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„Mélységes mély a múltnak kútja” – írta  
Thomas Mann, s ez igaz a reneszánsz kor leve-
lezéseire is. Egyfajta időutazással tekinthetünk 
be az akkori idők szinte minden rétegébe, le-
gyen az tudomány, irodalom, teológia, művé-
szet, vagy a mindennapi élet szenzációi, terhei 
és örömei. Desiderius Erasmus levelezése még 
ezek közül is kiemelkedik: a háromezret meg-
haladó mennyiség tiszteletet és némi riadal-
mat is ébreszt. Így van ez akkor is, ha ebbe a 
mennyiségbe a hozzá írottak is beletartoznak. 
A kortársak leveleiből tudjuk, hogy a fent nem 
maradt levelek száma a legóvatosabb becs-
lések szerint is több százra rúghat. Az alábbi 
négy levél ízelítő ebből a világból. A címzett 
Nicolas Wary, Mareville-ben született, ami az 
akkori Luxemburgban (ma: Franciaországban, 
Meurthe-et-Moselle tartományban) található, 
pontos születési dátuma ismeretlen. A leuveni 
egyetemre 1508. augusztus 30-án iratkozott 
be. Fokozatait 1510. január 26-án (BA) és 
1511. április 1-én (MA) szerezte meg kiváló 
eredménnyel. Ezután arisztotelészi logikát és 
fizikát tanult, 1515-1527 között kollégái kü-
lönböző egyházi javadalmakra javasolták, s 
az egyszemeszteres dékáni tisztséget többször 
betöltötte (1517, 1520, 1525). Kilencszer vá-
lasztották meg a francia nemzetiségű hallgatók 
egyesületének elnökévé.1

Diplomáciai szolgálata is jelentős, 1521-
ben Rómába utazott, hogy az egyetem számá-
ra a pápától a régi privilégiumok megerősítését 
kieszközölje, s a támadásoktól megvédelmezze 
azt a jogot, hogy az egyetem gyakorolhassa az 
üresedésben lévő egyházi javadalmak adomá-
nyozását. A dolog jó úton haladt, mert a reg-

1  Procurator of the Gallic nation (Bietenholz, Peter 
G. – Brian, Thomas [eds]: Contemporaries of Erasmus: 
A Biographical Register of the Renaissance and Reforma-
tion, Vols. 1‒3, A‒Z, Deutscher University Press of 
Toronto Press, 2003, Vol. 3, 432.). A kifejezés azono-
sításában Ferenc Postma barátom volt segítségemre.
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náló holland pápa, VI. Hadrián Erasmus tanára volt Leuvenben, így valószínűleg a 
kérés nem ütközött nehézségekbe. Azonban a pápa váratlan halála (1523. szeptember 
14.) új helyzetet teremtett: amikor a dolog megfenekleni látszott, hosszabb idő után 
maga Erasmus is közbenjárt az ügyben,2 s a leuveni egyetem végül megkapta a kívánt 
– s részben már gyakorolt – előjogokat. Wary 1525-ben visszatért Leuvenbe.

Jelentős szerepet töltött be a Collegium Trilingue (Leuven) életében annak mega-
lapításától kezdve. A kollégiumról – bár története, működése igen jelentős és felettébb 
érdekes – itt most elég tudnunk annyit, hogy Európában ebben az időben az egyetlen 
olyan hely volt, ahol egy intézményen belül egyszerre lehetett tanulni a héber, görög 
és latin nyelvet. A Kollégiumot Jeroen Busleyden (Hieronymus van Busleyden) alapí-
totta, végrendeletében biztosítva annak anyagi feltételeit, amely végrendeletet egyik 
tanúként éppen Wary írta alá. A másik tanú, Jan Stercke, a Háromnyelvű Kollégium 
első elnöke, akit visszavonulása után Wary követett ebben a tisztségben a négy eszten-
dő múlva bekövetkező haláláig (1526. január 21 – 1530. november 30.).

Erasmus 1521-ben elhagyta Leuvent, valószínűleg ismeretségük közvetlen ez-
előtt Busleyden környezetében kezdődött. Csak Erasmus négy levele maradt fent 
Waryhoz, Warytól egy viszontválasz sem. Ebből a négyből is világos azonban, hogy 
bizalmas viszonyban lehettek, hiszen Erasmus a napi eseményekről, a mások számára 
nem publikus dolgokról, benső érzéseiről is nyíltan beszél vele, s mindenekelőtt a 
szívének olyan kedves kollégiumról.

