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SZENT GELL~RT PANNÓNIÁBAN

Elérkezett Szent Gellért a pannóniai részekre, hol
akkor a legkeresztényibb király, István uralkodott;
előadta nék i útja célját s a király szíves szeretettel
fogadta; majd tapasztalva buzgalmát és szentségét,
útitársait titkon elbocsátotta s egyedül csak őt tar
totta magánál. Őriztette is, "custodiam adhibuit " ,
valószínűleg azért, mert vendége mindenáron to
vább akart menni a Szentföldre. Ennyit tud a kisebb
legenda arról, hogyan került Szent Gellért Magyar
or szágba.

Szűkszavú tudósítás; ám annál bővebb, annál ter
jengősebb a nagy életrajzé. Ez elmondja, hogy a
tengeren vihar éri utol a zarándokokat, s "nagy
nehé zsége támad az evezés nek"; ki is kötnek " némi
nemű monostornál", bizo ny ára valahol az isztriai
part mentén. Éppen akkor ott időzik "Razina úr,
Szent Márton monostorának apátja s Gellértnek
egykor igen jó barátja" . A szélvész miatt egyikük
sem tud tovább hajózni, s az egész nagyböjtöt az
apátságban kell tölteniük, "mit is Gellért úr nehezen
viselt". Razina, látva búsulását, figyelmezteti őt, ne
bo sszankodjék, hiszen biztosan a gondviselés ren
delte így, s megn yugtatja, hogy amíg együtt lesznek , örö mest gondoskodik ról a is,
kísérőiről is. Az író a következő jellemzően an akroni szt ikus intelmet adj a szájába: "De
kérl ek téged, hogy tud om ányodnak értelme szerint felelj nekem: mivel te It áliában
ma giszter vagy és apátod , Vilmo s azért küldött téged tanulásra, hogy testvéreidnek
doktora lehess és azzá légy, onnan megtérve isteni gondviselésből apátúrrá tétettél és te
gyermekségedtől fogva mindeneknek kedvére való vo ltá l, mo st ped iglen ama felette
tisztességes helyet elhagyván és testvéreidet szomorúsággal teljesen ma gukra hagyván,
ismeretlen népekhez sietséggel miért sietsz? Volt-e csak vala ki is ebben tanácsadód?" S
hogy Gellért nemmel felel, így folytatja : "Ha senki , akkor semmiképpen nem válik
ha szonra, ha pedig valaki, ak kor hihetem, hogy némi foganatj a lészen . Mert soha nem
olvastuk, hogy néminemű klastromos atyafi ilyetén dologért Jeruzsálemet kere ste volna,
hanemha nem a kerengőző kóbor atyafiak közül valók. Mivelhogy emez út a világi
hivőknek vagyon rendelve a Szentföldért való hadakozásnak miatta, a testvéreknek
pedig egyéb út vagyon rend elve, mit kedvességtek jól ismer. Mert ott a keresztese k
tartoznak viaskodni . Ott a te je lenléted ben ócsá ro lni fogják a zsidók a mi Megváltónk
nak szü lőanyját , mit is hallan od semmiképpen nem leszen javadra. Ne gondoljad, hogy
téged én megfeddeni aka rnálak, hanem csak azért tanakodom veled, hogy reá vigyázz
és elmélkedjél, hogy vajon jól cselekednél-e avagy nem. " Mire Gellért "pironkodva",
"erubescens" feleli: " Miképpen leend a mennyekben az akarat, azonk éppen légyen" .
Megemlékezik ugyanis az evangéliumi szavakról: "Csak egy haj szál sem fog elveszni a
ti fejetekről".

A jelen írá s a szerző hátrah agyott Szent Gellért-tanulmán yának harmad ik, befejező része. Az első

részt - Szent Gellért és legendái - 1980. szeptemberi, a másod ikat - Első szelllj eink - 1981. augusztusi
számunkban közöltük . .
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A nagy legenda írója ezúttal is elárulja, mily téves fogalmai vannak a keresztes
hadjáratokról s mily keveset tud az azokat megelőző zarándoklatokról, általában a
búcsújárásnak arról a lelkes divatjáról, mely éppen Szent Gellért idején élte virágkorát.
Mert ha tud, Razina apát aligha hasonlítja Gellért vállalkozását ama kószáló barátok
szokásaihoz, akikről mint a szerzetesek negyedik fajtájáról - a gyrovagusokról - azt
mondja Szent Benedek regulája, hogy tartományról tartományra csavarognak, harmad
negyednaponkint másutt és másutt szállnak meg, folyton kóborolnak, soha egy helyben
nem maradnak, "semper vagi, nunquam stabiles". Amennyire időszerűtlen e megjegyzés
Szent Gellérttel s egyáltalán a tizenegyedik századi magyar kereszténységgel kapcsolat
ban, éppoly időszerű akkortájt, amikor a nagy legenda keletkezhetett. Hiszen III. Hono
riusz pápa már 1225-ben nehézményezi, hogy mióta a bencés rendet "a gazdagság
hullámai öntözik s a királyi bőkezűség emlője táplálja", fölhagyott Szent Benedek
szabályainak követésével, szakított a fegyelemmel és alázatossággal s a korábban, III.
Ince pápa által a lateráni zsinaton kezdeményezett reformtörekvéseknek sem lett foga
natjuk. 1241-ben IX. Gergely szólítja föl az esztergomi érseket a-tartományában lévő

bencés házak megreformálására, mert aszabályoktól való eltérés már IV. Béla királynak
is föltűnt; 1267-ben Guido pápai legátus próbálja orvosolni a rend bajait. 1279-ben a
budai zsinat határozatai tiltják, hogy szerzetes világi papok vagy világiak módjára
öltözzék, világias foglalkozást űzzön, például vadásszék; elrendeli, hogy "az apát engedé
lye nélkül a szerzetes nem távozhatik a kolostorból, de ekkor se menjen ki magányosan;
s mindazok a szerzetesek, akik a kolostorból apáti engedély nélkül távoznak, hogy
valamely iskolát látogassanak, vagy ott grammatikán, teológián s logikán kívül egyebet
is hallgatnak, kiközösítés alá esnek". IV. Ince pápa már a tizenharmadik század derekán
kifogásolja, hogya papok Magyarországon is szívesebben tanulják a római jogot, mint
a bölcseletet és a teológiát; J 263-ban pedig IV. Orbán arra hatalmazza föl az esztergomi
érseket, hogy föloldozza a kiközösítés alól azokat az egyháziakat, akik tilalom ellenére
római jogot vagy orvostudományt hallgattak. Minél többen látogatják a külföldi egyete
rrteket s minél több alkalom lesz arra, hogya tanult emberek immár a káptalanokon,
kancelláriákon, hiteles helyeken kívül is elhelyezkedjenek, s minél erősebben fordul
ennek következtében az érdeklődés a világi tudományok felé - Nagy Lajos egy nyilatko
zata szerint a tizennegyedik század derekán egész Magyarországon egyetlen hittudomá
nyi magiszter sincs -, annál több lesz nálunk is a "kóbor atyafi", a "stabilitas" elvével
fölhagyó vágáns szerzetes, "monachus gyrovagus", "clericus vagus", vagy mint Szent
Chrodegang regulája nevezte: "acephalus". A zsinatok is kénytelenek ellenük újton újra
végzéseket hozni, illetve kénytelenek korábban kellő eredmény nélkül hozott végzéseiket
megismételni. E rendi és káptalani fegyelem szempontjából igen komoly bajokat csak
fokozták a kegyúri jog körüli visszaélések: apátságok, javadalmak eladományozása
illetékteleneknek, világiaknak sokszor, akik a monostor szellemével nem törődtek, javait
elprédálták, a rendtagok megélhetésérőlnem gondoskodtak, annyira, hogy azok egyes
helyeken nyomorba jutottak s emiatt elszéledtek. Amit ez a kommenda-rendszer vétett,
azt nem hozhatta helyre, sőt olykor csak tetézte fordítottja, a pápai rezerváció, amikor
tudniillik a pápa egyes javadalmak, püspökségek, apátságok, prépostságok és kanonoki
stallumok kinevezési jogát magának tartotta fönn s azokba a maga embereit helyezte,
nem mindig olyanokat, akik erre a legmegfelelőbbek lettek volna. Ilyen körűlmények

közepett az is előfordult, hogy főpapi székek vagy esztendőkön át betöltetlenek marad
tak, vagy egyszerre két gazdájuk is akadt: egyiket a király nevezte ki, másikat a pápa.
Ez a rendszer éppen a tizennegyedik században vált mind általánosabb s hatásában mind
károsabb gyakorlattá: sorra kerültek kommendátor kezére többek között Pannonhalma,
Szekszárd, Garamszentbenedek, a cisztercita Pétervárad, a premontrei Jászó.

