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A Gellért-legendák
Szent Gellért, az első magyarországi vértanú legendája két szer
kesztésben maradt ránk. A két szöveg keletkezési ideje egymáshoz,
valamint krónikáinkhoz, okleveleinkhez való viszonya máig vita
tott. A kisebb legenda legrégibb kézirata a 13. század végéről ma
radt fenn, a Biblioteca Nazionale Marciana őrzi Velencében. A szö
veg tehát még ez előtt keletkezett. A nagyobb legenda csak a 15.
századból maradt ránk. Ennél azonban nyilvánvalóan korábbi. Em
líti a szöveg Nagy Lajos király anyjának Erzsébet királynőnek 1381
ben bekövetkezett halálát, tehát ez után nyerte el végső formáját.
Mégis több olyan korai adatot tartalmaz, amelyek a 14. században
már nem lehettek ismeretesek. A két legenda-változatban termé
szetesen sok az azonos adat, esemény, de vannak egymástól eltérő

ek is. Egyik sem lehetett a másik közvetlen forrása. A kutatás abban
egyetért, hogy mindkettő egy elveszett őslegendából merített.

A történettudomány és a filológia elsősorban a krónikák által
közölt adatok történeti helyességét vizsgálta. Mint irodalmi mű
vekkel alig foglalkoztak a legendákkal, pedig Csóka Lajos szerint
a nagyobbik legenda "regényes" alkotás. Hans Robert [auss meg
állapítása szerint a középkori írásművekben két alapvető írói tö
rekvés figyelhető meg: egyrészt eleget kívántak tenni az olvasói
elvárásoknak abban az értelemben, hogy a mű megfeleljen általá
nos ismereteiknek, arra épüljön, amit az olvasók-hallgatók a mű

fajtól elvámak. Jelenti ez a műfajnak megfelelő szokványos szer
kesztési sémák, fordulatok, hasonlatok, toposzok alkalmazását.
Másrészt azonban a szerzők arra is ügyeltek, hogy művük megfe
leljen az olvasók újdonságvágyának, legyenek benne olyan ele
mek is, amelyek meglepetést okoznak.

A másik fontos kiindulópontot, amit minden középkori írásmű

vagy képzőművészeti alkotás értelmezésénél figyelembe kell ven
ni, a megbízó szerepe. Joachim Bumke átfogó vizsgálódásai ah
hoz az eredményhez vezettek, hogy tulajdonképpen nincsen a kö
zépkorban műalkotás mecénás nélkül. Hivatásos, független írói
réteg ekkor még nem lévén, egy mű megírásához szükséges
anyagi és személyi feltételeket csak egy egyházi vagy világi meg
bízás tudta biztosítani. Egy intézmény (püspökség, káptalan, ko
lostor, udvari kancellária) műkődéséhez, az itt folyó oktatáshoz
szükséges kódexek előállítása általában csak másolási feladat volt.
Ennek voltak hivatalos, félhivatalos függeimi keretei. Egy új mű
megírására vonatkozó megbízás kiválasztott személynek szólt, a
megbízás kiterjedt a mű általános felfogására, tendenciájára, de
még például a liturgikus szerkönyvek illusztrációjának képi prog
ramjára is. Így például pontosan kimutatható, hogy Oroszlán
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Heinrich braunschweigi herceg által a helmarshauseni bencés
apátságnál megrendelt Evangelistarium képei hogyan juttatták ki
fejezésre a megrendelő uralkodói ambícióit, amelyek a császári
trónra is irányultak.

Abban egyetértenek a történészek, hogy a feltételezett őslegen

da felhasználta a természetesen királyi megrendelésre készült ma
gyar krónika egy korai, csak kikövetkeztethető változatát. Bizo
nyos az is, hogy lehettek Gellért életére vonatkozó feljegyzések,
amelyek a Szent László uralkodása alatt történt szenttéavatást ké
szítették elő. Az Annales Posoniensis 1083-ban említi István, Imre
és Gellért szenttéavatását. Ez az aktus nemcsak a három személy,
hanem a fiatal magyar királyság felértékelését is szolgálta a ke
resztény Európa számára.