Epistola 1756.3

[Egyéb média nem lévén, ezt a szerepet (is) a levelezés töltötte be. Ha létezett volna 
ekkor a „bulvárhír” fogalma, a levél kétharmada biztosan az lett volna, persze erasmusi 
körítéssel. A maradék némi egyházkritika, s egy oldalvágás a németeknek.]

Kedves Nicolásom, a mi Afrikánk4 itt mindennap sok váratlan eseményt okoz. Egye-
sek ezek közül olyan mélyrehatóak, hogy – véleményem szerint – számodra nem 
kellemes ezekről olvasni, s nekem nem biztonságos róluk írni. Halld, mi történt! 
Szeptember 20-án5 a tetszetős időjárás kicsalogatott a szabadba, visszahúzódva abba 
a nagy és pompás kertbe, amelyet Johannes Frobenius ösztönzésemre vásárolt. Ha 

2  Cf. Erasmus: Epistolae, 1481, 1509.
3  Allen, P. S.: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Tom. VI, Oxonii, 1926, 1992,2 417‒420; De 

correspondentie van Desiderius Erasmus, deel 12: Brieven 1658‒1801, vert.: Jan Bedaux, Rotterdam, 
Ad Donker, 2014 (dbnl-editie), 209‒212.

4  Afrika mint egyfajta terra incognita olyan helynek számított ahol – a híresztelések szerint – minden-
féle különös és ámulatba ejtő dolog megeshetett. Ez a metafora itt Bázelre vonatkozik.

5  A dátum hibás, a kortársak feljegyzései szerint szeptember 19-éről van szó. Amerbach szeptember 
20-án kelt levelében már ír róla. A torony korabeli neve „Schniderthurn”, a robbanás reggel 6-kor 
történt, s több áldozatot követelt. A név arra utal, hogy ebben a toronyban tartotta összejöveteleit a 
szabók céhe.
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csalogat a jó idő, néhány délutáni órát szoktam eltölteni ott, hogy a hozzám lopa-
kodó álmot elhárítsam, vagy folyamatos munkámtól visszavonuljak. Kis séta után 
felkapaszkodtam a kerti lakhoz, s hozzákezdtem Chrysostomostól fordítani valamit, 
amikor az ablaküvegekre hang és fény nélküli villám sújtott le. Először úgy véltem, 
hogy a szemem tévedett, de amikor ismét egy-két villámvillanás látszott, meglepőd-
tem, s körbenéztem, hogy időváltozás történt e, s ezért vastag felhők, eső és vihar 
fenyeget. Veszélyt nem látva, visszatértem a könyvemhez. Ezután hallottam hangot, 
de tompán. A költők azt állítják, hogy Jupiter tréfál ekkor, amikor egyszer-egyszer fel-
élénkül, mert azok a villámok, amelyekkel a gigászok6 építményeit megsemmisítette, 
s Salmoneust7 és Ixiont8 az alvilágba küldte le, teljesen mások voltak. Röviddel ezután 
hatalmas villanást láttam, s rémületkeltő recsegést hallottam, amely lármát akkor hall 
az ember, ha villám valami szilárdat erőszakkal beszakít.

Egykor Firenzében időztem, amikor [II.] Gyula pápa9 a földi Bologna ellen 
menydörgött és villámlott, ekkor a nap nagy részében hevesen dörgött és villámlott, 
s nagy eső esett. Visszahúzódtam dolgomat végezni, amikor rémületkeltő recsegés 
visszhangzott. Megrémülve sebesen visszatértem a többiekhez. „Ha nem tévedek na-
gyot – szóltam –, e lárma után kevésbé örvendetes hírt hallotok majd.” S lásd, nem 
sokkal ezután egy felcser hozta a hírt, hogy a villám egy kolostorban három apácát 
talált el. Az egyik gyorsan meghalt, a másik haldoklik, a harmadikat úgy találta el, 
hogy – amint mondja – nem volt reménye arra, hogy életben marad. Ezért egy ehhez 
hasonló hangnál felálltam, s megnéztem, hogyan fest az ég. Balra világos volt, de 
jobbra egy szokatlan formájú felhőt pillantottam meg, amely, hogy úgy mondjam, a 
földről a magasba tartott, szinte hamuszínű volt, s legfelső része ívben haladt lefele. 
Úgy tűnhetett, mint egy szikla, amely csúcsával a tengerbe zuhant. Azonban ahogyan 
megnéztem, egyre kevésbé tűnt hasonlónak egy felhőhöz. Miközben megdöbbentem 
ezen a színjátékon, megérkezett egyik otthon hátrahagyott szolgám, lihegve hozzám 
sietett, s azt mondta, azonnal haza kell mennem. A városban mindenki felfegyverke-
zett, s zűrzavar uralkodott. A városban az a szokás, ha valahol tűz üt ki, hogy az em-
berek felfegyverkezve kivonulnak a kapuk és a falak védelmére. Ezeket nem veszély-
telen lecsillapítani, hiszen a merészeket az acél harciassá teszi, főleg ha nem fenyeget 
[egyéb] veszély. A kert, amelyben dolgoztam, a falak mögött feküdt. Hazafutottam, 
sok felfegyverzett ember jött szembe.

