
ERASMUS·INTERJÚ

Ősszel ünneplí Rotterdam városa - urbs et orbis - híres fíának ötszázadik
születésnapját. Bár a hivat(llos jubileumra csak iPén kerűl sor, a történelmi évszám
bh::onytalansága miatt négyesztendő óta jóforrrfán minden évben megülték, külön
buzgalomból. valamely világtqjon. Közülük egy nemzetközi eszmecsere a leg komo
lyabb: a belgiumi Mons professzorai rendezték 1967-ben.

A háromnapos "Colloquium Erasmianum" tárgya - Erasmus az ember és gon
dolatvilága - éppen olyan általános volt, mint azé az emléke.zetes eu'rópaí össze
jövetelé, amit Baselben halála 400. évfordulóján 1936-ban tartottak. Egyet
len emberöltő múltán mégis mennyi vlíltozás! Ami harminchárom évvel előbb óva
tosan mellőzött szempont, most az evidencia maga: Erasmus kereszténysége. Ak
kor még gyanúsnak minősült az az erasmusi vallásosság, amelyhez mára a keresz
ténység minden oldalán eljutottak.

Marcel Bataillon, a humanizmus legértőbb tudós öregje például azt fejti ki
Monsban, hogya II. Vaticanum elindítója XXIII. János pápa mellett Erasmus. Tdt
korunk jobban ért mínden előző kornál. Szerinte a zsinat klimája is annyira eras
musi, hogy helyenként az ő szavait véljűk hallani. Hogy szólhatott volna Rómában
1961-1964 lcözt a legtalálóbb fohász? - kérdezi, s a felelet: Sancte Erasme ora pro
nobis ...

Nem érdektelen hát őt személyesen megszólaltatni. Egy poszthumusz sajtófo
gadásra bő anyagot kínálnak művei, de most beérjük néhány aktualitással.

Eg3"ház és a világ

Volt idő, mikor a keresztények hite inkább élet volt, mint tételek elfo
gadása. A szükség' hatására később előírtak néhányat - persze keveset - az
apostoli egyszerűség szellemében. Az eretnekek megállapításai miatt került sor
utóbb a Szeritírás tűzetesebb vizsgálatára, konokságuk miatt pedig a zsinatok
több hittételt kénytelenek voltak leszögezni. A tételek míndinkább elvileg él
tek, s nem az emberek szívében. Hitét majdnem rnindenki egyéni módon ala
kitotta.

A tétel szaporodott, a vallás gyengült. Ahogy tüzesedtek a viták, úgy han
vadt a szerétet. Jézus vallása, mely valaha nem ismeirt szócsatát, a fílozó
fia védnöksége alá helyezkedett, Ez volt az első lépés a hanyatlás útján. Az
után az egyház földi támaszokat keresett: hatalomhoz folyamodott. A császá
rok beavatkozásával nem nyert a vallási megújulás ügye. Ezután következett
az agyafúrt bölcselkedés korszaka, a hítcikkelyek száma ~ombamód nőve

kedett. Nyomukban fenyegetések, megtorlások jöttek. Ma? Életmódunkkal
nem dicsekedhetünk. a hit inkáibb ajkunkon, rnint szívünkben, a Szeritírást
alapjaiban nem ismerjük. De az embereket kényszerítjük: higgyék, amiben
nem hisznek, seeressék, arnitől idegenkednek s mondják arra is', hogy értik
amit fel sem fogtadc

(Szent Hilarius-kiadás előszavából, 1523.)

Ne akarjunk jóformán mindent pontosan meghatározni, csupán azt avas
suk dogmává, amit a Szeritírás világosan kifejez és üdvösségünkre nézve fon-
tos. Azt hiszem, ez által soknép egyesülne újra a római egyházzal.

A kevés többet ér. Néhány hittétel jobban meggyőz, mínt számtalan.
Most azon mestenkednek, hogy egyből ezer készüljön. Olyan részleteket fogal
maznak meg, amelyek Iél.Z üdvösség szempontjából lényegtelenek: akár ne is
tudnánk, vagy kételkednénk felőlük. Az.ernberi természet sajátsága, hogy me
reven ragaszkodik tételekhez... Akik ebben jeleskednek, elslikkasztják a lé
nyeget. szellemiségűnket ferde irányba terelik.

