MEZEY LÁSZLO

GeUért.problémák
Egy jUlbileum és az alkalommal Ühnepe1Jt személy, inkább a magától

értetődött

ség jegyében smkott a közgondolkodásra hatru. Szenrt Gellért vértanú és püspök

születésének ez évre megállapított, ezeréves megemlékezése iSi.' az ünnepeltet magától értetődő, problémákat fel sem tételező. történetileg dicsérő eszmefuttatast
sugalina.
De mégis, azt hiszem. hogy az igazság olyan bajnoka. rnínt amilyen Gellért volt,
i!!1'kiább igényli a róla kialaikiuilt kép és a kutató elme, a méa tel'jesebb igazs'Rg
(elé törekvése kÖZÖtJti ellentmondások - vagy szelídebben - eltérések felvetését,
éppen az igaz .iiirmeplés [ogán, Mert az ellentmondások, vagy eltérő vélemények
jelentik azoikJat a problémákat, melyek Csanád első pÜSJPökéD.ek alakját - megoldásuk utáln a valóságnak megfelelő ti~bain fogják föltárnli egykor.
Legyen szabad ez allkalommaJl a Gel1ért-kép tisztUl1rt:abb átformálásához, esetleg
élesebbé 1léteiléhez vezető útkJirjelö1és1ét elősegíoo.néháirW kérdést felvetni.
1. ·A források. Gellért életét nem a néphagyomálny őrizte meg számunkra. Amit
róla eddig tudtunk. vagy ezutén métg llJaMn meg fogunk tudni, írott for:rásoknak
kö&tDn:jÜik. Ezek oa fOl'll"ásOk eddig a követkeZŐk voltak: a) NéhánY sor Kézai Simon krónJiJmjábálll (XIII. \S2Já:2Jad); b) a XIV. számrli [krónikaszerkeszt,és (Képes
Krónika) ,ér'te9ülései; c) Nag~bb Legenda (XII-XIV. század); d) a Kisebb Legenda (XI-XII. század). Ezekhez }áwa,tak újllloban: e) GelLért verses zsolO'ZSlllája
(XIII. század) ; f) Sicu~ JuliLus Simonis által szerkesztett Legenda .1519); g) Gellért megmaradt műve, a Delibemtio, amely a XVIII. század vége óta ismert volt;
1978-i>an krif.ik!ad kiadása is ~elent, Bait1JhY'éÍl!lYli Ignác U 790) igen nehezen
hozzáfémetá és hibás kiadása után.

2. A fOIU"ások sorában a Nagyobb Legenda sokáig korlátlan hiteInek örvendett.
KaTácsonyi János míndmáíg ~en életrajZ<i rIl.<JIrlOgráfiáját Gellért pÜSJPÖkről
jórészt e legendám 1láJmasrzJlaxiva í.r:ta meg. Azóta a történészek és filológud
egész sora támadta a Nagyobb Degenda hítelességét, teljes. elfogadhatóságát, A
forrás hasznáLhatósága tekintetében valóban igen nagy óvatosság ajálnJ.iatDs. Az
elutasítás azonban' nem minden, a legendáva:l~ la Gel:1ért-irodaJom.mail foglalkozónál azonos :fdkú. Míg ugyanis CsólkJa Laj06, Gyéírf,fy György j6f<X"IIláln értéktelen XIV. Sl7Jázadi kohollllán,ymllk tartja. óvatosabb klI'litikát ajánl R. Ftr. Kaíndl,
C. A. Maca,I1JneY, M,ad.zsar :1., S~ G. és Horváth János. Különösen ez utóbbi
gondos, hJi~dt fUoIlógiai vizsgáll:ódJása óta tudjuk jobban ~ülönböztetnli a Nagy
Legendában a valöst és vaIótllM1;, az önkényes kitalálást; hozzáadást és a már
elveszett foa:TásoIkra visszamenő érltesülíést. Már most meg kell említeni. h<JID7
Horvá1ih megálJllalPÍtásait általa még nem használt, C$aIk: újabban figyelembe vett
források is ~tjálk. Az e1ifléró állIIáspontok ismeretében is megfogaftma2lhat6
az áltlalánosnak. rnondhatónézet, hQgly ~ pl}spők életét nem a Nagy Legenda s~t9él§ével ismerhetjük meg ~eghivebben. EIfogadhat.ósága e legendának azonos lesz Ili benne foglalt tén.~ag, vagy Ii.TllkáJbb &e1lrajzi részletek elfogadhatóságlával. A nyiJLvwval6 történeti', !kronológia[ .~tmondiásOlk eléggé gyorsan elő
ttílnnek. NeheI2Jebbenállapíthiatók megl:l mégis igazolható állítások, részletek. E
ml.lillikában a többi forrás, amint ezeket fentebb felsoroltam. együtt lehet segítsé-