6  Γιγαντες] Torz óriások, Uranosz kasztrálás utáni vércseppjeiből születtek, halandók, gyakran derék-
től lefelé kígyóformájú lábúak. Hegyeket egymásra halmozva – mások szerint egymásra halmozott 
fatörzseken állva, s sziklákat hajigálva – ostromolták az eget, s ez nem maradt büntetés nélkül.

7  Σαλμωνευς] Salmone város alapítója, aki mesterséges villámokat volt képes előidézni, ezzel megsért-
ve Zeuszt, aki villámcsapással megölte, s a várost – ugyancsak villámokkal – elpusztította.

8  ̓Ιξιων] Apósát – izzó szénnel teli gödörbe lökve – megölte, ennek ellenére Zeusz meghívta az Olüm-
poszra vacsorázni. Itt szemet vetett Hérára. Ezért Zeusz felhőből megalkotta Héra hasonmását, ebből 
a nászból születtek a kentaurok. A bűnöst Zeusz az alvilágba száműzte, ahol egy megállás nélkül forgó 
tüzes kerékre kötözték.

9  II. Gyula pápa 1506 novemberében vette be Bolognát (cf. Erasmus: Epistolae, 200, 203).
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Kis idő múlva tisztában voltam az előzményekkel. A következő történt: Néhány 
nappal korábban az egyik toronyhoz azok közül, amelyek egyenlő távolságban erő-
sítették a falakat, néhány hordó puskaport szállítottak. Bára magisztrátus elrendelte, 
hogy vigyék a torony felső szobájába, de pár fickó figyelmetlenségből egészen a to-
rony aljába rakta le. A felül található adag lőpor csak a tetőt emelte meg, az alatta 
lévő maradék sértetlen maradt. Egy csodálatos véletlen folytán a lecsapó villám a 
kémlelőnyílásokon át eltalálta a lőport, úgyhogy minden hordó lángra kapott. A 
vad tűz először kipróbálta, hogy elég erős-e a terhet a magasba mozdítani, s ezt a 
monstrumot megemelni. Azok, akik látták, hogy a tornyok alján egyszer-kétszer ha-
sadások mutatkoztak, majd [a torony] ismét a helyére került, megerősítik ezt. Amint 
a hatalmas tűz látta, hogy a monstrum túl nehéz ahhoz, hogy teljes egészében meg-
emelje, ezzel a kísérlettel felhagyott, s a tornyot hatalmas lármával négyfelé hasította, 
de olyan egyformán, hogy az embernek az a benyomása támadt, hogy a földmérő 
mérőrúdjával tette ezt. Ezután [ezek] a részek különböző irányokban a levegőben 
szétszóródtak. A lőpor lángra lobbant, s magától a magasba emelkedett, a tűz meg-
csendesedésekor hamufelhő alakját mutatta. Ahol a levegőben szabad tér volt, ott 
a darabok kétszáz [lábra is] eljutottak, mások pedig hosszú röppálya után polgárok 
házait semmisítették meg. A magisztrátus nem messze a toronytól házakat építtetett, 
amelybe olyan nőcskék lakhattak, akik költségeiket inkább testükkel, mint fonással 
és szövéssel akarták megkeresni. A viharzó [torony]darabokat [ezek a házak] egyik 
oldalról felfogták. A zaj olyan nagy volt, s olyan váratlanul támadt, hogy a környéken 
lévők azt gondolták, hogy az ég meghasadt, s a világ káosszá válik. A mondás, „Kitör 
be az egekbe?”,10 egyáltalán nem tűnt nevetségesnek. A szántóföldeken sokakat elte-
metett a törmelék, elvesztették testrészeiket, vagy annyira megsebesültek, hogy azok 
számára, akik találkoztak velük, szánalomra méltó látványt nyújtottak. Azt mondják, 
tizenkettő közülük meghalt, s tizennégy súlyosan megsebesült. Néhányan azt hitték, 
hogy ez valami jövőben bekövetkezőnek az előjele. Magam olyan vagyok, aki koráb-
ban utólag mondtam11 volna azt, hogy előjel, de ez nem jelentett mást, mint néhány 
fickó figyelmetlenségét, akik e nem olyan ritka szerencsétlenség ellen, nem hoztak 
védőintézkedéseket. Az, hogy a pillekönnyű lőpor a kőépületet felrobbantotta, nem 
csoda, még ha a tornyot minden oldalról kétszáz lábnyi fal vette is körül, a váratlan 
és hatalmas tűz minden akadályt eltávolított, hogy utat törhessen magának. De ki 
jobb barátod a szélnél? A Boreasok a föld üregeibe rekesztetnek, s ennek ellenére 
nem rázkódtatnak-e meg teljes hegyeket, hasítják-e meg a földet, s néha kiterjedt 
síkságokat változtatnak dombokká? Ki gondolhat el ilyen eszközöket? Régen az ókor 
az isteneknek tulajdonította azoknak a művészeteknek a felfedezését, amelyek az em-
beri élethez tartoztak, mint például a gyógyítást Apollónak, a földművelést Ceres-
nek, a szőlőművelést Bacchusnak s a lopás művészetét Mercuriusnak. Magam azt 