Természetes, hogy a később elkészült őslegenda, majd a ránk
maradt legenda-változatok, akár Pannonhalmán, akár a kancellá
riában, akár másutt készültek, figyelembe vették a szent életének
a magyar államiság történetébe való beágyazottságát, amelyben
megnyilvánult a mindenkori királyi intenció is: István király és
Gellért kapcsolatát, a térítés és az egyházszervezés munkáját, Ist
ván halála utáni trónviszályt, a pogány restaurációs kisérletet és
annak hatástalanságát, valamint Gellért mártíriumát. Ezek mind
két legendában szerepelnek. Bizonyára a szenttéavatás előkészíté

sével függ össze a legendáknak egy olyan momentuma, ami 
mint erre Gerics József rámutatott - aligha felel meg Gellértnek
a két ellenkirállyal, Péterrel és Aba Sámuellel szemben tanúsított
egykori magatartásával. Péter ugyanis az István-kori magyar püs
pöki karral szembeállt, kettejüket le is váltotta. A püspökök egy
ségesen zsamokinak nyilvánították Péter uralkodását, tagjai a
ménfői csatában is Aba seregében harcoltak. Alig hihető, hogy
Gellért ekkor Pétert támogatta volna, amikor Péter türelmetlen
társadalom- és gazdaságpolitikájával szinte előkészítette a későbbi

lázadást. Gellért Deliberatio című művében a meg nem nevezett
magyar király túlkapásait elítélő részek, amelyeket már magyarul
is olvashatunk, feltehetőleg Péter uralmát bélyegzik meg. Péter el
lenfele, Aba ellen azonban a Pétert támogató Henrik császár pá
pai anathémát eszközölt ki. Így egy legenda üdvtörténeti koncep
ciója nem engedhette meg, hogy Gellértet ne úgy mutassa be,
mint aki kezdettől fogva a pápai kiközösítéssel sújtott Aba követ
kezetes ellenfele volt.

Nem kell ezen megütköznünk. A középkori egyházi és profán
historiográfia egyáltalán nem mentes a falsificatióktól. 1989-ben a
Monumenta Germaniae Historica nemzetközi kongresszust rende
zett Hamisítások a középkorban címmel. Az öt vastag kötetben ki
adott előadások különböző példákat bemutatva foglalkoztak a té
mával. A Monumenta igazgatójának, Horst Fuhrman előadásának

címe különösen summázta az eredményt: A hamisítónak mégis iga
za van. Az előadás rámutatott, hogya középkori "hamisítók" álta-
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lában egy tényszerűségnek fölérendelt, utólag beigazolódott "he
lyesebb valóság" tudatában írták műveiket. A hagiográfiai mű

veknek igazolniuk kellett például az üdvtörténet alapvető "igaz
ságát": az evilággal, a sátánnal és az ő szolgálatába szegődött bű

nösökkel szemben áll a túlvilág, Isten és az igazak, az ő szentjei.
A keresztény üdv-fogalom össze van kapcsolva annak evilági ér
vényesülésével. Ez itt a földön csak részlegesen, a szentekben va
lósul meg, az egész emberiség részére maradéktalanul majd csak
az utolsó ítéletkor. A középkori legenda üdvtörténeti koncepciója
szerint a szent élete a túlvilágra való irányultságot tükrözi, tettei
az antik és pogány-germán életírásokkal, hősi énekekkel szemben
nem az evilági megbecsülést (üdvöt) hozó államférfiúi, hadvezéri,
katonai hőstettek, hanem az ezeket semmibe vevő, a transzcen
dentális üdvösséget megcélzó morális teljesítmények. A legendá
nak tehát kapcsolódnia kell az evilági feladatokhoz. Annál is in
kább, mert minden történeti szituáció, az egyház mindenkori
konkrét üdvtörténeti feladatához igazodva kapja meg a helyes in
terpretációját. Minden kornak megvan a maga szerit-típusa. Gel
lért ebben a vonatkozásban megfelel a korai Karoling uralkodók
kal együttműködő, a kontinentális germán törzsek térítését végző,
püspökségeket szervező Szent Bonifácnak, aki ugyancsak mártír
halált halt.

A legenda számára a konkrét adatok annyiban fontosak,
amennyiben az istenkeresés allegóriáját, tipológiáját nyújtják. E
minták legfőbb tárházát a Biblia jelentette, amit a középkori olva
sók sokkal jobban ismertek, mint a mai kor embere. Expressis
verbis nem is kellett utalni a megfelelő bibliai vonatkozásokra. Ez
is hozzátartozott a legenda műfajával szemben támasztott olvasói
elvárásokhoz: az evilági történések mindig a történelemben meg
valósuló isteni akarat jelei. Minden csak példa, mint ahogyan Jé
zus is példabeszédeiben evilági történésekben érzékeltette az üd
vösségre vezető út követelményét és lehetőségeit.

