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ELÖSZÓ. 

II
AZÁNKNAK két legnevezetesebb eseménye, a hon

alapitás és a keresztény hitre való áttérés, jel~n
tőségükhöz mérve s a részletekre nézve nagyon 
ismeretlenek. Ennek oka nem más, mint az ezekre 

vonatkozó történeti adatok hiánya. A honalapítást elbeszélő 
hősdalok elvesztek, mert <<verba volanb, a szavak elrepül nek. 
A keresztény hitre való áttérésben pedig épen azok voltak 
legjobban elfoglalva, akik egyedül lettek volna képesek 
nemzetünk megtérésének s e megtérés minden részleté
nek följegyzésére: papjaink és szerzeteseink. Mikor már 
arra jutottak, hogy történetírásra is maradt idejük, az 
idő elhaladt, elvitte magával azokat is, akik részletesebb 
tudósítást adhattak volna a szemök előtt történt dolgok
ról. A XII .. és XIII. századnak tudásvágyát nemzetünk 
ezen két, korszakalkotó eseményéről Szent István életírói, 
Hartvik, Anonymus és a krónikások már csak elmosódott, 
legendaszerü hagyományokkal tudták kielégíteni. 

llyen körűlmények között még szerencse hazánk 
történetére nézve, hogy két csanádi kanonok, Szent Gellért 
iránt érzett tiszteletüktől sarkaltatva, mindjárt a XI. szá
zadban följegyzé, amit róla tudott. Nem egész tökéletes 
a tőlük szerkesztett életirat, az első kivált nagyon rövid, 
de azért épen elég arra, hogy ·belőle megismerjük, minő 
férfiak voltak azok, akik nemzetünket, ezt a nyakas, büszke 
népet, Európa legjobb harcosait, Krisztus szelid járma 

alá hajtották l 
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Szent Gellért életében mint egy tükörben szemlét
hetjük többi hittérítőinket. Ebből ismerhetjük meg azon 
jámbor férfiakat, akiknek önmegtagadó élete, bámulatos 
tevékenysége a józan, gondolkozó magyar népet Krisztus 
követőjévé tette. Ebből ismerhetjük a tudománynak igaz 
bajnokait, akik lovaglás közben is olvasnak,1 akik a má
solás nehézségeivel s a pergamen hiányával küzködnek s 
mégis térdenállva kérnek kölcsön könyveket. 2 A polgáro
sodás és á művészetek harcosait ismerjük fel Szent Gellért
ben és társaiban ; mert míg egy részük az Isten igéjét hir
dette, más részük templomokat, monostorokat s ezekben 
műhelyeket épitett ; különféle iparnemeket űzött, a har
madik rész pedig a földet mívelé. 3 

Ez általános szempontokon kívül azonban Szent 
Gellért élete sokkal közelebbről is érdekli nemzetünket. 
Szent Imre herceg nevelője, Szent István király tanácsosa, 
az egyház szabadságának rendíthetetlen védelmezője, 
korának egyik legtekintélyesebb, befolyásosabb férfia 
volt ő. Ha egyéb nem, nagyszerű halála egymagában is 
nagy és sokáig tartó hatást gyakorolt nemzetünkre. Igy 
tehát egyúttal hazánk történetét .fejtegetjük, mikor az 
ő élete sorsát tárgyaljuk. S mily jó az isteni Gondviselés l 
Hogy őt még jobban megismerhessük, egészen szemeink 
elé állíthassuk, gondoskodott arról, hogy az enyészettől 
megmeneküljön egyik irodalmi műve. Ebből, a magyar 
irodalom legrégibb termékéből, közelebbről tanulmányoz
hatjuk az ő jellemét, írásmódját, ismeretkörét. 

Máskülönben is csak őseink nyomdokait követjük, 
midőn Szent Gellért emlékét fölelevenítjük. Elődeink év
századokon keresztül ünnepként ülték meg azt a napot, 

1 Thangmar XI. századbeli iró írja ezt Szent Bernvard hil
desheimi püspökről; Migne: Patrologiae cursus complctus. Paris, 
Series secunda. 140. kötet 394. L, 141. köt. 1286. l. 

2 u. o. 139. köt. 367. ); 
3 U. o. 139. köt. 1091. l. és 141. köt. 836. l.: eCoeperunt ex 

sua (S. Guilielmi abbatis s. Benigni Divionensis) hoc est Italia mnlti 
ad cum convenire, aliqui litteris bene eruditi : alii dil•ersorum ma
giMel'io edocli, alii agriculturae scientia praediti•. 



amelyen ő a keresztény hitért vérét ontotta. Szent László 
idejétől fogva bőjtöt is tartottak e napon, hógy a pogány
ság vad kegyetlenségét kiengeszteljék. Monostorokat és 
templomokat emeltek tiszteletére ; alig volt nagyobb 
templom, ahol külön oltár nem állott volna az ő emléké
ilek szentelve. Ájtatos buzgósággal zarándokoltak Csa
nádra és Budára apostoli működésének és vértanuhalálá
nak eme szinhelyeire. Szent bizalommal hívták őt segít
ségül a vészes pestis-betegség ellen s Szent Gellért közben
járása használt ott is, ahol az emberi tudomány, orvosság 
már kudarcot vallott. 

Harmincnyolc évvel ezelőtt a jó Isten úgy akarta 
hogy kezembe vegyem Szent Gellért életrajzát és elolvas 
sam sokaktól annyira unalmasnak, élvezhetetlennek tar
tott művét. 1 Azóta természetesen mindig figyelemmel 
kísértem mindent, ami Szent Gellértre vonatkozott, jár-: 
tam kétszer is Muranoban Szent Gellért ereklyéit tisztelni 
és örvendek, hogy most visszatérve régi szeretetem tár
gyához, a Szent-István-Társulat segítségével egy kissé 
kijavítva, az új kutatások szerint átalakítva újra a ma
gyar nemzet fiai elé terjeszthetem Szent Gellért életét és 
példáját. 

Nagyvárad, 1924. Szent Atanáz napján. 

A szerző. 

l Batthyány Ignác : Saneli Gerardi episcopi Chanadiensis. 
scripto et actu huctenus ineditu. Albo-Carolinue. 1790. 
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ELSŐ FEjEZET. 

Szent GeUért életének forduJópontjáíg. 

li
AZAl krónikánk elbeszéléseszerint az Adriai-tenger 

királynéjának, Velence városának keletkezésére a 
hazánkban lakó és némelyek meglehetősen alapos 
véleménye szerint Szeged táján tanyázó1 Atilla 

hun király és seregei adták meg az első lökést. Azt beszélik 
ugyanis, hogy Aquileja 453-iki fölégetésekor előlök menekül
tek a városnak és vidékéneklakói a tenger posványos szige
teire.2 

A népek sorsát vezérlő, bölcs lsten egyik nagyszerű 
intézkedését pillantjuk meg abban, hogy alig félezredév 
mulva, mintegy viszonzásul épen az így alakult városból, 
vezérlett hazánkba és pedig körülbelül az~m vidékre, hol 
hajdan Atilla fapalotája állott, egy férfiút, aki itt nem 
falrepesztő lángokkal, hanem a keresztény hit világosságá
nak terjesztésével, nem a népek szétúzésével, hanem 
egybegyüjtésével, nem rombolással, hanem a polgárosodás, 
múvelödés, tudomány és művészet ápolásával örökítette 
meg nevét. 

E férfi neve : Szent Gellért. 
Tekintsünk szét egy kissé az ő szülővárosában. Velen

cének akkori viszonyait, állapotát meglehetős eleven szin-

1 Salamon F. •Hol volt Atilla főhadiszállása?• Századok 1881. 
évf. t -38. ll. 

: A b~csi képes krónika. Mátyás Fl. kiadása ; Historiae Hun
garieae Fontes Domestici. JI. k. U5-U6. J. 
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ben tünteti elénk János velencei diakonus .az egykorúak 
közvetlenségével írt velencei krónikájában. 

Amióta a Gradótól Chiozzáig terjedő 6 szig~tváros· 
nak közös vezére, dogeja, Rialto-szigetén vett magának 
állandó székhelyet (813 óta), Rialto városa oly gyorsan 
emelkedett, hogy nem telt belé másfél század s a fővezér
séggel együtt a közös nevet is magához ragadta s nevét 
Veleneére változtatva, a történetben számottevő hatalom
kép lép föl. 

Még nem volt egészen független. A görög császárság
gal föntartotta a régi kapcsot ; de most már nem annyira 
alattvalója, mint inkább szövetségese volt: A görög had
sereg kiegészítésére hadihajókat küldött ; tisztelettel 
fogadta, ha valamely görög főtiszt meglátogatta a várost; 
főbb embereit a görög császár patriciusi, spatariusi méltó
ságokkal tűntette ki, de különben ügyeibe nem avatkozott. 
A tengerpartokon uralkodó német császárokkal is barát
ságban élt, évenkint 500 font aranyat és egy palástot 
küldött nekik, de császári tisztviselőt vagy birót nem 
ismert maga fölött. 

Igy tehát a két császárság közt ügyes s későbbi diplo
máciáját mintegy előremutató politikával önállóságot 
biztositott magának. Kormányzata egészen demokráciai 
alapokra volt fektetve, megvolt a doge szabad választása, 
a tisztviselők ellenőrzése, de megvolt az ezzel járó pártos
kodás is. Szomorú példái ennek Candiani III. Péter doge
nak és fiának megöletése 975-ben, a Coloprini és Mauroceni 
c~alád közt kiütött vérengző viszálykodás. Az előbbi eset
ben maga a város is nagy kárt szenvedett, mert az össze
esküvők, hogy a dogét palotájából kivonulni kényszerit
sék, a körülötte levő házakat fölgyujtották s nemcsak 
a palota, hanem egyszersmind három egyház és több mint 
300 telek leégett. 

A város fekvése, terméketlen mocsarai természet
szerűleg kereskedésre utalták a lakosokat. Akkoriban mlír 
Sziciliáig és Konstantinápolyig jártak kereskedőgályáik. 
Az pedig, hogy a vakmerő és vitéz arabok az Adriai-ten· 
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gerre is behatoltak s egész a Pó torkolatáig és Gradóig 
fölkalandoztak, kényszerítette a velenceieket nagyobb 
hadihajók készítésére. Ebben csakhamar utólérték mes
tereiket, a görögöket,_ s nemcsak megvédték házitűzhelyer
ket és kereskedőgályáikat, hanem Dalmácia partjain 
hódítóképen is fölléphettek. 

Legszebb s nagy jövőre mutató tulajdonsága volt az 
akkori velenceieknek az a mély vallásosság, amely nem
csak a köznépet, hanem az előkelő osztályokat is át meg 
áthatotta. 

Szorgalmuk és gyümölcsöző kereskedésük által szer
zett első kincseiket Isten dicsőségének előmozdítására for
dították. Ezidőtájban építették s a 975-iki tűzvész után 
még szebben megújították a Szent Márk-templomot, I]lely
nek nagyszerű ívei és kupolái máig hirdetik, mire képes 
kelet és nyugat mű.vészete, ha egymással kezet fog. 
Ekkor alapították Szent Hilárius és Szent Zachariás 
monostorait. 

Szent Hilárius monostorában benedekrendű szerze
tesek dicsőítették az Urat, Szent Zachariás monostorában 
apácák szorgoskodtak Isten szolgálatában. A benedek
rendűek egyszerű fekete ruhája sokszor a legelőkelőbb ve
lencei keblét takarta, mert számosan akadtak köztük, 
kik megvetve a világ hiúságait, magukat egészen Isten 
szolgálatára szentelték. Például 976-ban Urseolo I. Péter 
doge vejével, Mauroceni Jánossal és Gradonico Jánossal 
együtt szerzetessé lett. 977-ben Candiani Vitalis doge 
követi példáját. Szent Zachariás monostorának apác~i 
között pedig ott találjuk 881 körül Ursus doge leányát, 
Johannát, aki fejedelemasszony volt ; 1000 körül pedig 
Urseolo II. Péter doge három leányát.! S mint mindjárt 
látni fogjuk Szent Hilárius monostora mellé nemsokára 
még egy másik benedekrendű monostor emelkedik Szent 
György vértanu tiszteletére. 

1 Az egész, rövid vázlatra vonatkozólag l. Migne : Cursus 
Patrologiae completus. Páris, Series secunda 139. kötet 878-937. ll. 
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Ilyen volt a képe Velenc& városának akkor, mikor 
Szent Gellért született. 

Életírója nem rendelkezett írott kútforrásokkal s így 
nem adhatta tudtunkra azt az évet, amelyben Szentünk 
napvilágot látott. Csakúgy hosszas hozzávetések útján 
lehet meghatározni annyit, hogy Szentünk születése éve a 
Kr. u. 977-982. évek közé esik. 

Nem született 977-nél előbb, mert csak 982-ben alapí
tották azt a monostort, amelybe őt ötéves korában beadták. 
Valószínűtlen, hogy 982 után született volna, mert akkor 
30 éves kora előtt lett volna apáttá.1 

Kik voltak szülei? Életírója itt is épen csak kevéssel 
mond többet, mint születése évéről. Hiszen ő legalább 80 
évvel később Szent Gellért születése után fogott hozzá 
műve készítéséhez, nem volt Szentünk kortársa s amily 
részletesen beszél életének utolsó éveiről, épen oly keveset 
tud gyermekségéről s nevezetesen családi körülményeiről. 
Annyit fölemlít, hogy atyját Gellértnek hívták, anyjának 
nevét nem mondja. A V('lenceieknél már akkor szf>ltében 
szokásban volt a vezetéknév 2 és Szent Gellért atyjának is 
bizonyára volt vezetékneve, de azt most már nagyon 
bajos biztosan meghatározni. S azért e helyen inkább 
tartózkodunk minden találgatástól, hozzávetéstőL 3 Az, 
hogy keresztneve a germán származású s leginkább a 
franciáknál divatos s később a magyarok ajkán Gelyért 
s utóbb Gellértre . változott Gerhard volt, arra mutat, 
hogy talán nem tősgyökeres velencei, hanem lombard 
eredetű férfi volt. 

Szentünk jámbor életíróját a neveknél jobban érde
kelte az ő szüleinek keresztényi, erkölcsi éÍete. Előttünk 

1 Lásd erre vonatkozólag II. észrevételünket : Szent Gellért 
életenek időrendi kérdéseiről, a mú végén. 

a .János velencei szerpap krónikája: Migne: Patr. Ser. II. 139. 
köt. 939. l. 

a Amit Szent Gellért nevéről, annak változatairól, állítólagos 
vezetéknevéről tudhatunk, azt alább a mú végén l. észrevételünk
ben Szent Gellért nevéről, részletesen előadjuk. 
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sem lehet közönyös, amit ő erről mond. Hisz tudjuk, hogy 
az emberré lett Ige, kegyes Üdvözítőnk, miko r e földre 
jött, magának a legtökéletesebb, legszentebb Szüzet 
választotta ki anyjául, nevelőatyjául pedig Dávid egyik 
legkitünőbb ivadékát, Szent Józsefet. S ő, akinek, hogy 
a tökeletes szentség legfelső fokát elérje, talán mint em
bernek sem lett volna szüksége ily jámbor, ily szent
életű szülőkre, még inkább szokott gondoskodni arról, 
hogy az őt követőknek, a szentségre törekvőknek oldala 
mellől rendesen ne hiányozzanak azok a vallásos, ájta
tos szülők, akik legalább az első, legnehezebb lépéseket 
az üdvösség útján velök megtétetik. Ha végig futjuk a 
szentek életiratait, csaknem mindenütt előtűnnek a jám
bor atyák s anyák, akik sokszor csak azért nyernek mag
zatot az Istentől, hogy azt az égnek neveljék, akiknek 
könnyei sokszor a kicsapongó ifjút Szent Ágostonná, a far
kast báránnyá, Corsini Szent Andrássá változtatják. 

Az isteni Gondviselés eme, mondhatjuk, rendes útját 
Szent Gellért életében is észlelhetjük Ájtatos, jó keresz
tény szülei voltak. 

Atyja Velence város patriciusai közé tartozott. Ezt 
nemcsak Szent Gellért életírója mondja, hanem igazolja 
az is, hogy később családja Centranigo Péter velencei enen
dogéval (1026-1031.) rokonságban ál}.l Az előkelő állás 
azonban, mint kimutattuk, akkor még nem jelentette val
lási tekintetben azt a hideg közönyösséget és névleges 
kereszténységet, ami mai nap - sajnos - t~.z előkelő 
állással oly sokszor együtt jár. Gellért patriciusnak keble 
át volt hatva Üdvözítője iránt való szeretettől, s az iránta 
való hálától dÓbogott szíve. A többi keresztény erények 
közt különösen gyakorolta a vendégszeretetet. Fényes 
asztalánál mindenkor szívesen látta nemcsak a gazdago
kat, hanem az úrnak szolgáit, barátait és szomszédait is. 
Nejének, mint említők, még keresztnevét sem ismerjük, 

l W ion Arnoldokiraton alapuló tudósitása szerint Batthyány 
Ignác i. m. 304. l. 
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csak erényeinek hire jutott el hozzánk. Az Úr félelme s a jó 
erkölcsök fénye ékesítette ezt, s hogy a jámborság benne 
meg ne fogyatkozzék, ott volt ezek mellett a jóravaló buz
góság, mely kivált a bőkezű alamizsnálkodásban és az Úr 
háza díszének emelésében nyilvánult. Gondja volt rá, pl. 
hogy a templomokba vagy maga személyesen, vagy más 
előkelő hölgyek által naponkint gyertyákat s más világító 
szereket szolgáltasson. 

E jámbor házaspárnak azonban sok ideig nem volt 
gyermeke. Ám az oly erőshitű emberek nem szoktak két
ségbe esni, ha óhajtásuk egy ideig teljesületlen marad. 
Ismerték és forgatni is tudták azt a fegyvert, amely áthat 
az egeken s kérésük meghallgatását kieszközli. Forró imád
ságban esedeztek Istenhez és a Boldogságos Szűzanyához, 
hogy áldja meg gyermekekkel házasságukat. Háromévi 
buzgó esedezés által kiostromolták az égtől elsőszülött fiú
gyermeküket. S mivel az épen Szent György vértanu nap
ján. született, ezt választották ki jámbor keresztény szokás 
szerint a gyermek pártfogójának s a keresztségben az 
György nevet nyert.1 

Mi természetesebb, minthogy e gyermek szüleinek leg
kedvesebbje, csaknem bálványa lett, s az is maradt, mind
amellett, hogy később még egy másik, Rinet nevű fiú.;. 
gyermekük is született. A szülei tulságos szeretet talán 
leterelte volna György fiukat arról a pályáról, mely később 
neki földi és örök dicsőséget szerzett, ha az isteni Gond
viselés előre nem intézkedik, hogy a gyermek mielőbb és 
épen a szülők akaratából oda jusson, ahol jövendő élet
pályájára legjobban elkészülhetett. A gyermek egészségét 
ötéves korában erős láz támadja meg. Az életéért aggódó 
szülők elhatározzák végre, hogy Istennek ajánlják fel 
szivük drága kincsét. Hajóra teszik tehát s átviszik a csak 
nemrég épült Szent György-monostorba. Szent Márk-temp
lomának égbe emelkedő kupolái és fényes íveivel szemben 

1 Szent Gellért nagy legendája. I. fejezet. Batthyánynál i. m. 
301-302. ll. 
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levő kisebbszerű szigeten épitettek jó keresztény lelkek 
Szent Benedek fiai számára egy monostort sannak temp
lomát Szent György tiszteletére avatták, ahonnan aztán 
az egész sziget: «<sola di san Giorgio maggiore>> nevet nyert. 

Nevezetes és a velenceiek előtt tiszteletben álló férfiú 
volt e monostor apátja. 

975-ben Guarin cusani apátt Rómából visszajövet, 
hogy Szent Márk ereklyéit tisztelhesse, betért Velencébe. 
Itt tartózkodása alatt észrevette, hogy Urseolo I. Péter 
dogénak nagy hajlandósága van a világról való lemon
dásta és a tökéletesebb életre. Nem nagy erőfeszítésbe 
került tehát őt rávenni arra, hogy mindent elhagyván, 
monostorba vonuljon. A doge mégis egy kis határidőt kért. 
Ezt azután egyrészt arra fordította, hogy vagyoni és hiva
talos ügyeit elrendezze, másrészt pedig a lélek üdve iránt 
valóbuzgalomtól indíttatva, arra használta, hogy másokat 
is arra buzdítson, amit ő volt teendő. Talált is még két 
előkelő veleneeit : a vejét, Mauroceni Jánost és még Grado
nico Jánost, akik ugyanazon lépésre szánták el magukat. 
Az előre megbeszélt terv szerint Guarin apát 976 augusztus 
végén Velencébe jött. Szeptember első éjszakáján a három 
velencei az apáttal együtt titkon, hogy vissza ne tartsák 
őket, kiszökött Veleneéből és Lombardián keresztül 
Cusanba ment és szerzetessé lőn. 2. Mauroceni János rövid 
időn oly nagy haladást tett a lelki élet terén, hogy hat év 
mulva már visszatérhetett Velencébe s ott a 982-ben ala
pított Szent György-apátság első apátja lőn. 3 

Az ő személye volt gyaníthatólag az első indítóok 
a~ra, hogy a kis, beteg Györgyöt szülei ide, az új s nem a 
régi Szent Hilárius-monostorba hozták. Hisz épen nem 
lehetetlen, hogy Mauroceni János közel rokona volt a kis 
György szüleinek. A másik indítóok volt az, hogy a gyer-

1 A cusani Szent Mihály apátság Franciaország déli részén, a 
perpignani egyházmegyében feküdt. 

s Migne: Patrologia. Ser. II. 139. köt. 918-919. ll. 
a Wion Arnold: S. Gerardi Sagredo patricii Veneti, Episcopi 

Canadieusis vita. Annotationes 2. sz. 
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mek égi pártfogója ugyanaz vala, akinek tiszteletére a 
monostor épült: Szent.György. 

Azért hozták pedig ide a szülők beteg gyermeküket, 
hogy, mint említők, Istennek és a monostornak fölajánlják. 
Annyira elterjedt szokás .volt ama korban a gyermekek 
fölajánlása egyik vagy másik monostornak (Migne 141., 
1165.), hogy Szent Benedek szabályai külön cikkelyben 
intézkednek e dologról és meghatározzák az ilyen alka
lommal használandó szertartásokat. E szertartásök szerint 
ment végbe a kis György felajánlása is. A szülők írásbeli 
folyamodványt készíttettek s azután az egyház oltárához 
mentek s a folyamodványt és a gyermek kezeit körül
tekerték az oltár teritőjével.l Ezzel nyilvánitották ki azt, 
hogy, mint egykor édesanyja Sámuel főpapot, úgy ők is e 
gyermeküket Isten szolgálatára akarják szentelni. 

A fölajánlás után az apát, Mauroceni János és szer
zetesei az élő hit bizodaimával esedeztek a gyermek egész
ségeért. Bizonyára folyamodtak az Úr Jézus vértanujához, 
Szent Györgyhöz is, aki ez esetben kétszeres pártfogó volt. 
Nincs is okunk kételkedni abban, hogy ő eszközölte ki az 
egek Uránál a könyörgés meghallgattatását. A láz elhagyja 
a kis Györgyöt. A szülők megvigasztalódva térnek haza ; 
kis fiúkat pedig a szerzetesek felöltöztetik a benedek
rendűek fekete ruhájába s beviszik a monostor csendes 
falai közé. 2 

Százan és százan elmondották már előttünk s azért 
nagyon ismert dolgot ismétlünk, midőn fö}emHtjük, hogy 
abban a korban. melyben Szent Gellért élt, a monostorok 
voltak a tudomány fészkei. Hozzátesszük még ehhez azt 
is, amit nagyon sokan elfelejtenek fölhozni, hogy azon 
korban a monostorok voltak azon helyek, ahol még ápolták 
az igazi lelki életet s nagyobb tökéletesség után való vágyat 
csepegtettek a romlatlan szívű ifjúság fogékony lelkébe. 
A kis György tehát nagyon jó helyre jutott. 

1 Bolsieia: Codex regularum. l. köt. LIX. fejezet. 132. l. 
2 Nagy legenda, I. fejezet. ·Bailhyány-ná1 i. m. 303. 
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A monostorok falai közül kerültek ki a X. és XI. szá
zad legkitűnőbb, legtudósabb és szentéletű férfiai, mint 
Gerbert, a későbbi II. Szilveszter ·pápa, Szent Vilmos,. 
a dijoni Szent-Benignus apát, Szent Abbo, fleury-i apát ; 
akik épen úgy, mint Szentünk, mindjárt kis gyermekkoruk
ban a monostorok nevelőintézeteibe és iskoláiba adattak.1 

Mielőtt Szentünk élete sorsát tovább szőnők, álla
podjunk meg egy kissé a monostori csendéletnél s nézzük, 
mikép vetette meg itt Szent Gellért későbbi, széleskörű 
tudományosságának és szent életének alapjait? 

Szent Gellért korában kétféle iskolák voltak. Az első 
mai elemi iskoláink és középiskoláink alsóbb osztályainak 
felel meg. Ezt nevezték triviumnak és pedig azért, mert 
az akkor taníttatni szokott hét tudományág (az úgyneve
zett hét szabad művészet: septem artes liberales) közül 
hármat itt tanitottak ; nevezetesen a nyelvtant, szónok
lattant és bölcseletet (grammatica, rhetorica et dia.lectica). 
A második iskola a mai középiskola felső osztályainak 
felel meg. Ezt pedig quadriviumnak nevezték, mert itt 
négy tudományágat vagyis tantárgyat adtak elő, ú. m. 
a számtudományt, zenét, földmérést és csillagászatot 
(arithmetica, musica, geometria et astronomia.) Elég lesz 
egyelőre csak a trivium tantárgyairól szólnunk. Fenn
maradt művében maga Szent Gellért is három olyan tan
tárgyat sorol fel, amelyeket a tudatlanoknak mindenek
előtt kell elsajátítaniok. Azt állítja ugyanis, hogy Isten a 
tanulatlanoknak (litterarum ignaris) tanulás végett a 
nyelvtan (grammatica) helyett az eget, szónoklattan 
(rhetorica) helyett a földet, a bölcselet (dialectica) helyett 
a napot és holdat adta, hogy a teremtmény ezekből ismerje 
meg Teremtőjét. 2 Ezáltal eléggé jelzi, hogy a trivium tan
tárgyainak ő is e hármat tartja. 

A nyelvtant (grammatica) egyedül a latin nyelv 

1 Migne: Patrologia. Ser. ll. 139. köt., 389. l. U. o. 141. köt., 
853. l. - Werner: Gerbert von Aurillac, 37. I. 

a Batthyány i. rn. 156. I. 



elsajátítása végett, de nagyobb terjedelemben tanították, 
mint a név mutatja. E tantárgy nemcsak a szorosabb 
értelemben vett nyelvtant, hanem a latin mondattant és 
a költészetet is magában foglalta. S miután a tanulők a 
nyelvet elsajátították, mindjárt a zsoltárokra és egyházi 
himnuszokra tanították .őket, hogy az istenitisztelet, 
kiváltképen a zsolozsma· {breviarium) végzésében részt
vehessenek. A zsidó nevek magyarázata és a Szentírás 
allegorikus nyelvezetének értelmezése fejezte be a tan
tárgy tanítását. Iskolakönyvül rendesen Priscián, Donát 
és Viktorin műveit használták. Alatin nyelv elsajátítására 
a franciaországi, angolországi és nyugat-németországi 
monostorokban nagy gondot fordítottak. A római klasz
szikusok műveit olvastatták, azok nyelvezetét utánozni 
törekedtek. Szent Abbo pl. vagy Gozechin mainzi iskola
mester (1059 körül) egész sima, tiszta latinsággal írták 
műveiket ·s a legkülönfélébb római költők verseivel ékítik 
mondanivalójukat.l 

A szónoklattanban {rhetorica) szintén többet adtak 
elő, mint amennyit a név mutat. A szónoki beszéd készítés
ruMján kivül, itt tanították az egyházi és világi jog és 
történet egy-egy részletét, amennyiben azt a fejtegetett 
vagy a készítendő műbeszéd tárgya megkívánta. Cicero, 
Quintilián és Viktorin műveit használták iskolakönyveküL 

A bölcseletben (dialectica) megfordítva kevesebbre 
szorítkoztak, mint a név után indulva hinnők. Csak a ta
pasztalati lélektan egy részét, a képzetekről és fogalmak
ról2 s azután a gondolkodástant vagyis a logikát adták elő. 
Nagyon kedvelt és nagyon elterjedt könyv volt e tárgy 
tanításánál Porphyrius Isagogé-ja vagyis : <<Bevezetés Aris
toteles kategoriáiba• című munkája. Fennmaradt művében 
sokszor emlegeti ezt Szent Gellért 3 is. Ehhez járultak még 

1 Migne: Patrologia. Ser. ll. 139. köt., 442., 525. kk. ll. ; 141. 
köt., 985. kk. ll. ; 142. köt., 889., 895-896. ll. 

2 Batthyány i. m. 65. l. 
a Ballhyány 65., 66. ll. 
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Aristoteles : Kategonák (Szent Gellért szerint : Praedica· 
menta) és Cicero: De locis topicis című műve. 1 

Sze nt Gellért is, illetőleg még György, nemsokára 
azután, hogy súlyos betegségéből fölgyógyult, ilyen isko
lába kezdett járni. Korán amonostorba jutva, korán kezdte 
iskoláit is, de a természettől oly szép észtehetséggel volt 
megáldva. hogy nemcsak kiállotta a versenyt korosabb 
iskolatársai val, hanem felül is multa azokat. Tanítómestere 
örömmel és bámulattal szemlélte tanítványa gyors elő
haladását. A szónoklattant és bölcseletet oly alaposait és 
örömmel tanulta, hogy azokra s az e tárgyakban jeleskedő 
írókra (pl. a szónoki beszéd alkatrészeire, Quintiliánra, 
Gorgiásra, Hermagorásra) élete utolsó szakában is vissza
emlékezik. 2 A nyelvtanban azonban bajosan kapott olyan 
oktatást, mint aminőt ezidőtájt a nyugateurópai monos
torokban nyertek a tanítványok. A számtalan véres há
borútól zaklatott, önmagában is megoszlott Olaszország 
monostorai sokkal szomorúbb állapotban voltak, hogysem 
a klasszikus irodalmat megszerezhették és annyira művel
hették volna, hogy arra már az iskolai tanításban is figye
lemmel lettek volna. Megelégedtek az akkori, közönséges 
latinság tanításávat János velencei diakonus és Damiani 
Szent Péter művei egyszerű míndennapi latin nyelven 
vannak írva, ami jele annak, hogy a klasszikus nyelvre 
náluk még semmi gondot sem fordítottak. Ez volt aztán 
egyik és pedig a kezdő oka annak, hogy Szent Gellért latin 
beszéde· oly nehézkes, oly rossz és másokétól annyira 
elütő. 

Öt évig tanulta Szentünk a trivium tantárgyait s 
aztán tanítója kibocsátotta keze alól. Ez időtől fogva 
ideje egyrészét arra fordította, hogy az istenitisztelet és 
különösen a zsolozsma végzésében részt vegyen. Minthogy 

l Az egész triviutnra nézve v. ö. Wetzer, Welte: Kirchen· 
lexikon. Quadrivium. - Werner: Gerbert von Aurillac. 29-36., 
41. ll. - Migne: Patrologia. Ser. ll, 143. köt., 469. l. 

2 Batthyány i. m. 79., 139. ll. 
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a monostorokat ájtatos alapítóik legfőkép azon célból 
alkották, hogy ott lsten a nap minden órájában dicsőít
tessék, a középkori szerzetesnek legelső és lelkiismeretesen 
végzendő kötelessége volt a zsolozsma elimádkozása. Ez 
pedig nem kis időbe. került. A benedekrendűeknek akkor 
szigorúan megtartott szabályai szerint az éjjeli zsolozsma 
(a szabályok szerint : vigiliae ; most matutinum) a 3-ik és 
84-ik zsoltárral és a Szent Ambrus-féle himnusszal kezdő
dött. Azután elénekeltek 6 előre meghatározott zsoltárt és 
a Szentírásból felolvastak három szakaszt. Ennek végez
tével újra más 6 zsoltárt és 3 szakaszt a Szentírásból s 
azután a <•Kyrie eleisom többszörös ismétléséből álló 
litániát. Ezzel ismét nyugodni tértek, de hajnalban a 
matutinum (most laudes) végzésére újra a templomban 
kellett a szerzeteseknek lenniök. Napközben pedig 6, 9, 
12, délután 3 és 6 órakor a kisebb zsolozsmák (az úgyneve
zett: horae minoresrelimádkozására és a rend miséjének 
meghallgatására kellett megjelenniök. 

Az éjjeli zsolozsma végzésére télen az éjnek nyol
cadik órájában, úgy körülbelül 1-2 órakor éjfél után 
keltek fel ; nyáron még ennél is jókorabb, mert rájok 
virradt volna. Ha vasárnap következett, télen-nyáron 
egyaránt hamarabb, úgy éjféli 12 órakor, kellett hozzá
fogniok a zsolozsma mondásához és énekléséhez, mert 
vasárnapra jóval több volt előírva, mint hétköznapokra. 

Először énekeltek 6 zsoltárt s utána nem 3, hanem 4 
szakaszt olvastak az ószövetségi könyvekből. Újra éne
keltek 6 zsoltárt s azután még három terjedelmesebb 
éneket (canticum) a próféták könyveibőL Akkor követ
kezett újra 4 szakasz, szintén az ó-szövetségből. Erre el
énekelték a Szent Ambrus-féle himnuszt. Azután az új
szövetségi könyvekből, nevezetesen az evangéliumból 
olvastak fel egyes részleteket. Végül a <•Te decet laus•> 
(Téged illet a dicséret) himnusz éneklésével befejezték a 
vigiliai (most matutinum) zsolozsmát. Mivel azonban 
ez rendesen eltartott hajnalig, mindjárt hozzáfogtak a 
hajnali zsolozsma elimádkozásához is s csak azután oszol-
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tak szét, hogy rövid időn újra megjelenjenek Isten dicsői
tésére.1 

Láthatjuk ebből, hogy az istenitisztelet pontos vég
zése Szentünk idejének jórészét magáénak követelte. Meg
maradt idejét az frószobában töltötte el. A nyomtatás 
feltalálása előtt· annak, aki tudományos pályára akart 
lépni, a szükséges könyvek megszerzésére csak egy módja 
volt: a másolás. A középkori szerzeteseknek idejök jó
részét erre kellett pazarolniok. Annyi pénze még a monos
tornak sem volt, hogy kész, másoktól írt könyveket ve
gyenek. Szent Gellértnek is a másoláshoz ke~lett nyúlnia. 
A fáradságot legyőzte benne a tudományok iránt tanu
sított szeretete. 

Különös hajlandósága volt a Szentírás tanulmányozá
sára s annak főkép allegorikus (átvitt értelemben való) 
magyarázatára. Már a triviumban megtanulta a 150 zsol'
tárt könyv nélkül ; most pedig az összes szent könyveket 
átbuvárolta nemcsak egyszer, hanem újra meg újra. Fenn
levő művében oly sűrűen s oly pontosan t.ud idézni az ó- és 
új-szövetség bármely könyvéből egyes részeket, 2 hogy 
bámulatra ragadja művének olvasóját. Ezt pedig a con
cordantiák feltalálása előtt semmi másnak nem tulaj
doníthatjuk, mint annak, hogy ifjúságában folyton olvas
gatta és tanulmányozta a Szentírást s ezáltal véste úgy be 
elméjébe annak minden mondatát, sőt minden szavát, 
hogy csak merő emlékezetből is képes volt minden, egy 
tárgyról szóló szentírási mondatot kellő helyen idézni s 
ahol gondolatjainak kifejezésére a Szentirásban alkalmas 
mondat vagy szó van, azt használja. 

Hogy pedig a Szentírást jól megérthesse s annak igaz 
értelmétől el ne tévedjen, a legfontosabb útmutatókat 
kereste föl. Ezek voltak a szeutatyák művei. Az életirat 

1 Holstein: Codex regularum. I. köt., 120-121. ll., a VIII., 
X. és XI. fej. 

2 DeliberaHo supra hymuum trium puerorum. Battlmány-nál 
i. m. tp., 146., 219. stb. ll. 
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egész egyszerűen veti oda, hogy <~zorgalmasan átvizsgál
gatta azok fejtegetéseit». Ez is nagyon sokat ér, de arra 
nézve, hogy Szentünk mily kedvvel és szeretettel olvas
gatta és tanulmányozta a szeutatyák műveit még jellem
zőbb, hogy felnőtt ember korában, elhagyja hivatalát,
kedves társait, veszedelmes hosszú útra indul, kockára 
teszi életét, többekközt aztadván okul, hogy Szent Jeromos 
iratait ott helyben, a bethlehemi monostorban szeretné 
olvasgatni.l A magasra nőtt fának mélyreható gyökere 
szokott lenni ; Szentünknek eme vágya és szeretete is még 
ifjúsága idejéből származott. 

«<nitium sapientiae timor Domini», <(a bölcsesség kez
dete az Úr félelme,>, mondja az irás. Szentünknek tudomá
nyossága csak külső máz lett volna s ig~z. alapos theo
logiai -ismeret nélkül szűkölködött volna, ha a lelki élet 
terén nem halad vala előre a jámborságban és buzgóság
ban, az erények megszerzésében és gyakorlásában. Te
kintsük tehát az ő lelki életét. 

Hogy ő a tökéletesség útján nagy előhaladást fog 
tenni, azt róla már első ifjúságában is lehetett remélleni, 
mert két olyan fegyverrel harcolt, amelyek csaknem biz
tosan győzelmet aratnak a test, világ és gonosz lélek tőrei 
és incselkedései fölött. E két fegyver volt l. a tétlenség ke
rülése, 2. az önmegtagadás gyakorlása. 

A tétlenség az ördög párnája, mondja a bölcs és szavai
nak igazságát a tapasztalás ezerszeresen bizonyítja. Ezt 
tehát Szent Gellért nagy serénységgel kerülte. Senki sem 
látta őt tétlennek, mondja róla életírója. 2 Az imádság, 
olvasás s az előljáróitól előszabott teendők beteljesitése 
foglalták el minden idejét. Az önmegtagadást pedig oly 
nagy mértékben gyakorolta, hogy nemcsak testét sanyar
gatta az úgynevezett ciliciummal vagyis azon szúrós 
daróccal, néha vékony dróttal szúróssá tett ruhával, 
melyet az öv körül szoktak hordani, hanem ez önmeg-

1 Lásd alább II. fejezet. 
2 !'\agy legendn, IV. fejezet. Batthyány-nál l. m. 305. l. 
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tagadást kiterjesztette minden kedvtelésének; tudományos 
foglalkozásainak vagy ájtatos gyakorlatainak megfékezé
sére is. Ebben sem engedett meg magának többet, mint 
amennyi a szerzet szabályaival összefér. 1 Ezáltal szerezte 
meg magának azt a roppant akaraterőt, amelyet csakis a 
szenteknél tapasztalunk, s amely képessé teszi őket, hogy 
a Szentírás szavai szerint erényről erényre szálljanak. 

Azonban mindenki, aki a, lelki életet csak kissé is 
ismeri, tudja jól, hogy magában yéve még e két fegyvernek, 
a tétlenség kerülésének és az önmegtagadás gyakorlásá
nak sincs meg az az eredménye, hogy valaki valóban 
tökéletességre jusson, hacsak ott nincs azok mellett a 
sarkalatos erények elseje : az okosság. A Szent Gellért 
lelkét ékesítő erények közt az okosság vitte a vezérszere
pet. Világosan látjuk ezt abból, hogy pl. a ciliciumot ren
dcsen viselte ugyan, de, ha vasárnap vagy ünnep követ
kezett, letette, nehogy elgyengüJvén, az ilyenkor az éjjeli 
zsolozsmában és egyéb ájtatosságokban előforduló, s mint 
láttuk, hosszas énekek, imádságok, síent leckék végzésére 
képtelen legyen. 2 Ugyanezen körültekintő okosság vezérlé 
akkor, midőn a szerzeti szabályoktól előírt dolgokat so.ha 
az ő saját maga kedvéből tett ájtatosságokért és erény
gyakorlatokért el nem hanyagolta. Ezáltal érte el, élet
írójának megjegyzése szerint, azt, amire szerzete szabályai 
buzdították s amit az alázatosság, jobban mondva a töké
letesség nyolcadik fokának neveztek. Ez pedig abban 
állott, hogy a szerzetes, bár talán többet és tökéletesebb 
módon tudott volna is tenni, mint a szerzet szabályai 
kívánják, mégis soha a szabályoktól kívánt dolgokat el 
ne mulassza. 3 A lelki élet ismerői tudják és tapasztalják 
bizonyára azt, hogy ehhez valóban a tökéletességnek 
nyolcadik foka kívántatik. Naponként való önmegtagadás 

1 Nagy legenda, III. és IV. fejezet.- Batthyány-nál i. m. 305. I. 
2 Nagy legenda, IV. fej. Batthyány i. m. 305. I. V. ö. Migne: 

Patrologin. Series Il, 141. köt. 853. lnp. 
s V. ö. Hol.<tein: Codex regularum. l. köt . .120. 1., VII. fej. 

JS"agy legenda. III. fej<'zel. Ballhyúny-nill i. m. 305. l. 
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ez és pedig nagyon nehéz pontban gyakorlott önmegtaga
dás. Értelmünket, Jegkedvesebb hajlandóságunkat kell 
föláldozni a látszólag talán fölösleges, vagy talán elavult 
szabálynak. Az ilyen engedelmességről igazán mondja a 
Szentírás, hogy többet ér, mint az áldozat. 

Többi erényei köz ül különösen kiemelendő az ő igazság
szeretete. Az úgynevezett emberi tekintet ismeretlen volt 
előtte. Mikor az .igazság védelmére kellett szállni, akkor 
nem hallgatott. Jelszava volt : inkább haragudjanak meg 
az emberek, mintsem elhallgatásunkkal az igazságot lábbal 
.tiporjul\.1 

Ideszámíthatjuk még a bizonyos fokig törhetetlen 
állhatatosságat is. Hogy mily nagy fokban bírta ez erényt 
Szentünk, az alább írt események (pl. jeruzsálemi utazása, 
bakonybéli remetesége) állítják szemünk elé. 

Nem lévén ember gyarlóság nélkül; fölvethetjük azt 
az érdekes kérdést is, mi volt Szent Gellért gyönge oldala? 
A természet oltotta még belé a heves, déli vérrel együtt 
járó indulatosságat s az isteni Gondviselés, nehogy elbízza 
magát, meghagyta azt nála, hogy legyen mindig mivel 
küzdenie. Harcolt is ellene, indulatassága ellen élete egész 
folyamán, s kezdette ezt már ifjúságában s ezáltal érte el, 
hogy az az indulatos természet, amely mást talán eltán
torított volna a tökéletesség útjáról, őnála csak avégre 
szolgált, hogy annál több érdemeket szerezzen magának 
a mennyei dicsőségre. 2 

Ebben adhatjuk jellemrajzát az ifjú szerzctesnek. 
Ez mintegy alapja jövendő tetteinek s azért szükségesnek 
tartottuk ezt előrebocsátani. 

Láttu.k tehiÍ.t a monostori csendes életet, láttuk mi
ként haladt mindig előbbre Szentünk a tökéletesedés 
útján, kövessük már most az ő külső élettörténetének 
fonalát. 

l l'\agy legenda, IV. fej. Batthyány-nál Lm. 305. l. 
2 Nagy legenda, IV. t's XIV. fejezet. Ballhyán!f-!lál i. m. 

305-306, 336. ll. 
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Az első nevezetes esemény, amellyel itt találkozunk, 
Szentünk nevének megváltozása. Hirtelenében talán azt 
gondolhatnók, hogy mai szokás szerint ő is más, úgyneve
zett szerzetesnevet kapott. De nem. Szent Benedek sza
bályai még semmit sem tudnak a névváltozásróL Mauro
ceni János a szerzetbe való pelépése után is János nevet 
viselt. Maguk a pápák is még csak alig kezdték meg a n~v
változtatást s tudtunkra XII. János, azelőtt Octavian 
(956-963.) volt az első, ki más nevet vett föl.l A kevésbbé 
előkelők csak rendkívüli események vagy nagy kitünteté
sek alkalmával hagyták el régi nevöket. Igy például, 
midőn Urseolo ll. Péter harmadik fiának maga III. Ottó 
német császár lett a bérmaatyja (996-ban), ennek emlé
kére a fiút azontúl mindig bérmarrevén, Ottónak hívták. 2 

Rendkivüli esemény volt az is, ami Szentünk névvál
toztatását előidézte. Az esemény elég érdekes arra, hogy 
bövebben foglalkozzunk véle. 

Amint a:r. Ottók uralma Német- és Olaszországban 
a zavarokat megszüntette s a rendet és nyugalmat helyre
állította, mindjárt erősebben és sűrűbben jelentkezett a 
keresztény népeknél ama vágy, hogy meglátogassák a 
Szentföldet s ott ama helyeket, ahol Üdvözítőnk érettünk 
szenvedett. Nem is csoda ez, hiszen a keresztény hit volt 
ama korbeli emberek legfőbb kincse, első irányadója, 
amely egész gondolkozásmódjukat áthatotta. Azonkívül 
nagyon elterjedt egyházi fegyelem volt a nagyobb bűnök
ért elégtételül zarándokolás kitűzése ; voltak, kiknek 
egész életüket ebben kellett tölteniök ; voltak szerzetesek, 
kiknek hivatásuk a szent helyekre való vándorlásban 
állott. Ennek következtében nagyon ki volt fejlődve a 
keresztény népeknél a zarándokolás szokása. A sok búcsú
járóhely közül pedig hogy maradhatott volna ki az, ame
lyet a keresztény vallás szerzője életével s halálával oly 
sokszorosan megszentelt ? S valóban olvassuk is mind 

J Migne Patrologia, Ser. Il. 139. köt. 46. l. 
2 Migne: Patrologia, Ser. II. 139. köt. 925. l. 
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Ademar, mind Glaber Rudolf egykoru krónikáiban, hogy a 
nemesekből és köznépből egyaránt megszámlálhatatlan 
sokaság indult ezidőtájt Jeruzsálembe.1 Szent Adalbert 
Olaszországba érvén, szintén Jeruzsálembe szándékozik 
menni. 2 Sőt egy, saját korát egy századdal megelőzött 
férfiú, Gerbert, a későbbi Il. Szih:eszter pápa elég merész 
megpendíteni a kereszteshadjáratok eszméjét is s kitűzni 
annak célját, Jeruzsálem elfoglalását. 3 A babyloni szultán 
pedig 1010 körül már félrevezethető afféle hamis hírrel, 
hogy keresztény sereg jő ellene. 4 

Addig, míg őséink Krisztus hitét el nem fogadták, a 
jámbor zarándokok kénytelenek voltak kitenni magukat 
az akkori tengeri utazás számos kellemetlenségének és 
nehézségeinek. Természetes, hogy ennélfogva számos 
jeruzsálemi zarándok kereste föl Velencétsitten ült hajóra. 
Azért megszokott dolog volt a lagunák városában ilyen 
zarándokot látni. A velenceiek semmi különöset nem talál
nak például abban, mikor Guarin cusani apát másodszor 
is visszajön városukba azon szín alatt, hogy Jeruzsálembe 
utazik. 5 

Ismerve a fent előadottakból a velenceiek mély, val
lásos érzületét, különös és csodálatos lenne, ha be nem 
következett volna az a jeruzsálemi zarándoklat, amelyről 
Szentünk életírója tudósít bennünket. A velenceiek eme 
zarándoklatát az életíró akkép adja ugyan elő, mint ami
kép annak az ő óhajtása szerint történnie kellett volna, 
mintha t. i. a pápa fölszólítására az egész kereszténység 
fegyvert fogott volna a Szentföldért való küzdelemre. 
E tekintetben a n~gy buzgóság tévedésbe vitte Szentünk 
első életrajzának kibővítőjét, de a körülményeket össze-

l Migne: Patrologia, Ser. II. 141. köt. 60-75. ll. U. o. 142. 
köt. 645, 656-657. ll. 

s Mál!lás Flórián: Historiae Hungarieae Fontes Domestici. 
I. köt. 93. l. 

8 Migne: Patrologia, Ser. II. 139. köt. 208. l. 
f u. o. 142. köt. 656-657. JI. 
6 U. o. Ser. II. 139. köt. 919. l. 
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vetve hitelesnek kell ismernünk az ő tudósításának magvát. 
Ez pedig abban áll, hogy a velenceiek 990-995 körűl 
nagyobbszabású számos tagból, hihetőleg ezerekből ánó 
társaságot szerveztek Jeruzsálem meglátogatása végt:)t-t. 
A nagy szám akkoriban okvetetlenül szükséges volt az 
útnak veszedelmei s az arab rablók miatt. Mások is nagy 
csapatban, egész sereggel utaztak. Például Vilmos angou
terni gróf 1026-ban1 vagy pedig Szigfrid mainzi érsek 
1065-ben.2 

A velenceiek eme nagy zarándoklatában résztvett a 
mi Györgyünk atyja, Gellért is. Szíve egész ájtatosságáva!, 
az Üdvözítő iránt való nagy szeretettel s azon jámbor 
óhajtással csatlakozott ő a csapathoz, vajha megengedné 
az ég Ura, hogy az ő porai is azon földben várhatnák a föl
támadást, melyben J\llegváltójának teste nyugodott. 

