul szolgálhatott századának.

Egy erkölcstanit6 mondta, hogy egy neme
az erény elleni árulásnak , erényesnek és ked
vetlennek lenni egyszersmind: és mégis talál
koznak emberek, kik azt akarnák, hogy az eré
nyes emberek, ha nem is kedvetlenek, legalább
szigoruak és mogorvák legyenek. Azöreg Hall is
ugy irja le Morust, mint "a nyelvekben,valamint a.
köz-törvényben igen jártast ; kinek elméje fi-

"
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nom l és képzelet-teljes volt; ez igen hajlandóvá
tette őt a gunyolódásra, a mi nagy árnyat vetett
tekintélyére." Egy más helyen ugyanezen szerzö,

a történetirók legünnepeltebbike, mondja: "Nem
tudom, bolondul okos, vagy okosan bolond em
bernek nevezzem-e ? mert ő kétség kivül tanult
sága mellett sok természeti észszel is birt.de gunyo
lódás- és ingerkedéssel annyira vegyitve, hogy
azok, kik legközelebbről ismerték, ugy véleked
tek felőle, miszerint semmit sem talált jól mond
va, hacsak a tárgyból valameíly élczet nem hoz
hatott ki."

"Tréfaságai , mond Herbert, igen könnyü
eknek tekintettek j lehetett volna neki, ha sainte
nem mindig ragaszkodik vala is szigoruan te
kintélyéhez, visszatartóztatni magát e gunyorok
tól, és visszavonultabb , békésebb életnemet
választani, a nélkül, hogy az által az ő és családja
becse vesztett volna."

Fuller szokott sajátságos hangján tette meg
észrevételeit e tárgy felett: ~~Angolhonban egy
nemével birunk mi a földnek , melly nem olly
könnyü, sem olly futó, mint a homok, nem is olly
merev, sem olly ragadós, mint az agyag, hanem a
mellye két léteg vegyülete, s ugy tekinthető,mint

legalkalmasabb arra, hogy hasznot és örömet
nyujtsen. E földből volt gyurva Morus Tamás, a



347

kiben u vigság és bölcseség csudálatos vegyitéke
vala észrevehető.Mégis vanuak.kik azzal vádolták
őt, hogy tollat viselt fóvegén, s azt igen gyak
ran ingatta, azt akarván ezáltal kijelenteni, hogy Ő

tulságosan szabad volt képzeleteiben és tréfás öt
leteiben. Még a vérpadon (tréfára kevéssé illő

hely; sőt ellenkezőleg igen alkalmas, hogy rnin
den kellvet arra elvegyen) scm tudta magát at
tól visszatartani. Ha mosolyoghat is az ártatlan
ság a halál előtt; de nem illő, hogy megen
gedje magának a nevetést."

De halljuk azokat. kik jobban ismerték
Morust, s őt természet után jellemesték.

Szokásos vigságára nézve mondja Roper: "Ö
ügyesen tudott minden komoly ügyet valamelly el
més meadattal mérsékelni, a tárgy keserüségét
mindig megfüszerezvén,mint Rastell mondja, vala
melly tréfával, vagy mulattatőadomával. hasonló
val a czukros italhoz, mellyet azért adnak nekünk,
hogy könnyebbenlenyeljük a hasznos gyógyszert.L'

"l\1időn valamelly tréfát mondott, beszéli
Cresaire, azt olly komolyan tette, hogy arcza ki
fejezésébőlkevesen találhatták ki, valljon komo
lyan beszél-e,vagy sem. És mégis,teszi hozzáJólle
het mindig vidámnak látszott, szivében mindenkor

aláZAtos s töredelmes volt, és önmegtagadási cse-
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lekvényeket vitt véghez, mellyeken a világ
fiai igcn el fogtak volna csudálkozni."

Morusnak mindenre volt szava. Az olvasó
több példáját látta már ennek c könyv folytán;

. de nem állhatunk ellent,hogy azok közül egy párt
még ne idézzünk.

Egyik barátjai közül panaszkodván előtte,

hogy neje zsémbes, komolyan mondá neki: "Nem,
nem, barátom! ön rágalmazza szegény nejét, vala
mint mindazok, kik azt mondjűk az övéikről. Csak
egy zsémbes nö van a világon; és tisztelet neki,
mellyel iránta tartozom, ez saját nöm, és minden
nlls ember ezt mondhatjaU-"De,teszi hozzáa név
telen életiró, sir Tamás annyira megjavitotta az
övének lelkét, hogy nem kétlem, miszerint mél
tóvá lett a választottak flzámába fölvétetni, a
együtt élvezik az örök boldogságot."

