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Erasmus és a halál

Rotterdami Erasmus 1520-ban jelentette meg .Antibarbari" című művét, miután kö
zel három évtizeden keresztül dolgozott rajta. Ebben olvasható a következő mondás:
"Élj úgy, mintha már holnap meg kellene halnod; s dolgozz úgy, mintha örökké
élnél!" Szerzöjét, a névtelen filozófust Erasmus dicséretekkel halmozta el.

Az elmúlt évben számos kongresszus idézte föl a németalföldi humanista halálának
450. évfordulóján személyiségét és hatalmas életművét. Méltán állapíthatták meg:
Erasmus valóban úgy dolgozott, mintha örökké élne. Tervei megvalósításában még
betegség, öregség is alig hátráltathatták, élete alkonyán e kettővel versenyt futva
rendezte sajtó alá Órigenész műveit. Írásainak kiadásról kiadásra gyarapodó kötetei,
kiterjedt levelezése időálló értékekben gazdag, s XX. századi újrafölfedezése erről

ékesszólóan tanúskodik. Gondolatainak mélysége, nyelvének klasszikus latinsága ma
is lenyűgöző. Az idézett mondás második felét tehát valóban megszívlelte, minden
bizonnyal már fiatalon.

De mit gondoljunk annak első feléröl? Ez az embernek a halállal szembenéző lété
re figyelmeztet, a halál az élet minden egyes napján állandó kihívásként van jelen.
Erasmus ezt a felhívást is olyan komolyan vette, mint a munkára szólót? Írásai felel
nek erre a kérdésre, sőt áttételesen magányos halálára is fényt vetnek. Halála magá
nyosnak mondható, mert a protestáns Bázelben következett be, s ezt katolikus ol
dalról szinte napjainkig szemére vetették. De Luther sem szűkölködöttelmarasztalás
ban "Asztali Beszélgetései" során: "Nem hívatott papot és nem kérte a szentségeket.
Úgy élt és úgy halt meg, mint egy második Epikurosz, pap és vigasztalás nélkül." E
súlyos kijelentés szinte napjainkig befolyásolta Erasmus megítélését. Az utóbbí év
tizedek kutatásai - többek között Henri de Lubac biztatására - Erasmus teológiai
munkássának legjavát hozták felszínre, ezért lehetséges hiteles választ adni a fel
vetett kérdésre: miként gondolkodott Erasmus a halálról? S - innenfelől nézve - mi
ként élhette meg azt?

A fiatal németalföldi szerzetes szelleme egyszerre keresett és talált táplálékot a
Kinyilatkoztatásban, az Egyház tanításában, a késő középkor lelki irodalmában és az
ókori klasszikusoknál. Mint szerzetes többször panaszkodott arról, hogy a zsolozsma
végzése elvonja kedves stúdiumaitól. Ám ebben oktalanság a zsolozsma lebecsülését
látni. Az egyházatyákkal először a matutinum olvasmányain keresztül ismerkedett
meg. Amikor a halotti officium során a kórusban Szent Ágoston beszédét olvasták,
lehetetlen, hogy a szüleit korán elvesztő Erasmusban ne talált volna mélységes vissz
hangra a halál állapotának drámai erejű leírása: "Hogyne szomorkodnál, mikor a
test, mely a lélek erejéből élt, most lélektelenné válik, midön amaz elhagyta őt. Eddig
járt-kelt, most fekszik. Eddig beszélt, most hallgat. A bezárt szemekbe többé fény nem
hatol. Meg nem nyílnak a fülek semmi hangra. A testnek minden tagja beszüntette
müködését. Nincs már, aki parancsot adjon a lépteknek a járásra, a kezeknek a cse
lekvésre, az érzékeknek az érzékelésre. Nem olyan-e ez, mint egy ház, melynek ékes
sége valamiféle láthatatlan lakó volt, s most, hogy eltávozott az, akit nem is láttunk,
csak az maradt, amit siralommal kell látnunk?"

Középkor végi halálfélelem, "macabre", gondolhatnánk felületesen. Ezt látszik
megerősíteni az is, hogy egyik fiatalkori költeményének első sorában - "Mortis
amara dies, metuendi iudicis ira" - a "Dies irae" szekvencia kezdő szavait találjuk. Ám
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a "Dies irae" végén a .Jiarsonanak szörnyü hangja" helyett a remény és bizalom jut
szóhoz:

"Rólam Jézus emlékezzél,
akiért a földre jöttél,
veszni aznap ne engedjél.