Útjok szerenesés volt. Megjárták a szent helyeket. 
Fájdalommal ugyan, mert csak a pogányok engedelmével, 
de még épségben látták a szentsír pompás templomát3 s 
egyéb egyházakat, melyeket szent Ilona bőkezűsége emelt 
s földíszített. Leróva a szeretet és hála adóját a szent 
helyeken, visszaindultak. 4 Még nem hagyták el Palesztina 
határait, amikor más zarándokcsapatok sorsa őket is 
utólérte.5 A rablást oly nagy kedvvel űzö arabok közül 
nagy sereg gyűlt össze s alkalmas helyen egyszerre meg
támadta őket. Nagy lárma és sűrű Mallomet-kiáltás közt 
rohant a keresztény seregre a fegyvere erejében elbizako
dott arab nép, míg a keresztények ott az idegen nép közt 
mindentől elhagyatva, csakis az égtől vártak, ünnepies 

l ;tligne: Patrologia. Ser. Il. 141. köt. 75. l. 
2 u. o. 143. köt. 270. l. 
3 Ezt 1010 szept. 29-én rombolták le a mohamed:ínok. U. o. 

141, 160. l. 
4 Hogy a most következő esemény a visszatéréskor történt, 

kitünik az életíró ama sznvaiból, amelyeket ez esemény teirása után 
odavet : «Christiani victoria ohtenta cum gandio rcmcarenl». (Kagy 
legenda, II. fejezet. Batlli!Jány-nál i. m. 304. 1.) 

5 V. ö. Jligne: Patrologia. 143. köt. 270. l. 



imádságaikban is ettől kértek segedelmet. Nem is csalat
koztak Istenök segedelmében. Diadalmas csatát vívtak 
a mohamedánokkal s aztán visszahajóztak. A visszatérők 
közül azonban Szent Gellért atyja hiányzott. Kivánsága 
beteljesedett, ottmaradt a csatatéren. Ott lelte nyugvó
helyét, ahol Üdvözítője járt és szenvedett. 

Ki vehetné rossz néven a szerető nőnek, a gyászoló 
özvegynek, hogy férjét sokáig siratta ! Hiszen talán nem is 
annyira a halálán, mint inkább saját magának tőle való 
távollétén kesergett! Hisz hogy mennyire szerette, arra na
gyon megható példa az, hogy nem sokára a szomorú hír 
vétele után elment a Szent György-monostorba férjét siratva 
s arra kérte a monostor apátját, hogy György fia ezentúl 
atyja nevét viselje. Igy akarta a hű nő férjének cmlékét 
fönntartani s ez okozta, hogy Szentünk, ki eddig György 
nevet viselt, ezentúl atyjáról Gellértnek hivatott. - Szen
tünk anyjának elhunytát is följegyzé a szorgalmas életíró. 
Aminő jámbor volt élete, olyan nyugodt volt halála. Ifjab
bik, Rinet nevű fiáról gondoskodott még csak, annak szá
mára szerzett hű keresztény élet párt, Centranigo Péternek, a 
későbbi velencei ellendogenak unokahugáLls aztán. vissza
adá lelkét Teremtőjének. Szent György templomának sír
boltja fogadta magába romlandó részeit, ott imádkozott 
érette elsőszülött gyermeke ~ Sze nt Gellért. 2 

A gondviselő Isten nagy kegyelme ekkép szétszaggatta 
az utolsó kötelékeket is, melyek Szent Gellértet némileg még 
e világhoz kötötték. Ezentúl teljesen és egyes-egyedül lsten 
szolgálatára szentelhette magát. Megvetette a világ javait, 
annak gyönyörűségeit, hűséges, kipróbált szerzetestársai 
között a szent engedelmesség kedves igáját hordozva, béké
ben s nagy lelki nyugalomban élt s ezen a réven, ha van 
e földön némi boldogság, ő azt bizonyosan elérte. 

Eljött azonban az idő, midőn Szentünknek a tettek 

l W ion Arnold· ok iraton alapuló tudósltása. Ballhyány-nál 
i. m. 304. I. 

2 !'\agy kgt>n<la, II. f<'jezet. flrtlll!yány-nál i. m. 303-304. ll. 
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mczeJere kellett lépnie s nemcsak saját, hanem ember
társainak javára' és üdvére is kellett fordítani idejét és 
tehetségeit. Előkelő származása, fényes szellemi tehetségei 
s még fényesebb erényei mind azt mutatták már előre, 
hogy ő a monostor kormányzásában részt fog venni. Ez be 
is következett. 

Körülbelül 25 éves korában (1005 táján) szerzetes
társainak bizalma egy kisebb tisztségre (életírója szerint 
perjelségre)1 emelte őt. Egyhangulag s mindenkinek meg
elégedésére történt megválasztatása. Ez azt mutatja, hogy 
nem valami érdek, hanem az ő jó tulajdonságai fordították 
rá a választök figyelmét. Talán feltűnő, hogy oly ifjú korá
ban már az előljárók sorába lépett ? Most mindenesetre 
különösnek látszik, de az akkori viszonyokat tekintve, 
nem. Mert először is Szent Benedek szabályainak LXIII. 
fejezete azt rendeli, hogy a kor egy monostorban se tegyen 
különbséget a szerzetesek közt, mert Sámuel és Dániel ifjú 
létökre a vének felett mondtak ítéletet. 2 - Aztán az is 
tekintetbe veendő, hogy akkoriban a benedekrendű szer
zetesek közül legnagyobb rész megmaradt szerzetesnek 
s nem szenteltetett föl egyszersmind pappá. Azok tehát, 
akik kiváló jámborságuk és a tudományokban való előhala
dásuk által méltókká tették magukat arra, hogy az egy
házi rendeket megnyerjék, mind kiváló tulajdonaik, mind 
papi méltóságuk által úgy felülemelkedtek a többieken, hogy 
fiatal koruk mellett is résztvehettek a monostor kormány
zásában. 

Szent Gellért is nyerhetett tehát már 25 éves korában 
kisebb tisztséget s hogy azt csakugyan megérdemelte, 
kitünik abból, hogy e hivatalában mind alattvalóinak 

1 Prior = perjel szent Benedek szabályai szerint, aki a mo
nostor gazdasági ügyeire, az élelmezésre stb. gondot viselt. De 
másutt (a LXIII. fej.) ugyanezen szabályok az összes előljárókat, 
perjelt, dékánokat stb. •priores ... eknek (első szerzctesek) nevezik. 
Lehet, hogy az életlró csak ezen általános értelemben veszi a •prior• 
szót. (Holstein i. m. l. 133. I.) 

t Hol.<lein i. m. l. k. 133. l. 
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tetszését, mind feljebbvalóinak megelégedését kivívta s 
aközben is maradt, ami volt : példaképe a többieknek a 
rendszabályok megtartásában.1 

Elöljáróvá való választása mutatja azt is, amit élet
írója elfeledett följegyezni, hogy t. i. Szentünk ez időtájt 
szentettetett föl pappá. 

Kisebb elöljárói tisztét nem sokáig viselte. Apátja, a 
boldog emlékű Mauroceni János utóda, Vilmos, élénk figye
lemmel kísérte a fiatal szerzetes előhaladását és szép tehet
ségét s nagyobb, fontosabb állásra szánta öt. Az időben a 
benedekrendű monostorok között hiányzott az összekötő
kapocs, nem volt semmi szervezet, mely öket összekap
csolta volna. Szóval, nem voltak, mint ma mondanók, köz
pontosítva. Egészen függetlenül állottak egymástól s egyik 
a másiktól segítséget, szerzeteseket nem igen nyert. Ennél
fogva mindenik moriostornak magának kellett gondos
kodnia arról, hogy legyenek olyan tanult, képzett tagjai, 
akik az iskolát vezetni s idővel az egész monostort kormá
nyozni tudják. Evégből az akkori szokás szerint olyan 
férfiakra volt szükség, akik a felsöbb iskolákat, az úgy
nevezett quadriviumot is egészben, vagy részben elvégezték. 
Ilyen felsőbb iskolák azonban nem voltak a kisebbszerű 
monostorokban. El kellett menni sokszor messze földre 
annak, aki a quadriviumot végigjárni vagy legalább annak 
egyes tárgyait tanulni akarta. Igy pl. Gerbert, korának 
legtudósabb férfia, előbb Spanyolországba, később 
Rheimsba ment, hogy az összes szabad művészetekben jár
tas lehessen. 2 Burchard wormsi püspökről (t 1025.) élet
írója megjegyzi, hogy öt tanulás végett különbözö helyekre 
küldötték ; a a Szent Gellérttel tökéletesen egykorú Angel
ram apát (t 1045.) pedig a JÚonostor atyjától engedélyt 
nyervén, messze fekvő iskolákat keresett föl. 4 

1 Nagy legenda, II. fejezet. Batthyány-nál i. m. 304-305. ll. 
2 Werner i. m. 37. l. 
a Migne: Patrologia. Ser. II. 140. köt. 508. l. 
' U.o. 141. köt. 1406. l. 
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Épen ilyesmi történt Szent Gellérttel is. Apálja, Vil
mos, kiszemelte a monostori iskola tanítójává s hogy ez 
állásra méltó legyen, a quadriviumot akarta vele elvégez
telni. A legközelebbi ilyen iskola Bolognában volt. Az élet
író szerint az apát ezen szándékát közölte a többi szerze
tesekkel is vagy legalább azok főbbjeiveL S ha tekintetbe 
vesszük, hogy a szerzet szabályai szerint az apátnak min
den nevezetesebb dologban ki kellett kérnie a főbb szer
zetesek tanácsát, hitelesnek fogadhatjuk el e tudósítást. 
Szépek és jellemzők azon szavak, melyeket az életíró ennek 
elbeszélése alkalmával az apátnak ajkaira ad: <(Kedves 
testvéreim l Nehogy atyánknak, Szent Benedeknek rendje 
a tisztes tudományokban hátramaradást szenvedjen, szük
séges, hogy közületek némelyeket, akiket ti alkalmatosab
baknak ítéltek, a tudomány gyümölcsének megszerzése 
végett tanulni küldjünk)>. Tehát a gyakorlatí célon kívül 
a tudományok ápolása is indítóok volt a felsőbb iskoláz
tatásra. 

A szerzetesek örömmel hozzájárultak beleegyezésük
kel Vilmos apát tervéhez. Az apát szándékának megfelelő
leg e célra Gellértet s hozzá még Szirdián nevű társukat 
választották ki. Adtak nekik elegendő költséget s elküldték 
őket a bolognaf főiskolába. 1 - Abban nincs senuni külö
nös, hogy Szentünk a felsőbb iskolát 27-28 éves korában 
kezdi. 

Általános szokás volt ez a középkorban. Példákat 
hozni fel ily ismeretes dologban, fölösleges. 

Midőn Szent Gellértnek bolognai tanulásáról van szó, 
ne gondoljuk, hogy ő a későbbi híres egyetemen tanult. Ez 
akkoriban még nem létezett. Életírója, midőn ezt említi, 
hogy ő ottan többek közt zenét is tanult, elég világosan 
jelzi, hogy Szentünk ott egyszerűen a quadriviumot, vagyis 
a felsőbb iskolákat végezte. Hurter Frigyes, minő alapon, 
nem tudjuk, de elég határozottan azt állítja, hogy a quadri
vium tárgyai Bolognában a Szent Procuius és Felix mo-

1 Nagy legenda, IV. fejezet. Ballhyány-nál i. m. 306. l. 
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nostorban adattak elő.l Nagyon hihető, hogy Szent Gellért 
és Szirdián is itt tanul tak. 2 

Mik voltak a quadriviumban előadott tárgyak, azokat 
névszerint már fentebb elősoroltuk. - Hogy Szent Gellért 
ezeket névszerint ismerte, az fennlevő munkájából kétség
telenül kiderül. <(Plato a physikában (a quadrivium görög 
neve) négy osztályt különböztet meg, t. i. a számvetést 
(arithmetica), földmérést (geometrica), zenét (musica) és 
csillagászatot (astronomia)l>, 3 írja egy helyt. De hogy vaj
jon mind a négy tárgyat tanulta-e ? az, mint alább látjuk, 
nem egész· bizonyos. Mindamellett, hogy Szentünk tudo
mányos képzettségéről alaposabb fogalmunk lehessen, lás
suk, mikép és minő terjedelemben tanították e tárgyakat ? 

A számtudományból (arithmetica) előadták először 
is a négy alapműveletet. Az arab számjegyek elterjedése 
előtt elég nagy fáradságba került ezek elsajátítása. Bajos 
volt a magyarázata is. Aszorzás ismételt összeadásból állott 
s hogy mégis gyorsabban menjen, külön táblák voltak 
hozzá, amelyeken olvasható volt a gyakrabban előforduló 
számok szorzásának eredménye. Osztani csak kerek szám
mal tudtak. Ha az osztó nem volt kerekszám, kiegészítet
ték a legközelebbi .kerekszámig, azután különféle műve
letek által keresték ki a látszólagos osztóval nyert ered
ményből az igazi eredményt. Ezenkívül itt tanították a 
Szentírásban előforduló számok allegorikus magyaráza
tát s azonkívül a computust, vagyis a gyakorlatilag nagyon 
fontos egyházi naptár készítésmódját. 

A zene (musica) nagyon szükséges és azért sokaktól 
művelt tantárgy volt azon időben. A benedekrendűek 
akkoriban a zsolozsmát énekelve végezték; ebben pedig a 
zsoltárok különféle dallamain kívül számos antiphona (kar
vers), himnusz (dicsőítő ének), responsorium (felelet a lee-

1 Lltn!li : Mllgyar Egyháztörtt'nE>IE>m. l. köt. 538. l. 
1 V. ö. Ballhyány i. m. 306. ~s DelibE>mtio t;Upra hymnum

trium pul'rorum. U. o. 11. l. 
~ Ra.llllyííny-nál i. m. 81. l. 
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kére) fordultak elő mind más és más énekmóddal. Nagyon 
szükséges volt már most, hogy minden monostorban legyen 
egy-egy férfi, aki nemcsak gépies gyakorlattal bírt ezek 
éneklésében, hanem elméletileg is jártas volt a zenében s 
a tévedéseket kiigazíthatta. Ha ez nem volt, akkor épen 
olyan állapot következett be a zsolozsma éneklésénél, mint 
aminőről e korszak legnagyobb zenésze, Arezzoi ·· Guido 
panaszkodik, hogy t. i. mester nélkül még a legkisebb anti
phonát sem tudják elénekelni.l Azért buzgón tanították a 
különféle hangszerek alkatrészeit, kezelését, a hangszere
ket s azok változatait. Az elméleti oktatást azonban itt is 
folyton kisérte a gyakorlat. 

A földmérésben (geometria) ugyanazt adták elő, amit 
ma az alsóbbrendű mértanban. A háromszögek, négyszögek, 
körök területének, a különféle alakok (hasáb, henger) bel
tartalmának kiszámítására fordították a legtöbb időt. 
Sokat adtak a távolság- és magasságmérések elsajátítására 
s így a tárgy gyakorlati oldalát sem hagyták figyelmen 
kívül. 

A csillagászat (astronomia) tanításában Ptolomaeus 
rendszere szerint tanitották a nap és hold járását, a 
zodiacust (állatkör), a bolygókat, a csillagok allását, a nap 
és éj óráinak kiszámitását a nap és csillagok járásából stb. 
Az araboktól átvett astrolabium (a csillagok járását mutató 
gömb) nagyot lendített e tudományágon, de ez Szent Gellért 
korában még bajosan volt elterjedve. 

Mind a négy tantárgy előadásánál Boethius műveit 
használták tankönyvekül, de mindenütt kibővítve és 
magyarázatokkal ellátva. 2 

Bizonyos, hogy Szent Gellért, a négy tantárgy közül 
tanulta a zenét és a csillagászatot. Zenei oktatásáról élet
írója tanuskodik. 3 Csillagászati bő ismereteit fennlévő műve 

1 Migne: Patrologia. Ser. II. 441. köt. 413. l. 
2 Az egész quadriviumra nézve v. ö. Werner i. m. 59-77. ll. 

\Vetzer, W elle: Kirchenlexicon, Qnadriviurri szó alatt. 
3 Bat/llyány i. m. 306. l. · 
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árulja el,l Mivel pedig nem említ könyvet, amelyet e tárgy
ról talán később olvasgatott volna, bátran következtethető, 
hogy ez ismereteket még . az iskolában szerezte meg 
magának. 

Különben nagyon hihető, hogy maga az életíró is, 
midőn a bolognai főiskolában előadott tárgyak közt a 
philosophiát is fölsorolja, 2 ez alatt épen a csillagászatot 
akarta érteni. Legalább azon korban nem volt szokatlan, 
hogy a csillagászattal foglalkozók philosophusoknak nevez
tettek. 3 Egyáltalában az a kanonok, aki 1180 táján Szent 
Gellért iskoláztatását elmondja, már a maga korának 
iskoláiban tanított tárgyakat tartja szem előtt s nem a 
XI. század elején szokásban lévőket. 

A másik két tárgya t tanulta-e Szent Gellért? kétséges. 
A számvetésből voltak némi ismeretei, de megvallja, hogy 
erre nézve később olvasott egy művet4 s így azokat onnan 
is nieríthette. A földmérésről mind az életíró, mind fennlevő 
műve hallgat s igy csaknem bizonyosnak vehető, hogy 
ebből nem nyert oktatást. Ebben nincs semmi meglepő. 
Egy-egy helyen nem mindig tanították mind a négy tár
gyaL Szent Abbóról például föl van jegyezve, hogy a csilla
gászatot Párisban és Rheimsben, a zenét Orleansban, a 
számvetést még otthon, Fleuryben tanulta. 5 

Eme négy-öt ismeretág elsajátításán öt évig fáradoz
tak Szent Gellért és Szirdián. Nem csoda, ha tekintetbe vesz
szük a tanulásnak akkori nagy nehézségeit. Hiányoztak a 
könyvek, hiányoztak az előadás megértését könnyebbé 
tevő, atkaimatos szerek, a bővebb felvilágosítást nyujtó 
nagyobbszerű könyvtárak. A tanítónak ideje legnagyobb 
részét mondatolással, a tanulónak a másolással kellett 
töltenie. Azonkívül a hártya (pergamen), amelyre írtak, 
drága volt s nem mindig kapható. Elismerést érdemel tehát 

1 U. o. 123, 148, 149, 164, 165 stb. JI. 
2 Batthyány i. m. 306. J. 
3 Migne: Patrologia. Ser. II. 139. köt. 390. J: 
4 Batthyány i. m. 64. I. · 
6 llligne: Pnlrologia. Scr. II. 1~9. köt. 390. l. 
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az akkori szerzetesek tudományszomja, mely mindezen 
akadályokat legyőzte s bár oly nagyterjedelmű ismeretkört 
nem szerezhettek · maguknak, mint azok, kiknek e gátoló 
nehézségekkel nem kell küzdeniök, nem érdemlik meg, 
hogy megvetőleg szóljunk e kor tudományos hőseirőJ.l 

Hogy ekkép szerzett tudományukat és hasznos ismere
teiket a rend javára értékesíthessék, az ötödik évben rend
társai visszahívták Szent Gellértet és Szirdiánt a főiskolá
ból. Összeszedték tehát könyveiket, ezek voltak legnagyobb 
kincseik s visszamentek monostorukba, Velencébe. 2 

Itt Szent Gellértre nagy és terhes hivatás várakozott. 
Nem szentelhette magát, amint talán szerette volna, a 
szeutatyák műveinek, különösen az ő kedves Szent Jeromo
sának olvasására, mert meghalván Vilmos apát, a rend
társak bizalma őt választotta meg a monostor apátjának. 

Nem vágyódott ő e megtisztelő, de nagy felelősséggel 
járó hivatal után, sőt miután akarata ellenére is meg
választották, határozottan vonakodott azt elfogadni. De 
mivel előbbi jó tulajdonságaihoz most még tudományos 
képzettsége is hozzájárult, egyszerű vonakodással nem 
lehetett azt magáról elhárítania. Társai határozottan azt 
óhajtották, hogy az legyen fejedelm ük, 3 aki őket úgy ke
resztény tökéletességben, mint tudományban fölülmulta. 
S kezükben volt a fegyver, amellyel óhajtásuknak érvényt 
tudtak szerezni. Azt mondották Szent Gellértnek, hogy ha 
a választást el nem fogadja, a szerzetes egyik legnagyobb 
bűnébe, az engedetlenségbe esik. Ez hatott. Szent Gellért, 
hogy ezen feddést csakugyan meg ne érdemelje s engedel
mességi fogadalmát, mellyel életét s minden tehetségét a 
rend javának előmozdítására lekötötte, meg ne sértse, bele
egyezett társai kívánságába, szárnyát szegte saját kénye
kedvének és apát lőn. 

1 Mint pl. Ompolyi M. J;rnó: Figyelő, 1878. IV. kötet. 
2 Nagy Jegendn, IV. fvjezet. Baltlryány-nái L m. 306. I. 
3 Az ;~p{tt r(•gi magyaros lll'Ve. - Toldy: Mngyar suntek 

IC'gl'JHIÚÍ. Pt>st, 1859. 51. l. 
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Miként viselte az apátúri tisztet? erről csak annyit 
találunk följegyezve, hogy nem annyira parancsolatokkal, 
mint inkább jópéldával igazgatta a rábízott monostort. 
Isten kegyelméből ő volt példaképe rendtársainak a jóban. 
Amit rendszabály tiltott, azt ő sem cselekedte soha.1 Csak 
ennyi az, amit róla életirója fö1jegyez, de hát kell-e ennél 
nagyobb dicséret? Boldog társulat, melynek feje minden jó
cselekedet gyakorlásában vezérkép elől jár, ahol a tagok 
vezérök, fejök nyomdokait követhetik. 

1 Nagy legenda V. fejezet. Batthyány-nál 306-307. ll. 

Szent Gell6ri éleié. 3 



MÁSODJK FEJEZET. 

Szent GdJtrt hazánkba jövetele. 

ll 
KERESZTÉNY vallás a XI-ik században új, addig 
ismeretlen módon mutatta ki isteni származását . 
.A:z előbbi századokban az igazság fegyverével, az 
Ur Jézus Krisztustól szerzett vallás hirdetésével, 

meghódította magánakazon vitéz, bátor, de kegyetlen és vad 
népeket, melyek a régi társadalmats a leghatalmasabb biro
dalmat lerombolták, megsemmisítették. Midőn pedig ez óriási 
mű végbe volt vive, akkor ama, talán még nagyobb feladaton 
kezdett működni, hogy a keresztény vallás szeneme e népeket 
egészen áthassa, babonáiktól megszabadítsas e réven szívök
lelkök mélyében a hit, reményésszeretet meggyökeresed jék. 
Fáradozása nem volt sikertelen. Azon népeknél, amelyek 
már egy-két százada viselték az úr Jézus Krisztus kedves 
és könnyű igáját, mind sűrűbben jelentkeznek ama nemes 
lelkek, kikben ugyanazon szeretet heve lángolt az Üdvözítő 
iránt, amely a nemzetek apostolát, Szent Páit, egykor e 
felkiáltásra fakasztá : <<Bizonyos vagyok, hogy sem az élet, 
sem a halál, sem a jelenvalók, sem a jövendők, sem a mély- · 
ség, sem a magasság, sem semmiféle teremtmény el nem 
választhat bennünket a szeretettől, mely a mi Urunkban, 
Jézus Krisztusban, vagyon>~. (Róm. 8, 38, 39.) E lángoló 
szeretet aztán nem csupán abban nyilatkozott, hogy 
Istenünk külső dicsőségét a művész~t legragyogóbb, leg
nemesebb alkotásaival emelték; nem csupán abban, hogy 
mind többen és többen szentelték magukat egyedül Isten 
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és az Úr Jézus Krisztus szolgálatára, hanem tovább menve, 
kiterjedt az ő szivük szerelme 'Űdvözítőjüknek minden em
lékére, kiterjedt azon helyekre, ahol Ű. járt, tanított, ahol 
szenvedett és meghalt mi érettünk. Százan és százan kezd
tek vándorolni, mint fentebb kimutattuk, a Szentföldre, 
hogy könnyeikkel öntözzék azt a földet, melyet Üdvözítőnk 
vérével öntözött, szembeszállva az út akkori fáradalmai val. 
veszedelmeivel, kockára téve, ha kellett, életüket is. 

E nemes lelkek sorába tartozott Szent Gellért is. 
Minél többször tekintett kereszten függő Űdvözítőjére, 
annál élénkebb vágy támadt benne látni azt a helyet, 
azt a hegyet, ahol a világ Megváltója vérét ontotta, meg
halt és hácom napig sírban feküdt. A vágy lassankint 
akarattá és pedig erős akarattá fejlődött. Később még 
nagyobbat gondolt. Nemcsak egyszerű szentföldi zarán
doklatot akart végezni, hanem szentföldi lakós akart lenni. 
Elhatározta ennélfogva, hogy elmegy Jeruzsálembe, meg
látogatja az Úr szenvedéshelyeit s aztán Betlehemben 
monostorba fog vonulni, hogy távol a világ zajától, egye
dül Istennek szentelhesse hátralevő napjait. 

· Elhatározását csak erősítette az a remény, hogy ott 
Jeruzsálemben könnyebben meg fogja találni Szent Jeromos 
műveit, amelyek megszerzése vagy csak lemásolása is az . 
akkori viszonyoknál fogva nagyon nehéz volt, minden mű
véhez jutni pedig majdnem lehetetlen. 

Feltünő vonás Szent Gellért életében az a nagy vonzó
dás, mellyel ö Szent Jeromos iránt viseltetett. Nem hiába 
egy tengernek zúgását hallgatták1 gyermékkorukban, de 
megis volt köztük a rokonlelkek találkozása. Még késő 
időkben is, mikor már halála közelget és ősz fürtök borí
tották fejét, ki-kitör Szent Gellértből a csodálat érzete 
Szent Jeromos iránt. Igy, például, egyszer «az egyház-

1 Szent Jeromos saját vallomása szerint a régi Pannonia és 
Dalmácia határán született. De ezenkivül is tudvalevő dolog, hogy 
ő több ideig lakott Aquilejában, nem messze Velencét61, Rufinus 
barátjánál. 
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tudósok fényessége és az ég legragyogóbb csillagai között 
mindeniknél fényesebben világító világosság>>, l máskor 
<.a mi legnemesebb, isteni Jeromosunk» 2 névvel illeti őt. 
E nagy vonzódás késztette őt, hogy ő is példaképül válasz
tott mcsterének eljárását követve, a Szentföldön éljen 
visszavonult életet. Ehhez járult még az atyjára való 
visszaemlékezés ; hisz ő atyja nevét viselte s a szentföldi 
zarándok fiában hogyne ébredt volna fel az atyjának 
beteljesült vágya, hogy az ő teste is ott nyugodjék a föl
támadásig, ahol egykor Űdvözitőjeé nyugodott s ahol 
atyja teste nyugszik. 

Midőn ezen elhatározás lelkében megérlelődött, akkor 
jutott Szent Gellért életének fordulópontjához. 

<<A háromszoros kötél nehezen szakad el», mondja az 
irás. Nem csoda hát, hogy Szent Gellért háromszoros indító
októl, az Üdvözítő iránt való szeretetétől, Szent Jeromos 
iránt való vonzódásától és az atyjára való emlékezettől 
támogatott elhatározása oly erős lett, hogy azt szerzetes
társainak ellenkező tanácsai, könyörgő szavai, sőt az el
menetele által sokaknak okozandó nagy szomorúság és 
lelki aggodalom sem ingatták meg., Lemondott az apát
ságról, s ezzel kettészakította azt a köteléket, amely őt 
még Veleneéhez fűzte. Mi több, azt a lelkesedést, mely 
képessé tette őt minden útjába gördülő akadály elhárítá
sára, átöntötte több szerzetestársába is; ezekben is föl
lángolt a szent szeretet heve. Ettől sarkaltatva, elszánták 
magukat arra, hogy valamint eddig követték apátjukat az 
erények útjain, épúgy követni fogják a jeruzsálemi úton is. 

Velük egyetemben valósithatta volna Szent Gellért 
azon szándékát, amelyet életírója inkább csak sejtet ol
vasóival, hogy t. i. Betlehemben, ahol Szent Jeromos lakott, 
külön monostort alapit s ott jó szerzetestársai közt nagy 
ájtatosság és buzgóságban tölti el hátralevő napjait, De 

1 lnliberatio supra hymnum trium puerorum. Batthyány-nál 
i. m. 98. 1. 

2 u. o. 132. l. 

36 



hogy valóban ez volt szándéka, eléggé elárulja az, hogy 
az apátúrságot visszaadta szerzetestársai kezébe, amit 
nem kellett volna tenni, hacsak épen látogatóba megy a 
Szentföldre ; és hogy magával társakat is vitt, amit ama 
korban csak azon férfiak szoktak cselekedni, akik más mo
nostor alapításán törik fejüket. 

Szent Gellért nagy és merész lelkét nagyon élénk szín
ben tünteti elénk az a körülmény, hogy minden segéd
eszköz nélkül szűkölködvén, .bele mert fogni ily nagy vál
lalatba. Ott volt először is az elutazás. Velencei létére, 
hogy a Szentföldre jusson, más útra nem is gondolt, mint 
a tengeri útra. Erre hajó kellett volna, de nem volt hozzá 
pénze. Azért nem aggódott ; rábízta magát az isteni Gond
viselés után felebarátjainak szivességére és vendégszere
tetére. Nyilt is nemsokára alkalom arra, hogy legalább 
Veleneéből kimozduljon. 

A rómaiak fénykorában annyira virágzó Dalmáciából 
a népvándorlások zaja után is megmaradt egy pár tenger
parti város : Zára, Trau s .újraépült Spalato, Ragusa stb. 
A görög császárok lettek volna e városok urai, de mivel 
a mindinkább gyöngülő birodalom fejei és főtisztjei nem 
voltak képesek őket a szomszéd népek, kivált a horvátok 
erőszakoskodásai ellen megvédeni, maguk igyekeztek 
fenmaradásukról gondoskodni. Midőn önmaguk elég
telenek voltak az ellenállásra és védelemre, másfelé néz
tek. Természetes szövetségesekül kinátkoztak nekik a 
velenceiek, akiknek hajói többször megfordultak a dalmát 
partokon s akik szintén, mint ők, kereskedéssei foglalkoz
tak, tehát érdekeik közösek voltak. Meghívásukra a velen
cei doge, Urseolo II. Péter az 1000-ik év nyarán megjelent 
e helyeken s a horvát fejedelmet legyőzvén, Zárán kivül, 
amely már előbb is elismerte a velenceiek fensőbbségét, 
Traut, Spalatót, Ragusát továbbá Veglia, Arbe, Curzola 
stb. szigeteket a velenceiek hűségére eskette.1 

Ezidőtől fogva a dalmát városok, kivált Zára keres-

1 Migne: Patrologia. Ser. II. 139. köt. 928-930. ll. 

37 



kedői még többször meglátogatták Velencét ; fővárosuk, 
kereskedelmi középpontjuk is volt ez. Akkor is, mikor mát 
Szent Gellért társaival együtt útra késze!). állott, ott volt 
a velencei kikötőben a zárai kereskedők egyik hajója. 
A jámbor, egyszerű zarándokoknak szivesen helyt adtak 
a kereskedők s így Szent Gellért társaival együtt hajóra 
szállott 1015 február közepe táján.1 

Az életíró nem jegye~te föl, lehet, hogy nem is tudta, 
mely irányban indult el s hol állott meg az a hajó, amelyen 
Szent Gellért utazott. Szerencsére János szerpap nem 
mulasztá el részletesen leírni Urseolo II. Péter velencef 
doge fentemlített, 1000-iki tengeri útját. Eszerint a doge 
hajóraja Veleneéből május 26-an indulván, aznap Jesule
szigetéhez, 27-én kedvező szél mellett Grado szigetvárosba, 
innen 28-án, az isztriai öbölt átvágva, Parenzóba, 29-én 
a Póla és Rovigno közt eső Szent András-szigethez, később 
üsseroha és végre Zárába ért. 2 Ha mármost ebből látjuk, 
hogy maguk a világnak akkoriban 2-3-ik helyen álló 
hadihajói csak így a part mellett, kikötőről-kikötőre halad
nak, akkor a kereskedőgályák még inkább. Igy tehát .egész 
bátran föltehetjük, hogy a zárai kereskedők hajója is épen 
ezen a fenn leírt irányban és úton indult meg. 

Az elindulás hónapja sejteti Szent Gellértnek és 
útitársainak sorsát azzal, aki az Adriai-tengert s annak 
természeti viszonyait ismeri. Eleinte az ellenkező széllel 
küzködtek. Ennek ellenében akkoriban, csak az evezésre 
lévén szor~tva, nagyon lassan haladtak. Rövid időn pedig 
megérkezett az adriai hajósok réme is : a <<marina tem
pestas>> vagy mint ma nevezik : a bóra ; t. i. azon a tél 
végén· és tavasz elején dühöngő, éles,· északkeleti ,nél 
amely végigkorbácsolja s majdnem fenékig fölkavarja a 

l Hogy februárb;m indultak el, az önk.ént következik a nagy 
legenda azon adatábó!, amely szermt a nagybőjt m.ár útban érte 
Szentünket és társait. (Batthyány i. m. 308. 1.) Hogy pedig az eluta
zás 1015-ben történt, arra nézve lásd második észrevételünket : 
Szent Gellért életének időrendi kérdésE>iröl, a mú végén. 

2 M{gne: Patrologia. Ser. II. 139. köt. 928. l. 
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tenger habjait. Mikor ez meg,Jon, a hajózás lehetetlenné 
válik. Szent Gellértet és társait az isztriai partokon Parenzo 
körül érte utól·a vihar. Jószerencse, hogy a part mellett 
haladtak, mert így némi veszedelem után,1 nagyobb baj 
nélkül bevergődhettek Szent András-szigetének kikötőjébe. 

Szent András-szigete ma is e néven ismeretes jelenték
telen hely az isztriai parton. Szent Gellért korában neveze
tesebb volt. Nevezetessé tette monostora, amely Szent 
András tiszteletére volt sze n telve. 2 E ru o nostortól vette 
nevét, ettől kölcsönözte nevezetességét az egész sziget. 
Az Adriai-tengeren hajózók szívesen kikötöttek e helyen, 
mert a monostor benedekrendű szerzeteseinél szíves ven
dégszeretetre találtak. Maga Urseolo II. Péter velencei 
doge is megállapodott itt dalmát útjában a ~ratum hos
picium>> szíves vendégfátás miatt. 3 

Szent Gellértet és többi veszedelemben forgó utitársait 
szintén szívesen fogadták a jó szerzetesek. Hiszen szerze
testársuk lépett közibük. Különben Szent. Benedek sza
bályai is előírták, hogyha valamely szerzetes mcssze tarto
mányból jő s megelégszik a hely szokásával, az olyat el kell 
fogadni, ameddig ő akarja. 4 

A mindent végtelenűl bölcsen rendező isteni Gond
viselés, midőn Szent Gellértet e monostorba vezette, új és 
hatalmas lépést tétetett meg vele jövendő rendeltetése felé. 
Ugyanis épen itt találkozott ő· azzal a férfiúval, aki nem
csak· utazására, hanem egész életére elhatározó befolyást 
gyakorolt. Eme férfi neve : Razin apát. 

Ki volt e férfiú ? Ha ezt Szent Gellért életirójának 
sovány adataiból meg akarjuk határozni, akkor helyezked-

l Az élettró később a pécsi piispök ajkaira oly szavakat ad, 
amelyek szerint Szent Gellért nagy veszedelmek után (per tanta 
· discrimina) jutott Magyarországba. (Batthyány i. m. 313. l.) De 
mivel szárazföldi útjában semmi baj sem történt (u. o. 311. 1.), vilá
gos, hogy e veszedelmek még a tengeren értt'k a bóra kitörésekor. 

z Migne: Patrologia. Ser. II. 139. köt. 928. l. 
a Migne: Patrolog!a. Ser. II. 139. köt. 928. l. 
4 Holstein i. m. I. köt. 132. l. LX. fejezet. 
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jünk ez életírónak álláspontjára. Ő a XL század második 
felében itt Magyarországon s magyarok számára írt. Mikor 
tehát ő Razint <tSzent Márton apátjá&-nak mondja.1 ez 
alatt nem érthetett mást, mint a pannonhalmi apátot. Az ő 
korában nem volt más. Szent Márton tiszteletére szentelt 
apátság, mint a pannonhalmi s eszerint akkor elég volt a 
magyarok előtt a pannonhalmi mon'ostor fejét Szent Már
ton apátjának nevezni ; ebből mindenki érthette, kiről 
van szó. 

Ha tehát, Razin magyarországi apát volt, akkor két:
ségtelen, hogy ő a pannonhalmi monostort igazgatta. De 
vajjon nem volt-e valamely, külföldi Szent Márton apátság 
feje, amilyen ott már több is létezett?· Nem. Az életíró 
e tekintetben szintén eléggé tájékoztat bennünket. Nem 
írja őt egyenesen magyarországi szerzetesnek, de oly dol
gokat mondat róla vagy mondat vele, amik csak magyar
országi apátra illenek. Igy például, olyannak tünteti föl 
Razint, akit a pécsi püspök és pécsváradi apát közelebb
ről ismerhek. 2 Azt mondatja vele, hogy Szent Gellértet 
kész magyarországi útjában segíteni. 3 Oly hathatós sza
vakkal, oly serénységgel buzdíttatja általa, mint látni fog
juk. Szent Gellértet. hogy a magyarok megtérítésére for
dítsa életét. aminők csakis oly embertől telnek ki, aki már 
előbb egészen ennek szentette magát. 4 Különben, ha Razin 
nem fáradozott volna a magyarok lelki üdvének munká
lásán, teljes joggal felelhetett volna Szent Gellért minden 
buzdító szavára az ismert közmondással: Orvos l önmaga
dat gyógyítsd ! Ha jól megfigyeljük a XL század elején 
élt személyeket és azok összeköttetéseit, nem nehéz kita
lálni, hogy e Razinának, Razinusnak irt apát nem más, 
mint Szent Adalbert prágai püspöknek, Szent István keresz
telőjének és keresztatyjának féltestvére: Radin, Rauzin, 

1 BaUhyány-nái i. m. 308. l. 
• Batthyány-nál i. m. 313. l. 
3 u. o. 310. l. 
' u. o. 308-310. ll. 



szerzetes néven Gaudentius. Ö kisérte el bátyját a poro
szok földjére, ő volt jelen annak vértanúságánáL Ö vitte meg 
a hírl Szent Adalbert haláláról III. Ottó császár udvarába, 
vele ment 998 elején Rómába s ott őt előre kiszemelték a 
Lengyelországban, Gneznában Szent Adalbert sirjánál fel
állítandó érsekség első főpap já vá. Az 1000. évben I I I. Ottóval 
együtt meg is érkezett Gneznába s 1001-ig itt tartózkodott; 
de ez évben oly nagy vallásüldözés támadt Lengyelország
ban, hogy neki menekülnie kellett onnan. Magyarországba 
jött tehát s itt pannonhalmi apát lett. Szent István pedig 
őt, mint külföldön jártas, Rómában ismerős, tudós férfiút 
követségbe küldötte több ízben a pápához és fejedelmek
hez.1 

De mikép történhetett az, hogy a pannonhalmi apát 
szintén a Póla tájékán eső Szent András-rnonostor vendég
~zeretetét volt kénytelen elfogadni ? Ennek megfejtésére 
csak azt szükséges tudnunk, hogy ama korban még Ravenna 
volt Itáliának úgyszólván fővárosa s egyúttal Itália keleti 
oldalának legjelentősebb tengeri kikötője. Innen az akkor 
német birodalomhoz tartozó isztriai félszigetre Póla és 
Ravenna vagy Parenzo-Ravenna közt volt a leggyorsabb, 
legrövidebb tengeri út. Ez volt tehát akkor a követek, 
zarándokok és más békés utazók útja is. Ha már most föl
tesszük, amit, ismerve Szent István királyunk összekötte
téseit Rómával és Olaszországgal, nagyon könnyen föl
tehetünk, hogy Razin akkor is követségben járván Rómá
ban, onnan visszajövet Ravennában szállt hajóra, nagyon 
könnyen megtörténhetett, hogy az a tengeri vihar, 
amely Szent Gellértet és társait a Szent András-szigetnél 
való kikötésre kényszerítette, Razint is Póla vagy Parenzo 
helyett odavetette. 

Razinról még egy nevezetes dolgot jegyez föl Szent 
Gellért életírója s ez az, hogy már azelőtt Szentünknek, sőt 
már előzőleg az ő apátjának, Vilmosnak is jó ismerőse, 
jóbarátja vala. Ugyanis Razin (Rauzin-Gaudentius) 

l Voigt: Bruno von Querfurt. 34, 53, 110, 140, 142, 238. ll. 



többször küldetvén Szent Istvántól követségbe Itáliába, 
Velencében is megfordult, főleg azért, mert Urseolo II. Péter 
doge fia, Ottó, Szent István magyar királynak hugát vette 
nőül. Ilyenkor Razin apát a velencei Szent György-monQs
torban kapott szállást. Volt alkalmuk tehát Razinnak és 
Szent Gellértnek egymással megismerkedniök. A jóbarát
ság köztük annyira fokozódott, hogy egymást <<társ)>-akká 
fogadták, ami a szerzetesek közt annyit jelentett, hogy 
jócselekedeteiknek érdemét egymásra kölcsönösen átru
házták.l 

Ennélfogva Szent Gellért és .Hazin találkozása oly 
kedvesen meglepő, oly örömmel teli volt, mint aminő két, 
egymást rég nem látott, szerető, jóbaráté szokott lenni. 
A hosszas együttlét alatt elbeszélhették egymásnak életük 
eseményeit, reményeit, vágyait, sok szép, épületes beszéd
del, a lelki életre vonatkozó üdvös tanáccsal voltak egy
másnak szolgálatára. Nemsokára azután Razin apát 
anyagi támogatásban is részesítette Szentünket. Mivel 
ugyanis Szent Gellértnek és társainak élelmiszereik a 
hosszas s nem remélt várakozás alatt elfogytak, azt pedig 
a monostortól nem kívánhatták, hogy az őket s az egész 
hajós népet ott hetekig élelmezze, Razin fölajánlotta, 
hogy ő ad nekik élelmiszereket. Mivel ő mint királyi követ 
utazott s különben is mint a gazdag pannonhalmi monostor 
feje, szent István királyunk ismeretes bőkezűségéből volt 
neki annyija, hogy juttathatott másoknak is bőven. 

A bóra azonban nem akart szünni, a hajóraszállás 
lehetetlen volt ; a'Dnyi lett volna neki indulni a tengeri 
útnak, mint neki menni a biztos halálnak. Hét után hét 
mult s még mindig ott vesztegeltek a tengerparti monos
torban. Mi természetesebb, minthogy e késlekedés Szent 
Gellértet mély szomorúságba ejtette. 

Hisz ő talán már a húsvétot is ott szerette volna töl
teni az Úr sírjánál, igy pedig ott kellett töltenie az időt 
hiába s amellett még jóbarátjának is terhére van hosszas 

l Batthyány-nál i. m. 308, 310. l. 



időzéséveL Razin apát, akinek rég forgott valami az 
agyában, megragadta az alkalmat, hogy a szomorkodót 
vigasztalván, arra térítse a beszédet, amit ő Szent Gellért 
utazásáról nyiltan, barátja előtt is el akart mondani. Ko~ 
rántsem állítjuk, hogy az itt közölt párbeszédek szóról~ 
szóra megtörténtek volna. Az életíró ott sem volt. A gyors~ 
írói jegyzetek pedig messze késtek az éji homály bari. Hanem 
azt mindenesetre állítjuk, hogy érdemesek az elolvasásra. 
Mert az életíró mesterének, Valternek annyiszor elmond
hatta Szentünk, hogyan került ő akarata ellenére Magyar
országba, hogy Valter közléséből az életíró is tudhatta, 
olyan körülmények kötött körülbelül mit mondhattak 
neki ? minő okokkal lehetett ráhatni ? stb. 

«Gellért uram ! Ne bfislakodjál - így szólt tehát 
Razin - utazásod akadAlyoztatása miatt, mert az Úrnak 
akarata az, hogy igy legyen. Amig velem leszesz, én téged 
és társaidat eltartalak élelmiszerekkel. De kérlek téged : 
legjobb tudomásod szerint felelj nekem arra, tanácsolta-e 
valaki neked, hogy te, ki mester vagy Itáliában s akit 
Vilmos apát azért küldött el tanulni, hogy társaid tanítója 
légy, a~ onnan visszatérve, isteni Gondviselésből apáttá 
lettél, s gy«mekségedtől mindenki előtt kedves voltál, 
mpst amaz unriyira kiváló állást odahagyva, s, bánatos 
tát.~>aidat elhagyva, idegen nemzet közé vándorolni siess ?1> 
!.Senki sem)), felelt Szent Gellért! <<Ha senki sem tanácsolta1>, 
viszonzá Razin, <<akkor nem is jó a szándékod ; ha pedig 
valaki tanácsolta, akkor inkább hiszem, hogy némileg 
üdvös leszen. Mert sohasem olvastuk, hogy a monostorban 
élő szerzetesek ilyen dologban Jeruzsálembe utaztak volna, 
a zarándokoló szerzeteseket kivéve.1 Ez az út a világiak 
számára van kijelölve, hogy üdvösségük elnyerése végett 

l •Gyrovagi monachi•, akiknek nem volt állandó lakhelyük, 
líanem egyik búcsójáróhelyről a másikra vándoroltak, hogy rajtuk 
egészen beteljesedjék amaz igazság : zarándokság e földi élet. Szabó 
Károly ckóborgó szerzetesek•-nek forditja e szavakat. Nem gondol
nők, hogy Razin, illetőleg az élctiró ilyen rossz értelernben akarta 
volna vétetni a;wkat. 



a Szentföldért harcoljanak. A szerzetes számára, amint 
kedves barátom jól tudod, más út áll nyitva az üdvösségre. 
Ott majd a te jelenlétedben szidalmazzák a zsidók Üdvö
zítőnk anyját, amit hallgatnod épen nem lesz hasznos. Ne 
gondold, hogy megfeddeni akarlak ; hanem csak azért 
mondom el ezeket, hogy vedd észre magadat és hányd-vesd 
meg elmédben, vajjon jól cselekszel-e vagy sem ?•> 

Széntünk e kemény támadásra nem volt elkészülve s 
elszégyenülve kért határidőt a gondolkozásra. Ez igérete, 
hogy t. i. útja hasznos vagy káros volta felett gondolkozik, 
egészen komoly vala, mert visszaemlékezve az isteni Gond
viselésre, amelynek tudta nélkül még hajunk szála sem 
eshetik le, azzal zárta be beszédjét : <1Úgy legyen, amint az 
ég akarja>>.1 Már pedig csakis úgy juthatunk üdvös elha
tározásra, ha előre megnyugszunk Isten szent akaratján, 
bármelyik útra esik is választásunk. Az adott határidő 
a nagybőjt végére esett. 2 

A határidő eltelvén, Szent Gellért még mindig hatá
rozatlan volt : folytassa-e vagy abbahagyja útját? Hosszú 
évek során érlelődött benne a szentföldi útnak szándéka, 
hogy tehetett volna le arról egy pár nap alatt? De Razin 
nem várt, rég kigondolt tervét óhajtotta már előadni. 
Azért a nagybőjt végével, tehát husvétnapján, !<,érdi Szent 
Gellértet : <1Gellért uram l mit gondoltál?» És leolvasva 
arcáról a szégyent és habozást, biztatólag mondá neki : 

1 Nagy legenda, V. fej. Batthyány-nál i. m. 306-309. l. 
2 A fentebbi és a következő párbeszédekben az a pár sor, 

mely a Szentföld elfoglalásáról s a keresztl'svitézekről szól, minden
esetre az 1380 táján élő bővitő saját toldása. Ezeket tehát kihagy
tam. A többi való. Mert ismerve Szent Gellért alázatosságát, nagyon 
föltehetjük, hogy a maga megszégyenltésére többször elbeszélte 
tanltványainak és kanonokjainak, akikkel együtt élt, együtt imád
kozott, e beszélgetéseket, kivált annak feltűntetése végett, meny
nyire vonakodott ő egykor az isteni meghivást követni. E mellett 
bizonyit az is, hogy azon szavak, amelyeket ő saját védelmére, iga
zolására felhozott vagy felhozhatott, rendesen hiányzanak s azokat 
csak mások beszédeiből lehet kivennünk. A többi elbeszélt esemé
nyek pedig bizonyára való dolgok. 



«Az utad miatt semmiesetre se szégyeld magad és szíved 
szándékát jelentsd ki nekem. Hiszen tudom, hogy jót 
akarsz és nem rosszat, de azt is tudom, hogy az emberi 
szándék az elhatározó pillanatban többfelé hajladozik>>. 
Megkönnyebbülve kapott e bíztató szavakon Szent Gellért 
s most már mert felelni Raziunak ilyen módon : «Mindent 
jóváhagyok, amit eddig mondottál, kivált azt a mondatot, 
amit utoljára említé!, mert nagyon igaz és igazán tudd meg, 
hogy a szivem határozatlan>>. Erre Razin megragadta az 
alkalmat, hogy saját tervének nyerje meg Szent Gellért 
elhatározását s ha az életírónak hihetünk, hosszabb be
szédben ekkép terjeszté elé tervét : 

<<Ha határozatlan a szíved, akkor beteg. A betegek
nek pedig legjobb · orvosságuk az egészség. Hidd meg, 
Gellért uram, hogy én hűséges társad vagyok s azért elis
merheted, ha igazságot mondok». Közbeszólt Szent Gellért : 
<<Örömest elismerern l» «<me Jeruzsálembe mégy - foly
tatja Razin - prédikálsz a szaracénoknak és zsidóknak. 
Hogy fogadnak be téged azok, akik az apostolokat sem 
fogadták be? Ha pedig a tengeren hajótörést szenvedsz; 
minden tudományoddal együtt beleveszesz a tengerbe, 
mert hiszen te nem vagy 'Jónás' próféta, hogy három napig 
tudnál maradni a cethal gyomrában. Fogadd el tehát az 
én tanácsom. A szent apostolok példáit követvén, fordítsd 
elmédet a hitetleneknek az ördögöktől birt lelkeinek meg
szabadítására, amire ez alkalommal leginkább a magyar 
népnek van szüksége. Jelenleg sehol sem találhatsz alkal
matosabb helyet a világon, hogy lelkeket szerezz az Úrnak. 
Én pedig kedves atyámfia, kész vagyok téged mindenben 
segíteni.>> 

E lelkes, buzdító szavakkal itt-ott nagyon is kézzel
fogható érvekkel igyekezett Razin, ez Isten s~íve szerint 
való pap hazánk és nemzetünk számára új munkást, hű 
szolgát szerezni a keresztény vallás terjesztésére és ápo
lására .. Mint Szent Adalbert testvére, őt követő, igaz, keresz
tény érzelmektől áthatott, nemzetünknek lelkiüdvét s 
földi boldogulását szívén hordozó férfiú vala ez apát, 
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mert hiszen, ha esetlegnem is épen ezen szavakat mondotta 
Szentünknek, mégis kortársai őt olyannak ismerték, aki
nek ajkaira az igazság megsértése nélkül adhatták azokat. 
Méltó, hogy a pannonhalmi apátok díszes sorában a má
sodik vagy harmadik helyet foglalja el. 