Már a tizenharmadik század elején találk?zunk a fegyelmezetlenség oly kirívó, bár
kivételes esetével, mint a Csanád megyei ittebői bencés monostoré, ahol a szerzetesek a
szent edényekből hamis pénzt vertek, a rendi vagyont elszatárolták s aztán) a püspök
haragjától tartva apátostul szétfutottak. 1220 táján a telki bencés apátságról halljuk,
hogy alig két évtizedes fönnállás után jóformán üres, lakói hitehagyottak vagy vágánsok
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lettek. 12l2-ben szüksége mutatkozik az egresi cisztercita apátság megreformálásának,
1232-ben Pilisen és Pásztón észlel visszaéléseket a rendi vizitáter s az ebből származó
vesztegetési ügy következtében el is csapják a pilisi apátot, negyven évvel később ugyanez
a sors éri a pásztóit, s a rendi nagykáptalan is nehézményezi, hogy a hazai cisztercita
házak fegyelme meglazult s a tagok "nemigen épületesen élnek". 1360-ban a cikádori meg
a pilisi apát közt folyik.súlyos viszálykodás, melyben Henrik pilisi apát végül megfosztja
tisztjét ől és foglyul ejti a cikádorit. Nagy Lajos, látva a cisztercita kolostorok zilált
állapotát, egyenesen a citeaux-i generális káptalanhoz fordult orvoslásért. Az a reini
apátot küldte ki vizitátornak 1365-ben: a királyhoz intézett jelentése szerencsésen ránk
maradt. Az egyes kolostoroknak adott reformrendeleteihez - mondja - mindenütt
hozzáfűzte, nyilván mert szükség volt e szabály hangsúlyozására, hogy "kóbor vagy
szökevény szerzetest egyik kolostor sem fogadhat be, hacsak az illető elő nem mutatja
apátja bizonyítványát". Nem jobb a helyzet a premontreieknél sem, hol a tizenötödik
század folyamán több nagy múltú prépostság elsorvad, a tizenhatodik elején a kommen
datúrák következtében a rendnek már csak egyetlen szabadon választott prépostja van,
a sági, Fegyverneki Ferenc. A bencéseknél a tizennegyedik század végén már nem a
pannonhalmi apát gyakorolja a káptalanon a főelnöki jogokat és teendőket, nem ő a
"praesidens principalis", lévén az apátság kommendatúraként elajándékozva.

Amily kevéssé illik tehát Razina apát megjegyzése arra a korra, amelyet a nagyobb
legenda rajzolni igyekszik: a Szent István idejére, épp annyira találó a tizenharmadikra
s főként tizennegyedikre. Viszont nagyon is érthető olyan írónál, aki mintegy példaként,
nagy részletességgel állítja olvasója elé azt a szigort és fegyelmet, mellyel Gellért a csanádi
székesegyház káptalanját, kanonoki testületét a közös életben megszervezte. Ami a
tizenegyedik századra vonatkoztatva anakronizmus, érthető törekvés megnyilatkozása
a tizennegyedikben.

Eltelik a negyvennapos böjt; ideje, hogy az író tovább vigye utasait ama "néminemű

monostorból". Folytatja a megszakadt dialógust: megkérdezteti Razinával Gellérttől,mi
a szándéka. "Mert tudom, jóra törekszel és nem rosszra, és tudom, hogy az emberi
szándék cselekvés előtt külőnb-külőnb félékre ingadozik." Mire Gellért, nem csekély
tanúságot szolgáltatva a legendaszerző párbeszédíró ügyesscgének, így felel: "Mindenek,
miket mondottál mind mostanáig és kiváltképpen ama versecske, mit is végezetül mon
dottál, felette igaz, és tudd meg, hogy igazában az én szívem meg van osztva". Az apát
fölveszi a végszót. "Ha meg vagyon osztva, akkor erőtelen, az erőteleneknek pedig
mindeneknél főbb orvossága az egészség. Higgyed, Gellért uram, te hívséges társad
vagyok, azért majd reá ismerj, ha igazat szólok." "Szívesen" - válaszolja Gellért, Razina
pedig folytatja: "Ime Jeruzsálemba készülsz, hogy prédikálj a szaracénoknak és a zsidók
nak. Miképpen fognak ők téged befogadni, kik is az apostolokat be nem fogadták. A
tengeren pedig ha jönne rád hajótörés, mind a te tudományoddal együtt elsüllyednél a
tengerbe, mert nem vagy Jónás próféta, hogy harmadnapig a cethalnak gyomrában
megmaradhass. Azért hát legyen kedvedre való az én tanácsom, hogy térítsed a hitetlenek
értelmét, hogy megszabadíts az ördögtől megszállott lelkeket, a szent apostolok példáját
követvén. Mit is most kiváltképpen a magyarok népe kíván. A jelenvaló idők jártában
nem is lelhetnél alkalmatosabb helyet e világon, hogy lelkeket megnyerjél az Úrnak
számára. En pedig kész vagyok kedvességedet mindenekben segíteni." Gellért "moso
lyogva" csodálkozik e szavakon, mert soha nem jutott eszébe, hogy a magyaroknak
prédikálna, azokat térítené, kikért maga Razina oly buzgón igyekezett munkálkodni.
Elhatározta tehát, hogy megnyugszik barátja tanácsában.

Hajóra szállva együtt mennek Zárába, ott élelmet vásárolnak, könyveiket szamarakra
rakják s vezetőt fogadnak, bizonyos Krátó nevűt, "ki is ama tartományoknak útjait és
ösvényeit ismerte" s ki őket ura parancsa szerint hántódás nélkül elvezette Novigrádig.
Neugrádig ~ a legendában nyilván másolási hiba folytán .Engat" áll, ge WiU/l a maga
jobb kéziratában "Neugrad"-ot ír; - onnét meg társat is vevén maga mellé, "kelet fele
tartott", s végül is megérkeznek Pécsre.
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Hogy ki volt az a bizonyos Razina apát, akivel Gell~rt a nagy legenda szerint az isztriai
part monostorában találkozik, honnét ismerik egymást, honnét van régi barátságuk:
mindezt nem tudjuk. A legenda azt mondja róla: "abbas monasterii Sancti Martini",
Szent Márton monostorának apátja, amiből könnyen adódhatnék a következtetés, hogy
a pannonhalmi apátságnak volt a feje, lévén az is Szent Márton tiszteletére emelve; s ha
valakit a tizenegyedik században Magyarországon Szent Márton apátjának neveztek,
"ebből mindenki érthette", hogy a pannonhalmi apátról van szó. Csakhogy ezek a
föltételezések mind az állítólagos Valter-legenda bűvöletében születtek; holott Gellért
viszontagságainak elbeszélése mindenre inkább vall, mint tizenegyedik századi eredetre.
Már pusztán a párbeszédek ötletes simasága is alapos gyanút kelthet. Az egész beszámo
ló nyilván tehetséges későbbi írói munka, nem pedig olyan valakinek a tudósítása, aki
az állítólagos eseményeknél jelen volt, vagy azokról szemtanútól hallott.

Lehet, hogy az elbeszélés magja oly megtörtént valóság, melynek emléke élt a hagyo
mányban; lehet, hogy Gellértet valóban beszorította valaminő tengerparti monostorba
a vihar. Hogyan jutott innét Magyarországba, noha az orkán elültével nyugodtan
folytathatta volna útját kelet felé: ezt a dolgok kapcsolataira és előadása folyamatosságá
ra ügyelő tizennegyedik századi írónak mindenképpen meg kellett magyaráznia; ki kellett
töltenie azt a hézagot, amely a kis legendában tapasztalható, ahol is Gellért útra kelve
egyszerre csak Pannónia részeire érkezik. Elmondja hát a viharos nagyböjt történetét:
azt, hogyan igyekszik "Razina apát" eltéríteni szándékától egykori barátját, hogyan
igyekszik rávenni őt, hogy a szentföldi zarándoklat helyett inkább a magyarokat térítse.