A Gellért-legendában is számos rejtett utalást találunk szent
írási eseményekre, fordulatokra. Ezeket már Madzsar Imre, a kri
tikai szövegkiadás gondozója, sorra kimutatta. A legendáknak a
bencés rendtörténeti forrásokkal, elsősorban a Regulával való in
tertextuális kapcsolataival Csóka Lajos foglalkozott.

Végül Jelenits István két tanulmányában néhány profán irodalmi
és hagiográfiai toposz alkalmazását vizsgálta meg legendáinkban.
Bennünket a továbbiakban Jelenitsnek az az észrevétele foglalkoz
tat, amit a kisebb legenda azon bevezető soraihoz fűzött, amelyek
Gellért gyermekkorára vonatkoznak: ...gyermekkorában öltötte magá
ra a szerzetesi élet ruháját és az ősszülő balra vívő útját elkerülve az Is
ten szerint teremtett új ember ösvényére lépett. (Szabó Flóris fordítá
sa. A többi legenda-idézetet is az ő fordításában közöljük.)

Az idézetnek számunkra fontos második része latinul így szól:
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sinistramque primi parentis viam declinans, novi hominis secundum
Deum creati callem incedens.

Ez az idézett szakasz lehet, hogy az őslegendában is megvolt,
a nagyobb legendában azonban nem szerepel. Ezzel szemben a
nagyobb legenda, amelyre a továbbiakban csak mint legendára
hivatkozunk, ezt a kettős útra vonatkozó allegóriát több lépcső

ben az elbeszélés első részének epikai szerkezeti elemeként alkal
mazta, és ezzel egy évszázadokra visszamenő irodalmi és ikonog
ráfiai hagyományhoz, a homo viator in bivio toposzhoz kapcsolta
Gellért "regényes történetét".

Szentünk élete tudvalévőleg nem első elképzelése szerint ala
kult. Szülei szerzetesnek adták, ez az életút tehát adatott számára,
majd zarándoknak készült, végül hittérítő vértanú lett. Ehhez a
legendaíró egy tipológiai előtörténetet konstruált az apa útkeresé
sével. Apja jómódú velencei patrícius, mint házasember is istenfé
lő életet élt, a házaspárnak sokáig nem született gyermeke, majd
mint Ábrahámot, Isten végül is öregkorukban fiúgyermekkel
ajándékozza meg őket. Az apa ezután másik, a gyermek szüle
tésekor még ismeretlen életutat választ, kereszteshadjáraton vesz
részt és a Szentföldön hal meg. Erre csak a 11. század végén ke
rülhetett volna sor. A legenda ugyan nem említi, hogy az apa
harci cselekmények során halt volna meg, de a keresztes-ideoló
gia szerint az ott meghalt keresztes vitéz magától értetődően vér
tanúnak számított. Így ebben a vonatkozásban is előképévé vál
hatott Gellért sorsának. Az apa előképi értelmezését még az is
aláhúzza, hogy eredetileg őt nevezték Cellértnek. szentünk a ke
resztségben a György nevet kapta, csak apja halála után, anyja
kérésére vette fel a Gellért nevet.

Cellértnek mint bencés szerzetesnek az állapotának megfelelő

vita communis példaszerű megélésében kellett volna megtalálnia a
szentséghez vezető utat. A legenda hangsúlyozza is, hogy a közös
élet kötelezettségeit és a közösségtől ráruházott tisztségeket mara
déktalanul teljesítette. Bizonyára későbbi betoldás a legendába a
bolognai egyetem-járás, hiszen a Gellért korabeli monasztikus
életideálhoz ez nem tartozott hozzá, és a bolognai egyetem pedig
még nem is létezett a 10. században.

A velencei San Giorgio Maggiore szerzetese, majd priorja azon
ban nem ebben a szüleitől kezdeményezett életformában akart él
ni, hanem elindult egy másik úton, ami az üdvkeresés szempont
jából elvileg ugyan nem nevezhető tévútnak. de mégsem az az út
volt, ami az ő saját üdvösségére (szentségére) vezető útja lett. Gel
lért a Szentföldre akart zarándokolni. Hogy ennek az elképzelés
nek a legenda szerzője mégis valamiféle pejoratív, vagy legalábbis
elégtelen, a Gondviselés által helytelenített jelleget tulajdonított,
az az elbeszélés folyamán világossá válik. Gellért, mikor erre az
útra lép, ugyan még nem tudhatta, hogy Isten más életformát
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szánt neki, de mindenesetre nehezen ismeri fel a Gondviselés út
mutatását.