10  Erasmus: Adagia, 464. Τί εἰς ὁ ὀυρανός ἐμπεσός? Itt Erasmus egy eredetileg terentiusi latin sort 
fordít görögre: [Quidsi redeo ad illos, qui aiunt:] Quid si coelum ruat?

11  Erasmus a προφήτης mellet egy általa alkotott görög szót használ: επιφήτης. A latin eredetiben 
mindkét szó görög betűkkel áll.
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gondolom, hogy mindezekért a felfedezésekért nem mást illet a dicséret, mint egy 
éppen olyan találékony, mint gonosztevő szellemet. Ha Salmoneus ilyet kitalálni lett 
volna képes, nyugodtan középső ujját mutathatta12 volna Jupiternek. Olyan valami 
ez, amelyben a keresztyének együtt játszanak a gyermekekkel. Műveltségünk ennyire 
visszaszorult, s az eltévelyedés növekszik.

Korábban a korybasok13 tamburáik és fuvoláik lármájával vitték az embereket 
az őrületbe. Ennek a hangnak csodálatos ereje volt, amely a lelkeket eufóriába ej-
tette. A mi tamburáink azonban rémületes hangot adnak, s inkább anapestusként,14 
mint pirrichiusként csapnak nagy lármát. Háborúban mi keresztyének úgy használ-
juk ezeket, mint trombitákat, amikor a bátorság nem elegendő, s az embernek túl 
kell tennie önmagán. Miért is beszélek háborúról? Esküvőkkor, ünnepnapokon s az 
egyházban is használjuk ezeket. A vakmerő hangtól a lányok kiszaladnak az utcára, 
a frissen férjhezment asszony táncra perdül, azt hiszi, ünnepnap van, amely akkor 
sikeres, ha egész nap tömeg özönlik a városon keresztül, s ez rosszabb a korybasoknál. 
Úgy vélem, a pokol ünnepnapjain – ha egyáltalán vannak ilyenek – sem ünnepelnek 
mással. Platón szerint15 igen fontos az, hogy az állam milyen zenét használ. Vajon a 
keresztyéneknél ezt a zenét hallva mit mondott volna? Ez a fúvósokon és ütősökön 
játszott zene, amelyet a miséken játszanak, egyes embereknek csak akkor tetszik, ha a 
harci trombitánál harsányabban szól. Az apácák is hallják ezt a szörnyű hangot a mise 
folyamán. Ez még nem elég: Egy pap ezt a hangot mennydörgéshez hasonlította, s a 
többi papok, akik ezt nem tették, nem nyerték el néhány német fejedelem tetszését. 
Ez nem annyira örvendetes azoknak a lelkeknek, akiknek nincs ínyére a háború. Na, 
de felhagyok a tréfálkozással!

Minden jót!
Basel 1526. szeptember 26.

12  Nincs mit szépíteni, ugyanazt jelenti, amit a mai szlengben, így áll például Juvenalis: Szatírák, 
10,53-ban, s az Adagiában is: Et digitum porrigito medium. (Erasmus, Adag. 1368). Ugyanitt Marti-
alis ezt szemérmetlenségnek (impudicum) nevezi.