Esdve és ölelve térded,
hamuvá tört szívvel kérlek:
őrizz, hogy jó véget érjek!"

(Babits Mihály fordítása)

"Egy percet rám, Jézus, áldozz,
értem jöttél földi sárhoz.
hogy majd engem el ne kárhozz.

Porba dőlve, csonkig égett
tört szívemmel kérlek téged:
adj lelkemnek boldog véget."

(Faludy György fordítása)

Szent Ágoston pedig a halállal szembenézőember szomorúságát el nem titkolva ál
lítja hallgatói elé az egyetlen megoldást: "Ha semmiség volna a halál keserűsége, mi
nagyság lenne a vértanúk erejében? Azért mondja az apostol: »Nern akarjuk, hogy az
elaludtak felől bizonytalanságban legyetek, testvérek, nehogy szomorkodjatok, úgy,
mint a pogányok, akik nem birtokolják a reményt!« Nem mondja tehát: »ne szomor
kodjunk«, hanem hogy »ne szomorkodjunk úgy, mint a pogányok, akik nem birto
kolják a rernényt«.' Az egyetlen megoldás a Krisztus halálában rejtőző keresztény
reménység.

Mégis a fiatal Erasmust - mint később bevallja - a halál és különösen annak vég
zetszerüsége rettegéssel töltötte el. Ezt az érzést az ókori klasszikusok táplálták
benne, különösen Cicero a "De senectute" círnü írásával. Ennek hatása Erasmus
egyik fiatalkori művén - amely a középkor kedves témáját, a világ megvetését tár
gyalja s a szerzetesi életet magasztalja ("De contemptu mundi") - világosan kivehető.

A humanisták fejedelme élete alkonyán pedig alázatosan beállt a középkori szerzők

sorába, hogy arra tanítson, miként lehet jól, keresztény módon meghalni. Fiatalkori
rettegése már régen tovatűnt, amint ezt 1518-ban írt sorai tanúsítják: "Valaha, amikor
még fiatal voltam, már egyedül a halál nevének kiejtése rettegéssel töltött el. Az öreg
séggellegalább annyit nyertem, hogy nem félek többé a haláltól, és az ember boldog
ságát nem mérem évei számával.'

Az üdvösség zálogát olykor kétségbeesetten kereső középkorvég azonban a halál
körül olyan szokásokat is meghonosított, amelyeket a szív vallásosságát hangsúlyozó
humanista méltán kifogásolt. Erasmus magatartásánál még azt is figyelembe kell
venni, hogy az újkor hajnalán a népnyelvet éppoly távolinak érezte magától, mint a
népi vallásosságot. Így érthetőbb, miért nem vette észre ez utóbbi hibáinak ostorozá
sakor a népi vallásosság tagadhatatlanul meglévő pozitív elemeit. A halállal kapcsola
tos nézetében megmutatkozik az is, hogya hitújítás eszméit nem fogadta el. "Azok,
akik azt mondják, elegendő hinned és máris üdvözülsz, kétszeres tévedésben lele
dzenek.'

A halálra három szentség (gyónás, Eucharisztia, utolsó kenet) készíti fel a keresz
tényt. Erasmus a szentségek fontosságát soha nem vonta kétségbe, de igazi teológus
ként a szentségek misztériumjellegét hangsúlyozta. "Szentségeidben, Krisztus, téged
talállak" - mondta Szent Ambrussal, s ezért a szentségek vételénél erőteljesen kiemel
te a tiszteletet és a tudatosságot. A Krisztushoz való alázatos, tiszteletteljes közeledést
az igaz élet, a "Philosophia Chiisti" törvényeinek követése szavatolja. A betegség
személyiségromboló hatása miatt nem szabad a gyónást az utolsó pillanatra hagyni, a
tudatosság követelménye így érvényesül. Az "ars moriendi" műfajhoz tartozó "De
preparatione ad mortem'l-ben a hit, remény, szeretet sürgetése mellett a szentségek
ről sem feledkezett meg, egyedül az utolsó pillanatokra hagyott életgyónást helyte-
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lenítette. Számára - és minden keresztény számára - Krisztus kereszthalála az ember
halálának legigazibb példája. A kereszten, mely az örök élet jele és záloga, Krisztus
testét három szög tartotta. A haldoklót ehhez a krisztusi kereszthez a hitnek, remény
nek és szeretetnek három szöge kell hogy erősen odaszegezze. A kereszt misztériuma
a halálról történő elmélkedést C,meditatio mortis") az eljövendő boldog életről s a
halhatatlanságról szóló elmélkedéssé ("meditatio beatae vitae futurae, beatae im
mortalitatis") alakítja át. Így a halállal szembesült lét eszkatologikus távlatokra nyílik.