Az első jel, a vihar, ami más, idegen partokra veti az utazót,
egyaránt antik és biblia motívum. Gellért az eseményt nem előjel

ként, hanem egyszerű természeti csapásként fogja fel, bár egykori
tanulótársa, Rasina apát figyelmezteti őt arra, hogy ez Isten aka
rata volt. Az apát a kolostorába vetődött Gellértet szabályos test
véri korholásban részesíti, amelynek során Gellért erubencens (el
pirulva) válaszol. A dialógus retorikai felépítését Rónay György
elemezte. Számunkra itt az a rész fontos, ami a kettős út közötti
választás előtt álló ember magatartását példázza:

Rasina: Az emberi akarat a döntés súlya alatt sokfelé ingadozik.
Gellért: ...szívem valóban meg van osztva.
Rasina: Ha meg van osztva, akkor beteg.
A megosztott szív (cor divisum) a Szentírásban Ozeás prófétánál

fordul elő, mint ezt már Madzsar Imre kimutatta, még pedig na
gyon fenyegető szövegkörnyezetben: Szívük megosztott, de most
majd megbűnhődnek (Oz 10,2). Jeromos három helyen is foglalkozik
e bibliai hellyel hasonló értelmezésben, egyszer az eretnekek tipi
kus magatartásaként jellemzi. Más szerzők (lulianus Aeclaneus,
Salimbene de Adam, Thomas de Chobham) is elítélik a megosz
tott szívűeket. Ezt a szigorú bírálatot a legenda szövegkörnyezete
talán nem engedi meg. Inkább Thomas de Celano Szent Ferenc
életrajzának e terminussal kapcsolatos szavait idézhetjük: Quid
corpus [aciei si cor divisum habuerit? (Mit tegyen a test, ha szíve
megosztott?)

Gellért ugyan e korholás után enged Rasina apát rábeszélés
nek, elmegy vele Magyarországra, de csak a teste, mert eredeti
szándékáról azért nem mond le. Szíve továbbra is megosztott ma
rad. Magyarországon először Mór pécsi püspökhöz kerül, akinél
éppen Anasztáz váradi apát vendégeskedik. (A személyek és ne
vek hitelessége, amivel történészeink sokat foglalkoztak, most
nem érdekel minket.) Rasina bemutatja Gellértet a magyar egyhá
zi méltóságoknak, akik előtt Gellért még mindig makacsul ragasz
kodik saját elképzeléséhez: A Duna felé vettem utamat, és azt gon
doltam, hogy a ti segítségtekkel oda (a Szentföldre) juthatok. A jelenet
és Gellért szavai világosan mutatják, hogy a kijelentésnek a legen
da eseményszövésében külön helyértéke lehet, hiszen az egykori
olvasó is nagyon jól tudta, hogy a dalmát tengerpartról nem Pé
csen keresztül visz az út Jeruzsálembe. A szerző egy második fo
kon is hangsúlyozni akarta, hogy Gellért még mindig nem ismer
te fel a számára rendelt életutat. Anasztáz hazatérve Váradra ma
gával viszi az olasz vendéget. Az epizód végeztével a legenda
szerzője ismét megerősíti: Gellért maga azonban továbbra is Jeruzsá
lembe készült.

Hamarosan sor kerül Gellért dezorientációjának harmadik ta
núságára. Mór és Anasztáz be akarják mutatni Gellértet a király-
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nak. Felviszik Székesfehérvárra, ahol Szent István a boldogságos
Szűz évenkénti ünnepét, ami bizonyára Nagyboldogasszony napja
volt, mindig megüli. Gellért Istvánnak is mint zarándok mutatko
zik be, aki Jeruzsálembe igyekszik. Mikor azonban István kijelen
ti, hogy Gellértet nem engedi továbbmenni és Marosvár püspöki
székét neki adományozza, Gellért lelkében beáll a fordulat: A tör
téntek után szíve szaggatása megszűnt, szándékának szála megszakadt.
és amit tenni régtől fogva elhatározott, ebben a pillanatban félretette.