(Levél Schlechtához, Csehországba, 1519.)
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Az úrra támaszkodjunk, ne földi hatalmasságokra. Öhozzá forduljunk, ne
az erőszak fegyveréhez. Ö rövidíthet legtöbbet nehéz napjainkon. (Sajnos,
mélyre süllyedtek ét keresztények! Alig tudják, mi mindent foglal magában az
"úrhoz fordulni", pedig a vallásnak majdnem Iőkérdése.) Van, ki bíborosok és
püspökök hatalmában, van ki fejedelmek erejében bízik; vannak. akik a teo
lógusok és szerzetesek talpraesettségétől várnak sikert. De mit remélhetnek?

Nem a valódi kereszténység újraéldését, hanem a régi jó idők visszatér
tét, az eltűnt befolyást, hatalmat, El könnyelmű szórakoztató életet. Ezért
kűldött ránk az úr indulatos, kemény f'oglárokat, hogy a földi mámorból éb
redezzünk s kijózanodjunk. Föl ken adnunk a vétkes ragaszkodást, amellyel
talmi értékeken csüngünk. és újra meg kell javulnunk.

(Levél Bozheimhez, Überluujenoe, 1529.)

Vissza az alanekhoz.

. . . ezer és ezer keresztény egyébként rnűvelt ember - egész életében
nem olvassa el az evangéíisták és az apostolok írásait.

Egyáltalán nem osztom azok véleményét, akik nem tartják kívánatosnak,
hogya világiak is saját nemzeti nyelvükön olvassák a Szeritirást. Míntha bi
zony Krisztus olyan homályosan tanított volna, hogy a teológusok kicsiny ré
tege is alig képes megérteni. Vagy azzal akarják védelmezni a keresztény val
lást, hogy gátolják megismerését? Tán ajánlatos az uralkodók titkait óvni a
nyilvánosságtól, de Krisztus titkát minél szélesebb körben fedjük föl.

(Bevezetés az Ojszövetség-jordiiáshoz, 1516.)

Alig kétlem, hogy halálos bűnt követ el, aki óriási pénzeket fordít ko
lostorok és templomok építésére, rniközben Krísztusnak annyi élő temploma
pusztul bele az éhezésbo, vagy ruha nélkül didereg ...

Angliába járva láttam Canterbury Szerit Tamás sírját. El volt halmozva
drágakövekkel, csodás ékszerekkel. Szívesebben láttam volna sírján kedvre
virágokat, a többit pedig a szegények közt elosztva...

(A "Jámbor lakoma" cimii párbes?édbűl)

Ne gondold, hogy kereszténynek lenni nem több, mint szer-tartásosnnk
lenni, tehát ügyelni a parancsok és, egyházi előírások megtartására. Nem az a
keresztény, akit megkereszteltek, ezentelt olajjal megkenték, aki eljár a temp
lomba. Sokkal inkább az, aki szíve mélyén megragadta Krisztust és erről iga
zi jótettekkel nyújt tanuságot.

(A keresztény uralkodó kézikönyve, 1516.)

Ne hidd, hogy Krísztusnak eleget tettél, ha flottát küldesz a hitetlen tö
rök ellen, vagy kápolnát és kolostort építesz, Semmi nem tetszik úgy Isten
nek, mint ha népedet jól kormányzori.
, (A keresztény urallcodó kézikönYl)e, 1516.)
Krisztus filozófiája.

Ez a filozófia inkább voluntarista, mint logikus, - inkább élet, mint el
mélet -, jobban lelkesültség, mint tudás -, előbb erkölcsi újjáformálódás
s azután okoskodás. Tudós a Iegjobb esetben is kevés ember lehet, de min
denki válhat kereszténnyé, vallásossá, sőt hetykén szólva: teoiógussá is. Hi
szen a természetes könnyen tért hódít. Mi egyéb Krisztus' filozófiája - őma

ga nevezi újjászületésnek -, mint természetes jó hajlamaink felélesztése?