Ez az egész részlet egyébként az adatnélküliség nyomait viseli magán. Az írónak itt
nemigen állhattak rendelkezésére tények; mindent úgy kellett kitalálnia, rekonstruálnia.
Ezért aztán egész művének éppen ez a része a legirodalmibb, legnovellisztikusabb jellegű,

legkevésbé történeti; tények elősorolása helyett ezért folyamodik inkább pusztán írói
eszközökhöz: egy meglepően hosszú dialógus megszerkesztéséhez. A monostort, ahová
e párbeszédet képzeli, nem is tudja pontosan meghatározni: egy bizonyos monostornak
nevezi, ahelyett, hogy megmondaná a nevét, noha egyébként a topográfiai hitelesség
iránt elég erős az érzéke. Kifejezésének általános jellege - "quoddam rnonasterium" arra
mutat, hogy maga sem gondolt határozott helyre, mikor Gellért útvonalának ezt az első

állomását kikövetkeztette, vagy inkább talán - majdnem regényesen - elképzelte.
A következő állomás, ahová hajón mennek, Zára. Gellért már elhatározta, hogy

megnyugszik Razina tanácsában, most mégis délnek tart a legenda szerint, kerülőt tesz
nyilván, ahelyett, hogy a kurtább irányt választaná; s ami még föltűnőbb: Razina
egyszerre eltűnik az elbeszélésből, az író többé szót sem ejt róla; Pécsre Gellérték már
nélküle érkeznek meg. Megjelenik azonban, ráadásul nevén nevezve, Krátó. Ez a pontos
ság itt legalább annyira meggondolkoztató - legalább annyira látszik afféle "költött"
figura költött nevének - mint az imént a monostori párbeszéd a maga társasági s nem
minden iróniától mentes csiszoltságában.

Az előző fejezet végén azt olvassuk, Razina maga is szorgalmatoskodott a magyarok
ügyéért: "pro quibus ipse Rasine tam sollicite laborare nitebatur". Ám a szöveg nem
mondja, hogya magyarok térítésében buzgólkodott; abban fáradozott, hogy Gellértet
megnyerje a magyar misszió ügyének, s ezzel fáradozott egyben a magyarokért is, azzal
az igyekezettel, amit Gellért meggyőzésére fordított. Mindebből tehátnem következik,
hogy az író Razinát magyarországi apátnak tartaná. .

A következő fejezetben ez áll: Krátó urának rendelkezése szerint, "ad preceptum
domini sui" elvezeti Novigrádig Gellértéket. De ki volt az ura? Az előzőleg elmondottak
s az egész előadás természetes értelme szerint nem más, mint Razina, akiről valóban nem
is hallunk többé. Egyik járatos szolgáját kísérőül rendeli vendége mellé, maga pedig
eltűnik, azaz ott marad a maga monostorában valahol Zárában vagy környékén.

Az egész elbeszélés természetesnek tűnik, ha csupán szövegéhez ragaszkodunk és
annak tekintjük, ami: egy kései író hitelesség látszatát kelteni törekvő rekonstrukciójá
nak.. Sok kutatónkat azonban megzavarta az általánosságban mozgó "abbas Sancti
Martini" kitétel. Ennek alapján Razinában mindenképpen magyarországi apátot akar-
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tak látni s pannonhalminak gondolták; keresték tehát, kivel azonosítsák, s így jutottak
.Szent Adalbert féltestvéréhez, .Radinhoz, szerzetesi nevén Gaudemtiushoz, kit a pápa
998-ban a gneseni érsekség élére akart tenni, s kinek székvárosábóllOOl-ben a lengyelek
lázongásai miatt el kellett menekülnie. Noha semmiféle egykorú vagy közelkorú adat
ilyen értelemben nem szól róla, s noha a pannonhalmi apátok 1693-ban összállított, bár
pontatlan, de több máshonnét nem ismert nevet is fölhozó jegyzéke sem ismeri: pusztán
a nagy Gellért-legenda e hitelesség szempontjából elég gyanús tudósítása nyomán egye
sek a pannonhalmi monostor fejének vélték őt. Holott már magának a legendának a
szövege szerint sem magyarországi, hanem valahová Zára vidékére való apát ő. A kérdés
nem is az, ki volt valójában Razina, hanem inkább ez: kinek, minek képzelte a tizen
negyedik századi író azt a Razinát, aki föltehetőleg ilyen formában az ő hiányokat
kitölteni s dolgokat motiválni igyekvő képzeletének teremtménye, akárcsak akit kísérőül
rendel Gellért mellé: Krátó. Az, hogy a legendában Razina Gellértnek "olim amicus suus
pecularis", szintén ebben a motiváló törekvésben lelheti magyarázatát. E régi barátság
jogosítja föl ugyanis arra, hogy beleavatkozzék Gellért ügyeibe, korholja, tanácsot adjon
neki s célját helytelenítve új célttűzzön elébe.

Bár Gellért útjának leírása rekonstrukciónak látszik, annyi mindenesetre bizonyos,
hogy az író a vidéket, melyen hősét átvezeti, illetve a Pécsről Zára felé vivő utat jól ismeri.
S ez természetes is. Nagy Lajos korában a hadi és külpolitika súlypontja részben éppen
e déli tájakra esett, erre vonultak föl a királyi seregek a dalmáciai hadjáratokban,
akkoriban, emelkedik elsőrendű műveltségi középponttá Pécs ésZágráb, ez egyik fontos
közvetítő vonala a kezdődő humanizmusnak, erre haladnak át a király diplomáciai
küldöttségei; s az sem véletlen, hogya legenda éppen Zárából, e magyar érdekkörbe és
uralom alá került adriai kikötőből indítja el Magyarország felé Gellértet, hiszen "Lajos
és felesége egész uralkodásuk alatt szoros kapcsolatban, állandó összeköttetésben állot
tak Zárával, melynek kereskedelmi és hadi jelentősége, különösen Velence miatt, rendkí
vül fontos volt", s mely Itália felé és Itália felől az út legnagyobb állomása; érthető tehát,

-, hogy az író 1380 körül el sem igen tudja képzelni másként az olasz földről Pannóniába
jővetelt, mint Zárán át. Amily meglepőek volnának helyrajzi adatai a tizenegyedik
században, éppoly önként adódók a tizennegyedik harmadik harmadában. S még termé
szetesebbmindez, ha valóban - és igen valószínűen - kapcsolat tehető föl a legenda
keletkezése és Remete Szent Pál ereklyéinek behozatala közt, miután ez ügyben éppen
a pécsi és a zágrábi püspök járt el s benne, amennyiben valóban adtak cserébe Gellért
relikviákat, Csanád is érdekelve lehetett. Nem volna túlságosan merész a föltevés, hogy
ilyen körülmények közt az utat talán maga a legendaíró is megtette s adatai ennek
köszönhetők, rekonstrukciója ilyen személyes tapasztalatokon nyugszik.

Bárhogyan s bármilyen úton jutott is Szent Gellért Pannóniába, annyi bizonyos, hogy
a magyarokról nem sok jót hallhatott hazájában. 898 óta, amikor a honfoglalók dél
pannóniai rajának első kémlelő csapatai a PÓ síkságán megjelentek, kalandozó seregek
újra meg újra végigszáguldtak Itálián, hol a maguk kedvére, hol idegen szövetségben,
rettegést keltve és pusztulást hagyva maguk után. Első súlyos beözönlésük 899-ben
történt; miután a telet dél-dunántúli szállásukon fegyverkovácsolással, nyilak élesítésével
és újoncaik kiképzésével töltik, nyár elején Itáliába nyomulnak s központi tanyát ütve
a Brentamellett, csapataik szerterajzanak s az adriai partoktól a Szent Bemát hágóig
dúlják az olasz földet; majd ismét egyesülve a Brentánál, döntően megverik Berengár
királynak jellegzetes színlelő harcmodorukkal kedvező terepre csalt hadait. Ezt a szep
tember 24-i győzelmüket megelőzően, június folyamán egyik kalandozó és zsákmányoló
csoportjuk Velence alá is eljut; elfoglalják és fölégetik a köztársaság védte1en községeit,
de a város kapui közelében szembetalálkoznak Péter dózse jól fölfegyverzett seregével;
szokásuk szerint kitérnek a túlerő elől s elhagyják Velence vidékét. Az esetről János
diakónus mint fölszabadító győzelemről számol be krónikájában a tizenegyedik század
első éveiben, elmondván, hogy "a magyarok pogány és igen kegyetlen népe Itáliába tört,
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tűzzel és rablással mindent elpusztítva és rengeteg embert megölve, sok foglyot ejtve; kik
ellen Berengár király tizenötezer főből álló sereget vezetett, ebből azonban csak kevesen
tértek vissza". Ha a szerencsésen megmenekült Velencében az események mélyebb nyo
mot nem is hagytak, emlékezetük annál élénkebben élt egész Felső-Itáliában, mely a
magyar kalandozásoknak és szövetségbén végbevitt hadi vállalkozásoknak vagy célpont
ja volt, vagy útjába esett, utoljára 951-ben. A brentai csatát követő hetekben égették föl
könyvtárával és levéltárával együtt Nonantula híres kolostorát; ekkor fosztották ki
Mutina városát s rongálták meg székesegyházát; a krónikák szerint lángoló városok és

