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BIB LI Á JA

Wycliffe Bib li á ja

Ami kor John Wycliffe ox for di tu dós a 14. szá zad kö -
ze pén a Bib li át ta nul má nyoz ta, fel is mer te, hogy még
ma guk az egy há zi ve ze tõk sem va ló sít ják meg, ami -
rõl a Bib lia be szél. Elõ adá sa i val, pré di ká ci ó i val és
írá sa i val so kat tá mad ta a hi va ta los egy há zat, sõt,
még a pá pát is kri ti zál ta. Ki je len tet te, hogy a pá pa
nem le het Is ten sza va a föl dön, mert az egye dül a
Bib lia. A Szent írás irán ti tisz te let bõl el kezd te szor gal -
maz ni a Bib lia an gol ra for dí tá sát, a la tin vál to zat le -
cse ré lé sét, mond ván, hogy azt csak a mû velt pa pok
tud ták ol vas ni: „A hi tet min den ki nek meg kell ér te nie,
és mi vel a Szent írás hi tünk alap el ve it tar tal maz za, a
hí võk nek olyan nyel ven te gyék el ér he tõ vé a Bib li át,
ame lyet meg ér te nek”.

A ke resz tyén re ne szánsz

A re ne szánsz szó új já szü le tést je lent. El sõ sor ban az
óko ri klas  szi kus szö ve gek, is me re tek és ezek hasz -
no sí tá sá nak mû vé sze ti és tu do má nyos új ra fel fe de -
zé sé re utal. Má sod sor ban ezek nek a szel le mi te vé -
keny sé gek nek az ered mé nye ként az eu ró pai kul tu rá -
lis élet új já szü le té sét is je lö li. Jel lem zõ kul tu rá lis és
iro dal mi moz gal ma volt a hu ma niz mus. A re ne -
szánsz ál ta lá ban nem ked ve zett az egy ház meg íté lé -
sé nek, de a ha gyo mány õr zõ egy há zi ve ze tõk fe nye -
ge tés ként él ték meg még a ke resz tyén hu ma nis ták
te vé keny sé gét is, hi szen azok az em be ri böl cses sé -
get és tu do mányt a ke resz tyén ség át ér té ke lé sé re és
meg re for má lá sá ra akar ták hasz nál ni.
Az egy há zi egye te me ken ta ní tó ke resz tyén hu ma nis -
ta tu dó sok a klas  szi kus szer zõk és a Bib lia ere de ti
nyel ven tör té nõ ta nul má nyo zá sa köz ben fel is mert
meg lá tá sa ik kal sze ret tek vol na vál toz tat ni a hely te -
len egy há zi gya kor la ton is. Azt ál lí tot ták, hogy a Bib -
lia év szá zad okon át tör té nõ fél re ér té se el tor zult ta ní -
tá sok hoz, ha szon ta lan ri tu á lék hoz és bot rá nyos vi -
sel ke dés hez ve ze tett az egy ház ban.

A bib li ai szö ve gek „ja ví tá sa”

A köz tisz te let ben ál ló la tin Vulgata hi bá i nak el sõ is -
mert ke resz tyén hu ma nis ta kor rek to ra a hu ma nis ta
Lorenzo Valla volt, s ez zel pél da ké pe lett a „hu ma -
niz mus her ce gé nek”, a rot ter da mi Erasmusnak is.
Erasmus mû ve i ben az egy há zon be lü li vis  sza élé se -
ket igye ke zett meg ja ví ta ni. Re for mot és nem for ra dal -
mat akart, de né ha a pá pa ki fi gu rá zá sá tól sem ret -
tent vis  sza. Az egy há zi ha gyo má nyok vé del me zõ i re
mind ez nem tett jó be nyo mást. Nem fo gad ták el a
hu ma nis ták és Erasmus ér ve lé sét, mi sze rint a Bib lia
hû sé ge sebb for dí tá sa és ala po sabb meg is me ré se
jobb ke resz tyé ne ket ne vel. Bár Erasmus ma ga so ha
nem akart for ra dal mat – és ké sõbb is el len állt a Lu -
ther Már ton ál tal kö ve telt ra di ká lis vál toz ta tá sok nak
–, még is elõ ké szí tet te a ta lajt. Aho gyan az 1500-as
évek egyik nép sze rû egy há zi szó lá sa mond ta:
„Erasmus toj ta a to jást és Lu ther kel tet te ki.”