13  Κορυβαντες] Kübelé istenasszony kísérői, fúvós hangszerrel és dobbal kísérték táncukat, később 
őrző feladatot is elláttak például a gyermek Zeus és dajkája mellett. A lexikonok általában együtt 
tárgyalják őket a Κουρῆτες-ekkel, akik kilencen voltak, és a krétai Rea istennőt kísérték.

14  Az anapestus 2 rövid és 1 hosszú szótagból álló versláb, a pirrichius 2 rövid – többnyire hangsúlytalan 
– szótagot tartalmaz. Erasmus szerint a zaj túl hosszú.

15  Politeia iii, 400–412.
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Epistola 1806a16

[A végtelenül tehetséges Rutgerus Rescius – a Collegium Trilingue görögtanára – ér-
dekében kifejtett apológia. Rescius házassága Anna Moonsszal és kiköltözése a Kollégium-
ból nyugtalanságot keltett, és már-már a kollégákkal való szakításhoz vezetett. A dolog 
végül – nem minden további konfliktus nélkül – megoldódott, s ebben Erasmusnak döntő 
szerep jutott. A levél másik része a Kollégium dicsérete s elvi eligazítás.]

Szívélyes üdvözlet!
Hallom, azon vagytok, hogy a görög nyelv tanárát lecseréljétek. Remélem, jó 

vége lesz. Egy bizonyos Spartanus17 írt nekem Rómából, rögtönözve görögül Hovi-
us barátom jelenlétében, aki azt állítja, hogy az illető latinul is tud. Szerény fizetéssel 
[is] megelégedne, de mindig kockázatos, ha egy ismeretlen érkezik. Esetleg olyan 
szokásokat hoz magával, amelyek az irodalom egész ügyét fenekestől felforgatják. 
Amennyiben nincs olyan valakitek, aki Resciust mindenben felülmúlja, okosabb-
nak tartanám ifjú feleségét egy ideig elviselni. Mást találni sokkal könnyebb, mint 
egy jobbat. Rescius ismert és szeretett az ifjak körében. A Kollégium eszközei még 
mindig szerények. Az újdonság gyakran előre nem látható hátrányt hoz magával. 
Amennyiben feleségén kívül súlyosabb kifogásotok nincs ellene, úgy vélem, egye-
lőre nem kell lecserélni. Ha egyéb olyan dolgok is vannak, amelyek ilyen döntést 
kívánnak, arra kérlek bennetek, hogy eljárásotok hasznos legyen a tanulmányok és 
a Kollégium számára.

Resciust arra kell biztatni, hogy Évájának káros hatását gondossággal kompen-
zálja az előadások során. Semmi kétségem sincs afelől, hogy így tesz. Ajánlom szin-
te mindannyiótoknak az előadások idején a szeplőtelen viselkedést, és gondosságot 
a tanulmányok megbecsülésének növelésére. Nem létezik ennél jobb módszer arra, 
hogy a zoilusokat18 – akik valami pompásra inkább irigykednek, mint követik azt – 
tanácstalanságba taszítsuk. De tudom, hogy már eddig is gondosan és sikeresen tet-
tétek ezt. Meg kell, hogy értsétek, hogy fontos szerepet játszotok az egész világ szeme 
előtt, s ez az, amit valójában tesztek. Egy ilyen színműnél, amelynek nézői nemcsak 
ez a nemzedék, hanem a következők is, nem aludhatsz el. Ahogy a teológusok, jogá-
szok, orvosok, filozófusok, matematikusok és nyelvészek között jobb és tisztább fajta 
tanulmányok virágoznak, s az uralkodók udvarai még jobban díszlenek az ékesszólás 
és a tudományosság csillagaival, amint Chrysostomos, Atanasius, Basilios s az egész 
sereg, saját nyelvükön kezdenek szólni a latin világhoz, s ekkor neveitek mindenütt 
– a tudósok tetszése közepette – magasztalják, hiszen ott álltatok a kezdet[ek]nél, s 
alapot vetettetek egy ilyen hatalmas [dolognak]. Ennél is fontosabb, hogy az előadás 
során tanúsított figyelmesség és hibátlan viselkedés egyetértéssel párosuljon: [Néha] 

16  De correspondentie van Desiderius Erasmus, deel 13: Brieven 1802‒1925, vert.: terMeer, Tineke L., 
Rotterdam, Ad Donker 2016 (dbnl-editie), 44–45.