Szent Gellért hogy fogadta Razin tervét? Nagy meg~ 
lepetéssel. Annyira meg volt lepetve, hogy eleintén mosoly
gott rajta, mert hiszen életírójának megjegyzése szerint 
soha esze ágába sem jutott, hogy ő a magyarok térítésére 
adja fejét. Csodálkozott Razin szavain, de az ő tervét 
épen annak ujdonsága miatt nem fogadta el.l 

Pedig hiába való volt vonakodása ; a gondolat meg 
volt pendítve, annak hatása alól nem szabadulhatott ; az 
egész élete irányát mutató fáklya meg volt gyujtva, annak 
fénye elől szemét el nem fordíthatta. Razin nem engedett s 
más úton, más okokkal szépen rávette barátját, Szent 
Gellértet, hogy Magyarországba utazzék. Eléje állítá 
a tengeri út veszedelmeit, amelyeket Szentünk már saját 
tapasztalásából is ismert, másrészt pedig elmondá neki, 
amiről Szent Gellért szintén hallhatott már valamit, t. i. 
Szent István királyunk kegyességét a jeruzsálemi zarán
dokok iránt ; mily szíveserl fogadja a zarándokokat, mily 
bátorságos utat szerez számukra, 2 s aztán ezeknél fogva 
tanácsolta neki, hogy j'Ojjön előbb Magyarországba, ke
resse föl Szent Istvánt vagy másokat, például a püspököket, 
azok segítségével aztán kaphat hajókat a Dunán s igy 
biztos úton juthat ·előbb Konstantinápolyba s onnan 
Jeruzsálembe. 

E tanács célszerűsége oly szembeötlő volt, hogy Szent 
Gellért nem vetbette azt el. Elfogadta Razin tervének 
első részét, elhatározta, hogy eljő Magyarországba. 3 

1 A nagy legenda eleintén nem mondja ezt, de később eléggé 
elárulja, midőn megjegyzi, hogy Szent Gellért három-négyszeri 
rábeszélés után is •mindig Jeruzsálem felé tart vala.• FJafthyány
nál i. m. 314. I. 

2 Katona: Historia Crit. regum. I. k. 295. I. 
8 Razinnak ilyetén tanácsáról és Szentünk ilyen elhatározásá-



Aközben megszünt a veszedelmes zivatar és így a 
husvéti szent ünnepek eltelte után mindjárt husvét-szer
dán vagy csütörtökön mindketten hajóra szálltak ; elérték 
a Qu.arnerót, ahol már zivatar idején is biztosságban vol
tak s onnan baj nélkül eveztek be Zára kikötőjébe. Itt az
tán olyanforma készütődéshez kellett hozzálátiúok, mint 
aminőt ma az Afrika belsejébe utazók tesznek. Mindenek
előtt jó vezetőre, kalauzra volt szükségük, mert az ország
utaknak hirök-hamvuk sem volt és sok helyt úttalan 
erdőkön, útvesztő hegyeken, völgyeken kellett áthatol
niok. Találtak is egy Krátó nevü vezetőre (a neve is mu
tatja, hogy olasz vala), aki ismerte a Zárából hazánkba 
vívő utakat és ösvényeket. Gondoskodniok kellett továbbá 
teherhordó állatokról, sőt még élelmiszerekről is, mert a 
lakatlan vagy csak itt-ott, gyéren lakott erdőkben azt sem 
találhattak volna. 

Élelmiszereket és teherhordó szamarakat vásároltak 
tehát, vagy jobban mondva vásárolt Razin apát s drága 
kincseiket, t. i. könyveiket a szamarakra tevén, úgy körül
belül fehérvasárnap hétfőjén, április 18-án az egész ván
dorcsapat az Úr nevében útnak indult. 

Zárától eleinte északkeletnek tartott útjok, a mai 
Obrov:ácnál pedig egészen északnak fordultak. Zára kies 
környékét s enyhe levegőjét elhagyva, a Karszthegység 
akkor még erdőborított sziklái. közt vándoroltak. Itt a 
csalfa, hol hegyek alá elbúvó, hol megint ki-kitörő patakok 
és folyók kötötték le, ilyet még nem látott utasaink figyel
mét. Minél tovább haladtak, annál inkább gyérültek a 
faluk. A mai Modrus tájékán átkelve a Velebit-hegységen 
a Dóbra patak mentén elértek a mai Ozalytól délre eső 
Nógrád (Novigrád-Ujvár) várhoz.1 Itt Krátó maga helyett 
ról a nagy legt>nda a V I. fejezetben nem szól semmit. ( Batlhyán!I·nál 
i. m. 309., 311.1.) De k~sőbb oly szavakat mondat az életiróSzcntünk
kel, amelyekből kétségbevonhatatlanul PZ derül ki. ( Ballhyány-nál 
i. m. 313. és 315. 1.) Szent Gellért későbbi magaviseletének megért<'se 
végett nekünk ezt előre kellett bocsátanunk. 

1 V. ö. Batthyány i. m. 311. fs Blagay oklevl'ltár. 26, 32, 41, 56. 
<'s a t<'rkfpmelléklct. 
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másik kalauzt fogadott és ez a rábízott utasokat innen 
kezdve keleti irányban vezette a Kulpa folyó mentén az 
eddigelé kinyomozbatatlan Neagidin helységig. Innen 
északkeleti irányban haladva a Császma patak mentén 
elértek Verőce városkába. 

Ez volt a határváros a német birodalom és Magyar
ország között, mert a régi Tótország vagy Szlavónia 1083-ig 
a korontál (karinthiai) hercegséghez és ezzel együtt a 
német birodalomhoz tartozott. Verőcétől északra a mai 
Barcs tájékán volt a rév,1, ahol őket a sebes és kanyargós 
Dráva folyón átszállították. 

Itt azután Razinapát és Szent Gellért útja ketté vált. 
Razinnak sietnie kellett a királyhoz Esztergomba, 

hogy · követségéről számot adjon. Szent Gellért ellenben 
a Duna felé igyekezett, mert mindig remélte hogy ott 
majd találhat olyan utasokat, akikkel Jeruzsálem felé 
indulhat. 

Razin apát tehát indult egyenesen észak felé, Szent 
Gellért pedig társaival kelet felé és május 3-án szeren
csésen megérkeztek azon vidék első nevezetesebb városába : 
Pécsre. z 

Ha meggondoljuk azt, hogy még a XII. században is 
egyik kötelessége volt a szolgáknak, hogy uraiknak útköz
ben sátrakat verjenek, 8 mert a vendégfogadóknak még 

1 V. ö. Csánki :Magyarország történelmi földrajza. II. 582, 595. 
2 Nagy legenda VII. fej. Batthyány i. m. 311. l. Ez egy

helyt a nagy legenda mondseei codexe hiányos.; Egy sort a másoló 
kihagyott ; ennélfogva az értelem homályos, lkivált, ha tekin
tetbe vesszük, hogy a codexben •appreciato alio conductore• 
van irva s nem •associato alio conductore•, mint a Batthyány
és Endlicher-féle kiadásokban. Azért bátrak voltunk e helyt a 
Wion-féle nagy legenda adatait használni, amelyek érthetők s a 
dolog természetével megegyezők. Wion-ról bizonyos, hogy a régi 
codex-irást nem tudta jól olvasni, s hogy közbetoldásokkal bőví
tette a legendát, de az is bizonyos, hogy semmi olyat nem toldott 
hozzá, amit csak az ujjából szopott volna s valamely kútfőben nem 
olvasott volna. Az általa használt és tökéletesebb codexben bizo
nyára megvolt az a sor s Igy' mi azt nyugodtan hitelesnek vehetjük. 

3 Fejér: Cod. Dip. Il. k. 84. l. 
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hire-hamva sem volt, s hogy maga Székesfehérvár sem 
képes a Szent István temetésére sereglő urakat befogadni, 
hanem azoknak a mezőn sátrak alatt kell tanyázni,l 
nem fogunk megütközni azon, hogy Pécsett sem találtak 
utasaink rendes szállóhelyekre. De nem is volt szükség 
azokra ; a vendégszeretet, amelyről késő ideig oly híres 
volt hazánk, akkoriban meg épen virágját élte és Szent 
István példáját követve a püspökök, főurak egyaránt 
nagyon szivesen látták az érkező idegeneket. Utasaink 
is egyenesen a pécsi püspökhöz fordultak ; ez örömmel 
látta a zarándokcsapatot és Szent Gellértnek külön házat 
adatott lakásul, míg társait ismét másutt helyezte el és 
élelmükről gondoskodott. 

Az északkeletnek húzódó, kies Mecsek-hegység (régen 
Vasashegy, mons ferreus) aljában elterülő lankás vidéken, 
a honfoglalás idejében nagyszámú magyarság telepedett 
le, amint azt egyeliek közt Árpád, Gyula, Szabolcs, Jenő 
stb. helynevek máig is mutatják. A népe lelki üdvét szívén 
viselő nagy kÍrály, Szent István, e nép megtérítésére mind
járt uralkodása első éveiben, még megkoronáztatása előtt 
benedekrendű szerzeteseket telepített e vidéknek Várad 
(ma Pécs'iárad) nevű helyére, 2 még pedig magát Szent 
Adalbert egyik tanítványát, a Lengyelországból hazánkba 
érkező Asztrik apátot szerzeteseivel együtt. 8 Majd innen 
nem messze azon a helyen, ahol a régi keresztények kata
kombája (a ma is meglevő pécsi cubiculum) még állott, ahol 
a hagyomány vagy talán a Szent István idejében még meg
levő romok szerint is egykor öt egyház (Quinque ecclesiae) 
állott,, Pécsett Szent Péter tiszteletére székesegyházat 
emelt, püspöki széket alapított, amelynek kormányát Boni
pertre bizta. 4 

Mikor Szent Gellért hazánkba érkezett, ami véle-

1 Hist. Hung. Fontes Dom. I. k. 78. l. 
2 Fejér: Cod. Dip. l. k. 302. l. 
3 Hist. Hung. Fontes Dom. I. k. 16, 96. J. 

4 Fejér: Cod. Dipl. J. 292. l. 
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ményünk szerint 1015-ben történt, Szent István gondos
kodásából, két kitünő férfi ápolgatta e tájékon a keresz
tény vallás új ültetvényét. Bonipert, a pécsi iskola számára 
Franciaországból könyveket hozató bölcs püspök1 és a 
pécsváradi első apát, Asztrik, pedig kalocsai érsekké tétet
vén, 2 az ő utóda Anasztáz nevü szerzetes. Mind Bonipert, 
mind Anasztáz kipróbált erényű harcosai valának a keresz
tény vallásnak. 3 Hogy apostoli buzgóságuk még több gyü
mölcsöt teremjen, Szent István királyunk őket az említett 
méltóságokra emelé. 

De térjünk vissza Szent Gellérthez. 
Az isteni Gondviselés Pécset választotta ki második 

küzdőhelynek, ahol Szent Gellértnek eddig föltett szándé
káért a jeruzsálemi út mellett való megmaradásáért harcolni 
kellett. Mivel a püspök őket nem eresztette, kénytelenek 
voltak egy darabig Pécsett idő~ni. 

Ezalatt, míg itt időztek, bejött a pécsváradi apát, 
Anasztáz, Pécsre a püspök látogatására. A püspök sietett 
tudtára adni a nagy újságat : hogy Olaszországból egy 
kitünő szerzetespap érkezett hozzá. Anasztáz oly öröm
mel hallá e kellemes hírt, hogy azonnal sietett ahhoz a ház
hoz, ahol Szent Gellért lakott. Ott beszédbe e~szkedvén 
vele, csakhamar megismerte az apát, hogy a püspöknek 
igaza volt, mikor Szent Gellértről oly dicsérőleg nyilat
kozott, mert ez mind külsö magaviseletében, mind beszéd
módjában istenfélő, jámbor s amellett Iekes szerzetesnek 
mutatkozott. 

l Fejér: Cod. D ip. I. 287-88. I. 2 U. o. I. 302. I. 
3 Az életiró a Szent Gellért és Anasztá z közt folyt párbeszéd

ben azt mondatja Anasztázzal, hogy ő s a püspök •Szent István 
király idejében• • Tempore huius venerabilis regis• jöttek Magyar
országba. Ha az életíró ezt tudva és akarva lrta s nemcsak szószapo
rltás keflvél'rt, akkor Bonipert és Anasztáz nem a brewnowi monos
torból való szerzetesek voltak, mert azok még Gyécse (Géza) feje
ddern idejében jöttek be (az utóbb 1001-ben esztergomi érsekké lett) 
Anasztáz vezérletc alatt. V. ö. Hist. Hun g. Fontf!s Dom. l. k. 94. l. 
és Batthyány i. m. 312. J. Hogy uz l 085 táj án élő életi ró Mór-n:1k 
newzi az 1015-bcn (·lií pí•csi püspököt, uz tévedés. 
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Másnap a püspök és az apát együttesen mentek az 
örömmel fogadott zarándok szállására s ott testvéri sze
retettel megvendégelék őt.l A hosszas beszélgetésben Szent 
Gellért elmondá veszedelmes utazását, Szent Jeromos összes 
művei után való óhajtását stb. De mielőtt tulajdonképen 
való szándékát elbeszélte volna, Anasztáz apátnak fejé
ben megvillant egy nagy gondolat. 

Ismerte jól Szent István királyunk parancsolatát, 
amely szerint minden hazánkba érkező papot itt kellett 
marasztalniok, hogy a keresztény hit gyönge és új ültet
vényét minél többen ápolhassák A püspöknek és apátok
nak azt is meghagyta a király, hogy az újonnan érkezők 
közül a jelesebbeket ne vegyék be mindjárt egyházmegyé
jükbe vagy monostorukba, hanem elébb vigyék az ő színe 
elé, hogy ő, az apostoli király rendelkezhessék felőie. Most 
tehát előtte látva a tudós és mégis szerény idegen szerze
test, nem kisebbet gondolt, mint azt, hogy Sze nt Gellértet 
szeretett királyuknak udvarába vigyék s ezáltal neki szíve
sen fogadott, drága ajándékkal kedveskedjenek. 

E gondolatát mindjárt ott Szent Gellért előtt el is mon
dotta Anasztáz a püspöknek. A püspök örömmel fogadta 
az apát indítványát s előre kimondotta azt a meggyőződé
sét, hogy Szentünk, akit az isteni Gondviselés oly sok baj 
és veszedelem között vezérlett hazánkba, nagy eredmény
nyel fog itt müködni s nemcsak a földi királynak, Szent 
Istvánnak, hanem a mennyeinek tetszését is ki fogja vívni. 

Mind a püspök, mind az apát azon hitben voltak, 
hogy Szent Gellért is épen azon szándékból jött hazánkba, 
amelyből ők. Nagy lőn tehát csodálkozásuk, midőn az 
egész tervbe épen a legfőbb személy nem egyezett belé. 
Szent Gellért kötelességének tartotta mindjárt kinyilvání
tani, hogy nem a magyarok térítése végett jött Pécsre, 
hanem, hogy a Szentföldre akar utazni, ott Szent Jeromos 
műveit akarja felkutatni s példájára a Szentföldön óhajtja 

l A'T. életíró •consolatio•-t Ir. A középkorban ez megvend~gt>li'st 
is jelentett. L. Du Cnnge: Gloss. m. et i. lntinitat. Il. k. 
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élete hátralevő napjait tölteni. Megmondotta nekik, hogy 
csakRazinapát figyelmeztetésére indult e tájékra és kérte 
őket, hogy neki a Dunán hajókat szerezzenek. 

Szent Gellért eme nyilatkozata nem elégítette ki sem 
a püspököt, sem az apátot. Ök nem voltak képesek belátni, 
hogy Szentünk ezen szándéka jobb és rá nézve hasznosabb 
volna az ő tervüknéL Hozzáfogtak tehát mindaketten a 
rábeszéléshez, hogy e szándékot vele letétessék. <(Hagyj föl, 
Gellért, e szándékoddall), mondatja velök az élettró <(és ne 
tépelődjél ilyen gondolatokkal. Az Isten akaratja veze
tett téged ide, már pedig, ahol Isten akarata, ott nem hiány
zik semmi jó. Hiszen Szent Jeromosnak könyvei elterjed
tek az egész világon ; te inkább irj, tanits, prédikálj, térits 
Magyarországban, mig ideje van a munkálkodásnak.1> Ezen 
és hasonló érvekkel igyekeztek őt maradásra birni ; de 
Szentünk ily szép okokra sem hajlott, hanem mindig csak 
Jeruzsálembe igyekezett. 

De hiábavaló volt minden igyekezete. Minél jobban 
megismerték jámborságát és kiváló erényeit, annál nagyobb 
igyekezettel iparkodtak őt hazánkban visszatartani. Mód
juk volt benne. Szentünk az ő vendégszeretetükre rá volt 
szorulva, pénz és egyéb segédeszközök nélkül tovább nem 
utazhatott. Másrészt pedig egy kissé határozatlan is volt 
s nem merte a püspököt újabb kérelmekkel zaklatni. Igy 
aztán a püspök rábirta őt, hogy maradjon nála legalább 
Szent Péter és Pál napjáig, a pécsi székesegyház védőszen
teinek ünnepéig (június 29.) sakkor tartson szentbeszédet. 
Ezt Szent Gellért jótevőjétől meg nem tagadhatta és Szent 
Péter-Pál ünnepén a Szentírás eme szavai felett : <(Ezek 
irgalmas férfiak voltab,1 szép beszédet tartott a néphez. 
Ez alkalommal a püspök meghívásából megint jelen volt a 
pécsváradi .apát, aki most Szent Gellért szónoklatát hallva, 
fölkérte őt, hogy jönne Pécsváradra s ott Szent Benedek 
ereklyéinek fölvétele ünnepén (Translatio vagy Elevatio 
s. Benedicti) ami július 10-érc esik, szintén tartson beszé-

1 Sirákfia. 44, 10. 
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det. Addig nem engedett, míg Szent Gellért meg nem igérte 
kérése teljesítését. Akkor mindjárt elvitte őt magával 
Pécsváradra s ott elérkezvén július 10-ike, Szent Gellért a 
Szentírás eme szavai felett : «Az igaz virágozni fog, mint a 
liliom»,l megint jeles szentbe8zédet tartott .. A püspök 
ezt a beszédet is meghallgatta s most már semmi áron el 
nem eresztette Szentünket. Mindenesetre be akarta őt 
mutatni Szent István királyunknak, mert meggyőződése 
szerint, amióta a keresztény vallás terjedni kezdett Magyar
országon, ilyen kitünő egyházi szónok, ilyen kitünő pap 
nem lépte át Magyarhon határát. Ezzel Szent Gellért sorsa 
el volt döntve. 2 

t 91. zsoltár 13. v. 
2 A nagy legenda V II. fejezete. Batlhytmy-uál i. m. 311-314. l. 
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HARMAD J K FEJEZET. 

Szent Gellért Szent 1stván udvarában és a bakony
béli monostorban . 

• 

ELYIK magyar ember nem isme. ri az aranybullát, 
hazánk alkotmányának <(magna chartá>>-ját ? 
Ebben a nagyfontosságú okiratban első pont az, 
hogy a magyar király Szent István király napján 

tartozik megjelenni Székesfehérvártt s ha őt országos ügy 
gátolná, a nádornak okvetetlen ül ott kelllen nie, hogy az oda
gyűlt magyaroknak vagy a király, vagy a nádor igazságot 
szolgáltasson. Olyrégi volt e szokás, hogy 1222-ben már meg
újítani kellett; eredete ugyancsak ai aranybulla bizonyság
tételeszerint föléregészSzent István koráig, 1 azon különbség
gel, hogy 1083-ig nem augusztus 20-ika, hanem Nagyboldog
asszony napja, aug. 15-ike volt az a nap, melyen a király 
Székcsfehérvártt jelen lenni köteles volt. Szent István kirá
lyunk hozta be e szokást s ugyanő nagy gondot fordított 
arra, hogy meggyökeresedjék; e nap jóformán országgyűlést 
tartatott ő itten, mert összehívta egész országából e napra 
a püspököket és apátokat kétségkívül azért, hogy az ünnep 
dísze s fénye emeltessék, dc azért is, hogy velük tanács
kozzék. Ő ugyan Esztergomban lakott, mcrt körülbelül 
a tatárjárás idejéig mindig ez volt az ország fővárosa, 2 

t Knauz: 1\Ionumcnta Ecel. Strigoniensis. l. k. 232-233. l. 
2 Feih: Cod. Dip. II. k. 217. l. Szent István tudvalevőleg itt 

született. A régi királyi palotát IV. Béla az eszter!(omi érseknek 
ajándékozta. 



de Székesfehérvártt épitette hazánk védőasszonyának, a 
~oldogságos Szűznek tiszleletére ama nagyszerű, négylor
n:yos egyházat, melynek dicsérelével régi legendáink nem 
tudnak eléggé betelni.l E mellé külön, nagy kiváltságokkal 
kitüntetett társas káptalant szervezctt, egyszóval mindcnt 
megtett, hogy c város mélló legyen arra a hivatásra, 
amelyre ő kiválasztotta, legyen az ő nyugvó s a magyar 
királyok koronáztatAsi helye. 

Elközelgetvén Nagyboldogasszony napja (aug. 15), 
Honipert püspök és. Anasztáz apát valósították régi 
tervüket. elvitték magukkal Szcnt Gellértet Székesfehér
várra. A magyarok apostoli buzgóságú királya is oda
érkezvén, az időközben összegyűlt püspökök, apátok, 
főurak együttesen meatek hozzá tisztelegni. 2 Velök ment 
Szent Gellért is. A sok régi ismerős és méltóságban levők 
közt is mindjárt feltünt a királynak az egyszerű, idegen 
szerzetes. Akkor azonban az ünnepies fogadtatás szer
tartásai szerint nem ereszkedhetett vele beszédbe. Külön
ben is szokása volt előbb mindent megvizsgálni. Hivatta 
tehát azt a püspököt, akinek kiséretében az idegent látta 
s élénk érdeklődéssci kérdezősködött Szentünkről. 

Boniperl püspök csak ezt várta. Megeredt ajkán a 
dicséret árja s oly lelkesen szólott Szent Gellért jeles 
tulajdonságairól, hogy apostoli királyunk szíve dagadt 
az örömtől. Régóta óhajtozott olyan férfiú után, akire 
nyugodtan bízhatná kis, nyolcéves fiának : Imre hercegnek 
nevelését, aki azt a tudományok minden ágában oktathatná 
s amellett a keresztény jámborságban, erényekben példa
képe lehetne. Nem csoóa aztán, hogy midőn Bonipert 
püspök elmondotta Szentünk eddigi élettörténetét és 
szándékát, hogy a Szentföldre akar utazni, Szent István 
eltökélte magában, hogy ezt a férfit a magyar egyháznak 

1 Lásd Hemzlman11 l.: Székesfehérvári ásatások. 
2 Szent Imre herceg élctirata beszél ilyen együttes tisztelgésről. 

(Hist. Hung. Fontes Dom. V. k. 131. l.) Bátran következtethető, 
hogy t·z más alkalommal is szokásban volt. 
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és hazának minden áron meg fogja szerezni. Megparancsolta 
tehát a püspöknek, hogy Szent Gellértet el ne eresszéJ{ 
s mivel kisebb vagy olyan méltóságot nem akart neki 
adni, mint aminőről Szentünk lemondott (tudjuk, hogy 
apát volt), kijelentette, hogy a tervbevett, de az elégördült 
akadályok miatt eddig fel nem állított marosvárit püspöki 
székre fogja Szent Gellértet emelni, csak hazánkban 
maradjon. 

Szent Gellért e beszélgetésről semmit sem tudva, 
türelemmel várta a napot, amelyen a királynál kihallgatta
tást nyerhet. Székesfehérvárra érve, új remény élesztette 
szfvét. Hitte, hogy most beteljesedik, amit Razin apát 
igért és Szent István segitséget fog neki nyujtani a tovább
utazásra. Nem sokáig kellett várnia a fogadtatásra. Sze11t 
István égett a vágytól, hogy az idegen szerzetest közelebb
ről ismerhesse s céljainak megnyerhesse. Másnap mindjárt 
hivatta Szentünket. A király az akkori szokás szerint 
csókkal üdvözölvén2 az egyszerű "szerzetest, nyájasan 
mondá neki a keresztény szellemű köszöntő szavakat: 
dsten hozott, jó ember l Áldjon meg téged az Isten itt 
és a más világom. Szent Gellért pedig térdhajtással viszo
nozván a király üdvözlését, előadta látogatása célját. 
Elmondotta, hogy Jeruzsálembe szeretne utazni és társai is 
volnának, akik vele együtt lehajóznának a Dunán. Kérte 
evégből a király pártfogását és segedelmét. 

De mily nagy lőn álmélkodása, midőn egyszerre csak 
azt hallja, hogy immár a harmadik istenfélő férfiú, a 
magyarok jámbor királya is ellenzi szándékát. Szent István 
előadta, mennyi műkötlésre való tér van az ő országában ; 
mily nagy és üdvös eredménye volna, ha ő itten prédikálá
sával a még pogányságban levőket megtérítené, az új 
keresztényeket hitökben megerősítené. Igérte a király, 

1 •Urbs Morisena• igy irja rendesen az életiró (Batthyány-nál 
i. m. 314, 318. stb. l.), csak a későbbi bővitő tollából csúszik ki a város 
magyar elnevezése: •Moroswar•. (U. o. 323. 1.) 

1 Szcnt Imre herceg életirata. Hist. Hung. Fontes Dom. I. k. 
131. l. 

56 



hogy e tekintetben mindig segitségére lesz: kalauzokat, 
szolgákat ad rendelkezésére. Végre határozottan kijelen
tette, hogy nem ereszti el és hogy egészen hazánkhoz 
legyen kötve, az apostoli szelltszéktől kapott kiváltságái 
nál fogva, azonnal kinevezte Szent Gellértet marosvár
püspökké. 

Szentünk mintegy megkövülve hallgatta e szavakat. 
Hallgatott, mert hiszen a mélységes érzelem nem talál szót 
a beleegyezésre vagy köszönetnyilvánításra. Hallgatott, 
mert tudta, hogy ha e szent király szavainak is ellentmon
dana, az már nem a megkezdett dologban való állhatatos
ság, hanem megátalkodottság lenne. Midőn látta, hogy!' e 
hatalmas, népe lelki üdvét kereső fejedelem majdnem 
esedezik, könyörög ő előtte, ez olyan bámulattal tölté el 
az ő alázatos szivét, hogy 2-3 évig ápolt tervét e pillanat
ban örökre elejté. Üdvözölte újra a királyt s eltávozott 
tőle azon erős szándékkal, hogy ő is egyik munkása lesz 
a keresztény hit terjesztésének, erősítésének azon nép 
között, amely közé az isteni Gondviselés őt vezette. 
Az összegyült főpapok, apátok és népség pedig örömmel 
fogadták ez elhatározását ; tisztelettel hallák a király 
kinevezését s ezentúl Szent Gellért «kiválasztott marosvári 
püspöknek neveztetetb.l 

Mily· különös, hogy az a Szent István, aki máskor oly 
kemény próbára szokta tenni azokat, akiket kiváló jámbor
ság hirében (lllóknak mondottak, most Szent Gellértet egy
szerüen a pécsi püspök szavára majdnem erőszakkal itt 

l •Eiectus>-nak mondja az életiró, de nem azon értelemben, 
mint a minőben e szót későbben használták. Később ugyanis a káp
talanoktól megválasztott, de még meg nem erősitett püspököket 
nevezték ekkép. De mikor Szent Gellért hazánkba jött, még káptalan 
sem volt Marosvárt (a későbbi Csanádon) és igy választás sem lehe
tett. Az életirat előadása különben itt is teljesen egyezik a Szent 
István korabeli viszonyok kal, me rt tudvalevőleg Szent István kirá
lyunk a pápától kiváltságképen hatalmat nyert a püspökségek 
alapitására és az első piispök kinevezésére. (Theiner: Monumenta 
Hung. s. ilius. I. k. 171. I.) Nagy legenda VIII. fej. Batthyány-nál 
• m. 314-316. I. 

57 



marasztaltatta. Majdnem a megbotránkozásig .készteté, pl. 
Szent Güntert, hogy fogadolt bőjti napján húst egyék ;l 
nem sajnálta megszakítani éjjeli nyugalmát, csak hogy 
Mór szerzetes alázatosságát és a szabályokhoz való hűségét 
kikémlelje ;2 de Szent Ge1lérttel semmi ilyet nem tesz, 
hanem befogadja Magyarhon térítői közé. Most először is 
az lebegett Szent István szemei előtt, hogy e kitünő papot 
megnyerje népe számára ; meg az is, hogy Szent Gellért 
valódi jámborsága eléggé be volt már bizonyítva előtte. 
Hisz, hogy e férfit a valódi kereszlény szellem vezérli, arra 
nem kellett több bizonyíték, mint az, hogy lemondva 
minden földi jólétről, kiváló tisztéről, mások ellenzése 
és fényes igéretei ellenére is a Szeniföldre igyekezett, hogy 
szegéoységben, visszavonultságban éljen s ha kell, halált 
is szenvedjen. 

Minden odamulat, hogy nagy céljai vollak Szent 
GellértteL Ennélfogva egyelőre csak azon volt apostoli 
királyunk, hogy a zarándok szerzetes hagyja abba jeru
zsálemi útját s hazánkban maradjon. Később azután elég 
alkalom nyilt annak kipuhatolására, vajjon csakugyan 
oly jeles férfiú-e az idegen szerzetes, mint aminőnek őt 
Bonipert püspök fennen hirdelte s vajjon az eléje tűzött 
felárlatoknak képes-e megfelelni ? 

Igy mindjárt akkor szép alkalom kinálkozott annak 
kiismerésére, vajjon csakugyan oly jeles szónok-e Szenl 
Gellért, mint aminőnek mondották ? Egy pár nap még 
hátra volt Nagyboldogasszony ünnepéig s addig Szent 
Gellért nyugodtan elkészülhetett az ünnepi beszéd tar
tására, amelyre őt felkérték. A hallgatók közül bizonyára 
legtöbben már látták e művészi egyházat, dc azért még 
számosan voltak köztük, akik újra meg újra csodálták 
a hajókat elválasztó szép oszlopokat, a mozaikképekkcl 
ékített falakat, a mennyezetes oltárt, a szépfaragású 

1 Katona: Hist. Crit. Regum. I. le 189-1\)0. J. 
2 Szent Imre herceg életirata. Hist. Hung. Fontes Dom. l. k. 

13:!. l. 
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székeket, a középen álló keltős kart az énekesek számára 
stb. Azt pedig épen nagy kiváncsisággal és érdeklődéssei 
nézték, amikor az evangélium után egyszerre két férfiú 
lép fel a templom közepén levő kettős cmelvényre. Az 
egyik a magyar egyháznak új tagja : Szent Gellért, a másik 
Konrád a székesfehérvári prépost, aki most magára 
vállalja a tolmács szerepét, csakhogy a beszéd gyümölcsöt 
teremjen. Téteiül Szentünk a <<Titkos jelenések könyvél)-nek 
e szavait: <<Egy asszony, kinek öltözete vala a nap», vá
lasztá ki. A Boldogságos Szűz közbenjárására nyert férfinek 
talán akkor volt először alkalma a Szűzanya iránt való 
háláját, tiszteletét nyiltan, nagy népsokaság előtt is 
leróni. Kitört tehát áradozó szivéből a Szűzanyát magasz
taló dicséret szava. Nem ·volt olyan része a Szentírásnak, 
amelyet ő föl ne hozott volna a Boldogságos Szűz mélló
ságának ecsetelésére, ha az az anyaszentegyház itélete 
szerint Szűz Máriát illeté. Egyszóval a karthauzi név
telen szavaival élve : <<a király előtt, hol ott vollanak mind 
az magyari urak, oly nagy, jeles, szép és bölcs prédikációt 
tőn, hogy mindnyájan csudálkoznak vala rajtal). 1 Csodálat 
és öröm fogta cl egyszerre őket, midőn az isteni igék ily bő 
folyamát hallák s bizonyára mély gyökeret vert szivökben 
az, amire őket Szent Gellért buzdítá : a Boldogságos Szűz 
tisztelete. A népe térítésén fáradozó apostoli király pedig 
kiváló szerelelébe foglalá Szent Gellértet. 

Az ünnep végeztével a püspökök, apátok, főurak, 
zarándokok visszatértek lakóhelyeikre. Szent Gellért társai 
is elvonultak egyik-másik monostorba vagy visszamentek 
hazájukba. De szent Gellértet a király nem eresztette se 
Pannonhalmára, sc Pécsváradra, hanem maga mellett 
tartotta. 

Volt apostoli királyunknak egy drága gyöngye, az 
égtől kapott szép liliomszála. Több gyermekei közül 
meghagyott az Úr Jézus neki egyet, Szent Imre herceget, 
hogy az újonnan megtért keresztény nép ifjúságának 

l Told[!: Magyar szentek Iegendái. Pest, 1859. 52. I. 
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példaképévé nevelje. Szent István maga is nagy gondot 
fordított ugyan gyermeke nevelésére, szorgalmatos gond
dal kisérte annak a jámborságban való előhaladását, de 
a királyi gondok még sem engedték, hogy gyermeke neve
lését egészen maga vezesse. Nagy öröme volt tehát most, 
hogy oly nagytudományú és szentéletű férfiúra talált, 
mint Szent Gellért. Szeme előtt lebegett III. Ottó német 
császár, Róbert francia király, akik koruk legtudósabb 
férfiától Gerberttöl (a későbbi IL Szilveszter pápa) nyer
ték oktatásukat.l Reábizta serdülő gyermekét (Szent Imre 
akkor körülbelül nyolcéves volt), hogy oktassa a tudo
mányokban s egyszersmind legyen vezetője a lelki élet 
terén. S hogy, amennyire gondjai engedék, ő is tanuja s 
megfigyelője legyen gyermeke nevelésének, Szent Gellért
nek mindjárt a palotája mellett levő házban rendelt 
lakást és élelmezést. PalQtának nevezi az életíró Szent 
Gellért lakását is, de azért ne képzeljünk erről valami 
nagyot. Hiszen Szent Imre herceg legendájának amaz 
adatából : Szent István fiának éjjeli virrasztását, imád
kozását «a fal hasadekain nézdeli vala>>, 2 elég világos dolog, 
hogy még a királyi palota is csak faépület volt ; tehát a 
Szent Gellért lakása is csak faház lehetett. 

<<Gyümölcseiről ismeritek meg a fáb, ezt az ismertető
jelt adta nekünk Üdvözítőnk irányadóul, ha valamely 
ember jó vagy rossz voltáról akarunk meggyőződni. Hasz
nálhatjuk ez ismertetőjelt a nevelőkre és tanítókra is. Tanít
ványaikról ismerhetjük meg őket ; föltéve, hogy nem mint 
most, csakúgy futólag, egy-egy esztendeig, hanem számos 
éven át nevelték a rábízott ifjakat. Mily kitünő nevelő 
volt Szent Gellért, világosan mutatja tanítványa, Szent 
Imre herceg. Előadta Szent Gellért jámbor tanítványának 
az akkor szükséges tudományokat, a főtárgyon, a vallás
tanon kívül megtanította őt a latin nyelvre, a szónoklatra 
és bölcseletre, zenére, egyszóval a trivium és quadrivium 
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tárgyaira, de ezenkívül belécsepegtette a derék ifjú fogékony 
lelkébe a keresztény hit legfőbb elveit is : a földi javak és 
földi dicsőség megvetését, az imÍídság lelkét, a szűztisztaság 
iránt való szeretetet. Kezébe adta a fegyvereket, amelyek
kel a jónak ellensége, a gonosz lélek kisértése legyőzhető ; 
megtanitotta őt e fegyvereknek - az imádságnak, alamizsná
nak és bőjtnek- használatára. EgysZóval főeszköz volt 
abban, hogy Szent Imre legyőzvén minden kísértést, az 
égiek sorába jusson s a magyar ifjúság benne egyrészt 
példaképét, másrészt mennyei pártfogóját tisztelje. 

A szónoklat tanítása alkalmával előadta Szent Gellért 
jámbor tanítványának azt is, amit Szent Imrének, a jöven
dőbeli királynak és államférfiúnak a történelemből és jog
ból tudnia kellett.! Roppant nagy államtudományban nem 
részesítbette őt, mert valami nagyon maga sem foglal
kozott soha a politikával. Különben minden nagy politikai 
tudomány nélkül is tudhatta azt, hogy Magyarország 
jövendőbeli királyának legelső, legszükségesebb tulajdon
sága: legyen igazi, tökéletes keresztény. Ez volt az ő elve. 
<1Tulajdonképen - írja egy helyt - senki sem mondható 
királynak, csak aki maga is Isten szolgája, aki az erények 
s nem a bűnök, az örök élet s nem a pokol, Isten dicsősége 
s nem a világ hiúsága után törekszik.»2 

l Vajjon ó irta-e vagy legalább neki is volt-e része azon Szent 
Istvánnak tulajdOnitott műben, me'lynek cfme : •De institutione. 
morum ad Emericuru Ducem 'l» (Hist. Hung. Fontes Dom. I. k. 
102-112. l.), az forrásaink hallgatása következtében el nem dönt
hető. A műnck nyelvezete Szent Gellért fennlevő munkájával több 
irálybeli hasonlatosságot mutat föl. (U. o. 221.) De tudjuk, hogy 
Szent István maga is tudott latinul s igy nem volt szükségSzentünk 
közbevetésére s az egykorúak könnyen használhatnak egyforma 
kifejezéseket. Legnagyobb hökkenő az, hogy ez •institutio morum>>
nak felosztása és kidolgozása oly~n merev s oly szigorú pontossággal 
van keresztül vive, hogy azt majdn<>m lehetetlen azon Szent Gellért
nek tulajdonítani, akinek ezzel ellenkező, csapongó képzeletét, a 
szigorú szabályokkal való nemtörődt'sét fennlevő munkájából bőven 
ismerjük. 

2 Deliberatio supra hymnum trium puerorum. Hatlhyóny 
i. m. 263. l. 
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Míg Szent Gellért a királyi udvarban tartózkodott, 
legjobb akarata mellett sem vonulhatott annyira vissza, 
hogy az ott folyó, országos ügyekben részt ne vegyen. 
Tudjuk róla, hogy ezidőtájban Franciaországba utazott ;1 

s midőn ezt olvassuk, önkéntelenül is arra gondolunk, 
hogy ő akkor követségben járt ott. Tudjuk róla, hogy 
görögül tudott, s a görögök viszonyai iránt különösen 
érdeklődött ;2 hiszen, mint említők, Velence tulajdonkép 
a keletrómai császársághoz tartozott s így hivatalosan is 
sokszor érintkezniök kellett a görögökkeL Természetesen 
a királyi udvar felkérte őt a keletrómai császár leveleinek 
leforditására, esetleg a válasznak görög nyelven való 
megírására is. 

De amint látta Szent Gellért, hógy tanítványa immár 
saját erejéből is képes a lelki élet terén haladni s annyira 
meg van erősöd ve a jóban, hogy nincs többé vezetőre, segí
tőre szüksége, megelégelte az udvari életet, fölébredt 
benne régi vágya s ha már nem mehetett el a Szentföldre, 
legalább régi tervének egyik részét, a remeteéletbe való 
visszavonulást akarta valósítani. 

Szent István udvara nemhogy elfeledtette volna vele 
e régi vágyódását, még inkább fokozta ezt. Mert itt talál
kozott s itt ismerkedett meg Szent Güntherrel, aki egykor 
gazdag thüringiai nemes volt, de lemondván a világról 
s annak javairól, 1008-ban szerzetes lőn az altaichi monos
torban (e monostor Bajorországban Regensburgtól keletre 
feküdt). Majd egynehány buzgóbb rendtársával innen is 
eltávozván, a Csehország felé eső rengeteg erdőségbe 
vonult s ott egészen távol a világtól társaival együtt 
szigorú szerzeteséletet élt. Szentségének hire eljutott Szent 
István királyunkhoz is, aki óhajtotta őt megismerni s 
meg akart győződni erényeiről. Hosszas és ismételt kérel
mének engedve, Szent Günther megjelent a magyar királyi 
udvarban s amint Szent István vendégének igazi s nem 
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fitogtatott jámborságáról megbizonyosodott, őt nagy bizal
mára méltatta.1 Többször meghívta udvarába s akkor a 
királyi kincstárt rendelkezésére bocsátá, hogy abból ala
mizsnát osztogathasson. 

E szentéletű férfiúval való érintkezés folyton ébren 
tartotta Szent Gellértben a visszavonult élet után valú 
óhajtozást s mikor Szent Imre 15-16 éves lett, 1023-ban 
követte Szent Günther példáját. 

A Zala vármegye határától Dunáig nyuló Bakeny és 
V értes-hegység első királyaink idejében még rengeteg 
őserdőkkel lévén borítva, nagyon jó helynek kinálkozott 
azok számára, kik remeteségbe akartak vonulni. Ezért 
van, hogy egymást érték itt a benedekrendűek telki, 
vérteskeresztúri, tatai, bakonybéli ; a premontreiek majki, 
zsámbéki ; a ciszterciták zirci és pilisi ; a pálosok pilisi
szentkercszti, porvai, csatkai monostorai és kolostorai. 
Szent Günther figyeimét ragadta meg először e hely alkal
matossága s ő tanácsolta Szent Istvánnak, hogy az erdős 
hegység belsejében, mintegy belében, monostort állíttas
son. 2 Szent István követte a tanácsot s Szent Günther új 
monostorának, az erdők közé épült Rinchnach-nak min
tájára csakugyan monostort épittetett a Bakony rengete
geinek kellő közepén : Bakonybélben. Ide vonult, úgy hisz
szük, néha-néha Szent Günther, midőn Magyarországban 
tartózkodott, 3 idejött Szent Gellért is csendes nyugodalom
ban Istennek szolgálni. 

Bakonybéli életéből két érdekes, mondhatni idilli 
jelenetet jegyzett föl életírója. Szent Gellért nem elégedve 
meg azzal, hogy a nagyvilág zajából a béli monostorban 
élő szerzetestársai közé vonult, még ezektől is szeretett 
néha-néha visszahúzódni s egészen egyedül lenni. Azért a 
monostoron kívül mindjárt az erdőben egy külön kunyhót 

l Katona i. m. I. k. 185-192. l. 
.2 Szt'nt István nagyobb legendája. Hist. Hung. Fontt's Dom. 

I. k. 22. l. 
3 A nép ma is mutat egy sziklát Bakonybélben, ahol szcrinte 

<>gykor Szt'nt Günther tartózkodott. Katona i. m. I. k. 193. l. 
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(cellát) épitett magának.1 Idejött aztán majdnem napon
kint s kedves foglalkozásával, istenes és tudományos mű
vek szerzésével töltötte idejét. Két kedves, mondhatnók 
idilli történetet jegyez föl e csendes, nyugalmas hét évről 
az életíró. Egyszer megint kint volt Szentünk magányos 
kunyhójában és egészen kifárasztván elméjét a mély és 
hosszas gondolkozásban, akaratlanul is álomra csukódtak 
szempillái s elszenderedett. A bakonyi erdő akkor még tele 
volt mindenféle vadakkal s azok közt szarvasokkal is. Egy 
szarvasünő talán máskor is látva már szent Gellértet e kis 
kunyhóban, egész bátran odament s ott mellette kis borjá
val együtt letelepedett. De, nems~kára egy farkastól űzött 
hímszarvas nagy zörejjel törtetett az erdőn keresztül 
épen Szent Gellért kunyhója előtt. Erre a szarvasünő rop
pant· megijedvén, szintén futásnak eredt ; a magára
hagyott kis szarvasborjú pedig ösztönszerűleg menedéket 
keresett Szent Gellért asztala alatt s mikor odabujt, azt 
felfordította s a tintát kiöntötte. 

A nagy zajra felébred Szent Gellért s a kis szarvas
borjút védelmébe véve, haza, a monostorba kezdé hivo
gatni. Az árván maradt kis jószág követé őt hűségesen s 
ott kenyérrel tápláitatva egészen megszelidült és Szent 
Gellértet hűségesen követé mindenfelé. Nemsokára azután 
társat is szerzett mellé és pedig egy megszelídített farkast. 

Tudnivaló, hogy az akkori szerzetesek, már a szerzet
szabályoknál fogva is, a nap egy részét mindenféle kézi
munkával töltötték el. A bakonybéli szerzeteseknek kivált 
sok dolguk lehetett *koriban az erdőirtássaL Szent Gellért 
sokkal alázatosabb volt, hogysem a kézírnunkában részt 
ne vett volna, habár választott püspök is volt és ezelőtt a 
királyi udvarban élt. Megfogta ő is a fejszét s dolgozott, 
mint a többi szerzetes. Amint egyszer az erdőből tűzrevaló 
fát hoz a monostorba, a monostor kapuja előtt egy meg
sebesült farkast lát feküdni. Megkönyörül rajta, kinyitja 

1 Egy pett-rshusi szerzetesről szintén ilyesmit ir a monostor 
egykorú krónikája. Migne: Patr. Ser. II. 143. k. 541. l. 
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a kaput s letéve a facsornőt válláról, megnézé sebét, amely
ben bizonyára valami tövis volt, s mint egykor Andro
macbus szolga az oroszlánt, úgy Szent Gellért is e farkast 
meggyógyítá. A meggyógyitott állat szintén a monostor
ban maradt s annyira megszelidült, hogy a szarvassal 
együtt ment ki a legelőre s nem bántotta. 

A csendes, nyugodalmas élet ilyen ártatlan örömein 
kivül kivált azt tartotta nagy szerencséjének Szent Gellért, 
hogy itt akadály nélkül gyakorolhatta mindazon sanyarga
tásokat, melyeket ő az Úrnak áldozatképen felajánlott. Sok
szor, talán mindig bőjtölt s éjjeleket virrasztott át buzgó 
imádság között. S ezért ő oly megelégedettnek, boldognak 
érezte magát, hogy hét egész esztendeig innen ki sem mozdult, 
hanem itt várta azon időt, melyben majd annak a népnek 
hirdetheti Isten szent igéjét, az üdvözítő igazságokat, 

.amelynek szolgálatára őt az Isten Szent István szolgája 
által kiválasztotta.1 De lássuk is immár, miért késett 
püspöki hivatalának tettleges átvétele olyan sokáig s mi 
történt addig jövendőbeli egyházmegyéje területén ? 

1 Nagy legenda, IX. fej. Batthyány-nál i. m. 316-318. l. 
A corsendonki legenda és követői azt állitják, hogy Szent Gellért 
Bakony bélben, Mór nevú társát kivéve, egész egyedül lakott. De ez 
nem való. A nagy legenda hiteles előadásaszerint ott valóságos mo
nostor volt, ahol több szerzetes élt együtt. Igy pl. említi a monostor 
kapuját, a monostor épületét ; emliti, hogy Móron kivül még két 
szerzetes ment Szent Gellérttel ·Marosvárra, mikor ez püspöki mű
ködését megkezdette. Batthyány-nál i. m. 318" 326. l. 
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NEGYEDIK FEJEZET. 

Marosvár meghóditása. 

A a XIX. század politikája Európában minde· 
nütt egységes, központosított államot hozott be, 
íróink nem győzik eléggé emlegetni, hogy a közép
korban egyedül hazánk volt igazi, egységes állam. 

De midőn azt hirdetik, nem kellene elfeledkezni arról, 
hogy ez egységes államnak szerzője s megállapítója hazánk 
legnagyobb királya, Szent István volt. Megvolt ugyan a 
magyar nép egy fejedelem alatt való szoros egyesítése már 
a honfoglalás idején, mert hisz enélküllehetetlen lett volna 
oly bámulandó haditetteket végbevinni s e hont megalapí
tani, mint aminőket őseinkről olvasunk, de a nemzetség
főknek hatalmát tulajdonképen Szent István törte meg, 
midőn a pogány vallás mellett kardot húztak. 

