
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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