17  Spartanus quidam] A személy nem azonosítható.
18  Ζωίλος] Szofista filozófus és szónok (Kr.e. 4. sz.), keményen kritizálta a homéroszi himnuszokat.
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előfordul, hogy ha a legnagyobb ingatag, akkor a legkisebb [bizonytalanságot is] 
megnöveszti.19 Nem akadály, ha egymással egyetértő emberek különböző nyelven 
beszélnek. Bábel tornya a nyelvzavar miatt semmisült meg.20 Az egyház is különböző 
nyelvű emberek által épült, de egyek voltak lélekben.

Légy meggyőződve arról, hogy tiszta magaviseleted által olyan értékes vagy, mint 
talán senki más. A sötét arcú és tisztaszívű Hébernek üdvözlet, aki görögökhöz ha-
sonló lenne, ha nem hordana övig érő szakállat.21 Ha közületek mindenki házas len-
ne, a Kollégium gyorsabban növekedne, ehhez a lehető legnagyobb termékenységet 
kívánom! Kérlek, add át Gilles de Busleyden úrnak, mindkettőnk közös védelmező-
jének szívélyes üdvözletemet!

Bázel, 1527. március 30.

Rotterdami Erasmus saját kezével írva. Az igen tisztelt Nicolas van Marville ma-
giszter úrnak, a Busleyden Kollégium elnökének, Leuven.

Epistola 185622

[Erasmus egyik szeretett szerzője, Chrysostomos könyvét ajánlja (De Babyla martyre, 
Bázel, 1527), de valójában ennek ürügyén a nyelvtanulásról, annak szükségességéről s 
módszereiről értekezik. Ezeknek az elveknek a letéteményesét a Collegium Trilingueben 
látja. Nem véletlen, hogy a kötet címlapján ez a mondat is rajta van: Epistola Erasmi 
de modestia profitendi linguas (Erasmus levele a nyelvtanítás elégtelen voltáról).]

Rotterdami Erasmus Nicolas van Marville-nek, a leuveni Busleyden Kollégium elnö-
kének, üdvözlet!

Jogosan hozhatod elő, igen tanult Nicolas, az ismert mondást: „vizet hordani 
a tengerbe”,23 úgymond, mivel egy ilyen parányi cseppecskét küldök a nyelvek for-
rásához, de hiszen az evangélium is arra biztat bennünket, hogy akinek van, ad-
junk annak, hogy legyen neki bőségesen.24 Chrysostomosnak ezt a könyvecskéjét, 
bármilyen vékony is, számos okból érdemesnek tartom arra, hogy kollégiumodban 
foglalkozzanak vele. Rendkívüli kegyességének és meglepő ékesszólásának kombiná-
ciója, alkalmassá teszi arra, hogy az ifjakat [különböző] témákkal való foglalkozáskor, 
gyakoroltassa. Gondolatom szerint, erre jobb példát nem találhatunk. Mi lelhető fel 

19  Sallustius: Bellum Iugurthinum, 10,6.
20  1Móz 11,1–9.
21  Jan van Campen (1491–1538), leuveni hebraista.
22  De correspondentie van Desiderius Erasmus, deel 13: Brieven 1802‒1925, vert.: terMeer, Tineke L., 

Rotterdam, Ad Donker 2016 (dbnl-editie), 178–180.
23  Erasmus: Adagia, 657: In mare deferre aquam. Régebbi hollandsággal: Water in de zee brengen, mai 

nyelvhasználatban: Water naar de zee dragen. Magyar megfelelője: Dunába vízhordás.
24  Mt 13,12; 25,29.



182

Marjovszky Tibor

     SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 1

Aphthoniusnál, Lysiasnál vagy Libaniusnál, amely kiállja az összehasonlítást ezzel az 
elbeszéléssel? A kegyesség területére gondolok (ez sajátos tulajdonsága ennek), a gon-
dos nyelvhasználatra, az érvelés élességére, s a kifejezőeszközök gazdagságára. Ebben 
az életkorban mi lehetne használatosabb arra, hogy egyszerre sajátítsák el a nyelvet és 
az ékesszólást annak az írónak a segítségével, akinek szavai nem kevésbé vannak telve 
Krisztussal, mint Demostenesszel?