Az utolsó, leghatalmasabb magyar nemzetségfő, aki 
Szent Istvánnak és az ő térítő működésének ellenszegült, 
volt Ajtony.1 Az utolsó volt, mert a többiek 1003-ban már 

1 E név hazai történetíróinknál a legkülönfélébb változatok
ban fordul elő. Irják: Achtum, Ochtum, Othum, Ohtum, Aktum, 
Athony, Ótom, Acsonynak. (Lásd: Történelmi Adattár Csanád
egyházmegye hajdanához és jelenéhez. 1873. évf. 38. 1.) Hogy a név 
eredeti kiejtését és igy mai kiirásmódját megtaláljuk, vissza kell 
mennünk a forrásokig. Minthogy a nagy legenda mondseei codexe 
a XIV. század végéről való és mivel ennek másolója nem tartotta 
szükségesnek, hogy az előtte fekvő régi codex kilrásmódját meg
tartsa : miképen irta ki e nevet a nagy legenda szerzője ? el nem 
dönthetjük. A Névtelen jegyző a XIII. század elején •Ohtum»-nak 
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mind le voltak verve. Ajtony pedig csak 1029 körül. Leg
hatalmasabb volt, mert 15 évig fenn tudta magát tartani 
Szent István ellenében. 

De vajjon magyar volt:e ? Szent Gellért életírója ezt 
nem mondja. Nem mondja pedig azért, mert nem is hitte 
volna, hogy valaki erről valaha kételkedjék. Persze, ha 
tudta volna, hogy másfél század mulva III. Béla király név
telen jegyzője Ajtonyt megteszi bolgárnak, s kikeres neki 
egy szláv öst : Gládot ; aztán azt is kitalálja, hogy Orso
vánál betörve hazánkba, annak egy részét idegen uralom 
alá hajtja, 1 akkor csupa könyörületből is megirta volna 
nyiltan, hogy Ajtony a magyar nemzethez tartozott. Maga 
Ajtony, ha ezt csak gondolta volna is, legalább annyi hasz
nát vette volna görög szerzeteseinek, hogy azokkal tilta
kozó levelet készittetett volna az ií elszlávositása ellen. 
De igy Ajtony az ő nemzetiségéről egyebet nem hagyott 
hátra, mint a nevét. Ez is mutatja ugyan, hogy magyar 
volt, mert hiszen e név elvitá-zhatatlan hasonlatosságban 
és rokonságban áll az Abony, Adony, Csopony, Patony, 
Taksony stb. nevekkel, amelyek mind tősgyökeres magyar, 

(Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 12, 37. l.); egy 1318-ild oklevél 
megint egész világosan •Ohtun»-nak irja. (Anjoukori okmánytár, 
II. k. 418. 1.) Ez tehát legrégibb kiírásmódja az egykori főúr nevé
nek. Mármost, ha tekintetbe vesszük, hogy a mai Taksonyt akkori
ban •Toxun»-nak ( Knauz i. m. I. k. 99. l.), Adonyt •Odun»-nak 
( Bunyitay .· A váradi püspökség története. III. k. 177. l.) irták, nem 
lehet kétségi,ink abban, hogy •Ohtun» Ahtonyt1ak ejtendő és írandó 
ki. Ezen kiirásmóduukat egészen igazolja egy 1352-iki oklevél, 
amely ugyane nevet: . •Achton»-nak irja (Anjouk ori okmánytár, 
V. k. 594. l.), tehát a magánhangzók ra nézve a mienkkel tökéletesen 
egyezik. Később azután a «h» torokhang a magyarok ajkán a «l» és 
•d• foghangok előtt •i•-re változott át, mint pl. bőht-ből lett bőjt, 
tanobt-ból tanojt. E hangváltozás törvénye szerint Ahton-ból is 
utóbb Ajton lett s ily alakban a tordamegyei Ajton falu nevében ma 
is feltalálható. (Turul, 1891. (IX.) 94.) 

1 Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 12, 37. l. A Névtelen jegyzőt 
követik összes történetiróluk. Mátyás Fl. nagybecsű tanulmányai 
után (l. u. o. 258-302. ll.) azt hisszük, nem érhet bennünket semmi
féle szemrehányás, ha a Névtelen jegyző Ajtonyról szóló tudósítását 
mes<'nek mondjuk. 
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sőt részben, mint pl. Csopony, bessenyő eredetűek; de ez 
talán egymagában nagyon kevés volna. Hanem szeren
csére segítségre jő Szent Gellért életírója, akí oly dolgokat 
jegyez föl Ajtonyról, amilyenek csakís magyar s nem bol
gár főúrra illenek. 

Az életírószerint Ajtony, mikúr harcolni kell, magyar 
módra kíhúzódik a várból s a nyilt mezőn előőrsöktől 
körülvéve táboroz. Szerinte továbbá Ajtony megkeresztel
kedett ugyan, de azért hét feleséget tartott. Ez csak po
gányból megtérő és pedig politikából s nem meggyőződés
ből megtérő magyar lehetett ; a bolgárokat másfél század 
óta sokkal jobban áthatotta már a keresztény vallás szel
leme, hogysem köztük ilyesmi előfordult volna. Az életíró 
szerint Ajtony jóbarátságban élt a görögökkel, tőlük kap 
szerzeteseket. Képzelhetünk-e bolgárt jóbarátságban a 
<<bolgárölőt> II. Vazullal? Végre Ajtony hadai ugyancsak 
az ő előadása szerint pogányok voltak ; a bolgárok pedig 
már rég felvették a kereszténységet. 

S amit Szent Gellért életírója ekkép eléggé feltüntet, 
azt két, nemrég előkerült oklevél egészen megerősíti. Ezek 
szerint a Marosmentén még a XIV. században is megvolt 
és virágzott a <<genus Ohtum az Ajtony-nemzetség. A mai 
Pécska és Nagylak közt voltak birtokai, és pedig: Ajtony, 
amely eszerint a nemzetség nevét viselte, Serjén, Felső
szőlős és még több is.1 Képtelenség, hogy állítólag Ajtony 
idegen hódító és mégis bukása Qtán az ő nemzetsége itt 
maradjon és birtokait is megtartsa. Csakís úgy történhe
tett ez meg, hogy Ajtony egy hasonnevű, terjedelmes, 

l Az 1318-iki oklevél szerint Gergely, Tamás és .T án os, Albert 
fiai, •de genere Ohtun•, •Ahtony nemzetségéből- Felső-Szőlős nevű 
ősi birtokukat, cpossessionem hereditariam, (közvetlen Maros mellett) 
feküdt), amelynek temploma Szent Péter tiszteletére volt szentelve, 
testvéríik leánynegyede fejében Istvánfia Mihálynak adják át. (Anjou
kori okmánytár II. k. 418. 1.) Az 1352-iki oklevél szerint ugyanez a 
Mihály e falut, amely •Ahtony és Serjén tartozékaiböh jutott neki 
neje révén, zálogba adja 40 frtért Fel-Sz61/ósy PetO-n ek. (U. o. V. köt. 
594. 1.) 
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magyar nemzetség sarja volt. S e nemzetség többi ágai ősi, 
s még első megszállás jogán bírt jószágaikat Ajtony bukása 
után sem veszíthették el. Sőt később, hogy ősük hibáját 
jóvátegyék, a mgi Pécska és Szemlak között még monos
tort is építettek s ezt még 1329-ben is Ajtony-IDonostorá
nak hívták. (Sztáray-család oklevéltára. l. 59.) Közbevető
leg legyen megjegyezve, szép világot vet Szent István 
királyunkra, hogy bár különben nagyon szigorú volt, még
sem ragadtatta el magát nemtelen bosszúra s nem tette 
földönfutóvá az ellene föllázadó Ajtony miatt nemzetsé
gének többi tagjait.l 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy Ajtony a Maros mentén 
lakó magyar nemzetségfő volt. Eszerint hazánk épen azon 
részében igyekezett független uralomra szert tenni, ame
lyet, szomorúan emlékezhetünk rá, csak nemrég is ki akar
tak tépni hazánk testéből. (A Bánát!) Jóval későbben, 
mint Koppány vagy mint Somogymegye nyakas pogányai, 
tagadta meg az engedelmességet, 1014 körüllépett föl, de 
nem a pogány vallás védelmére, legalább is nem egyedül 
evégre, hanem hogy magát függetlenítse. 

Tartományát északról a Körös, nyugatról a Tisza, dél
ről a Duna, keleten pedig az erdélyi hegyek határolták. 
A Maros balpartján, egy régi római castrum alapján, várat 
építtetett magának, mely a mellette folyó Marostól Maros
yár nevet nyert s ezt tette székhelyévé. A Tisza, Maros, 
Körös, Temes stb. folyók mentén elterülő nagy síkság a 
legalkalmasabb hely volt a magyarok akkori foglalkozásá
nak, az állattenyésztésnek űzésére. Azért Ajtonynak rop
pant számú, félig vadállapotban legelésző lovai, barmai 
voltak. S az őserejű, áldott föld, amely még ma is csekély 
mívelés mellett legszebb búzát terem, bőven szolgáltatta 
udvarába a szükséges élelmiszereket azon uradalmakból 
és telkekről, melyeket mívelés alá vettek. Mint később a 
magyar királyok udvartartásában tapasztaljuk, ép úgy 
az ő udvarában is fel voltak osztva a szolganépek s m€g-

l V. ö. Karácson!Ji: A magyar nemzetségek. I. 91-94. JI. 
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határozva azok kötelességei. Ha e gazdagsághoz még 
hozzávesszük azt, hogy a magyar akkor még sátrak alatt 
élő nép volt s nagyon könnyen költözhetett egyik helyről 
a másikra, meg van fejtve az a különös tünemény, hogy 
Ajtonynak egy időben több fogadott fegyverese volt, 
mint magának a királynak. Mindazok, kik kedvök szerint 
való szolgálatot kerestek, mindazok, kik a keresztény 
vallást felvenni vonakodtak, az ő tartományába vonultak 
s az ő szolgálatára ajánlták fel magukat. A somogyi fel
kelők 997-ben, Prokuj, Szent István nagybátyja, 1003-ban· 
legyözetvén, az clégületlenek, ilyenek pedig mindig van
nak, mind hozzá menekültek, akár minden vagyonukkal, 
családjukkal együtt. 

Hadainak nagy számában bizakodva, Ajtony nyiltan 
szakított a magyarok királyával s önálló, független feje
delemmé tette magát. A királynak akkor nagy szük
sége volt az erdélyi sóra. E sót onnan a Maros vizén 
hajókon szállították le Szegedig vagy tovább s úgy hordták 
szét az országban. Ajtony pedig, minthogy a sószállító 
hajók épen tartományán mentek keresztül, a Maros 
réveihez egész a Tiszáig vámszedőket és őröket rendelt 
s a hajóktól vámot szedetett, ami akkoriban épen oly jelen
tőségű volt, mintha valaki pénzt veretett volna. Szent 
István azért már 1015-ben nyiltan ellenségének nevezte 
Ajtonyt s ellene háborúra készült. 

De e háború nagyon soká késett. Mikor a somogyi 
felkelők apostoli királyunkat ott az ország akkori szivében 
támadták meg, akkor semmit sem késedelmeskedett, 
hanem ellenük ment, míg Veszprémet meg nem vívták. 
De akkor és később Prokuj felkelésekor élet-halálharc volt. 
Aztán fiatal, tettrevágyó vér buzgott az ifjú király ereiben. 
De most, mikor egyelőre csak az ország területi épségéről 
s a keresztény vallás nagyobb mértékben való terjeszté-: 
séről volt szó, óvatosan járt el. Ajtony tartománya távo
labb esett volt az ország szivétől. Két nagy folyó : a Duna 
és' Tisza választotta el a Dunántúltó1, ahol a király s a 
magyar nemzet zöme lakott. Dolga, rendezni valója úgyis 
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volt untig elég ott Dunántúl. Aztán, ha esetleg a háború~ 
amelyre egyelőre nem volt rákényszerítve, balul üt ki, 
sok intézménye veszedelembe jut. Emberileg pedig lehe
tett számítani a csatavesztésre, mert Ajtony serege számo
sabb volt a királyénáL 

1019 után még bajosabb volt háborút indítani Ajtony 
ellen. Ez évben II. Vazul, a <<bolgárölő>> görög császár, véres 
ütközetben legyőzvén a bolgárokat, országukat elfoglalá. 
Mivel pedig a régi Bolgárország egész Nándorfehérvárig 
terjedt,1 ez időtől fogva Ajtony tartománya a Duna men
tében mindenütt görög tedilettel érintkezett. A Szent István 
ellen való gyülölet rávette Ajtonyt függetlensége egy részé
nek föláldozására, csakhogy magát Szent István ellen to
vábbra is fenntarthassa és biztosítsa. Elment Viddinbe s 
ott a görög császár főtisztjével alkudozásba lépett. Föl
ajánlotta, hogy ő is kereszténnyé lesz, országába befogadja 
a görög papokat s hatalmat ad nekik a keresztény hit 
terjesztésére. Természetesen ezáltal megnyerte magának a 
görögök segedelmét és barátságát. 2 Mindjárt teljesítette 
is a föltételek legfőbbikét. Megkeresztelkedett a görög 
szertartás szerint. (E tette legvilágosabb bizonyíték amel
lett, hogy Magyarország nem maradhatott tovább pogány. 
Hozzá kellett csatlakozni valamelyik keresztény egyház
hoz, ha fenn akart maradni s mégis vannak íróink, akik 
a pogány hit harcosait hősökként dicsőítik s bukásukon 
saj~álkoznak.) 

Viddinből visszatérve, hozott magával Ajtony egy pár 
görög szerzetest is. Ezek számára azután Marosvártt egy 

l Azért nevezik régi fróink, pl. a Névtelen jegyző Nándor
Fehérvárt Bolgár-Fehérvárnak. (Hist. Hung. Fontes Dom. Il. k. 
34.1.) A dolog különben oklevelekből is kitünik. (L. u. o. 278.1. FeJér: 
Cod. Dip. II. k. 433. l.) 

2 Ily önző emberrőllehetetlen föltenn ünk, hogy enélkül keresz
teltette volna meg magát. A Nl?vtelen jegyző is hallott valamit arról. 
hogy egykor a görög császár egy magyar pártvezérnek segedeimet 
nyujtott. Persze, a személyeket összetéves7ti. (Hist. Hung. Fontes 
Dom. II. k. 14. l.) 
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monostort, emellé pedig Keresztelő Szent János tiszteletére 
egy kis templomot építtetett. A görög szerzetesek azonban 
oly csekély sikerrel működtek, hogy 5-6 év mulva is csak 
ez az egy templom volt Ajtony tartományában. Tulajdonít
hatjuk ezt az eredménytelenségct egyrészt a szerzetesek 
lanyhaságának, másrészt Ajtony kétszínű eljárásának. 
Ajtony megtérése nem volt teljes és őszinte, hanem csak 
olyan, mint a politikai okokból származó megtérés. Név
leges keresztény volt s ez biztosította számára a görögök 
segedelmét, dc azután a keresztény vallás terjesztésével 
semmit sem gondolt és mind a hét feleségét megtartotta 
azontúl is. 

Az egész esemény pedig csattanós bizonyság arra, 
mí lett volna a magyar nemzetből, ha a keleti egyház 
veszi kezébe a megtérítés ügyét. A hitért a nemzetnek föl 
kellelt volna áldoznia függetlenségét. 

1028 tájban mutatkozott végre némi reménysugár, 
amely biztatta Szent Istvánt, hogy elienségének hatalmát 
nemsokára megtörheti. Ez évben a görög uralkodó család 
férfiágon kihalt, a kormánypálca a birodalommal keveset 
törődő, élvezeteknek élő nő kezébe került. Ajtony ezentúl 
innen nem kaphatott segítséget. Másrészt pedig Szent 
István épen ekkortájban talált oly férfiúra, aki Ajtony 
tartolllányának viszonyait ismerte s az ellene indítandó 
háború vezetésére kiválóan alkalmas volt. 

E férfiú Csanád nevű magyar főúr volt. Ha a N:év
tclen jegyzőnek hihetnénk, atyja Doboka, anyja pedig 
állítólag Arpád-házból eredő nő volt. 1 A honfoglaláskor 
e család mínden valószínűség szerint Kalocsa és Baja közt. 
a Duna és Vajas folyók mentén ütött tanyát, jobban 
mondva : sátort, mert hisz állandó lakhelyekről akkoriban 
alig lehetett szó. 2 A kalocsai érsekség alapításakor Csanád 

1 A Névtelen jegyző Csanádot a király unokájának mondja. 
(Hist. Hung. Font('S Dom. Il. k. 23. l.) De vajjon tágabb vagy szoro
sabb értelemben veendő-c ezen kifej('zés, cl nem dönthető. 

2 Őseink tudvalevőleg saját nevükről nevezték el falvaikat, 
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innen pogány létére a pogány Ajtony udvarába vonult 
s ott fővezérségre emelkedett. E legnagyobb méltóságban 
általános tiszteletben részesült ugyan, de irigyei sem 
hiányzottak. Ezen irigyek, hogy őt megbuktassák, nagy 
vádat koholtak ellene. Hogy mi volt a vád ? azt az életiró 
nem mondja ; de Ajtonynak elég vq_lt, ha csak annyit 
mondtak is, hogy Csanád Szent Istvánhoz szít. Ajtony, 
a kényurak szokása szerint, titkon, orgyilkos módon 
akarta őt elveszíteni, de míg az erre alkalmas időt várta, 
alattomos terve Csanádnak tudomására jutott. A fővezér 
annyira ismerhette urát, hogy az ő további teendőjéről 
hamar tisztában volt. Tudva, hogy Ajtonynál nem védel
mezheti magát s ha ott marad, ki nem kerülheti a halált, 
titkon odahagyta Ajtony tartományát s Szent István 
udvarába futott. 

Szent Istvánnak, hazánk apostolának első gondja lőn, 
hogy Csanádot a keresztény hit igazságaira oktattassa és 
aztán megkereszteltesse. Ö maga lett kcreszlatyja.1 Aztán 
pedig szokása szerint kezdte kutatni és kipróbálni, vajjon 
őszinte, igaz-e hűsége ? Kérdezősködött előbbi urának álla
potai, viszonyai felől s mindenre oly feleletet nyert, amely 
bizonyossá tette őt, hogy Csanád valóban igazán és állha
tatosan ragaszkodik új vallásához és királyához. 

városaikat. Már pedig Kalocsa és Baj:~ közt, mind Csanád vezérnek, 
mind atyjának Dobokának emléke fennmaradt a hely nevekben. Csa
nádról a ma is meglevő falu ; Dobokáról egy Dusnok mellett cső 
Doboka nevű puszta beszél. Ezz(') csaknem szemközt Baranya
ruegyében megint van egy Doboka nevíí falu. (Schematlsmus Cl!'ri 
a. dioec. Coloccnsis et Bachicnsis, 1880. 15. I.) Erre mutat az is, hogy 
a régi csanádi apátságok egyike (a Bold. Szűzé) a Duna mentén bir 
egyes falukat, pl. Némedit. ( Feiér: Cod. Dip. X. 2. 821. l.) Az apát
ság ily távol nem szerzett birtokokat ; pénzért közelebb is kapott 
volna. A dunamentl birtokot tehát adománykép kapta. Kitől ? Leg
hamarább Csanád vezérre gondolunk, aki később másutt nagy bir
tokokat nyervén, a régit elosztogatta. 

l Igy értelmezendlik a nagy legenda ama szavai : •quem rex 
ad Christum convertendo baptisavit•. Mert, hogy csakugyan maga 
Szent István keresztelte volna meg, lehetetlen, hiszen az ő udvará
ban mindig voltak papok, akik a keresztség szentségét kiszolgáltat
hatták. 
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Még egy s utolsó próbát tett szent királyunk Csa
náddal. Országa nagyjaival beszélgetvén, hirtelen, mintegy 
váratlanul felszólította őket, hogy Ajtony ellen háborúra 
készüljenek. Ezt mondván, a szintén jelenlevő Csanádra 
szegezte élesen látó szemeit. Á!p. e szavak hallatára öröm 
sugárzott Csanád ve:;ér szemeiből s oly őszinte, igaz meg
elégedéssel fogadta e felszólítást, hogy a király szivéből 
minden kételkedés eltünt. 

Mivel pedig csakugyan komoly szándéka volt e had
járatot megindítani, tovább is folytatta e dolog meg
beszélését. A fölszerelendő sereg száma, indulása, stb. 
közt egyik legfontosabb kérdés volt : ki legyen a fővezér ? 
Szent István ugyan kiszemelte már erre az alkalmas férfiút, 
de azért kikérte nagyjainak tanácsát is. A főurak választása 
szcnt királyunk óhajtása szerint Csanádra esett. Jobbat, 
alkalmatosabbat hogy is találhattak volna ? Hiszen azt 
a vidéket, ahol ütközetet vívni s azt a sereget, amellyel 
küzdeni kellett, senki jobban nem ismerte, mint Csanád, 
Ajtony egykori fővezére és senki más nem volt annyi 
különböző ok által ösztönöztetve, hogy ismereteit, szerzett 
tapasztalatait minél jobban· fölhasználja, mint épen ő, 
akit Ajtony megsértett, földönfutóvá tett. A választásba 
természetesen beleegyezett a király is s az életíró, midőn 
Csanád a fővezérséget elfogadja, a következő szép szavakat 
mondatja vele : 

<<Úgy legyen, mint uramnak, királyomnak tet
szik. Nemrégen keresztelt, új keresztény vagyok, új 
harcot akarok vívni, élni és halni kész vagyok vele
tek. Induljunk tehát és harcoljunk uram királyom ellen
ségei ellen». 

S valóban ütött az utolsó óra. E háborút tovább halo
gatni neni lehetett. Szent István ugyanis nagyon jól tudta, 
hogy Németország hódító szellemű új császára háborúra 
készül ellene ; a bajor herceg, az osztrák őrgróf a határszéle
ken folyton nyughatatlankodtak, portyáztak. Ez biztos jele 
volt, hogy a császár nem halasztjaimmár tovább a következő 
1030-ik évnél azt a háborút, melyben Magyarországot a 
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német birodalom hűbérévé akarta tenni,! Szent István, aki 
tudta, mily féltékeny a magyar nép függetlenségére s ha 
ettől megfosztanák, talán még az újonnan ültetett keresz
tény hitet is elvetné, egész erejével készült Konrád ellen. 
Azért szerfölött szükséges volt előbb Ajtonyt megtörni, ne
hogy, míg ő Konrád ellen harcol, Ajtony élve az alkalom·· 
mal, más oldalról támadja meg őt. Ez esetben kénytelen lett 
volna seregét megosztani, ami előre gondolhatólag mind 
személyére, mind országára veszedelmet hozott volna. 

A háborút tehát meginditották Ajtony ellen. Az össze
gyült királyi sereg Rév- (most Török-) Kanizsánál kelt át 
a Tiszán. (A mai Torontálmegye bármely térképén meg
láthatják szives olvasóink a seregek elrendezését, az ütközet 
helyét stb.) 

Ez az első, amit a hadjárat sorsáról tudunk. A másik 
az, hogy a királyi sereg Kanizsánál, Oroszlánoson, a mai 
Csanád és Pordány közt eső Kökényéren és Szőregen volt 
fölállítva. Ismerve a régi magyarok hadirendét, a sereg ez 
állásából egyszerre láthatjuk; hogy rendszeresen fölállított 
hadsereget állít elénk az életíró. E sereg balszárnya Köké
nyéren, dereka Oroszlánoson, a jobbszárnya Kanizsán 
s az akkori magyar hadviselésben elmaradhatatlan tartalék
csapat Szőregen van elhelyezve. Az, hogy a Tisza és Maros 
folyókat háta mögött hagyta s a menekülésre minden 
utat elvágott, mutatja, hogy a sereg életre-halálra kész. 

Dunáp.túlról, az ország akkori főrészéből, Csongrádon 
alul a régi bődi révnél lehetett volna leghamarább bejutni 
Ajtony tartományába. De Csanád nem itt, hanem Rév
Kanizsánál •kelt át a Tiszán. Két ok vezethette őt erre. 
Ezáltal ugyanis Ajtony elvesztette a Maros védelmi 
vonalát s aztán kényszerítve volt a gyors ütközetre. 
Csanád úgy okoskodott, hogy Ajtony vagy a bődi révnél 
várja őt s akkor, míg onnan Marosvár felé siet s a Maroson 
átkel, időt veszít vagy Rév-Kanizsánál s akkor az átkelés 

I Katona i. m. I. k. 340, 345. l. Horváth M.: A keres?.ténység 
első sz;lzada Magyarországon. 271-275. l. 
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sikerülte eselén őt egyszerre elvágja szövetségeseitöl, a 
görögöktől, akikben Ajtony némileg bízhatott. Lehet, 
hogy az első számítása csakugyan valósult, de a második 
nem. Ajtony serege épúgy, mint a királyé, legnagyobbrészt 
lovasokból állott, mert hiszen magyar magyar ellen 
harcolt ottan ; s ennélfogva Ajtony, hogy lovassága erejét 
kifejthesse, kivonult Marosvárból s a Tiszán átkelő királyi 
sereget a Harangod (ma Aranka) vizénél várta, táborát 
a. nagyőszi síkon ütvén fel. Az első összecsapás, amely 
körülbelül a mai Ö-Bessenyő táján ment végbe, rosszul 
végződött a királyi seregre nézve. Nagy kiáltozás és kürt
harsogás között csapott össze a két had s délig keményen 
harcoltak. Számos halott volt már mindkét részen, amikor 
Csanád , csapatainak visszavonulást parancsolt. Másfél 
vagy két mérföldre visszahúzódott, de hogy a küzdelmet 
abbahagyni esze ágában sem volt, azt világosan tanusítja 
seregének feljebb rajzolt elrendezése. 

A második csatát körülbelül másnap vívták volna. de 
aközben olyasmi történt, amire Ajtony és talán Csanád 
sem számított. Míg a magyar hadviselés szokása szerint a 
két had előőrsei szorgalmatosan néztek egymással farkas
szemel, a királyi sereg vezére, Csanád, fáradtan vonul vissza 
az oroszJánosi nagy dombon1 ütött sátorába, az Ég segedel
mét igyekezik forró imádságban ,kiesdekelni, hogy vállalata, 
szerencsésen sikerüljön. Mint egykor Szent István, midőn a 
somogyiakcilen indult, Szent Mártonhoz folyamodott, hogy 
az ő közbenjárására ellenségein győzedelmet vehessen, ép
úgy Csanád is közbenjárót választott, hogy kérelme, ha 
nem a maga, legalább közbenjárójának érdemeiért meg
hallgatást nyerjen. Midőn pedig hosszasabban imádkozik, 
egyszersmind azt a fogadalmat teszi, hogy ha Szent György, 
Isten kedves harcosa, őt közbenjárása által megsegíti s 
neki attól, kinek kezében van a csaták és emberek sorsa, 

l A.nagy legenda szerzője hegynek nevezi (mons), egészen meg
egyezöle g az alföldi népszokásokkal, amely hegy névvel tiszteli meg 
már a 2-3 öl magas halmokat is. 
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győzelmet eszközöl, ott azon helyen, ahol térdel, monostort 
fog tiszteletére építtetni. 

A nap .fáradalmaitól elbágyasztva, ott imádság köz
ben álom száll szemeire. Az édes álom azonban nem képes 
lenyűgözni a lelket ; az tovább is foglalkozik azzal, amiről 
az ébrenlét pillanataiban minden erejét megfeszítve gon
dolkozott. Csakhogymost kissé változik a helyzet A nem
rég keresztelt vezér most már nem tud egészen uralkodni 
elméjén s akaratlanul olyan eszmék kezdik vezérelni, 
melyekkel lelke eddigi élte legnagyobb részében telve 
volt. Ébrenlétében a keresztény hőshöz, Szent Györgyhöz 
folyamodott, most pedig úgy érzi, úgy sejti, hogy egy 
oroszlán (a pogány mesékben előforduló segítő) jő mellé, 
körmeivel húzogatja, ébresztgeti s igy szól hozzá : <<Ú em
ber, mit alszol ? Kelj föl, gyorsan fúvasd meg a kürtöt, 
gyiijtsd össze seregedet, indulj a csatába és győzedelmet 
aratsz mostan alvó ellenségeden,>. S amint fölébred, úgy 
érzi, mintha két férfi ereje szállta volna meg,1 felejt min
den fáraqságot, összehívatja seregét, elbeszéli nekik álmát. 
Társai az erős, élő hit érzelmeivel hallgatják szavait, 
semmit sem kételkednek rajta, lelkesedéssel fogadják 
az éjjeli támadás eszméjét, melyet Csanádnak Szent 
György közbenjárása szerzett. S valóban ez éjjeli támadás 
eszméje oly pompás, oly szerenesés gondolat volt, hogy 
Csanád és társai épf n nem szégyelhetik magukat, hogy 
az égből eredt sugallatnak tekintették azt és Szent György 
esedezésének tulajdonították. Hiteles kútfő (Bölcs Leó 
görög császár taktikái) tesz róla bizonyságot, hogy a régi 
magyarok semmitől sem féltek jobban, mint az éjjeli 
támadástól, mert ekkor hadirendjüket föl nem állíthat
ták és szokott cseleiket föl nem használhatták. 2 A leg
veszedelmesebb fegyvert ragadta meg tehát Csanád, hogy 

1 Az egész jelenet szép magyarázatát l. Ipolyi: Magyar Mytho
logia. 168, 226. l. 

t Erre s a fentebb leirt hadirendre nézve lásd Salamon neve
zetes cikkét: A magyar hadtörténethez a vezérek korában. Szá
zadok, 1876. 
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Ajtonyt, akit nappal, rendes csatában le nem győzhetett, 
más úton mégis megsemmisítse. Fölhangzik azért az 
akkori hadikiáltás : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie 
eleison, . azaz : Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, 
Uram irgalmazz; Miatyánk.l 

Rögtön lóra kapnak s az éj sötétében késedelem nél
kül Ajtony serege ellen lovagolnak. Az előőrsök már későn 
jelzik az alvó seregnek s vezérének a királyi sereg támadá
sát, mert közvetlen utánuk ott vannak Csanád katonái is. 
A lovas sereg rohanása által okozott nagy zaj, az éj sötét
ségében támadó sereg lármája természetesen roppant 
zavart okozott Ajtony seregében, mert ha össze is szedte 
magát egy-egy csapat, az a nagy zavarban többnyire a 
saját seregében valókra rontott. Fölbomlott a rend, mene
kült mindenki, aki tudott. Ajtonyra azonban, még mielőtt 
menekülhetett volna, rátalált Csanád vezér, megölte s 
diadal jeléül fejét levágta. 

A következő hajnallal szép nap virradt Magyar
országra ; területi egysége több időre meg volt állapítva. 
A királynak és az országnak ellensége halva feküdt a nagy
őszi síkon. 

A győzelem kivivása után Csanád vezér nem siethe
tett mindjárt Szent Istvánhoz ; Ajtony fejét a későbbi 
tudósítóktól Gyulának, azaz helyettes vezérnek hivott 
főúr által a tökéletes diadal jeléül elküldötte ugyan, de 
ő a Marosmentén maradt. Sok teendő várt reá még Ajtony 
tartományában. Először is le kellett róni a kegyelet adóját 
az elhunytak iránt : a harcban elesett keresztények tisz
tességes temetéséről kellett gondoskodni. Összeszedték 
tehát először is azok holttesteit. Akkoriban a keresztények 
mindig a templomokban vagy templomok mellett szoktak 
tfmetkezni. A templomok környékét nem is hivták más-

1 Hogy e kiáltás nemcsak a koronázás, hanem a megütközés 
alkalmával is szokásban volt, arra nézve csak két teljesen egykorú 
kútfőt idézek : Adelboltot, szent Henrik csá sz úr életlróját ( Migne: 
Patr. ser. II. 140. k. 100. 1.) és Thietmár merseburgi piispököt. (U. o. 
139. k. 1254. l.) 
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nak, mint temetőnek (coemeterium, innen a magyarosi
tott cinterem). Minthogy pedig akkoriban ama tájékon 
nem volt sehol templom, csak Marosvártt, kénytelenek 
voltak a holttesteket 2-3 mérföldre Marosvárra vinni s ott 
aztán Keresztelő Szent János templomának cintermében 
örök nyugalomra tették. Ajtony pogány harcosainak holt
tetemeit régi magyar szokás szerint halmok alá temették. 

Ezután fogadnia kellett Csanád vezérnek a lakosság 
hódolatát, biztosítani a király számára a tartomány bir
tokát. Könnyű volt neki azon országrész főurait meg
nyerni. Jó részök ismerőse, barátja volt; sok lehetett 
köztük olyan is, aki csak Ajtonytól való félelmében pártolt 
el törvényes királyától. A hódolatra jövők között ott 
voltak a Keresztelő Szent János monostor apátja és szer
zetesei is. A király ellensége hozta ugyan ezeket a mi 
országunkba, de azért Csanád nem űzte ki öket ; elfogadta 
hódolatukat, meghagyta- őket egyelőre monostorukban, 
sőt meghagyta birtokukat is: Marosvár városának har
madrészét. Csanád ezen eljárásának oka az volt, hogy 
egyrészt akkor még nem volt meg a szakadás a görög és 
latin szertartású egyház között, testvérnek tekintette 
egymást a két egyház, kiknek egymást segitenie kell, 
nem pedig gyűlölni, másrészt Magyarországon akkor még 
mindig kevés •lévén a pap, oktalanság lett volna, ezektől 
erőszakosan megfosztani az országot. 

Miután Csanád vezér így mindent elintézett és rendbe 
hozott, maga is elindult a királyhoz, további utasításokat 
kérni. Vele ment több főúr, továbbá a görög apát és egy
néhány szerzetes is, kik a király előtt szintén be akarták 
mutatni hódolatukat. Marosvártól délnyugatnak indulva 
először is fölkeresték azt a halmot, melyen Csanád vezér a 
nagyőszi csata éjjelén imádkozott s ahol neki Szent György 
segedeimet nyujtott. E halomra, melyet az őt álmában 
ébresztő oroszlánról Oroszlánosnak nevezett ~l. egy ismer
tető jelt tűzött Csanád vezér, hogy fogadalmát majd teljesft
hesse. Ugyanazon nap úti tilrsainak nagy vendégséget adott. 
Aztán átkelve a Tiszán, egyenesen a királyhoz indultak. 
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Midőn a király székhelyére érnek, látja Csanád a város 
kapuja fölött Ajtony fejét, látja a király nagy örvendezését, 
mellyel őt fogadja, de egyszersmind bámulva hallja, hogy a 
legfőbb érdemet tőle elvitatják s alvezérének, a hivataláról 
Gyulának hivottnak tulajdonitják Ajtony megöletését. Sze
reocsére előre gondoskodott Csanád, hogy ily módon ki ne 
játszhassák Nemrég tért meg a keresztény hitre, nem felej
tette ~l még, amit a pogányságban annyiszor hallott, t. i. a 
sárkánnyal vívó hősök meséit. Azok cselét ő is fölhasználta. 
S azért hiába hazudott alvezére, hogy ő ölte meg Ajtonyt, 
mert Csanád, amint ezt hallotta, mosolyogva mondá : 
<1Ha a fejet elhozta a királynak, miért nem hozta el a 
nyelvét is, ha megölte a király ellenségét ?>> A· király az 
igazságot kideritendő, maga személyesen nézte meg Ajtony 
fejét s abból a nyelv csakugyan hiányzott : Csanád tar
solyába nyulván, előroutatta a kivágott nyelvet s így 
fényesen bebizonyította, hogy Ajtonyt ő ölte meg és senki 
más. Erre az alvezért a király a hazugság miatt kiűzte 
udvarából, Csanádot pedig a legnagyobb méltóságokra 
emelte. Bevette őt udvari főtisztei közé, megajandékozta 
Ajtony javaival, szolgáivaJl s ha a Névtelen jegyzőnek 
hiszünk, Ajtony feleségeinek egyikével. 2 Azt a nemzetsé
get azonban, amelybŐl Ajtony származott, nem semmi
sítette meg, nem vette el birtokait sem, mert, amint láttuk, 
az 200 év mulva is ott tanyázik a Marosmentén .. Hogy 
pedig Csanád dicső győzelmének és nagy tettének híre a 
magyar nemzetben mindvégig fennmaradjon, Marosvárt 
az ő nevéről Csanád városának neveztette el s őt a körül 
alakftott nagyterjedelmű megye 3 ispánjává tette. Tudjuk, 
hogy őseink mennyire szerették falvaikat, szállásaikat 

t Igy értendő azon félig-meddig bibliai frázis, amelyet az életíró 
itt használ: •Constituit eum principem domus regis et domus Achtum•. 
Nagy legenda X. fej. Batthyány-ná! i. m. 324. l. A frázis az értelmet 
inkább elhomályositja, mint felvilágosftja. 

2 Hist. Hung. Fontes Dom. Il. k. 14. l. 
a Provincia-nak mondja a nagy legenda. De ez régi okleveleink 

szerint nálunk annyit is jelentett, mint megye. 
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saját nevükről hivattatni, nagyon méltó volt tehát, hogy 
Csanád nevét kapja a város, amelyet ő annyi fáradsflggal 
és vérontással szerzett vissza az ország királyának. 

Bár az életíró nem mondja, de a dolgok sora világosan 
mutatja, hogy ekkor kapta Csanád ama roppant birtoko
kat, melyek a Marostól le a Tíszáig, Csanádtól Rév- (most 
Török-) Kanizsáig és Padéig terjedtek, körülbelül 15 D 
mérföldnyi nagyságban s amelyek az Árpád-kor végén 
még mindig Csanád ivadékainak kezén voltak, középen 
az ősi, még Csanádtól .épített nemzetségi monostorraJ.l 
Melyik volt az, mindjárt látni fogjuk. 

A királytól nyert ispáni tisztség2 kötelességévé tette 
Csanádnak, hogy újra visszatérjen azon vidékre, mellyel 
az ő sorsát az isteni Gondviselés összekötötte. Megérkezvén 
megyéjébe, első gondja volt, hogy fogadalmát most már 
csakugyan beteljesítse s ennélfogva a kijelölt halmon el
kezdé építtetni Szent György tiszteletére az egyházat s e 
mellé a monostort a szerzetesek számára, alkalmasint elő
ször még csak fából. 3 Azután pedig szorgalmatosan ren
dezte a rábízott nép viszonyait, hogy aztán annál könnyeb
ben beteljesedhessék Szent István forró óhajtása, aki e 
népet a keresztény vallásra téríttelni akarta s számára már 
előre püspököt választott ki. • 

A következő év tavaszán, a mi számításunk szerint 
1030-ban, csakugyan előszólítá visszavonultságából Szent 
István a tőle e tájék számára kiválasztott püspököt. Ki 
volt ez? Tudjuk, hogy Szent Gellért. 

1 Wenzel: Árpádkori új okmánytár. VII. k. 429-431. l. 
2 Egy a mai főispánsággal, de mivel első királyaink idejében 

sehol sincs emlités •vice comes.,-ről, nem mertem a comes szót főispán
nak irni. 

a Még Szent László is először csak fából épittette a szentjobbi 
monostort. Bunyilay: A váradi püspökség története. II. k. 321. l. 
\'. ö. Ipolyi: Az egri székesegyház. A Bartakovics Béla aranymisé .. 
jére kiadott emlékkönyvben 109-110. l. 

4 Az egész fejezetre nézve, l. Nagy legenda X. fej. BatthyántJ· 
nál i. m. 318-324. l. 
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ÖTÖDIK FEJEZET. 

Szent Gellért püspöki működése. 

t'2l~~·A7ÁNK nagy szülöttéről, Szent Mártonról, írják, 
hogy halálos ágyán hallva tanítványainak keser· 
ves sírását s panaszolkodását : ki fogja őket már 
most vezetni ? bármennyire óhajtozott is e 

siralomvölgyéből mielőbb Isten színelátására jutni, mégis 
elejtve ez óhajtását, szárnyát szegve saját kedvének igy 
imádkozott : <<Uram, ha szükséges vagyok még népednek, 
nem vonakodom a munkátóh>. Ugyanezen lelkület tölté el 
Szent Gellértet is. Bármennyire szíve óhajtása szerint élt is 
a bakonybéli monostorban, bármily örömest töltötte volna 
ott még hátralevő napjait, mégis, mikor nem is az ő, hanem 
egy másik istenfélő férfi s valóságos apostol ítélete szerint 
a magyar népnek szüksége volt az ő tanítására, főpapi 
müködésére, nem vonakodott egy szikrát sem, hanem 
megjelent a király, Szent István előtt s üdvözölvén (azaz 
szokás szerint térdet hajtván s megcsókolván) a királyt, 
egész alázattal hallá annak intézkedéseit. 

Azon szavak, melyeket ez alkalommal az életiró Szent 
Istvánnal elmondat, oly buzgó, oly lelkes és a keresztény 
hittől áthatott férfiúnak tűntetik fel szent királyunkat, 
hogy nem csodálkozhatunk, ha őseink Szent Istvánt tar
tották tulajdonképen való téritőjüknek. Ezek szerint a 
király forró óhajtásának teljesülését érte el,l midőn végre 

1 Nagyon figyelemreméltó, hogy életirönk szerint Szent István 
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átadhatta Szent Gellértnek a marosvári püspökséget. Maga 
fáradozott azon, hogy az új püspöknek segítőtársai, papjai 
legyenek. Biztosította Szent Gellértet, hogy földi dolgok
ban semmi szükséget nem fognak szenvedni, mert ő szigorú 
rendeletet adott ispánjainak, hogy az egyházmegye lako
saira a tizedet kivessék és maguk be is hajtsák. Buzdította 
őket a keresztény hit hirdetésére, a pogányok megtérítésére 
s még arra is kiterjedt figyelme, hogy Szent Gellérttől 
bocsánatot kérjen, mert visszavonultságát, nyugalmát 
háborította. 

A király parancsolatjára nemsokára papok és szer
zetesek gyültek Esztergomba, hogy Szent Gellértnek segít
ségére legyenek a térités·apostoli munkájában. A1. ország 
legnagyobb monostorából, Pannonhalmáról jöttek né
gyen : Fülöp, Lénárt, Henrik és Coneius ; Pécsváradról 
jött kettő: István és Anzelm; Szalavárról kettő: Kon
rád és Albert ; Bakonybélből Szent Gellért volt társai 
közül kettő: Valter és Ulrik; Zoborról kettő: Krátó és 
Taszló. E tizenkét szerzetest különösen fölemlíti a nagy 
legenda, mert nemcsak tudományos férfiak, hanem egy
szersmind fölszentelt papok1 is valának; pedig akkor nem 
minden szerzetest szenteltek föl pappá. Még inkább föl
emlitendők valának e szerzetesek azért, mert közülök hét : 
úgy mint a zoboriak : Krátó és Taszló ; a szalavádak : 
Albert és Konrád ; a pannonhalmiak közül kettő : Fülöp és 
Henrik s végre a pécsváradiak közül egy : István, tökéle
tesen beszéltek magyarul s azért leghivatottabbak v.oltak 
arra, hogy Isten igéjét a magyar népnek hirdessék. Nekik 

12 érseki és püspöki széket akart fölállitani, de a gonosz lélek csatlósal 
által mlndig megakadályozta ebbeli szándékának teljes vaiósitását. 
Hogy hányat alapitott tulajdonképen s melyeket'l arról még mindig 
vitatkoznak történetiróink. Ettől azonban eltekintve, ez adatával 
az életíró még Szent István Jegendáinak irólnál is jobban dicsőiti 
első királyunk apostoli buzgóságát, mert azok csak 10 püspökséget 
tulajdonitanak neki. 

1 cPresbyteri.• úgy látszik Szabo Károly nem érti, mit jelent 
e szó a legendákban, mert nem forditja le, hanem meghagyja a ma
gyar forditásban is. l. m. 68. l. 
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nem kellett azon nágy akadállyal küzködniök, hogy foly
ton tolmácsot tartsanak maguk mellett, akik szavaikat 
magyarázzák. 

Összegyülvén ekkép az apostoli csapat, eljött értük a 
keresztény hit előharcosa, Csanád ispán és szekerére ül
tetvén, elvitte őket a homokos Duna-Tiszaközén keresztül 
Csanádmegyébe. Ekkor is Révkanizsánál keltek keresztül 
a híres magyar folyón, a Tiszán s úgy léptek át jövend(> 
működésük szinterére, a csanádi egyházmegyébe.1 

Itt először is Oroszlánoson állapodtak meg. Csanád 
ispán fölkérte püspökét, Szent Gellértet, hogy először is e 
helyet avatná föl a háromegy Isten imádására és Szent 
György tiszteletére, ahol ő buzgó imádsága által kiesde
kelte azt a szerenesés eszmét, mely a királyi sereget meg
mentette, a teljes diadalt megszerezte s az egész ország
részt a királynak visszaadta. Szent Gellért engedvén e 
kérelemnek, amonostor templomát fölszentelte. Egy ilyen 
templomfölszentelés a legnagyobb ünnepek közé tartozott 
akkor. Királyok, püspökök jelentek meg egy-egy nevezete
s.ebb templom fölszentelésére. 2 Csanád ispán szintén meg
tett mindent, hogy az ő monostora fölszentelését emléke
zetessé tegye. Nemcsak nagy vendégséget adott, ami nélkül 
már akkor sem mulhatott el Magyarországon semmiféle 
ünnepi alkalom, hanem egyszersmind főpásztorát és annak 
papjait számos értékes ajándékkal lepte meg. 

Innen tovább utazván, pár óra alatt érkeztek ama 
vidék akkoriban egyedül álló városába, Csanádra (azaz 
a régi Marosvárra). 

1 Ez egyházmegyének hivatalos neve a XI. században •maros
vári• volt, mint aláhb látni fogjuk. Amde, mint az t'letiró egyhelyt 
elárulja, már az ő korában közönségesen •csanácli>-nak nevezték 
( Ballhytiny-nál í. m. 326. 1.), a XII. századtól kezdve pedig egész 
mai napig ez volt egyszersmind hivatalos neve is. Bárha tehát Szent 
Gellért korára nézve némileg anachronismus a •csanádi egyház
megye• elnevE.>zés, a könnyE.>bb megérthetés kedveért ezt használjuk. 

2 Pl. a zseliz-szentjakabi és dömösi E.>gyházak fölszentelésekor. 
Bécsi képes krónika. Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 170, 294. I. 



Ismerkedjünk meg előbb mi is azon várossal, ahol 
Szent Gellért életének hátralevő napjait áldásos sikertől 
kisért munkálkodásban töltötte. 

Ahány pusztító zivatar végigvonult szegény hazánkon, 
az mind meglátogatta Csanádot is, még pedig nagyobb 
mértékben, mint számos más városokat. Csak azon 7-8 
század alatt is, amelyről írott történeti adatok beszélnek, 
kimondhatatlan sokat szenvedett e hely. Elpusztították, 
kirabolták a tatárok, fölégették a pór lázadók, sokáig 
ostromolták a rácok, kétszer-háromszor elfoglalták meg 
elvesztették a törökök. Azután végre széjjelhányták várát, 
új, idegen népfajokat teiepítettek a kipusztult magyarság 
helyére, akiket semmi kegyelet nem kötött a még meglevő 
romokhoz s ennélfogva nyugodtan hányták . szét azt a 
keveset, amit az idő vasfoga még·meghagyott. Ezt tudva, 
nem táplálhatunk magunkban valami nagy reményt, hogy 
itt m.ajd minden kő Ajtony görög szerzeteseiről vagy Szent 
Gellértről fog beszélni. 

Amint a•régi Csanád helyére épült Német- és Rác
csanád (most 6scsanád) község meglehetős egyenes ut
cáin, egyszerű, de jó módra mutató házai közt elhalad 
az utas, semmiből sem venné észre, hogy itt hajdan szebb 
élet volt; fényes templomok, paloták, monostorok díszeleg. 
tek, majd pedig zsibongó hadiélet pezsgett. Csak mikor a 
község római katholikus plébánosa elkezdi mutogatni a 
római téglákat, amelyeken még ott van a Legio XIII. 
gemina bélyege, a falbarakott római síremlékeket, a román 
és csúcsíves ízlésben készült oszlopfőket, pillérdarabokat 
s egyéb faragott köveket, a török fürdő helyét, a várnak 
még ma is kivehető sáncait, - akkor látjuk, hogy itt el
pusztult világ felett járunk, ahol, amit az egyik század 
épített, azt a másik lerombolta. 

Ezekután azt hihetnők, hogy még körülbelül sem 
lehet megjelölni azt a helyet, ahol Szent Gellért a keresztény 
hit isteni tanítmányait először· hirdette a még pogány 
magyaroknak. De mégis. Rávezet erre bennünket az em
bereknek egyik, a természettől beléjök oltott szokása. 
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Amint a fecske késő nyárban is ugyanazon helyen készíti 
újra elrontott fészkét, amint a pók mindig ugyanott szövi 
újra szélszaggatott hálóját, ahol azelőtt volt, úgy tesz az 
ember is. Ahol mesterséges indítóokok nem avatkoznak 
bele, mindig felkeresi a régi fészket, a már előbb is lakott 
pontokat, ahonnan az idő viszontagságai őt egyidőre ki
zavarták. Már ennélfogva is, de még inkább abból, hogy 
ama másfél .ölnyi talajemelkedésben, amellyel a mai 
Német- és Ráccsanád területe feljebb áll a régiénél, a külön
féle korok emlékeinek törmelékei egymáson hevernek, 
világosan kitetszik, hogy mind a római castrum, mind 
a régi vár s az abnan befoglalt egyházak mind egy helyen 
állottak : azon a területen, melyet a még most is kivehető 
sáncok határolnak körül. Jelenleg két templom és két 
utca foglalják el e területet. E helyen, tnint alább látni 
fogjuk, három templom állott : a székesegyház és két apát
sági templom. A székesegyházat a várterület déli részén 
kell keresnünk, mert az északi részen nincsen számára hely. 
Az északi oldalon 1868-ig két egymással. egyenletesen 
haladó egyház volt : a róm. kath. és a rác. Ez utóbbi ma 
is megvan; újabb épület ugyan, de mivel keletre néz és 
mivel szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, föl kell 
Lennünk, hogy egy régi kath. templom helyén s némileg 
annak mintájára épült. Az ettől délre, mintegy 20-30 
lépésre eső régi kath. egyházat 1868-ban lebontották. 
A bontás és az új templom alapjának ásatásakor kitünt, 
hogy ugyanezen a helyen egymásután három egyház állott : 
a lebontott csúcsíves, egy románkori egyház és egy még 
ezeknél is régibb, kicsiny, legfeljeb~ 10 öl (20 méter) hosszú, 
6-7 .öl (körülbelül 12-13 méter) széles templomka volt. 
De ami legkülönösebb, e kis templomka előtt még egy régi 
keresztelőmedencét is találtak. A három régi templom 
közül melyik állott itt? A székesegyház nem, mert annak 
szerfölött kicsi lett volna. Tehát vagy a már említett és 
Keresztelő Szent János tiszteletére emelt templomról, vagy 
a nem sokkal később épített s a Boldogságos Szűz tiszte
letére szentelt apátsági egyházról lehet szó. Az utóbbi 
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megint nem lehetett, mert, mint látni fogjuk, ez 500 már
kába került, ezen a pénzen pedig akkoriban jóval nagyobb 
egyházat Iehetett építeni,1 és azonfölül mit keresett volna 
ez egyház előtt a kereszteiőmedence ? Hisz apátsági temp
lomnak, hacsak nem plébániai egyház is egyszersmind, 
nincs arra szüksége. Ennélfogva nyugodtan elfogadhatjuk, 
hogy itt az Ajtonytól a görög szerzetesek számára épített 
templom alapjait találták meg 1868-ban a vele egyidejű 
keresztelőmedencével2 együtt. 