Az én szememben az az igazi teológus, aki nem tudálékos képletekkel ma
gyaráz, hanem belső átéléssel, egészséges észjárással s egész életével tanít ...
Úgy véled, együgyű és ostoba, amit mondok? Csak az a válaszom: pont ilyen
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l!:rtelmünk korlátai.

A teológiában vannak hozzáférhetetlen pontok. Isten nem akarta, hogy
jobban megközelttsük. Ha mégis megpróbáljuk, mínél tovább hatolunk, an
nál nagyobb a sötétség. Ebből is látszik mennyire fölmérhetetlen az isteni böl
csesség s milyen gyámoltalan emberi értelmünk.

együgyűséget hirdertett Krisztus, ezt kötik' lelkűnkre az apostolok, ez az osto
baság szült annyi igazi keresztényt és vértanút. Ez a látszólagos tudományta
lan filozófia ragadott magával annyi kiváló embert és népet. Ilyesmire zsar
noki haltalom vagy bölcseleti iskola soha nem volt képes.

(Bevezetés az Ojszövetség-fordításhoz, 1516.)

A "Vallásos ifjú" című jelenetből.

Erasmus: Egyáltalán míben áll a vallásosság?
Gáspár: Isten őszinte elismerése és parancsainak a figyelembievétele.
Erasmus: Mík a panancsad?
Gáspár: Erről bővebben beszélhetnénk, de alapjában négy dologról van szó.
Erasmus: Vagyis? -, I

Gáspár: Az első, hogy Istent és a Szentírást helyesen és kellő érzülettel fogjuk
fel; s hogy ne csak tartsunk tőle, mint urunktól, hanem szeressük fel
jes szívvel, mint jóságos Atyánkat. - A második: mínden erővel óvni
ártatlanságunkat, azaz senkinek se lenni ártalmára. - A harmadik:
gyakorolni a szeretetet; vagyis mínden alkalmat megragadni. hogy
valakinek jót tegyünk. - A negyedik: türelmesnek lenni, ami sokat
segít az életben, Viseljük el szépen al'OSSZlat, ha el nem háríthatjuk.
Bosszúállásra sose gondoljunk: rosszért rosszal ne fizessünk.

(Nyájas beszégetések egyike)

Hogy vonzotta Krisztus az egész világot, amely annyi vallásra szakado
zott, a maga tanításához? Nem háborúval, nem bölcseleti képletekkel. szónokí
fogásokkal győzte meg 'a népeket, nem is pénzzel, ..

, Szelídséggel, jósággal, ígazsággal győzött: ezek hatalma erősebb a csábí
tás míndein. műfogásánál. Ilyen eszközökkel még gonosz bestiákon is felül le
het kerekedni. .. (Krísztus) aZZl8.1 is növelte tanítása Ih~telét, hogy tetteiért so
se kért viszonzást, Kitüntetést, pénzt, ünneplést, ootaiLma,t el nem fogadott, Igy
a korrupció gyanúja se férhetett hozzá...

Ki nem látja azonban, hogy a kereszténységet csak olyan eszközökkel le
het fenntartani, amelyekkel létrejött, erősödött és megszilárdult Kivál:t azok
nak kell ezt tudníok, aildJk Krísztus és HZ apostolok helyén állnak, hogy hely
reállítsák, ami ezéttöredezett. ..

(A valódi teoláeia útja, 1518.)

Mi mást tanít, mi egyebet idéz (Jézus) egész élete, mínt maradéktalan sze
retetlPt? Ez volt az egyetlen, arnire meg akart mínket tanítani. ..

Ügy kellene, hogy ez az ügyet1en vonás különböztesse meg híveit a többi
embertől, .. Lapozd V'égig az Üjszövetséget, sehol se találsz szertaotásra vo
natkozó parancsot. Előfordul-e utalás. amely étkekre vagy öltözékre vonatkoz
nék? Vagy bőjtre és hasonlókra? Csak a szerétetet nevezi parancsának. A ce
remóniákból veszekedés támad, a ezeretetből béke.

