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Szent Gellért és legendái
Amit Szerit Gellért életéTő! és működéséről tudunk. Deliberatio-jánal< néhány megjegyzésénkívül javarészt legend aiból tudjuk. Két ilyen életrajza maradt 'ránJk.
egy rövidebb ét; egy hosszabb; a kisebb. "minor", és a nagyobb, "maj()l"" Szent
Gellért-legenda,
A kettő közül a korábbi s a hetelesebo az első, a legenda minor. Ezt a szentté
avatás és valószínűleg Szent László halála, 1095 után írták; hogy ki a szerzője,
nem derül ki szövegéből i, talán csanádi pap, esetleg bencés. Bevezető mondataíból az is gyanítható, hogy a szerst vértanúságának ünnepén mondandó szentbeszednek vagy breviáríumt szöve@lekkészült; szavai e liturgikus és alkalmi jellegére utalnak; "Az örömök. melyeket e (nai nap Krísztus híveinek hozott, szent
atyánknak s Krasztus vértanújának, Gellértnek érdemeiból áradnak",
Célzatának megfelel a legenda szelleme s előadása is. Úgy mondía el hősének
életét- s tetteit, hogy általuk erényeit domboritsa ki, szentségét igazolja; ott idő
zik bővebben. ahod erre számára alkalom kínálkozik, Igy lesz Gellért, a püspök
hívei gyermeki szerétetében második Ábrahám; ígyértesillünk az általa rendelt
szartartások leírása kapcsán Márja-tiszteletéről; így seolgal ürügyül a. megkorbácsolt kocsis esete irgalmasságának és alázatosságénaa, az énekes szoígáló története jó szívének s bőkezűségének bemutatására; igy bizonyítja Aba megfeddese
rendíthetetlen bátorságát s azt, hogy rendelkezett a prófécia adományával. Nincs
a kisebb legendának egyetlen szakasza, amely ne a hal,l~tó vagy olvasó lelki
épülését szólgáiná, ne Gellért püspök életszentségét példázná,
Nem így a nagyobb legenda. Ez szemlátomást több kíván lenni egyszeru áhítatos olvasmánynál. Szerzőjének manuha irodalmi becsvágyai volnának; hajlamos
a regényessegre, szmezésre, jelenetezésre. Fő forrásának, a kisebb legendának
puritán előadását lényegesen kilbővíti, más kútfőkből, különféle hagyományokból vagy saját képzeletéből ktegészítí ; szűkszavú adatait megtoldja azzal, amit
tudós módon ő maga gyűjtött, de azzal is, amit a meglevő adatokból kikövetkleztet vagy adat híján eíképze! s hőséhez kapcsolhatónak vél. Föltétlen hitelre mű
vének csak az alapanyaga tarhat számot, vagyís az, ami benne a kisebb legen..
dával megegyezik, egyébként Szent Gellért történetére, még ha kétségtelen históríaí tényekről beszél is, csak úgy fogadható el forrásul. ha előadásáról !1efejtjük
a nyilvánvaló anakronizmusokat s míndazt, ami a jó háromszáz évvel későbbi
író részletező becsvágyának Irodalmidag igen érdekes és jellemző. megbízhatóság
tekintetében azonban vitatható alkotása,
.
A nagy legenda szerzőjének éppen-ezek az élénk képzelőerőre valló írói erényei vezették több kutatónkat arra a meggyőződésre, hogy a műnek a személyes
értesül tség és egykorúság benyomását keltő részed valóban egykoní írótól is se.iármaznak: olyantól, aki Gellértet Ismerte, nekí munkatársa, életének és müködésének közvetlen tanúja volt; ez pedíg - vélték - aligha lehet más. mínt a21 á
Valter, akJnekszercpét a legenda kétszer is kiemeli, ......; előbb a csanádi iskola
megszervezésével kapcsolatban, utóbb pedig az énekes seolgálö jelenetében. Föltették tehát, hogy volt a műnek egy ősszövege, volt egy a: XI. század derekán
lejegyzett Valter-írta öslegenda s ennek volna kivonata' a kisebb. elején-végÉ!1>megtoldott XlV. századi változata pedig a nagyobb legenda.
Em az elméletet azonban szilárd adat nem támlCl~tja; ellene annál több szél.
Az egyház hivatalos szövegül kezdettől fogva a kis legendát fogadta el; eiulek
alapján készültek, ezt rövidítették meg céljuknak megfelelőerr a brevíánumí
lekciók, rnínd a hazaiak, mind az az olaszországi. melyet . a Velence me1letti
muranóí egyház zsolozsrnáskönyve számára szerkesztettek: ezt tartotta fönn a velencei Szent Mark. könyvtár XII. század vég&ől vagy XIII. elejéről való passionaleja is.
Nyilván nem is volt más életradza Gellértnek, araiból meríthettek,
amit megőrizhettek volna; a föltetelezett Valter-fiole legenda nem létezett. S még
ha el h sgyjuk is mindazt, amí a nagyobbik életirat elején Gellért velencei Üjúsá.gáról, végén pedig szerrtté avatásáról és csanádi sírjának 1361-beri történt újjáRészlet a
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építéséről beszél: nyomós érvek szélnak a fönnmaradt részek XI. századi erede~
ellen s jóval későbbi kelete -.:.: és ezzel a kisebb legenda elsöséee - mellett, A
márka pénzeinevezést Magyaromzágon még nem használták a XL században, Kelanföldet nem nevezték még Klreenifellldnek a XII-ben.; a Jegendában pedig Szent
István ötsZJázmlárkát ad a csanádi Márla-monostor templomának s ezret íi{ér a
Szent György székesegyháznak. Gel~lÉlI"tet pedig II lázadók "de rnonte Kreenteld"
taszítják le. Pécsváradot az író Vá.radin:ak nevezi. "holott a XI. században Vashegynek, "Mons Ferreusv-nak hívták, igy szerepel Szent István legendátban is.
Ajtony le,győzójét, Csanádet "ChanadIDr~us"-kiént emlegeti a nagy legenda, oly
"olasws kedveskedő becézéssel", aihogy kései leszárrnazottrát, 'I'elegdi Csanád
esztergomí Élmeket hívták a kontársai Nagy Lajos idejében, Andrást meg az Anjou-korban divatba jövő Endre névvel Illeei. Valter két ízben is mint ..magister
Waltherus" szerepeí, Gellért püspök pedig "doctoll." decretorum, magister sacre
theologie", és Riaz~na apát is 'aZIt mondía 'neki: mester, magister ő Itáliában s
apátja azért küldte főiskoláza; stúdiurrsra, hogy ta testvérek doctora legyen, holott a "magister" és a "doctor" cím oly egyetemi rangfokozatot [elöl, melvet Gellért a ma§élkornban meg sem szerezhetett s melyet ak!lwr még ily értelemben
nem ismertek, nern lévén fórum, azaz egyetem, rnelv osztogatta volna őket; s a
stúdíum ,gW is bizonyára a későbbi "studiium generale" fogalmának anakronísztíkns
visszavetitése.
A nagyobb legendában egyébkéllit is fö1:tŰinő, főként ha egybevetj lik a kisebbel, rnli.ly nagy fonrosságot tulaijdonií1; a szerző a tudománynak. mennyíre megragad mínden alkalmat, hogy Szent Ge1l1ért tudós voltáthaJr~súlyozZi<'l. Ilyen ambíció vajmi szekatlannak tűnnék XI. századi magyar írónál : s valószínűtlennek
még akkor is, ha ama bizonvos Valtert, rnínt egyesek tették, Geflért Velencébőf
jött rendtársának tartanék: az uÉ>'Y'lIDis, ha egyáltaláJn megírta volna Gelléet életét, hajdani kolostorok szellemében hősének éppúgy aszketikus vonásait domborította volnia ki, IlliÍIIlit a vita minor, s a tudománef éppoly határozottan alárendelte
volna az aszkézisnek, mínt a DeLiberatio tanusága szermt maga Gellért.