Szabó Flóris fordítása nem egészen pontos. Az eredeti szöveg
első részét (quo facto scissum est cor eius) Jelenits így adja vissza: S
mivel így történt, megtörött a szíve. A cor scissum ismét bibliai helyre
utal 00 2,13, vö. a latin kritikai kiadás megjegyzése}, ahol a pró
féta bűnbánatra szólít fel ezekkel a szavakkal: Scindite cor vestra,
et non vestimenta vestra (Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháito
kat). Ez tehát világosan arra utal, hogy Gellért ráébredt előző

szándékának hibás, helytelen voltára, vagyis ettől kezdve azono
sul azzal az életúttal, amit nem saját akarata, hanem a Gondvise
lés jelölt ki számára azon sorozatos külső események és bölcs ta
nácsok, rábeszélések által, amelyek erre az út-korrekcióra akarták
őt rábírni.

A homo viator in bivio metafórája, amire Jelenits István a kisebb
legenda bevezetője kapcsán felfigyelt, és amire a nagyobb legenda
első részének a fentiekben bemutatott epikai szerkezete épült, a
14. században már mind a vallásos, mind a profán irodalomban
sokrétű alkalmazást nyert, azaz a legenda itt egy régi és gazdag
irodalmi hagyományra támaszkodott. Madzsar Imre a kisebb le
genda kritikai kiadásának jegyzeteiben két általa ismert, korábbi
szövegre hivatkozott, az lBO-ban meghalt [ohannes Théoranne-i
püspök és a 10. századi Theodorich Metz-i püspök legendájára.
Mindkettő Pythagoras t említve utal a válaszútra, melynél a be
mutatott szentek nem a rossz irányba vivő, könnyen járható bal
oldali utat, hanem a jobboldali, jó irányba vivő, de nehezebb utat
választották.

Jelenits óvatosan jegyezte meg, hogya két idézetben lévő egy
beeséssel nem sokra megyünk, hiszen semmi sem bizonyítja,
hogy a kisebb legenda szerzője ezt a két másik legendát ismerte
volna. Nem is kellett neki ismemie, hiszen már az őslegenda ke
letkezési idején, de méginkább a nagyobb legenda egybeszerkesz
tése idején a kettős út, a bivium metafóra már közismert toposz
volt. A bivium-témával a kora középkori keresztény irodalom leg
nagyobb forráskiadványában, a Migne-féle Patrologia Latinaban öt
venhárom szerző nyolcvanöt alkalommal foglalkozik üdvtörténeti
vagy morális-aszkétikai értelemben. Lehetetlen ezeket most ismer
tetnünk. Csak néhány korai adatot neveznénk meg. Hivatkozik
erre a metaforára már Jeromos, Ágoston, valamint a 6-7. század
fordulóján működő Isidorus Hispalensis első középkori enciklo
pédiájában, az Etymologiarum libnben:
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A samosi Pythagoras az Y betűt elsőként formálta az emberi élet
példájára. A betű alsó szára az első gyermekkort jelenti, ez még
bizonytalan és nem hajlott sem a bűnök, sem az erények felé. A még
hátralévő kettős út azonban az ifjúság idején veszikezdetét, ennek az útnak
jobb ága meredek, de a boldogságra visz, a bal ág könnyű, de a romlásba
és pusztulásba vezet. Erről Persius is szólott.

Az Etimologiák könyve maga is tankönyvnek számított a közép
kori oktatásban, de Isidorus ezeket a mondatokat szó szerint sze
repelteti a 4. századi Donatus grammatikájából, ami annyit jelent,
hogy ezt minden írni-olvasni tudó embemek ismemie kellett.

Amint az idézetből kiviláglik, a kettős útnak mint az emberi
élet metaforájának megvoltak a pogány antik előzményei is. Már
Hesiodos megkülönböztette a rövid, sima utat, amely kényelmes,
de rosszfelé vezet, és a hosszú, meredek utat, amely az erények
útja. Átvette ezt Szokratész is, aki oly nagy hatást gyakorolt a ko
rai keresztény gondolkodásra. A 12-13. század folyamán a kettős

útnak ez a sokféle hagyományból összetevődő szimbolikája meg
jelenik a népnyelvi világi irodalomban is, elsősorban az Artus
mondakörrel összefüggő epikai művekben. Ezek a lovagi tökéle
tességre vezető életúttal foglalkoznak. Az Artus-regényekben a
protagonista gyorsan elér a tökéletességnek egy egyszerű, az eti
kett előírásait teljesíteni tudó fokára. Hamarosan kiderül azonban,
hogy ez nem párosul magasabb erkölcsi qualifikációval. A törté
net hősének újból útra kell kelnie, váratlan események (adventus,
aventiure) során kell bizonyítania, hogy elérte a tökéletesség ma
gasabb fokát.

