
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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