Az elbeszélés egyszerű: Babylas, Antiókia püspöke, megtiltotta a császárnak25 – 
aki egy istentelen gyilkossággal mocskolta be magát, – hogy a templom legszentebb 
részébe belépjen. Ezért a püspököt megölték, s a városon kívül temették el, s később 
[testét] a városba vitték. Ez a téma kevés változatosságot kínál, és nem tartalmaz va-
lami impozánsat s feltűnőt, mégis hihetetlen, amit ez a valóban aranyból való mester 
[Chrysostomos] az ékesszólás színeivel lefesteni képes, s tehetségének adományaival 
feldíszít. Számosakat ismerek e műfaj kedvelői közül, akik nem használták ezeket 
mint olyan valamiket, amelyek Krisztustól teljességgel idegenek.26 Magam is úgy vé-
lem, hogy a nem keresztyén szerzőket maguknak a tanároknak kell olvasniuk stílusuk 
javítására, ahelyett, hogy ezeket együtt tanulmányoznák az ifjakkal. Ezzel kapcso-
latban mindig örvendtem elhatározásodnak, hogy ilyen módon ajánlod a nyelvek 
ismeretét az embereknek, akár iskolázottak, akár nem. Kérdezheted: Mi végre? Azért, 
hogy a szülők gyermekeiket ne csak ékesszólóbban, hanem kegyesebben és jobb jel-
lemmel kapják vissza, amikor azok ezt a kiváló Kollégiumot elhagyják. Hiszen még 
a legjobb is békétlenséggel párosul, ha valami új történik, a tömeg a mai erkölcsöt a 
tanulmányoknak tulajdonítja, pedig [ez az állapot] nem is ebből származik.

Ugyanilyen okból nagy csodálatot érzek az olyan tanárok iránt, akik figyelmesen 
észben tartják, hogy ne nyújtsanak fogódzót a nyelvgyűlölők rosszindulatú vádas-
kodásaihoz. Semmi sem olyan szeplőtelen és mértékletes, mint [az ilyen tanárok] 
viselkedése, elsősorban inkább a hit tanárainak nevezheted őket, mintsem a nyelve-
kének. Senki munkamezejét sem gúnyolják ki, azokkal ellentétben, akik ezzel a tu-
dománynak komoly károkat okoznak. A nyelvek elsajátítása ismét napirendre került, 
de nem azzal a céllal, hogy a szokásos szakokat kiszorítsa, hanem hogy tisztábban és 
gyorsabban lehessen tanulni ezeket. Nem csak azért tanulunk nyelveket, hogy beszél-
jük azokat, hanem azért is, hogy a legtanultabb szerzőket jobban megérthessük. Azt, 
hogy a nyelvek tökéletes elsajátítása hozzájárul ehhez, régóta tudtam, de nem olyan 
régóta még biztosabb vagyok benne. A tények azt bizonyítják, amit sosem hittem 
volna, hogy a minap néhány visszataszító fickó rosszindulatú vádaskodása sok nyug-
talanságot keltett, s ennek oka a görög és latin nyelv ismeretének hiánya. Bárki, aki 
elolvassa, amit Noël Bedanak válaszoltam,27 elismerheti ezt. S mivel ti ilyen hatalmas 
módon hozzájárultok az ilyenfajta tanulmányokhoz, eszesek legyetek, s arra is figyel-

25  A császár személye nem azonosítható.
26  Az ún. ciceronisták, akik szolgailag követték Cicero nyelvhasználatát. Ebben az időben Itália volt 

ennek központja. Erasmus külön művet írt ellenük (Ciceronianus, Bázel, 1528).
27  Cf. Erasmus: Epistolae, 1804. Az ellenvetések összegyűjtve is megjelentek: Supputationes errorum in 

censuris Natalis Bedae (Bázel, 1527).
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jetek, hogy ezt sikeres és taktikus módon segítsétek elő. Nem ritkán egy jótett véghez-
vivője hibájából megy tönkre az, mert nem tudja, hogyan valósítsa meg. Úgy helyes, 
hogy a véghezvivő és az elfogadó egy jótett esetében egymás iránt kölcsönös készséget 
tanúsítson, mint egy labdajátékban.28 A szülőknek és a tanároknak egyaránt feladata, 
hogy a tanulók ellenállását s hálátlanságát egy ideig tolerálja, amíg az életkor és a 
tapasztalat által világossá lesz számukra, milyen nagy az az ajándék, amelyet kaptak. 
Meg fogod látni, hogy akik most az ilyen tanulmányok ellen rugódoznak, később 
majd helyeselnek. A tanulmányok a legrosszabbak az olyan emberek számára, akik 
újdonság gyűlölésére és a brutalitásra még az istentelenség gyanúját is halmozzák, 
ahogyan ezt Németországban megtalálhatod. Ami benneteket illet, eddig igen éberek 
voltatok, s távol tartottátok magatokat ezektől, Kollégiumotok Isten támogatásával 
messze a legjobbá fejlődött, s még jobban fog fejlődni, ha tovább haladtok azon az 
úton, amelyre tértetek. Bizonyos vagyok benne, hogy ennek a pompás eredménynek 
a gondolata az üdvözült Jérôme de Busleyden lelkét hálával tölti el. Kétségtelenül 
egy jóindulatú istenség ihlette arra, hogy hazánknak ezt a gyönyörű ajándékot adja. 
Tanácsaid ehhez nem csekély módon járultak hozzá. Üdvözöld nevemben az igen 
tisztelt tanárokat, a nyelvszeretők egész közösségével együtt!