RÓI1Ja éppen a Deliberatio-ból tudjuk, hogy· Szent Jeromosnak. kiváló tisztelője
volt: "splendOIl." doctorum"-.nak, az ~ázdoktorok Iénvességének, az ég ragyogó
csillagai közJt mindegyíknél ragyogóob :V'~ágosságnillk. Szent Pál után hitben és
igazságban az egyház első mesterének, legnemesebbnek és rstenínek nevezi. s azt
mondja róla: mínden egyes szava adapja az egyháznak és tündöklő fénye az
égnek. . A kJisebb. legenda írója azonban egyá~lrta1oo nem tartja fontosnak, hogy
Gellért .szentföldi útját ezzel ill Jeromos-kultusszal! ts indokolja. Szerirrte hőse
azért aikaria meglátűglatni a szentJsím;, hogy ott szegényen ál nélkülözések közepett, "paiUper et inops" kövesse az értünk ínségeinket válilialó Krísztust, A vita
mlaj~ srerzójét ellenben ez az a:s2Jkétikus fölfogás nem elégíti ki, "Én drágalátos
testvéreim - mondatla a velencei S7Jeint György rnonostor apátjával - szükséges,
hogy közületek némelyeket, kiket alkaJlmatosabbaknaJk találtok a tudomány gyümölcseinek e1JnyEl1'lé$ére, tanuláera által küldjünk, hogy a mi atyánknak, S7Jent
Benédeknek rendje a szabad tudományokban kárt ne vailljon", aszer2Jetesek
pedig, rnível tetszett nekik az iJyentén beszéd, kiV'álIasztják Gellértet meg ej:ty Sirsianus nevü tálnsá1; s elküldik őket Bolognába, 'Ott Gellért "megjegyezmi méltóan
és jelesen a ~tikának. filO2JÓfdiálnak. muzsdkának és dekretumoknaik tudományaiban és mínden :szabad tudomlányok rnesterségében", "omnium liberaJium
scientiarum artliibus" taníttatott öt éven át, hazatértében magával vive je&yzeteit,
a "tudományok ikiönyveit", "scientiarum Iibros", Ez a XIV. század korszerű egyetem.i1Janulitságálvail. fölruházott legendabelí Gellért, ha egyszer útrakel - vélhette a' szerző - s éppen a szentföldre, nyilván nem csak azért teszi. hogy ott szigorú ÖIlSanyargatásban töltse napjait; bizonyosan tudományos munkát is kíván
végezni. Összeegyezteti tehát a nagyobb legenda seerzöje a maga konstrukcióját
a kisebb legendában talált adattal, a tudományt az ~ l : Gellért - rnondja
"Betlehembe, boldog Jeromos városába akar elmenni és Iátogatná akarja a
szent helyet, melyet K,risztus ~ő jelenlétéve,! megdicsőített". S megoldja rníndezt
azzal a Razina apát szájába adott inddkka!, hogy hőse téríteni is óhajt: ..Jeruzsálembe menendő, hogy PIl."éddkál!llla a s:zJaX'acénJusollrnak és a zsidóknak". LegfoI1ltosabbnak azonban, úgy lá1s2lilk:, mégis azt az eJkép2Jelést tartja, hogy Gellért
. Szent Jeromos k<myveinek tanulmányoeása végett kés7JÜI Keletre; Razina apát
ugyaJIlis robbek között ezzel az érveléssel is marasztalja: "Tudni méltó boldog
Jeromos könyveinek, mik is Jeruzsálemben ír~ttak, mind az ~z világ részesévé
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lett. Te pedig írj, taníts, prooilk;\ 1.;, téMts Magyarországban." Bármennyi legven
egyébként a valóság &-.zina <lJl:'ét nagyorn is írodalmíasan színezett szerepében,
aligha valószűnű, hog-y a tanítas, prédikálás és térítés mellett, szeme előtt a XI.
század elejének Magyarországával. írásra is bíztatta votna vendégét.
A vita major írójánaknagyérdekJlődése a tudománvok iránt, a megbecsüíés,
mellyel a tudományos, íróí rnunkásságot illeti, egyebütt is megnyílatkoztk mű
v ében. Az előbbiek után színte természetes, hogy a Betlehembe kéSzülő Gellért
könyveit as magával viszi útjára. Z,áráJból M3.gyarorsi'Jág felé índulva nemcsak
táplálékot szeréznek be, nemcsak vezetőt fogadnak: szamarakra rakj,ák könyveiket is.
Megél'kezve azután a kisebb legenda szerint Gellért, míután látta, hogy egyedül maradt, - társart ugyanis Szeint István "titkom" elbocsátotta, - elvonulva
a világ zajától, hét évig remeteként élt ama vidéken,' melv körWnségesen Bélnek
rnondatík, böjtölésben és könyveiket írva. A nagyobb legenda szerző]ének képzeletét megragadta ez a szűkszavú tudósítás és a tudós remete alakja; ilyen kurta
előadással semmiképpen sem elégedhetett meg. Először [8 jellegzetes tudóskodó
megjegyzéssel egészíti ki forrását: annak "dictaminum exercitium"-át míntegy
kommentálja, megjegyezvén. hogy Gellért nem tollba mondta, hanern - ahogyan
a Deliberatio több helye is bizonyítja - tulajdon keziéveil írta kÖl1,YIVeit: "Dictaibat
li bros, quos propria manu scríbebat",
Mindezt azután az író megtoldja két korántsem ismeretlen h~ogra;fiik;uiS motívummal : a szarvas meg a sebesült farkas történetével. Az első bevezető mondata külön js figyelmet érdemel, milrlJt irodalmunk egyik legelső Ihletré. • alkotásra
vonatkozó megfigyelése. Szent GelIértet - mondia a szerző - annyira kifárasztja az erős gondolkodás, az ailkotlás hevülete, "nimia ímagínatío", a képzelet
megfeszített tevékenysége, hogy elszenderüí. Ekkor heveredik melléje kiCSlÍll1.yével a szarvasünő. Arra fut a fGlIik:asúzte hím, fölI1Ías~tja a nőstényt, a !kIis szarvas,
ahogy rémülten el akar bújni, földtinti a· szent Iréfestékét. "Annak utána követte
őt hazatértében és kenyérrel táplá;ltaJtváln tőile többé el nem ment,"
. Más alkalommal Gellért sebesült fll["kast lel kapuja előtt. Befogadja, a vadat,
az lába elé fekszik s addig onnét föl nem kel, rníg meg nem gyógyul. S attól fogva
"mind a szarvasnak a fiacskája, rnínd pedig a farlkas ott maradtak áskámendagéltek a kapun a legelőo:ne2lŐlkre és legelésztek és mindkétfelől nem sértették

egymást".

Kétségkívül "irnl~ és kedves" leírás, de nem annyira Gellértnek, mint inkább a nagyobb legenda írójának "termélSlzetse:.eretó lelkületére" jellemző. Helyesebben talán nem is természetseeretetére, hanem ÍTÓi készségére, ötletességére s
arra a természetszemléletre, me1y Ass'tsd Szent Ferenc és a trancisz'k1aJnizmus
hatására már a reneszánsz előtt [eíentkezett s mely a természetet nemcsak szímbólumnak ás példázatnak látja, hiainem Isten alkotta IlClJépségében ás bájá:ban önmagáért, bája és szépsége érrelkiéérlt is gyöny'ör1ködiik. Mert bizonyos ugyan, hogy
a természetet nem Assisi Szent Ferenc ,,fedezte föl", ám előtte a teremtett világot
jobbára Wigy jellképnek tekJintilk:, rnmt
Deliberatio, vagy valamely erkölCS'i tlainUllság ürügye. A Szent Gellértnél egy nemzedékkel fiatalabb Canterbury Szent
Anzelmnek, a kora középkor nagy teológusának és filozófusIának legendájában
például két ilyen példázatot is olvashatunk, Az egytkIben egy kutyáik:t61 üldözött nyúl meneküí a szenrt lova alá, a kopólk: váltig ugatják, de kíkergetní nem
tudják. A kíséret nevet a jeleneten, Anzelan azonban könnyes szemmel intelmet
intéz hozzájuk: a nYlU1at a lélekhez, a kutyákat az ördögöikJhözhasonIítja:
jár az emberi lélek is - mondía - , midőn elhagyja a testet, mindj,árt ott vannak
ellene az ördögök". A másik példázatban egy kisgyerek rángat vissza egy föl-fölröppenő
madarat II lábára kötött zsinegnél fogva mindaddiiJg, míg a zsineg ell nem szakad.
"LáttátOk a gyerek játékát? -klérdezi a szent, Éppígy [átszík az ördög a bÚlnös
lélekkel. Befogja a szenvedélyek h:álójáJba, ha föltámad benne a bánat, úgy tesz,
rníntha szabadon engedné. De míridíg vísszarántja őt a megswkás hatalma. Csak
akkor szabadul meg, ha nagy erőfeszítéssel Isten kegyelme által eIsmkiÍtja a
bűnszokás Iáneaít,"
A Gellért-legenda eloeszélésében se jeliktépem, se példázó smndék nincs; az
író egyszerűen elmondja a 'kedves történetet. mcly nem sZlÍmoolizál semmit, melyhez nem fűz semmiféle tanulságot s meiy mJégl szent valamely kiváló jelJemvonásának Illusztrálására sem soolld csucan ::sak kedves és szép, a maga helyén
nem erkölcsi, nem isnis-z:i;wrs, hanem ,:;uszm kö1tód értékű. Úgy, amiII1.t van.
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közelebb áll a Fioretti, mint a Szent Anzelm-legenda vagy a Delibcratio szelleméhez; nem Szent Gellértnek, hanem a nagy legenda íratásának _korára, nem a
XI., hanem li XIV. századra jel~emző. (Ne feledjűk el. hogy akkor az ország
már tele van ferences kelostorokkal. s hogy nem sokkal a nagy legenda elkészülte
utáln, a XIV. és XV. század fordulója táján fordithatták a Jékai-kódexben fönnmaradt e15ő magyar Szent Ferenc-Iegendát s benne a Fioretti huszonegy teiezetét,
többek között a gubbiói "fordólt farkJas" és a madár-prédtkáció történetével.
