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Erasmus Institutio Principis Christiani-ja
~agyarországon*

Az Institutiónak nálunk szorosabb értelemben vett fogadtatásáról azért beszélhe
tünk, mert - amint azt a hazai szakirodalom már régen regisztrálta - kezünkben van
az Institutiónak egy olyan (lS16-ban nyomtatott, Baselben megjelent) példánya, mely
a Szapolyaiak erdélyi udvarából került - valószínűleg Náprági erdélyi püspök köny
veivel együtt - Győrbe, a Székesegyházi Könyvtárba, ahol ma is őrzik. Kevés olyan
műve van Erasmusnak. melynek magyarországi sorsát a possessori bejegyzés révén
így ismernénk és így el tudnánk helyezni.

A "Sum Juhannis Regis Electi Hungariae" bejegyzés feljogosította a kérdéssel fog
lalkozó szaktudósokat, hogy ezt a müvet újabb dokumentumként kezeljék Erasmus
nak a budai és az erdélyi udvarban közismert népszerűségéhez.Jakó Zsigmonddal az
élen felhívták a figyelmet, hogy bár a possessori bejegyzés minden bizonnyal II.
Jánosra, vagyis János Zsigmondra vonatkozik (elsősorban tehát erdélyi, gyulafehér
vári receptióra utal) - több mint valószínü, hogya könyvnek tulajdonosa volt már II.
Lajos, még inkább Szapolyai János király. És mivel Izabella királyné Budáról, a kirá
lyi udvar könyvtárából vitte magával Erdélybe, érthető, hogy ez a könyv mindunta
lan a királyi, illetve fejedelmi udvar humanistáinak olvasmánya volt.

A hatástörténeti kutatás segítségével fel lehet mérni egy nagy egyéniségnek vagy
egy szellemi áramlatnak térben és időben való ismertté válását, termékenyítő vagy
sorvasztó kisugárzását. A Keresztény fejedelem neveltetéséről szóló mü tartalma, az
egyes fejezetekben található elvi és gyakorlati tételek a humanitas erasmiana szerves
részét alkotják; a pozitív normák és erkölcsi postulátumok ama rendszerét, melyet ol
vastak, ismertek Erasmus magyarországi tanítványai, barátai: Piso Jakab, Brodarics
István, Oláh Miklós és annyi más neves humanista. Az Institutio erkölcsi normáira
azért kell hangsúlyozottan felhívni a figyelmet, mert az ötven évvel ezelőtti évforduló
idején még neves tudósaink is előszeretettel írtak Erasmus negatív hatásáról, er
nyedt, enervált pacifizmusáról, szabadgondolkodásáról - sőt rá hárították a felelős

séget a Mohácsot megelőző és azt követő anarchia nemzetrontásáért.
Az Institutio segítségéve I viszont bizonyítani tudjuk, Erasmus mit vallott az egyén

és a köz viszonyáról, a hatalomról, annak birtoklóiról, a kizsákmányolókról és a hata
lom kiszolgáltatottjairól, a békéről és a háborúról. Kialakul szemünk előtt az eras
musi normarendszer, mely teljes egészében az Evangéliummal, az Erasmus által elő

szeretettel Philosophia Christi-nek nevezett eszmékkel azonos. Nincs az a pápai bréve,
dekrétum, enciklika, amely szabatosabban foglalná össze a keresztény tanítás előbb

említett témáit Erasmus Institutiójánál.
Lássuk főbb vonalaiban Erasmus téziseit: Nem véletlenül hangsúlyozza már a CÍm

ben a keresztény jelzöt. Ő ugyanis nem akármilyen fejedelem neveltetésérőlkíván ér
tekezni, hanem egy princeps christianuséról. "Valahányszor eszedbe jut, hogy feje
delem vagy, mindannyiszor jusson eszedbe az is, hogy te keresztény fejedelem
vagy ... Meg kell értened, hogy neked még az annyira dicsért pogány fejedelmektől

is oly mértékben kell különböznöd, amennyire egy keresztény különbözik a pogány
tól." Erasmus a legváratlanabb pillanatban figyelmezteti erre olvasóját. "Keresztény