gf.fukre.
3. A Kisebb Legendár6l már KaiIndi és MacaJI'llney is megállapította, hogy egy
régebbi, teljesebb ás első Vitániaki, éJletra:jznak a kii'VOllata. Úgy vélem. ma már
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azt is meg tudj'liK mondani,hogy mHyen c& történt a kivonatolás. A Legenda
mínor hat, Getlért életével foglaJkozó fejezetet tlartallmaz. ezeket Követli. a míraculumoik, a. csodák leJ.rása. A hat fejezet, a kÖ:ZJéIP1rOri zsolozsmarend s?Jelrinf;; ~
éjjeli zsolozsma (matutinum) két e1sőreszében (I. és II. nocturnus)- olvasmányként szol,gáilt. Az elveszett Gellért-éíetoajznak tehát IliiI\JUJrg:íkus célra ~ t kivonata a Kisebb Legenda. Bdwnyitja ezt az a tény, hog,y kö2Jélpkor végi, máJr nyomtatott magyarországr hre'Viálrlium~blliIJ. (esztergomi, 2Jágrábi, pálos, pannonhalmi)
és a XIV. század végéről való kalocsa-bácsi kézliratos breviáriumban (OSzK Clmae
33.) e Kisebb Legenda még inkább l'övidítet;t vál.tomtaivaJ találkozunk. A terjedeilemben mutatkozó különbség oka pedig az, hogy a teljes szöveg eredeI!IiJ.eg
az énekelt kÖZÖ\S zsolozsmázásnál használt olrvasmány-könYiVben (lectionartum cnorí)
{oglaJlt helyet, rníg a még rövidebb brevíáríurm s'ZlÖVejg;ek, magán használatra kiadott könyvek szükségleteí szarint nyerték, szírrte [eíentéktelenre röviditett formájukat: az úgynevezett "b:rev~arium camerale" ekoobeli igJényeit követve. (A Legenda mínor és a breviáriumok összefiiggéselit márr Madmar Imre is észrevette.)
A liturgikus használat azonoen a Kisebb Gellért-legenda tartalmának a Nagyobbénál előnyösebb értékelését nem csökkentette. Ugyanezért a "Minor", a "Maior"
ellenőrzésének továbbra is egyik megbízható es'llkÖ2'Je marad.
4. Hasonlóképpen "fu-tékelhető Gel~ért középkorí liturgikus tiszteletének terjedelmesebbés (bár a század eleje óta ki. van adva G. M. Dreves. Analecta -Hymnieá
medii asví 45/a) kutatóínk álta] eddág figyelembe nem vett forrása, a verses
história, azaz zsolozsma. Az ísmerkedés e torrással előzetes megállapításként anynyit megenged, hogya XIII. században keletkezett és oívan strófllllS~kezetet (ún.
caudatus) mutat, mint Szent István kis ve["SE!6 hJistóJ.iája az 1280-90. közötti éNtizedből. Ez idő szeríra csak egy XVII. századi más9i1a,tban ismert (Róma. Bibl.
Casanatense) ; G. M. Dreves említett kiadásában CSlUpán a verses antifónákat és
responzóríumokat kö~i. De már az edchJg napVlillálglra került részletek is világosan
mutatják a verses históriának a Ki.sebb Legendából, vagy egy ehhez közel álló
szövegből való leszármazésát, A kevés esemény, ami,t Gellért életéből versbe
foglaJha.tónak tartottak, elfogadható éIlIetrajzi adatnak Iátszík és e/M.1k sem megy
túl a Legenda mínorban található, hitelesnek mondható értesüléseken. A klisebb
Gelllér't-legendának a Nagyobbal szemben fellll1á:l1ló magasabb forrásértékét tehát
a verses zsolozsma adatai is e,rősítik.
5. Az eddig emírtet; források névtelenek voltak. A Mohács előtti évekJből való
egy, a szerzö l!; a mecénás nevével ellátott Gellért-legenda. A SI7Jelr7JŐ Jú,~ius
Simonis Siculus a rc5mai egyetemen (Gymnasium Romanum) tanító humanista,
Siculus, Kelemen szörényvání c. pÜSpök, csanádii segédpüspök, székesegyházi kántor és kanonok támogatásával készítette el nem "lbairtbáJr", hanem la 1rOJ:O. s;zbtvonalas humanista latinságával mint ezt Kelemen püspök. Bakócz Tamásn.ak
írta - a korszerűnek tekintett Gelilért-iegendát. A !legutóbbi éNeltig ismeretlen"
bár Rómában 1519-ben hyomtatáslban megjelent, legenda fellfedezésének érdeme
Borsa Gedeont illeti.. A legenda újtb61 ismertté v-álIiása óta eltelt idő még kevés
volt ahhoz, hogy az új Gellért-életrajzí fOI'll'lás kó.elllágítő ViÍzsgálatBt el lehetett
volna végezní. A Sicubus-féle legenda ,,regényesség;ben", ennek következtében igen
csekély fom-ásér1léik dolgában a Nagyobb Legendához álJ. közel, ha ugyan ennél
még nem megbízhatatlanabb. NagyobPik' részében GeJ.:liér:tnek, mdnt a velencei
Sagredo család tagjának életévell foglalkozik, A szent ~ db~t nagyjából a Legenda maior előadása szerínt rnesélí el. Mé§i5 úgy vélem, hogy a középkori Gel[ért-ilI"Odailom egészével V'alIó összevetése, eJl1ŐS kiri.tika után, talán egy..
-két újabb, hasznátható adat bilrtok.álba juttathatja loutatóíokat,