Ez a franciskánus természetelmélet tehát a legenda major írója számára nemhogy ismeretlen, hanem egyenesen kooszerű volt.)
Ilyen fejlettebb, a XIV. századba illő iIDtuda1Jró1 tanúskodik egy változtatás is.
amit a nagyobb legenda írója a forrásul használt kisebbiknek a szövegén eszközöl. Ez utóbbi elmondja, hogy Gellért ide-oda 'llt=tában kocsin járt, s abban
ülve, út közben újlnn-új:ra elolvasta azokat a könyveket, melyeket a Szeritlélek
kegyelméből, "ex Spirítus Sancti gratía" írt. A nagyobb legenda úgyszólván szó
szerint átveszi El mondatot, de "ex Spirítus Sanc,ti gratia" helyett azt kja: "Ex
Spiritus Sancti auctoretate". A Szentlélek "kegyelme" helyett tekintélye, tanácsa.
ösztönzése szerepel itt, s aligha véletlenül. az utdbbi kifejezés több szabadságot
sejtet az írói tevékenység fölfogás:áJban.
Kései szerzőre, írodalmías kiJkerekíté szándékra, fejlettebb írói készségre
és tudós ikésziil1Bégre mutat a nagy legendában az énekes szolgáló sokat emlegetett jelenete. Ezt a kis lege,nda a következőképpen adja elő; Gellért püspök
Szent Istvánhoz Igyekszik, hogy szokása szerint könyörgéseivel megoltalmazzon
valakit a kdrályi haragtól, Ráesteledik, s ő rmegnél valahol. Éjféltájt holmi szolgálólány kézimalmot forgatva búzát őröl, s muekáia keménységét énekléssel
enyhíti, "duritiam sui laborís eantííena demulcebat", A hangra fölébred álmából
a szent, szá1ítja kísérőíét s kérdi tőle, mí dolog az, Míre a kísérő "fumulus" fölvilágosítja őt, a kegyes atya pedig könnyekig meghatödík, "lacrimis perfundítur"
s így szól: "Boldog "Blllber, alti másnek hatalma alá rendéltetve kötelező szolgálatát szívesen, morgolédás nél~ül s vídáman végzí", 15:s nem kevés pénzt küld
ajándékba a szelgálénak.
_
Az egész jelenet nyilvánvaló példázat, kettős tanulséggal. Az egyiket Szerit
Gellért mondía ki: hogy dolgunkat örömest kell teljesítenünk; a másik őrá vonatkozik: az ő szive jóságát bizonyítja. A nagy legenda itt sem éri be ennyivel.
trója egyébként is kedveli a párbeszédeket, most vaiésággel dramatizál ja a jelenetet, párbeszédekre bontja, belecsempészve a díalógusba a maga tudását is, és
határozott jellemző erőnek adva bizonyságát. Éjféltájban' - kja - malomkövek
zörgését hail.ija Szent 'Gel1ért, "jóLlehet iíyen malmot egyébként nem látott. Almélkodék, vajon mi légyen az. És legott az asszony, kd is a malmot hajtotta, énekelni kezdett, A püspök pedíg csodálkozva mondta Valternak. Valter. hal1od-e a
má.gyarolmak zenekcrát, hangversenyét, milképpen zeng? (Audis svmphoniam
Ungarorum, qualiter sonatj) És mindke1lten nevettek az ilyenfajta éneken, (Riseruntque ambo de earmine iste). És mert hogy a malmot egyedül való asszonynak
keze húzta, és az ének magasba. növekedék (cantus cresceret in altum) , a püspök
pedig ezenköeben ágyában f~üdt, megintlen rnosolyogván mondotta: Valter. tanítsd meg .nekem, miféle dallamú éneklés ez, minő énekJlése ez ama daillamnak
(quis ístíus melodie cantus sit), ki az, aki éneklésével kényszeríti, hogy olvasásomat
szüntessem? O. pedig rnondotta: Im ez egy nőténak éne1clése (ista modulatío carmínís est), az asszony pedig, aki énekel, szolgálója ama igazdának, kinél szálláson
vagyunk, ki ó urénak búzáját őrli oly időben, míkor is malmok egyebütt eme
részeken teljességgel föl nem lelhetők," Kérdezte a püspök: "Vajon mesterkedéssel
vagymu'l'1'k!ávaJ jár-e a malom?" (Air1;e cureit an Iabore t). Valter Lgy felelt:
"Mesterkedéssel és munkával is, nem húzza némíaemű barom, hanem az asszonv
maga kezével körben forgatja". Erre, a püspök fölik.iJá,lt: .,0, CSOdálWlÖÓ dolog,
míképpen éiódiik az emberi nemzetség! Mert ha rnesterkedés (ars) nem lenne, ki
tudná li fáradalmat békességgel e1JtúmIi! Szerenesés emez asszony, ki másnak
hatalma alá vettetve tartozó s2JOlgáJatiát ezenképpen zúgolódás nélkül. vigasságost teljesíti:' És meghagyja, hogy az asszonvnak "pénZil1ek nem kevés súlya"
~.

A kis legendában a szentet álmából serkenti föl a malom zaja; i,tt. a nagyobb
legendában ágyában fekszik s olvas, olvasásában zavarja meg az ének. Amott, a legendairodallom egy közhelyes kifejezésével "lacrimis pertundítur", kÖIlYnyekre fakad; itt, mint aki fejlettebb müvészethez szokott, Valterral együtt nevet,
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mosolyog a primitív őrlödaíon s úgy érdeklődtk Valternál. a csanádi iskola ének,.Waatherus enim pecrat illis in Ca!I1JtUre" -, miféle fajtája, minő
dalíama ez az éneklésnek: a "m81odiae cantus" felől faggatja s nem egyszeruen
afelől, mint a kis legendában, hogy miféle zaj az, amit hall. A legenda mínor egyszerűen csak "cantilena"-t említ; a nagyobbnak az írója jó alkalmat lát zenei
tudása megcsrllantására: pontos középkorí zenei müszavakkal határozza meg a
dalt. A kisebbik csupán annyit mond: az asszony kézimalmon őröl; a nagyobb
megmagyarázza, hogy más alkalmatosság azidőben a környéken nem található s
hogy ez <l szerszám ;j,nati erő nélkül működik. A kisebbikben a szent nüspök
csupán a 5ókedvvel végzett munkát dicséri; a nagyobban rnódját ejti az "ars"
magasztarásának is: "Nisi enim esset arn.. laoorem quis posset tollerare ?" A két
legenda eíőadásának szelleme éppúgy kü1öIllbtm!k., milllit kíteíezéseík: mint a
kisebbik .Jacrímís perfunditur't-ja s a nagyobbik "l'fiserunt ambov-ía, mínt Gellért
meghatott könnyezese és gimyorkás mosolya, egyszeru áJhítatoSSlága és rnűvelt
fölénye.' A vita minor előadása éppúgy jellemző a XI. század aszkétíkus monostorí
szellemére, mint a vita majoré a XIV. századi kora humanizmuséra.

mesterénél -

• • •
Ha csak e jelenet két leírását hasonlítjuk is Ö6'Sze: aligha. tűnik híhetőnek, hogy
a krsebb legenda a nagyobba beleolvasztott állítólagos Valter-féle életírás kívonata.
volna. Annál valószínűbb ennek a fordítottja: hogy tudniilhk a vita major epizódja a
kisebb legenda pár mondatos tudósításának figyelemreméltó írói tehetséggel készült kibővítése, átdolgozása. De túl a "symphonia Ungarorum" anekdotáján, rnelynek a legendák keletkezése és származásrendje szempontjából il kutatók általában nuntha túlzott jelentőséget tulajdonitottaik voII1Ja, megtevén azt a kérdés
sarkpontjának : a kisebb legenda egész fölépítése. egész szerkezeta azt a meggyőző
dést kelti, hogy egyáltalán nem kivonat, hanem Öinálldó és eredeti alkotás, valószinűleg szeritbeszéd Gellért püspök ünnepére, vagy egy iJyen beszéd legendává
átdolgozása a breviárium céljaira. Elején, a második és harmadik szakasz Abrahám-hasonlataíban és konkordancia-szerű hiblliai utalásaiban Mózes könvveíre
s Szent Pálnak a galatákhoz, koríntusíakhoz és rómaiakhoz írt leveleire min.tha
a szeritbeszéd egyik alapgondolatának kifejtését, bevezetésének szerkezetí vonalait vehetnők ki.