Más elõreformátorok

Nem John Wycliffe volt az egyet len em ber, aki a kö -
zép kor vé gén a Bib lia alap ján szem be szállt az egy ház -
zal, a pá pák gaz dag sá gá val, va la mint az egy ház vi lá gi
ha ta lom ra tö rek vé sé vel. Peter Waldo gaz dag ke res ke -
dõ volt a fran cia or szá gi Lyon ban. 1170-ben tért meg
Jé zus sza va i nak ha tá sá ra: „Ha tö ké le tes akarsz len ni,
menj el, add el va gyo no dat, oszd szét a sze gé nyek -
nek, és kin csed lesz a menny ben; az tán jöjj, és kö vess
en gem” (Mt 19,21). Ez után Waldo át ad ta va gyo nát a
fe le sé gé nek, lá nyát pe dig zár dá ba küld te. El kez dett
kol dul ni, jó té kony sá gi mun kát vé gez ni és ar ról pré di -
kál ni, hogy min den ke resz tyén nek sze gény ség ben él -
ve kell Jé zust kö vet ni. Ha ma ro san kö ve tõi akad tak,
akik lel ki sze gé nyek né ven vál tak is mert té. A val den -
se ket 1184-ben, a ve ro nai zsi na ton ki át koz ták, és
„meg rög zött sza ka dá rok nak” ti tu lál ták õket. A re for -
má ció ide jén a valdensek lét re hoz ták sa ját egy há zu -
kat, amely ma is lé te zik Olasz or szág ban. Husz Já nos
cseh or szá gi pa raszt csa lád ból szár ma zott, elõ ször
pap, majd pe dig hí res tu dós vált be lõ le. Prá gai tar tóz -
ko dá sa ide jén is mer ke dett meg Wycliffe írá sa i val, és
tel je sen egyet ér tett azok kal. At tól kezd ve pré di ká ci ó i -
ba be le szõt te Wycliffe gon do la ta it, han goz tat va, hogy
a ke resz tyé nek szá má ra nem az egy há zi ve ze tõ ség,
ha nem a Szent írás a vég sõ te kin tély. Éle sen tá mad ta
az egy ház gaz dag sá gát és kö ve tel te az evan gé li u mi
mér ték sze rin ti éle tet. 1410-ben V. Sán dor pá pa el ren -
del te Wycliffe min den köny vé nek a meg sem mi sí té sét,
és meg pró bál ta aka dá lyoz ni Husz pré di ká lá sát. 1414-
ben Husz el uta zott a konstanzi zsi nat ra, az ural ko dó
men le ve lé vel. En nek el le né re bör tön be ve tet ték és vá -
dat emel tek el le ne. Eret nek ké nyil vá ní tot ták és mág -
lyán meg éget ték. 

Erasmus

Desiderius Erasmus egy hol land pap tör vény te len gye -
re ke ként szü le tett. Szü lei ha lá la után gyám jai ko los tor -
ba kényszerítették, ahol vo na kod va ugyan, de pap nak
állt. 26 éves ko rá ig ma radt a ko los tor ban, ahol egy
élet re meg utál ta a szer ze te si élet me rev sza bá lyait és
a kor lá tol tan gon dol ko dó te o ló gu so kat. Utaz ni akart és
tu do má nyos moz gás tér re volt szük sé ge. Ugyan ak kor
azon ban meg akart ma rad ni az Ágos ton-rend ben is.
Egy fran cia püs pök ma gá hoz vet te la tin nyel vû tit kár -
nak és se gí tett pá ri zsi te o ló gi ai ta nul má nya i nak meg -
kez dé sé ben. Így kez dõ dött Erasmus írói kar ri er je. Ezt
kö ve tõ en be jár ta Eu ró pa leg több or szá gát. Gyen ge
egész sé ge mi att gyak ran pa nasz ko dott, még is min dig
fel ku tat ta a kor leg ki vá lóbb te o ló gu sa it, hogy pár be -
szé det foly tas son ve lük. Ezért ment el hat szor Ang li á -
ba, „rossz sö rük, bar ba riz mu suk és kel le met len idõ já -
rá suk” el le né re is. Az ot ta ni tu dó sok in dít ta tá sá ra meg -
ta nult az Új szö vet ség ere de ti nyel vén, gö rö gül. En nek
ered mé nye lett leg ma ra dan dóbb mun ká ja – a gö rög
Új szö vet ség. Erasmus sok köny vé ben és ta nul má nyá -
ban kri ti zál ta az egy há zat, ami ar ra bá to rí tot ta Lu ther
Már tont és a töb bi re for má tort, hogy ugyan ezt te gyék.
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