1 Azért a nagy legenda ez egyházat nem •ecclesh~»-nak, hanem 
•monasterium•-nak nevezi, ami az el6bbinél nagyobbat jelent. 
Batthyány-nál i. m. 346. l. 

z E keresztelőmedencét Henszlmann (Archaeologiai Közlemé
nyek VIII. k. 29-30. J. és Magyarország óker. róm. miíemlékeinek 
ismertetése 41. J.); és utána Ortvag (Történelmi Adattár, 1873. 
21-22. ll.) a III., IV. századból származó ókeresztény baptisterium
nak hirdetik és pedig azon okból, mert berendezése egészen egyezik 
a római ókeresztény keresztelőmedencékkeL Bármennyire szeretnők 
is, ez állitást nem fogadhatjuk el. Csanádon nem volt római colonia, 
hanem csak castrum ; ez is csak a .Maros folyó védelmére rendelt 
elő6rs lehetett. Hogy az itt tartózkodó légió oly keresztény hit
községet képt>zett volna, amelynek t>gyháza és baptisteriuma volt, 
nem hihető. Különben is tudjuk, hogy e légió is legalább is 272-ben 
kivonult hazánk területér61. A döntő a kérdésben az, amit maga 
Henszlmann is beismer (l. u. o.), hogy e keresztelőmedence nem 
rón:tai, hanem középkori téglákból van épltve. Hemz/mann ezt úgy 
magyarázza, hogy későbben át épitették s a régi" berendezést, habár 
akkor már csak leöntés által szolgáltatták ki a keresztséget, kegye
letb61 megtartották. De nincs szükségünk e föltevésre. Könnyen 
kimutatható, hogy Szent Gellért korában még nem leöntés, hanem 
a vizalámerltés útján szolg~ltatták ki a keresztség szentségét. Igy 
például Burchard wormsi püspök (t 1025.) decretumaiban meg van 
parancsolva, hogy minden papnak legyen k6medencéje (fons lapi deus) 
vagy más alkalmas edénye a keresztelésre s az a püspök vagy pap, 
aki elmulasztja háromszor alámeriteni (trinam mersionem, sed semel 
mergit), ·Jetétetik. Azonkivül ismeretes Aquinoi szent Tamás (t 1274.) 
nyilatkozata, aki biztosabbnak tartja az alámerltés módját a kereszt
ség kiszolgáltatásában, mivel - úgymond - ez a közönséges szokás 
(hoc habet communior usus. Summa theologiae. 3. que. 66. art. 7.). 
Tehát Szent Gellért korában még alámerítés l'ltján keresztE>Itek és 
igy nincs szükség arra, hogyha középkori tégJából épített baptiste
riumra akadunk, azt ókereszténynek vitassuk. A véletlen hasonlatos-
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A keresztelőmedence igen egyszerű volt. Az egyház 
nyugatra néző ajtajától kétölnyire, kissé délre feküdt. 
Fölötte kis kápolna emelkedett. Ennek déli falába volt 
beleépítve egy csatorna, hogy annak segítségével a meden
cét kívülről is kényelmesen megtölthessék a·szükséges víz
zel. A medence egyszerű betonnal (vizet át nem eresztő 
mész) volt bevonva ; a kis kápolna földszintjéről egy pár 
lépcső vezetett le hozzá, amelyeken a keresztelendőnek 
kellett leszállni a vízbe ; a lépcsővel szemben pedig egy 
alacsony állvány volt, ahol a keresztelő foglalt helyet. 

Az egyház körül az akkor még csak földsáncokkal 
körülvett várhan és azonkívül egyszerű faházak voltak.1 

Köztük a legkiválóbb azelőtt Ajtony, azután Csanád 
palotája volt ; a többiekben az Ajtony udvarának és a 
görög nwnostornak szolgálatára rendelt kézművesek, szol
gák laktak. Tehát semmi újat vagy meglepőt nem talál
tak a Marosvár vagy új nevén Csanád városába érkező 
szerzetesek, kivált pedigami Szent Gellértünk, aki Velen
cét s Olaszország egyéb nevezetes városait látta. Ámde 
azért ezt kellett püspöki székhelyévé tennie, mert mégis 
csak város volt ; másutt pedig az <<equorum indomitorum 
innumerabilis multitudo)> a félig vad lovaknak megszám
lálhatatlan sokasága s a marhagulyák tapodták szertc az 
ekét nem látott síkot, megszaggatva a magyar nemzetségek 
itt-ott feltünedező sátrai által. 

Amint tehát ide értek, először is lakás után néztek. 
De ilyet az említett okokból bizony nem találtak Az egy 
monostor volt az egyetlen épület, amely legalább, míg 
mást építenek, az ő céljaiknak megfelelt. Ennélfogva nem 
volt más hátra, minthogy a görög szerieteseket máshova 
helyezzék által. E végre Csanád ispán fölajánlotta az ő 
oroszlánosi monostorát. Szent Gellért elfogadta ajánlatát s 

ságot megfejti az, hogy mind az első keresztények, mind Ajtony, 
vagyis inkább szerzetesei, lehetőleg egyszerűen akartak épitkczni. 

1 Csanádnak még 1514-ben is jórészt csak faházai voltak. 
( M árki: Dózsa György és forradalma 121. 1.), mennyivel inl{ább 
1030-ban. V. ö. Történelmi és Régészeti Értesltő. X. évf. 1884. 60. J. 
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akkor Csanád szekerére tevén a görög apátot és szerzete
seit, átvitte őket Oroszlánosra, a püspök pedig papjaival 
együtt beköltözött az ő eddigi monostorukba. 

Sajátságos érzelem fogja el néha a pogány népeket. 
Egyszerre seregestül ösztönöztetve érzik magukat, hogy 
az emberi lelket-keblet ki nem elégítő, sivár, pogány vallás
ról a keresztény hitre térjenek. Nem szükséges e tekintet
ben a Xaveri Szent Ferenc apostoli működésekor előfordult 
jelenetekre hivatkozni ; hazánk történeti emlékei is tudó
sítanak a megelőző isteni malaszt ilyetén eredményeiről, 
pl. a moldvai kunokl vagy volgameuti pogány népck2 

között. Ilyesmi fogta cl a magyar népet is Szent István 
idejében; Nagy hatással volt erre még azon erős monar
chikus érzet is, amely a magyar népben lakozotP s amely
nélfogva őseink fejedclmük, királyuk példáját, parancso
latját követni kötelességüknek ismerték. Amint tehát 3 

maros- és tcmesmenti magyarság a félig pogány Ajtony 
uralma alól felszabadult s igazi, apostoli királyának alatl
valója lőn, mindjárt seregestül óhajtotta fölvenni a keresz
tény vallást. Valamint követte eddigi urát a hitbeli közö
nyösségben, úgy akarta most követni királyát a keresz
tény hit fölvételében, kivált, mikor annak ebbeli parancso· 
latját hallotta. 4 

Mivel pedig az akkor érvényes egyházi rendeletek 
szerint, akiknek csak lehetett, a városokban kellett kiszol
gáltatni a keresztség szentségét, 5 Csanádon roppant munka 
várakozott Szent Gellértre és papjaira. Megérkezésük hal-

1 Katona i. m. V. k. 508. J. 
2 Szabó K. : Rogerius siralmas éneke, 94. l. 
3 Freisingeni Ott6 tudósítása. Hist. Hung. Fontes Dom. Il. k. 

293. l. 
4 Bármily különösnck látszék nekünk az ilyen parancsolat, 

uzok után, amit a hagyomány a Gyulákról és Thonuzoba-ról beszél, 
alig lehet annak létczéséről·kételkednünk. A nagy legenda nyiltan 
nem emllti a parancsolatot, de egyik helyéből (Ducebantur multi 
per comítes. Batlllyánu-nál i. m. 3~7. 1.) ki lehet olvasni. 

5 A Burclrard wormsi püspöktől összegyűjtött decrctumok. 
Líb. IV. cap. XlV. l\lignc. Patr. 140. k. 737. l. 
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lattára mindenfelül tódult a nép Csanádra. A királytól 
mindenüvé kiküldött ispánok maguk is mind ide vezet~ék 
a keresztelendőket. A roppant nép épen nem fért a kis 
templomba, hanem annak tágas udvarában, jobban 
mondva temetőjében, gyűlt össze s mivel a keresztelésre 
sokáig kellett várakozniok, még élelmiszereket is hoztak 
magukkals ott vártak állhatatosan, míg a sor reájok került. 
Miután a hét, magyar nyelvet tudó szerzetes által a keresz
tény hitben némi oktatást nyertek, a keresztelőkápolna 
elé vonultak. Mivel pedig, mint fentebb előadtuk, akkori
ban vízalámerítés által szolgáltatták ki a keresztséget, 
ez pedig csak egyenként történhetett, azért hosszú időn 
keresztül egész nap ott kellett állniok azon papoknak, kik 
a keresztelést végezék ; csak éjjel volt nyugtok, annyira 
sok volt a keresztelendők száma. De az Úr Jézus Krisztus 
szeretete erőt adott nekik ; hisz az ő parancsolatját tel
jesíték és az ő anyaszentegyházának gyarapításán fára
doztak. 

A püspök pedig szeretettel fogadá lelki gyermekeit, 
amint a keresztvizből kiléptek. Ott volt folytonosan a 
templom temetőjében s oktatá híveit a hitnek nagy és 
magasztos titkaira1 s bár életírója elhallgatja, bizonyos, 
hogy egyszersmind a bérmálás szentségét is kiszolgáltatá 
nekik. Aztán pedig kivétel nélkül vendégszerető asztalá
hoz hívta meg őket. Egyáltalában mindent elkövetett, 
hogy őket magához édesgesse és őt mint a jó pásztort 
juhai, kövessék és szavára hallgassanak. 

Az apostoli, buzgó fáradságot a jó Isten is megáldotta 
kegyelmének bőségével. A keresztény vallás szelleme rövid 
időn áthatotta ez újonnan megtért keresztények érzületét. 
ÁHhatatosak voltak a hitben, az imádságban, Jézus Krisz
tus szerctetében. Rövid időn tapasztalta ezt Szent Gellért. 
A templom védőszentének: Keresztelő Szent Jánosnak 
ünnepén ugyanis az ő meghívására újra nagy népsokaság 
jelent meg Csanádon. A püspök szép beszédben oktatta 

l Nagy legenda XI. fej. Ballhyány-nál i. m. 326-327. ll. 
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őket a keresztény hit fő tételeire, nevezetesen az alamizs
nálkodás szükségcs voltára. Az istenitisztelet bevégezte 
után Szent Gellért lehető legnagyobb örömére egyszerre 
100 férfi járul hozzá azon kérelemmel, hogy ők egyházakat 
szeretnének építeni. Mivel pedig akkor a következő egy
házi törvény volt érvényben : <<Senkise építsen egyházat, 
mielőtt a püspök azon helyre ki nem megy s a keresztet 
nyilvánosan le nem tűzi s az udvart ki nem jelöli>>,1 kérik 
a püspököt, hogy jelölje ki és szentelje meg azoknak cin
termét. Annyira örvendett e fölszólításnak Szent Gellért, 
hogy azonnal nemcsak őket, hanem az össze!> jelenlevőket, 
gazdagokat és szegényeket egyaránt, vendégségre hívta 
meg. A vendégség után hívei atyai szeretetének viszon
zásául különféle ajándékokkal lepték meg püspöküket. 
A férfiak lovakat, szarvasmarhákat, juhokat- ilyenekből 
áilott akkor jóformán minden vagyonuk - és szőnyeget2 

adtak, a nők pedig aranygyűrűket és ékszereket ; akár
csak mint egykor a zsidó nép a pusztában, midőn Mózes
nek a szövetség sátorát kellett készíttetnie. Tudták jól, 
hogy szentéletű püspökük mindezt az élő Isten dicsősé
gének elí1mozdítására fogja fordítani. 

Szent Gellért, látva a sok értékes ajándékot, mintegy 
szemrehányólag szólt híveihez: <<Hát azért hivattalak ide 
titeket, hogy javaitoktól megfosszalak ? Korántsem. Azért 
hivattalak ide, hogy hallgassátok lsten igéjéb. A nép 
azonban saját szavainál fogta meg őt, midőn így szólott 
hozzá : <<Szent atyánk l Hallottuk ma a szentbeszédben, 
hogy azt mondottad : <•Amint a víz eloltja a tüzet, ép úgy 
törli el az alamizsna a vétket>>. - Fogadd el tehát, amit 
Krisztusnak, akiben ujjászülettünk, nevéért neked aján
lunk». - Szent Gellért szivét e felelet a legnagyobb öröm
mel tölté el. Látta, hogy hívei szavát figyelemmel hall-

1 Burchard törvénygyüjteménye. Lib. III. cap. VI. Migne: 
Patr. ser. Il. 140. k. 675. l. 

2 Ez is mutatja, hogy őseink akkoriban még sátrakalatt laktak. 
Me rt a sz6nyegek a sátorok talajának betakarásáras azok díszítésére 
voltak szül>.ségesek. 
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gatják s azt, amit a hit tanít, cselekedetcikben is való
sítják.1 

Ekkor azután a püspök és papjai elindultak a vidékre, 
hogy a térítés művét befejezzék ; akik el nem jöhettek Csa
nádra, vagy akik még a sötétség utain tévelyegvén, nem 
akarlak eljönni, Krisztus Jézushoz vezessék. Két csapat
ban indultak Krisztus jámbor munkásai. Az a hét szcrze
tes, akik a magyar nyelvet folyékonyan beszélték, egy-két 
faluval (jobban mondva szállással) mindig a püspök előtt 
jártak ; tanították a pogányokat és megkeresztelték őket. 
Utóbb a püspök megérkezvén, megáldá a templomok szá
mára kijelölt helyeket s aztán hihetőleg a bérmálás szent
ségét szolgáltatá ki. 

Ez volt az igazi és nagyszerű diadalmenet. Diadal
menete az igazságnak és a polgárosodásnak. Az a kereszt, 
melyet Szent Gellért az építendő templom helyére letűzött, 
olyan lett a néptengerben, mint a sósvízbe dobolt vas
darab. E körül gyült össze a vándorló, hullámzó nép, előbb 
csak lelki vigasztalást keresni, majd aztán állandóan is 
letelepedni. 

Kimondhatatlan lelki haszon szárm'azott Szent Gellért
nek ezen egyházmegyei látogatásábóL Úgy fogadták őt és 
papjait mindenfelé, mint a jeleket és csodákat tevő apos
tolokat. Megszámlálhatatlan nép fogadta el Jézus Krisztus 
hitét s ha talán nem is tért meg egyszerre minden pogány, 
mégis eúm egy útja után egyházmegyéje lakosainak na
gyobb részét hivei közé számlálhatta. 2 

A térítés művének legalább is javarészben való befeje
zése után következett a második, nem kevésbbé nehéz 
teendő : az egyházmegye szervezése, az építendő templo
mok mellett plébániák felállítása, azok mellé papok kül
dése. A papokban való nagy hiányon, addig is míg ő 
nevelhet alkalmas ifjakat a papi pályára, úgy igyekezett 

1 Nagy legl'nda XII. fej. Baflllyány-nál i. m. 328-329. ll. 
2 Nagy legenda XII. és XIX. fcj. Ballhyány-nál i. m. 329. 

340. ll. 
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segíteni, hogy követeket küldött Ounántúlra. Ott már 
megszilárdult, sőt 30 éve virágzott a keresztény katholikus 
hit; az egyháziak, kivált a szerzetesek régen m_egnyitották 
az iskolákat. Ott tehát nagyobb számban találhatott 
iskolákat végzettsa papi pályára vágyódó ifjakat. Ezeket 
mind összegyüjtvén, megyéjébe hozatá s az egyházi rend 
szentségében részesítvén őket, a plébániák igazgatására 
rendelé. De bármennyire szeretett volna mindenütt magyar 
születésűeket alkalmazni, még így sem talált elég magyar 
ifjút; szívesen fogadá tehát a hozzá özönlő idegeneket is. 
Szent életének és apostoli buzgólkodásának hallatára jöt
tek hozzá minden országból, ahol a keresztény hit már 
régebben gyökeret vert : németek, csehek, lengyelek, sőt 
még franciák vagyis inkább vallon-olaszok is. Ezeket is 
fölszentelé és lelkipásztorokul alkalmazá. 

Az egész egyházmegyét hét főesperestségre osztá, azok 
élére azt a hét magyarul tudó szerzetest állítá, akik hívei
nek megtérítésében legnagyobb részt vettek. Ezek ügyeltek 
fel aztán a vidéken épülő templomokra és a lelkipászto
rokra. De azonkívül maga Szent Gellért is sűrűn látogatta 
egyházmegyéjét. Mindjárt szekerére ült s hol egyik, hol 
másik helyre sietett. Buzdította híveit, papjait pénzzel, 
jótanáccsal segítette őket. Egyszóval, mindent elkövetett, 
hogy a rendes lelkipásztori működés mielőbb megkezdőd
jék s ezáltal a keresztény vallás mindinkább megszilár
duljon.1 

Szent Gellért azon intézkedése, hogy egyházmegyéjét 
hét főesperestségre osztá, késő századokig fennmaradt. 
Később is, egészen Csanád várának a törököktől való 
elfoglaltatásáig, mindig hét főesperestségre volt felosztva 
az egyházmegye, ú. m. a székesegyházi, marosontúli, aradi, 
temesi, kevei(később torontáli), krassai és sebesi főesperest
ségekre. 2 E felosztás egészen megfelel azon egyházmegye 
területi viszonyainak s ama vidék állami, azaz megyei fel-

1 Nagy legenda XII. fej. Batthyány-nál 329-330. és 334. II. 
2 Schematismus Cleri dioec. Csanadiensis. 1880. 39-60. Il. 
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osztásának ; de mivel elegend() okirataink nincsenek, nem 
merjük állítani, hogy e XIII-XIV. századbeli felosztás 
minden izében Szent Gellért műve 

Szent Gellért szeme előtt folyton egy szent cél, Isten 
nagyobb dicsősége lebegvén, nagyon szerette volna, hogy 
Inielőbb magyar származású papok oktassák a magyar 
népet a keresztény hitre s ők vezessék az örökkévalóság 
útján, mert jól tudta, hogy az anyaföld mélyében gyöke
redző fa szilárdabb is, dúsabban is hajt a cserépben tartott 
üvegházi növényné!. Szebb jellemvonást alig jegyzett föl 
az életíró Szentünkről, mint a magyar ifjak iránt való elő
szeretetét, igen nagy gondoskodását (Quos sub maxima dili
gentia custodiebat, eo quod non essent alienigene, sed 
patriote.)1 Ebből látjuk, hogy nemzetünket szerette, annak 
hazáját a maga hazájának tekintette 2 s a magyar nép 
javának, művelődésének előmozdításán őszintén fárado
zott. Amily szép jellemvonás ez Szent Gellértben, ép úgy 
becsületére válik nemzetünknek, hogy saját fiai tették 
meg az első lépést arra nézve, hogy magyar papok neveltet
hessenek. Egy nap egyszerre 30 férfi járult Szent Gellért
hez s kérték, hogy gyermekeiket tanittassa s papokká 
nevelje. Örömmel hallá ez ajánlatot a püspök. Rögtön egy 
külön, erre alkalmas házat szerelt föl iskolának és régi jó
barátját, útitársát, Valtert tanítóul r~ndelte. Azonban nem 
kell gondolnunk, hogy itt ismindjárt olyan trivium-quadri
viumféle iskola keletkezett volna, mint a minőbe Szent 
Gellért Olaszországban járt. Ez csak egyszerű elemi iskola: 
volt. Ilyen volt a külföldön is elég. Ilyenben tanitott pl. 
Szent Ahho 3 s ilyenben tanult Matild, I. Ottó császár leá
nya. 4 Ebben a vallásoktatáson kívül, amelyben különben 
mindenütt, otthon és templomban folyton és nem pusztán 
szóval, hanem kivált gyakorlatilag részeltették a gyerme
keket, két tárgya volt az iskolának : a latin nyelv és az 

J Batthyány-nál i. m. 328. I. 
2 Deliberatio supra hymnum trium puerorum. U. o. 73. I. 
l M igne: Patr. se r. II. 139. k. 390. l. 
& u. o. 141. k. 533. l. 



egyházi ének. E két tárgyra tanitotta Valter is a csanádi 
egyházmegye első növendékeit. 

Amint a nemesek és főurak látták e 30 tanuló előhala
dását, maguk is ez iskolába adták gyermekeiket, annál is 
inkább, mert akkor a latin nyelv tudása minden nagyobb 
hivatalnoknak szükséges volt. Mikor pedig a térites a vidé
ken megkezdődött, a püspök mindenfelől összeszedte a sze
gény, elhagyott gyermekeket s elküldé Csanádra; ott aztán 
saját házában táplálta őket, az iskolában pedig tanittatta. 
Első időtájban oly szorgalmasan folyt a tanítás, hogy még 
éjjel is tanultak, csakhogy mielőbb fölszentelhetők legye
nek az arra alkalmas ifjak.t 

Amint azonban a keresztény vallás mindinkább ter
jedt s a tanulők száma mindinkább növekedett, Valter 
nem volt képes egymaga eleget tenni. Segitőtársat óhajtott 
maga mellé, aki az egyik tantárgy tanítását tőle átvenné. 
Fölkérte azért püspökét, hogy még egy tanitőról gondos
kodjék. Szent Gellért belátva a kérés méltányosságát, 
másik bizalmas emberét, a később Csanádra költözött 
Mór szerzetest Székesfehérvárra küldé. Itt voltak akkori
ban a legjobb iskolák. Mór Székesfehérvárra érkezvén, 
üdvözlé az akkor szintén ottlevő királyt, aztán pedig kül
detésének betöltéséhez látott. Elment az iskolába s egy 
Henrik nevű német származású tanító megnyerte tetszé
sét. Fölszólitá tehát őt a csanádi tanitóság elvállalására. 
Henrik beleegyezvén, összeszedte könyveit s elment Csa
nádra. A püspök nagyon szivesen fogadta az új tanítót s 
rendeletéből azontúl ő tanította a tanulókat latin nyelvre, 
míg Valter az énekre oktatta őket. A püspök pedig szor
gos gonddal vigyázott föl az egész iskolára s a hívek ado
mányait jórészt a tanulők eltartására fordítá. Még a vidé
ken egyházmegyéje látogatásakor fölajánlott adományo
kat is Csanádra küldé, hogy abból a szegény tanulókat s a 
zarándokokat táplálhassa. 2 

l Nagy legenda X Il. fej. Batthyány-nál i. m. 328-331. ll. 
2 Nagy legenda XII. fej. Batthyány-nál i. m. 328-331. ll. 
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Ezen első· legfontosabb teendők végzése után hozzá
•átott Szent Gellért, hogy egyházmegyéje székhelyén egy, 
ahhoz méltó egyház hirdesse Isten dicsőségét. Midőn arról 
volt szó, az égiek közül kit válasszon egyházmegyéje védő
szentéül, nem sokat tétovázott. Élénken élt az ő emlékeze
tében, hogy a keresztség szentségében György nevet nyert, 
a Szent György-monostor szerzeteseinek imádságára gyó
gyult meg, Szent György monostorában nevelkedett s egy
házmegyéjét is Szent György segedelmével foglalták el a 
félkeresztény AjtonytóL Szent Györgyre esett tehát válasz
tása s ennélfogva ennek tiszteletére akart ő ott a Maros 
partján székesegyházat emelni. Mivel pedig minden jöve
delmét a szegények közt osztá ki, nem volt hozzávaló pénze. 
De nem esett kétségbe. Elment nagylelkű királyához, Szent 
Istvánhoz és kérésére a király ezer márkát adott a csanádi 
székesegyház építésére, évi részletekben kiszolgáltatandót.1 

A száma a pénznek a mi fogalmaink szerint csekély, de 
abban az időben oly nagy volt annak az értéke, hogy azzal 
nyugodtan hozzá lehetett fogni még egy székesegyház 
építés..éhez is. Eljöttek tehát a mesterek s 10-12 év alatt 
elkészíték az emlékszerű székesegyházat. 2 Sajnos, az idők 
viharai azóta úgy elseperték, hogy ma maradványairól 
sem szólhatunk. De ez időszakban épült templomaink közt 
oly egyöntetűség mutatkozik, hogy e tekintetben a csanádi 
sem tehetett kivételt annál inkább, mert körülbelül azon 
mesterek építették, akik a székesfehérvárit és óbudait. 
Eszerint legalább elképzelhetjük, minő volt a Szent Gellért
től épitett székesegyház. A keletre néző, minden szegletén 
egy-egy (összesen négy) toronnyal ékeskedő s ezáltal nagy 
hatástkeltő bazilikába az előcsarnokon keresztül három 
ajtó vezetett be. Mindenik ajtón más és más hajóba lehe
tett jutni. A középhajóban, a templom közepe táján korlát 
emelkedett, a rajta hagyott ajtót királyi ajtónak nevezték; 

l Nagy legenda XVI. fej. Batthyány-nál i. m. 340. l. 
2 Szent Gellért halálakor már egészen készen vol·t. L. u. o. 

X IX. fej. BallllyánrJ-nál i. m. 346. l. 
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ettől jobbra-baJra egy-egy szószék állott, a jobboldali az 
evangélium, a baloldali a szentlccke {elolvasására. Azon
túl az énekesek padjai következtek, aztán pedig az alternp
lomba vivő kettős lejárat : ezek közt több lépcső vezetett 
föl a magasabban fekvő szentélybe. Itt először is a négy 
oszlopon álló mennyezettel ékitett pompás főoltár vonta 
magára a figyelmet, ahol a pap a nép felé fordulva mutatta 
be a legszentebb áldozatot. A félkörben végződő apsis 
közepén volt a püspök ékesített, pár lépcsővel emeltebb 
széke, körülötte két oldalról egyszerűbb, de kőből faragott 
székek papjai számára.l 

A külső falak be végzése után elég gondot adott Szen
tünknek a belső felszerelés : az egyházi ruhák, a kelyhek 
az oltár díszítésére szolgáló oltárelők, aranyból, ezüstből, 
elefántcsontból ; a templom falainak felékesítésére (régie
sen öltöztetésére) szükséges bíbor s bársonyszövetek, 2 

szőnyegek stb. E tekintetben kiterjedt figyelme még a 
kevésbbé fontos dolgokra ·is. Például a szentmiseáldozat
hoz mindig a legkitünőbb borokat szerezte be s abból nyá
ron át egy palackot mindig jég közé tétetett, mert ő azt 
tartotta, hogy amit az ember belsőleg a hit által magához 
veszen, az külsőleg is kellemetes legyen. A székesegyház 
szépségének emelésében nemes versenyre kelt vele Szent 
István is. Ö adta mindazon egyházi szereket, javakat, me
lyekre egy fölszentelt egyháznak szüksége volt. E javak 
azonban bajosan földbirtokokból, hanem inkább az C"gy
ház szolgálatára rendelt különféle foglalkozású családokból 
állottak. 

1 Az ilyen papi székek közül napjainkig fennmaradt kettő. 
A németcsanádi új templomban vannak elhelyezve. Hatalmas ter
méskövek, minden diszltés nélkül, közepükön félköralakban ki van
nak vájva. Ezek azonban nem az itt leirt Szent György-, hanem a 
Keresztelő Szent János-templomból valók. A székesegyházban levők 
hihetőleg diszesebbek voltak. 

2 Alább látni fogjuk, hogy a Bold. Szűz sokkal kisebbszerú 
egyháza ilyenekkel volt ékesítve. (Batthyány-nál i. m. 340. !.) A szé· 
kesegyház csak nem maradt ennek mögötte? 
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Az egyházmegye elnevezése egyelőre megmaradt an· 
nak, ami még tervbe vételekor volt : marosvárinak. Mind 
az életiratból, mind Szent Gellért fennlevő művéből, mind 
végre Szent István egyik okleveléből az tűnik ki, hogy a 
XI. században Szent Gellért püspöksége marosvári és nem 
csanádi .nevet viselt. Ennek többféle oka volt. Szent Gellért
tet apostoli királyunk marosvári és nem csanádi püspökké 
nevezte ki. Aztán a marosvári név többet fejezett ki, 
mert azt mutatta, hogy az egyházmegye kiterjedt nemcsak 
Csanádmegyére, hanem azon egész országrészre, amelynek 
főhelye azelőtt Marosvár volt. Később azonban itt is győ
zött a Csanád név a régi Marosvár felett s a XIII. szá· 
zadtól Szent Gellért püspöksége állandóan csanádinak 
neveztetik. 

A székesegyház még tán el sem készült, s már is Szent 
Gellért annak a testületnek szervezésével foglalkozott, 
amely e székesegyházban az istenitiszteletet, a közös 
zsolozsmát végezni s a püspököt llz egyházmegye kormány
zásában segíteni volt hivatva. Ez volt a káptalan. A csanádi 
iskolának első 30 tanítványa elvégezvén tanulmányait, 
Szent Gellért fölszentelte őket, legalább is a kisebb rendeket 
adván föl nekik1 s őket kanonokokká nevezte ki. 

Akkoriban még a káptalanok Chrodegang metzi püspök 
szabályai szerint közös, szerzetesi életmódot vittek. 
Szent Gellért is egészen ezen szabályok szerint szervezte 
káptalanát. Külön házat építtetett nekik ; itt étkeztek, 
egy fedél alatt háltak ; másutt aludni, ha csak úton nem 
voltak, nem volt szabad, együtt végezték el a zsolozsmát 
s ha valamelyik arról elmaradt, aznapi jövedelmét el
vesztette. A rendes taláron kívül külön öltözetet is írt 
számukra elő : a templomban karinget, azonkívül kerek, 

t Papokká bajosan szentelte föl mindny:ájokat. A XIII. szá
zadig a kanonokok közül csak egyik-másik volt áldozópap. (V. ö. 
Feitr: Cod. Dip. Il. 149. 1.) Ennt>k megf<'lelőleg a nagy legenda nem 
mondja : presbyteros ordinavit (papokká szentelte), hanem ad sacros 
ordines promovit (a szent rt>ndeket föladta neki). (Batthyány i. m. 
330. 1.) V. ö. k ül ön bt-n Sze nt Gt>llért alább következő szavait is. 

98 



körülbelül derékig érő nagy gallért, régiesen kápát viseltek. l 
Egyiknek sem volt szabad egyedül menni magánházakhoz, 
mert püspökük ebben a tekintetben nagyon vigyázott 
reájuk ; azt mondogatá nekik : <1Ha ilyeneket tesztek, 
miben különböztök a világiaktól ? Csak abban, hogy 
hajnyíratotok vam. S ha e figyelmeztetés sem volt elég 
s valamelyik közülök csakugyan bűnbe esett, azt kér
hetetlenül megfosztá javadalmaitóL 2 Egyszóval azt a 
szigorú egyházi fegyelmet tartotta fenn közöttük, amelyért 
fennlevő művében oly lelkesen harcol s amelynek másutt 
való elhanyatlásán annyira sajnálkozik. <1A legnagyobb 
esztelenség a szolgálók társaságában beszélni arról (az 
Istenről), akit az angyalok jelenlétében kell dicsőíteni)>. 
<1Azok a nők, akik a férfiak lelkeit a pokol fenekére szokták 
taszítani, csalfa könnyekkel áJinak ellen, hogy (a pap) 
ne szakítson velök.)> <1Azok, akik épen arra vannak ki
választva, hogy se szavaikban, se cselekedeteikben meg 
ne szűnjék Isten dicsérete és magasztalása, annyira 
hálátlanok, hogy alig j!lt eszükbe, ha csak valami félelem 
meg nem remegteti őket.)> 3 Ezen s ehhez hasonló vagy 
még keményebb nyilatkozatai híven visszatükrözik az ő 
szigorú nézeteit. 

Az ezen tetteiben fénylő, apostoli buzgóságon és fegye
lemszeretetén kívül még egy nem kevésbbé dicséretes főpapi 
erényét jegyezte föl a történetírás számunkra s ez : könyö
rületessége a bűnösök iránt. Atyai szeretettel karolta föl 
minden hívének ügyét s ha köztük bűnös akadt, legfőbb 
gondja volt, hogy annak kegyelmet szerezzen, így a bűnös 
éljen és megtérjen. Ö hányszor sietett Szent István király
hoz, hogy bocsásson meg és kegyelmezzen meg egyik-másik 
bűnös hívének. Mint atya a gyermekeért, úgy könyörgött 
sokszor könnyek között s nem csoda, ha ily jóság és irgal-

l V. ö. Du Can ge : G lossarium m. et inf. latini t. l. k. 
2 Nagy legenda XVI. fej. Batthyány-nál i. m. 328., 330., 

340-341. ll. 
a DeliberaHo s. hymn. 3. puer., Batthyány-nál 32., 125., 202. ll. 



masság szemléletére még Szent István szigorú szive is 
megindult s megtörtént, hogy míg az udvarában levő neme
sek kérésére hajthatatlan maradt, Szent Gellértnek egyma
gának esedezésére bocsánatot adott egy-egy nagy gonosz
tettről vádolt nemesnek.l 

Ugyanezen könyörületesség a bűnösök iránt vezérelte 
őt akkor, midőn e vidéken is meghonosította a templomok 
menedékjogát, melynél fogva az a gonosztevő, aki a temp
lomba vagy monostorba menekült, a halálbüntetést ki
kerülte. Akkoriban, midőn a törvényszékek még alig-alig 
voltak rendezve s ki-ki magának igyekezett igazságot 
szerezni, vaJmi szükséges volt e menedékjog, hogy az 
ártatlan legalább életét megmenthesse addig, míg ártat
lansága kiderül ; ha pedig valódi bűnös menekült az 
igazságszolgáltatás elől a templomba, gondoskodva volt 
róla, hogy ne maradjon azért büntetés nélkül. Kitünik 
ez pl. abból, hogy egyszer Csanád ispán szolgái egy gonosz
tevőt vittek akasztani. Amint a Boldogságos Szűz alább 
említendő temploma előtt mentek, hirtelen kirántja magát 
a gonosztevő a szolgák kezei közül s az első. meglepetés 
piUanatát fölhasználva, a templomba fut. A szolgák gyor
san követik őt egész az egyház ajtajáig, de már késő volt, 
el nem foghatták De azért nem nagyon szomorkodtak 
az eset fölött, hanem mintegy gúnyolódva kiáltottak utána: 
«Jól van, róka, az akasztófát kikerülted, de bőröddel 
együtt verembe estéh>. S az összegyült népség nagyot 
kacagott a történeten, mert tudták, hogy a menekülő, 
mint nyilvános gonosztevő, rab lesz egész életére. S csak
ugyan a monostor szolgájává kellett neki lenni ; a templom 
harangozója lett, egész életében onnan ki nem léphetett 
anélkül, hogy újra el ne fogják s az itéletet rajta végre ne 
hajtsák. 2 Igy tehát az igazságnak is elég volt téve s a 
gonosztevőnek is alkalma volt hosszú bűnbánattartás 

l Nagy legenda XV., XVI. fej., Batthyány-nál L m. 337., 
339-340. ll. 

2 Nagy le grnrla XVI. fej. Batthyány-nál 341. l. 
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által bűneiért eleget tenni. Igy valósította akkoriban az 
egyház alapítójának Krisztus Urunknak ama szavait : 
Nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen 
és éljen. 

Nem szép szavakat halmoztunk itt össze, hanem 
tetteket soroltunk fel Sient Gellértnek püspöki hivatalában 
való nagyszerű tevékenységéről. V égigtekintve e roppant 
fáradságot, szivós kitartást követelő tevékenységen, nem 
tudunk egyrészt eléggé hálát adni az isteni Gondviselésnek, 
amely e szent férfiút hazánkba, nemzetünkhöz vezérelte, 
másrészt pedig egész nyugodtsággal hitelt adhatunk az ő 
életírójának, aki azt állítja, hogy püspökségének idejében, 
15--16 év alatt az egész csanádi (illetőleg akkor marosvári) 
egyházmegyét Krisztushoz szegődtette, a keresztény val
lásra térítette. 1 Nem csoda, ha a lakosok Szent Gellértben 
szemiéivén és bámulván azt a nagy szeretetet, amely őt 
annyi fáradság elviselésére lelkesítette, maguk is elismerték 
annak a Jézus Krisztusnak istenségét, akinek ilyen szolgái 
vannak, kivált ha Szent Gellért magánéletének szentségét is 
tekintetbc vették, amíről a következő fejezetben lesz szó. 

1 Nagy kgenda X IX. fe.i. Baltllyány-nál i. m. 346. l. 
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HATODJK FEJEZET. 

Szent Gellért magánélete püspöksége idejében, jel
lemzése és tisztelete a Boldogságos Szaz iránt. 

l!'J!~~ZENTÜNK életírója két helyt is felemJíti, hogy Gellért 
a benedekrendűek szerzetesruháját életének ötö-

~,:,... dik évétől fogva mii1dig viselte és sohasem változ-
~' tatta meg.1 Ha megtartotta a szerzetesélet külső 

jelvényét, még inkább igyekezett megtartani az azt jelentő 
önmegtagadást, világról való lemondást, szívbeli ájtatossá
got stb., amelyek nélkül a külső jelvény egy irgalmas kiáltást 
sem ér. Nem változtatta meg a szerzetesruhát, nem változ
tatta meg a szerzetesi életmódot sem. Még életének utolsó 
évében is azzal mentegeti egyszer magát : hogy nem írhat 
többet, mert a siető idő a szent zsolozsma végzésére szólítja 
őt. 2 Másutt pedig azt írja : <<Tisztelettel ol vassuk és Krisztus 
társulatában gyakran énekeljük (psallimus): Nem akarta 
az áldást, távozzék hát tőle,). (108. zsoltár, 18. v.) 3 Akkor 
is tehát közösen, mint a szerzetesek, szerzeteseivel és 
kanonokjaival együtt végezte az engedelmesség egyik leg
szebb és némileg nehéz munkáját : a zsolozsmaimádkozást. 

Ez pedig annál nagyobb dicséretére válik, mert amint 
művében egy helyt keservesen panaszolja, püspöktársai 

l Ballhyány i. m. 341., 351. ll. 
2 Deliberatio Ballhyány-nál, 297. l. (.Jam hora cogit nos ad 

horas.) 
3 Deliberatio. Batthyány-nál L m. 79. J. In Christi societate 

frequenter psallimus. 
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már rendesen elhanyagolták e kötelesség nyilvános vég
zését.1 

Ezen szokása követelte azután azt, hogy határozott 
órarendet tartson. «Némely elodázhatatlan teendők várnak 
ránk», 2 írja s félbeszakítja legkedvesebb foglalkozását is. 
A nappali zsolozsma első része után szeretett megjelenni a 
káptalanteremben s ott kanonokjaival tanácskozni vagy 
őket buzdítani. <<A testvérek várakoznak ránk1>, 3 írja és 
közibök megy, akár csak mint azt chartresi Szent Fulbert
ről olvassuk. 4 

Külsö alakjáról semmit sem szólhatunk, mert nem ma
radt ránk még XIII-XIV. századból sem valami festmény 
vagy szobor, amely legalább azt mutatná, minőnek tartotta 
őt a hagyomány. Mindig a benedekrendűek egyszerű, fekete 
bő ruhájában járt. E felett télen durva juhbőrből készült 
felöltőt hordott, míg kortársai, saját magának bizonysága 
szerint nyestbőrökkel ékítették ruháikat.5 Fejét csuklya 
födte, vállait teveszőrből készült nagy gallér. 

A püspöki méltóság nem tette őt kevéllyé, elbizottá, 
s nem vonta be szemét hályoggal, hogy ne lássa az alá
zatosság erényének becsét és érdemét. Mint püspök is 
úgy viselte magát, mintha csak szerzetes lett volna 
Velencében vagy Bakonybélben. Nem szolgáltatta magát, 
hanem inkább ő szolgált másoknak. Megtörtént például, 
hogy éjjel az ágyába egy mindenkítől elhagyott poklos 
beteget fektetett, maga pedig fejszét véve kezébe, a szom
széd szecsei vagy csücsködi6 erdőbe ment, ott tűzrevaló 
fát vágott s azt vállain haza is hozta, hógy szolgáin köny
nyítsen. Oly tett ez, mellyel egyszerre hármas koronát 
érdemelt a mennyben, mert egyszerre három, Istennek 

1 De:íberatio. Batthyány-ná; i. m. 202. l. 
2 u. o. 67., 89. ll. 
a U. o. 67. l. 
• Mignc: Patr. Ser. 11.141. k. 265.1. 
5 DeliberaHo : Batthyány-nál í. m. 240. l. 
8 Ezek feküdtek lt>gközelebb Csanádhoz. Puszta helyük ma is 

meg van. 
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kedves erényt gyakorolt vele : az alázatosságot, könyörü
letességet s az önsanyargatást. 

Testének sanyargatását, amit ifjúkorában kezdett, 
férfi és aggkorában sem hagyta abba. Elhozta V elencé
ből a vasövet, amit ágyéka körül viselt ; elhozta azt a 
korbácsot, mellyel testét verte és szolgaságba vetette 
s a püspöki méltóság egyikét sem tétetbette le vele. Kö
vették azok egész a sírjáig.1 

Való azonban az is, hogy szükség is volt ez eszközökre 
élte végéig, mert ellensége is, a hirtelen harag, élte végéig 
kisérte őt. Heves véralkatáról és az ezzel együtt járó 
csapongó képzeletéről bizonyságot tesz fennlevő munkája 
is. Például egy helyt Platot, akit különben dicsér, 2 <~stultis
simus Philosophusl>-nak mondja 3 csak azért, mert Plato 
nézetc ellenkezik az. övével. Ha az indulat elragadja, nem 
tud magán uralkodni még írás közben sem. Például egy
szer gonosz papok ellen kifakadva így ír: <~Nincs már 
senki, aki, amint kell, az igazság társa akarna lenni, mert 
az Igazság szava szerint elterjedt a gonoszság és sokaknak 
szeretete megfagyott. Az igazság gyűlöli a hazugságot és 
büntet és kárhoztat minden világi törvénytelenséget s azért 
ellenséges lábon áll az egész világgal. Mert nem tekint a 
külszínre, nem a testre, nem a vérre, nem a világ kérel
mére, nem a kor vágyaira, nem a sötétség fejedelmeinek 
akaratára ; mert hiszen ez nem az igazság dolga, hanem a 
gonoszságé, amely azokban uralkodik, akik a bűnök szálló
helyei, a halottak sírjai s különösen azoknak, akik úgy 
látszik, hogy a papsághoz tartoznak, pedig a fajtalan és 
mindenféle becstelenített nők társaságából valók s inkább 
hivatalviselésben, mint hivatásuk teendőiben gyakorol
ják magukat ; buja személyekkel összeköttetésben, de az 
isteni lelkektől elmetszetve vannak)>. 4 Csapongó képzele-

l Batthyány i. m. 335., 355. ll. 
z DE'Iiberatio stb. Batthyány-nál i. m. 80-81. ll. 
3 ü. o. 169. l. 
• Dclil>cratio stu. Batthyány-nál i. m. 266-267. l. 



tére nézve pedig itt csak annyit említünk föl, hogy fenn
levő művének nyolc fejezetében csak egyhelyt tartja 
magát a tárgyhoz, másutt pedig, még ha az ellenkezőt 
igéri is, 4-5-féle kitérést tesz. Csakhogy az alázatosság és 
önsanyargatás eme fegyvereivel lévén felfegyverkezve 
Szent Gellért, e hevesség, ez ellenség nem csatavesztésre, 
hanem folytonos és többszörös diadalra nyujtott Szen
tünknek alkalmat. Gyönyörű jelenetet jegyzett föl erre 
vonatkozólag az életíró a mi épülésünkre. 

Egyszer Szent Gellértet kocsisa ügyetlenségből kifordí
totta a kocsiból s ő ennek következtében megsérült. Ha
ragja első fellobbanásában megparancsolta, hogy a hanyag 
kocsist korbácsolják meg. A szolgák ismerve az ő könyö
rületes szívét, de meg azt is tudva, hogy ezt csak haragjá
ban mondta, elhalasztották egy kissé a parancsolat teljesí
tését s mikor eljött az idő, hogy Szent Gellértnek újra ki 
kellett kocsiznia, az út mellé egy karóhoz kötözték a ko
csist, meztelen hátát pedig valami állat vérével bekenték, 
hogy úgy lássék, mintha valóban megkorbácsolták volna. 

S.zent Gellért amint az úton ment, meglátta a régi 
kocsisát s nem véve észre a csalást, azt gondolta, hogy a 
büntetést valóban végrehajtották rajta. Megemlékezve 
kegyetlenségére, azonnal megállíttatja kocsiját, leugrik 
arról, a megkötözött kocsishoz rohan : kezét, lábát, a 
köteleket és a karót csókolgatja, ajándékokat igér a kocsis
nak, csak bocsánatot és kegyelmet nyerjen tőle. Az életíró 
szemtanuja levén e jelenetnek, megjegyzi, hogy ezt a nagy 
alázatosságot látva, minden ember arra gondolt, hogy 
Szent Gellért az a kisded, akit Krisztus az alázatosság 
utánzása végett tanítványai elé állított.1 

Embertársaival szemben azonb~n nemcsak a meg
bocsátást gyakorolta, hanem az alamizsnálkodást is. 
A rendes szegényeken kívül, akiket csaknem napról-napra 
táplált, nagy gondja volt, mint említők, a szegény iskolás
gyermekekre, akiket maga költségén tartott ; aztán az 

1 Nagy legenda XI\'. ft'j. liallllyán!J-llál i. m. 335-336. ll. 
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utasokra és zarándokokra, akiket mindig nagy szivesség
gel fogadott ; sőt annyira gondja volt rájok, hogy taná
csára a király még külföldön is, Ravennában külön mo
nostort építtetett s annak bizonyára nagy ajándékokat 
küldött, hogy a Rómába zarándokló magyarokat lakással 
és élelemmel lássák el. 1 

E ravennai monostor építtetésével kapcsolatban áll 
Szent Gellért olaszországi útja. Sajnos, hogy Szent István 
azon oklevele, mely erről említést tesz, eredetiben nem 
maradt fenn s így ez útjának éve biztosan meg nem hatá
rozható. De mivel Szent Gellért püspöksége első éveiben 
egyházmegyéjét el nem hagyhatá, bizonyára 1035-37. 
évekre kell tennünk ez utazást. 2 Nagy és kiváló jelentő
ségű lehetett amaz ügy, melynek érdekében Szent Gellért 
e hosszú és veszélyes utat elvállalta és szcretett hiveit 
annyi időre magára hagyta ; de hiába kutatunk utána a 
mult idők homályában, nem nyerünk semmi fölvilágosítást, 
micsoda ügy, micsoda követség lehetett az, mely Szent 
Gellértnek alkalmat nyujtott, hogy szülőföldjét még 
egyszer láthassa. Az bizonyos, hogy ekkor Rómában is 
járt s ott a többi közt az apostoli Szcntszéktől kedves műve, 
a Boldogságos Szűz csanádi egyháza számára némi kivált
ságot nyert és kieszközölte abbeli szándékának, hogy ő 
emez egyházban temettessék el, megerősítését. 3 Raven
nában pedig az ő tanácsára építtetett monostor templomát 

l Fejér: Cod. Dip. 331-2. ll. A levél mai alakja hamis, de 
tartalma részben való. V. ö. Szenlpftery Imre: Az Árpád-házi királyok 
okleveleinek kritikai jegyzéke. Budapest, 1923. 5. l. 

a Horváth M. szavaiból (A kereszténység első százada Magyar
országon~ 278-279. ll.) az következnék, hogy Szent Gellért még 
1030 előtt járt volna újra Olaszországban. Ez lehetetlen, mert Szen
tünk ez alkalommal templomot is szentelt föl (Fejér f. i. h.); már 
pedig ezt püspökké szentelése előtt (1030.) nem tehette. 

a A nagy legenda csak Szcnt Gcllf.'rt temetkezőhelyének meg
erősltést'ről szól. ( Balfhyány-nál i. m. 354. 1.) De nem hihető, hogy 
az apostoli szék csak ezért külön oklcvelet adott volna ki, hanem ez 
bir.onyára csak úgy mellékkörülménykf.'p volt bevéve a Bold. Sziíz 
csan:'idi aptitságának ldYálts{lf'kwlébc. 
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szenteltc föl Vasas Szent Péter liszteletéreJ Fennlevő müvé
ben homályosan arra is céloz, hogy akkor körülbelül 
Velencébe és Veronába is elment, 2 de határozott adat 
nincs reá. 