Köztudornású, rníly erősen ~.odhk az egyház a már egy'Szer hivatalosan
elfogadott liturgikus szövegelehez s mily maradandóságot biztosít ezeilmek már
maga a fvJytonos Iíturgíkus használat is. Amilyen természetes. hogy egy-egy ..világi" múíajú művet, ha nem verses formájú s így híjával van a fonna, .ritmus
és esetleg daHam kötöttségének. újra meg újra, olykor nemzedékről nemzedékre
átírnak az idők folyamán fölmerülő új követelmények, politikai. közvéleménybeli
vagy egyéb változások következtében: éppoly természetes, hogy ha egyszer egy
liturgikus szöveget vagy olvasmányt ellfogadtak, attól nyomós ok nélkül el nem
térnek, ahelyett újat be nem vezetnek. Arnoldus regensburgi szerzetest például
rendtárnai egyenesen eszelősnek tartották selúzték monostorukból, mert házuk
védőszentjének, Szerit Emmerám vértanúnak Aribo freísíngení püspÖk által írt
legendáját új, csinosabb formában akarta földolgozni. Ez az Arnoldus egyébként
később, 1!J26-ba..'1. Magyarországon is [árt, Anasztáz érsek vendégeként hat hétig
Esmergomban időzött; megmutatta itt az érseknek az Ari,bo-féle "régi és hibás"
életrajzot, melynek anyagát és tar!Jalmái az helyeselte ugyan, stílusát s előadása
rendjét azonban erős érvekkel kárhoztatta. Megírta Arnoldus Esztergomban Szerit
Emmerám néhány anbítónáját is responzórbumolckal, "nem a maga te!letségében elbizakodva, hanem a szent vértanú dicséretére törekvő lélekkel"; ezeket az érsek
megtaníttatta szerzeteseinek és klerli.Jmsainak s azok a szent születésének ünnepén a templomban nyiivánosan elénekelték.
A kisebb Gellért-legenda mándenben megfelelt Oéljának. új életrajzra tehát
nem volt szükség. Ahhoz, hogy ííven új vrta keletkezzéK; megfelelő alkalom kell~tt; al:kailom, rníkor az író váll1aJkOlZlásáJt nem ta.rilhatják kegyeletsértésnek, mínt
ahogy Arnoldús esetében tették a regensburgi Szent Emmerám monostor beneéseí.
Ilyen. alkalom kjnálkozott 1361-ben, a SIZeIlt sírjának újjáalakitásakor. ereklyéinek
új elnelvezésesor. EJbben az évben ugyanís "E~ébet, Károlynak. MagyarO'!"Szág
jeles urának és Igrályának özvegye, mert hogy néminemű betegségéből Szent
Gellértnek érdemeiért meggyógyult, ájtaJtossá,gból, mível is ama királynéasszony
~
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Ő szívében Stent Gellért iránt Viseltetett, az Isten emberének monostooát éoületekkel megtol&~ és több drága Élkességekkel és ke~yhekikel filldísi'.ítette. Ezek
fölött ezüstbÓtl és aranyból csodálatos mívű koporsót készíttetett ama szent ereklyéinek befogadáSára. Ugyancsak sírt épiJttetett oltárral eKV'Ütt tulajdon ama monostoron belül, meJyben a fö1ülmondott esztendöben a boldog vértanúnak ereklyék azonképpen helyezte el, hogy !is ő nagyobb csentjait szeriteknek némi ereklyéivel ezüst koporsöba térette.· Vdsrzonitag a kisebb csontokat, ő szöges övét lfIJZ
ostorral és a csuklyás kámzsával, melyben vértanúságot szenvedett, a márvány
sírboltba tétette."
Könnyen e1képzeIhe'bó, hogy ez az. ünnepi esemény szolgáltatott okot egy új
Gel:1ért-legendának, a nagyo.bbnak, a kisebbel szemben korszerűbbnek a megfrásáJm; oly mú elkészítésére, 'amely valójában nem is "legenda" már, hanern a
valódi legendiáillak, a kiseb~eIk a fölhas.mátlásáv<ail készült életrajz, történeti mű,
olyasféle alkotás a maga nemében, mint Kükülleié Nagy Lajosról, nem pedig
határozottan litu~ik,us célzatú szöveg. Ebben az esetben azt az utolsó fejezetet,
mely Erzsébet királyné imént ideziett épHlkezését, majd halálát beszéli el, utólagos
toldásnak kell tartanunk. Eszerin't a mú 1361 táján keletkezett volna.
Megkockáztatható azonban egy másik föltevés is, melv a vita major írását
még' későbbi idópontra,az 1380-as évek elejére tenné, mindenesetre legkorábban
1381 végére, mely évseárnot mírrt Erzsébet királyné haIáaának évét tévesen
1380 helyett - befejezésében ernlíti.· Nagy Lajos anyja ugyanis 1380 utolsó. napjaiban, december 29-én hunyt el s temetése Öbudán, az általa alapított klarissza-kolostorban már valóban 1381-ben történt.
Ebben az esztendőben, megkötvén Velencével a tlminá békét, Nagy Lajos megszerzi kedvelt rendjének, a pálosoknak Remete Szent Pál holttestét, melvet a
Szent Márk könyvtár egy kézirata szerint Konstantinápolyból való elhpzatalakor,
1327-ben először éppen Gellért püspök egykori rendházában, a Szerit György
monostorban helyeztek el. A KailtJhiauZJi Névtelen így ít'ja le azt a transzlácíót
Magyarországba: "MikOlI"OIl írának ezeeháromszáznyolcvanegy esztendőben, míkoron
MagyaronszáJgban IllraIlkodnék NQIW Lajos király, kdnek hagyomásából és az velencei uraknak. engedelmökből pécsí ' Bálint, püspök - Alsán.i Bálint - és zágrábi pál. püspök egy éjjel nagy csöndességgeí, hogy a köznép rájok ne rohanion
érette, míért nagy böcsülettel ta:rtJják vala, hozák Szent Pálnak testét két apró
szeritöknek testivel Magyarországban, Budának fényes királyi városában, oly nagy
Us~l és készülettel, oly nagy processzíövaí és ájtatossággal. kihöz hasonlatos soha Ma,g;ya:rországban nem volt; és helyezték Buda várában Szent János
kápolnájában, éjjel és nappaJl V1igyázván őmellette kiétremete fra'terek... Kevés idő
elmúavmaz felséges királY az magyari jó uraknak tanácsokból: nagyságos tisztelendő Demeter érsek, rómaí kardinal és gubernátor, ez ors2Jág,nak jeles kanoelláríusa, úr pápának pedig ez országra és Lengyelországra választott legátusa, kinek.
míkoron felségles király régi Lajos kdrály rnirid az umkJkal látta volna tökéletes
jámborságát, kéré, hogy ddCSÓSlélgle's Remete Szerit Pálnak szent testét emelné fel
Budáról. Szent János kápolnájából és Vtinné boldogságos Szent Lőrinc mártírnak
egyházában Buda. felett, hogy ott az ő fiai. mint atyjokat. bizony tagok az ő fejöket és szerelmea meetereket és tanítvánYi nyil'VáJn tisztelnék, dicsérnék és éjjel
nappal szüntelen szolgálnának őnelki ötöik!kÜl1 örökké." Ami mea is történt .aníndszerit ha.'VánaIk tizennegyed napján, az Szent Bereck konfesszomak másod napján".
A nagyvázsonyt pálos kolostorból, 1526 tájáról származó Peer-kódex pedig ezt írja
Szerit Pál legendája végén : "Az ő fiad n.apr6'l napra növekedének és' mcstan is
vannak és la!ko~ rneggyüíekezvén szent társaságban és vitézkedvén ez dicső
séges Szent Páűnak zászlója alatt. Mdlként pedig az Úr Isten az ő szerit testét
.nern akará, hogy a föld megeméssee, de ki akarriá jelenteni, hogy emberektől tiszteltessék, hogy valakinek ez szentségesnek ő élete kétséges ne legyen; ne mutassunk más országra, ezen országban vagyon az ő szent teste Budának felől egy kis
mélyföldön: Szent Lőrinc kalastrornába, egy ékesen alkotott kápolnába, kinek
szerit testét foglalták aranyban és' ezüstben, kit tisztelnek és gyakorta Iátogatnak
püspökök és jobbágyok, papok. ddáJkolk és kOOöhJSéges népeik."