6. A leg,endáik és a verses zsolozsma GeIllért·. 'életét; a kívüláillók szemével1átva
mutatják be,többé vagy kevésbé hitelt érdemlő módon. Ezeknél biztosabben táj&.O'Ztat tulajdon élereről maga a szent, Ge1J.1érlttő1 önéletrajz nem maradt. Eljutott vészont hozzánk egy rnüve, a Deliberatio supra hymnum trium P'Uerorum. A
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tüzes keinencébe vetett három zsídö liifjú hállOOneke csodálatos megmaradásáért
Dániel lkiöny:vében dLvasható (3,1--5). Gellért püspök már Csanádon. mint látszik a
Szent Istváln haWÁt kövétő zavaros évti2ledben, ~te írni inkább kontemplatív,
rnisZtikus e1mé1kedi!seit, semminJtreológ1iai trailmJátu5ált:. la "Benedictte omnia opera
Domíni Domíno" k&dettel, la ~~tóbbi idók.i,g la vasárnapi hajnali óráiban imádkozott b~blö.ali énekhez. Nyolc k:iönyvbe fogI.aJ.,t fointoagatásait Gellért csak az ötödik versíIg viszi. A munka befeje2letlen maradt, esetíeg a zavarok fokozódása.
talán émlena püspök-vértanú haiLálla rrn:aJtt. A freiSlingi dómkönyvtárból Münehenbe kerü1,t (1804 után) egyet:len kódéx nem véglegesített S2JÖv~et őrzött meg, hanem - azt kell hirn.rti1nk - eg.y viaszltláJbLákrn ("taJbellis") és pergamen darabkákira ("scedJuJa") - ha Gellért kiLfejeresei útba igazítanak - lejegyzett fogalmazatot, A jegy'2leteló í!I"áS maga és igen SOIk, bizonvára nem egyszer önkényes
roVlidítéS, . a másoló számára az ~t, a rovlidíllélslelk feloldását bizonytalanná,
s ezért a [~isztá2loott smveget nehezen érthetővé tette, A Delíberafíőt G. Silagi
1978:-ban. 'krJ.tillm.i kíadásban - mínt említettem már közölte. E nagyérdemű
kiadásnak kiölszÖIllIhető, hogy -Gellér:t műve ismét hozzáférhetővé. s a tüzetesebb
f,jJológjiaí vizsgálat is Iehetővé vált. A szöveg érthetővé tétele. csak aprólédros
pa.leogOOfd.ad, fi10lógiali munka eLvégzJése utáln Lesz lehetséges. A Gellért álml használt szóanyag eredetének tisztázása. nyelvezetének, hii,vatkozásai.nak értékelése is
még elvég7Jelndó aprómunka, így tűnik majd elő Gellért szeUemi habitusa, iskolázottsága, az őt ért szellemi és spidtJua:1itá&-történeti haiá.sok gondolkozását; életét
és haWát befoly!ásoil'ó ereje.
7. Ha eteklintetben bíztosabban akarronk Iátni, olyan területen kell. a ikuta~t
fo.1ytatni, 1lletve GeUért amaz élets:zJalkaszáJban kell. jobban tájékozódni. melyekre
nézve a foorá&a:ink csak kis rn.érOOkJbenhaszllláJhatéi.k. Bizonyosnak telkinthetjük
azonban, hogy Gellért valóban Velencében született (talián erre utal a "beata Venetía" Delib. 4,475), az újabban fe1lIneriil1t .kéU>éggcl szemben, saját szavalit követve
azt - kelJ1 továbbra is mondammk, ,hogy a san Gicrgío Maggioreban bencés volt;
hiszen a "cenobitálk" dicséretét tőle ma~tól halljuk (Dehb, 1,205-215). Velence
szüIöttét szi.iJletmétöl (esetleg 980-tól) Magyararszágra érkezéséig (1020 körül)
milyen hatások érhetrek, mílyen hírek, események juthattak tudomására, melyek:
életénelk alekulását befolyároJh:a.tták. E ikJérdésekre megbízható választ a legendá1Qból nem kiapunk, ezért a velencei S7JeOC'ZIetes életet, közelE:."bbről :l Szenx Györgi/
apátságot kiör:i.Uvevő szellemi környezetet, lelki ku~túrát kell Iobban megísmerni.
Igy tudjuk meg, hogy Gellért ké5óbbi kolostorát 983-ban eg,'y velencei patrícíus,
Gíovarmi Maiuroceno alapította, aki eIlW ideig Szent Romuáld társaságában a
keletii (franda és lkatalán) Pireneusokiban élő remete bencéseknél tartózkodott (St.
Michel die Cuxa és Rdpol[). Romuáad az itálliaí latirn remete-szérzetes mozgalom
elindítója, GeLLért kolostorában és a f,íaItal szerzetes számára nem volt ismeretlen,
An.nIál. kevésbé lehetett az, mert Velence és Ravenna ("BJ.ustris Ravenna" Denb.
4,474) !kiö2Jötti pereurní rnocsarakban em" -Weig Szent Adalberttel remetéskedett,
vélhetőleg az utóbbinak Magyarországra indulása eMU. 'Iiudiuk továbbá, hogy
Romuáld maga is elindult egy Magyaro!"'S'Zágba vezető térrtö útra. de mert megbetegedett; ell kem.ett állnia smndéka megva,1ÓSÍJtásátóil. Szerzeteseí kóz.iil a:"Dlllban
számoean folytaJ1ltáik az utat országunlcba, és itt ook és súlyos bajki,ál1á.sia után,
térítő és ibi.'1JOIIiIlya:l szeezetes éIletet fbly,tatt.alk - esetleg a romuáldí tanítások szeeíne,
8. Ugya.ncsak Romuáld tanítványa volt e~ Gaudentius nevű szerzetes, akii a Szentföldre zarándokOilt. Miután a szent helyelket sorra bejárta, Ossem (Osor) s2ligetén
telepedett le (a Quarneroban), te!hát' Veleneétől nam messze. GaJudentlus, aki
több kis, ta1áJn remetekoíostort ailiaJpított. egyet Szent MáirTln-Tl tiszteletére, 1027. kö1"I.U ~t meg, mint a sziget püspöke. Gcllértnem érlhette még el hannincadik
é1et(wét, amikor az itáliai görög ~ egyik legnagyobb alakja, - ~
Szent Nílw Kaaábriából Ráma kiÖInYékére jött és ott, a' ma is v'Í'!úgzó Grotta.fer:t1llta g6IrIÖg apátságot alapította:. Tudhatott aITól is, hogy az avennncsí Szent
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Bonifác és Elek kolostorban, ahol Adalbert is