(A valódi teológia útja, 1518.)

(Levél V. Károlyhoz.)

Egyes dolgok Isten akaratából egészen ismeretlenek maradnak számunk
ra. Ilyern a halálunk napja, az utolsó ítélet időpontja ... Vannak megtudható
dolgok, de Isten rejtélyes hallgatását tiszteletben kell tartanunk. Hiába 'okos
kodták körül annyian a Szeritírás némely helyét, a többféle értelmezés lehe-
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tőségét nem sikerült egészen kíküszöbölni. Ilyen például az isteni személyek
elkülönítése a Szentháromságban, vagy az isteni és emberi természet kap
esclódása Krisztusban ...

Más dolgok-viszont pontosan ismeretesek, mírrt például a erkölcsileg he
lyes életre szóló útmutatások. Isten szava egész közeíl van: szívünkbsn s aj
kunkon, nem a magas égből vagy a tengeren túlról kell idehoznunk. Mínden
ki pontosan élsajértíthatja, helyesebb a többiben Istenre hagyaitkoznl. Istenfé
lőbb iej,et hajtani a felfoghatatlan előtt, mínt kutatni a kifürkészhetetlent...
Származott egyéb az ilyen fáradságos kutatásokból, mint egyenetlenség, al
szerétet Iogyatkozása és mennyivel érhetőlbbek a titkok?

Némely betegséget kevésbé ártalmas elviselni, mint megszüntetní. Ilyen
például, ha valaki lemészárolt gyermekek meleg vérében mosakszík, hogy a
leprától szabaduljon. Hasonlóképp vannak: tévedések, amelyekről jobb tudo
mást nem venni, mint kiirtásukkal próbálkozni, s ezáltal még nagyobb bajt
okozni.

(A szabad akaratról, 1524.)

Akinek a skolasztikus viták örömet okoznak, folytassa mint iskolai szo
kást. De aki inkább vallásos, mint vitlaképes szeretne lenni, az főként a for
rásokkal foglalkozzék, IS azokkal az Irókkal. aikjlk a forrásokból legkorábban
ihattak. Szavuk ereje kiegyenlí.ti majd a logikus előadásmód hiányát. Elég
ellenállhatalan teológus Leszel, ha eljutsz a bűn elutasításáig és vágyaidat fé
ken tartod, mégha egy skolasztikus vitában vereséget is szenvednél. Aki a
tiszta kereszténységre tanít, éppen elég nagy tudós.

(Bevezetés az újszövetség-fordításhoz, 1516.)

Szabad vita, önbíráIat

...úgy vélekedel, mint én, amikor am mondod, hogy az ifjú teológus
nemzedék nem tetsz!ilk neked, mivel öregesen belecsontosodott a szőrszálha

sogatásba és a szofísta fecsegésbe, Nem ítélem el a bölcseletet, sőt nagyra
értékelem, de a horizontját ki kellene tágítani. ..

. . .szinte kibírhatat~an kérdéseket vetünk fel. Például olyat, hogy Isten az
ördögöt vagy egy szamarat engesztelő áldozatul elfogadta volna-e? Nem emel
nék ilyesmi ellen kifogást, ha vaiakí ifjúIkorában ezzel tornásztatja agyát.
Ehelyett holtunk napjáiig feszegetjük .., s közben az összes tudományokat fö
lényesen lenézzük. Az is hozzájárul, hogy a teológiához, a tudományok ki
rálynőjéhez manapság szellemileg elhájasodott egyének vonzódnak, akik min
denféle tudományra alkalmatlanok.

Véleményem nem a teológia művelt professzoraira vonatkozik, őket iga
zán tiszlt,elem-becsülöm, hanem a teológia szegénylegényeire...

(Levél Coleihez Oxfordba, 1499.)