* A könyv magyar fordításban hamarosan megjeleník az Európa Könyvkiadó gondozásában.
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fejedelem vagy? Felesküdtél Krisztusra? Akkor miért követed Julius Caesar vagy
Nagy Sándor erkölcseit?" Éppen ezért érdemben csak az foghatja fel az Institutio
normarendszerét, aki be tud és be akar lépni a Philosophia Christi belső világába, és
mondanivalóját kész a kortársak tudatával mérni. Mindenekelőttannak a Habsburg
főhercegneka tudatával, aki rövidesen (1519. június 29-én), tehát az Institutio megje
lenése után három évvel V. Károly néven német-római császárként a világ ura lesz.
Erasmus éles szeme meglátja benne a jövő emberét, és neki dedikálja művét: neki
kell, kellene megtestesítenie a keresztény fejedelem eszményét, tőle várja az egységes
Respublica Christiana megvalósítását, az egységet alkotó - mai szóhasználattal élve 
"egyesült nemzeteket". A nyelvben és szokásokban különbözö nemzetek csak abban
az esetben képesek egységre lépni, ha magukra vonatkozóan kötelező erejűnek tart
ják azokat az evangéliumi elveket, melyeket akkor, Erasmus korában mindegyikük is
mert és a császártól a legkisebb fejedelemig - elvileg legalábbis - elfogadott.

Erasmus éles kritikájában természetesen nagyon is jól tudta, hogy ilyen magaslatra
eddig alig jutottak földi hatalom birtokosai. Nagyon jól látta azt a torz kettősséget,

ami az eszme és a valóság között tátongott. Erasmus ennek a kettősségnek metszö
pontjában áll, és az az érzésünk, mintha a realitások örtornyából figyelné az élet meg
nyilvánulásait és visszásságait.

Mérleget tart kezében, mellyel nem ő, a humanista, a barát, nem is az egyház, de
még a pápa sem, hanem Krisztus méri meg a fejedelmek magatartását. Kortársai,
akkori olvasói, elsősorban Károly és a többi Habsburg, a bécsi és a budai udvar jól
tudta, hogy Erasmus nem tesz mást, mint eléjük állít egy minden eddiginél élesebb,
tisztább királytükröt. Valóban félelmetes látvány. Nem lehet szabadulnia tőle annak,
aki kezébe veszi az Institutiót. A szentenciák úgy vannak megfogalmazva, hogy min
denki önnönmagáról mond bírálatot. Erasmus nem a saját eszmefuttatását, hanem az
Evangélium normarendszerét helyezi a mérleg másik serpenyőjébe. Ha az uralkodó
ban ölt testet a keresztény magatartás, vagyis ha elsősorban a világ császárának, egy
egy ország uralkodójának kell az igazi, a legtökéletesebb kereszténynek lennie, akkor
a kiskorú fejedelem nevelőjének nem lehet más feladata: "Mindenekelőttazt kell a
fejedelem lelkében elültetnie, hogy Krisztusról minél jobb véleménye legyen. Magya
rázza meg neki, hogy amit Krisztus tanít, az senkire sem vonatkozik jobban, mint a
fejedelemre ... "

Mivel Krisztus tökéletes példája minden erénynek, nem érdemes mást utánozni,
csak Őt. Az Imitatio Christinek egy sajátos variációjával van tehát dolgunk. Ennek
egyik gyökere Plutarkhoszig nyúlik, aki szerint a jó fejedelem az Istennek valamiféle
képmása, tükörképe. Erasmus ezt kiegészíti Isten három fötulajdonságának elemzé
sévei és annak a fejedelemre is kötelező imitációjával.

Erasmus félti a világot, a Respublicát a fejedelmektől. Szeretné megértetni Károly
főherceggel, és vele együtt minden uralkodóval, hogya hatalom birtoklása nem ma
gánügy, hanem olyan közkincs, mint a város kútja: belőle merít mindenki. Ha a kút
tiszta, akkor biztosítva van az ország népének egészsége. A rossz fejedelem mérgezi a
vizet, de még a levegőt is, és ezzel megöli alattvalóit.

Vajon a Budára, onnan Gyulafehérvárra került Institutio possessorai meg
értették-e a mű alapgondolatát, tételeinek lett-e foganatja? Vajon Piso Jakab, a
kiskorú Lajos király nevelője - aki annyira bálványozta Erasmust - az Institutio
eszméit bele tudta-e plántálni Budán tanítványa lelkébe? A gyermek János Zsigmond
nevelőjének,a jezsuita Novocampianusnak volt-e kezében ez az erasmusi mű? Ezekre
választ adni ma már lehetetlen, mindenképpen érdemes azonban összefüggést keres
ni a budai és az erdélyi udvar szellemi légkörének néhány megnyilvánulása és az
Institutio egy-két tétele között.
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Elevenbe vág Erasmus állásfoglalása a török kérdésben. Mint Európa élö lelki
ismerete - már kortársai így nevezték -, határozottan elítélte keresztény fejedelmek
egymás ellen indított háborúit. Ha már másra nincsenek tekintettel - írja az Institu
tióban -, legalább a török miatt nyújtsanak békejobbot egymásnak. Különben ront
ják az evangéliumi eszmék hitelét épp a törökök szemében.

