
Aki a szentségekhez járul, arra kötelezi el magát, amit a hitén keresztül már
megismert és remél. Mindkét esetben mint az egyháznak, a mísztíkus testnek
tagja fordul a fő, Krisztus felé, ezért kitett annak a kegyelmi hatásnak, amely
Krisztusból az egyház felé árad. A szentség tárgyi hatékonvságának (opus opera
tum) .magyarázatát pedig csak· abban kell keresni, hogya szentségben jobban
megnyilvánul Krísztus ígérete és elkötelezettsége, továbbá a szeritség felvevőjé

.nek engedelmessége és Krísztussal való azonosulása.

SZENNAY ANDRÁS

Szent Gellért lelkisége és teológiája

Gellért lelki nagysága különösen az ország kritikus időszakában mutatkozott
meg. István király életének utolsó szakaszában elsősorban Gellért püspök védte
a korabeli reakciós erők ellenében a még zsenge, újonnan ezervezett magyar
allarníságot és a keresztény hitet. Később, Szent István halála után, a belső párt
viszályok idején kemény szavakkal fordult mind Péter, mind Aba Sámuel kirá
lyok .ellen, és ugyancsak szígorúan korholta a hol az egyik, hol a másik párt szol
gálatába szegődő püspöktársait. - tIetének befejezése - nyugodtan állíthat
Juk ~ a hitért és a magyar hazáért vállalt mártírhalál volt. A pogány Vatha
csapatai 1046. szeptember 24-én fogságba ejtették. majd a ma is róla elnevezett
Gellért-hegy lábánál társaival együtt kivégezték. Holt tetemét Csanádra vitték.
és az általa alaJpított Szűz Mária apátság templomában helyezték örök nyugalomra.

Gellért lelkisége
Az olyan lelkületet - vallhat,Í'Uk Kühár Flórissal -, mínt Szent Gellérte, igen
nehéz elemezni. A nagy természet hangjai csendülnek ki belőle, a természleté.
mely rejtelmes, mínt a~kony erdeje az éjszakában, - és mégis olyan átlátszó,
mínt a kristálytiszta forrás és patak vize. Ennek a természetnek a hangja talál
visszhangra Gellért lelkében, - és a kettő együtt Istent dicséri. Teljességgel soha
nem lesz megmagyarázható az ill hét év, melyet Gellért a bakonyi remeteségben
töltött. Milyen eszmék és képek töltöttélk be lelkivilágát? ts ki lépheti m a át
annak a belső szentélynek a küszöbét, melvben közel ezer esztendeje a szent
életű remete élt, együtt az erdővel. fákkal. virágoíokal, állatokkal, forrásokkal.
patakokkal, esiliagos éggel? Azt sem ismerhetjük pontosan, miként gazdagodott
lelke. az ilyen érintésektől. hogyan formálódott az Isten kezében? Nem tudjuk,
miként is fejlődött az a lélek, amely számára hamu Iesz lassan a világ minden
dicsősége, a királyi udvar pompája, jóléte, és később mégis oly erőssé válik.
hogy szembe mer szegülni földi urával, Aba Sámuellel, nem teszi felére a koronát
és szemébe merí mondaní mínden gazságát, Akkor majd me~isméi1i, amit Deli.'
öeratio-jában már egyszer leírt a gonosz uralkod6król, akik csak azért hatalmas
kodnak, hogy királyoknak hívják őket. de a népet fölfaJiák, adókat követel
nek és önmagukat tiszteltetik, maguknak követelnek imádást.

Megmagyarázhatatlan marad az is, milven tűz és erő égeti, hajtja. hogy elius
son addig a sziklás hegyig, ahol majd vére omlik a magyar hazáért és a keresz
ténységért. Mert hogy a hazáért is, azért a földért és népért. ahol működött.

melyet megszeretett, - afelől semmi kétségünk sem lehet. Talán azért annyit
elmondhatunk : Gellértet fokozatosan egyrészt bizonyos világmegvetés, contemptus
mundi, másvészt az amor Dei, az istenszeretet hatotta át, s e két erőnek szárnya
lett lelkének hajtóereje. Ez az amor Dei. az istenszeretet összefonódott Gellért
ben egyháZának szeretetével.