Nem lehetetllen., noha adat nem szól róla, hogy Na~y LiaG'lS kárpótlásul és
viszonzásul némínemü Szent Gellért ereklyéket juttatott Velencének. A Velence
rnellettí MurmlllJóban nundenesetre mindmáig őriznek Szent Gellért-relíkvíákat;
melyeknek átslZálllfitiása ál'lítóíag 1400 körül történt. 1485-ben már ott voltak, 1593-
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ban Arnoldes Wíon mantua! bencés szerzetes, adatokat gyG.jtve 1597~ben megjelent Oellért-életrajzához, kereste <ll muranóí Szent Donát egyházban az átlhoz,atalra vonatkozó oIkmáJnyokat, de hdába: <ll kanonokok azt áJ.l.ítoUlák,hogy megvoltak
ugyan, de hanyagságból elkaüódtak. Fölltehem, hQgy ha az ereklyék átadása
valóban csereként ment végbe Szent Pál testéért. aikkor ennek a transzlácíónak az
alkalmából írták. meg a nagy Iegendát, az említett utolsó fejezettel együtt. Ugyancsak Wion hivatkozik forrásai közt a nagyobb legenda egy.. 1421-ben készült kéziratára: ekkor tehát már vólt a münek másolata Velencében. Önként föliVetódik
ezek után a kérdés: vajon nem azzal a szándékkal írta-e meg szerzője a vita
majort, hogy nuntegy kisér.je azokat a bízonvos ereklyéket, amelyek M1Uranóban
vannak cs állítólag 1400 táján jutottak oda; vajon nem egyenesen Velence számára, vagy Velence számára is készítette, Nem azér,t mond-e el benne föJ,tún'ó részietffiWggcl olyan dolgokat, amelyek Csanádon sáltalálban Magyarors'zágon azok
között, akik olv asták, kö~t11d()másúak, Velencében azonban ismeretlenek s éppen
ezért fokozottan érdekesek lehettek: ment Gellért egyházszerveaő tevékenysége, a
CAAnádi egyih.ázmegye rnegszervezése, Ajtony és Csanád története - a Velencében
is kiváló tiszteletben álló Szent GyÖrlgy nagy szerenével '-. a a po~vok lázadásának s li. lázadás előzményei.nelk. valamelyide kroniilm-változalJbóll átvett elbeszélése? S gondolhatunk itt Aba trónra jutásának a króníkáktól elÍJérő előadására is.
.
A vita major írója egyik forrásának, a kis legendának. szövegét általában
ott veszi át művébe mínden kü~önösebb válltoztatásnJélllkül, afhoil az elmondandék
legkevésbé foglalkoztatták írói képzeletét : a pap és az aszkéta Gellért iellemzésénél; ott, ahol eíbeszéli, miíy kíNáló gonddal járt el hőse "a monostornak egyházi
gondviselése körül", rnennyíre tisztelte a Boldogságos Szüzet, hogyan feldette ágyába a poklost, hogyan hordta ham a maga vállán 8IZ erdőből a leste sanvargatásához szükséges vesszőket, mily i['lgalmas és alázatos volt végül gondatlan kocsisához, akit megkorbácsobtatott, de akinek hátát társai. éppen 'a szent irgalmas
szívére számítva, csupán tyúkvérrel kenték ibe. 'A po~ny zendülés kitöré.sének leírásában -azonoan már nem. elégszik meg a kis legenda egyetlen kurta mondatávad - (,,'1lno lustro evoluto seeundoque inchoante predteta sedd.ltio exorta ast") -,
hanem a króníkához fordul, annak előadását követi. Nem így Aha tlrónfoglalálllánál; itt, noha iSlllleIÍ a króníkát s eltérő fölfogását, mé~s rag,a&Zkodik a kisebb
Iegendához,
. '
Szent István halála után - mondja ez Péter kJirály következett, kinek
Pannónia mínden urai hűséget és szeretetet fogadtak; ám' egy közülük a kiníJlyt
jogta1ooul, "injuria" letaszította s a trónt magának ei1ibitorolta, "usur:pa.vit"; kinek
uralma matt azután vér vérre ávadt s bÚiIl búnt ért.
A kis legenda keletkezése i&~jén még nyilván jól emlékeztek a dolgok valódi
történetére: arra, hogy Aba valóban "injuria" jutott uralomra, amIaZ udvari
palotaforradalom révén, melyre ürügvet az özvegy Gízella királyné szoilgál1laJtott.
Ot ugyanlS Péter buzgóságból fa:kadó szertelen adományozásai miatt a tartására
rendelt özvegyí javaik egy I"és:ZJétő1, bizonyára "a kdTáJ1~ hatalom gazdasági alapját védelmezve", megfosztotta.
•
A krénékás mimdezt másként tudja. Az ösgeszta szerzöíe, mint jellegzetesen
dinasztikus történetíró, átértékeli, átérltelme.zi az eseményeket. László király, akínek számára a gesztát alighanem írja., unokája a Szerit István által megvaikíttatott
Vazulnak ; viszont a nagyapa tragéldliájálért: a felie!PSiségert; nem háríthatta az író
a kultusza teljében álló, kereszténységet hazánkban megalapító, imént kanonízált
Szent Istvánrac Úgy állítja be tehát a dolgot, hogy István ltirállyá akarta tenni
Vazult, de Girella királyné tanácsot tartva "BudávaJ., az elvetemült emberrel" azzal, aikit aztán Aiba forradalma kivégez - megelőzi a király szándékát és követét: Sebest, Buda fiát NYitrára szalasztja,.' ahol Vazult tömlöcben őrzik; ott aztán Sebes "kiástJa Vazul szemeit s füle üregeit el1lömte ólommal". tette elkövetése
után pedig sietve Csehországba húzódott, Erre ~ István menekíti ki az országból Andrást, Bélát s Leventét, Vazulnak - a króníka szerínt apai n~bátyjá
nak, S7Jár Lászlónak - fiait. 19y kiertü1t trÓlIl'l"a Péter.
Természetes, hogy a Vazul-pár-tí króníkás míndenképpen igyeksmk beteketítenö. őt. Ahogy uralomra jut, .mémet dühvel tombolwa Magy~ nemeseit
megvetette. a föld javait kevély szemmel és kielégíthetetlen szívvel a németekkel,
kik állati vadsággal üvöltenek, és a fecskék fecsegésével csacsogó olasmkikal fölfalta s az erődítéseket, őrhelyeket és' kastélyokat a németek s olaszolk: őrizetére
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bízta. Mert maga Péter nagyon feslett volt ff, azon adőben senki sem lehetett
biztos feleségének vagy leányainak vagy nővérének szernérmetességérőí a király
csatlósainak rnerényleteí miatt, kik azokat büntetlenül sértegették." Az ország
urai a bajok orvoslását kérik a ,királytól, ám az "a kevélység gőgjétől íölfuvalkodva az előre kigondolt rnéreg dögvészes bűzét nyíltan kiöntötte". Azzal fenyegetődzik, hogy minden hivatalt a németeknek ad, az országot "egyetemesen a németek hatalmának veti alá", 's hozzáteszi: a "Hun!lJ8Jrua" név az "angaria", német
"hunger" vagyis éhség szóból ered, ezért a magyaroknak éhezniük. sanvarogníuk,
"an garí ari" kell.
Ezek után, mondja a krónika, Péter uralmának harmadik esztendejében "a
magyar főemberek és vitézek a püspökök tanácsával összejöttek Péter királv ellen
és gondosan keresték, ha találnának akkor a király nemzetségéből az országban
valakit. ki alkalmas volna az ország kormányzására s őket Péter zsarnokságától
megszabadítaná. S míkor ilyet az országban senkit sem tudtak találni, megválasztottak maguk közül egy Aba nevű íspánt. Szent István király sógorát s őt királlvá
tették maguk fölött." Péter elfut Németországba, a magvárok pedig minden baj
okozóját, a szakállas Budát föl koncolj ák, fiát. Sebest "összetikt kezekkel és lábakkal elemésztik", s megtorfásul Péter hívei közül "némelyeket kövekkel bodtottak el, másokat vas hengerrel összezúzva öltek meg".
A nagy legenda, mlmt mondtuk, e viszályok leírását mel1őzi s a vita minor
kurtaPéter-párti tudósítását követi, Föltűnőnek tarthatj uk ezt, ha meggondoljuk. mennyire kedvel egyébként mimdent, ama mozgalmas és érdekes, s milv történetírói alapossággal aknázza ki egyebütt a króníkát, Eljárása azonban érthetővé váIík, ha műve keletkezését az imént vázolt háttérben képzeljük el. Hogy az író az
Anjou uralkodőházra való tekintetből állna az olasz Péter pártjára, nem nagyon
valószínű; hiszen az Anjou Nagy Lajos idején s nyilván rendeletére 1358-ban kezdett Képes K,rónika e téren egyáltalán nem mutatkozik, mint a föntebbiekből
látható, tapintatosnak. Annál könnyebben hihető, hogy szembehelyezkedve a krónikák nyomán kialakult történeti köztudattal, a legenda major írója velencei olvasóit tartotta szem előtt, amíkor Abált nem urak tanácsa által választott királynak, hanem bítoríónak tünteti föl. Péter ugyanis unokája volt II. Orseolo Péter
dózsénak. ez ptóbbi pedig fia ama kegyes L Péternek, akii - mint látni fogjuk _
kolostorba vonult, s akinek társa Franciaországból házatérve 982-ben ama Szent
György monostor apátja lett, 0001 Szent Gellért nevelkedett.

* * *
Ha igy áll a dolog, akkor semmi szükség nincs arra a különben sem nagyon valószínű föltevésre. mely szerínt a nagy legenda Gellért velencei éveivel foglalkozó 'elsŐ fejezetei egy későbbi velencei átdolgozó műve volnának. Természetes,
hogy az író, ha legendája megalkotásakor olasz közönségre is számított. semmiképpen nem mulaszthatta el. hogy be ne számoljon hősének olaszországi ifjúságáról :
gyermekkorátról s azokról az éveíröl, melyeket tanulásban és szerzetesí életben
töltött mindaddig, míg el nem indult a szentföldre s a gondviselés Magyarországra nem vezette. Anyagót mindehhez könnyen gyűjthetett az Anjouk uralkodása
az olasz-magyar kapcsolatok fénykora, magvárok nagy számban fordulnak meg
Itáliában, s az ország Veleneével is állandó, hol háborús. hol békés összeköttetésben van. A szerzőnek tehát nem egy módja nyilhatott rá, hogy hőse íelől tudakozódjék.