Erasmus a halálról nemcsak elmélkedett, hanem barátai halálában lényének leg
mélyén szembesült is vele. Szent Ágoston nem helytelenítette az emberi könnyeket:
"Meglehet, hogy az emberi szív nem bánkódik, mikor elveszíti valamely szeretett
jét. De jobb, ha bánkódik az emberi szív, majd gyógyulást talál, semmint hogy bánat
talanságában embertelenné váljék," Erasmus sem tudta fájdalmát visszafojtani, ami
kor fiatalkori s leghívebb barátja, Morus Szent Tamás halálát hírül vette. Úgy tűnik,

mintha hiába lett volna a sok elmélkedés a halálról, a valósággal nehezen nézett
szembe. A kivégzés 1535. július 6-án történt, de ő a hírt Bázelben csak augusztus
lO-én tudta meg. Nyolc nappal ezután még úgy írt barátjáról, mint élő személyről.

Majd augusztus 25-én a megjelenésre váró .Ecclesiastes" előszavát kiegészítette, s eb
ben barátját, önmagát elsiratta. "Morus halálával úgy érzem, az én életem gyertyája is
ellobbant" - olvassuk egyik levelében, s az ekkor kiadott, "Néhány újabb imádság" CÍ

met viselő könyvecskéjéban a következő imádság található:
"Uram Jézus Krisztus, élők egyetlen üdvössége, haldoklók örök élete, a te szent

akaratodnak teljes egészében átadom és alávetem magam. Ha néked úgy tetszik,
őrizd meg lelkemet nyomorult testemben a te szolgálatodra; vagy ha azt akarod, végy
el engem ebből a világból ... A te kegyelmed úgy legyen bőségesebb,amint az én be
tegségem súlyosbodik. Hitem és reményem ne ingadozzon. szeretetem el ne halvá
nyuljon. Engedd, hogya halálfélelem ne tegyen még gyöngébbé. Amikor szemeim
majd lezáródnak, lelkem tőled el ne távolodjon. Amikor majd többé nem tudok be
szélni, szívem kiáltson hozzád. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség néked
örökké,"

Ettől kezdve már nem írt a halálról, hanem várta, készült rá. S közben utolsó intel
lektuális fellobbanásként a 14. zsoltárhoz magyarázatot készített, s Őrigenész műveit

rendezte sajtó alá Froben nyomdájában, már amikor egyre súlyosbodó betegsége
megengedte a munkát, amikor keze tudta még tartani a tollat. Szeretett volna katoli
kus városba utazni, de ehhez már nem volt ereje, s utolsó nagy müvének befejezése
is Bázelben marasztalta. Szobája a kápolna, s itt misézett még időről időre. Ha már
erre sem volt képes, a zsoltáros szavaival imádkozta: "A halál árnyékában sem félek,
mert Te ott vagy velem."

Halálos ágya körül álló három barátját (Froben, Amerbach, Episcopius) a bibliai
Jób barátaihoz hasonlította, s ő maga Jób, aki "katonasora minden napján várja, hogy
elérkezzék leváltása: »Te szólítanál, én meg jelentkeznék nálad, s odanyújtanád job
bodat kezed alkotásának. Te akkor megszámlálnád minden lépternet, de nem néznéd
az én vétkeimete". (Jób 14,14-16).

A protestáns Bázelben a papságát és katolikus Egyházát soha meg nem tagadó
Erasmus mellett utolsó pillanataiban nem állhatott pap, csak néhány jó barát. Az ő

tanúságuk szerint 1536. július ll-ről l2-re virradó éjszaka azt élte meg a végórában,
amiről elmélkedett, amit tanított egész életében. Öntudattal, méltósággal várta "le
váltását". A haldokló Erasmust a keresztre valóban a hit, a remény és a szeretet szö
gei szegezték, mert utolsó szavai ezek voltak: "O Jesu, misericordia! Domine, libera
me! Domine fac finem! Domine, miserere mei! O Mater Dei, memento mei! Lieve
Got!"
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