egy Ideig tartózkodott, görög és

latin szerzetesek élnek együtt.
Az említett tények segítségével legalább főbb vonásaiban rekonstruálható lesz
az a monasztikus, szel./emi miliő, rnelvben Gellért élt, lelik.isége f<.mnállódott és
életének alakulását meghatározó érdekJődéseis a végleges irányt megtalálta. Erek
a vonások, mínt látszik, a Romuáld álltal újraformált, a remetéskedést rokonszenvvel néző benedíktmízmus: a Szentföld iránt feléiledő érdeklődés; a magyar
térítés. mínt heroikus vállaíkozás: a görög (kaJ.ábrirai) szeezetes kultúra ismerete.
Mindezek Gellért korában kimutatható jelenségek. Tisztázandó azonban, hogy míndezek külön-külön Gellért életére, gondolkodására míként hatottak?
9. A források egymáshoz viszonyítása azt az eredményt hozza, hogy az életrajzi
elfogadhatóság, használhatóság foka szerint bizonyos sorrendet állapíthatunk meg,
Az első helyre kerül a DeUberatio. Bőséges és folyamatos önéletrajz ,ugyan Gellért egyetlen megmaradt művében - természetesen - nem talállható, de a vértanú püspök személyére vonatkozóan a könyvben különösen sok - . mínt említettem - a belső élet, a lelki alkat. egvéníség Ismeretére vonatkozó, vaav-arra vonatkoztatható értékes, saját közlés. Az ősi Vita Geradi. ami elveszett, az őt felhasználó későbbi szővegek szerínt a könyvet ismerte. mert az útbaigazító. feltevésünket lehetövé tevő egyes adatok és k:ifejezések csak a Delíberatíóból származtathatók le. Ez alkalommal cook három példát hozok fel:
A verses zsolozsma Gellért püspökecá tételéről szölva elit mondja: " ... tökéletes lesz, (de) all:áZJatossé (is) válik - "I'empla . .. struít, sed pertectus. humihs
cognoscítur ...". A Deliberatióban (Delib. 1,270-275), Gellért művében az apostolokat és követőiket, azaz utódaikat ("apostoli, ... et sequaces eorum ...") nevezi
igy. Ezek viszont általában a tökéleteseket jel:ölik (generalíter omnes designant
pertectos) : "qui trino waduin ecclesia íncedurrt argu endo, obsecrando, increpando", e~k tehát "hármas Iépéssel jWrn.atk az egY'házban érveíve. kérlelve, korholva"
(2 Tim 4,1). És ez azérttörtén:iik, hogy "mii1'Jden ember tökéletes legyen az Isten
hámban". A perfectus szó iJyen értelemben Gelllértfő mesterétől, Pseudo-Díonysíustól kerÜJlhetett- Gellért szókincsébe, A "Mennyei hterarchíáról" szőlö müvében
az Al-Areopagita ott, aho! arról beszél. hogy az Isten munkatársakat választ magának, ezekről a munkatársakról mint "szent módea tökéletesftettekről" (hierós teIoumenoí, sancte perfecta) esik szó (Ph. Chevaher, Díonysiaca II. 1935. 789 kk.).
A gondolat és a megfelelő szó Gellért számára jól ismert volt. Feltűnt ez a mű
vét ismerő. későbbi csanádi szerzönek, és a verses históriában az egyébként szokatlan jelentésvártozatot hordozó szót is felhasználta.