A kis legenda csupán ennyit mond: Gellért velencei családból származott. s
Isten kegyelméből már kora gyermekségétől fogva Krísztus szelgálatára s az
evangélium szerintí életre szentelte magát; szeezetessé lett, magára öltötte Szent
Pál szavait követve az új embert.. s már mínt ifjú megtanul ta szeretní a paradicsom örömeit. Ebből a kurta tudósításból. mely céljának rnegfelelően az életrajzi tényt mintegy szentírásí témájának illusztrációjává teszi, a nagy legendában három terjedelmes fejezet lesz, Megtudjuk belőle Gellért származásáról és
monostorba kerüléséről mindazt, amit az érdeklődő szerző tudhatott meg a velencei
hagyományból. Megtudjuk. hogy nemes család palotájában született; hogy anyja
"alamizsnálkodással és jó cselekedeteikkel egyéb asszonyembereket fölűl haladott
és maga személyében avagy más nemeskisasszonyocskáknak általa az egyháznak
gyertyákat vagy lámpásokat és egyéb alamázsnákat naponkint szolgáltatott"; hogy
apja gazdeg volt s barátait. seomszédaít, az oltáros és növendék papokat szívesen
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látta vendégül asztaíánál. Nem Iévén gyermekük, Istenhez fohászkodnak, s ' "harmad esztendőnek forgása után boldog György vértanú napján befogadták a fiút,
kit Istentől kértek; miért is a keresztség/ben Györ'gynelk nevezték". ötéves Jrorában a gyermek megbetegszik. "Mit is látván szüíeí, fölajánlották őt fogadaJrrn.
ajándékokkal egyiitt Szerut György vértanának. elvivén annak monoetoráoe la
gyermeket, hogy egészséget nyerjen az apátúrnak és a moru:xstoriatyafialmak
előtte. Mikor ó ezosnak imádságaira meggyógyult, fölöltöztettéik a szerzetnek ruhátba. Mínekutána pedig ama barátoknak iskoláiban öt esztendőt eltöltött. mestere
magában meggondolván az ő éleselméjűségét, csodálta azt, mert a gyermek azokat,
kik őt koriban megelőzték. tudományban megelőzte,"
Ez az elbeszélés jellegzetesen hiaJID"ománybÓtl meritettnek látszik. Gellért csodálatos gyerekkori gyógyulásának legendája e hagyomány fOl'Tásánll miIlltiha. pontosabban is megjelölne a Szerit György monostort: ha valliahol, hát ott őrizhet
ték a dolog emíékét; ha valahol, hát ott volt indokolt, hogy a rendház egykori
szerzetesének, a szentnek és vértanénak szerzetbe lépését s egyáltalán emlék.ét
egybekapcsolják Szent Györgynek,hámk és templomuk védőszentjének kultuszávaí.
A következő szakasz, nyilván ,tJgyialnaSak Szent György monostor-belí hagyomány alapján, arról számol be, hogyan lett az ifjú GyörgTy neve GelJért. Apját
hívták így; míkor az anya értesül férje elhunytáról. siralommal gyásmlila őt,
"és menvén a tölülmondota monostoeba és síoatván ama férfit. mpndotta: Jaj
nékem Ge1J!éIrt, kinek gondjaira bocsátottad most fiaJidat? (Mert második gyermekük is szülctett, Rinetus nevű.) MáIél't is kérve kérte a monostor atyját, hogy
fiának Györgynek is atyjának neve adassék, és eme na,ptÓll fogva mondatott a fiú
neve Gellértnek."
Az apa --, a S7...et"ZŐ ez.t gS megtudnatta Velencében -- a szentíöldről visszatérőben esett el, pogányokkiail vívott harcban. A tizennegyedik századi író nyomban a keresztes hJáibol'ÚkJm ,gondolt; aJI1r61 bizonyára nem is tudott, hogy már jóval azelőtt is vezettek népes ZlalI'ándoikJlaJtiOikat Krisztus sírjához, melyek !1"6!1Jds2Jel"Ínt
Itália valamelyik tengerparti városából, tÖibbek közt Velencéból is. vágtak nekli
a tengennek Szíría felé, rníndaddíg míg Szent IS'1lVIán alatt a MagyarOtl"S'llágon átvezető szárazföldi út biztonságossá s a szent király bőkezűsége folytán barátságossá nem váflt. l026-han már erre vonultak át Richárd . angouleme-í herceg és
Ríchár-d verdun-í bencés apát, majd a normann herceg, l035-ben újra Ricihárd
apát, aki azonos lehet azzal a "Krisztus feddhetetlen szolgája"-k.ént a DeUberCltióban említett Ríchár'd apáttal, kihez Gellért egy e.l:vesze1Jt műve • a "De divino patIimOlnio"kl~.ilt. Erre tert haza l027-1ben FQppo trieri érSeJk, aiki,egy ideig S7JenJt
István udvaráhan vendégeskedett, 5 az Ő révén kapta meg a ikirály Melk.ból egy
esztendőre Szent Kálmán holttestét. Erre vették útjuJr.at többnyire amIt is, kikre
vezeklésü; szabták kJi a szent helyek rneglátogatását, mint az a német Konrád.
akit Szent Imre le~dája említ, Az első Kapetingok 'klrónlikláBa. a "koPl3Si7i' Rardulfus, Radulphus Glaber, a kalandos életű dijoni bencés meg is jeg\y.zi Historia
FTancorum~álb&'1: "Abban az időben majdnem ~ndnyáj~ aikiJk Itáliából vagy
Galliából Kris'ztus sírjához Jeruzsálembe kívántak rnenní, lrezdtek fölhagym
a tengeri úttal s ennek a lm~"álynJak (~3 SZenJt Istvénnsk) OIrSzáigán haladtak át."
Veleneéből is indult ilyen zarándoksereg a szen1lfölidr'e a kilencszázas évek
utolsó évtízedében: Szent Gellért apja 1lailJán ebben "}"ett részt s ennek hazlaifeJ.é
vonultában esett el. A vállaililroms természetesen népes za.trándokll.at volt, a víszonvokhoz és szokásokhoz képest fEgyveres kk."érettel. nem pedig k.eresztes hadIárat: hiszen ezek kÖ2'Jill. a 'legelsO csas; egy évszázad múlva indul el; a clermontf
zsinat és II. Orbán pápafáradozásaóJr&lk eredményeként. Először csak rendezetlle..71
tömegekről van szó, rnelyeknek egy;k csoportját KáJmán k.trWy hadai l096-batl!
:amony alól, másíkát rnindjárt a nyru~ határról kergették el ,rabl:ásaik ás dúlásaik miaItt; a harmadikat MOS'OIIlII1ál verték szét, AwkJr.ak nagy részét pedig, a.kik;
valóban elétIt:ek Ázsiába, a lőrölrok mésrllárolJták le a niceai sfkon. Az év tíISrZJén
aztán Bouíllon Gottfríednak s társainak jól föife:gjy'Verzett és fegyelmezett lovagseregei keltek úJlra; közülük a lothartngíaiak Gottfrioo s öccse,BaiIOOIiJn' vezetésiével színtén hazánkon vonultak át.
E2l2lel a keresztes hadj(IDa1::tlaa 1lévesz'J.l}e/ti össze a nagy '.egenda írója a~ a
kombbi mrándolklaJÍi)t, melyben Gell<fu:t apja hJaláUtt lelte. ."Tö..'"'tP..llit pedig - irja - . hogy n pápa parancso1ailjáJra mind az egész ~B'ég keresztlle:l jelöl.-

585

ten az Úrnak sírjához Jeruzsállemba menru készüíödött, hogv ama szent -helvért
hada:koz2lék. Ezek között Györgynek (vagyis a gyermek Gel1érlmelk) atyja is."
Az elözvegyült anya, míután gondoskodott második fia, Rinetus (vagy Wion
szerint Vincen:tius) há:mSlságáOO1\ rövidesen meghalt és "el.temetteték a fÖllillmondott monostoroan", Ez egyúttal némi magyalrámtát adhatja annak, hogyan szerézhetett egyéniségéről. és sorsáról a nagy legenda íroja Veleneéből több, mínt
három század múltán is ilyen meglehetősen bőséges tájékoztatást: ott volt. serken'tőjéill a reá való emlékezésnek, ott vollt,táJrgykénlt, mely a róla való emlékeknekbi.mnyos rrsaradendóságot bíztosított, sírja a Szerit György monostor templomában, ahol egykor a fia is élJt, és mellyel, ha egyszer oda temetkezett, a családnak is bizonyosan bensőséges kapcsolatai voltak.