Meglep némely medernek érzékeny hallása, képteűenek fellengzős szavak
nál egyebet elviselni; Viagy a torz jámborság, mely könnyebben megbocsátja
Krisztus káromlását, mínt a gúny egyetlen csőppjét, ha az prelátust vagy fe
[edelmet ér... Aki emberi jelenségek bírálatában senkit nevén nem nevez,
becsületrontó lenne, nem iÍnikább tanít és nevel? ... Sokkal különb dolgokat is
mívelt Szerit Jeromos, olykor a neveket sem hallgaéta el.

(Ajánlás Morus Tamásnak, 1.509.)

, Szent Agoston - olvashatjuk vallomásaiban - jóval megtérésé előtt el
jutott odáig, hogy a gazdagságot megvetette. a hírt és dicsőséget lenézte. Érzé
kiségén is annyira úrrá lett, hogy fiatalemiber létére egyetlen nővel beérte,
hozzá házastársi hűséget tanúsított. Ilyen érzülettel, példával az udvari és
egyházi férfiak körében, sőt a szerzetesek köst is alig lehet találkozni.

(A keresztény harcos kézikönyve, 1501.)
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(Vannak), akik akkal' érzik magukat elemükben. ha csodákról vagy babo
nás történeteikről hallhatnak, illetve mesélhetnek. A rendkívülit telhetetlenül
hajszolják: látomásokról, kísérletekről, szellemekről, gonosz Ielkekről és ha
sonló csodafélékről akarnak hallani. Minél kevésbé valószínű valami, annál
nagyobb hitelt adnak neki, annál pompásabb zene fülüknek. Sajnos mindez
nemcsak arra szolgál, hogy unalmukat elűzzék, de egyes egyházi személyek
nyerészkedésre is felhasználják.

(A ba.Zgaság dicsérete, 1509.)
A lelkiismeret szabadsága

Gondolják meg jól, nem válnétk inkább becsületére a keresztény egyház
nak, ha tűrné az eretnekeket, mínt hogy kiirtja őket?

(Vita spanyol szerzetesekkei.)

...akik a konkolyt idő előtt akarták kigyomlálni ma azok, akik a tévta
nítókat és ereltnekeket tűzzel és karddal szerétnék megsemmisíteni. A mí
Atyánk azonban nem akarja, hogy elpusztuljanak, hanem hogy tűrjék őket.

Lehet a konkolyból jó búza, megtérhetnek. Ha nem térnek meg, egyedül öt il
!etia büntetés joga s akkor, mikor majd szükségét látja.

(Magyarázat Máté evangéliumához.)

A keresztény érzület azt követeli, hogy Luther javát keressük, védelmez
zük a rosszadulat ellen, ha ártatlan. Ha meg téved, szívesebben látnám őt a
helyes úton, mint holtan, elvégre így mutatott példát Jézus. '..

Jólismert teológusoknak eszükbe se jut, hogy Lutherral szóba álljanak és
őt meggyőzni igye'kezz!enek. Nagyhangon gúnyolják, nyilvánoslan tajtékoznak
ellene s folyton eretnekséget emlegetnek. A leghangosabban azolk támadják,
akik könyveit nem is olvasták. Tény, hogy egyesek olyasmiért bélyegzik meg,
amit meg sem értenek. . . Luther könyveiben Például eretneknek mínősítik

azt is, mit Clairvauxí Bernát és Augustinus műveíben senki se kifogásol.
A kezdet kezdetén kértern őket, ne folyamodjanak ilyen eszközökhöz. Jobb

irásban és párbeszéddel tisztázni a kérdéseket. Először is: nem szabad nyiltan
kárhoztatni, amit nem ismernek és mleg se vizsgálnak. (Mondhatnám, nem is
értenek.) Másodszor: teológushoz méltatlan a háborgás, így a véleménye sú
lyát veszti, Végül helytelen kikeini olyan ember ellen, akinek az életét min
denki példaszerűnek tartja...

Mindcn értelmes ernber elfogadta Intésernet, de akadtak, akiknek csak al
kalom volt, hogy engern gyanúsítsanak.