Tudjuk, hogy ugyanilyen elvek alapján ítélte el Habsburg Ferdinándot az "Egy or
szág - két király" vitájában. Az élethalálharcát vívó magyarság sorsával mélyen ro
konszenvezö Erasmus több alkalommal is a törvényesen megválasztott nemzeti ki
rály, Szapolyai János mellett foglalt állást Ferdinánd ellenében. Erasmus szerint a
Respublica Christiana egységének érdekében Ferdinándnak fel kellene hagynia meg
torló háborúival, mert ezzel mérhetetlenül gyengíti az amúgy is sok sebből vérző

Magyarországot. E téren Erasmus hajthatatlan volt késöbb is, és érthetö, hogy ez is
oka volt nagy népszerűségéneka Szapolyai udvarban Budán, Gyulafehérvárott egy
aránt.

A török kérdés egyéb problémát is napirenden tartott. Nevezetesen: milyen mód
szert alkalmazzon a mohamedán törökkel szemben egy keresztény uralkodó? Míg a
legtöbb nyugati hatalom politikai érdek miatt egyezkedett a törökkel, a mi esetünk
ben ez valóban élet-halál harca volt. A hazai kardcsörtetök létszáma egyre zsugoro
dott, a német-római császárság urai sem jöttek segítségünkre, így Szapolyainak dön
tenie kellett. És ebben a kérdésben újra Erasmus állásfoglalása segített. Mindenek
elött megmagyarázta, ne nevezzük a törököt "pogánynak", hanem vegyük fontolóra,
hogy monoteisták ("semichristiani"), félig már keresztények. Háborút indítani el
lenük már csak túlerejük miatt is ostobaság. Kardot fogni ellenük csakis akkor jogos,
ha megtámadnak minket. Különben arra kell törekedni, hogy lelki, szellemi ener
giáink birtokában megszelídítsük, megtérítsük öket. Ehhez azonban mindenekelött
arra lenne szükség, hogy legalább a keresztény uralkodók ne bántsák egymást. Bár
mennyire hihetetlennek tünik szemünkben a világhódító török megszelídítésére, söt
megtérítésére vonatkozó javaslat, abban az időben ezt nem tekintették utópiának.
Nem Erasmus volt az egyedüli, aki erről írt. Possevinót Grazban ragadja magával ez a
vízió, és nem egy társa indult álruhában a Balkánra, sőt Konstantinápolyba. Vajon
Szapolyai környezetében is elhangzott ilyen vélemény? Annyiszor alábecsült, más
kor túlértékelt Szerémi György udvari káplán leírásának egy ide illö epizódja: "János
király elérkezettnek látta az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a szultán meg
bízottjával, Mehmed béggel a Tisza partján. Hiába hívta erre a találkozóra kamará
sait, megalázónak érezték és nem tartottak a királlyal. A magára maradt Szapolyai
szállásán az egyik szobában fel és alá járkált, kezében kis korbácsot tartott és felsó
hajtott: Bárcsak meghallgatná szavamat az Isten. Bizony mondom a töröktól sok jót
tudnánk kieszközölni és végül a keresztény hitre vezetném öket . . . "

A szellemi áramlást nemcsak térben, de idöben is lehet vizsgálni. Minél mélyebb és
egyetemesebb igazságokat hordoz magában egy mű, annál idöszerúbb késöbb is.
Vagyis hatással lehet a jelenre is. Erasmus azt mondja az Institutióban:

"Egy virágzó államot felépíteni nehezebb, mint lerombolni. Van-e nagyobb erkölcsi
veszély, mint a háború ... Mennyiféle betegség, bukás, vereség leselkedik ránk; feles
leges tehát háborúval növeini a bajokat, hiszen egyedül a háborúból több baj szárma
zik, mint minden másból együttesen ... Aki háborút indít, gondolja meg, hogy gyak
ran egyetlen óra alatt árvákkal, özvegyekkel, magukra maradt öregekkel, koldusok
kal és szerencsétlen emberekkel tölti meg országát. A háborúval járó mérhetetlen
szenvedésnek nagy része azokra száll, akiknek a háborúhoz semmi közük, Tegyünk
meg mindent, hogy a rút háborús örület megszünjék a keresztények és az emberek
között bárhol."
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