. üszkös romok jelellték útjukat, és "szörnyű félelem" támadt közeledésük hírére. A
mutinai székesegyház levéltárában egy 1000 körül írt kódexban fönnmaradt a város
lakosainak könyörgése védőszentjükhöz, Szent Geminianushoz, jellemző tanúságaként
a kalandozó magyaroktól való .Jiorrífícus metus"-nak.

Confessor Christi, pie Dei famule,
O Germaniane, exorando supplica,
Ut hoc flagelIum, quod meremur miseri,
Coelorum Regis evadamus gratia.
Nam doctus eras Atti/ae temporibus
Portas pandendo liberare subditos.
Nunc te rogamus licet servi pessimi,
Ab Ungarorum nos defendas jaculis.

Egy másik jellemző emlék egy verses levél, melyet Waldramnus sanct-galleni szerzetes írt
urának, Salamon konstanzi püspöknek a megbízásából és adatai nyomán Dado verduni
püspökhöz, a magyarok 904-i hadjáratának szörnyűségeitfesti: öldöklik a népet - mond
ja-, fölgyújtják az épületeket, lerombolják az oltárokat, szennyes kézzel gyalázzák az
ereklyéket; se szülőnek, se gyermeknek nem kegyelmeznek, anyja szeme láttára gyilkol
ják meg a kisdedet; halomra hullnak ifjak és vének, csecsszopók, fiúk, lányok; a városok
kifosztva, a földek műveletlenül; s a mezők az áldozatok csontjaitól fehérlenek.

Az ilyen leírásokban sok a képzelet műve és sok a közhely; annyi azonban kétségtelen,
hogya magyarok ismételt beütéseikkel nem valami kedvező emléket hagytak maguk
után Itáliában. Ez az emlék az idők múltával homályosult ugyan, de el nem veszhetett.
Későbbi adománylevelek, mint például a pataviumi püspöké 964-ben és 978-ban, gyak
ran emlegetik, hogy kiadásukra azért van szükség, mert a magyarok gyújtogatásai és
rablásai következtében az eredeti oklevelek elpusztultak. Mindez akár valóság, akár
ürügy, annyi bizonyos, hogy az okiratok pusztulását, a kolostorok rombadőlését Felső

Itáliában még a tizedik század végén is a kalandozó magyarok rovására írták, s egyik
fölvonulási útjukat a régi római úton, Aquileja fölött, Tarvisium felé még jóval később,
a tizenkettedik században is Strata Hungarorumnak nevezték. Nem csoda ezek után, ha
az itáliai források, akárcsak a nyugatiak, a magyarokra is ugyanazokat a megbélyegző

jelzőket és közhelyeket alkalmazzák, amelyekkel korábban a hunokat illették: "sevissima
Ungarorum rabies"-t, "Ungarorum furibunda manus't-t, "gens Hunnorum (azaz Hunga
rorum) perfida, servientibus Deo invidá"-t, .Jiorrenda gens infelicium paganorum"-ot,
.ferocissima gens Hungarorum"-ot emlegetnek, s odaképzelik mögéjük háttérnek mind
azt a borzalmat, amit a középkori fantázia Szkitiáról, a pusztító pogány népek félelmetes
keleti hazájáról kitalált; mint a Szent Geminianus püspök életrajzához csatolt függelék,
mely "a magyarok iszonyúan kegyetlen és majdnem mindenki számára félelmetes népét"
említve megjegyzi, hogy az a "szkíták'borzalmas nemzetségéből"származik. Nagyjában
ilyen a véleménye a tizenegyedik század elején Velence udvari történetírójának, János
diakónusnak is: "Ungarorum pagana et crudelissima gens"-nek nevezi a magyarokat.

Ezen a közvéleményen bizonyára módosított valamennyit a magyarok megtérése,
Géza fejedelem, majd Szent István térítő törekvéseinek híre s a velencei dózse-család meg
a magyar uralkodóház közt létrejött rokoni kapcsolat: János diakónus urának, II.
Orseolo Péternek a fia, Orseolo Ottó ugyanis Szent István egyik nővérét vette feleségül
- s ez, miután férjét a velenceiek elűzték, 1026-ban lányával, Froilával s fiával, Péterrel,
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a későbbi magyar királlyal a magyar udvarban talált menedéket. Maga István, minthogy
a térítéshez megfelelő munkatársakra volt szüksége, "kívánságát kikiáltóinak és levelei
nek általa minden tájakon elhíresztelte", mire Szent Mór szavai szerint "idegen földekről

sok pap és szeizetes gyült köréje, mint édesatyjához". E papok és szerzetesek tudatában
azonban Magyarország képe úgy élt, mint olyan földé, ahol könnyen elnyerhetik a
vértanúság koronáját. Tanú rá Querfurti Szent Brunó, Szent Adalbert életírója s a királyi
udvarban nagy tekintélyű Radla szerzetestársa és barátja, kit a mártírságnak szívében
mestere, Adalbert példájára föllobbant vágya hozott hazánkba a tiszai vidéken tanyázó
"fekete magyarok" közé, majd még tovább, az erdélyi hegyeken túl élő besenyőkhöz.

Tanú rá Szent Romuáld, ki arra a hírre, hogy egykori ravennai. szerzetesét, Bruno
hithirdetőta porosz-litván határon megölték, a Krisztusért való halálnak vágyától heves
tűzre gyulladva huszonnégy társával elindult Magyarország felé, hogy életüket adják a
hitért. Szerzetestelepén, Pereumban, Ravenna mellett, mint legendája mondja, oly izzón
égett a kívánság, vérüket ontani Krisztusért, hogy ily vállalkozásnak a szent férfi nem
is vághatott volna kevesedmagával útnak.

Szent Romuáld nem jutott el hazánkba. Amint a határra ért, betegségbe esett s ez
minduntalan újra elővette, amint útját folytatni akarta. Isten inteimét látva a dologban,
lemondott tervéről s hét társával visszatért Ravennába. Két szerzetesét már előzőleg

másfelé küldték, tizenöten vértanúságra szomjúhozva tovább mentek. Ezek közül egye
seket megkorbácsoltak, másokat rabszolgának adtak el, alighanem azokon a déli vidéke
ken, ahol a pécsváradi apát, Bonifác is megsebesült; ez, mondja Szent István nagyobb
legendája, "Asztrik atya helyébe apáttá választatván - (Asztrik kalocsai érsek lett) -,
mikor a boldog király által az ige hirdetésére Magyarország alsó részeibe küldetett,
nyakán karddal sújtatván, jóllehet tovább élt, nem fosztatott meg a vértanúság érdemé
től".

A nagyobb Gellért-legenda írója, szeme előtt a Nagy Lajos-kori Dél-Pannóniával,
bizonyára nem gondolt arra, mily komoly veszedelmekkel járt Gellért idejében az átkelés
e pogány déli vidékeken, - s ráadásul olyan expedíció, melyben szamarak hátán még
könyveket is visznek. Minden baj és viszontagság nélkül vezeti hősét Pécsre, "Mór
püspökhöz". .