Az egész dologból kitünik az, hogy apostoli királyunk 
Szent Gellértet élete utolsó éveiben is szerette, tanácsait 
figyelembe vette és nagyjelentőségű ügyekben is bizalmára 
méltatta. Ennélfogva Szentünk püspöki működése idejé
ben újra közreműködött az országos dolgok elintézésében. 

Szent Gellért jellemének legkiválóbb vonását teszi az 
ő tudományszeretete. Nagy mulasztást követnénk el, ha 
ezt itt is külön föl nem említenők. Elmondottuk feljebb 
iskoláztatását, foglalkozását a szentírás-magyarázattal, 
előszeretetét a szentatyák, különösen Szent Jeromos iránt, 
valamint azt, mikép szentelte magát Bakonybélben ~ülön
féle, theologiai szakba vágó művek írására. Olvasni, köny
vcket írni, az. ismeretek terén mindinkább előrehaladni, 
ez volt az ő időtöltése, amelyben legnagyobb örömét 
lelte. Nem tudja máskép említeni a tudományokat, hogy 
valami kedves jelzőt ne tegyen melléjök : ~<Szép tudo
mányok~>. 3 <<Tiszteletreméltó tudományok.)> 4 Fáj neki, 
hogy az ő korában oly kevesen foglalkoznak azok ápolásá~ 
val : <<Fájdalom, feledésnek adták a szerfölött boldogító 
tudományokat (beatissima studia))>.5 

Ahhoz a tudományághoz, amelyet ifjúságában kez-: 
dett művelni, hű maradt élte fogytáig. A Szentírás egyes 
részeinek magyarázata, még pedig, ha utolsó művéből az 
előbbiekre is szabad következtetni, mystieus értelemben 
való fejtegetése volt legkedvesebb foglalkozása. Csak élte 
végén hallunk egy munkájáról, amely némileg az ágazatos 
hittan (dogmatica) körébe vág.6 Ehhez mérve azután leg
inkább a Szentirást magyarázó könyveket (commentarii, 

l Fejér: Cod. Dip. l. 331. J. 
2 Deliberatio sti.J. Ballhyány-nál i. m. 99. l. 
3 u. o. 156. l. 4 u. o. 152. l. 5 u. o. 68. l. 
6 Deliberalio stb. Batthyány-nál i. m. 296. l. 
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olvasgatta, de azonkívül a görög és latin bölcsészeti műve
ket is, pl. Plato, Zeno munkáit, a történeti, természetrajzi 
munkákat, pl. Pliniusét,l szintén örömmel tanulmányozta, 
ha hozzájuk jutott. A mysticus irányú könyvek, mint 
Ál-Areopagita Dénes művei, Eucherius : <<Formulae spiri
tualesl> természetesen nem kerülhették ki figyelm ét. 2 

Ha Olaszországban marad, nagy hasznát veszi Szen
tünk a kiválasztott tudományszak művelésében annak, 
hogy görögül is tudott. Olaszország déli részén az ő idejé
ben még görög monostorok, püspökségek és érsekségek 
voltak 3 s azokkal a latin szcrtartású katholikusok szíves, 
jóviszonyban voltak. A velenceiek még a konstantiná
polyi udvarral is barátságot tartottak. Volt tehát alkalma 
Szent Gellértnck, hogy megtanuljon görögül. Hogy pedig 
ez alkalmat csakugyan fölhasználta, arról fennlevő művé
ből győzödünk meg. Ebben ugyanis oly sűrűen, oly elő
szeret~ttel használja a görög szavakat (például : anagoge, 
cauma = aestus, cataclismus = diluvium, Delta = littcra, 
Hieromistae, Hemispherion, monas = unita.s, piri Hegc
tonta = ignis fluvius, syromastis = pugio, theorantes = 
conlemplantes, theorieae = contemplationes, theophaniae 
dictorum = rcvelatio divina, theosophi, thearchia, ther
r.apeuta), 4 hogy ezt csak görög nyelvben jártas ember 
teheti. Tudja azonkívül, hogy diplois kettős öltözetet 
jelent,ó tudja, hogy a három ifjú énekének görög neve 
tetradecima (=40 áldás).G Tudja, hogy a görögök Uriel 
ncvű angyalt tisztelnek a latin szert. katholikusok által 
tisztelt Mihály, Gábor és Ráfáelen kívül.7 Érdeklődik a 
görög viszonyok iránt ; tudja, hogy köztük sok eretnek, 
sok manichaeus van.8 Mindennek oka kikutathatlan lenne, 

1 De iberatio stb. Batthyány-ná! i. m. 84., 96. 174. ll. 
2 u. o. 89., 63. ll. 
3 Migne: Patr . .Ser. Il. 141. köt. 423. ll. 
~ Deliberatio stb. Batthyány-nál i. m. 224., 189., 23., 44., 227., 

241., 4., 243., 134., 43., 143., 236., 183., 124., 28., 42., 43., 67., 250.11. 
s U. o. 230. l. 6 U. o. 10. l. 7 V. o. 23:l. l. 
8 u. o. 99., 227. ll. 
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ha el nem fogadjuk azt az egyszerű megfejtést, hogy Szent 
Gellért jártas volt a görög nyelvben. 

E jártassága bizonyára utat és módot nyujtott volna 
Szentünknek a görög szeutatyák műveinek tanulmányozá
sára, de élte delén eltávozván Olaszországból, megszakadt 
a görög szerzetesekkel való összeköttetése s ennélfogva 
többé görög könyvekhez nem juthatott. Hazánkban leg
inkább vallon-olasz és német származású papokkal jött 
érintkezésbe s ha ezek révén megismerkedett egy-két kűl
földi tudóssal, azok többnyire német-, olasz-, francia
országiak voltak, ahol csupán a latin volt a tudomány nyelve. 
Az ő idejéből fenmaradt történeti emlékek csekély számából 
természetszerűleg következik, hogy Szentünk összekötte
téseit a korabeli tudósokkal vajmi kevéssé ismerjük. Mind
össze három férfit tudunk megnevezni fenlevő munkájá
nak nyomán, akiknek egyik vagy másik munkáját meg
küldötte s ezek: Richárd apát, lsingrin monostori tanító 
és András pap.1 Kettő kö~ülök német vagy francia szárma
zás. Bárcsak arra volna valami jel, melyik működött 
közülök Magyarországon l 

Szentünk tudományszeretetére jellemzőbb adatot alig 
hozhatnánk föl, mint azt, hogy a püspöki méltósággal járó 
sok gond és fáradság sem tétették le vele az írótollat, azok 
sem vették ki kezéből a könyveket. Mivel most már nappal 
nem szakíthatott magának elég időt, éjjeli nyugalmát 
áldozta föl az írásra és olvasásra. Sokszor éjfélig is elolva 
sott vagy írt. 2 Hogy pedig idejéből egy percet sc veszítsen 
el, mit tett ? Ö, mint az eddigiekből is kitűnik, sokat uta
zott ; majd egyházmegyéjét látogatta meg, majd a király
hoz sietett. De ilyen alkalmakkal sohasem lóháton utazott, 
mint azt akkoriban még a főpapok is szokták, hanem 
kisebbszerű szekeret csináltatott magának s azon járt. út
közben aztán elővette már elkészített műveit s azokat újra 

l Deliberatio stb. Ballhyáhy-nál i. m. 
2 Nagy legenda XIV. és XVI. fej. Batthyány-nál i. m. 334., 

338. JI. 
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átolvasgatta s javítgatta. Gyorsan, de pongyolán dolgozott. 
Egy-egy nap, ha alkalmas tárgya volt, 4-5 ívrét alakú 
pergamenlevelet is teleírt.1 De a kidolgozásra kevés gon
dot fordított. Rendszeres felosztást, válogatott szavakat 
nem ismert, jobban mondva az ilyenekkel nem sokat törő
dött. <eNem követtük-írja egy helyt - a zajgó szónoko
kat és követelő szónoklat-tanárokat, akik csak a szavak 
szépségét vadásszák s nem a hittitkok erejét.>>2 Mindenl 
magasabb szempontból tekintve, mindent fensőbb dol
gokra vonatkoztatva, a nyelv sokszor nem képes neki 
elégséges kifejezéseket adni s ő könnyen túltette magát 
annak szabályain. Legtöbb helyt oly fellengzőell s oly 
dagályosan ír, hogy nála a jelzőkben alap- és közi-pfok 
nincs, hanem csak felső- és túlzófok. (Például maga a 
Három ifjú éneke a következő neveken fordul elő : <1Carmen 
mysteriale, triumphatorium, carmen immortalissimurn, 
classicum spirituale, melodema divinissimum>>, 3 vagy pl. 
neki nem elég az «optimus~>, nála még van (·superoptimus>; 
valamint van supersapiens, superdurabilis, superscire, 
superhabitare, superinvisibilitas ;4 az apostolok jelzője 
nála legalább is divinissimus.)5 Ehhez járul még az is, 
hogy sokszor használidegenszerű, úgy látszik, olaszos szava
kat ; a jó latin szavakat sokszor egész más értelemben 
veszi, mint a classicus nyelv ; az előljáró és kötőszókat 
fölcseréli. Ebből aztán az származott, hogy Szent Gellért 
nyelvezete a maga nemében páratlan sajátos; ezzel, a 
különösségeket tekintve, a külföldi egykorú irodalomban 
csak András soraetei szerzetes,6 a magyarban a XVI. 
századbeli Szerémi, jobban mondva Kamonczi György 
nyelvezete hasonlítható össze.7 
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l V. ö. Deliberatio, Batthyány-nál i. m. 1-33., 23. ll. 
2 Deliberalio stb. Batthyány-nál i. m. 226. l. 
3 u. o. 75., 59., 60., 78., 16. ll. 
4 u. o. 26., 78., 55., 27., 247., 60., 281. ll. 
fi u. o. 27., 35., 192. ll. 
s L. Migne: Patr. Ser. II. 139. k. 1-50.11. 
7 L. alább : Szent Ge11f·rt művei. I. fej. 



Ernyedetlen szorgalmának és nt'l.gy tudományszerete
tének tulajdonítható az, hogy Szentünk a számtalan aka
dály és nehézség mellett is számos ismeretekre tett szert. 
A keresztény katholikus vallás legkisebb, legutolsó tételét, 
ágazatát is tudta; de ezenkívül ismerte a keresztény egyház 
első századainak történetét ; a perzsa és egyiptomi kirá
lyokat ; ismerte a görög bölcsészeknek nemcsak neveit, 
hanem rendszereiket is; ismerte a latin szónoklattan-irókat. 
Jártas volt, még pedig igen alaposan a csillagászatban, 
persze azt az álláspontot foglalva el, amelyen az előtte 
és az ő korában élő csillagászok állottak.1 Elmondhatjuk 
tehát róla, hogy a maga korában igen tudós férfiú volt. 

Ha pedig valaki ezt a fentebbiek után sem akarja el
ismerni, 2 senkinek sem szerez vele nagyobb örömet, mint 
épen Szent Gellértnek, aki igazi tudós létére vajmi keveset 
tartott tudományára. <<Mindezekre áttértünk, amennyire 
erőnktől telt, habár középszerű elméjűek, a beszédben 
ügyetlenek, tudományra nézve csekélyek vagyunk.)> 3 <<Mivel 
pedig soknak megfejtésére szólitottál föl, habár erre az én 
csekélységemnek elméje, jobban mondva, alig valamit érő 
elmebeli ernyő je elégtelen~> stb. 4 Ezen nyilatkozatai eléggé 
tanusitják, hogy maga is jól ismerte és még jobban saj
nálta tudományának korlátoltságát, aminek különben ő 
legkevésbbé volt az oka. 

El nem mulaszthatjuk fölemlíteni azt, hogy Szentünk 
az ő számos építkezései által nagy befolyást gyakorolt 
egyházmegyéje polgárosodására. Jóformán akkor kezdett 
itt e vidéken az ipar a családi kör szűk köréből kilépni. 
A Dunántúlról, esetleg külföldről Csanádra hozott s itt 
letelepedett építőmesterek, kézművesek, művészek voltak 
itt első úttörői az iparnak, művészetnek, akármint Valter 
mester és társa a tudományoknak. Az egyes. egyházakhoz 

l Deliberatio stb., Batthyány-nál i. m. 15-20., 96., 79-81., 
137., 145. ll. 

2 Mint pl. Ompolyi Málrai Ernő: Figyelő. 1878. IV. köt. 
3 Deliberatio stb., Batthyány-nál i. m. 226. L 
4 U. o. 250. L 
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rendelt s a földmívelésset már a szerzet szabályainál fogva 
is foglalkozó szerzetesek pedig megtanították a népet a föld
mívelésére, a gyümölcstenyésztésre stb. kivált, ha másutt 
is úgy, mint Csanád környékén: Tömpösön (Makó mellett), 
Kemecsén, Pordányban, Oroszlánoson, Kanizsán, Szőregen 
monostorok keletkeztek. Legalább is az ő példájuk adta az 
első lökést arra, hogy a vad lovak legelője aranykalásszal 
ékes rónasággá váljék. 

Még egy nevezetes, nemzetünket közelről érdeklő és 
szent Gellért ítéletének élességét s józangondolkozását elő
tüntető eseményt jegyzett föl róla életírója. Régi jóbarát
jával, Valter mcsterrel együtt utazott a királyhoz, hogy 
kegyelmet nyerjen egy nemes származású hivének. Akkor 
is vitt magával könyvet, hogy az utazás idejét hasznosan 
tölthesse. útközben egy erdős, sertéstenyésztésre alkalmas 
vidéken fekvő faluban pihenés végett megszálltak Este 
nyugalomra térve, a püspök elővette könyvét és ágyon fekve 
sokáig olvasott. Éjféltájban egyszerre kövek zörgése, súrló
dása hallatszik. A püspök, aki még kézimalmot nem látott, 
csodálkozik, mi lehet ez ? De mielőtt megkérdezbette volna 
Valtertől, az az asszony, aki a malmot forgatta, dalolni 
kezdett. Felhangzott a szívet-lelket hódító magyar dal, 
amelyben nemzetünk örömét és búját zengette és zengi a 
honalapítástól kezdve mostanáig. A püspököt is, aki eddig 
ilyen közelről aligha hallott magyar dalt, egészen lebilin
cseli ez, úgy hogy nem tudja csodálkozását magába foj
tani, hanem megszólítja Valtert: <<Valter! Hallod-e a ma
gyarok dalát, mily édesen hangzik h> Oly különös volt ez 
előttük, a monostorban élők előtt, hogy nevettek rajta, 
nem gúnyból, hanem a szokatlanság miatt. A püspökön 
azonban újra erőt akar venni a rideg tudós, visszaviszi 
szemeit az elhagyott betűsorokra, hogy sóvár lelkét új meg 
új ismeretekkel töltse be, de a dal még erősebben, még ked
vesebben hangzik s meghódítja magának még a komoly 
idegen lelkét és figyeimét is. Leteszi a könyvet a püspök 
s mosolyogva kérdi Valtertől : <<Valter! Mondd meg nekem, 
miféle dal ez ? amely hangzásával engem az olvasás abban-
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hagyására kényszeríb>. <<Egy énekvers változata ez1>, ma
gyarázza a dolgot Valter. <<Az az asszony, aki énekel, ennek a 
polgárnak, 1 akinél szállva vagyunk, a szolgálója. Az asszony 
ez időben őrli urának búzáját ; mert e vidéken másféle 
malmot nem lehet találni.!> Kíváncsian kérdé a püspök, 
hogy milyen az a malom és- mesterségesen forog-e vagy csak 
kézi erővel ? <<Mesterséggel is - feleli Valter- kézi erővel 
is. Nem igavonó állat húzza, hanem maga az ember kezé• 
vel forgatja.1> <<Csodálandó dolog - mondja végre a püspök 
- hogy mint táplálja magát az emberi nem. Ha mester
ség nem segitené az embert, a fáradságot ki bírná elviselni ? 
Boldog ez az asszony, aki más szolgálatában is oly édes
deden, zúgolódás nélkül végzi köteles szolgálatáb S reggel 
az asszonyt gazdagon megajándékozta. 2 Ez volt a magyar 
dalnak talán első, de dicső győzedelme. 

Már e kis történet is mutatja s az alább leirt 1043-iki 
esemény pedig kétségtelenné teszi azt, ·hogy Szent Gellért 
nem tudott magyarul, legalább is nem tu:dott úgy, hogy 
nyilvánosan szónokolni képeslettvolna nemzetünk nyelvén. 3 

1 •Hospes•-nek mondja a nagy legenda. Ez pedig akkor körül
belül azt j«:'lentette, amit a mai polgf1r. 

2 Nagy legenda XV. fej. Batthyány-nál i. m. 338-339. ll. 
8 Csupa lelkesedésből édes magyar nyelvünk és Szent Gellért 

iránt több hazai írónk, nevezetesen : Batthyány (i. m. XI-XIII. JI.) 
Novák (Magyar Sion: III. k. 562. l.) és Orlvny (Történelmi Adattár 
1873. évfolyam 167. 1.) azt vitatják, hogy Szentünk a magyar nyelv
ben jártas volt. Hivatkoznak e tel.:intetben Szent Gellért fennlevő 
mdvére, amelynek nyelvezetében szerintök sok hungarismus fordul 
elő, úgy hogy az olvasó azt vélné, mintha a latin szöveg a magyar 
eredetinek betüszerint való forditása volna. E jószándékú igyekezetet 
nem kárhoztatjuk ugyan, de érvük helyes voltát lehetetlen elismer
nünk. Olyan emberről, aki csak meglett korában jött a magyar nép 
közé és azután is latinul tanított, latin műveket olvasott, lehetetlen 
elhinni, hogy úgy elfelejtett volna latinúl s úgy megtanult volna 
magyarúl, hogy többé ne tudott volna gondolkozni sem máskép, 
mint magyarúl s ennélfogva hungarismus nélkül már lrni sem tudott 
volna. Szent Gellért stHusa olyan sajátszerű, olyan ingadozó, hogy 
abban lehetne bátran l<eresni germariismust vagy szlavismust is. 
A felhozott példák nem is válnak be hungarismusnak. Pl. •A collo 
suo dependere• ·nem az, mert a magyar nem nzt mondja az aJkai-
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Voltak,1 tán vannak és lesznek is, akik ezt neki hibául 
róják föl, de azok nem veszik tekintetbe a nehézsége
ket, amelyek e tekintetben Szent Gellért elé gördültek. 
6 legalább is 35 éves volt, mikor hazánkba érkezett. Szent 
István s az udvarában levő papok tudtak latinul, égető 
szükség tehát nem volt a magyar nyelv megtanulására. 
Szent Imrét is latinul tanította, mert akkor az volt a 
tudomány nyelve. Legnagyobb baj volt azonban az, hogy 
püspöki működésének megkezdése 15 évig késett. E 15 év 
alatt pedig hányszor eltünt szivéb6l a remény, hogy valaha 
csakugyan megkapja püspökségél ! Bakonybélben pedig 
csak latin könyveivel és latinul értő szerzetes társaival 
társalgott hosszú hét esztendeig ; nem csoda, ha itt el
felejtette azt is, amit Szent István udvarában tanult. 
Ötvenéves volt legalább is, midőn tulajdonképen a magyar 
nép közé került s nyelvtan hiányában, úgy látszik, nem 
volt képes annyira elsajátítani hazai nyelvünket, hogy 
a szószéken is magyarul szólhatott volna. Különben 
pedig nemzetünk iránt tanusított szeretete s azon 
tette, hogy magyar papokat neveltetett, azokat a töb
bieknél jobban kedvelte és pártfogolta, kiengesztelheti 
irányában azokat is, akik ezt neki, az ősz püspöknek, 
hibául róják föl. 

E fejezetben utolsó pontnak hagytuk szent Gellért 
lelkének legszebb ékkövét : tiszteletét a Boldogságos 
Szűzanya iránt. Utoljára hagytuk, hogy jobban méltá
nyolhassuk. 

Szent Gellértnek a Boldogságos Szűz tiszteletének elő-

matlan kérelmezőről, •nyakán függ .. , hanem a •nyakán ül.• - (L. 
Balfhyány i. m. Xlll. ~s 263. 1.) •Hoc pro parvo reliquimus.• (U. o. 
XII. és 5. ll.) szintén nem hungarismus, mert ilyen kifejezést, •ezt 
kevésnek hagytam••, csak a mult században lehetett magyarosnak 
tartani. A többi példák is ezekhez hasonlók. Csak az egy •ad illos 
nesciren felelne meg nérnil<>g a magyar •ahhoz nem tudni» kifejez.,s
nek (u. o. XIII. és 265. ll.), de itt is a valamihez tudást vagy ért~st 
a m~gyar valami tárgyra vonatkoztatja, míg Sze nt Gelli•rt szem~lyre. 

1 Pl. Virág Benedek. (Magyar Századole J. 82. 1.) 
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mozdítása körül halhatatlan érdemei vannak. A magyar 
nemzet, ha egyebet nem is köszönhetne Szentünknek, mint 
azt, hogy kebelében meggyökereztette a Boldogságos Szűz 
iránt való tiszteletet, már ezért is örök hálára volna köte
lezve iránta. Hát ha még azt is meggondoljuk, - pedig 
emellett nagyon sok bizonyíték szól - mily nagy része volt 
abban, hogy első apostoli királyunk, Szent István, az egek 
királynéasszonyát választotta ki hazánk védőasszonyául ! 
lehet-e áldás és tisztelet nélkül említenünk Szent Gellért 
nevét? 

A hitetlen, aki vakcsillagnak nézi a földet, vakesetnek 
az összes eseményeket, sohasem képes megtalálni a történt 
dolgok valódi okát. Átláthatatlan zűrzavar lesz előtte - a 
fölhalmozott történeti adatok serege. -Sohasem lesz képes 
megfejteni csak hazánknak ezredéves fennállását sem ; 
sohasem lesz képes megmagyarázni, hogy nem omlott össze 
annyi ellenség csapása alatt, hogy tudott kiépülni azon 
iszonyú sebekből, amelyeket épen szivén, a magyar Alföl
dön ejtett a török és tatár dúló keze. Ennek csak egy helyes 
és érthető magyarázata van: Magyarország védőasszonya 
vigyázott neki ajánlott népére. 

A világtörténelem egyik legnagyobb buvára, egyik 
lángész, Bossuet az emberiség történetéből azt olvasta ki, 
hogy csak egy-egy igaz ember ájtatos imádsága is számot 
tesz a családok és nemzetek történetében s az isteni Gond
viselés utaiban ; hát még mennyit érhet, mennyit kelJ 
érnie Boldogasszonyunk közbenjárásának, esedezésének 
az Istennél. 

Csak egyre akarjuk itt különösen fölhívni szives olva
sóink iigyelmét, annál is inkább, mert ezt történetíróink 
mindeddig említetlenül hagyták. Hazánk és nemzetünk két 
legnagyobb térítő apostola volt Szent Adalbert és Szent 
Gellért. 5 még mielőtt a magyar nép vérébe oltatott volna 
a Boldogságos Szűz szeretete, már a Boldogságos Szűz 
anyai gondjaiba vette a magyar nemzetet, mert e két fér
fiút, e két vértanú apostolt ő könyörögte ki az égtől a 
magyar nép számára. Szent Adalbert ugyanis az ő közben-
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járására szabadult meg a haláltól, 1 Szent Gellért pedig 
az ő közbenjárására született. 2 

Szent Gellért gyermekkorától fogva a legnagyobb 
kegyelettel viseltetett a Szűzanya iránt. Mikor Jeruzsá
lembe akar menni, az életiró, aki az ö benső érzelmeit 
nagy<;Jn jól ismerte, azon ijesztést adja Razinapát ajkaira : 
ne menjen Jeruzsálembe, mert ott fülehallatára szidal
mazzák a zsidók az Isten anyját, a mi nagy fájdalmára 
leszen szivének. 3 Mikor a magyar nép és király előtt 
először megszólal, a Boldogságos Szűz dicséretét hangoz
tatja. 4 Elvonul a világtól monostorba, hét esztendeig 
onnan ki nem mozdul, úgylátszik magán kivül semmivel 
sem foglalkozik; de mégis később azt halljuk, hogy ott 
Bakonybélben •Szent Gellért köve» nevű kőszálon egy 
kápolna áll a boldogságos szűz Mária tiszteletére,5 mi 
bizonyosan vagy Szent Gellért kezeinek műve, vagy legalább 
is az ő tiszteletének a Boldogságos Szűz iránt emléke. 
Mikor pedig püspökké lesz, akkor épen nem elégszik meg 
szóval, hanem tettekben is nyilvánítja a legszentebb 
Szűz iránt keblében élő tiszteletet és szeretetet .. 

Mihelyt ideje engedte, azon helynek közvetlen szom
szédságában, ahol hivei a szent keresztvízben újjá születtek, 
Keresztelő Szent János temploma mellett, körülbelül ott, 
ahol most a ráctemplom áll, a Boldogságos Szűz tiszteletére 
szép egyházat épített. Elmegy a királyhoz és királynéhoz 
gyüjtögetni, adományt kérni, hogy ez egyház díszesebb 
legyen s csakugyan a királytól 500 márka aranyat és ezüs
töt, 10 vég bársonyt és 40 vég posztót, a királynétól pedig 
négyvég bársonytésnégy vég gyolcsot kapott az egyházépí
tésére s földiszitésére. 6 Hogy ez egyházban sohasem sz ü n-

1 Acta Sanctorum Ungariae. J. k. 211. l. 
2 Nagy legenda l. fej. Batthyány-nál i. m. 302. l. 
a Nagy legenda V. fej. Ballhyány-nál i. m. 309. l. 
4 u. o. 316. l. 
~ Árpádkori új okmánytár. I. 272. J. 
8 Nagy legenda XVI. fej. Ballhyány-uál i. m. 340. l. Mily 

érdek<>s múveltségtörténeti adatoknt szolgáltnt ez áltnl az él!·tirnt l 
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jék meg az Istenanya dicsérete, melléje monostort épittet 
és oda benedekrendű szerzeteseket hozat. Ennek vezetésére 
megnyerte a fiatalabbik Mór szerzetest apátuL Igy gon
doskodott, hogy folytonosan zengjék ott Istennek és az 
lstenanyának dicséretét.1 Még holta után is a Boldogságos 
Szűz védő karja alatt akar nyugodni. Elrendeli azért, hogy 
holtteste ebben az egyházban temettessék el s hogy e 
rendelete valamikép meg ne másittassék, ebbeli szándékát 
az apostoli Szentszék által is megerősítteti. 2 

Ugyanezen tisztelet és kegyelet lelkesíté őt arra is, 
hogy a székesegyházhan külön oltárt emeljen a Boldogságos 
Szűzanya tiszteletére. Ez elé pedig ezüstből készült, 
lábakon álló tömjénezőt tett, két élemedett korú embert 
pedig arra rendelt, hogy azok a tömjénezőbe folyton égő 
szenet és tömjént rakjanak s így a tömjénillat ott sohase 
hiányozzék. Ez oltár előtt szokta azután a püspök a kegye
let és hála adóját mindennap, mikor csak székhelyén 
tartózkodott, leróni. Minden reggel és este a hajnali és 
esteli zsolozsma-imádság elvégzése után körmenetben 
járult a Szűzanya emez oltára elé ; szombaton pedig, 
amely már akkor is ki volt választva a Boldogságos Szűz 
részére, ez oltár elé vonulva, ott kilenc szakaszból álló 
zsolozsma-imádságot végzett s ebben önté ki a szivében 
lakozó kegyelet és hálaérzet árját. E napon több alamizsnát 

l V. ö. Nagy legenda XVI. és XXI. fej. Batthyány-ná! i. m. 
340. és 352. I. Henszlmann Imre a csanádi ásatásokat lefrván, meg
tévedt abban, hogy Keresztelll Szent János templomát egyne}<. vette 
a Bold. Sztiz később épült egyházával (Archaeologiai Közlemények. 
VIII. köt. 13. l.), holott a nagy legenda világosan mondja, hogy a 
Bold. Szíiz egyháza •in contiguo Ecclesie s. Johannis Bap~iste• •Ke
resztelő Szent J án os templomának tőszomszédságában• állott. (Nagy 
legenda XIX. fej. Batthyány-ná! i. m. 336. 1.) Ort~~ay Tivadar, aki 
szokása szerint nagy pontossággal sorolja föl az irók e tárgyban föi
merült nézeteit és tévedéseit, Henszlmann á111tásait cáfolván, nagy 
buzgóságában az ellenkező tévedésbe esett s tagadta, hogy Csanádon 
valóban létezett apátság a Bold. Szdz tiszteletére. (Történelmi Adat
tár 1873. évf. 106. l.) Pedig ennek létezését két oklevél is bizonyftja. 
( Fe;Jr: Cod. Dip. X. 2., 821. I. és u. o. X. 8., 435. 1.) 

2 Nagy legenda XXI. fej. Batthyány-nál i. m. 354. l. 
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is osztott ki a szegények között, núnt máskor. Nem csoda 
aztán, hogy ily nagy szcretet és kegyelet lakozván szivé
ben az <<irgalmasságnak szent anyja•> iránt, valahányszor 
egyik-másik bűnös szolgát vezettek hozzá s az a Boldogságos 
Szűz nevében kért tőle bocsánatot, alig csendült meg fülé
ben Mária drága neve, azonnal könnyekre fakadt a nagy 
szeretettől és örömtől s nemcsak megbocsátott, hanem, 
mintha ő lett volna a hibás, ő kért bocsánatot szolgájától.I 

De vajjon eme, a Boldogságos Szűz iránt való lángoló 
tiszteletérzet maradhatott-e hatás nélkül azokra, akikkel 
Szent Gellért érintkezett ? Nem. Mert, amint a forras kitör 
a föld mélyéből, amint a tűz egészen átmelegíti a belétett 
vasat, ép úgy kitört a Szent Gellért szívében lakó mély és 
tüzes érzelem is bensejéből, átáradt az mások keblébe is s 
azokat szintén áthatotta. Nem mondjuk, hogy Szent István 
nem tisztelte volna núndjárt kezdettől fogva a Szűzanyát, 
hisz első egyházait, mint pl. a székesfehérvárit, veszprém
völgyit az ő tiszteletére emelteté ; az országgyűléseket 
Nagyboldogasszony napján tartatá ; de a történeti igaz
ság megsértése nélkül mondhatjuk, hogy Szent István 
királyunkban is Szent Gellért példája, amit 7-8 évig foly
ton szeme előtt látott, gyökereztette meg annyira ezt a 
tiszteletet. Szent Gellért példájának látása tette benne 
oly lángolóvá, oly naggyá és erőssé ezt a szeretctet és 
bizalmat a Boldogságos Szűz iránt, hogy országát, népét 
az ö védelmébe ajánlja s hogy az ő életírója 1030-iki nagy 
szerongattatásának clőadásakor, mikor ugyanis Konrád, 
a hatalmas német császár, haddal támadta meg apostoli 
királyunkat, eme szavakat adhatta az ő ajkaira : <<Ha úgy 
tetszik neked, Asszonyom, hogy a tc örökséged elpusztít
tassék és a kereszténység új ültetvénye clcnyésszék, az ne 
az én hanyagságomnak, hanem a te akaratod intézkedésé
nek tulajdoníttassék. Ha a pásztor hibás, szenvedje ő, amit 
megérdemel, de kiméld az ártatlan juhokab>. 2 
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Tekintve már most egyenként és összesen Szent Ge!lért 
tettcit és szavait, a történeti igazság megsértése nélkül 
mondhatjuk, hogy Szent Gellért tanította a magyar népet 
az Istenanyát annyira tisztelni, hogy valamint egykor a 
zsidó nép Istennek nevét sohasem vette ajkaira, hanem 
ahelyett csak <<Úr>>-t mondott, ép úgy a magyarok is a Bol
dogságos Szűz nevét soha ki ne ejtsék, hanem csak <<Bol
dogasszony>>-nak, <<Asszonyunk»-nak, azaz úrnőnek nevez
zék.1 Ezáltal Szent Gellértnek nagy része volt abban, 
hogy Szent István Magyarországot még életében <<a Bol
dogságos családjának>> nevezhesse el 2 s amint már említők, 
a Boldogságos Szűzet válassza ki hazánk védőasszonyáuL 

Mindent összevéve, Szent Gellért magánélete a keresz
tény tökéletesség példaképe volt. Mindamellett, hogy a 
Szentírás szavai szerint az ő minden ékessége belül volt, 
szíve-lelke legszebb erényei csak titokban virágzottak, 
mégis ez a benső életszentség annyira elömlött külső alak
ján is, hogy mindazon püspökök, apátok, nemesek st~., 
akik őt a királyi udvarban látták, ájtatosságának az Ur 
egyházában tanui voltak, csodálattal teltek cl s dicsőítct
ték az Istent, aki ily apostolt adott a magyar nemzetnek. 3 

Nem útmutató volt ő hívei előtt, amely míg másokat hazá
juk félé igazít, maga egy helyben marad, hanem valóságos 
kalauz és vezér, aki mindig előttük járt a keresztény 
tökéletesség, erények és jócselekedetek útján, azon úton, 
mely az örök hazába vezet. 

1 Hogy e szó •asszony• a régi magyar nyelvben annyit tett, 
mint a mai úrnő vagy királynő, azt napnál fényesebben igazolja két 
helynév. Nagybánya régi neve latinul : •Rivulus dominarum>, ma
gyarul : Asszonypataka. Biharmegyébcn egy falu régi neve : «Forum 
Reginc», magyarul ma is : Asszonyvására. Az •asszony» szó első eset
ben a •domina»-nak, második esetben a •regina»-nak fordítása. Lásd : 
Hunyilag V.: A váradi püspökség története. III. k. 190. l. 

2 Nagy legenda XIII. fej. Ballhyány-nál i. m. 333. l. 
3 U. o. XVL fej. Batthyány-nál i. m. 340. l. 
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HETEDJK FEJEZET. 

Szent Gellért utolsó élettvei és halála. 

III
ZERHARMINCNYOLC augusztus hó elején szomorú 

útra indu1t Szent Gellért. A magyar nép apos
tola, Szent István, hívta még egyszer össze 
augusztus 15-re országának főpapjait és nagy

jait, de most már nem azért, hogy Székesfehérvárt velök 
együtt ünnepelje a magyarok Nagyasszonyának mennybe
vitele napját, hanem azért, hogy tőlük búcsút vegyen. 
Végig nézte Szent Gellért is, mint költözött el Isten e hű 
szolgája az örökvalóságba, látta a szentnek halálát, ahol 
nem a haldoklót kellett vigasztalni a környezöknek, hanem 
megfordítva, a könnybe és gyászbaroerült környülállókat 
az örvendező, jutalmát venni siető haldoklónak. Végig 
nézte, könnyezve kisérte ö is azt a gyászos temetést, ahol 
nem egy család, nem egy város, hanem egy egész nemzet 
sirt s azután visszaindult egyházmegyéjébe s folytatta apos
toli működését. De a folytonos munka sem volt képes el
felejtetni vele szive bánatát és balsejtelmeit. 

Nem szükséges részletesen előadnunk itt, mi történt 
hazánkban Szent István halála után. Eléggé ismeretes, 
hogy Szent István Pétert, unokaöccsét rendelte utódává és 
az ö kedvéért a magyar főurak Péternek mindnyájan 
hűséget esküdtek. De első királyunk választása nem volt 
szerencsés. Péter király kényúr volt a szó szoros értelmé
ben : a szerencsében gőgös és kegyetlen ; a szerencsétlen
ségben gyáva. A németek és a vallon-olaszok dédelgetése, 
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az ö és udvari tiszteinek bujasága, amit a magyar nemzet 
egy királyában sem tűrt meg : utálttá tették öt a magyarok 
előtt 

Szent Gellért is rövid időn belátta, hogy csalatkozott 
Péterben. Ha tekintetbe vesszük, hogy az új király szin
tén velencei származású volt, Urseolo Ottó dogénak és 
Szent István testvérének, Ilonának fia,l korántsem csodál
koznánk rajta, ha Szent Gellért Péternek legbuzgóbb párt
hivei közé tartozott volna. De nem volt az. Jelleme, élet
iránya egész más vala, hogy sem a politika szövevényes 
hálóiba nagyon mélyen behatoljon s igy rajta az előszere
tet, vagy gyűlölet erőt vehessen. Tettei, műve egyaránt 
azt bizonyítják, hogy Péter kormányzatával nem volt 
megelégedve. Péter ugyanis nem nagy kegyeletet tanusí
tott azon katholikus egyház iránt, amelyen Szent Gellért 
szive-lelke egész hevével csüggött. Nevezetesen, bizonyára 
azon ürügy alatt, hogy szerfölött sok javak vannak az 
egyház kezében (a holt kéz elmélete 1), azok egy részét 
visszavette é!> a püspököktől is adót szedetett. Kitünik ~z 
Szent Gellért következő szavaiból : <<Más korban hallatlan 
eretnekség : visszavenni a megholtak lelkéért keresztény 
szokás szerint adott alamizsnát. Ne gondold, kedves testvér, 
hogy ez kisebb üldözés és eretnekség a régieknéL Hitemre 
és igazán vallom meg, hogy erővel kényszerítettek néme
lyeket tűrhetetlen hazugságokat mondani Isten papjai 
eflen. Mindnyájan egy szájjal tagadják a test föltámadását, 
pedig ennél soha semmiféle gonoszság nincs nagyobb a 
világon. Megtiltják már azt is, hogy szóljunk és püspökök
nek neveztetünk, adó alá vetettek bennünket, akikre Isten 
az egész világot bízta)>. 2 

l Podhráczky I. hiteles kútfőkre alapitott bizonyítása szerint. 
Századok, 1869. 145-149. ll. 

2 Deliberatio stb., Batthyány-nál 99. E sorokat Szent Gellért 
1046-ban irta. Vonatkozhatnának tehát azok nagyon szorosan véve 
Abára is. De mivel utána az következik : cMert némelyeknek a szán
déka, ha csak nem csalódom, az, hogy az egyházi hatalom és méltóság 
az udvari emberek (methodianistae) segitségével meggyöngittessék», 
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Továbbá Péter, a külföldi származású, a külföidiektől 
körülvett király behozta nálunk is az investiturát. Ennek 
következtében csakhamar olyanok is foglalták el a püspöki 
székeket, akik nem viselték magukat méltóságuknak meg
felelő módon. Erre is utal Szentünk : «Ha vannak hamis 
próféták a földön, azok, bármennyit beszéljenek is, több 
rút dolgot nem beszélhetnek, mint azok, akik alig tanul
ták meg a zsoltárokat, máris püspöki székeket ragadtak 
magukhoz. Különben szóljon Németország és Magyar
ország ne hallgassom.1 Azután nem csoda, ha a külföldi 
papság közt annyira eláradt bűnök és hibák rövid időn 
hazánk papsága közt is, amelyre Szent István apostoli 
királyunk oly őrködő szemekkel vigyázott, elharapódzni 
kezdettek. <(Krisztus némely (tehát nálunk még csak kez
dődött a baj, különben is Szent Gellértnél mindig Je kell 
számítani egy kis nagyítást) papjai mikép élnek ? A foly
tonos vadászatok, pörlekedések, erőszakoskodások, mu
latótársak, megszegései még az isteni törvénynek is és az 
ágyasok serege eléggé beszélik.l>2 

Péter magaviseletével pedig olyan szigorú erkölcsbíró
nak és oly szentéletű férfiúnak, mint Gellért, épen nem 
lehetett kibékülnie. S azért nagyon valószínű, hogy 
Péterre vonatkoznak az utolsó itélet leírásában közbe
szőtt szavai : <(Látni fogják (az igazak) Istennek igaz és 
rettenetes ítéletét mindazok fölött, akik életüket és csele
kedeteiket istentelenül használták, kik a szegényeket el
nyomták, kik hatalmasok voltak a gonoszságban, kik az 
oktalan állatok és a kevélykedő ördögök állhatatlanságát 

nem hihető. Csak Pétl'rnck, mínt külföldínl'k, Ichettek oly emberei 
és tísztei, kik még az elméleti politikához is értettek. Azonkívül az 
egyházjavak ilyetén megnyirbálása külföldí utánzás. Ugyanilyen 
hírt hallunk ez időtájban FranciaországbóL (lll igne: Patr. Scr. II. 
139. k. 440. 1.) Már pedig ilyen utánzás inkább hihető az idegen udvari 
tiszteket tartó Péterről, mínt a tősgyökeres magyar s latinul nem 
tudó Abáról. 
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és szilajságát utánozták, kik nem akartak Isten szolgá
latában maradni, megszűnni a vélektől és naggyá lenni 
az Isten iránt való hitben és a jócselekedetbem.1 De még 
inkább a következők: <<Tulajdonképen senkisem mond
ható királynak, hacsak nem Isten szolgája ő maga is. 
A király szíve - mondja az Irás - Isten kezében, t. i. 
Isten szolgájának, aki az erények és nem a bűnök, az örök 
élet és nem a pokol, lsten dicsérete és nem a kor magasz
talása után vágyódik. Akik csak azért uralkodnak, hogy 
király legyen a nevük s a népet fölfalják, adókat szedjenek 
és a világ kívánságaszerint mindent hiú dicsőségre fordítsa
nak, nem királyok, hanem néptiprók ... De az, aki a nép 
bűneimiatt uralkodóvá teszi a képmutatót, megtúri jelenleg 
is az ilyenek hatalmaskodását, amint megtűrt egykor igen 
sok gonoszt és az isteni Fölséggel ellenkezőb>. 2 Ezeket ugyan 
Péter király második uralkodása idejében írta, de ha arra 
nézve igazak voltak, akkor az elsőre még inkább. 

Az itt vázolt szomorú állapotok természetesen poli
tikai viszályokat idéztek elő. Az előbbiek is nagy veszély
lyel fenyegették az új kereszténységet Magyarországon, 
de az utóbbiak még inkább. S hogy a keresztény vallás 
csakugyan nagy veszedelembe jut, s nagy lázadás lesz 
ellene, s abban ő vértanu-halállal muland ki, azt Szcnt 
Gellért előre megmondotta. 1041-ben ugyanis 3 egy nap 
visszavonult szobájába; megparancsolta, hogy három 
napig senki hozzá be ne lépjen, még házikáplánjai, szer
zelesei sem és ételt ne vigyenek neki. Három nap mulva 
csendesen kijött szobájából, hallgatva ment a Boldogságos 
Szűz egyházába, s ott előre kijelölt sírjához érve, befödött 
fővel sokáig sírt : nem a maga sorsa, hanem a magyar nép 

1 Deliberatio, Batthyány-nál i. m. 103. l. 
2 u. o. 265. I. 
a Az ~letíró egy helyt világosan mondja, hogy "egy lustrum 

végződtével, a másiknak kezdetén» következett a megjósolt pogány
lázadás. (Nagy legenda XIX. fej. Batthyány-nál 346. 1.) A lustrum 
öt év és szept. 1-én kezdődik. Ekkép 1046. szept. 24-től visszafelé 
számítva, a jövendölés 1041 szept. hó előtt történt. 
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fölött. Onnan a székesegyházba ment s ott a káptalan 
termébe, ahol a kanonokok összegyűlni szoktak, vonult. 
Itt leülvén, kedves papjai előtt kiönté szíve bánatát. 
Szólott nekik a világ folyásáról, a politikai viszonyokról, 
amelyekről akkoriban papjai nem igen voltak értesülve s 
többek közt ezeket is mondá : <<Papok és világiak egyaránt 
kiszakítják és kioldják majd Magyarországot a keresz
ténység igájából és az én fáradságomat és prédikádórnat 
megvetik, s Isten igéjét nem fogadják be. A papság meg
vetés tárgya lesz, a szerzetesek cifra ruhákba öltöznek s 
különféle gyülekezetekben fognak időzni, elhagyják a pusz
tákat, a remete-életben nem telik kedvök. Sokan hiú dicső
ségvágyból az emberek dicséreteit fogják hajhászni és 
állhatatlanságuk meg gőgösségük miatt Mzmondássá és 
nevetség tárgyává lesznek a népnél». Megjövendölé egy
úttal azt is, hogy majd a nagy lázadáskor ő vértanúságot 
fog szenvedni.l Igy készíté ő elő papjait a bekövetkezendő 
üldözésekre és szenvedésekre s így erősíté meg őket a hit
ben és egyházi fegyelem szeretetében, hogy azután őket 
az üldözések meg ne tántorítsák, a rosszak példái el ne 
csábítsák. · 

Két évvel utóbb, 1043-ban, 2 ennél még nevezetesebb 

l Nagy legenda XVII-XVIII. fej. Batthyány-ná! i. m. 342., 
343., 345. ll. 

2 Sokan azt tartják, hogy e jövendölés is 1041-ben történt 
(pl. Katona i. m. l. k. 623.!.), mások, hogy 1042-ben (pl. Szabó Károly 
i. m. 78. 1.). Katona azért tévedt, mert Aba Sámuelnek Csanádon 
történt koronáztatását a beiktató koronázásnak vette. Szabó K. 
pedig azért, mert a jóslat eme szavait : •Ecce anno fnturo tercio 
excitabitur in te gladius ultionis• igy fordította le: •Ime a jövendő 
harmad évben föl kel ellened a bosszú kardja•, holott azok igy for
ditandók le : «<me a jövendő évben harmadszor támad föl a bosszú
állás kardja». Később különben maga Szabó K. js 1043-ra tette a 
jövendölést, csakhogy ekkor meg egynek vette a két külön, 1041-iki 
és 1043-iki, jóslatokaL V. ö. Történelmi Adattár. 1873. évfólyam 
162-164. ll. 1042 tavaszán még nem volt annyira megerősödve 
Aba Sámuel uralma, hogy józan ésszel az itt leirt kegyetlenségre 
vetemedhetett volna. De meg a magyar urak akkor még meg sem 
unhatták, mert csak kevéssel előbb kezdett uralkodni. 
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s az ő bámulandó erkölcsi bátorságát bizonyitó jöven
dölést tett Szent Gellért a Pétert el űző Aba király sorsáról. 
A politikai pártoskodások ez időben annyira eláradtak 
hazánkban, hogy egyik összeesküvés a másikat érte. Aba 
Sámuel kezéhez keritvén a királyi hatalmat, szintén ke
gyetlenkedni kezdett ; s nevezetesen 1043 nagybőjtjében 
több tanácsosát és pedig a legtiszteletreméltóbbakat 
nyársra huzatta és agyonverette, mint az oktalan állatokat ; 
még pedlg, ha a krónikásoknak hitelt adunk, azért, mert 
ellene összeesküdtek, ő pedig ezt megtudva, tanácskozásra 
hívta össze őket ; amint aztán egy házban összegyíiltek, 
rájok küldte a katonáit s minden kihallgatás nélkül le
ölette őket.l 

Nemsokára ezután Aba Sámuel Csanádra jött, hogy 
husvét ünnepét ott tartsa meg. 2 Akkoriban királyaink 
minden nagyobb ünnep alkalmával valamely apátsági 
vagy püspöki egyházat látogattak meg, hogy az isteni
tisztelet ott fényesebb legyen s maguk is ájtatosabban 
szenteljék meg hitünknek titkait. 3 Ilyenkor, mielőtt az 
ünnepies szentmise kezdődött volna, azon egyházmegyé
nek püspöke, amelynek területén tartózkodott, papjaival 
együtt a király szállására ment, rátette a király fejére a 
koronát, s aztán a néppel együtt a templomba kísérte. 4 

1 Hist. Hung. Fontes Dom. Il. 81., 149. ll. 
2 A krónikások szerint a nagybőjti vérengzés is Csanádon 

történt. (U. o. 81., 149. ll.) Ámde a krónikások forrása, ahonnan az 
erre vonatkozó adatokat vették : Szent Gellért nagy legendája ezt 
nem mondja. Sőt ennek elbeszéléséből épen az tűnik ki, hogy Aba 
Sámuel csak a kegyetlen tett elkövetése után jött Csanildra. (Nagy 
legenda XVII. fej. RalthyánrT-ná1 i. m. 343-344. ll.) 

3 Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 169., 191., 199. Fe1er: Cod. 
Dip. I. 482., Il. 148. ll. Ez eredetileg német szokás. Szent Henrik 
kiválólag gyakorolta. (Migne: Patr. Ser. II. 140. k. 96., 98., 99. 
stb. ll.) Szent István bizonyára őt utánozta e szokás behozatala 
által ; Aba pedig, mint volt nádor, az udvari szabályokat megtanulta 
és megtartotta. 

' Hogy ez Szent Gellért korában divatozott és igy majd minden 
nagyobb ünnep alkalmával megkoronázták a királyokat, részletesen 
kimutatja: Ballhyány i. m. LXII-LXIV. Tört. Adattár Csaufid
egyházmegye multjához. III. 1873. 165. 
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Aba Sámuel is elküldötte a vele levő püspököket és fő~ 
urakat Szent Gellért után husvét napján, de Szent Gellért 
határozottan kijelentette, hogy nem fogja őt megkoronázni 
s a székesegyházba kísérni. Aba Sámuel tudhatta nagyon 
jól a vonakodás okát ; tudhatta, hogy neki az egyház 
akkori fegyelme szerint a nyilvános és botrányos véreng
zésért előbb nyilvános vezeklést kellene tartania, a poeni~ 
tenliatartás szentségét fölvennie, s csak azután jelen
hetett meg koronázottan az Úr templomában. De nem 
akarta hibáját elismerni. Azonkívül félt a szégyentől, ha 
a templomban ily nagy ünnepnapon meg nem jelenik ; 
félt, hogy tekintélye csökkenni fog. Fölszólitotta tehát az 
udvarban jelenlevő püspököket, hogy tegyék fejére a 
koronát. A többi püspökökben hiányzott Szent Gellért 
bátorsága ; lehet, hogy a pártszenvedélytől elvakittatva, 
nem is tartották igazságtalanságnak Aba Sámuel kegyet
lenkedését s ennélfogva engedtek a fölszólitásnak, meg
koronázták őt. Erre aztán Aba a püspökök, papok és nép 
kiséretében nagy fénnyel a székesegyházba vonult. 