Szent GelWért .életéről atJtÓl1 !IrezJd:ve" hogy "fölvétetett a fogadalmas barátok
társaságáoa", egészen útrakeltéig a Iegenda a következőket adja elő: míkor "elő
rehaladottabb komak idejébe élrlkezett", priorrá, periellé választják; Sirdianus
nevű társával továbbtareulésra BolognáJba küldik; Villmos apát halála után őt emelik az elárvult tisztségbe; lemond az apáJtságIr'ól s útnJalk indul Betlehembe. Különösebb, megdegye'ZIl1i valló esemény ez idő alatt bizonyára nem történt: az író
szűkszavú, nyers adatokat kiaipha1XJltt, ezeket kellett élővé varázsolnia; - egy példás, de t.a1áJÍ1 szürke szerzetesí életet kelletthőséhez s még inkább rnűvéhez
"méltóvá" színesíteníe. ElmOll1drtla hát GellliéIrtrőJ. mindazt. amit általában a legendák sZeJr".tJetesekiről és monostoní e!.öIjáJrók.ról szoktak mondaní : minthogy semmi
érdekes egyéni vonást nem 1laJ1álJhaltott, Gellértre vonatkoztatva megeajzolja az
eszményd szerzetes típusát; elővesaí Szent Benedek regUilláját és hősére alkalmazza. Igy mondja el róla, hogy az alázatosság nyolcadik fokát, vagyis a klastromí
közös életet nemcsak gyakorolta, hanem, amennyíben gyóntatója engedte, sietséggel teljesítette; hogy pontosan végezte a zsolozsmát cs egyéb közös ájtatosságokat; hogy kötelességét soha el nem hanyagolta ; hogy~g;OISian olvasta a PIl'Ófétáklat, aposrollOtkaJt;, szentatvákat IS taJniításaik rnélyére hatolt; hogy soha nem
VQJ.t fecsegő, nem henyélt, nem VOI1rt; ittas s az igazságot ·hallga1Já5sal soha el nem
rejtette; s hogy amiJt tanítványai ellőtt tilalmasnak mondott; maga sem cselekedte.
Ami a Bolognában való tanulást illeti: semmi valószínűtlen nincs benne. hogy
apátja valéban -elküldte Gellértet valamely monostorí iskolába: a szerzö azonban
val6s7Jinűleg ill CSIaik később keletkezett bolognai egyetemre gondolt. Nem elégedvén meg a száraz adattal. elősorol'ja nem ugyanazt. amit Gellért valóban tanult,
mert h.iiszen eJJ.1r'Ó1 nem sokat tudhatott; hanem azt, amit eg~taláIn tanulni szoktak fölsőbb stúdiuIIlQll1 a kőZJéPkortban: grammatíkát, Wozófiát, muzsíkát s a hat
szabad művés:lJet egyéb tárgyajJt, hmmátéve a káIqonjogot is. ,,!jS:,ientiem decreti",
melyet ekkor még aligha tJaniítlQlttlalk: alapvető tankÖlllcvvétcsaik a tizenegyedik
század másodJilk felében szerkesztetlte egybe Gratíanus. S minbhogy hősével az író
ily kissé anJaIkronisztliJlwsan bár. de tudós módon elvégeztette az egyetemet. következő mondatában, jelfemzően, valóban mesternek, "magister" -nek nevezi őt.
megadván iDéki az egyeteminmgfokoza1x>t: ..Mínekutána a monostornaik .atvía
kímúlott a vilJágból - mondja -, Geliliért mestert választották apéttá", ,,magister Gerhardús eligdtur ID aJbbatem".
BáJrmennyi lelWen is e velencei évek történetében az írÓii képzelet. bármennyi
a tudós kombináció műve, bármmy analkronizm~t vét is a szerző: kétségtelen,
hogy tudósitásálIltaknemcsak nyers adataí érdemelnek hitelt. hanem nagyjában
az a kép és szelilem is, amit elénk állit; közhelyei és tipusai szerenesés rnódon
valóban egy1kOlI'li vaíóságot fednek és fejeZll1ek k!i. MiIlldaZ, amit Gellért szüleíről
ir; híven dllík ill tizedik század végi Velence bu~ó vallásos életének keretébe,
mídőn nemcsak a nép széles retegei adjlák tanújelét hitüknek, hanem a legelő
kelőbbek, a iköztáa:'sálslág első h.i:va1lailnolkiai is. I. Orseolo Péter dózse rangját levetve kolostorba vonult; négy nappal halála élőtt így tett utóda, Vitalis Candiario
is. Ennek utódát, 'I1ró.lbunus Menít ugyancsak röviddel hailá:La elő1Jt a nép kényszerítette klastromba. A' pog<\nyság elleni küzdelem színtén időszerű eszme ekkoriban a város életében. Nemcsak *álndoklatok indultak iil1iIlét a szentföldre ; velencei lovagcsapatolk tevékeny részt vettek az Itáliát fenyegető szaracénokkal vívott harcokban is. A város lkirónlikása, János diakónus két ilyen hadi válíalkozásról számol be l008-ig terjedő Chronicon Venetum-áiballl. 982 júnill1sában Ottó császár vezet hadat a Calábriát elÖ2JÖinJ1ő s már Apli1ia hiai1Jámit háibo["giató szaracénok ellen, A keresZJtények könnyen megverík a velük szemben álló sereget, de
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míközben győzelmüket ünneplék, a hegyekből rájuik törnek az otJt rejtó'lJÓ pogányok, nagy öldöklést visznek végbe kOOtiik, s maga a császár is csak üggyel-bajjal tud menekülni. Később, l004-ben a szaracénok újra "minden oldalró;"
magtámadják Barit. Péter dÓZJSe, értesülve az iJlJvázil6róJ, nagy hadat toboroz; az
expedíciós sereg augusztus Iü-én, Szent Lőrinc napján indul el s 'Szeptember
6-án ér Bari elé, hol már isteni csodák előre jelzik közeledését. Szerenesésen
bejutnak a kikötőbe s részben tengeren, részben szárazföldön vissmverlik és megfutamítják a pogányt.
Hasonlóan hiteles az is, arndt a legenda Gellért velencei szerzetesi életéről
ír. A Szerit György monostor, Gelűért rendháza ama bencés refonntörekvések
jegyében alakult és élt, amelyek egyrészt Clunyből, másrészt a római Aventinus-hegyi Szent Elek és Bonifác monostorból kiindulva az eredeti regulához való
visszatérést, a lítarrgíkus élet elmélyítését s a fokooott mísszlós tevékenygéget
swrgalmazták, - a ldturgíát s a I"eIW egységesítését főként Cluny, a mísszíókat;
mínt Szent Adalbertnak és társainak a magyarság megtérítésében vitt nagy szerepe is mutatja, főként az aventilll!uSi monostor.
A velenceiek, irja János diiaikó~u:s, föllázadtak a keménykezű CandJiI8lIlli Péter
ellen. Fölgyújtották a palotája kÖI"Üliépületeket, úgy, hogy aznap leégett ~árom
száz ház és Szerit Mál'k., Szent Teodor és Szűz Mária temploma. Igy vaJosággal
kifüstölték Candíarut a palotájából, si ,ahomY kapuján kilépett, megölték. Utódává
Orseoló Pétert választották, Ez "gyermekségétől fogva egyebet sem akarván, mint
Istennek tetszeni", vonakodott elv,áJlJJalni a magas méltóságot, "mert félt, hogy a
világi tdszteSiS~g becsvágya folytán esetleg a SiZEm~ való törekvést elhJagyja".
Végill mégis engedett, alattvalót vi@SZJtJaláSiára, a nép kívánságá.nak. ~Ő do1g)a
volt helyreállttaní a megrongálódott Szent Márk templomot. Eg.yéibkénlt, a kröníka jellemzése sz.eriJnt, "a szegények táplálója, egYálIá:mk újjáépítője. világi és
szerzetespapok. istápolója s míndenkíhez jóakaratú volt". Történt, hog.y a bencés
reformszellem egyik fontQs tűzhe.lylének, a dél-rrancéaorseágí, perpignani egyházmegyében fekvő Saínt Mdcliel de Cusan mooostornak apátja, Guarínus Rómából
hazatérőben ellátogatott Velencébe, Szent MáJrk ereklyléinek tisZlte1e1ére. A néhányn:ap alatt, míg ott időzött, észrevette, hogy a dózse "nem 'Sokra becsüli a
földieket". A króníka szerint igy SZ6IlIt ho7má: "Ha tökéletes akarsz lenní, hag,yd
el a v:i:lágot és méltóságod :koronáját és siessmonos1nrban szolgálni az Úrnak".