Hogy mikor érkezett Szent Gellért Magyarországba, sem a kisebb, sem a nagyobb
legenda nem mondja meg. A Pray-kódexban fönnmaradt évkönyvi feljegyzések szerint
1030-ban lett püspök: ,,1030. Gerardus episcopus ordinatur". Ezt megelőzően a kis
legenda szerínt hét évig élt Bakonybélben: "Heremum, que vulge Bel vocitatur, petiit,
ubi-per VII annos habitavit" . Eszerint 1023-ban vonult volna remeteségbe.

Sajnos, ezen túl semmiféle szilárd adattal nem rendelkezünk. A nagy legenda említi,
hogy István király Gellértet "fiának, Imre hercegnek mesterévé tette sok napokra", "fecit
eum filii sui Hemerici ducis magistrum diebus multis". Hogy honnét veszi, milyen
hagyományból meríti e megállapítást, nem tudjuk. A dolgot sem a krónikák nem említik,
sem a kis legenda, sem pedig, ami a legföltűnőbb, Szent Imre legendája, holott ez hősének
gyermek- és ifjúkoráról elég részletesen beszámol, elmondva, hogy "szorgalmatos őrkö

dés alatt nevelkedett", hogy "betelt a grammatikai mesterségek minden tudományával",
s István "könyvet írt neki az erkölcsök tanításáról s még röviden össze is foglalja, akár
Szent István nagyobb legendája, az Intelmek tartalmát; arról azonban, hogy Imrét
Gellért nevelte volna, egyetlen szót sem ejt. Figyelembe véve a mű sokszoros pannonhal
mi vonatkozásait, melyek mindi arra mutatnak, hogy szerzője ottani bencés volt, vagy
legalábbis erősen kiaknázta a Szent Imréről élő pannonhalmi hagyományokat, arra kell
gondolnunk, hogy Gellért nevelői szerepéről a tizenkettedik század elején mit sem tudtak
a monostorban. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy ha tudnak, Imre herceg életírója éppen
ezt az adatot mel1őzte volna s éppen azután, hogy Gellértet Imrével s apjával együtt a
szentek sorába iktatták. De az is nehezen képzelhető el, hogy ilyen fontos tényről éppen
azon a Pannonhalmán ne tudtak volna, hol maga Imre többször megfordult, hol emlékét
Szent Móréval együtt, azzal mintegy összefonódva, mint az Imre-legenda mutatja, híven
és éberen őrizték, s amellyel a királyi családnak oly szoros és bensőséges kapcsolata volt:
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S vajon a kisebb Gellért-legenda miért hallgatta volna el e dolgot, mely hősére kétszere
sen is magasztaló fényt vetett volna: először li megtiszteltetéssel, mit a királyfi nevelése
s az erre való kiválasztatás jelent, másodszor pedig azzal, amivé, amilyen nemessé,
naggyá, szentté nevelte királyi tanítványát? Nem említi a kisebb legenda e tényt, mert
föltehetőleg nem is említhette, lévén e tradíció a Szent Imre meg a kisebb Gellért
legendánál nyilván frissebb keletű. Mindenesetre e kettőnek keletkezése után, vagyis a
tizenkettedik század első évtizedeinél későbben alakulhatott ki; hacsak ez az adat is nem
a nagyobb Gellért-legenda tudós szerzőjének kombinációja, s akkor nem ő merített volna
a már meglevőhagyományból, hanem ő volna az erre vonatkozó hagyományok forrása.

Ilyenformán természetesen a mű általánosságban mozgó "per diebus multis" kitételé
ből Gellért hazánkba jöttének időpontjára biztos következtetést nem lehet vonni; meg
kell elégednünk annyival, hogy megérkezése legkésőbb 1023-ban történt.

Hogy legkorábban mikor indulhatott útnak, csak meglehetősen bizonytalan számítá
sokból gyaníthatjuk s ezt is csak akkor, ha a nagy legenda velencei adataít hiteleseknek
fogadjuk el. A Szent György monostort ugyanís 982-ben alapították, Gellértet pedig ide
állítólag ötéves korában adták be szülei: 1877 körül született tehát. Huszonöt-harminc
éves kora előtt nemigen lehetett perjel, ily tisztségre már csak mint "előrehaladottabb

korút" választhatták, "cum pervenisset ad tempus prevectioris etatis", aligha előbb, mint
legkorábban I007-ben. Hogy mennyi ideig viselte hivatalát, arról a legenda nem beszél.
Utána, úgy mondja, Bolognában tanult öt évig - ami ugyan föltűnően hosszú s inkább
egyetemi tanulmányoknak megfelelő idő; aztán, hogy mikor, szintén nem tudhatni, apát
lett, - Wion szerint I021-ben, csakhogy sajnos Wion sem hiteles dokumentumok, hanem
csupán hozzávetőleges számítások alapján dolgozott. I030-ig, mint véli, Gellért semmi
képpen sem lehetett velencei apát; láttuk, 1023-ban már Magyarországon kellett lennie;
az azonban, hogy 1021-ben választották volna a Szent György monostor fejévé, nem
látszik valószínűtlennek, amennyiben eltekintünk Szent Imre melletti .magíszterségé
nek" egyedül a nagy legenda tudósítására alapítható föltételezésétől. Ideérkeztét ezek
szerint leghihetőbben a húszas évek elejére helyezhetjük.

Hogy a nagyobb legenda írójának mily kevés adata s mennyire csupán általános képe
volt Gellért megérkezéséről - s éppen ezért mennyire szüksége volt az adatokat pótló
"irodalmi" anyagra, képzelete munkájára -, nyilván mutatják előadásánakszembeszökő

tévedései. Szerinte Gellért Pécsre "Mór püspökhöz" érkezik, majd Pécsett Anasztáz
"váradi", azaz pécsváradi apáttal találkozik s aztán Péter-Pál napjától Szent Benedek
ünnepéig nála, Pécsváradon időzik. Hogy Pécsváradot a tizenegyedik század elején nem
így, hanem Vashegynek, "Mons Ferreus"-nak nevezték, már említettük. De a két sze
mélynév is téves: akkoriban sem Mór nem volt még pécsi püspök, sem Anasztáz nem
lehetett volna már vashegyi apát.

A Pannonhalmán szűzi élete miatt Szent Imrétől hét csókkal kitüntetett Szent Mór,
a Zoerard-legenda szerzője 1036-ban került a pécsi püspökség élére: ,,1036. Maurus
episcopus est effectus" - mondják a Pray-kódex említett évrendi följegyzései. Előde 1009
től - akkor alapította Szent István a püspökséget - a francia Bonipert, Fulbertnek, a
chartres-i nagyhírű káptalani iskola tanárának, majd a város püspökének barátja. Való
színű, hogy innét, Chartres-ból, vagy legalábbis a chartres-i egyházmegyéből került
hazánkba, magával hozva néhány papot is, így azt a Hilduin newt, kit később a pécsi
káptalani iskolában szükséges Priscianus-példányért küldött ki Fulberthoz, és ki koráb
ban annak papja volt, Fulbert válaszlevele ugyanis "a mi fiunknak s a te hívednek",
.filius noster tuusque fidelis"-nek mondja őt. Szent Gellért tehát legföljebb Bonipertnek
lehetett volna vendége Pécsett, Mórnak, aki ekkor még Pannonhalmán élt, semmi esetre
sem.

Pécsvárad egyike a legrégibb magyarországi bencés házaknak. Szent István nyilván
missziós célzattal, a déli részeken végzendő hittérítő munka vezetésére alapította. Első

apátja Asztrik volt, Szent Adalbert papja és lengyelországi, meseritzí monostórának
elöljárója; onnét jött szerzeteseivelSzent Istvánhoz 998-ban vagy 999-ben s szerveztemeg
itt a pécsváradi monostort. István őt küldte ki Rómába Szilveszterpápához koronát kérő
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követségbe; ennek sikeres végrehajtása után kalocsai püspőkké tette, majd megbízta a
szembaja miatt tehetetlenné vált Sebestyén helyett az esztergomi érsekség vezetésével.
Három év múlva Sebestyén meggyógyult s újra elfoglalta főpapi székét. Asztrik visszatért
Kalocsára, de már mint érsek, s ilyen minőségben jelent meg 1012 májusában II. Henrik
császár negyvenedik születésnapján s vett részt a bambergi dóm fölszentelésén, meg az
ez alkalomból tartott zsinaton.