Amint ezt Szent Gellért, ki bizonyára a templomban 
volt, meglátja, fehér egyházi ruhába öltözve, Szentlélekkel 
eltelten rögtön a szószékre lép, s ott rettenthetetlen bát;or
sággal, rnint aminővel egykor Szent Ambrus Theodosius 
elé állott, így szólt a királyhoz: <<A szent negyvennapi bőjt 
arra van rendelve, hogy annak megtartása által a bűnösök 
bocsánatot, az igazak jutalmat nyerjenek. Te pedig, ó 
király, beszennyezted azt gyilkos kardoddal s elraboltad 
tőlem az atya nevet, mert hiszen ma legkedvesebb gyer
mekeim hiányzanak : nem érdemelsz tehát semmi bocsá
natot. Mivel pedig kész vagyok meghalni Krlsztusért, 
megjelentem neked a jövendőt : Ime a jövő évben har
madszor támad fel ellened a bosszúállás kardja ; s elveszi 
tőled az országot, amit hamissággal szerzettéb. 

Képzelhelni, mily elszörnyedés lepte meg azokat, 
akik e latinul mondott szavakat értették. Voltak többen 
a király tisztei és barátai között, akik már jártasok voltak 
ama kor hivatalos nyelvében : a latinban, de maga Sámuel 
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nem. Tolmácsnak kellett volna e szavakat a király szá
mára magyarra lefordítania. Egyszerű mód kinálkozott 
tehát arra, hogy Aba Sámuel elől e kemény szavakat el
titkolják, s egyszersmind Szent Gellértet is megmentsék 
a király haragjától. Intenek is mindjárt a tolmácsnak, 
hogy e szavakat hagyja el. A tolmács különben is reszket 
a félelemtől, tehát hallgat. Csakhogy Szent Gellért rögtön 
észreveszi habozását ; teljes erejéből, egész tekintélyével 
rákiált tehát : <<Féld az Istent, tiszteld a királyt, de az 
atyai szavakat mondd meg>>. Erre a tolmács az egész be
szédet elmondá a királynak.1 

1 Nagy legenda XVIII. fej. Ballhyánu-nál i. m. 344-345. ll. 
Ezen világos, történeti adat kétségbevonhatatlanul bizonyítja azt, 
amit már fentebb említettünk, hogy Szent Gellért nem tudott ma
gyarul, legalább tökéletesen nem. Képtelen és Szent Gellért jellemé
vel, életszentségével teljesen összeegyczhetetleJ1 dolog, hog~' ő egy 
másik, egészben véve ártatlan embert kényszerítsen olyan szavak 
lefordítására, amelyeknek elmondása nemcsak Szent Gellértnek, 
hanem a tolmácsnak is életébe kerülhetett, ha - s ez a fő - maga 
is tudott, - legalább úgy ahogy - magyarul. Egyetlen kibúvó volna 
ezen adat megdöntésére, ha kétségbev6nhatnók az életiró jólértesült
ségét. Csakhogy az a bökkenő, hogy az életíró hitelessége épen e helyt 
áll legszilárdabb alapon. Ezt bizonyítja senki másnak, mint épen 
Szent Gellértnek fennlevő műve. Ebben ugyanis a fent előadott 
beszédre és eseményre oly világos utalásokat tesz, mintha csak az 
életíró e müvet is felhasználta volna. Példán! püspöktársainak t'nge
dékenységét a következő szavakkal korholja : ·<Szörnyűség l A mi 
látóink (egyházi tanítóink) nem odakünn kiáltanak, hanem maguk
ban morognak; parancsolat és kérdezés nélkül még pisszenni sem 
mernek, ne hogy megsértsék a királyi füleket. Azt mondják: hogy 
beszéljünk, ha az a királynak visszatetszik? Haragra gerjed, dühös
séggel fegyverkezik föl és mi szavainkat harsogtassuk? Inkább szín
Ielt kacajt csalnak ajkaikra, mintsem megjelentsék lsten er6s igéj(•t•. 
(Deliberatio stb. Hallhyán!J-uál i. m. 36. l.) Azokról, akik a tolmácsot 
el akarták hallgattatni, később igy nyilatkozik : •Nincs esztelenebb 
dolog, mint az ördögöt elébe tenni Istennek, a földi dolgokat a Ielkit'k
nek, a királyi kalapot kézben hordozni, Krisztus szavait pedig lábbal 
tiporni. Szörnyúség l Gyakran látunk ilyeneket. l stent féljétek -
mondja a Szentirás - a királyt li~ztelj~tek. Isten félelme és a király 
tiszt<'lete közt nem kis különbség van. Ellenkezőleg, a királyt félik, 
aki halála után féregnek és t·othadásnak nevezhető, a vezo!>rt mérték 
n<'lkiil tisztelik a 7. istt>ni rt-ndelett(') szemben". (U. o. 262. 1.) Ott pedig 
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De mi történt? Épen nem következett be az, amitől 
a király tisztjei Szentünket és a tolmácsol féftették. Aba 
Sámuel nem merte haragját éreztetni Szent GellértteL 
Érezte szavainak igazságát ; de meg Szentünk sokkal na
gyobb tekintélyben és tiszteletben állott az egész ország
ban, hogy sem őt bántalmazhatta volna anélkül, hogy 
alattvalóinak gyűlöletét még inkább magára vonja. Hogy 
Szent Gellért elérte-e tulajdonképen való célját : bűn
bánatra és elégtételre kényszeritette-e a királyt, az nincs 
följegyezve, (az, hogy később holttestén a sebek begyó
gyulva találtattak,1 ha igaz, erre mutat), de az nagyon is 
világosan föl van jegyezve, hogy jóslata szóról-szóra be
teljesedett. 1042-ben először jött haddal Henrik császár 
Aba Sámuel ellen. 1043-ban másodszor; 1044-ben a szent 
Gellérttől megjelölt évben harmadszor, s akkor őt Ménfő
nél június 4-én legyőzte, megfutamította, az országot 
Péter királynak visszaadta. Aba Sámuel a Tisza felé futott 
s ott megöletett. 2 

Péter király a multon semmit sem okult ; az ország 
függellenségét eljátszotta, a kegyetlenkedést újra kezdte, 
három, nagy tiszteletben álló hazafit megöletett, másokat 
megvakittatott. Ezáltal pedig csak siettette Szent Gellért 
első jóslatának teljesedését, mert a magyarok elhatározták, 
hogy inkább elvesznek, mintsem ily király kormánya alatt 
éljenek. Szent Gellértet némelyek arról vádolják, hogy 
nagyon szított Péter királyhoz, mint földijéhez. E vád 
alaptalanságát már fentebb kimutattuk, de semmi sem 
cáfolja meg azt jobban, mint Szent Gellértnek későbbi 

ahol azt írja : •Az üstökös csillag, amely fényes küllőket bocsát ki 
magából, a harcost jelenti az egyházban, aki se111miféle emberlől sem 
reszket az igazság miatl, hanem bátran előszedve lsten tüzes igéit, 
megJÖVendöli Isten ellenségeinek bilnlelrsilkel es kárhozalukaf» (u. o. 
165. 1.), kit mást rajzol, kit mást igazol, mint önnönmagát ? Ahol 
ennyire egyezik a későbbi tudósítás magának a főszereplőnek szavai
val, ott leht>tetlen a hiteiPsséget megtagadnunk. 
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magaviselete. Nevezetesen lehetetlen, hogy Szent Gellért 
nek mint püspöknek épen semmi tudomása sem lett volna 
arról, hogy az ország nagyjai az ő székhelyén, Csanádon 
titkon gyűlést tartanak s ott elhatározták, hogy az árpád
házi hercegeket, Vászoly herceg fiait, Endrét és Leventét, 
hazánkba hívják s királlyá teszik. Maguk az összeesküvők 
sem jöttek volna épen Csanádra, ha tudták, hogy Szent 
Gellért Péter királynak oly nagy pártolója. Viszont azon
ban ebből nem következik, hogy ő lett volna a V ászolY.fiak 
fő szószólója.. A keresztény elvek tiltották, hogy ő is a 
lázadás fegyveréhez nyuljon. Legfeljebb ö is belátta, hogy 
Péter királynak nincs maradása Magyarhonban s talán 
attól félt, hogy az idegenek gyűlölete oly métyen fészkeli 
magát a magyar nép szívébe, hogy midön az kitör, az 
idegenek uralmával együtt azok vallását is, ez pedig a 
keresztény vallás volt, elveti magától, amint az részben 
már így is bekövetkezett, pedig Péter még elég idejekorán 
elvesztette királyságát. Ennélfogva Szentünk csak a ke
délyek csillapítására szoritkozott, s türelemmel várta a 
népek sorsát vezérlő Isten rendelését. 

Baljóslatúlag kezdődött az 1046-ik év. Titkos hiradók 
jártak Magyarország és Oroszország között, az elkeseredett 
nép közt izgatók sürögtek-forogtak, hogy a lázadás általá
nos legyen s egyszerre történjék. Amint aztán július vagy 
augusztus hóban Endre és Levente az ország határát átlép
ték, egyszerre az egész országban f9ltámadt a nép s legyil
kolta a német és vallon-olasz tisztvisel őket. Ez volt a jeladás 
egyszersmind a keresztény valJásellen való lázadásra is. Egy 
Vata nevű magyar főúr volt az első, aki elvetette a keresz
tény vallást, s őseinek pogány vallását vette fel. Lenyírta 
fejét pogány szokás szerint, csak három varkocsot hagy
ván meg ; áldozott a bálványoknak, fehér lovat ölt Je a 
magyarok Istenének tiszteletére s ilyen áldozati lóhust 
evett.1 

1 Az életíró bűnül rója föl neki, hogy lóhtíst evett. ·Ez magá
ban véve nem bún, csak ha áldozati hűskép ette. Nagy legenda 
XIX. fej. Batthyány-nál i. m. 347. l. 
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Példáját ezren és ezren követték s az idegenekkel 
együtt a keresztény vallást is meggyűlöl vén, roppant szám
mal Endréhez és Leventéhez mentek, akik épen Pesthez 
érkeztek s nagy lármával, ördögi dühvel követelték a her
cegektől, hogy engedjék meg nekik pogány szokás szerint 
élni, a püspököket, papokat legyilkolni, a templomokat 
lerombolni, a keresztény vallást elvetni, a bálványokat 
tisztelni. Endre roppant zavarba jött. Testvére, Levente, 
pogány volt, attól nem várhatott ezek ellen támogatást 
vagy segélyt ; a keresztény főurak és főpa,pok Dunántúl 
voltak ; az összegyűltek pedig nyiltan kijelentették, hogy 
ha ezt meg nem engedi, nem harcolnak Péter király ellen. 
Endre tehát elég gyáván engedett a pogánnyá lett magya
rok követelésének. Azoknak csak ez kellett ; rögtön gyors 
híradókat küldtek mindenfelé, akik ezt kiáltották a nép
nek : <<Endre és Levente rendelete : Meg kell ölni a püspö
köket, a papokkal, szerzetesekkel és keresztényekkel együtt, 
vesszen el emlékezetük örökre. Le kell szúrni a tizedszedőt, 
el kell törölni a tizedet és föl kell venni atyáink vallásáb.1 

S amit igy kihirdettek, azt tettleg is siettek érvényesíteni; 
ölték, gyilkolták a papokat és keresztényeket, pusztítgat
ták a templomokat. Péter királyt, amint tudjuk, elfogták 
és megvakították. (Vászoly megvakíttatása !) Hol volt leg
nagyobb az üldözés a keresztények ellen, mikor nyerték el 
legtöbben a vértanuság koronáját ? egész biztosan nem 
tudható, hanem azt hisszük, nem csalódunk, ha azt mond
juk, hogy ott és akkor, a hol és mikor Szent Gellért rég 
megjövendölt vértanuhalálát lelte. Lássuk, miképen tör
tént ez. 

Az ország püspökei, köztük Szent Gellért is, a király 
koronáztatáshelyére, Székesfehérvárra siettek. Mivel pedig 
Endre akkoriban még nem érkezett oda, négyen, ú m. Szent 
Gellért, Beszter, Bőd és Beneta, 2 elhatározták, hogy eléje 

1 Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 155. l. 
2 ·•Bestridus, Budi et Beneta» írja a nagy l<'genda XIX. fej. 

BatthyámJ-nál i. m. :H8. A7. <'lsőt rt'gibh kt\7.imtok lkstricus-nak is 
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mennek és üdvözölni fogják őt. Remélték talán azt is, hogy ha 
megjelennek, a hercegtől védelmet nyerhetnek a veszélyez
tetett kereszténység számára. Hozzájok szegődött Szolnok 
nevű ispán és számos keresztény nép, amely szintén látni 
és tisztelni óhajtotta a jövendőbeli királyt. A mai székes
fehérvár-budai úton haladva, estére a Tétény és Török
bálint közt eső mai diósi pusztához értek. Akkoriban és 
még később is e hely, melynek neve <<Gyog» és <<Dyod>>-nak 
van frva, 1 falu volt s temploma is volt szent Szabina tisz
teletére. 2 Reggel, mielőtt a király elé indultak volna, szent
misét akartak hallgatni. A nagy tisztelet, mely Szent Gellér
tet környezte, késztette a többi püspököt, hogy a szent
mise bemutatását neki engedjék át. 

1046. szeptember 24-ike volt. Ünnepies hangulatban, 
félelem és remény között jelent meg a keresztény sereg, 
mert hisz annak mondható, az istenitiszteleten. Szent Gel
lért, mielőtt a szentmise bemutatásához fogott volna, kifor
dul a néphez és szép, megható beszédet tart neki a katho
likus hitről és annak jutalmáról, az örök boldogságról. 
Beszédében mindinkább elérzékenyül s végre könnyekre 
fakadva, így szól hozzájuk: <<Testvéreim és püspöktársaim 
s ti hivek mindnyájan; akik itt vagytok, tudjátok meg, 
hogy mi ma a vértanuság koronájával a véget nem érő örö
mökre, Jézus Krisztushoz fogunk jutni. Tudtotokra adom 

írják s ennélfogva az hihető, hogy az ő neve van megörökítve a duna· 
menti Beszter-Bösztör egykori községnévben és a régi Nána-Beszter 
nemzetségnévben. (Karácsonyi: Magyar Nemzetségek. III. 183.) 
A másik néha Buldus, néha Buldi-nak is van Irva. ( Bnlthyán!t·nál 
i. m. 348. l. jegyz. Hist. H ung. Fontes Dom. Il. k. 157. 1.) Mivel pedig 
a Névtelen jegyző a Csongrád mellett eső bődi révet régiesen •Beuldu,. 
nek írja (u. o. 43. l.), azt hlsszük a nagy legenda Buldu- vagy Buldi-ja 
is Bőd-nek írandó. Beneta Benedeknek szlávos kicsinyltője. A ma
gyarok később a még rövidebb Bene vagy a németes Bence alakot 
használták. 

J Zichy cs. okmánytára 76., 84. ll. Hist. Hung. Fontes Dom. 
Il. k. 156. 1., Ballhyány-nál i. m. 348. l. 

2 1418-ban is meg volt. Lásd C~ánld: Magyarország tört. föld· 
rajza a Hunyudiak korában. l. 27. l. 
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ugyanis nektek az isteni titkot, amely az éjjel nekem kije
lentetett: Láttam ami Urunkat Jézus Krisztust, az ő leg
szentebb anyjának Szűz Máriának ölében ülve, amint ben
nünket magához hivott s kezével az ő testének és vérének 
szentségét nyujtotta nekünk. Mikor pedig Beneta püspök 
járult hozzá, akkor visszavonta Jézus Krisztus a szentsé
get, ő tehát ma nem részesül velünk a vértanúságban~>.1 

Szent Gellért életszentsége sokkal ismeretesebb volt 
a keresztények előtt, hogy sem az ő szavaiban kételkedhet
tek volna. De azért nem ijedtek meg, sőt örvendeztek, 
hogy íme előttük áll a vértanuság koronája s előttük áll 
az örök boldogság ; a keresztény hit szemével nézték ők e 
földi életet, amelyet úgyis előbb-utóbb itt kell hagynunk s 
azt is nagyon jól tudták, hogy ha életüket adják Krisz
tusért, akkor meglelik azt az örök életet, amelyet az Üdvö
zítő szerzett jó hiveinek. Egy sem esett tehát kétségbe, 
egy sem fordult vissza Székesfehérvár felé, hogy életét 
megmentse, hanem mind készséggel engedelmeskedtek Szent 
Gellért felszólításának, meggyónták bűneiket, aztán pedig 
misét hallgatván, buzgó imádságba mélyedtek s biztosak 
lévén, hogy a vértanuság által elnyerik az örök életet, 
örvendezve vették magukhoz az Úr Jézus Krisztus szent 
testét, még egyszer szivökbe fogadva a kenyér szine alatt 
elrejtezve azt, akit nemsokára színről-színre látandók 
valának. 

Igy elkészülve, 8-9 óra tájon elindultak a Duna felé, 
a pesti révhez. Szent Gellért erejét nem annyira a kor, 
(körülbelül 66 éves volt), mint inkább lstenért tett roppant 
fáradalmai s testének folytonos sanyargatásai egészen föl
emésztvén, nem tudott a többiekkel gyalog menni, hanem 
kocsira ült s úgy sietett az utolsó küzdelem elé. A pesti 
rév, amelyhez igyekeztek, a budapest-belvárosi templom 
és a mai Rudas-fürdő közt volt. Ehhez az út Diódról a Gel
lérthegy és a Sashegy (régen Sasad) közt levő horpadáson 
és a mai Tabán városrészen keresztül vezetett. De erre 

1 Nagy legenda XIX. fej. Batthyány-nál i. m. 348--349. ll. 
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jöttek azok is, akik a mai Óbudáról (akkor még csak Budá
ról) Fehérvár felé igyekeztek.1 

Amint tehát a keresztény csapat a mai kis Gellért
hegyhez ért, egyszerre, úgy látszik lesből, rájok rohannak 
a pogányok. Kőzáport zúdítanak a keresztényekre. Rövid, 
de egyenetlen harc fejlődik ki a keresztények és a pogányok 
között. A harc vége természetesen a keresztények szétverése 
volt s aztán megkezdődött a mészárlás. Ezrével hulltak 
el a keresztények, számukat csak a jó Isten tudja, nevük 
pedig csak az élet könyvében van följegyezve. 2 Bőd püspök 
mind)árt az első kőzáporban halálát lelte, Beszter is oly 
súlyos sebeket kapott, hogy azokban harmadnapra meg
halt. Szolnok ispán lovastul a Dunába ugratott s úgy lát
szott, megmenekül, mert Murtemér nevű keresztfia csó
nakba ülvén, megmentésére sietett. Föl is vette már csó
nakjába Szolnok ispánt, de vesztére ; mert a parton álló 
pogányok ezt látván, roppant dühvel kiáltoztak rája, halál
lal fenyegetvén őt magát is, ha Szolnokot meg nem öli ; 
Murtemér pedig elég gyáva volt, hogy e fenyegetésre azok 
parancsát teljesítse s keresztatyját, Szolnok ispánt ott a 
csónakban megölje. 3 A küzdelem és kegyetlenkedés tető
pontját azonban Szent Gellért meggyilkolásában érte el. 

Szent Gellért, amint a köveket maga felé repülni látta, 
mindjárt letérdelt kocsijában s mint egykor Szent István, 
Krisztus első vértanuja, 4 ő is így imádkozott : <<Uram Jézus 

1 A régi útirányt pontosan megállapitotta Nemelhy Lajo.~ : 
Archaeologiai Értesftő. 1889. 207. 

2 Ezt világosan mondja a nagy legenda XX. fej. BatthyániJ
nál i. m. 351. J. Ez mutatja egyszersmind, hogy némi harc i-s kiiz
delem is volt a keresztények és pogányok között. 

3 Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 157. l. 
4 Eredeti, hogy a nagy legenda szerzője, mikor a Szentlrásnak 

szent Istvánról szóló szavait Szeutiinkre alkalmazza, leirja hűségcsen 
azt is: •positis in terra genilms• •a földre térdelvén , (XX. f~j. 
Batlhyánu-nál i. m. 350. l.) s nem veszi észre, hogy pár sorral feljebb 
levő előadása szerint Szent Gellért kocsin volt s igy a földre nem 
térdelhetett. A legendán:~k későbbi átdolgozói mind észreveszik 
e híbát s vagy kihagyják, vagy kijavitják e részletet. 

133 



Krisztus ne tulajdonítsd ezt nekik vétkül, mert nem tud
ják, mit cselekesznek». Igy imádkozván, folytonosan ke
resztet vetett az őt kövezökre s így áldást hintett rájok. 
Régi hagyomány szerint lsten védelmezvén az ő szentét, 
a ráhajított kövek nem is érték őt.l Látván a pogányok, 
hogy Szent Gellért keresztet vet rájok, ahelyett, hogy 
védelmezné magát, még inkább dühbe jöttek. Odarohan
nak kocsijához, felboritják a~t, megragadják Szent Gellér
tet, rákötözik egy kétkerekű talyigára s szörnyű lárma 
közt a hegy tetejére vonszolják. A hegynek a Dunára néző 
oldala ma is meredek, pedig az idő vasfoga meg az emberi 
kéz már sokat rontott rajta. E meredek szélére állítják a 
talyigát s a csőcselék nép gúnyja és hahotája közt lelökik 
a mélységbe. Egyik hegyes szikláról a másikra esik a talyi
gával Szent Gellért s össze-vissza törve-zúzva hull le a 
magasból a Duna partjára. Odalenn más pogányok várják 
s mivel még piheg, még van benne valami élet, lándzsával 
szúrják át mellét, majd megragadják sa fejét egy sziklához 
csapják ; Szent Gellért koponyája összetörik, agyveleje széj
jel hull, kifutó vére pirosra festi a hideg követ ; lelke pedig 
fölszáll az örök Bíró elé, hogy ott elvegye érdemeinek jutal
mát s a vértanuság koszorúját. 

Endre herceg már későn érkezett a nagy vérengzés 
megakadályozására. Beneta püspököt ugyan megmentette, 
de Szent Gellértet és Bődöt halva, Besztert félholtan 
találta. Szent Gellért jövendölése most is beteljesedett. 
A kereszténység új ültetvényét vértanuk vére öntözte meg 
s ez, az isteni Gondviselés végtelen jóságából, egyrészt a 
vértanuknak nagyobb boldogságot szerzett, másrészt pedig 
azt eszközölte, hogy az új ültetvény, a keresztény vallás, 
még jobban meggyökeredzett s hazánk az égben újabb 
pártfogókat nyert-2 

1 Acta Sanctorum mensis Septembris. VI. k. 7.25. 1., Ballhyány 
i. m. 366. l. 

2 Nagy legenda XX. fej. Ballllyány-nál i. m. 349-350. ll. 



NYOLCADJ K FEJEZET. 

Szent GeJJért eJtemettetése, holttestének átvitele 
Csanádta. Ereklyéinek története. Visszapillantás . 

• 

VÉRENGZŐ pogányok egy része, mint a pusztító 
fergeteg, tovább vonult a mészárlás helyéről, 
más része megrettenve saját tettének borzasz
tóságától, elcsendesült; okulva talán egy

szersmind egyik társuk szomorú sorsán is, aki régi 
hagyomány szerint, amint a véres tett elkövetése után 
lakomához ültek, dicsekedve vonta elő tarsolyábÓl Sient 
Gellért haját s ily szavak közt mutogatti1 társainak : 
<<Ez annak a borotvált képű idegennek haja, aki bennünket 
ősi hitünkből ki akart forgatni>> ; de rögtön őrjöngés fogta 
elő és saját testét marcaugolva mult ki,l Mint mikor a 
vihar kitombolta magát, úgy most is megint csendesség és 
nyugalom lőn. Ennélfogva a megmaradt és a másik olda
lon, Pesten lakó keresztények minden aggodalom nélkül 
hozzáláthattak ahhoz, hogy megadják Krisztus vértanui
nak a hozzájuk illő végtisztességet. 

Szent Gellért teste vértanusága napján, 1046. szept. 
24-én ott feküdt azon szikla mellett, amelyen koponyáját 
összetörték. Az egykorúak kegyelete és szerctete észrevette 
azt is, hogy az úr Jézus különös gondot viselt vértanujának 
földi maradványaira, mert teste, bárha sáros, mocsáros 

1 Acta ·SS. mensis. Septembr. V I. k. 727. l. 
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helyen feküdt, meg1s mocsoktalanul maradt.l Másnap 
aztán érte jöttek a keresztények, papok és világiak egy
aránt; jöttek a betegek, különféle nyavalyákkal látogatot
tak, érintették testét, csókolgatták egy edénybe összegyüj
lött vérét s mindnyájan meggyógyultak. Aztán tisztelettel 
hajóra tették a drága holttestet és átszállították a Dunán. 
Mivel pedig az ország akkori zavaros viszonyai közölt 
tovább vinni nem lehetett, a pesti templom alsó kápolnájá
ban ugyanazon ruhában, amelyben vértanuságot szen
vedett, nagy sírás és zokogás közt eltemették. Szent Gellért 
óhajtása részben így is teljesedett, mert a pesti templom 
is a Bold. Szűz liszteletérc volt szcntelve. Ott nyugodott 
tehát holtteste a <<kegyes és irgalmas Szűz» szemei előtt. 2 

1 Batlflyány i. m. 367. l. 
2 Mint az eddigiekből kitünik, mi határozottan azon meggyőző

désben vagyunk, hogy Szent Gellért ereklyéi először a balparti Pest 
templomában, me ly a mai budapest-belvárosi templom helyén állott, 
voltak elhelyezve. Ez állitásunk miatt összeütközésbe jövünk hazai 
történetiróink jórészével, akik azt vitatják, hogy Szeutiink testét 
először a mai budavári Mátyás-templomban (amely szintén a Bold. 
Szűz tiszteletérc volt emelve) temették el. Ez irók élén legújabban 
Néme 1h!J LaJos \i. A budavári főtemplom története 5. és köv. ll. és 
Religio 1886. Il. félév 194. 1.) és Orlt•alJ Tivadar (Történelmi Adat
tár 1873. évf. 193-196. Il. és Archaeologiai Értesitő 1874. évf. 
287--'-292. ll.) állanak. Lapokra terjedő jegyzetet kellene írnunk, ha 
az erre vonatkozó irodalmi vitát részletesen ismertetni akarnók. 
Dc minek ? Az igazságot úgy is csak akkor találhatjuk meg, ha 
visszamegyünk a forrásokig. Lássuk tehát, mit mondanak azok ? 
A nagy legenda, az erre nézve legilletékesebb forrás, világosan mondja 
kétszer is. hogy Szent Gellértet: •in Ecclesia beate Virginis in Pest» 
"Pesten a Bold. Szűz egyházában» temették el. (Nagy legenda XX. és 
XX l. fej. Bllllflyány-nál í. m. 352., 353. ll.) Ha az okleveleket meg
kérdezzük ennek a Pestnt'k fekvéséről, először azt találjuk ugyan, 
hogy körülbelül két századdal Szentünk vértanusága után a Duna 
mellett két Pest létezett: Nagy- (•s Kis-Pest. (Fe/ér: Cod. D ip. 
IX. 7., 657. 1.) Ezek köziil Kis-Pest a szcnt GeiU·rt-hegy alján, a mai 
Tabán vagy Rácváros helyén (u. o. IV. 160. 1.), a másik, amint Ro
gerillS előadásából világosan kitünik, a Duna balpartján, a mai Buda
pest-Belváros helyén (Siralmas ének. Ford. Szrrbó K.) feküdt. De 
szerencsére nem hagynak bennünket kétstlgb<'n aziránt, hogy a kettő 
közül melyik régibb. Máskor ugyanis az oklevelek a Duna balpartján 
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Alig koronáztatott meg I. Endre királlyá, alig tért 
némileg vissza a megzavart nyugalom, máris következett 
a német császárnak hazánk ellen intézett, kettős hadjá
rata. E miatt Szent Gellért teste a reméltnél tán tö.bb 
ideig a pesti templomban maradt. De ez ideiglenes nyugvó
helve sem maradt csodatétel és áldás nélkül, mert Isten 
szentének közbenjárására sok kérést megháligatoU és az ő 
ereklyéinek közvetítésével segedeimet nyujtott ott is, ahol 
emberi erő már nem segíthetett. Hitelre méltó följegyzés 
szerint Pesten négy csoda tőrtént Szentünk koporsójánál. 
Mikor áthozták a Dunán, egy jámbor keresztény.pár őssze
zsugorodott kis gyermekét vitte hivő bizodalommal Szent 

eső Nagy-Pestet határozottan •Ó-Pcst>·-nek írják. Pl. IV. Béla király 
egyik 1259-iki oklevele azt mondja: •A Bold. Szúz nyulakszigcti 
monostorának adományoztuk a Dunántúl (Budáról v. Székesfehér
várról tekintve) 6-Pe>t helysé~hez közel cső Oszlár és Süly falukat;.. 
(Fejér: Cod. D ip. IV. 2. 488. L) Minthogy pedig Szent G<•llért élet
irójának idejében még csak egy Pest létezett (különben különbséget 
tett volna a kettő közt), következik, hogy ez a dunabalparti Pest 
volt, amelyet épen azért később Ó-Pestnek neveznek. Ennek plébánia
temploma a nagy legenda állításával megegyezőleg a Bold. Szúz tisz
teletére volt szentclvc. Az ok iratos adat erre nézve csak a XV. szá
zadból származik ugyan, de az mindegy, mcrt a templom nem vál
toztatta védőszentjét. Maga a pesti plébánia hires és gazdag java
dalom volt már a XIII-XIV. századokban. (Monumenta Vaticana 
Hungariae. S. I. T. l. 24., 409. IL) Kis-Pest templomának védő
szentje Szent Gellért volt. Már ez maga is mutatja -a hely későbbi 
keletkezését. - Budavárról az eddigiek után szó sem lehet, mcrt 
hiszen azt sohasem nevezték egyszerűen Pestnek, hanem legfeljebb 
Pesti-Ojhegy városának, majd aztán Budavárnak. (L. Hist. Hung. 
Fontes Dom. ILk. 282-3. IL) Maga Budavár csak a tatárjárás után 
(u. o. 282. 1.), a budavári Bold. Szűz budavári temploma, pedig mint 
oklevelekből tudjuk, 1255-69. közt ~pült. ( Feiér: Cod. Dip. IV. 2., 
322 .. 455. «in ecclesia s. Mariae in :\'lonte P<'stiensi construenda" 125R. 
ok evéi szavai és IV. 3., 498. IL) Hogy e templom csal< átépíttetett 
volna, azt az id('zett oklevelek megcáfolják, mert nem újból épültnek, 
•hanem nemrég épültn<'k" (nt'm denuo, hanem noviter fa.bricatn) 
mondják. Szcnt István templomépít(·sét hogyan lehet, mint néme
lyek teszik, Budavárra vonatkoztatni, nem értjük. Hisz Szent István, 
ha a krónikásoknak hitelt adnánk, a káptalan számára akart 
volna építeni templomot s követl•ezőleg Ó-Budán. 
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Gellért testéhez s amint a gyermek a vértanu testét meg
csókolja, rögtön megnyeri tagjainak épségét. Egy német 
hajadon leány szemét már majd elborítá a hályog ; ez is 
odajárul Szent Gellértnek holttestéhez, érinti kezével 
annak szemeit s aztán a maga szemeihez viszi kezét s 
szembetegsége megszünik, a hályog eltünik. Egy hajós, 
amint evezett, véletlenül összetörte ujjait ; nagy jajgatás
sal és ~okogással fut Szent Gellért testéhez, hogy a kegyet
len fájdalomban enyhülést nyerhessen s ime sebei be
hegednek. A negyedik eset, melyet számunkra a történeti 
emlékek följegyeztek, egy vak leányról szól, akit fitestvérei 
vezettek a szentnek testéhez ; ez is csak érintette Szent 
Gellért ereklyéit és rögtön visszakapta szemevilágát.l 

V égre 1053-ban vége lőn a háborúknak s hosszabb béke 
áldása következett hazánkra. Mindjárt ez első alkalmat 
felhasználták Szent Gellért tisztelői, hogy végakaratát tel
jesítsék s oda temessék őt, ahol maga akart nyugodni. 
Erre először is a király engedélye kellett. Amint ma 
mondanók, küldöttséget szerveznek tehát a csanádiak. 
Ennek élén állottak Szent Gellért utóda : Mór püspök 
és Fülöp, a Boldogságos Szűz monostorának apátja ; 
tagjai voltak a csanádegyházmegyei nemesek, még pedig 
szép számmal. Mór, mint említők, Szent Gellért idejében 
jött Csanádra és a tőle alapított Mária-monostor vezetését 
vállalta magára. Szent Gellért halála után 1046-ban válasz
tották őt püspökül s így természetesen különbözik attól 
az idősebb Mór szerzetestől, akit már 1036-ban pécsi 
püspökké nevezett ki Szent István királyunk. Amint aztán 
a püspök és társai a király beleegyezését és engedélyét 
megnyerték, - ami nem lehetett valami nagyon nehéz -
Pestre mennek és megteszik az intézkedéseket, hogy a 
szentnek hamvait !>írjából kiemeljék s Csanádra szállít
hassák. Elmennek az ő vértanuságának helyére is, meglelik 
és nagy örömmel elviszik azt a követ a Duna partjáról, 

1 A nagy legendához fiízött későbbi, de hiteles följegyzések 
alapján XXII. fej. Batthyány-nál i. m. 355-356. ll. 
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amelyen koponyáját összetörték s amelyről a ki-kiáradt 
Duna hét évig sem volt képes lemosni a vért. Aztán föl
nyitották a sírját és örömmel tapasztalák, hogy Isten 
nem engedé rothadásba menni azt a testet, amely Isten 
országáért annyit fáradott s a mennyországért annyi 
sanyargatást szenvedett. Oly ép, oly fehér volt Szent Gellért 
teste, mintha csak abban a pillanatban halt volna meg 
s koporsója körül halottszag helyett csodálatos, kedves 
illat terjedt. A vakok, sánták s egyéb betegek ott várták 
sírja felnyitását, hogy érdemei és közbenjárása által 
gyógyulá~t nyerjenek. Most tehát odarohantak Sz4int 
Gellért testéhez s amint azt és ruháját érintették, kíván
ságuk beteljesedett. Annyi volt a tisztelkedő és gyógyulást 
kereső népsokaság, hogy nappal a templomból, amely 
természetesen csak kisterjedelmű volt, -ki nem vihették 
tiszteletök tárgyát. Éjjel indultak el tehát a kedves 
teherrel s hogy Szent Gellért még az úton is áldást osszon, 
egy összezsugorodott kezű asszony sietett koporsójához 
s amint testét érintette, az elszáradt kéz kiegyenesedett. 
A kocsit húzó lovakat az egész úton nem láttákenni vagy 
inni, hanem vígan haladtak előre, mintha semmi terhet 
sem vinnének. 

Minél közelebb ért a testet hozó küldöttség Csaná dhoz, 
annál nagyobb lett a kisérők sokasága. Mindenfelől tódult 
a nép a csanádi egyházmegyéből a menet elé, hogy láthas
sák és kisérhessék annak az apostolnak testét, aki őket a 
hitre térítette s e hit igazságát vérével pecsételte meg. 
A küldöttség útját egyenes irányban vette, körülbelül Cson
grád felé s a bődi révnél átmenvén a Tiszán a mai Hód
mezővásárhely irányában vonult Csanád felé. Igy aztán 
egész Csanád elé érkeztek, csupán a Maroson kellett át
menniök. Akkoriban még nagyobb folyókon sehol sem vol
tak hidak, hanem csak hajók és kompok. Egy nagyobbszerű 
hajóra ráteszik a kocsit a testtel együtt s evezőikhez kap
nak, hogy a hajót áthaj~ák. De minden erőfeszítésök hiába 
való, a hajó nem mozdul ; neki áll az egész soka.ság, pró
bálja a hajót a parttól elmozdítani ; de hiába, a hajó nem 
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mozdul. Mintha csak azt akarná megmutatni az ég Ura, 
hogy nem kell akkor senuni erőszak, mikor Szent Gellért 
hívei közé, székhelyére akar sietni s nekik Istentől még 
holta ulán is kegyelmeket óhajt kieszközölni. Mikor látják, 
hogy emberi erővel semmire sem mehetnek, elvetik az 
evezőt s a hajó oly gyorsan vágja át a Marost, hogy evező
vel oly gyorsan sohasem lehetett volna áthajtanLl 

A Maroson átmenvén, annak partján oll várakozott 
már Fülöp apát, aki egy kissé hamarább hajózott át Csa
nádra ; ott voltak a kanonokok és szerzetesek is mindnyá
jan papi ruhákba felöltözve. A hajóról levévén a testet, 
ravatalra tették, amely a mai szcntmihálylovához hasonló 
lehetett. Aztán nagy lisztesség közt vitték a Boldogságos 
Szűz temploma felé. Dc mielőtt oda bevitték volna, a 
kanonokok megállítják a menetet s követelik, hogy a test 
Szent György templomába vitessék, mert Szent Gellértet, 
mint megyéspüspököt, a székesegyházban kell eltemetni. 
S valóban, ismerve a középkor rnély vallásosságát, a szen
tek ereklyéi iránt tanusított nagy tiszteletét, óhajtását, 
hogy templomában minél nevezetesebb szent földi marad
ványait látogathassa, épen nem csodálkozunk ezen, ami
lyen hirtelen jött, olyan erélyes követeléscn. Hiába hivat
kozik Fülöp apát Szent Gellért rendelkezésére és óhaj
tására, hiába hivatkozik arra, hogy Szcnt Gellért c ren
delkezését az apostoli szék is megerősítette. A kanonokok 
addig sürgetik kívánságuk teljesítését, rníg Fülöp apát 
az lslenre és Szent Gcllértrc bízta a kérdés eldöntését ; 
beleegyezett abba, hogy kisérlet tétessék arra nézve, hol 

1 Temesvári Pelbárt a hagyomány után (ut fertur) említi, hogy 
mikor a hajót nagyhiába meginditani igyekeztek, egy révész az 
evező és hajóoldal közé tette három ujjá t s rögtön elveszt<"tte. Erre 
eldobta az cvrzőt és szidni kezdte Szent Gellértl't. Erre e szózat 
hallatszott: ••Míg Mór nem jön, nem megyeh. Mikor pedig Mór a 
hajóba lépett, az mindjárt minden evezés nélkül átment a Maroson. 
Amint ezt a révész látta, bűnbánatra ~erjedve, odafutott Szent 
Gellért testéhez s az ő érdemeiért ujjait visszanyerte. ( Baflhyány 
i. m. 367-368. ll.) Temesvári ezeht, mint gyermek, Csanlí.don hall· 
hatta, de egykorú adat nincs róluk. 
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akar maga Szent Gellért eltemettetni. Az ő korabelieket 
jellemzó rendületlen bizodalommal és hittel, amelynél 
fogva kétes dologban mindjárt Istentől várták az igaz
ságot, elhatározták, hogy elviszik mind a két templomba 
s ahol le tehetik, ott fogják eltemetni. V állaikra veszik 
tehát a kanonokok a ravatalt és viszik -először a Szent 
György templomba. De amint oda érnek, nem képesek 
letenni ; semmikép sem engedte Szent Gellért, hogy őt 
ott letegyék. Nem tehették le, mert a Mindenható azt 
akarta, hogy tiszteletben tartsák az ő vértanujának ren
delkezését, amit az ő földi he1ytartója is jóváhagyott. 
Megfordulnak tehát a Boldogságos Szűz temploma felé s 
eleinte a vivők úgy érezték, mintha nem annyira ők vin
nék a koporsót, mint inkább csak követnék azt s akarat
lanul mennének oda, ahova a koporsó a testtel tart. 
Amint pedig beértek a Boldogságos Szűz templomába, 
egyszerre oly súllyal nehezkedett rájuk, mint mondák, a 
koporsó, hogy azonnal le kellett tenniök, mert ekkora 
terhet tovább vinni nem bírták s ha az úton történt volna 
ez velök, kénytelenek lettek volna azt otthagyni. 

Itt letéve, egyelőre a nyilt koporsóban hagyták Szent 
Gellért ereklyéit, hogy hívei láthassák lelkiatyjok épség
ben maradt testét és dicsőftsék Istent az ő közbenjárására 
tett jótéteményekért és csodatételekért. Egy csoda név
szerint is föl van jegyezve, amely még akkor történt 
Szent Gellért közbenjárására, amikor teste még az ideig
lenes ravatalon feküdt. Ugyanis egy Péter nevű pap addig 
félszemű volt és most Szent Gellértet segítségül híván, 
másik szeme világát is visszanyerte.1 Nem csoda aztán, 
ha a nép ezeket látya, mindig ott tolongott a koporsó 
körül s a templom kiCsinysége miatt egy pár hétig a szer
zetesek nem végezhették ott a zsolozsmát. Hogy tehát a 
testet minden akadály nélkül eltemethessék, a püspök és 
az apát cselhez folyamodtak. Nagy vendégséget rendeztek 

1 A nagy legendához csatolt hiteles följegyzések Bulll!yány
nál i. m. 356. l. 
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a nép számára s midőn a nép a lakomához ült, a templom 
kiüresedett ; összejöttek a püspök, apát és szerzete~ek, 
bezárták a templom ajtait, lezárták a koporsót és kellő 
tisztelettel és becsülettel elhelyezték azt egy e célra előre 
elkészült nagy kőkoporsóban. A kőkoporsó fedelét is rá
tevén, erre rárakták Szent Gellért egyéb ereklyéit : a 
csuklyás szerzelesruhát, amelyben halált szenvedett, teve
szőrből készült palástjával együtt, a kövel, melyen fejét 
összetörték, az övet és az ostort, melyekkel testét sanyar
gatá.1 

E helyen nyugodott aztánSzent Gellért teste legalább 
is a tatárjárásig. Az, amit némelyik későbbi, avatatlan iró 
Szent Gellért· ú jabb felemeltetéséről beszél, 2 nem valódi 
történet, hanem csak a későbbi általános szabályokból le
vont, anachronistikus következtetés. Mivel az ő korukhím 
nem történt szentté avattatás az apostoli szentszék közbe
jötte nélkül, azt hitték, hogy azelőtt sem volt az szokás
ban és ennélfogva Szent Gellért legendájához hozzátoldot
ták azt is, miként iktatta az apostoli szék Szent Gellértet 
a szentek sorába. Holott ez valóságban nem történt meg, 
mert mint tudjuk, a szentté avattatást csak egy századdal 
később, 1163-ban, tartotta fönn egyedül magának az 
apostoli szék, addig pedig a püspökök is gyakorolták az 
úgynevezett népies szentté avattatást. 3 Szent Gellért ilyen 
népies szentté avattatásban részesült ; a nép őt már 

1 Nagy legenda XXI. fej. Batthyány-nál i. m. 352-355. ll. 
Megjegyezzük, hogy Szent Gellért teste átvitelének éve biztosan 
meg nem határozható. A nagy legenda csak annyit mond, hogy hét 
év mulva történt vértanusága után. Ha ezt betüről-betüre vesszük, 
az átvitel 1053-ban történt. De van egy régi naptár, mely ez esemény 
napját február 24-ikére teszi. (Koller Hist. Eppatus Quinque
Ecclesiensis. I. k. 391. I.) Ez valószínűtlen ugyan, mert ilyen idő
tájban az utak nem alkalmasak szekereken nagyobb utazásokat 
tenni, de ha csakugyan igaz volna, Szent Gellért átvitele idejének 
1054. február 24-ikl't kell tartanunk. 

2 Acta Sanctorum mensis Septembris. V l. köt. 724 .. l. Bnllllyány 
i. m. 358. 1., Hist. Hung. Fontes Dom. IV. k. 209. l. 

8 Lásd bővebben a kútfőbirálatokban. 
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Csanádra hozatalakor valóságos szentnek tisztelte s az 
ő szent voltáról soha senki sem kételkedett, mert hiszen 
vértanuságot szenvedett és Krisztus mondotta : «Aki lelkét 
adja érettem, megtalálja azb.1 

A magyar népet élő hite és Szent Gellért iránt való 
mély tisztelete később is többször késztette, hogy bajaiban, 
betegségeiben Szent Gellértet válassza szószólóul Isten 
színe előtt. S hogy az ő szószólása mily hatalmas volt, 
azt Isten csodatételekkel később is bizonyította. A ké
sőbbi időkből öt, az ő esedezésére művelt csoda emléke
zetét tartotta fönn a már többször említett hiteles föl
jegyzés. Ami épületes tanulságunkra mi is ide iktatjuk 
azokat hazai nyelvünkön. Nem sokkal később Szent Gellért 
ereklyéinek elhelyezése után Becs ispánnét, aki egykor 
Ajtony felesége volt, utóbb pedig Szent Gellért által meg
kereszteltetvén, Becs ispán neje lőn, igen nagy mértékű 
hideglelés lepte meg. Elment Szent Gellért sírjához és a 
szokásos fölajánlás után megcsókolta a Szentnek teveszőr
palástját és elhagyta őt a makacs betegség. Egy kígyótól 
megmart gyermeket már földagadt, nagy fájdafmaktól 
kín:rott testtel vittek szülei Szentünk sírjához s amint oda 

1 1868-ban Németcsanád on, mikor a régi, kis .kath. templomot 
lerombolták, találtak egy nagy kőkoporsót vagy szárkofágot. Ennek 
hossza két méter és 11% centiméter, szélessége 83 cm., magassága 
51% cm. és igy épen alkalmas volt arra, hogy egy másik kisebbszem 
fakoporsót befogadjon. Négyszögletes és elől a közepén bizánci alakú, 
egyenlő ágú kereszt van ráfaragva s egyéb semmi. Nézhetné az em
ber oltárnak is. A kiásáskor kettétörött ; különben egy pár darab 
csonton kivül semmi" sem volt benne. Hemz/mann J. azt vitatja, 
hogy e kőkoporsóban helyezték el először Szent Gellért ereklyéit. 
(ArchaeologÍai Közlemények, VIII. k. 31-34. ll.) Sajnos, érvei nem 
elég erősek. Az, hogy bizánci kereszt van rajta és hogy fölötte boitiv 
emelkedett, nagyon keveset bizonyít. Legnagyobb bökkenő az, hogy 
Szentünk testét először nem Keresztelő Szent János templomában 
temették el, amelynek helyén a kőkoporsót találták, hanem a Bold. 
Szúz mellette levő egyházában. Ha tehát Szent Gellért ereklyéi 
e szárkofágban nyugodtak, az csak a tatárjárás után történhetett. 
Mint már fentebb is emlitők, Henszlmann egynek veszi a Keresztelő 
Szent János és a Bold. Szúz egybázakat: innen tévedése. 
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értek, a gyermek fájdalma megszünt, a daganat elmult. 
Egy asszonyt, amint kendert szedett ki a vízből, meg
szállott a gonosz lélek (ilyesmi nem rég lévén megtörve az 
ördög hatalma, akkoriban többször megtörtént, amint a 
pogány országokban mai nap is megtörténik). De mindjárt 
reggel Szent Gellért sírjához sietett s az ő érdemeért a 
gonosz lélektől megszabadult. Egy székesegyházi kanonok 
makacs, majdnem gyógyíthatatlan betegségben, erős 
csúzban, szenvedett. De Szent Gellérthez folyamodván, 
három nap alatt e nagy bajából szerencsésen kiépült. 
Utolsó és nagyon nevezetes, Szent Gellért szószólására tör
tént csodatétel volt a következő : Egy földmívelőnek fejére 
álmában egy varangyos béka mászott s ennek !~övct
keztében oly rettenetes nagy var és daganat támadt a 
fején, 1 hogy iszonyatos ábrázata miatt a szerzetesek nem 
engedték a templomba, mikor a földmíves Szent Gellért 
sírjánál akart keresni segedelmet. A templomon kívül 
állt meg tehát, a népsokaság messze vonult tőle s távolról 
szemlélte, mi fog vele történni. A szerzetesek, hogy a 
szegény, nyomorult emberen segítsenek, egy rúdra fel
akaszták Szent Gellért palástját, azután kimenvén, feje 
fölé emelték azt és a varon keresztalakban végig-végig 
húzták. A földmívelő bizalma nem csalatkozott, lsten 
nagy szentének érdemeért e rút var leesett a fejéről a 
földre s ő meggyógyult. Ezenkívül még Szent Gellért más 
ereklyéivel is történtek jótétemények idők folyamában. 
Nevezetesen egy edényben összegyüjtött vérének érin
tésére sok beteg meggyógyult. 2 

Nem csoda ezek után, hogy Szent Gellért tisztelete a 
magyar nép közt mindinkább terjedt. Már szent László 
idejében ünnepet ült a magyar nép az ő tiszteletére. Szent 

1 IX. (szent) Leó pá pát gyermekkorában épen ilyen szeren-. 
csétlenség érte. Feje, torka, melle iszonyatosan feldagadt; kH hó
napig ágyban feküdt s nyolc napig már szólani sem tudott, mig végre 
Szcnt Benedek közbenjárására megszabadul t. 111igne: Patr. Ser. 
Il. 143. k. 470. l. 