10. Ugyanezt kell mondaní egy másik dionysos! kJifejezéscől. ami Geldért Deliberaticjában és a Legenda maiorban egyaránt megtahálható: dux verbi; az ige
vezére. GeLlért azonban (Delib. 3,475: duce verbi Chrísto propitio) a kifejezést
Krisztusra alkalmazza. Es míg az általa ismert latin fordítás (Scotus Eríugena
800 k.: Dux vero sit sermonis Chrístus) GeHért aligJhanem a ~örög ismeretében
(hégésoito de tou logou Chrístos) a logost, pontnsabban, verbum-nak fordítia. (A
négyszáz évvel később élt firenzei humanista, a görögül jól tudó Ambrogío Traversari ugyanezt teszi /Díonysíaca II. 782/: Sit autern drux verbi Chrtstus.) Lclletetten, hogy ez az eset ne kínálkezhatna adaiékul Gellért görög tudásának kérdéséhez. Azt. hogy Gellért görögü:l tudott, IbrtÍnyi Ferenc és Ivánka Endre szemében természetesnek tűnt, éppen Pseudo-Dionysius által Gellértre gyaikorolt
nagy hatás tényéből következőerr. G. Silagi ezt kétségoe vonta (Untersuchungen,
29-31). úgy vélem, hogy a kérdés eldöntéséhez, a remélhetőleg alapoeabbá váló
Gellért-filológia, újabb érveket fog szolgáltatní.
Ez aikadommal egy történeti jel1legu megfigyelést legyen szabad szóba hozni.
Kézaí a XIII. század végén azt M1Jte, hogy Gellért Rosaciumban (Rosazzo) az
aquilejai területen (in terrítorío Aqsrilegiensí) volt szerzetes. E nézet téves voltát
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már régebben kírnctattam, míveí a kérdéses apátságot Gellért halála után alapitették. Ugyanakkor felvetettem annak lehetőségét, hogy Kézai torrásában Rossana-ról lehetett S7JÓ. Ez az 1000. év körül a kalábrtai görög egyházi kultúra központjának számító érsek! székhely, egyúttal az iltálliai görög remeteszerzetesség
nagy alakja, Szent Nílus (NeiJos) első működési helye volt. (Ezért Rossanői Nílusnak is mondják.) Rossanumból Rosacium KéZlaÍnál Úgy lehetett, hogy az előbbi
számára ismeretlen volt, nem tudott veje mít kezdeni, tévedésnek, másolási hibának vélte; Rosacíum (Rosazzo) ellenben a Magyarországeól Padova vagy Bologna
stúdiurnaíra igyekvő magyar klerikusoknak jóformán útjába esett. Igy azután
Kézai a nem ismert helynevet az ismerttel cserélvén ki, a hibásnak tartott helyet, mínt gondolhatta, ügyesen korrigáíta. Marad tehát további vizsgálódás tárgya a görögül tanuló és a görög teológiával (Ps-Díonysíus) ismerkedő fiatal velencei bencés Gellért Rossanóban tartózkodásának nem alaptalan hipotézise. Az
viszont bizonyosnak vehető, hogy Kézai egy olyan forrást (Iegendaváltozatot) használt, mely ma már nem ismert, dé ezt a most tárgyalt adatot Rossanumról tartalmazta.
11. Nemcsak következtetésről, hanem mint határozott tényről olvashatunk a Deliberattóban Gellért Galliában tartózkodásáról. Platórn (Delib. 4,105) Galfiában oavasta (quondam apud Galham constítutus) mondía ő magáról. Az már csak melléikesen említhető, hogy hallunk "GaUia felix"-'ről, a gan óceánról, tehát az Atlanti-óceánról (oceanum Gallioom) (Delib. 4,471, iUetve 433.). Ha ismerjük Gellért velencei kolostocának dél-franoiaországí kapcsolatait, 'e szálon eljuthatunk
Gellért állításának elfogadásához. De Iultus Sírnonis Siculus a XVI. század elején élt humanista, máz előbb említett elegáns Iatinságú, bár egyébként nem sokat
érő, legendában ennyivel nem érte be. Foreasában. abban a csanádi legendaváltozatban, 'amit Kelemen segédpüspök juttatott el Siculushoz, szintén szó esett
Gellért galliai tartózkodásáról. A feltehetően igen 'szerény fogalmazásban tudomására jutott adatot I'Jli.us Simonis több mírit regényes módon Ielnagyította, és GelIértből, a csak több mint kétszáz éN múáva létezni kezdő párizsi egyetemen tanárt csinált. Az Európa-szerte híres magísterhez, nagy tudománya míatt, nunden
nép fiai seregestől tódultak, ezek azután sírva követték mesterüket, míkor Velencébe visszatért. Siculus legendája, mínt a nagyobb legenda is, tud a későbbi
püspök bolognai tanulmányairól. sőt tanárkodásáról. Ezt az anakronisztikus állítást a történelmi krttíka már ismételten és meggyőzőerr visszautasította. A most
elöadottak alapján mégis úgy gondolom, közelebb lehetne jutni a nagyra nőtt
tévedések, ha tetszik mesék, tényszerű magvához. Valamely forrás, esetleg az
elveszett öslegenda 'tudott arról, hogy Gellért több heilyen megfordult tanulmányok
céljából. A későbbi használok, f'eldodgozók, átalakítók, a nekik túl általános, jelentéktelen. szerény adatot átértelmezték a középkor két legtekintélyesebb egyetemére, Bólognára . és Párízsra, S ezzel még meg nem elégedve, színes, regényes
eseménysorozattal bővítették a szerény legendát, erosen csökkentve annak hitelét.
12. Mert a legenda még eltorzítva is sok használhetó adatot őriz. A szentföldi út
szándékát, mert a jobb forr-ások is tartalmazzák és az indítéka a San Giorgio
történeti környezetéből klelemezhető, ténynek fogadhatjuk el. Sieulus ez esetben
jól használta forrását és nem Jadra (Zadar, Zára) - városában szállítia partra
a viharból megmenekülő Gellértet (nagyobb legenda). hanem "egy Szent Márton
monostornáí a tengerben, mely Jadrához közel van" - (in quoddaru monasteríum
sanctí Martini mari Jadra vícínum). ez viszont más. mínt az esseról Szent Márton kolostor nemigen lehetett. Fentebb széltam a szíget- püspökéről Szent Gaudentiusról. aki a Szentföldet már megjárta és Szerit Romuáld tanítvánva volt. Talán
az ő tanácsával is éjt Gellért, míkor elhatározta, hogy Pannoniába megy. De,
mert nem Zárából indulva vágott neki a magyarokhoz vezető útnak, Osseróból
Isztriába hajózott, hogy a Pannöníába vezető ősi római úton, a via Annia folytatasán vámdorolva Ljubljanán, Szlovénián át érje el a magyarországi határt a
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Muránál. Azon az úton ment tehát, amit a Magyarországba igyekvő Romuáld
tanítványok is vé~gjáJrtak. Muras~rdahelynél, a határ eltél1ése után a Dráva mentén, keleti irányba" fordulhatott, hogy a legközelebbi püspöki székhelyet, Pécset,
és a talán közvetett vagy közvetlen itáliai ismerősök által is lakott pécsváradi
apátságot elérje,