Utóda Pécsváradon a már említett Bonifác volt; ő valószínűleg belehalt térítő útján
szerzett nyaksebébe, mert alighanem így .kell értelmeznünk Szent István nagyobbik
legendájának azt a tudósítását róla, hogy noha sebesülése után tovább élt, mégis elnyerte
a vértanúságot. Ha hitelt adnánk a nagy Gellért-legenda elbeszélésének, utána Anasztázt
kellene vashegyi apátnak vélnünk. Csakhogy ő, Szent Adalbert egykori társa az aventu
nusi monostorban s hűséges segítője csehországi missziójában, miután a csehek libicei
vérengzése után Magyarországba jött, nyomban az épülő Pannonhalma apátja lett s nem
nagyon valószínű, hogy ezt d tisztségét fölcserélte volna a pécsváradi apátsággal. Külön
ben is legkésőbb IOO?-ben már esztergomi érsek, az elhunyt Sebestyén utóda; ez évben
mint .Anastasíus Ungarorum archiepiscopus" írja alá a frankfurti zsinat jegyzőkönyvét.
Annál, hogy ő vashegyi apát lett volna, hihetőbb, hogy a nagy legenda írója személyét
vagy összetéveszti, vagy egynek veszi Asztrikkal, talán a hasonló tévedésbe esett Hartvik
püspök Szent István legendája alapján, mely szerint .Ascricus alio nomine Anastasius
dictus est", Asztrikot másként Anasztáziusznak hívták. De bármint áll is a dolog, Gellért
megérkezésekor sem Asztrik, sem Anasztáziusz nem lehetett pécsváradi apátként ven
déglátója, lévén az egyik már régóta kalocsai, a másik esztergomi érsek. Az egész előadás

ezúttal is kései, homályos hagyományokon, bizonytalan emlékeken épülő rekonstrukció
nak látszik; s komoly kételyt támaszthat az iránt, egyáltalán járt-e Magyarországba jövet
Gellért Pécsett és Pécsváradon, s útvonalát nem csupán a maga korának viszonyai
alapján szerkeszti meg így az író.

Pécs ugyanis, mint említettük, az Anjouk alatt fontos forgalmi, kereskedelmi és
művelődési központ. Nagy Lajos kiváló díplomatájának, Alsáni Bálintnak székhelye s
az Itáliába vivő út utolsó nagy hazai állomása Zágráb előtt. Ami pedig Pécsváradot illeti,
éppen ezekben az időkben emelkedik a kommendátora kezén elhanyatlott Pannonhalma
helyett a hazai bencés apátságok közt a legtekintélyesebbé. Apátja az 1366·i rendi
gyűlésen káptalani elnök s ugyanilyen tisztséget visel l 385-ben Domonkos apát is. Ennek
utóda, Csöméni Imre 1399-ben még együtt elnököl a bátai apáttal, 1404-ben azonban
már egyedül viseli, jeleként Pécsvárad tekintélyének és elsőségének, a "totius Sancti
Benedicti ordinis in hoc regno Ungariae constitutus praesidens principalis" cimet. Jelen
tős építkezések is folynak az apátságban a század második felében. 1357·ben Jordán apát
udvarteiket ad el réttel-földdel a pécsváradi bírónak, mert "palotaszerűházat" emeltet
vén, szüksége van pénzre. A déli részek fokozott biztosítása érdekében szükségessé válik
a monostor várrá alakítása; az oklevelek Csöméni Imre idejében, a tizennegyedik és
tizenötödik század fordulóján kezdik emlegetni a pécsváradi várnagyokat; maga a
helység azonban valószínűlegmár korábban is erődítés volt. Érthető tehát, ha a nagy
.legenda írója hősét a Pécstől alig két órányira eső nevezetes apátságba is elvezeti.

Amit azután Gellért pécsi és pécsváradi napjairól mond, nem egyéb, mint korábban
már jól bevált párbeszédes szerkesztői és elbeszélő módszerének az egyetlen téma variálá
sában nem, kis találékonyságra valló alkalmazása. Mór püspök, olvassuk, befogadja
Gellértet. Epp akkor látogat el Pécsre Anasztáz apát s megtudja a püspöktől, "hogy
felette jeles istenfélő szerzetes pap jött Itáliából". Nyomban föl is keresi abban a házban,
melyet a püspök szállásául rendelt. Beszélgetésük meggyőzi róla, hogy a jövevény való
ban istenfélő ember. Mórral együtt másnap is elmennek hozzá. "Bizony Istennek műve

- mondja Anasztáz -, hogy mi eme tisztelendő király idejében jövén emez országnak
birodalmába, mint elsők hirdettük a népnek Isten igéjét, és most, jóllehet méltatlanok
vagyunk, te püspökké, én pedig apáttá tétettem. ;~zonképpen ítélem azonban, hogy
Gellért úr tulajdon amaz áhítatossággal jött ide. Ultetvén őt azért a mi szekerünkre.
vezessük a királynak elébe, ki őt tőlünk miképpen nagy ajándékot fogja fogadni, mert
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meghagyta nékünk, hogy minden jövevényeket befogadjunk és kiket méltóknak kiismer
tünk, azokat ő személyének kiváltképpen megtartsuk." A püspök pedig: "Te, mi apát
urunk - mondja -, jól tudod ama napoktól kezdve, mikor is mesterünk, Szent Adalbert,
ki eme királyt még kisdedségében tanította, bejött Magyarország birodalntába, és tudjuk
most is, mikpr eme király az ifjúságnak korában áll, hogy ő mindenekkel, kik véle
lakoznak, jót cselekszik. De a mi munkálkodásunk sem vala hiábavaló, mert kiket
láttunk annak előtte bálványoknak szolgálni, most látjuk Jézus Krisztushoz áhítatost
ragaszkodni. Miért is hisszük, nem történt Isten akartának kívüle, hogy Gellért úr oly
sok viszontagságoknak utána eme tartományba bejött, kit is az Ur Jézus mind egészen
mihozzánk elvezetett, hogy nemcsak az ideig való királynak, hanem az örökkévalónak
is meglelje kegyelmét." Gellért erre fölvilágosítja őket: nem Pannóniába készült, hanem
a Szentföldre igyekezett; Razina apát intésére vette útját a Dunának, s reméli, hogy
vendéglátóinak 'segítségével elérheti célját. Azok peaig felelik neki: "Hagyj föl eme
szándékoddal, Gellért, 'és efféle gondolatok ne hurcoljanak ide-tova. Mert az Istennek
akarata vezetett téged eme helyre. Ahol pedig Istennek akarata vagyon, ott minden jó.
Tudni méltó boldog Jeromos könyveinek, mik is Jeruzsálemben írattak, mind az egész
világ részesévé lett. Te pedig írj, taníts, prédikálj, téríts Magyarországban,"

Ezek után a püspök vendégét Péter és Pál ünnepéig magánál tartja; az ünnepen Gellért
szentbeszédet mond s ezt végighallgatja Anasztáz is. Utána Szent Benedek napjáig
Gellért az ő vendége s az ünnepen Pécsváradon prédikál, a püspök jelenlétében. Az
"megismerte, hogy Gellért az igének fejedelme, s mondotta: bizony ama naptól fogva,
hogy az Isten igéjét Magyarországon elhinteni kezdték, ily pap nem láttatott eme
tartományban".

"De azért - jegyzi meg a nagy legenda - ő továbbra is Jeruzsálemba igyekvék."

Hogy a legenda ismeri Anasztáznak Szent Adalberttal való kapcsolatait, az természetes:
a bencés rend szentjei közt tisztelte Anasztázt, ünnepét megülte, emlékét tehát már csak
a liturgikus kultusz is életben tartotta. Feltűnőbbmár, hogy mint az idézett párbeszédes
szövegből kiviláglik, az író Mór püspököt is idegenből jöttnek, Szent Adalbert tanítvá
nyának s bizonyára Anasztáztársának véli; holott Szent Zoerard ünnepének breviáriumi )
lekciója éppen a Mór püspök írta legenda, ennek elején pedig a szerző félreérthetetlenül
megmondja, hogy Pannonhalmán volt "puer scholasticus", s ezek szerint egy nemzedék
kel fiatalabb az első, Asztrik-Anasztáz-Bonifác-féle térítő rajnál. Megmondja továbbá
azt is, hogy püspöksége előtt apát volt, mégpedig nyilvánvalóan pannonhalmi. Más Mórt
pedig, aki Gellért megérkezte táján pécsi püspök lehetett volna, s ráadásul Adalbert
kömyezetéből, vagy máshonnét külföldről került volna hozzánk, sehonnét sem isme
rünk. A tizenegyedik század első feléből egyébként még egy Mór püspökrőlvan tudomá
sunk: Gellért vértanúsága után utódjáról a csanádi püspöki székben, sIO53-ban Pestről

Csanádra történt transzlációjának kieszközlőjéről. Egyes vélemények szerint e Mór
azonos volna azzal, aki a kisebb legenda szerint együtt remetéskedett: Gellérttel Bakony
bélben, s akit a nagyobb legenda szerint Gellért Székesfehérvárra küldött új tanerőkért,

mikor a csanádi káptalani iskola megszaporodott teendőit Valter egymaga már nem
tudta ellátni.