Bázel, 1527. augusztus 14.

Epistola 197329

[Erasmus – sok barátja s kortársa sorsához hasonlóan – Wary pályáját is figyelemmel 
kísérte. Ebben a rövidke levélben emellett keményen kritizálja korának egyik túlzóan 
vakbuzgó irányát. Ellenlábasai közül nem éppen hízelgően szól a ferencesek obszerváns 
ágáról.]

Rotterdami Erasmus a marville-i Nicolas Warynak, üdvözlet!
Azt mondod, nem volt semmi sem, amiről írhattál volna, ezzel ellentétben ma-

gam igen szórakoztatónak tartom, amit írsz, hogy ott nálad minden jó és boldog, s 
hogy általános elismerés közepette az irodalom ügyét szíveden viseled. Leveledből 
látva azt megértettem,30 hogy a viszály nem vádaskodásból vagy gyanúsításból szár-
mazik. Néha mégis kissé félek, hogy elfogulatlanságod, amelyről látom, hogy termé-
szeted sajátja, némi okot szolgáltat a megütközésre azoknál, akiknek csak egy okra 
van szükségük ahhoz, hogy sértegessenek. amint a régi közmondás mondja.31 Azt 

28  A hasonlat Senecától származik: De beneficiis (2,17; 32; 7,18).
29  De correspondentie van Desiderius Erasmus, deel 14: Brieven 1926‒2081, vert.: Robin Buning en Jan 

Bedaux, Rotterdam, Ad Donker, 2017 (dbnl-editie).
30  A levél nem maradt fenn.
31  Erasmus: Adagia, 1068. Male facere qui vult, nusquam non causa minuenit, Publilius Syr. M 28.
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hallottam, hogy Johannes Campester32 is bír egy ilyenfajta egyenességgel. Ettől még 
jobban félelem [tölt el], hiszen olyan gyakran tapasztaltam, hogy mennyit szenvedett 
szerény lelkem, s hátrányt szenvedtem az őszinte beszéd miatt. De örvendek, hogy ez 
a félelmem alaptalan.

Az evangéliumi névvel élőket33 számos ok miatt gyűlölöm, de különösen amiatt, 
hogy az irodalom tanulmányozását mindenütt elsorvasztják, kegyelemből elértéktele-
nítik, alámerítik. Mit ér az emberi élet ezek nélkül?34 Van útiköltségük és asszonyuk, 
a többit nem veszik semmibe. Úgy találom, hogy ezeket a szélhámosokat közösséged-
től távol kell tartani. Már eleget halottam ezt: Evangélium, evangélium, evangélium! 
Én az élet evangéliumi módjára vágyakozom. Azt, hogy feléd a szerzetesek mennyire 
hallgatagok, nem tudom. Spanyolországban többet mint eleget beszélnek, s vannak 
fecsegők is, legfőbbképpen a lábbeli nélküliek között.35 Nem tudom, mi mozgatja 
őket, de teherhordó szamarukat maguk számára málházzák fel gonoszsággal.36 Min-
den jót! Üdvözlet Mercebanusnak, Resciusnak, Van Campennek, valamint Gocleni-
usnak, akinek nem volt időm írni.

Bázel, 1528. március 29.

32  Jan van Campen, lásd 21. jegyzet.
33  Euangelicos] A szó fordítása nem egyszerű, a holland kiadás is ezt a szót használja (Evangelici), ami 

félreértésre adhat okot. Nagy valószínűséggel Erasmus egyfajta pietisztikus csoportot ért ezen, túl-
buzgó rajongókat. (Az angol nyelvű torontói kiadás megfelelő kötette sajnos számomra nem volt 
elérhető.)

34  Seneca: Epistolae morales, 82,3.
35  Utalás a ferences rend obszerváns ágára.
36  Erasmus: Adagia, 50: Atque hunc telo suo sibi, malitia sua, a foribus pelere. (Plautus, Amphytrion).
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