Morus valakinek egykor pénzt kölcsönzött,
s minthogy vissza nem kapta a kitüzött időre/el.
használta az első alkalmat, azt néhány szőval

érinteni. A kölcsönvevő a helyett, hogy visszafl- '
zette volna, elkezdett moralizálni e tárgy felett:
mondá, hogy igen hajlandók vagyunk a gazdag
ság szeretetére, pedig életünk e főldön rövid ideig
tart, s megeshetik, hogy nem sokára itt hagyjuk
c világot, és igy nem nagy szüségünk van
pénzre i ezért, tevé hozzá, m c ln c n t o m o r i
e r i s. - ,.Igaz, felkiált Morus. kövesse ön e
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maximát:Memcnto Mori aeris(emlékezzél
Morus pénzére)."

Egy valaki, a ki többet foglalkozott más
dolgával, mint a magáéval,1Jizonyos nnpon feltar
tóztatta llt öltönye ujjánál fogva, s előtte a feletti
bosszankodását fejezé ki, hogy Pau, Wolsey tit
kára, meggyalázta magát, egy álarczos bálban
bolondnak öltözetébenjelenvén meg. "AhI Ah! bo
csásson meg neki, mond Morus; kevésbbé vesze
delmes az államra nézve, hogy ha tréfából bolon
dok öltözetében jelennek meg, mint mikor komo
lyan bolondok veszik magukra az okosak ruháját."

"Nincs olly komor ember,mond Erasmus, kit
vig szeszélye nem tudna felviditani j nincs tárgy,
bármilly száraz és untató legyen az, mellynek
az ö elméssége nem volna képes kellemet és
élénkséget kölcsönözni. Nagy különbség van a
természetes jókedv, minó a Morusé, és a között,
mellyerőködve mulattat másokat, vagy mérgét
önti ki szomszédinak rovására. Ez utóbbi eset
ben a s6 idegen termesztmény, az elsőben a föld
nek önkénytes terménye."

Morus , egész az öltözködésig, a különcz
ködés jellegét viselte magán. Erasmus mondja,
hogy ügyvédi öltönyét rendesen keresztbe vetette
magán,honnan egyik válla magasabbnak látszott a
mdsiknál.e minthogy hamar találkoznak,kik anagy
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emberek külünösségeit utánozz:í.k,az öreg Asham
mondja,hogy a többi ügyvédek szintén majmolták
e pongyola viseletet; de hozzá teszi, csak is eddig
terjedt minden hasonlatoseáguk.

Cresaire szerint ánnyira keveset gondolt
ruháival, miszerint egy alkalommal Harris titkára
értesitvén őt, hogy egy pár csizmája sincs, mit
felhuzhatna,meghagyta neki: mondaná meg gond
nokának, hogy arról ő gondoskodjék. E név
alatt ő azon cselédjét értette, a kinek a ruhatár
volt gondjára bizva, ő maga soha sem veszöd
vén az efféle dolgokkal.

Morusnak személyét unokája ekkép irja le:
Ö a középnél magasabb, de arányos termetű
volt j arczbőre sápadt, haja se nem fekete, se nem
szőke (valószinüleg gesztenyeszinű) volt j szeme
szürke, arcza kedves és vidám; hangja sem magas,
sem éles, hanem tiszta és érthető; nem volt az na
gyon hangzatos, ámbár nagyon kedvelte a zenét;
egészsége eléggé jó j csak élte vége felé, a sok
irás következtében, panaszkodott mellféjásról.

Rastelltől tudjuk, hogy szerette a termé
szetrajzot: "Nagy gyönyörködéssel észlelte ő a
négylábu állatok és mindennemü madarak alkatát,
szokásait. Nem igen volt madár, melly nem volt
volna meg nála. Volt majma, rókája, menyétje,
s egyéb ritka állatai.Ha külfőldrölvalami rendki-
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vülit hoztak.ohajtáaát nyilvánitotta azt megvenni.
Erasmus, barátja jellemét egybefoglalván,

mondja, hogy Morus vig volt bohóczkodáa nél
kül; társalgása olly csábitó volt, miszerint,bármilly
levert volt is, a ki hozzá közeledett, lehetetlen,
hogy meg ne könnyebbült, és fel ne vidult volna
körében; hogy gyermekségétől óta szerette a tré
fát, de az soha sem ment tul az illedelem ha
tárain; hogy ámbár nagy barátja volt a pihenés
nek és nyugodalomnak, mégis mikor a körülmény
kivánta, senki sem vala nálánál tevékenyebb. Nem
fejezhetjük be Morus életét méltóbban, mint azon
szép elismeréssel, mellyel emlékének Macdonald
tolla áldozott.