Már e Mór és Anasztáz körüli személyi és időrendi tévedések is a nagy legenda kései
keletkezésére engednek következtetni. Bmellen szól az a mód is, ahogyan ez a legenda
Gellért szentbeszédeiről megemlékezik. Ugy tudja, Magyarországba érkeztekor három
ízben tartott Gellért prédikációt. Először Pécsett Péter-Pálkor emez igékről: "Hi sunt viri
misericordiae", "ezek az irgalmasság fiai" (Ecclesiasticus 44,10). Másodszor Pécsváradon
Szent Benedek napján erről: "Justus (illetve Israel) germinabit sicut lilium", "az igaz
virágozni fog mint a liliom" (Ozeás 14,6). Harmadszor nagyboldogasszonykor Fehérvá
rott a király, az egybegyűlt főpapok, urak és nép előtt erről: "Mulier amicta sole", "a
napba öltözött asszony" (Apokalipszis 12,1). Ez utóbbi alkalommal,jegyzi meg a legen-
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da, "non fuit scriptura, de qua non proposuisset exemplum", nem volt a Szentírásnak
olyan része, amelyből ne vett volna példát.

Ez a megállapítás, meg hogy az állítólagos beszédek témáját mindenütt megadja, arra
vall, hogy anagy legenda írója Szent Gellért prédíkációit olyanoknak képzelte, amilye
neknek a mintaszerű szentbeszédet a skolasztika korának e tárggyal foglalkozó elméleti
munkái előírták. E művek "ars praedicandi"-k, "ars concionandi"-k, "ars
sermonicandi"-k célja és hivatása az volt, hogy vezérkönyvül, tankönyvül szolgáljanak,
és kifeitve a prédikálás technikáját, megtanítsák a középkori papokat a helyes igehirdetés
művészetére. A cisztercita bölcselő, Alanus ab Insulis, vagy másként a lille-i Alanus, az
egyik legkorábbi ilyen elméleti értekezés szerzője De arte praedicatoriá-jában így határoz
za meg a prédikációt: "A hit és erkölcs nyilvános és közösség előtt való tanítása az
emberek oktatására a józan értelem és az egyházi tekintélyek alapján". Elsőrendű és
egyetlen föladata tehát a lelkek hasznának művelése, a hit igazságainak szolgálata és az
erények gyakorlásának előmozdítása.Ne szépségével hivalkodjék, hanem következetes
sége és igazsága erejével meggyőzésünkre és megjavításunkra törekedjék. "Ne legyenek
benne - mondja Alanus - bohóckodó vagy gyerekes szavak, ne a ritmus ékességére vagy
a metrumok egybecsengésére ügyeljen, mert ezek inkább valók a fülek hízelgésére, mint
a lelkek épülésére; az ilyen prédikáció színpadias vagy szépelgő, színészkedő, ennélfogva
mindenképpen elvetendő". Természetesen kívánatos, hogya szónok az érzelmekre has
son, "megindító szavakat alkalmazzon", s nem árt, ha némi időt hagy hallgatóinak a
meghatottságra, "könnyeik ontására"; túl sokáig azonban ne állapodjék meg itt, mert,
miként Lucretius írja, semmi sem szárad föl gyorsabban, mint a könny. Miután elnyerte
hallgatóinak jóindulatát, érdeklődését, térjen a szónok témájára, melyet okvetlenül a
szentírásból s ott is főként az evangéliumból, az apostolok leveleiből, a zsoltárokból vagy
Salamon könyvéből vegyen; ezt a témát fejtse ki s attól más tárgyra elne csavarogjon.
Végül amit tanít, példákkal igazolja."

Ezek nagyjából Alanus ab Insulis Summa de arte praedicatoriá-jának lényeges elvei.
Valósággal egy új retorikai tudományalapvetése ez. Nem mintha a középkorban nem
ismerték volna a klasszikus te.torikának akár műveit, akár elméletét, hiszen lényeges
elemeivel már a trivium keretében megismerkedtek a tanulók; s Aristotelész és Cicero
tanait Boethius és Cassiodorus több művébenis áthagyományozta a későbbi századokra;
így Boethius Aristotelész- és Cicero-kommentárjaiban, vagy Speculatio de Rhetorica
cognatione-jában, melyeknek fölosztásait és meghatározásait többek között Szent Bona
ventura is átvette; az antik szónoklattan azonban művészi igényeivel végeredményben
mégsem felelhetett meg annak a skolasztikus prédikációs gyakorlatnak, mely az egyházi
beszéd elé félreismerhetetlenűl más föladatokat tűzött, mint aminőket az antik rétorok
óhajtottak megvalósítani. Más volt a törekvésük, más az anyaguk is; szükséges volt
tehát, hogy ennek megfelelő elméletet dolgozzanak ki. A középkor nagy rendszerező,

összefoglaló skolasztikus korszakában részben ez a szükséglet hozta létre az "ars
praedicandi"-k tankönyveit,részben pedig a hitszónoklásnak az a nagy fóllendülése,
amely a kolduló rendek gyors elterjedésének s az egyházi kultúrában vitt vezető szerepé
nek következménye. Jellemző, hogy a ránk maradt - többnyire még kiadatlan - "ars
praedicatoriá"-k szerzői javarészt ferencesek és domonkosok.

E prédikációs elméletek - akár a Szent Bonaventurának tulajdonított, de aligha tőle

származó "ars concionandi", akár a ferences Johannes Gellensis Tractatus de arte
praedicandi-ja - Alanus ab Insulisnál jóval nagyobb részletességgel fejtik ki, hogy "a
prédikációban először is a témát kell előrebocsátani, mely az egész beszéd fundamentu
ma s melyben eleve benne foglaltatik mindaz, amit a szónok el fog mondani", hogya
téma mellett főként az ünnepélyesebb beszédekben egy másik szentírási szöveg is alkal
mazandó, az úgynevezett prothema, melynek szerepe az, hogy alkalmat nyújtson a téma
kifejtése előtt Isten kegyelmének segítségül hívására; hogy a protémát a szónok nem
találomra választja, hanem úgy, hogyatémával valaminőmódon kapcsolatban álljon,
vele megegyezzék tartalomban és szavakban is, "realiter et vocaliter", vagy csak gondo
latban, "realiter", s ha c.ak "vocaliter" egyezik meg vele, akkor az eljárás helytelen,
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"genus omnino reprobandum". E témához való szükségszerű kapcsolatán kívül a proté
ma választását még egyéb szabályok is meghatározzák. Minthogy a beszédnek csupán
bevezető része s arra szolgál, hogy "általa valaminő út találtassék az isteni segítséghez
folyamodásra", "ut per ipsum fiat quaedam via ad divinum auxilium impetrandum": a
témával egyező, konkordáló szentírási szöveget a következő öt követelmény valamelyike
szerint kell kiszemelni: vonatkozzék 1. vagy a hallgatóságra, 2. vagy aszónokra, 3. vagy
a hallgatóságra és a szónokra együtt, 4. vagy a Szentírásra és a hitre, vagy legyen végül
5. "invocatio auxilii divini et Dei Genitricis", fohászkodás Isten és a Szűzanya segedelmé
ért.

Visszatérve a témára, a beszéd tárgyául vett szentírási szövegre, következik - a prédi
káció lényegeként - annak fölosztása. meghatározása és kifejtése: "divisio", "distinctio",
"dilatatio". Az elsőnek pontosnak, a másodiknak tömömek, rövidnek, a harmadiknak
hasznosnak kell lennie, mert mint Szent Agoston mondja a De doctrina Christianá-ban
- maga is Cicero "De oratore"-ja alapján -: a szónoknak arra kell űgyelnie, hogy
tanítson, gyönyörködtessen és megindítson, mert tanítani szükséges, tetszeni kellemes,
megindítani azonban annyi, mint győzelmet aratni. Minél fogva a pontos "divisio"
tanulságos, a rövid, tömör "distinctio" gyönyörködtet, a hasznos "dilatatio" megindít.