13. Mint látjuk, több forrás biI1tokában még az eddig (és ezután is) csekély értékűnek ismert nagy legenda, de az első olvasásra szinte komolytalannak tűnő
Siculus-féle legendafeldolgozás is hozzájáouíhat Gellért;re vonatkozó ismereteink
teljesebbé tételéhez. Vonatkozik e nézettem Gellért műveltségi fokának, tartalmának megközelítő pontosságú rekonstruálására. Feltűnt már Bernhard Bischoffnak
és G. Siuuruuik: is, hogy a DeUberatióban a hét mesterség, a sentem arles rendszerének egy sajátos felsomlását tatlálJuk. Nem egészen azt, amit a Karollng típusú európat iskolarendszerben taláfhatunk, mert a hetedik helyet nem a rnusíca,
hanem az asetrológla foglalja el. Az egyes arsok is különleges elnevezést nyernek
a kiindulási alapelemtől. így lesz a számtan az arithmetica a monasról, azaz a
számegységről elnevezve. Különös rnódon így jelenik meg az arithmetica a SicuIus-Iéle legendában. Am a szerző tévesen hozza kapcsolatba a forrásában talált
monast Platón tanításával. mert Gellért valószínűbben Boethius De arte arithme:..
tica-ja nyomán juthatott a számtan ilyen módon történő megjelöléséhez. E~ész
ben véve Gellért alapműveltsége is az itáliai korabeli tanítási rendre. annak színvonalára látszik utalni. Az iskolázás alapja a latin grammatika, az auktorok va-.
Iamelves ismerete, mely nem volt ment a vulgáris beszéd Itáliában nem jelentéktelen, zavaró hatásától. Ezt világosan látjuk Gellért kortársainál. Romuáldnál, vagy az
észak- és közép-itáliai oklevelek hellyel-közzel bal1bár nyelvezetében. Azért GelIért még felemelkedhetett volna arra a színtre, amire ifjabb kortársa Pierdamiani eljutott. Amde Pierdamiaru Ravennában grammatikát rtanító iskolamester
\ olt. Gellért láteratúrája közepes maradt. E megállapítás némileg talán f~ változni, ha művének szövegrekonstrukcíója befejeződik. Egészben véve mégis feltűnő Gellért nyelvi igénytelensége, nyelvtanüag sokszor hanyag, stilárisan nem
is retoríkus, vagy retorizáló, min,t korábban mondták, "eksztatikus" előadása. Ezt
fentebb úgy jeHemeztem, hogy Gellért oiJnkább kontemplatív, misztikus müvet
hagyott ránk, semmint rendszeres, ,,,tudományos" teológiai értekezést. Nagy teológusnak - a rendelkezésünkre álló források szerínt - aligha fogják Gellértet
mondaní, de a lelki élet. mesterének igen: Olyan mesternek.: aki nem teoretikus
volt, hanem saját és mások lelki életét tényleg, hatékonvan rendben tartani képes, tökéletességre törekvő, a díonysosi szőva! élve "pel'lfecto.r" volt.
14. Míndezeket megfontolva keH választ keresnünk arra a kérdésre, hogy Gellért
- mint a hagyomány (a nagyobb legenda nyomán) tartja lehetett-e Imre
(Henrtk) herceg nevelője? Bár fOll'Tásaink 'közül csak egy tájékoztat bennünket
pozitívan az állítás elfogadhatósága dolgában, még azért azt teljességgel eIu tasithatónak nem tartanám. 'Gel:lél't islro1amesteri oktatói tevékenységéről egyébként
hitelt érdemlő adattal nem rendelkezünk. Szellemi érdeklődésének mozgalmas voltáról, tájékozódásának, jellegzetes égyéni, ha lUgyan nem az ő korában Itálíára
jellemző irányáról a Dellberatic mégis meglbízhatóan tájékoztat. Ez a tájékomctás
Gellentből elsősorban a lelki élet mesterét formálta ki, és nem grammatika tanítót alkotd'tt belőle. ígyeljuthatunk egy oIlyan feltevéshez. hogy Gellért Imrének
inkább a lelki nevelését tökéletesétette. semmint általános műveltségét, Itteratúráját, Azt ugyanis, hogy István Gellért különleges kultúrájának nem akarta egyénileg is hasznát Iátni, a .Jcülöntéle tanultsággal az országba érkező idegeneket"
szívesen fogadó királyról nehéz lenne feltenni.
15. Gellért remetéskedése (a Bakonyban, vagy máshol) nem vonható kétségbe.
Az életrajzi adat hitélességét erősíti egyreszt a remetebencést már Velencében
körülvevő, formáló monasztikus stílusirányzat (ahogyan azt előbb röviden elmond-
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tam), másrészt a legenda mínor és a historia rhythmica egvbehangzó tanú.sága.
Ez a források közöttí összhang megál'~f1lható abban is, amit Gellértnek István
király által a "maros.i egyház" (Csanád) élére állításáról mmdnvájan wdunik. A
teljes elmélkedésben halála napját váró ("summa meditatione diem expectantes
mortís" DeUb. 1,214-215) bencés, ahogyan GeLlért a maga szerzetes eszményét
könyvében (DeBJb. 1,205-215) elénk állítja, pü&pők lesz.
EgyháZának, a marosi, vagy marosvári püspökségnek a területe. újonnan kerillt a király közvetlen hatalma alá. Küíönös áildooatokat. fáradhatatlan munkát,
teljes odaadást kívánó mísszíós terület a Maros-tockolattól az Al-Dunáig, a Vaskapuig húzódott. E nagy vidék magyarságának. a keleti egyház közelsege és megelőző rnűködése által még nehezebban megközelíthető lelkeknek az istváni egyház- és állarnalkotás számára való megnyerését remélnette az uralkodó, a rninden jel szerint görögül is tudó, a görög teológ;iai gondolkodásban sem egészen
járatlan GeliIérttól. A csanádi. püspQki székben töltött idejéről fonrásaink eléggé
részletesen tájékoztatnak. Azt, hogy tényleg miként szervezte meg egyházmegyéjét, ha nem is szó szerinti szavahíhetöséggel, legendátban olvashatjuk. Igy bizonyos, hQgy a hét csanádi egyházmegyei főesperesség, mely a XIV. században
már tényleg meg volt ez elnevezéssel, Gellért életében nem lét:eZJhetett. De. rnert a
magyar archidiaconatus (eredetileg archípresoyteratus) a megyei szervezetnek általában megfelel, a XI. századi. eillÓzményt annYiban magunk előtt látjuk, hogy
hét urooról olvasunk, ahonnét a vidié!ki egyházszervezJés elindult. Az urbs alig_O
hanem a cívttas szónak felelne meg, amí viszont a XI. század magyarorseágí
lati~ban a vármegvét jelöli.
A hét bencés, (meg a másik öt) neve. akik dunántúli, illetve a zobori. akkor
bencés királYi apátságokból jö1lte!k volna GeI1Jlért püspök segítségére, és
akik az első "főesperesek" lettek volna, nem hiteles. A névanyag feltételezhető
forrása v<ÍSzont, meglehetős vaJIósZJÍnűségJgel je~etó meg a csanádi Szűz Mária
apátság nekrológíumában, halottas könyvében. Ebben' szerepeíhettek szerzetesek,
olyan nevekkel (és monostorokkal), mínt amínőkkel a XIV. századi áltdolgozó
a nagyobb legendában a GeI1Jlértet segítő bencéseket emliti. Egy ilyen jellegű
forrás hasm.álatáJt feltételezhetjiiik., ha maga a forrás (sem Csanádon. sem más
helyen Magyarországban) nem is maradt meg.
létezŐ