Nem foglalkozem most a tételekkel. amelyeket Luther szemére hánynak,
csupán f'eliépése okával s módjával, Igaz, kétségbevonta a búcsúk érvényét,
dc előtte mások erről a kérdésről légbőlkapott tételeket merészeltek meghir
detni. Igaz, csökkenteni akarta a pápai hatalmat, de mások előzőlea korlátlan
teljhatalmat követeltek ... Tény, hogy Aquinói Tamás téziseivel se sokat törő
dött, a dominikánusok azonban szinte az Evangéliumnak is elébe helyezik...

Jóravaló emberek sok nundenért felháborodtak. Az iskolában alig esik
szó az Evangélium tanításáról, a szentatyák írásairól azt állítják, hogy előre

godtek. A templomokban alig hallani Krisztusról ; a pápa hatalmáról és az új
sütetű teológusok nézeteiről annál többet. A prédikációkból csak úgy árad a
számítás, ~őg, hízelgés és az álmisztíka. Úgy vélem, ilyenek viselik oa felelős

séget, ha Luther irataiban túlment netán a rnértéken ...
Egykor az eretneket figyelmesen meghallgatták, ha elégtéU~lt nyújtott,

fölmentették, Ha kitartott a tévedése mellett, tilos volt a szencáldozáshoz já
rulnia. Ez volt a Iegszigorúbb büntetés. Napjainkban az eretnekség' valamivel
komolyabb kővetkezménnvel jár, mégis úton-útfélén eretneket kiáltanak ...
Elismerern. hogy a hitet aláásni komoly bűn, de fölösleges míndenből hivkér
dést csinálni. ..

(Levél Albrecht maim:i érsekhez, 1519.)

529



Reform és reformáció.

Nem minden tévedés eretnekség s nem nyilvánítható rögtön eretnekség
nek, ami egyik-másiknak nem tetszik. Akik efféle hangzatos címeket oszto
gatnak, nem mindig a vallás ügyét szolgálják. Sokan inkább ezzel az ürügy
gyei magukat szolgálják, hódítása-a és zsarnoki befolyásra törekszenek. ..

A ke're:sz,ténység lényege Krisztushoz méltón élni. .. Aki mást eretneknek
nyilvánít, éljen Krisztushoz méltóan, magyarázzon szeretettel, bírálj on sze
líden, ítélkezzék óvatosan és tisztességgel. Miért üldözzük irgalmatlanul má
sok botlását, hisz egyikünk se tévedhetetlen? Miért akarunk inkább felűllee

rekedni, mint gyógyítani, miért választj uk az elnyomást a .rneggyőzés helyett?
Az aki egyedül volt híján minden tévedésnek, nem törte szét a repedt ná
dat s nem fojtotta el a kanóc parazsát. Szerit Agoston, akinek annyi baja
volt az eretnek donatistákkal, nemcsak megfékezni, hanem felvilágosítani is
akarta őket. Nyakuktól él. hatalom bárdját elhárította, pedig tőrükkel naponta
fenyegették.

(Levél Bölcs Frigyeshez, 1519.)

Ha Isten mindezt így akarja - mint Luther rnozgalmának hatalmas fej
lődéséből kí tűnik -, ha talánkorunk betegségét ilyen kíméletlen sebész
szel kívánja kezeltetni, mínt Luther, akkor nem az én dolgom tusázni vele.

(Viszontválasz Luthernak. 1526.)

Helytelen volt bármit lerombolni, míg a helyébe jobbat nem tudtak. Akik
elvetették a kötelező imákat, most egyáltalán nem imádkoznak. Sokan, akik
a Iejáratott öltözéket letették, rosszabb emberré váltak, mint előbb voltak.
Megveti'k a püspök szavát, de ISIten szavát se követik. Böjttel nem törődnek.

viszont torkuk és hasuk imádói lettek...
Sok mindenen lehetet volna zökkenő nélkül vá1toztatni. Napjuinkban

egyesek mindennek hátat fordítanak, ami hagyomány. Mintha egycsapásra le
hetne új vilácot teremteni! Mindig' lesz. amit alázattal viselni kell.

(Levél Bucerhez, 1527.)