Fölosztásnak, meghatározásnak, kifejtésnek ismét megvannak a maga pontokba sze
dett szabályai. Aszerint, papoknak vagy laikusoknak szól-e a beszéd, a "diviso" elvon
tabb, jobban a szöveghez ragaszkodó, "intra", vagy pedig konkrétabb, megfoghatóbb,
egyszerűbb, gyakorlatibb jellegű, képekben, hasonlatokban bővelkedőbb, "extra". A
fölosztásnak kulcsai, "daves" vannak, melyek az illető szentírási szöveg értelmét meg
nyitják: például sorra véve az egyes szavak jelentését ("per verba"), vagy a szöveget hely,
idő és hatás szerint taglalva ("tempus, locus, effectus"); s e kulcsok egyben megadják az
egész beszéd vázlatát, "támogatva az ingatag em:lékezetet", "adjuvans memoriam labi
lem": így a prédikáció tartalma és menete oly ritmikus, s ugyanazon végződésekben
kifutó soraival oly rímes, versszerű formulába foglalható, melyet a szónok könnyen
megjegyez ("divisio per casualia"). Ilyen "per casualia" fölosztás például az úgynevezett
Gyulafehérvári glosszák, mind a latin divíziók, mind magyar fordításuk; s e fordítás
egyben annak is bizonysága, hogy a kolduló rendek magyar nyelvű szónoki gyakorlata
is az "artes praedicandi" elveihez igazodott..

Ami a kifejtést,,,dilatatió"-t illeti, a franciskánus "Ars concionandi" ennek nyolc
módját sorolja elő. 1. .Ponendo orationem per nomine", vagyis meghatározva, leírva és
kifejtve, megmagyarázva a téma egyes szavait. 2. "Dividendo", a fogalmak sorozatos
fölosztásával. 3. .Ratíocinando'', okoskodással, vagyis bizonyos logikai metódusok
szerint: ellentétezéssel, cáfolással, ellenvélemények fölsorolásával és meggyőzésével,

Szentírásból vett példák előhozásával. 4. "Per auctoritates concordantes", azaz olyan
szentírási helyek fölsorolásával, melyek vagy szóban ("in termino"), vagy gondolatban
("in sententia") megegyeznek vagy az egyik teljesebben mondja meg, amit a másik állít
("minus plene, magis perfecte". 6. "Per ea, quae sunt ejusdem cognitionis", vagyis az
azonos gyökérből kiindulva: ha például a szövegben felsőfokú melléknév áll, kifejteni,
mit jelent közép- és alapfokon; ha kijelentő módú az igei állítmány, mit jelentene a
mondat föltételes, mit fölszólító módban, és így tovább. 6. "Per metaphoras", a téma
szavainak metaforikus átvitelével és értelmezésével, például a ,justus germinabit sicut
lilium" szövegben az igaz méltán hasonlítható a liliomhoz, mert amint a liliom jó illatú,
úgy az igaz jó hírű, és így tovább. 7. .Diversímode exponere themam": a téma különféle
értelmezésével, éspedigszó szerint ("litteraliter"), képletesen, illetve hasonlítva ("allegori
ce"), erkölcsi értelemben ("tropologice"), végül valaminő földi vagy küzdő egyházban
lévő ténynek a túlvilági életre vagy a győzedelmes egyházra való utalásával ("anagogi
ce"). 8. "Per causas et effectus": okrólokozatra, okozatról okra haladva.

A tizenharmadik század végén e prédikációs technikát Magyarországon is ismerték
már. Az 1291-94-es évekből maradt fönn Benedek nagyváradi püspök két beszéde Szent
Lászlóról; mindkettő ilyen szabályok szerint készült. Témája: "Beata terra, cujus rex
nobilis est", melyet az első beszéd először "per verba" fejt ki, azután az egyes divíziókat
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tovább elemzi: mit jelent például a "nobilitas", s ezt "dividendo" taglalva elsorolja, mi
a nemesség négy tulajdonsága, s az egyes így nyert aldivíziókat "per auctoritates concor
dantes" magyarázva szentírási helyekkel támogatja.

Mikor Szent Gellért állítólagos prédikációinak témáját mindhárom alkalommal oly
lelkiismeretesen megadja s még azt is megjegyzi, hogy Gellért a fölhozott szentírási
helyek bőségével- vagyis "per auctoritates concordantes" eljárásával- mindenkit ámu
latba ejtett: a nagyobb legenda tudós szerzője, ki már az "ars concionandi't-k gyakorlatá
ban nevelkedett, elárulja, hogy ilyen "modem", skolasztikus szentbeszédekre gondol.
Holott - mint az "Octo modi dilatandi sermonem" kezdetű traktátus szerzője írja - Szent
Gellért korában, általában a tizenkettedik század vége előtt ilyen prédikációs elméletek

c nem voltak forgalomban, a szentbeszédek nem ilyen elvek szerint készültek; Szent
Ágoston vagy Szent Bemát - mondja - prédikációikban "nem vettek föl valami témát,
mely a beszéd tárgya s anyaga volna, ott nem szokásos az osztályozás és meghatározás,
hanem inkább elbeszélően (narrative) haladnak". Azok ugyanis - hozza föl magyaráza
tul - mintegyaz egyház alapítói voltak, S ennélfogva a témák taglalásának, az osztályok
alosztályozásainak, valamint mindkettő konkordanciás kifejtésének minden néven neve
zendő érdekességétől tartózkodtak. A szentatyák igéinek témául vétele és konkordálása
"a modem doktorok föladata".

Gellért természetesen, akárcsak Szent Bemát, nem volt ilyen "modem doktor"; az ő

beszédei nyilván szintén ilyen taglalások, osztályozások és fölosztások nélkül, "narrati
ve" haladtak s a hatást nem abban keresték, amiben a későbbi skolasztikus szónokok:
a kifejtett módszer szerint való remeklésben. Az effajta módszer egyébként is csak már
érett keresztény kultúrában lehet otthonos, nem pedig ott, ahol még csak téríteni kellett:
alapot vetni ahhoz, hogy századok múltán közönsége legyen az "ars praedicatoria"
szabályain csiszolt prédikációnak. ,

Ha mindenáron el akarjuk képzelni, milyen lehetett Gellért egy-egy prédikációja,
bizonyára inkább hasonlíthatjuk ama Szent Güntheréhez, kiről Wolfherius hildesheimi
pap mint szemtanú írja Szent Godahardusról szóló legendájában: rinchnachi remeteott
hona pátrónusának, kedves védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak ünnepén a köréje
gyűlteknek Szent János életéről s erkölcseíről, életmódjáról, táplálkozásáról, munkálko
dásáról oly megható példálódzással adott oktatást, hogy "igazat szólok s Isten előtt miért
hazudnék: akik ott voltak s hallották őt, Isten kegyelméből majdnem mindnyájan
bőséges könnyekre fakadtak".

Eleanor H. Porter: AZ ÉLET JÁTÉKA. A szer
ző a 30-as évek amerikai ifjúsági és pedagógiai
irodalmának egyik tipikus képviselöje. Regénye
múlt századi angol protestáns környezetben ját
szódik, melyben - mint Szedő Dénes bevezetése
állítja - "nem a felnőttek világa öli meg a gyer
mekit, hanem megfordítva: egy hús-vér gyermek
hódítja meg varázsával a felnőttek állig begom
bolkozott világát - szinte játszva". Pollyanna
sorsa azt kívánja példázni, hogy "örömre szület-
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tünk a világra" s hogy ez az általános - már-már
közhelyszerű - igazság "mindig és mindenütt
érvényes". A gyöngécske mű - Forcher Irma
fordította magyarra - alig haladja meg a szoká
sos javító-nevelő célzatú, gyermeteg hangon elő

adott fércmunkák színvonalát. Mondanivalója
bármily nemes is, a művészi ábrázolás alacsony
színvonala lerontja az önmagában hatásos tör
ténetet is. (Szent István Társulat, 1983)
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