16. István kiJrály várakozásainaik Gellért valóban megfelelt.

Kitűnhetett

ez már

a király életének utolsó éveiben, melyek viszont az új püspökség történetének
első, kezdeti szakaszát képezik. De még inkább nagvra nőhetett az apostolt relszántság, küldetéstudat Gellértben. az István halálát követő zavaros. veszélyes
évtizedben. A végkímenetelre való belső felkészüfés; leginkább a püspök egyetlen megmaradt munkájából, a Deliberatióból olvasható ki.

Gellértnek több elveszett, vagy lappangó művéről tudunk. Ű, maga emliti a
Zsidókhoz írt levél magyarázatát (Delib. 5,746-749); az Isteni örökségről (De di-

vino patrimoruo) címen a János evangélíum prológusához írt kommentárját (Delíb.
8, 1296-1298). Feltételezik egy mariológiai értekezésének egykori meglétét, sót
előkerülését (ld.
bíblíogr.), A Deldberatío jelenlegi használati. megértési nehézségeiről már szólottam." Mégis néhány. lényegesebbnek rnutatkozó, örwalíomásszerű gondolata Gellért lelki habítusát, a vértanúságra kés~ülő szerzetespüspököt
a haJáHa! szembenézés mélységes komolységában mutatja. "Az egész vi1á,g mely
a Szentleliket befogadni nem képes, tüzes kemencének mondható, amit naponként,
csak mindenféle gonosztett elkövetése kedvéért gyújtanak be ..." (Delib. 1,162-164).
"Pro nephas! szégyen-gyalázat, hogy a mi Iátnokaínk (nostri videntes. a püspökök) nem a nyilvánosság előtt szélnak hangosan (forís non clamant) , hanem csak
magukban rnorognak. Parancs vagy felszólítás nélkül még rnukkanní sem mernek (nil musita:re audent), nehogy a király fülét megsértsék. És azt mondíák,
hogyan mondjunk bármit is, ami a királynak nem tetszik... Inkább a színészkedő kedélyeskedét kedvelik (rnagís simulatum expetent cachínum) semmínt, hogy
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az Isten hatalmas igéjét hirdessék ..." (De1ib. 2,211-215). Gellért határozott fellépése Péter és Aba Sámuel elmen ezeknek El kijelentéseknek történelmi hitelt ad.
De ugyanilyen hitel illeti meg a nálánál kevésbé kötelességtudó püspök!társait
bíráló szavait: "Senkiit, hacsak nem az i1iyeneket, a mí Pannóniánk nem szekott
elviselni. .. Boldog pedig az és szerenesés. aki e tekintetben semmi mást nem
tisztel, hacsak nem az igazságot, mely a villág elienséges indulatát nem féli"
(Deldb, 3,424-429.).
Az utolsó előtti Iolíón, azt kel!! hinnünk, a végső próbatéteire . készülő pÜSpök a kereszt teológiáját hirdeti. "Erre (a keresztfára) száNt fel az Isten, midőn
lelkét adta az emberi nem üdvéért. De ezen a kereszten van a kerubim is, azaz
a tudás teljessége. Az ugyanis, ki rajta függött, általa tanított mínket a menvnyeí bölcsességre és hogy' meglássuk az Isten titkos dolgaiban elrejtett kín.cset ..." (Delib, 8,1683-1687). Erre tanítja Krísztus ~házát, s az egyház tanítása ad erőt a végső útra készülő csanádi püspőki!lek és egy-két hűséges társának. Mert hiszen az egyház ís ,.a kerubok fö1é emelkedik, s a szelek szárnyán repül a Jegyes elébe, annak ölelő karjaiba ..." (Ascendit sunra oherubím
et volat super perinas ventorum in oceursum Sponsi. quo illius astrínaatur amolexibus ... Delib. 8,1709-1711). Ezek: az utolsó szavak - nagy valószínűséggel . amiket GeMért a magyar egyház számára végsőtanításk.ént leírt... Itt van tehát az újabb feladat: Gellért művét, szövegtörténetí és szövegkrítíkaí vizsgálata
után, a magyar spiritualitás története egyik alapvetéseként méltatní.
17. A források rövid ismertetése, értékelése vetette fel Gellért püspök életének
és művének jobb, teljesebb megismerése érdekében megoldandó problémák soráto Most már e problémák ismeretében, s a biztosabb, pontosabb me~Ltáso
kat a problémák megoldása után remélve, jelemegi. tudásunkat - többnyíre feltételesen fogalmazva - a követkeeőkben foglalom ÖS6ze. '