2 Batthyány i. m. 356-357. ll. 



László király a főpapok beleegyezésével elrendelte azt is, 
hogy a magyarok azon a napon, amelyen Szent Gellért 
vértanuságot szenvedett, bőjtöljenek és az ő ünnepét úgy 
tartsák meg, mint Szent Istvánét és Szent Mártonét, t. i. 
vigiliával.1 S e rendszabály megmaradt egész a szerencsét
len emlékű hitújításig. Az ünnepeken kívül templomok, 
oltárok emelésével mozdították elő a régi magyarok nagy 
vértanujok tiszteletét. Templomot építettek a Szent Gellért
hegy alatt, arra a helyre, ahol a fejét összetörték, még a 
tatárjárás előtt. 2 Hogy ez hol állott, arról Némethy Lajos 
az Archeologiai Értesítő 1889-iki évfolyamában értekezik. 
Oltárt emeltek tiszteletére abban a templomban, ahol 
teste ideiglenesen nyugodott, t. i. a Boldogságos Szűz pesti 
templomában. 3 Csanádon magán a XIV. században külön 
apátság hirdeté dicsőségét. 4 Alig volt székesegyház vagy 
nagyobbszerű monostor, hol az ő tiszteletére oltár ne 
emeltetett volna. Például fölhozhatjuk a nagyváradi 
székesegyházat. Bakonybélben, az ő kedves pihenőhelyén 
külön kápolnát építettek emlékére kis haranggal s annak 
húzására szolgát rendeltek.5 Legújabban is Szent Gellért 
székhelyén, Németcsanádon Bonn az Sándor csanádi püspök 
csinos, félig-meddig átmeneti ízlésben készült templomot 
emeltetett az ő tiszteletére ; valósítva ezáltal boldogult 
elődjének, Csajághy Sándor-nak szép tervét, aki e célból 
egyházmegyéjében társulatot szervezett és gyüjtéseket 
rendezett. A budapest-ferencvárosi templomban pedig, 
amely'Szent Gellért vértanusága helyével, a Szent Gellért
heggyel szemben áll, Ipolyi Arnold volt nagyváradi püspök, 
minden szép és jónak előmozdítbja, egy művészi üveg-

1 Corpus iuris Hung. Decr. s. Ladisl. Lib. I. cc. XXXVII. ~s 
XXXVIII. 

2 Fejér: Cod. Dip. IV. 1., 60. l. 
3 Salamon F.: Budapest tört~nete. Il. 580. l. Pontosubban 

megjelöli 1\'émefh!J Lajos: Archneologini Értl•sítő. 1889. 207-9. 
4 Schemutismus Cleri dioec. Csamul. 1880. 39. l. Fetér: Cod. 

D ip. X I. 5., 372. l. 
5 Wenu/: Árpádkori OkmánytM. YJJ. 3:3(;. 
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festménnyel állított emléket Csanád első püspökének és 
Szent Imre herceg nevelőjének. A kép alatt emez, épen 
odaillő felirat olvasható: 

ó, Szent Gellért püspök 
Itt a Kelenfölddel szemben 
Hol a szent hegy áll, 
Mely nevét tőled vette, 
Midőn hitet és tudományt hirdetve 
Véreddel áztattad a magyar földet, 
Hogy áldd meg az orsz(tgot és népet 
Könyörögve szenteli e képet néked 

Ipolyi Arnold püspök. 

Meg is áldja Szent Gellért a hozzá folyamodó magyar 
népet. A mohácsi vész előtt való századokban a pestis, dög
halál ellen hívták őt hű magyarjai segítségül. Hányszor 
járt közbe értük Szent Gellért, hányon segített közülök; 
nincs följegyezve a krónikákba, de le volt olvasl}ató ama 
szép festményekről, ama sok szép ajándékokról, amelyek
kel a kigyógyultak hálájukat lerovandók, Szent Gellértnek 
budai templomát fölékesítették. 

Szent Gellért ereklyéinek történetére· alig egy pár 
fénysugárt tudtunk összeszedni a multak tengerébőL Nagy 
veszedelem fenyegette az ereklyéket a tatárjáráskor, mi
dőn a többi közt Csanádot is elpusztíták a tatárok. 
Szerencsére e vad nép úgy rohant végig hazánkon, mint a 
rohanó fergeteg s nem volt ideje, hogy minden legkisebbet 
is elpusztítson ; Szent Gellért kőkoporsója is kiketülte 
figyelmüket; a szent ereklyék mind megmaradtak. A temp
lom azonban, melyben az ereklyék nyugodtak, termé
szetesen nagy sérüléseket szenvedett, mert, ha. egyebet 
nem tettek vele, felégették. Ez alkalmat szolgáltatott 
Csanád püspökeinek arra, hogy Szent Gellért tiszteletére 
külön apátsági egyházat építsenek és Szent Ge1lért erek
lyéit oda átvigyék. Itt aztán az ereklyéket egy oltár alá 
rejtették, a véres követ pedig az oltárra helyezték. Ilyen 
állapotban találta Szent Gellért ereklyéit a bécsi <<Képes 
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Krónika)> szerzője a XIV. század első felében, amint azt 
a Szent Gellért vértanuságának leírása után megjegyzi.1 

Épen ez időtájban arról is értesülünk, hogy a csehek 
1304-ben Szent Gellért ereklyéiből két, tekintélyes nagy 
csontot hoztak magukkal Magyarországból s azt Prágában 
helyezték el. 2 Az évszám megadja ennek a sovány adat
nak bővebb magyarázatát. Tudjuk, hogy épen ez évben 
jött hazánkba az öreg Vencel cseh király pusztítva, 
dühöngve, hogy a magyarok nem becsülik az ő kedves 
fiát. Vagy ő vagy a vele levő cseh papok egyike rávetette 
szemét Budán a Stent Gellért-hegyaljai egyházban el
helyezett ereklyékre s azokat a csehek csakugyan maguk
kal vitték. A tiszteleten és kegyeleten kívül ösztönül szol
gált nekik erre az is, hogy az ereklyék bizonyára aranyba
ezüstbe voltak foglalva s így értékesek is valának. 

Kevéssel ezután Szent Gellért Csanádon maradt erek
lyéi még szebben helyeztettek el. Az Erzsébet nevű ma
gyar királynék egyik legnagyobbika, aki csak azért is 
méltó minden magyartisztele.tére, mert Nagy Lajos kirá
lyunkat szülte, nehéz betegségbe esvén, Szent Gellérthez 
folyamodott és midőn ennek érdemeiért fölgyógyult, 
háladatosságból elhatározá, hogy sírját ékesebbé teszi. 
Először is tehát Szent Gellért egyházát a régi tudósítás 
szerint kitágította, vagyis az akkori divatozó csúcsíves 
stílben átalakfttatta, aztán pedig belsejét felékesítteté, 
sok, szép és értékes egyházi öltözetekkel és kelyhekkel 
ajándékozá meg. Az egyház közepén gyönyörű márvány
oltárt emeltetett, amelynek aljában koporsó volt Szent 
Gellért egyes ereklyéinek befogadására. V égre pedig a 
nagyobb ereklyék számára egy egész arany és ezüst ereklye
tartószekrényt készíttetett. Nemcsak nagyértékű volt e 
szekrény, hanem egyszersmind bámulandó művészettel 
is készült. Oly királynéról, mint Erzsébet, Károly király 
özvegye, mást nem is gondolhatunk s az akkori ötvös-

l Hist. Hung. Fontes Dom. II. k. 157. I. 
2 Acta SS. mensis Sept. VI. k. 722. l. 
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múvészct oly magas fokon állott, hogy annak alkotásait 
maig bámuljuk. Ha fogalmat akarunk róla szerczni, a 
maig fennmaradt zárai Szent Simeon ereklyetartót vehet
jük irányadóul, amely csak 20 évvel később készült és szin
tén magyar királyné, Nagy Lajos királyunk neje, készít
tette .. A négy angyaltól tartott 6 láb l hüvelyk hosszú, 
4 láb l hüvelyk széles, 2Yz láb magas szekrény egész ezüst 
s minden oldalon rakva van művészi domború művekkel.I 
Ehhez hasonló lehetett Szent Gellért ereklyetartószek
rénye is. Azt biztosan tudjuk, hogy mindkettőn egyforma 
címer volt, t. i. Magyarország és az Anjouk címere egy 
pajzsban egyesítve, fölötte koronával, amelyből szájában 
patkót tartó struccfő emelkedik. Szent Gellért vértanu
ságára emlékeztetőleg az ő szekrényén levő címert pálmák 
s nem stilizált növények vették körül. 2 

Mikor ez elkészült, az ájtatos királyné úgy rendel
kezett, hogy Szent Gellért nagyobb csontjai némely más 
szentek ereklyéivel együtt az arany-ezüst ereklyetartó
szekrénybe tétessenek. Kisebb csontjait pedig többi erek
lyéivel, ú. m. csuklyás szerzetesruhájával, a vasövével, 
ostorával együtt a márványoltár alatt levő sírba tétette. 3 

A palástja és a véres kő hova lett? arról a tudósítás hall
gat ; el nem veszett, csak, valamelyik templomnak, pl. a 
budai Szent Gellért-egyháznak odaajándékozták. 

Másfél századig így nyugodtak Szent Gellért ereklyéi, 
környezve a nép folytonos tiszteletétől. Eközben azonban 
egy részöket megint elajándékozták. A Velence mellett 
eső Murano város lakosai kaptak egy-két részt belőlük. 
1889. június 24-én délután voltam Muranóban a Szent 
Donát-egyházban. E templom (rubrikailag véve) baloldal\ 
első tnellékoltára felett van egy négyszögű, egyszerű 
koporsó, elől üvegtáblával van fedve. E koporsóban van
nak Szent Gellért összes ereklyéi, kivéve a fejét, amely a 
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plébános állítása szerint Magyarországon maradt. Egész 
vörös, új miseruhába van öltöztetve. Meggyujtanak min
dig két gyertyát, mikor megmutatják. Sansovino 1485-ben 
írt munkájában már fclcmlíti, hogy Muranóban vannak. 
Wion 1593-ban kereste az átszállításról szóló iratokat, 
de a kanonokok állítása szerint azok, noha megvoltak, 
némelyek gondatlansága miatt elvesztek. Wion, Attes
tationes 6. és 10. II. Mi jogon kérték azokat, ki s miért 
ajándékozta nekik? mind olyan kérdések, amelyekre tör
téneti adataink nem felelnek. Az azonban bizonyos, hogy 
a muranóiak nagy becsületben tarták ez ereklyéket. Székes
egyházukban helyezték el és annak papsága több századon 
külön zsolozsmát végzett azok tiszteletére.1 Csanádon 
maradt ereklyéi körül csak annyi változás történt, hogy 
őrizőik 1493.ban 1 1egváltoztak. A csanádi püspökök a 
török pusztítás következtében mindinkább szegényedvén, 
hogy egyházi és hazafiúi kötelességeiknek eleget tehes
senek, megkérték a pápát, hogy a csanádi Szent Gellért
apátság javait csatolja a püspökséghez s az apátsági 
monostort és egyházat vegye el a benedekrendűcktől, s 
bízza a koldulásból és alamizsnálkodásból élő ferenc
rendűekre. A pápa teljesíté a kérelmet s ezentúl Szent 
Gellért ereklyéinek őrizete a •ferencrendűeket illette. 2 

t Mabillon és Bucce/in tudósitása (Annales Benedictinarum 
és Menologium Benedietin um után felemlltve Czinár-nál : Monastero
logia R Hung. I. 352. l. és Acta Sanctorum Ungariae. II. k. 234. l.) 
Ők az esemtlnyt 1400-ra teszik. Honnan tudják ezt ? nem emlitik. 

2 Az erről szóló pápai levélben : •Monasterium s. Bernardi 
Chanadiensis, ordinis s. Benedicti» olvasható. (Serics Episcoporum 
Chanadiensium. 115. l.) De ez hibás másolat •Monasterium s. Gcrardi 
Chanadiensis•. helyett. A Bernardus és Gcrardus neveket könnyen 
összetéveszthették. Történelmi emlékeink soha Í'S sehol scm emU
tenek •csanádi Szent Bernát-apátság»-ot ; pedig, ha sok jószága 
volt, akkor a pápai tizedszerlők jegyzékében bizonyára meg lenne 
említve. De nincs, csak a Szent Gellért-apátság. A pesti ferenc
rendllek reménykedése, hogy Szent Gellért ereklyéinek egy részét 
megkaphatják, csak azon alapult, hogy Csanádon az ő rendtársaik 
őrei annak az egyháznak, amelyben Szent Gell~rt ereklyéi tisztel
tettek. Ez pedig a Szent Gellért-apátság egyháza volt. S hogy ez 

1<l9 



Ezen változást a pesti ferencrendűek, akiknek Szent 
Péter tiszteletére emelt kolostora, akkoriban jóformán első 
volt az országban, föl akarták használni arra, hogy ők is 
kapjanak egy részt Szent Gellért ereklyéiből s azt egyhá
zukban köztiszteletre kitegyék. Tervük kivitelében hatal
mas pártfogóra találtak. II. Ulászló királyunk neje, Kendali 
Anna (1502-1506.), akinek vallásos érzületét máshonnan 
is ismerjük,1 drága, 219 márkát nyomó, ezüst ereklyetartót 
ajándékozott nekik, amelybe az ereklyéket majd el
helyezzék. 2 

A királyné közbejött halála megakasztotta a ferenc
rendűek szándékának kivitelét sok időre. Addig-addig ha
lasztgatták a valósítást, míg vére lehetetlenné lett. 

1514 júniusban írtozatos, pusztító fergetegként jelent 
meg Csanád előtt Dózsa kereszteshada. Az apátfalvi véres 
diadal után még nagyobb dühre lobbanva fogták ostrom 
alá Csanád várát. Nem kimélték már most az egyház és a 
papok jószágát sem, mert Csáky Miklós, a csanádi püspök 
fegyverrel ment el1enük. A kereszteshad eszes vezére nem 
akarja rendes ostrommal vesztegetni idejét, hanem az erdő
nek állítja a tömérdek munkáskezet s a jobbadán faházak
ból álló várost körül rakatja fával, rőzsével, szalmával, 
hogy azt meggyujtván, az-irtozatos tűz és hőség elpusz
títsa, megégesse a várost, várat és az ostromlottakat. 3 -

Most aztán elhomályosul a kép. A töténetírók mind elné
mulnak. Csak az utolsó jelenetet jegyzik föl : a menekülő 
püspököt a dühöngő nép elfogta s nyársba húzta. 4 A töb
bit elképzelhetjük. 

A roppant zűrzavarban, rombolásban mi történt Szent 

érvünk ellen kifogást ne lehessen tenni, fölemlltjilk, hogy a ferenc
rendlleknek Csanádon csak egy kolostoruk volt. (Historia Provinciae 
Hungariae ordinis minorum s. Franc. strict. observ. 1759. 29. I.) 

1 Századok, 1877. évf. 827. l. 
2 Monumenta Vaticana ser. II. tom. I. 365. l. V. ö. Acta San• 

ctorum Ungariae. II. k. 235-237. ll. 
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Gellért ereklyéivel ? Eltüntek. Tizenkét év mulva illetékes 
férfi (a pápai követ) adja tudtunkra a szomorú hírt, hogy 
Magyarországban senki sem tudja, merre vannak Szent 
Gellért ereklyéi.l Az általános pusztításkor széjjelszórhat
ták a keresztesek vagy pedig valamely. jámbor szerzetes 
úgy elrejtette, hogy később senki sem akadt rá. Századok 
tisztelete tárgyát a vak szenvedély egy nap alatt megsem
misítette ; Szent Gellért ereklyéi úgy jártak, mint egy fél
századdal később Szent László földi maradványainak egy 
része. 

A pesti szekrény ezután hiába várta Szentünk erek
lyéit. Meg sem áldották ; sőt már nem is volt egy darabban, 
mert a szerzetesek félve a Pest alatt táborozó keresztesek
től, több darabra törték az értékes tárgya t. Igy könnyebben 
elrejthették a keresztesek szemei elől. Azoktól csakugyan 
megőrizték. De jöttek nemsokára olyanok, akik elől el 
nem rejthették, de nem is akarták. 1526-ban a törökök 
részéről indítandó hadjárat végenyészettel fenyegetvén 
hazánkat, VII. Kelemen pápa megengedte, hogy az egy
házak kevésbbészükséges kincsei összeszedessenek és pénzzé 
veretvén, a védelmezés költségeinek fedezésére fordittas
sanak-Az ez ügyben kiküldött királyi biztosok, Macze
doniai László pécsi prépost és Bornemisza Péter eljöttek 
a pesti Szent Péter-kolostorba is. Nem találtak itt semmi 
értékesebbet s egyszersmind kevésbbé szükségest, mint 
Szent Gellért ereklyetartóját. Lefoglalták tehát ezt még 
április 14-ike előtt; a pápai követ maga küldte azután a 
pénzverőházba s a pénzt Tomori Pál érseknek akarta kül
deni. Hogy a ferencrendűek magukat minden szemrehá
nyástól és keresettől megmentsék, pápai levelet kértek, 
amely föloldozza őket az ereklye~artóról való számadás 
alól. Burgio Antal a pápai követ hathatósan pártolta kérel
müket, 2 de hogy csakugyan megnyerték-e? arra nincs adat. 
Nem is volt rá nagy szükség ; soha senki sem kereste raj-

1 Monumenta Vaticana Scr. II., I. k. 365. l. 
2 Monum. Vatic. Ser. II., I. köt. 365. l. 
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tuk. Másrészt Il. Lajos királynak 1526. június 21-én kelt 
levelében megigérte a ferencrcndűeknek, hogy majd a po
zsonyi harmincadból helyre pótolja azt, amit tőlük elvett ;1 

de tudjuk, mi történt veleamohácsi mezőn! 
A külföldre került ereklyerészek kikerüllék az enyé

szelet. A Muranóban Szent Donát egyházában elhelyezett 
ereklyék ott tiszteltettek körülbelül 1590-ig. Ekkor azon
ban egyszerre ketten is óhajtották volna maguk számára 
megnyerni, azokat Velencébe átsz.állíta:ni. A hatalmas és 
gazdag Sagredo patriciuscsalád és a velencei Sze nt György
Inonostor apátja. Az első azt tartotta magáról, hogy Szent 
Gellé'rt az ő családjának tagja volt ; a másik a monostor 
multját kutatva s hihetőleg az ezidőtájt Szent Gellért 
életéhez adatokat gyüjtő Wion Arnoldtól figyelmeztetve, 
ekkor tudta meg, hogy Szent Gellért volt az ő monostorá
nak harmadik apátja. Mind a Sagredo-család, mind az 
apát Grimani Antal torcellói püspökhöz fordultak, mert 
Murano az ő egyházmegyéjéhez tartozott, kérvén őt, hogy 
Szenl Gellért ereklyéit kegyeskedjék nekik átengedni. 
A püspök úgy elégítette ki őket, hogy a Sagredo-család
nak átadta Szent Gellértnek egyik ágyékesontját, a többi 
ereklyerészeket pedig 1593. aug. 9-én kivétette a kis ólom
szekrényből s megengedte a velencei nagyobb Szent György
monostor apátjának, Mihálynak, hogy azokat tisztelettel 
teljcsen átvigye a monostor egyházába. 2 Megvannak-e még 
ott most is ? Nagyobb darab most nincs ott. 1889. június 
24-én hiába kerestem. 

1 Acta. SS. Ungariae. Il. k. 235-237. ll. 
2 Az erről szóló, bennünket közelről érdeklő oklevél világosan 

mondja, hógy Szent Gellért ereklyéinek csak egy része volt Muranó
ban : «Reliqnias nonnul/as s. Geranli capsula plumbea inclnsas 
extrahi fecit'. Ennélfogva téves mindazok állftása, akik Szent Gellért 
eg•'sz testének Muranóba való átvitel(•ről beszélnek. Az oklcvelet 
Fiamini Kornél : Ecclesiae Venetae. 1749. vol. 8. pap. 86. után közli 
Városy Gyula •Kutassuk föl Szent Gellért ert>klyéit» c. nagybecsű 
t;rtekezésében. (Religio 1886. évf. Il. félév. 186. l.) Szívesen bevall
juk. hogy fenti toMadásunk az itt hangyaszorgalommal összehordott 
;~datoknak alapján készült. 
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A Sagredo-család a kapott ereklyét az általa épített 
velencei Szentháromság-egyházban a Szent Gellért tisz
teletére emelt oltáron helyezte el. Itt volt körülbelül az 
egész 1740-ig.1 Késöbb azonban egy enciklopédikus omn
kában azt olvassuk, hogy a Sagredo-család aS. Francesco 
alla Vigna-egyház egyik kápolnáját (balról a harmadikat) 
választotta ki temetkezöhelyül. Itt tették nyugalomra a 
a család két legkiválóbb tagját : Sagredo Miklós doget és 
Sagredo Alvise velencei patriarchát. A kápolna oltára Szent 
Gellért tiszteletére van szentelve és afelett Szentünknek 
Comminelli Antaltól 1743-ban készitett szobra áll. Ugyan
ezen tudósítás mondja, hogy az ö idejében (1844.) ott tisz
telték Szent Gellért egyik ereklyéjét, del di l ui femore, amJ 
bizonyosan egy a latin tudósítás coxájával, vagyis ágyék
csontjávaJ.2 Ott van most is. Megnéztem 1889. jún. 23-án. 
Úgy kellett tehát történnie, hogy az ereklyét 1740 után a 
Szentháromság-egyházból átvitték a Szent Ferenc-egyház 
kápolnájába. Egy mult századi tudósítás arról is beszél, 
hogy Szent Gellért némely ereklyéi Bolognában a ferenc
rendűek templomában vannak. 3 Eszerint a megmaradt 
ereklyék három városban : Velencében, Bolognában és 
Prágában voltak szétszórva. 

Bi.ztos forrásból értesültünk végre arról, hogy leg
újabban Szcntünk ereklyéinek némely részecskéi újra 
visszakerültek hazánkba. 1865-ben Trevisanato kardi
nális és velencei pátriárka egy velencei kanonok által elkül
dötte hazánk akkori primásának <<partem inferiorem femo
ris s. Gerardü> azaz Szent Gellért ágyékcsontjának egyik 
részét, vagyis egy részt abból, ami aS. Francesco alla Vigna
egyházban volt elhelyezve. A hitelesítő okiral 1865. július 
25-én kelt. Ugyanekkor Simor János, akkQr még györi 
püspök is kapott egy részt Szent Gellért ereklyéiböl, ame-

1 Fiamini i. m. IV. vol. 356. l. után Városy i. c. Religio. 1886. 
II. félév. 186. l. 

2 V. ö. Váro:; ll becsescikk H R('ligio. 1886. II. ftlltlv.186-1.87. ll .. 
3 Acta Sanctorum mensis Septembris. VI. k. 722. l. 
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l;yek most Győrben vannak. Mindkettő külön ereklyetartó
ban volt elhelyezve. Simor hercegprímás később szülő
városa, Székesfehérvár székesegyházának és a budapesti 
papnevelőház kápolnájának juttatott a birtokában levő 
ereklyékből. 

* 
Visszapillantáskép még egy pár szót akarunk hozzá

tenni az elmondottakhoz. 
Nemzetünk hittérítői között, amint minden nagyítás 

nélkül mondhatjuk, egyik legkiválóbb volt Szent Gellért. 
Nem ő hintette el hazánkban a keresztény hit első magvait, 
de nagyban, sőt tán a lehető legnagyobb mértékbenközre
működött arra, hogy az elhintett mag gyökeret verjen sa 
keresztény hit fája századokig 'fennálljon. Ha egyebet sem 
tett volna Szent Gellért, mint azt, hogy jórészben ho;tzá
járult ahhoz, hogy Magyarországról ezt mondhassa el a 
régi ének: -

•Virágos kert vala hires Pannonia, 
Mely kertet öntöze a szép Szdz Mária• ; 

ha semmit sem tett volna, csak azt, hogy a magyar népet 
megerősítette Védőasszonyának tiszteletében, már akkor 
is az ő érdeme szavakkal ki sem fejezhető. 

De azonkivül ő nevelte a magyar ifjúság legszebb lilio
mát, Szent Imre herceget ; ő térítette meg a Tisza-Maros
mentén sűrűn lakó magyarságot l Letett legforróbb vágyá
ról, a Szentföldnek látogatásáról, feláldozta égő kívánságát 
s a magyar nép javára szentelte életét. S mintha mindez 
nem lett volna még elég, odaadta e nép üdvéért magát, 
életét és véré:t, engesztelő áldozatul az Istennek. Vérével ön
tözte a magyar földet, csakhogy ott meggyökerezzék, meg
erősödjék a katholikus hitnek szép virága, hogy mint má
sutt, a vértanuk vérével öntözött föld annál bővebben 
teremjen szenteket, e hitben üdvözült magyar lelkeket. 
Lehet a magyar népnek valaha eléggé e nagy vértanu iránt 
köteles háláját leróni ? 
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Azért az ő neve és tisztelete össze van nőve a magyar 
nép szivével, össze van nőve még a föld rögével is. Hisz pl. 
Szent Gellért egykori egyházmegyéjére nézve sokáig -
századokig - elmondhatta a magyar azt a rettentő szót : 
<Özerte nézett s nem lelé honját a hazában», mert ott való
ban <<más faj állott a kihunyt helyére•. Ámde az új faj aja
kán is áldva hangzik Szent Gellért neve, székhelyén temp
lom emelkedik tiszteletére. Vagy pedig : Hiába nevezte el 
az országunk szivében emelkedő hegyet a beköltözött német 
nép Kreenfeldnek, utóbb Blocksbergnek, a magyar nép 
nyelvén mindig élt és él annak igazi neve : Szent Gellért
hegye. O bár az Alfa és Omega - kezdet és vég -az Úr 
Jézus Krisztus engedné, hogy a Szent Gellért által hirde
tett és vérével megpecsételt hit is oly szilárdul, kürthatatla
nul maradna a magyar nép szivében s azt semmi zivatar 
ki ne téphetné l 
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JEGYZETEK SZENT GELLÉRT 
ÉLETÉHEZ. 

J. Sze nt Gellért nevéről. 

~ <<Gerardus)> névalakból kiindulva így fejti meg: I
ZENT GELLÉRT nevét Temesvári Pelbári a latin 

')',S:.:J Gerar (görög szó) = szent és dos = ajándék; 
~ úgy hogy szerinte c szó annyit tesz, minl : szent 

ajándék. (Batthyány i. m. 362.1.) Ezt elfogadja Bailhyány is, 
hozzáadva még azt a véleményt, hogy a velenceiek idővel a 
görög <<gerar)> szót olaszra (sacredo) változtatták s így a 
<<Gerardus)>-ból Sagredo lett. (Batthyány i. m. 362. l. o. 
jegyzet.) Ez pedig épen egy híres, nemes, velencei patrjeius
család vezet~kneve. Már pedig Sansovino Ferenc, XV. 
századbeli olasz író és a muranói egyház breviariumi 
szakaszai szerint Szent Gellért épen e Sagredo-családtól 
származott. (Batthyány i. nL VII. l. c. jegyz. Bollan
disták: Acta sanctorum mensis_ septembris. VI. k. 726. l.) 

Tehát két vélemény áll előttünk : egyik Szentünk 
keresztnevére, másik vezetéknevére vonatkozik. Vegyük 
ezeket röviden bírálat alá. 

Temesvári Pelbári véleménye Szent G<.>llért kereszt
nevéről nagyon szép, de el nem fogadható. Mert, eltekintve 
attól, hogy a <<Gerardus)> szónak utolsó <<dus)> szótagja 
semmikép sem egy a görög <<Öwpow vagy a latin <<dos)> 
szóval, ki nem menthető figyelmetlenség volna tekinteten 
kívül hagyni azt, hogy Szent Gellért egykorú életírója az 
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ő nevét nem <<Gerardus)>-nak, hanem mindig <<Gcrhardm»>
nak írja, s így ebből elhagyva a latinosító <<US)> végződést, 
Szent Gellért eredeti neve <<Gerhard)> volt. Ez pedig el 
nem tagadható rokonságban áll a : Gebhard, Gotthard, 
Eckhard, Bernhard, Gunthard stb. nevekkel, amelyek 
mind germán származásúak. Tehát Gerhard is germán és 
nem görög név. Hiszen az első férfi is, aki e néven a szen
tek surába jutott, Szent Gellért touli püspök, lotharingiai 
és így germén származású volt. S hogy épen ilyen germán 
név divatozoU Velencében, azon nem fog csodálkozni 
senki, aki tudja, hogy Olaszország északi részén egymást 
váltották fel a germán származású herul, gólh és longo
bárd népek s akkor pedig, midőn Szentünk született, 
majd egész Olaszország a német császárok (a három Ottó) 
hatalma alatt állott s a német uralom virágzása tetőpont
ját érte. 

Temesvári Pelbárt véleménye ekkép elesik s ennél
fogva megdől Batthyány-nak erre alapított nézetc is, mely 
szerint <<Gerardus)>-bóllett később Sagredo. Gradisca mellett 
van egy Sagredo nevű kisebb hely, bizonyára innen kapta 
az a patriciuscsalád vezetéknevét. Ezzel azonban még nem 
volna megdöntve az a nézet, hogy Szent Gellért a Sagredo
családból származik, csak elveszíti egyik bizonyítékát. 
A másik bizonyíték pedig, amelyre e nézet támaszkodik, 
nagyon gyenge, mert három-négyszáz évvel később élő 
írók oklevelek megszólaltatása nélkül szűkölködő állítása 
történeti valóságnak el nem fogadható. Wion Arnold-nak 
lett volna alkalma egyedül e nézetet bizonyossá tenni, 
de ő azt elmulasztván, aligha lehet valaha e mulasztást 
pótolni. 

Szent Gellért nevével összefüggő, érdekes kérdés még 
az is, ~ régi magyarok miként ejtették ki Szentünknek 
<<Gerhard)> nevét? 

Minthogy az idegen nevek kiejtésére nézve a magyar 
egyrészt a vallon-olasz, illetőleg ó-francia nyelvű mesterek, 
másrészt pedig a németek után indult, annálfogva biz
tosra vehetjük, hogy <•Gerhard)> kimondásában először is 
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a vallon-olasz alakot használta. Ezek pedig <<Geraldl>-ra és 
<<Girald1>-ra változtatták a <cGerhard1> nevet (Zichy..cs. 
okmánytára. I. 568. l. Katona: Historia Critica. I. k. 337. 
l.) Magát Szent Gellértet is <cbeatus Geraldus1>-nak írja egy 
(Avignonban, tehát francia hatás alatt kelt) 1345-iki pápai 
oklevél. (Theiner: Monum. Hung. s. illustr. l. k. 890. l.) 
Ezen alakot fenntartotta egy sárosmegyei falu, melynek 
ma is .<<Gerált» a neve. 

Természetesen ez nem volt egészen magyaros aJak, 
mert a magyar a magas és mély magánhangzókat egy 
szóban nem túri, hanem a második hangnak illeszkednie 
kellett, azaz magashangúvá válnia: Azért a Gerált alak 
csak Sárosmegyében tótok és. németek ajkán tartotta 
fenn magát. A színmagyar vidéken a Gerhard név másik 
alakulása is a h elhagyásával indult meg. Amint Bernhard
ból lett először Bernárd vagy Sieghard-ból Zsigárd, úgy 
lett Gerhard-ból Gerárd. A XIV. században az illesz
kedés törvényeszerint ebből Gerérd-nek, Gerért-nek kellett 
alakulnia. Ámde a magyar nehezen mond ki egymásután 
két r hangot s mindig, ha az első r hang után mással
hangzó következik, akkor a másik r hang l-re változik, 
mint pl. barbier-ből lesz borbély, Barbara-ból Borbála. 
Ha pedig az első r után magánhangzó következik és így 
az első r két magánhangzó közé kerül, akkor az első r 
hang változik át ly majd ll hangra, mint például a régi 
firér (vierer) szóból is előbb fillyér azután fillér lett. 
Épen így Gerérd vagy Gerért-ből is lett először Gelyérd, 
Gelyért végül pedig Gellért. Girót, Gyirót nevek, ame
lyekkel eddig a Gellért nevet egybevetették nem a Ger
hard, hanem a Gerhold germán névből keletkeztek. 
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l J. Szent Gelltrt ~letének időrendi kérdéseiről. 

•

ZENT GELLÉRT születése évét: s egész életének 
chronologiáját csak halála évétől visszafelé 
állapíthatjuk meg, s igy is csak körülbelül. 
Célszer-űnek véltük az ő élete történetére vonat

kozó időrendi kérdések együttes tárgyalását ; így sok
kal világosabb lesz érvelésünk és számításunk. Szent 
Gellért meghalt 1046. szeptember 24-én. A nagy legenda 
és a pozsonyi kis krónika halála évét 1047-re teszik 
ugyan (Batthyány i. m. 35. l. és Mátyás Flór i án : His
toriae Hungariae Fontes Domestici. III. k. 208. 1.), de 
ez el nem fogadható, mert a teljesen egykorú Her
mannus Contractus, úgyszintén az altaichi évkönyvek 
és Hersfeldi Lambert bizonysága szerint 1046-ban tör
tént az a lázadás, melyben Szentünk vértanuságot szen
vedett. (Katona: Historia Critica. I. 688. 1.) Halála napját 
az úgynevezett pozsonyi kalendárium hibásan teszi július 
26-ára ( Koller : Historia episcopatus Quinqueecclesiensis. 
I. 395. l.), mert hiszen megvan Szent László törvény
könyvében, hogy a régi magyarok Szent Gellért ünnepét 
Szent Máté és Szent Mihály napjai közt ülték meg (Corpus 
iuris Hungarici. Dec. •s. Ladislai Liber I. c. XXXVIII.) 
s eme egész a XI. századból származó a<lat teljesen bizo
nyossá teszi azt a másik régi hagyományt, mely szerint 
Szent Gellért szeptember 24-én szenvedett vértanuságot. 
Hogy most, a csanádi egyházmegyét kivéve, míndenütt 
szeptember 25-én ünnepeljük Szent Gellért vértanuságát, 
annak az az oka, hogy a Boldogságos Szűznek <<de Mercede• 
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(<<a rabok kiváltásáróh> nevezett) ünnepe szintén e napra 
esik s ennélfogva Szent Gellért ünnepe 25-ére tétetett át. 

Megállapítván ekkép Szent Gellért halála évét és 
napját, ettől visszafelé kell számítanunk, hogy meg
tudjuk születése évét s élete nevezetesebb mozzanatainak 
idejét. 

Az első kérdés, mikor lett ő püspök? A nagy legenda 
egyenesen nem mondja meg ezt, de eléggé elárulja, hogy 
jóval hamarább Szent István halála événéL Mert a legenda 
clbcszélé"se szerint a csanádi egyházmegye lakosainak meg
térítése, legalább is száz egyház felépítése, 30 magyar ifjú 
kiképzése stb., még mind Szent István életében történt. 
Ugyancsak a legenda beszéli azt is, hogy Szent Gellért 
Szent István királyunktól 1000 márkát eszközölt ki a csa
nádi Szent György-egyház építésére, 500 márkát pedig a 
csanádi Szűz Mária-egyház építésére s megjegyzi, hogy a 
király (>Z akkoriban roppant értékű pénzmennyiséget még 
életében lcfizette az utolsó dénárig, tehát nem egyszerre, 
hanem hosszabb idő alatt. S ha ehhez még hozzávesszük, 
hogy Szent Gellért 1038 előtt már mint püspök Olasz
országban járt, ami az akkori közlekedésviszonyok közt 
egy évet is megkövetelt, bátran mondhatjuk, hogy mindez 
egy-két év alatt meg nem történhetett, s ennélfogva egé
szen elvetendő azok véleménye, akik Szent Gellért püspök
ségének kezdetét 1035-re teszik. (Pl. Pray : Specimen Hier
archiae Hungaricae. II. k. 278. l., Lányi: Magyar egyház
történelem. l. k. 313.1., Cherrier: A magyar egyház törté
nete. 35. l. Csak a főbb írókat idézzük, az őket követők 
műveit fölsorolni fölösleges, mert hisz. úja t úgy sem mon
danak.) Ugyanez okból tarthatatlan Katona véleménye is, 
aki 1033-ra teszi a csanádi pűspöks{.g keletkezését. (L m. 
I. k. 417. l.) Ama nagy műnek, a csanádi egyházmegye 
lakosai megtérítésének, plébániák és iskolák létesítésének 
végbevitelére bizonyára szükséges volt 7-8 esztendő s 
ennélfogvaSzent Gellért tettleg 1030-ban foglalta el püspöki 
székét. Ezzel a dolog természetéből s a nagy legenda hall
gutag bizonyílékából vont nézetünkkel egészen nwg<>gyezik 
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a pozsonyi kisebb krónika, amely Szent GeUért püspökké 
fölszenteltetését az 1030-ik évhez jegyzi föl. (Hist: Hung. 
Fontes Domest. III. k. 208. l.) Már pedig ez a kisebb kró
nika hibáz ugyan, de rendesen csak egy-két évet, pl. Szent 
István halálát 1037-re, Szent Lászlóét 1097-re teszi, 1038 
és 1095 helyett. Ez azonban még nem nagy különbség s 
így Szent GeUértre vonatkozó adata elfogadható. 

Ez időponttól visszafelé számítva, Szent Gellért hét 
egész évig, azaz 1023-1030-ig a bakonybéli rnonostorban 
élt. Ez előtt pedig Szent Imre herceg nevelője volt. Sajnos, 
a legenda nem mondja meg határozottan, hány évig tartóz
kodott a királyi udvarban? Csak úgy általában jegyzi meg, 
hogy <<Sok ideig1>. (multis diebus). De hát rnennyi ideig? 
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a nagy legenda mindjárt 
azután beszéli el, hogy Szent Gellért a bakonybéli monos
torban hét évig, Bolognában pedig azelőtt öt évig tartóz
kodott, de mindkét alkalommal kiteszi az évek számát s 
nem hangsúlyozza oly erősen azt <imultis diebus1> (sok 
ideig), mást nem gondolhatunk, rninthogy e <<multis diebus1> 
kifejezés alatt a nagy legenda hét évnél is többet, leg
alább !lYOlc évet értett. Ha pedig ez áll, akkor Szent 
Gellért 1015-ben, május havában ért hazánkba. 

Ez a második sarkpontja a Szent Gellértre vonatkozó 
chronologiai számításnak s azért el nem mulaszthatjuk, 
hogy minden e számítást igazoló mellékkörülményt föl ne 
említsünk. E számítás ugyanis teljesen összevág azon adat
tal, mely szerint Szent Gellért a királyi udvarban Szent 
Imre herceg nevelője volt. Szent Imre, tudjuk, 1007-ben 
született, 1028-ban házasságot kötött, 1031-ben meghalt. 
Ha tehát Szent Gellért 1015-ben jött hazánkba, épen a 
legalkalmasabb időben érkezett, hogy Szent Imre neve
lését átvegye, mert ez akkor épen nyolcéves volt. A nagy 
legenda tanusága szerint aztán tanította Szent Gellért 
Szent Imre herceget egész addig, míg látta, hogy ez <•nö
vekszik az erényekben s Krisztus segítségével az emberi 
nem ellenségét férfiasan győzi le,>, tehát nem egész addig, 
rníg Szent Imre házasságra lépett, hanern csak úgy 16 éves 
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koráig, amikor már magára hagyhatta ; ~mi megint meg
felel az 1023-ik évnek. 

A másik figyelemreméltó mellékkörülmény, amely a 
mi állításunkat nagyban támogatja, az, hogy a nagy legenda 
tudósitása szerint szent Gellért Zárából husvét után el
indulva, kereszt feltalálása napiárt érkezett meg Pécsre. 
(Batthyány i. m. 310, 313. H.) Szent Gellért nem egyedül, 
hanem több kisérővel utazott, könyveiket s az élelmi
szereket szamarakon szállították. Egész kis vándorcsapat 
volt tehát ez, amely akkor hazánkba indult s az nem mehe
tett sebesebben, mint ahogy a hosszú útra induló kara
vánok. Ezeknek egynapi útja, amint ki van számítva, 
legfeljebb öt rnérföld, rossz utakon még kevesebb. (Száza
dok 1881. évf. 3-12. ll.) Megjegyzi a legenda azt is, hogy 
e vándorcsapat először északnak tartott, aztán keletnek 
fordult s úgy érkezett meg Pécsre ; ez m·utatja, hogy Zárá
ból a mai Károlyváros irányában jöttek az Ozalytól délre 
eső Novigrádig s e tájon fordultak keletnek. Igy számítva 
az út nagyságát, Pécs Zárától 55-60 mérföldre esik. Eny
nyi út megtételére az akkori viszonyok között, egy napra 
3 mérföldet szánútva s föltéve, hogy mindig utaztak, 
nagy kanyarulatokat nem tettek, 12 nap kivántatott, sőt 
rnivel közben két vasárnapot is tartottak, 14 nap is szük
séges· volt. Meg van ekkép határozva az utazás idejének 
határpontja (május 3.) és hogy hány napig tartott (12 vagy 
14 nap). Még az indulás napjátkell megkeresnünk. A nagy 
legenda azt mondja, hogy a nagybőjt napjainak elmultá
val ([transactis diebus quadragesime] Ballhyany i. m. 309. 
l.) hajóra szálltak, Zárába vitorláztak, ott élelmiszereket, 
teherhordó szamarakat vettek, vezetőt fogadtak s úgy 
indultak meg. A nagybőjt napjai husvéttal érnek véget ; 
akkor még husvétnak mindahárom napját megülték s 
ennélfogva csak husvétszerdán szálltak hajóra Szent 
Gellért és kisérői. A Póla mellett eső Szent András-szigettől 
Záráig bizonyára eltartott a hajózás 2-3 napig. Zárába 
érvén, míg a hosszú útra való készülödéseket megtették, 
szintén beletelt vagy két nap. Ekkor már elkövetkezett 
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fehérvasárnap ; ezen napon nem indulhattak, igy tehát 
tulajdonkép csak fehérvasárnap után való hétfőt lehet 
főlvennünk az elindulás napjának. 

Lássuk már most, melyik év az, melyben az utazás 
kezdő.:. és határpontj a, úgyszintén annak ideje összevágnak. 
1028-ban (némelyek ez évre teszikSzent Gellért hazánkba 
jövetelét) husvét április 14-ére esett, fehérvasárnap hétfője 
április 22-ére, ettől május 3-áig csak ll nap van, ami nem 
elég. 1022-ben (Katona s az őt követők serege ez évre 
teszik szent Gellért hazánkba jövetelét) husvét március 
25-re esett, fehérvasárnap hétfője április 2-ára, ettől május 
3-ig 30 nap teltel,ami tulságos sok. 1021-ben husvét április 
2-re esett, fehérvasárnap hétfője 10-ére, megint 22 nap 
jutna az utazásra, ami ismét sok. 1020-ban csak nyolc nap 
jutott volna az utazásra, 1019-ben 26, 1018-ban 18, 1017-
ben csak négy; 1016-ban 23. Abban az évben pedig, melyet 
mi Szent Gellért hazánkba jövetelének tartunk, 1015-ben 
husvét április 10-ére esett, fehérvasárnap után való hétfő 
április 18-ára. E közt és május 3-ika közt, a két közbeeső 
vasárnappal együtt, épen 14 nap telt el, ami fentebbi szá
mításunkkal· épen egybevág. 

1015-nél azért sem lehet későbbre tenni Szent Gellért 
hazánkba érkeztét, mert a nagy legendában a pécsi 
püspök Szent István királyunkat Szent Gellért hazánkba 
érkeztekor fiatalkorban levőnek mondja (in iuvenili etate 
constitutus, Batthyány i. m. 319, l.). E kifejezés a nagy 
legenda régiségét bizonyítja egyrészt, de másrészt a mi 
nézetünket is. A régiek ugyanis körülbelül 10 éves koráig 
csak parvulus-nak (kisded) nevezték az embert, aztán 
10-13 éves koráig mindig csak puer (gyermek) nénel 
illették, pl. magát Szent István királyunkat 17-18 éves 
korában (l-list. Hung. Fontes Domest. l. k. 170, 171. ll.) s 
csak azután nyerte a iuvenis (fiatal) nevet. 1015-ben még 
nevezbette Mór püspök Szent István királyunkat fiatal
korban levőnek, mert akkor még csak 40 éves volt (Mát y ás 
Flórián kimutatta, hogy ő 975-ben szülétett. Hist. Hung. 
Fontes Domestiéi. IV. k. 291-296. ll.), de 1022-ben, mikor 
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már az 50 év felé közeledett, bajosan ; 1028-ban, mikor 
már 53 éves volt, semmiesetre sem. 

1015 előtt Szent Gellért legalább két évig apát volt 
a velencei Szent György-monostorban. Tehát körülbelül 
1012-1015 februárig. Ezelőtt öt évig 1007-1012-ig a 
bolognai iskolában tanult, 1005-1006-ban pedig az emlí
tett monostornak perjele volt. Minthogy pedig 30 éves kora 
előtt aligha választhatták apátnak, de különben is a le
genda szerint ekkor már a férfikorba lépett (cumque venis
set ad tempus provectioris aetatis. Batthyány i. m. 304. l.), 
1012-nél 30 évvel bizonyára előbbre kell tennünk az ő 
születési évét és igy ha nem is egész biztonsággal, de azt 
hisszük eléggé alaposan be van bizonyítva, amit fentebb 
Szent Gellért életében állítottunk, hogy t. i. Szentünk 977-
982 közt született. 977 előtt nem születhetett, mert csak 
982-ben alapították azt a monostort, amelybe őt ötéves 
korában beadták. 

Még egyszer összevonva röviden, amit eddig kifej
tettünk, szent Gellért életének chronologiája ez: Sz ületett 
körülbelül 980 körül, perjellé lett 1005 körül, apáttá lett 
1012 körül, hazánkba jött, hacsak minden jel nem csal, 
1015-ben; Bakonybélbe vonult 1023-ban, püspökké lett 
1030-ban, meghalt 1046. szeptember 24-én. 

Sajátságos, hogy a régi történetírók Szent Gel1ért 
életmozzanatainak időrendi meghatározásában mindig két 
véglet között mozognak. Pl. Stilting szerint Szent Gellért 
1008-ban jött Magyarországba (Acta Sanctorum mensis 
Septembris. VI. k. 715-720. ll.), Kol/er József szerint 996-
ban (i. m. I. k. 104-5. ll.), ellenben lVion Arnold szerint 
1028-ban (Vita sancti Gerardi. 4.1.) Katona és az őt követő 
magyar irók szerint 1022-ben (Katona i. m. I. k. 228. l. és 
másoknál). Mi az előadott bizonyítékok erejénél fogva az 
arany középutat követtük, Szent Gellért hazánkba érkeztét 
1015-re tevén. Érdekes lesz tudnunk, hogy régi történet
íróink nagy nézeteltéréseinek mi lehet az oka? A mi szá
mításunk helyes volta csak erősbödni fog, ha az ő téve
désük forrását kikutatjuk Stilting· és Koller tévedését 

16t. 



az okozta, hogy ő}{ Szent Gellért. nagy legendáját csak 
Wion hibás kiadásából ismervén, azt valóságos kohol
mánynak tartották, hitelességét tagadták. Wion nem volt 
jártas a magyar történelemben, nem tudta, mikor halt meg 
Szent Imre herceg. Kalonej-t pedig egyrészt Wion vitte 
tévedésbe, aki azt irja, hogy Szent Gellért 1021-ben még 
apát volt Velencében, másrészt pedig és legfőképen őt és 
a többieket is az hozta zavarba, hogy a nagy legenda sze
rint azon évben, mikor Szent Gellért hazánkba jött, Mór 
volt a pécsi püspök. Holott ők úgy voltak meggyőződve, 
hogy 1015-ben nem Mór, hanem I. Bonipert ült Pécsnek 
p_üspöki székén. Wion állitásával könnyen végezhetünk. 
O maga bevallja, hogy nem oklevelek, hanem csak hozzá
vetések alapján állapitotta meg a velencei Szent György
monostor apátjainak időrendes sorát (i. m. Annotationes 
5. 1.). Ennélfogva az ő hozzávetése más bizonyítékokkal 
szemben számba nem jöhet. 

Katoná-nak s az őt követőknek állitása, hogy 1015-
ben Bonipert volt a pécsi püspök, igaz, de csak annyit 
bizonyit, hogy Valternek 1086 táján élő tanítványa rosszul 
emlékezett a régi pécsi püspök nevére. Arra emlékezett, 
hogy az ő kora előtt sokáig (1036-1066.) Mór nevű ült a 
pécsi püspöki széken. Azt gondolta tehát, hogy 1015 táján 
is ez volt a pécsi püspök. Nem szükséges tehát egy kései 
iró emlékezetének botiása miatt Bonipert halálát 1022-re 
tenni és utána Mór nevű, az l 036-66. években fáradozó 
püspökről. különböző püspök létezését feltenni. 

Ha az életíró e tévedését kiküszöböljük, nincs semmi 
akadálya annak, hogy Szent Gellértnek hazánkba érkezését 
1015-re tegyük. 
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- püspöki miiködése 88-101. 
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ben 62. 
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szónoklatai 52-53, 59. 
szü.lei 9-11. 
születése 11. 
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114-119. 
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- touli püspök 157. 
Szent Günter 58, 62. 
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77, 79, 96. 
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54-62, 69, 73-74, 82, 97, 
145. 
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159. 
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8, 11. 
Szent llárton püspök 76, 82, 145. 
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tora Bolognában 28. 
Szent Simon erek!yetartója 148. 
Szentszék (apostoli) 106, 142. 
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Szent Zachariás-monostor Velen-
cében 8. 

Szerémi Kamonczi György 110. 
Szerzetesek érdemei 4, 13-14. 
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Szirdián szerzetes 28. 
Szolnok ispán 131, 133. 
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Szőnyegek 91. 
Szőreg község 75. 
Szőregi monostor 112. 
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Temes':'ári Pelbárt 140, 156. 
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Tisza folyó 69, 73, 79. 
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Tized 83, 130. 
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Tömpösi monostor 112. 
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Rave'nnában 107. 
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Vendégség 79, 84, 141-142. 
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Viddin 74. 
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Vilmos apát 27-28, 32. 
Wion Arnold 48, 149, 152, 164. 
Zarándoklás 22. 
Zarándokló szerzetesek 43. 
Zára 47. 
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Zobori monostor 83. 
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