A keresztényi kettős út elképzeléseknek két kiindulópontja
volt. A Genesis könyvének exegétái az emberiség történetét úgy
értelmezték, mint a Paradicsomból kiűzött ember örök visszaté
résre való törekvését, ami az üdvözülésben teljesedhet be. Ennek
előképe Ábrahám és Mózes útja az Ígéret Földjére. Szent Pál is
így értelmezi a Zsidókhoz írt levélben Ábrahám útját (Zsid 11,8).
Az út-metaforának újszövetségi alapja János evangéliumának az a
helye (Jn 14,6), ahol Jézus magát útnak nevezi: Ego sum via, veritas
et vita. A hármas felsorolás utolsó tagja nyitja meg az út-metafora
üdvtörténeti távlatát. Szent Ágoston kommentárja szerint Jézus
emberségéből származólag az út, és Istenségéből származólag az
élet, az Örök Haza (Deus Christus Patria est, quo imus, homo Chris
tus via est, qua imus: ad illum imus, per il/um imus). Ágoston azután
a De civitate Dezben ezt az út-metaforát az egész egyházra alkal
mazta, de ott már előtűnik a kettős út képzete is: Isten országa
halad az örök dicsőség felé, és az evilági ország (civitas terrena) az
örök kárhozat felé. A számos későbbi szöveg bemutatása helyett
csak Aquinói Szent Tamás Summájából idézünk: (Secunda secun
dae, quaestio 24, art. 4): Ex hoc enim dicimus esse viatores quod in
Deum tendimus, qui est ultimus finis nostrae beatitudinis. (Ezért
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mondhatjuk, hogy úton-járók vagyunk, minthogy Isten felé igyek
szünk, aki boldogságunk végső célja.)

A kettős út keresztény értelmezésének kiindulópontja Mt 7,13,
ahol Krisztus arról beszél, hogy a szűk kapun át vezető keskeny
út (arta via) vezet az életre, míg a tágas kapu és széles út (spatiosa
via) a pusztulásba visz.

A keresztényi kettős út értelmezésének van egy másik bibliai
forrása is, amit az aszketikus irodalom ugyancsak felhasznált. Ez
Mária és Márta magatartásának krisztusi megítéléséből indul ki.
Márta életútja a vita activa, Máriáé a vita passiva, egyik sem elíté
lendő, de Jézus szavait idézve: Mária a jobbik részt választotta. En
nek a bibliai helynek is számos kommentárja van az egyház
atyáknál és a későbbi teológusoknál. Ezek közűl csak Berthold de
Regensburgra hivatkozunk, akinek megjegyzése akár Gellért ese
tére is vonatkozhatna. Berthold szerint a rövid és fáradtságos út a
vértanúság útja, a hosszabb, de kényelmes út a többi keresztényé,
ez is vezethet persze az üdvösségre. Nos tudjuk, Gellértet a
Gondviselés a vértanúság útja felé terelte, amit ő eleinte nem tud
hatott, de élete végén maga jövendölte meg mártír-halálát,

Gellért a mártírok koronáját az igazságnak kérlelhetetlen, kö
vetkezetes hirdetése által érdemelte ki. Erre is világosan utal a le
genda a három lépcsőben beiktatott útkorrekciós javaslatok során.
Gellért mindhárom alkalommal, amikor Rasina apát, majd Mór és
Anasztáz, végül Szent István őt útjának megváltoztatására akarja
rábírni, egy-egy nagysikerű prédikációt mond, ami a rábeszélés t
kezdeményezőket igazolja: Ezt a kiváló prédikátort Isten a ma
gyarok megtérítésére szánta. Ezzel a legenda szerkesztője nyilván
valóvá teszi, hogy Gellért életútjának megváltoztatására irányuló
isteni figyelmeztetések megfelelnek azoknak a képességeknek,
amelyeket Istentől ajándékba kapott és magában tovább fejlesz
tett. Ez a felismerés nyitja meg előtte a maga szentségére vezető

utat.
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A keretben lévő verssorok '

Arbitrii dextrum rarnum pete, sperne sinistrum.
nam dexter celum tibi pandu, levus abyssurn
Dum sedem menti s vexant fastasmata carnis.
ad celum rendens suspirar christicole rnens

Magyarul'

A szándék (döntés) jobb ágára törekedj, vesd meg a balt,
a jobb ugyanis az eget nyitja meg számodra, a bal a poklot
Míg a test kísértései gyötrik az értelem székhelyét.
az ég felé tartva áhítozik Krisztus követőjének elméje
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