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püspök, csanádi apostoli lwrmányzá

SZENT GELLÉRT LELKI ARCA

Szent István király születésének ezredik évfordulóját ünnepeljük hazánk
ban. Emlékezéssel visszazarándokolunk a magyar keresztény századok útján
egész a kezdetig. Meghatód'l.'a lapozzuk a krónikák, elfakult okmányok, legen
dák lapjait; tűnődve nézzük az elomló romokat, áhítattal tekintünk az erek
lyékre: Budán a Szent Jobbra, Szegeden Szent Gellért karjára, és imádkozunk
meg szemlélődünk. Körülnézünk azokban az évtizedekben, melyekben a Szetit
Királynak és munkatársainak hite és szelleme országot alapított és egyházat
szervezett ebben a hazában . . . A hegyek ugyanúgy meredtek, a folyók ugyan
abban az irányban - csak -szabályozatlanul - szegték atereket, m'int most.
Amit a földre építettek, amit falakra 'festettek vagy kőbe faragtak, am,it
lapotera írtak, azt az idő és az emberi dühösség pusztította, s már csak a
maradványokat dédelgetjük, de megmaradt a földön a nép és el nem vesztett
örökségünk lett a szellem és a hit, mely virrasztott, lelkesedett és mindig
tÍ jjáalkotott.

Kik gyújtották meg a szellem és a, hit lámpását ezen a földön? Közöttük
a legelső sorban jár Szent Gellért. Életének útvonalán sokszor furcsa véletlenek
szólnak közbe; nem várt fordulatok és küldetések a legkuszáltabb és legij,esz
tőbb helyzetekbe sodorják. Ki gondolná, hogy éppen ilyenkor gyújtja meg a
.;zellem lámpáit: iskolát szervez, könyveket ír, sok vesződség és veszély közt
l'ója térítő útjait a Maros és Körös táján, ugyanakkor távoli barátaival
le'l:elez. A Péter és Aba Sámuel ostoba kormányzása által fölkavart politikai
szenvedélyek hullámai éppen székhelyén, Csanádon tornyosulnak, de ilyenkor
is a fékevesztettségben az értelmesség, a becsület és igazság igényeit juttatja
szóhoz és megpecsételi vérével.

Mostoha körülmények között, zord időkben önmagához, eszméihez, hité
hez hűnek maradni: ezt mutatja Szent Gellért lelki arca!

Ez a sorsfordulatokban oly változatos' pálya Velencéből indult el. Itt szü
letett Szent Gellért 980 körül. Korán szerzetes lett a Szent György kolostorban.
Innen indult hosszú tanulmányutakra. Egyik útja Franciaországba vezetett.
Itt találkozott a megújhodó egyházi szellemmel, mely Cluny-ből áradt szét.
Szent Odilo Cluny-i apát egyik tanítványának a verduni St. Vannes-i
Richardnak, a reform lelkes terj-esztőjének körével is megismerkedett. Érdek
lődésseI fordult a tudományos élet felé. Maga írja, hogy Plátó műveit itt
olvasta eiőször. Bár az ezer körüli évtizedekben a teológiában a pangás kor
szaka volt, de jelentkeztek már a nemsokára meginduló erjedés jelei: a
dialektikusok és antidialektikusok szembenállása, a hit és filozófia egymáshoz
való viszonyának vitatása. Gellért mást is észrevett: a Balkánról terjedő

kathar eretnekségi mozgalom elszórtan felütötte a fejét Franciaországban és
F.:szak-Olaszországban is.

1015-ben már mint a kolostor apátja szentföldi útra készült. A XI. szá
zadban a nyugati kereszténységben megélénkült az érdeklődés a Szentföld
i-ránt. Tulajdonképpen ennek volt az eredménye az, hogya század végén meg
indultak a keresztes hadak. Gellért is többedmagával nekivágott a nagy útnak,
nemcsak mint zarándok, hanem mint kivándorló, mert a cél az volt, hogy
Betlehemben kolostort építenek és ott maradnak. Dalmácia irányába hajóztak,
de a tengeri vihar Szent András szigetére sodorta őket, ahol a hasonnevű

kolostorban találtak menedéket. Itt vesztegelt a vihar csillapodására várva
Razin is, a Szent Márton monostor apátja. Ez praktikus ember lehetett,
mert az új vendégeket egyre arra biztatta, hogy jőjjenek Magyarországra hit-
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hirdetőnek. Erre ugyan nem álltak rá, de megriadva a tengeri út nehézségeitől,

úgy döntöttek, hogy Magyarországon keresztül egy darabig viziúton - o
Dunán - az1ián szárazföldön iparkodnak Konstantinápolyba, majd pedig Jeru
zsálembe. Iforvátországon keresztül érkeztek Pécsre, ahol Bonipert püspök
vendégszeretetét éloezték, Augusztus lS-én járultak Szent István elé Székes
fehérvárott, hogy a dunai úthQZ hajót kapjanak. Ez a találkozás Gellért életének új
i'rányt adott: a szent fejedelem rábírta, hogy itt maradjon és segítő társa
legyen a térítésben, egyházszervezésben.