Gellért a 980 körüli évekvaJlamelyikébenés Veilencében született;" későbbi
hagyomány szerínt a Sagredo csaLádból. Talán már gyermekkorában. a nem
sokkal előbb alapított velencei S7JE!Il1t György (San Giorgio Maggiore) bencés apátságba lépett. san Giorgio bencesei alapítójuk és Szent Romuáld közötti barátság révén nem állhattak távol az utóbbi áltad kezdeményezett új remete-bencés
irányzat szellemétől sem. Gellért nevelése is e szellemben folyhatott. Mint fiatal
szerzetes megfordult GaLliában (Saínt Mö.chel de Cuxa) és esetleg a kalábriad Rossano görög kolostorában. Igy megísmerkedhetett Pseudo-Díonvsíus műveivel és
valamennyire a görög mísztíkus teológiáva]. Ez Ismerkedés következményeképpen
a kontemplációra hajló, az artesben viszont csak kÖZepesen járatos szerzetesből
inkább a lelki élet mestere lett, mínt teológus (a szőt főként a mai. ..smktudós"
értelemben véve). A szentföldi zarándoklás g'öndolata is Romuáld környezetéből juthatott el hozzá (Szent Gaudentius). Tengeri vihar elől, valószínűleg Ossero
szígetén keresett menedéket, és az ottani Szent Márton kolostor apátja, "Rasina"
(vagy "Raxinus") ajánlotta Gellértnek a már Romuáld és feltehetően az és<zak..
-ítáliaí bencésség előtt általában kedves pannóniai mísszíót, Gellért tehát Pannőniába indult, és mínden valószínűség szerint pécs és Pécsvárad voltaIk: első
magyarországr cállomásaí. Innét jutott tovább Fehérvárra. majd talán E&.Itergomba, István király környezetébe. Itt [árulhatott hozzá esetleg Imre hercegnek, ha
nem is iskolai, de inkább lelki életre nevelésIéhez. A Bakonyban eltöltött remeteévek után a marosvári (csanádi) püspökség élére' került. Egyházmegyéje szervezését nagy, valóban az apostolokat utánzó buzgósággal, és nem is sikertelenül
végezte. Az István király halálát követő években bekövetkező zavarok között
szigorúan csak Ielkíísmerete szavlát követte, és.az lsten ítélete szerinti becsületét tekintve csupán, szernbeszáldt a hatalmasokkal. E:zJekben az években, talán
a Iegutolsókban, dolgozott egyetlen megmaradt, be nem fejezett művén a Deliberatión, a, tüzes kemencébe vetett három zsidó ifjú éneke fölötti elmélkedésen. A magyar spiritualitás alapvető fontosságú emléke ez a könyv, mely saí-

597

nálatos módon csak fogalmaeaeban és abból készült, nehezen érthető másolatban ismeretes. A Delíberatío teszi iga.záln megísmerhetővé Gellért Ielkiségét, életének végkimenetelére készülését. vértanúsáeát,
A véntanúság. az utolsó híthirdetés. 1046.. szeptember 24-én következett be:
Fehérvárról a pesti révhez, a Lengyelországból hamtérő hercegek elé igyekvő
Gellért püspököt lázadó pogány magvacok a révtől nem messze körülvették, a
hegy Dana feletti szíklás oldala felé hurcolták. megkövezték, s a haldokló püspök szívét láJnd'lBával átverték. HOI1ltitestét a Duna-partra dobták. arra a helyre
(az Erzsébet híd és a Rudas fürdő között) ahol szentté avatása után (1083) tiszteletére templomot építettek. Tetemét később Csanádira vitték és az ottani Boldogasszony apátságöan, a vele egy. regulát követő szerzetesek közé temették.
ünnepén énekelte valamikor a magyar egyház, ezt a ma' már elfelejtett antífonát: " ... a föld végső határairól hívta hozzánk az Úr Gellértet, hogy ezen a mi
földünkön legyen zarándok és jövevény, a mennyei hazában pedig a szentek polgártársa és az Isten házanépéhez tartozó; ott, mínt Istentől nekünk adott pátrónus, szüntelenül méltáztassék közbendérní e szerit népért és az összes hivekért,"
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