Tanui voltunk imént egy ember fokozatos
emelkedésének és bukásának, ki egyetlen az
emberi-nem történetében, és mindenkinek után
zásra méltő példákat nyujt. Magán életben, mint
fiu, férj, atya, ur és barát, - semmi jellemet nem
tanulmányozhatni nagyobb gyönyörrel. Semmi
viselet nem utánoztathatik több haszonnal. Min
den kötelmei betöltésében gondos levén, és jó cse
lekedeteit nem a kötelesség határaihoz, de tehet
ségének terjedéséhez mérvén , ugy tapasztalá,
hogy mindazon kötelékek, mellyek {St hasonléival
egyesiték , szeretet által vannak ösezefüeve és
elismerés által erősitve. Saját családja körében,
rábeszéléssel élvén, midőn parancsclhatott, édes-
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getvén, midőn fenyegethetett , barátságosnak
mutatván magát, hol hatalmaskodhatott volna,
megnevettető tréfával élvén szigorusá.g helyett,jó
kedvvel füseerezvén minden rendelkezését,-sze
rették őt félelem nélkül, s engedelmeskedé
nek neki teljes készséggel és legnagyobb saives
séggel. Élénk ohajtáea levén szeretete tárgyait
mindason tulajdonokkal felruházva látni, mellyek
nemesithették természetöket, vagy boldogságukat
biztosithatták, oktatésait példákkal támogatá;
és amaz állandó jóllét, melly tevékenysége, tudo
mányok iránti nagy szeretete, feddhetlensége, s
jótékonysága kifolyásá.nak látszott lenni, min
denkitellenállhatlanul elvei követésére vonzott.

Nyilvános élete az emberiség történetében
ritkán tapasztalható erények és viszontagsá.gok
egyesülését tünteti föl. A nélkül, hogy eltávozott,
vagy csak gyanubajött volna is valaha, hogy eltá
vozott a legszigorubb feddhetetlenségtől, mint
ügyvéd és mint első rangu államférfiu a tisztelet
legmagasabb fokára emelkedett. A nélkül, hogy
csak egy udvari cselszővénybe is vegyült volna;
a nélkül,hogya legkisebb szolgaiság vádját vonta
volna magára, egy önkényes fejedelem határtalan
bizalmát nyerte meg. É~eken át birta ezen bizal
mat, és még sem kért csak egy személyes kedve
zést sem; jóllehet, hogy hivatalában sikeresebben
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eljárhasson, vagy hogy a fejedelem kegyéröl magát
biztositsa, nem használt egyéb mesterséget, mint
hogy állása kötelességeit pontosan s ernyedet
lenül teljesítette. Olly nagy volt befclyáaa.mely
lyet a lelkekre gyakorolt, hogy számos vetély
társai mellett is ügyekkel elhalmoztatott, és fe
jedelme által kényszerittetett nyilvános hivata
lok at , a legirigyeltebbeket elfogadni. Mikor
védbeszédet tartott a törvényszék elött, tapsok
koronázták elöadását; mint birónak soha nem
felebbezték ítéleteit; mínt államférfiunak soha
nem bizalmatlankodtak tanácsai iránt. Csak egyet
len egy szerencsétlen esetben látjuk a nevelési
elöitéletek, és a hittani viták hevessége által
megzavartatni a legjobb itéletet, s öt olly csele
kedetekre vonatni, mellyeket sem igazság, sem
emberiség nem menthet j de még ez esetben is
elvekbeni tévedés által volt félrevezetve.

Élete további eseményeit csak csudálnunk
lehet. Lehetetlenné válván rá nézve tovább szol
gálni honát, a nélkül, hogy feddhetlenségét iól ne
áldozza, erősen sürgeté elbocséttatéeét.Iemondctt
a hatalomról, a fényről és vagyonáról, bogy azen
védje a szegénység minden szükségeit, önzéstelen
honszeretetének e gyümölcseit. De azért mit sem
vesztett vidámságából ; és ha visszapillsntott az
állásra, mellyet elfoglal t volt, csak örvendett,
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hogy megmenekült a kisértés csábjai elől. Azon
mértékben,mellyben éltének alkonyodása felé lát
határa sötétülni kezdett,lelke tisztasága az ellentét
által annál tündöklőbb lőn .és e világból kiköltözése
inkább irigylésre méltőnak tünt fel, sem hogy
sajnálatot keltett volna. Sokan szenvedtek nem
érdemlett halált a vérpadon törhetlen hősiesség

gel; de kevesen találkoznak közöttök, kik legyőz

ték volna a haláltóli félelmet,a barátaiktóli meg
válás fájdalmát, s az ellenségeik gonoszsága ál
tal felidézett bosszankodást, a nélkül, hogy akár
kényszerii önmegadást, akár tettetett nyugalmat,
akár igazságtalan sorsuk miatt rosszul palás
tolt elkeseredést el ne árultak volna l\Iorus lelke
azonban annyira kibékültnek látszott e világgal,
és egyszersmind késznek a másikra, hogy, miként
látszott, szivesen maradott volna ugyan itt, de
azért nem kevésbbé volt megelégedett, hogy el
megy.Példájával bizouyitotta.hogy az ártatlannak
haléldban nincs semmi, a mi rettegést,vagy szénu
kozást ébreszszeo,s ő az igazságnak mint szent vér
tanu esett áldozatául. Emlékezetes példája az erő

nek, mellyet az emberi lélek szerezhet, bármillyen
legyen az ellenfél, kit leküzdenie kell.
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