A dözse pedig Íigy válaszolt vo1llJa: "KdlVálió aItYám s lelkem ápolója, illlllle1medet
a. legnagyobb lelki szomjús'ágglai1f~. Csak :némi haladékot kérek, 1l'1Íg tisztségemet letehetern. Aztán a kolostorban s a te fegyelmed kötelékénelk alávetve
Isten swlgáiat1Já;ban kivánok vi1Jé2Jlredni." iM.egállapoclJnaik, hogy az apát egy bizonyos idő múlva eljön érte. S az vaJóban vissza is tér Velencébe, azon ürü~yel,
hogy Jenrzsálembe akar nrtazní ; "aiklilt Péter dózse szívesen fogadott s szeptember elsején - 976-'ban - kora é)szaikJa vejével és Gmdonico Ján05sail, felesége,
fia és valamennyi rokona tudtán kivül, Mkon e J ~ Velencét". Szent HilJarion
monostoránál Ióra ültek. szaká1lU'kat levál1JlJáJk; harmadnao Milánó vidékén jártak
s hamarosan eJérték Vercellit.
János díakónust kétszeresen is érdekelhette ez a történet: egyrészt mert urának. II. Orseolö Péternek apjáról, a magy8lI' Péter király ·dédálpjáról szólt; másrészt mert együk szereplőjénekI, I. péter vejének, Maureceni Jánosnak a családjáhoo közel. állhatott, krónikájálban wgnranis igen ~etesen kitér arra a, vérbosszú jellegű ellenségeskedésre, mely TribuIlliUs Mend uralkodása a1Jatt fdJ,yt a
Coloprino és a MaurecenJi család 'közt, s hia1lárorzx>t1lan az Orseo!ók.kla:l ,rokon Maurecendek pá:rrlJján áIli1va Coloprinót árulónak' minő6í,td. A Cusanba táv07JOttak $01"sával ugyan nem foglalkozik többet; Arnoldús Wion azonban 1597"ben megjelent.
a kisebb és nagyobb legendáiból egybeszerlkesm:ett Gellért-életrajzának jegyzetei
között elmondja, hogy Maurecen.i János hart: évvel később visszatért Velencébe s
első apátja Iett a Szent Györg,y monostornak, NydJ!Vánvaló, hoID" e fri85e!D. alapftott házban, mínt annak feje, a cusaní s egyéb délmancia bencés IIlO1106ltoroknak, meg akínek egy ideig szereetestársa volt: Szent Romuáldnak a szellemét
képviselte és valósította meg. Ha könnyen fölltehető is, hogy GeLlért szülei s az
apát, a Sagredo meg a Maurecení család közt volt valaminő baráti vagy rOkK>rUi.
kapcsolat: lel§al1á1bb annyira vaJósiZLnű, hogy a beteg gyenneket a s7JW;ák nemcsak. emiallt s nem csak azért· VliJttlélk élJIpen a SriJent GYfu'igy. nem pedig a régebbi
Szent Hi!aJIion mOnostorba, mert védászentjük kÖ2JÖS volt. hanem
s talán leg-
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inkább - azért is, mert vonzotta őket s nagyobb biz.ailma.tkeltett bennük az új
monostor szerzeteseinek példás buzgósága és fegyelme.
GeLlért a. legenda szenilIlt ötéves korától, míndenesetre kora gyermekségétől
fogva. itt nevelkedett, ennek a monostornak a köte1léllOOben élt; a szellem, amit
itt szívott magába, természetesen döntőern hatott egyénisége Iki,alakuhisárti. Ut vádt
azzá ez aszkétává, akinek a 1egendálk mj:rolj,ák; ítt _ébredt föl benne, az olaszországí remetemozgaímak s <í ravennai Szent Romuáld példájára és hatására
a remeteség szeretete (s tudhatca, ho€~ a SZE!'n,t életlú Orseolo Péter is Romuáld
tanítványa és társa volt, rniután Cusanból hazatértek), amely szeretetnek s vonzalomnak később bakotn.y:bé1árem~e Iesz a bizonysága, s tanúskodik róla a
kisebb legenda is: hogy püspök korában sem hagyott föl a remetéskedéssel s a
várroBok mel~ett, ahová prédikální ment, az erdők rejtekében kunvhót épitett magánJak s ott .töltötte önsanyargaeásban éjszakáit ; itt alakulhatott ki, egyezően
a reformtörekvések általában di<:dek,tikáellenes föIfogásával és szemben a nagyobb
legenda mér huI1lanJis'Zti~usa.n SIZÍJleZett portréjával - az a tudománvokról vallott
tartózkodó. aszketücus fölfogáSa, amelyről a Deliberatio tanúskodik.
Kiforrott egyérliiSlég, kiben korának legfontosabb szerzetesí retorrneszméí öltöttek testet, srendházának legkiválóbb tagja, amikor Vilmos apát halála után testvérei 'őt teszik meg apátj uknak. Kedve ellenére, csupán engedelmességből vállalja
1liszJtSiégét mondia a nagy legenda; nem is viseli sokáíg : néhánv év múlva,
egyes rendtagosnak örömére, másoknak szomorúságára lemond állásáról, hogy
megvalósítsa kedves tervét, eilruta=ék a szentröldre.
Nem 2Ja!I.<ánddkJlatot akart terini : ahhoz nem ke~[ett volna lemondania anátságáról, legföl'jebb távolléte idején mással láttatni eil teendőit. Nyilván ae; dltáliai
remeték pé'lk:llája lebegett szeme előtt s oly kemény életre vágyott, aminőt a közös
bencés rnonostorí élet "discretio"-ja nem engedhetett meg, mert az átlaggal
szemben, mint a Regula -mondía, ",praesumptio"-n:alk, hivalkodásnak tetszett volna. Ott is akiart maradná Krisztu.s s'zWőföldjén, ott akart élni. "inops et J)aiUpel''',
sz~gben és szÚikölködésbern, s bízonyára olvan remeteséeben, mínj la szerzetesség kezdetének hősei. Ezekről, a keleti s egyiptomi remeték életformájáról
és s'mb~yairól már a kötelező kolostori olvasmányok folyrumán bőven hallhatott
afiataJ szerzetes; Szent Benedek U,gYDS előír'ia a Regulában Cassianus Collationes című rnűvének naponta való' olvasását, ez ,pedli,g valóságos bevezető a keleti szerzetesség ísméretéoe. Cassianus ugyanis személyes tapasztalatai alapján
számol be a NíJU8-iIl1eI1ti anakóréták életéről és aszketikus gvakorlatairóí. járt
közöttük és beszélt velük; s Konetantínápolvből Szerit János érsek halála után
MarseiHe-lba telepedive át s itt S~enrt V:iikJtor tiszteletére monostort alapítva, míntát és példát s7JOil'g,áltatott a provence-i szerzetesí közösségeknek éle,tük bererrdezésére, s egyik le~obb közvetttő egyiérni,ség a keleti és' a nyugati szerzetesség kö2lött. Műve már az ötödik századtól fogva népszerű volt, előbb a gafliaí
rnonostoeokoan, később pedig, Szerit Benedek s7Jalbá~yai révén, az egész bencés
vj,1á~ban, sőt az egész nyugati szerzetességbcn.
A tiredlilk: század végén s a tizenegyedik eleién mindazt; amit Gellért Cassíanusban olvasnatott. egyéb törekvések és jelenségek mintegy különös időszerű
séggel ~átták el. Így azaz aszketíécus szeblem, melv, mírut ernlitettük. az aventinusi moneetorból áradt; így Szerit Romuáld egyénisége, s'ZJigo.ra 's rerneteséac,
mely végül a kamalduliak rendjében nyert végleges formát; így Gaeta és Monta
Gargano remetéje. a nyugati bazi,ló.ibáIk frascatía kolostoranak megszervezője. Szent
Nílus; így azolk a zarándokok hozta hírek ff;; asmeretek, rnelyek az ""rdekiődé'-st
újI1a a lke,res21oonyseg bölcsője felé terelték.; igy azok a ke;'2!i, görög hatások, meIvek Dél-Ibl,ját, él ravennai exarchátust s magát 11 Bizánccal soks.l.C1ros pulitikai
ás ikereskedeilrni kapcsolatban áHó Velencét ds érték.
Nyilvánvaló, ihogy ennek a Icorhamgubatnak is része volt Gellért elhatározásaban,mely a maga koraban korántsesn kivételes. Hogy csak egy példát emlitsünk
a sok kOOüJi: CuSat.TJ.böl megjövet s rövid monteCdiSi>lnói tartó,jwdás utá,n a föntebb
OrseoJ.ó Pét~rrd k;a,pCSIO!atban sze:repel't Grade:n[,c" JIá!D'.)l<; .S miHd2nLn.'lll D. szentföldre aJka..r>t utazni a cus,aIlli apáttal, Gua'.i~lI..1SSZ<:J, b7icilt H.nmuáld tiialirna enenére iG', arniért azután meg 55 >bűnhődött, ,J{:Heri;et kQrs~ii meggn,ndn\ásQk és
ér2léseik vezett€ik', arniknr a<~s()l1őivel bi2',()!1yára néhány vele t3rtÓ. vágyaiban
osZ/tQ:lC &zerzetestár\sával. kiket S;>en1 I'stván K.(,\,.őbb "titkon elbocsátott" -, a nagy
legenda szerint, "zárdiabeli kalmá:oknak ha}öjár.a s.li<'\J.lván hajóuni. kez,dett".
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