A küldetés a legnehezebb területre szólt. A Körösöktől az Al-Dunáig ter
jedő terület független ura Ajtony volt. E1'ős hadseregében bízva szembeszállt
Szent István központosító törekvéseivel. A király, rokonát, Csanád ot küldte
letörésére. Oroszlámos mellett csaptak ((ssze a hadak 1028-ban; Ajtony veszí
tett, maga is elesett. Ennek a területnek a püspöke lett Szent Gellért. Magya
rul tudó szerzetesekkei vonult be Marosvárra, mely a győzedelmes vezér
nevéről, ki itt telepedett meg, később a Csanád,. nevet kapta. A KeTeszíelő

Szent János tiszteletére emelt görög kolostorban telepedett meg, miután ennek
lakói Oroszlámosra költöztek.

A helyzetkép nem volt éppen biztató. A legyőzöttek néma, de kitörésre
Jobb alkalmat váró bossz'Úja parázslott a kedélyekben. A lakosság nagyobbik
része még pogány, csak imitt-amott talált keresziénuekre, jobbadán keleti
iuumuücra, mert a bizánci hittérítés már a X. század közepén kezdődött ezen
a vidéken, akkor, amikor Gyula vezér Konstantinápolyban megkeresztelkedett
és magával hozva Hierotheost, akit a pátriárka 956-ban Tur/da püspökévé
szentelt. Ez a kapcsolat tovább folytatódott, amikor fél évszázaddal későbben

Ajtony Viddinben keresztelkedett meg a keleti rítus szerint és székhelyén.
Marosváron ko"fpstort épített görög ezerzetesek számára. Kezdetben itt székeit
Szent Gellért, innen indult hittérítő útjaira.

Doceo gentiles et Christum nescientes (tanítottam a pogányokat, akik nem
ismerik Krisztust) - írja könyvében. Ez a térítő munka viszonylag békésen
jolyt, amíg Szent István élt, de alighogy lehunyta szemét, kitünt, hogy a
Körös, Maros vidéke viharsarok, és a szétcoáros Csanád heves politikaí szen
vedélyek színhelye lett. 1044 húsvétjára nem kedves vendég érkezett ide: Aba
Sámuel király. Az ország urai elégedetlenek voltak erőszakos kormányzásával,
mert a krónika szerint "megvetvén a nemeseket, mindig a parasztokkal fogott
össze". Ezért összeesküdtek ellene és elhatározták, hogy Pétert hívják vissza a
királyi trónra. A titkot azonban a király is megtudta. Csanádra csalta ellen
fe~eit és közülük' ötvenet meggyilkoltatott. Ilyen rémségek között virmdt fel
húsvét ünnepe. Az volt a szokás, hogy a nagy ünnepeken a püspök a székes
egyházban a király fejére helyezi a koronát és szerencsés uralkodásáért
imádkozik. Szetit Gellért ezt a szertartást megtagadta. Amikor a király mégis
megj,elent, a prédikációban így korholta: "A szent böjt arra való, hogy a
bűnösök bocsánatot, az igazak jutalmat nyerjenek. Te pedig, Király, azt kardod
gyilkolásaval megfertőzted s tőlem az Atya nevét elraboltad, minthogy ked
i)eS híveim hiányoznak. Ezért e napon s,emmiféle bocsánatot nem érdemelsz.
fYlivel pedig Krisztusért kész vagyok halált is szenvedni, megmondom neked
:z jövendŐt: feltámad ellened a bosszúállás kardja és elveszi tőled az országot,
melyet csalárdul szereztéi".

Aba Sámuel tényleg elvesztette a trónt, de a visszatérő Péter se hozta
meg a békét, rnert az országot a német császárnak ajánlotta hűbérül, s emiatt
a közhangulat ellene fordult. Az ebből származó politikai forrongás szinhelye
megint Gellért székvárosa, Csanád lett. Az elégedetlenek itt' jöttek össze
2046-ban és elhatározták, hogya királyi trónra Vászoly fiát. a kiilföldön tar
tózkodó Endrét hívják meg. A hír hallatára a legyőzött Ajtony hív,ei úgy
erezték, ütött az óra, hogy a nekik ellenszenves új rendszert, melybe a keresz
ténység is beletartozott, megdöntsék. A fölkelést Vata vezette Békés várából.
Őmaga régi pogánykori hajviseletben, ruházatban járt, lóhúst evett.
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Szent Gellért írásaiban utalt ezekre az eseményekre. Sokan vannak mos
íanában - panaszoija - tuaket. a rossz szenvedéLy feUázított; gyalázzák az
istentiszteletet, az egyházat, a papokat, sőt még lsten Piát, a mi Urunk Jézus
.Krisztust is. lJLdözés és e~pártoLás van most is. Isten törvényeire tanítottuk az
uj onnan ~egker,esztelteket, de az ördög kilopta lelkükbőlaz igét. Még a hűeket