A katoilikus egyháztól sose pártoltam el. Tudom, hogy ebben az egyház
ban, amelyet pápistának hívtok, sokan vannak, akik nekem se t,etszenek. De
ilyeneiket a ti egyházatokban is látok. Könnyebben viseli az ember a megsze
kott bosszúságot. Ezért elviseiern egyházamat. míg jobbat nem találok. Igaz,
neki is el keH viselnie engem, míg magam jobbá nem leszek. Nem boldogta
lan, aki két különböző veszedelem közt kitart él. közéoúton,

(Vis.,,()ntválas,z Lllthernak, 152,5,)

Párbeszéd - ökuméne

Senki sem tudja megállapítani, hogy ez vag)' az FlZ ember lelkében való
ban tagja-e az egyháznak. Elég hinni, hogya földkerekségen a választottak va
lamályen közössége létezik, amelyet Krísztus forraszt egybe él. Lélek erejével,
akár északiak vagy déliek, akár indusok vagy mórok. Nincs kizárva, hogy a
világban vannak területek, szígetek vagy földrészek, amelyek a hajósok és tu
dósok előtt még ismeretlenek s ott tartalma szerint krisztusi vallást követnek.

. (E:x:planatio Symboli, 1533.)

Azt gondolom, egyetlen kor vagy nemzedék se nélkülözte Isten gondos
ságát. Ezért a természet-tőrvény jóvoltából sok szent létezett már Mózes tör
vényhozása előtt is.

(Viszontválasz Duthernak, 1526.)

Egy ariánust inkább testvéri felvilágosítással próbáltam volna meggyőz

ni, semmint sátánnak és antikrisztusnak kikiáltnni. Az evansrélíumi szerétet
hirdetője köteles testvére magatartását és megnyilatkozásait jóhiszeműen
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magyarázni. Ha -egyik nyilvánvaló tévedésbe esik, helytelen míndjárt tombol
ni, hisz senki sincs hiba nélkül. Fontosabb a tévely hátrányos következmé
nyeiz megelőzni, mint másnak ártani akarni.

(A Szent-Hilarius kiadás előszavából, 1523.)

Rámfér. hogy kíjavítsanak, de az nem, hogy gyalázzanak. Semmit szíve
sebben nem ismerek el, mint tudatlanságomat... Egyébként Szerit Jeromos
nem tűrte azt a kritilkusiÍ, aki csak ítélkezik, anélkül, hogy a jobbra rá tud
na mutatnd. Az előobi önkény, az utóbbi barátság és tudás jele.

(Bevezetés ez Újszövetség-fordításhoz, 1516.)

...Úgy idegenkedern a magabiztos kijelentésektől, hogy szinte meggondo
lás nélkül a kétkedőkkel tartok, persze ha az Írás sérthetetlen tekintélye és
az egyházi döntések megengedik. Ezeknek teljességgel alárendelem szívesen
a felfogásomat, akár képes vagyok azokat megérteni, akár nem. Jobban örü
lök, hogy hajlamom erre késztet, míntha én is azok közé tartoznék, akik egy
féle nézetbc egyszer IS mindenkorra belecsontosodnak.

(A szabad akamtról,1524.)
Bevezette, válogatta, fordította

VIDA ISTVAN

FALU TAMÁS VERSEI

MINDEN

Tizenkét hóra asztalak,
te vagy az év, a hét, a nap.
Te vagy a holdfény, napsugár,
az ŐSZ, a tél, tavasz, a nyár.

Te vagy a perc, a pillanat,
az élet, amely elszalad,
minden, mi eztán vár reám,
s ami jó a halál után.

TÉLEN MEGHALNI

Télen meghalni nem jó,
oly kemény a talaj,
di.dereg a koporsó
s párává lesz a jaj.

Nyáron a szívet csalják
a lombok és a rét .
és madarak folytatják
a kántor énekét.

TÖBBSZÖRÖS ÉLET

Az ernber él, s nem egyszer,
mert sokat újraél,
életébe, mi e[múlt,
gyakorta visszatér.

Az emlék mardos, éget,
halmozva kínra kínt,
és átfestí a szívet,
mint a sav, amely méreq,
a kék lakmuszpapírt.
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