iseroszakkat arra akarják kényszeríteni, hogy Isten papjai ellen elviselhetetlen
hazugságokat mondjanak. Panaszkodik, hogya közhatalom is nyomja őket:
"Megtiít]ák már azt is, hogy beszéíjimk, pedig püspök a nevünk. Ha jól ~átom,

n{meLyek:nek az a szándé/w, hogy az udvari tisztviselők támogatásával az
egyházi iuitalom. és tekintély végül is egészen meggyöngüljön".

Ezeket a megjegyzéseket Szesv: G~Uértnek DeUberatio supra hymnum
tlium pueroTum címü művében o~vashatjuk. A háborúk, sikertelenségek,
eipártouisok: nem szegték kedvét, hanem iparkodott befejezni ezt a müvét,
meujet egyik barátja kérésére írt: lsingrimnek, aki előbb a salzb'urgi Szent
l'eier kotostorbtui élt, később admonti apát lett. Ez a ~egrégibb iroda~mi mű,

mely 1'I1agyarországon íródott. Erdekes a forma, ahogy a szerző mondani
valóját előadja. Kiindult Dánie~ próféta verseinek allegorikus magyarázatábóL,
ehhez társítja egymás után, mintegy láncszerűen, a témáit. Stílusa te~jesen

egyéni, éppigy a szavak megválasztása és a mondatok szerkesztése.
Fejtegetéseiben már találunk: utalást arra, ami nemsokára élénk: vita

tárgya ~ett: a hit és az ész, a teo~ógia és filozófia viszonyára. A dialektikusok
közü~ többen az ész ítéletét a hit fölé helyezték, és aszerint akarták magya
Tázni a hit igazságait; az antidialektikusok a másik végletbe estek: tagadták
a logikai elv,ek érvényességét a teológiában. Úgy látszik, Szent Gellért rndr
akkor ama fölfogás felé hajlott, mely később a vitából leszűrődött és általánus
lett: a filozófia segít a teológiai ,eimé~yülésben. A Deliberatio egyik he'lyén
rámutat arra, hogy amiként a' zsidók ezüst és arany edényeket hoztak a
pogány Egyiptomból, így a filozófusok műveiből tegyük magunkévá mind
azt, ami a helyes ismeretre segít. Egyik kijelentéséből a kutatók arra követ- ,
«eztetne«, hogy már akkor észrevette Scotus Eriugena: De divísíone nawrae
dmű művében foglalt racionalista tévedéseket, ame~yeket csak jóva~ később, a
XlII. század e~ején íté~t el az egyik párizsi zsinat.

Felfigyeltek a kutatók arTa is, hogy Szetit Gellért bőven merített a keleti
egyház nagy misztikusának, Pseudo-Dionysiusnak az írásaiból és Maximus
Confessor Skutari püspökének a Vn. században ezekhez írt kommentárjaiból.
Vajon ezeknek a nagy hatású keleti egyházi műveknek a használatát a he~'1

inspirá~ta? Csanád, ahol görög kolostor volt könyvtárra~, és előfodultak

megbeszé~ések közte és a görögök között? Feltehető.

Úgy látszik, Szent Gellért teológiai [eiteqetései, az általa képviselt irány
és stíLus tetszett akortársaknak. Isingrim nemcsak az említett Deliberatio
nevű munkát kérte tőle, hanem már korábban is kapott egy értekezést,
melyet bizonyos Dodo nevű pap vitt el neki. St. Vannes-i Richard. ténítványa,
András szintén kapott Gellérttől De divino patrimonio című könyvet, továb
biak: írását is kérte, de Gellért idő híján nem tudott a kérésnek eleqei tenni.
h t ezen kívü~ egy kommentárt a Zsidókhoz írt levélhez.

Jelenleg csak a Deliberatio-t ismerjúlc; hogy a többivel mi lett, nem
tudjuk: elvesztek-e, vagy talán egy szerencsés nap előhozza őket az zsmeret-
lenség homályából? .

Igy alkotott Szent Gellért otthont Csanádon a hitne~c és szellemnek:
iskolájának padjain nemcsak magyarok, hanem kűlfö~diek is ültek, írásait
olvasták a Marostól a Meuse-menti Verdun-ig, a keresztény magyarság pedig
megmaradt e fö~dön, mely beitta vérét.

Az igazi bölcsesség s az igazi műveltség semmi más, mint Isten félelme.

Aranyszájú Szent János
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