Amikor az egyházról írt vagy szólt, szinte nem tudta korlátok közé szorí
taní lelke érzéseit. A szavak kifogyhatatlanul ömlenek lelkéből. így valóban csak
elhivatott, tüzes lelkű, mélységes hitű apostol nyilatkozhatott meg. akit elsősor

ban nem a tudományos közlés. az ismeretterjesztés szándéka vezetett, hanem
Krisztus művének, a keresztény életnek valóra váltása. tanúságtétele.
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Az egyházra tekintve Gellért nemcsak látható, tapasztalható mozzanatokat,
tényeket vesz észre, hanem olyan kegyelmi tényezőket. lelki értékeket is, ame
lyek az evllágí látás előtt rejtve maradnak, semmiféle történeti Valty 1000ikai úton
meg nem közelíthetők,

A modern lelkiség és a mai ekklezíológía számára cis termékenyítőlag hathat
mindaz, amit szeritünk az egyház dinamikájáról tart: aZ" egyház számára nem
élettelen váz és keret,hanem élő valóság, mert a lelkekben folytonosan újjá
szüli Krisztust. Isten kegyelmi áramlása termést biztosító esőként öntözi az
egyházat, amely épp ezért a világ végéig új és új nemzedékeket szül.

Szent Gellért bizonyosan ismerte Ágoston eszméit az egyházról. De mindazt.
amit Szent Agostonnál vagy másnálolvashatott, imádsága, elmélkedései közben
- a bakonyi magányban vagy a dunántúli, alföldi, Buda-környéki gyalogOS, ló
háton vagy szekéren megtett útjain, miközben hirdette az evangélíumot - sze
mélyes kincsévé érlelte. :es ha olvasta is Agoston definíciószerű kijelentését:
ecclesia unitatis societas vinculo caritatis ineunda - később ez a meghatározás
is - imádságai, elmélkedései nyomán - személyes meggyőződésévé asszimilálódott.
Amikor pedig vigyázó szernmel nézte a hazánk földjén kialakulóban levő egyház
sorsát, megjelenhetett előtte az égi Jeruzsálem apokaliptikus képe: oda kívánta
hívni, elvezetni új népét,. a magyar testvéreket, ahol már nincsen szenvedés és
gyász, ahol maga az Isten töröl le mínden könnyet. Szeme az eltet látta már
a földön: a Napba öltözött Asszony. a Szűzanya csodás Iénvességet ......, melvről

oly szépen prédikált Székesfehérvátótt.
Gellért egész lelkével, egész valójával a magasba kívánt szállni. ahogy a

Deliberatió-iJan - míntegy önvallomásként - írja: "Aki valóban, meg akar nyu
godni, annak gulambsaárnyra van szüksége", Ehhez a lelki felemelkedéshez két
szárny segítette: az Isten szeretete (S a lemondani is tudó belső béke keresése.
Igazi, bensőséges béke után vágyakozott az olykor nagyon is nvugtalannak tűnő,
zarándok lelke. A békét, lelkének nyugalmát kívánta keresni előbb a. kolostor
csendjében, majd a hit hirdetésének kemény munkálában, ezt követően pedig
a további Ieladatokra, a püspökségre előkészítő bakonví magányban. :es a végső
megnyugvás után vágyott nyilván akkor is, amikor - üldözőiért imádkozva 
életét adta, hogy megnyerhesse azt,

Szíve minden vigasztalás forrása, a béke egyetlen és végleges bíztosítöía.
lsten után tört, Istenének felfedezhető nyomait kereste földi zarándokútján. Ke
reső, fürkésző szeme mindenütt megtalálja: "Aki Teremtőjét tudatlanságtól gá
tolva nem képes felismerni, - írja a' Deliberatio-ban - az nézzen fölfelé az égre.
19y megtanulja. milyen 'hatalmas az, aki mindezt a semmiből teremtette. Hogy
senkinek ne legyen mentsége, hogy Istent nem ismeri, bizonyságul is meg
vigasztalásul is megalkotta ő az eget. Azt akarta, hogy így mindenki filo
zófus legyen, - a lehető legjobb, legcsodálatosabb ismerettel. Mert ha kérdi
valaki, hogy milyen fényes az Isten. hát nézzen a Napba. melyet Isten alkotott.
Lássa meg, hogyan ragyog az, akinek teremtő erejétől fénylik a Nap. Ha az
érdekli, mily nagy az Isten, hát vizsgálja meg az eget és a földet. :es mível mind
ezt még a lángelme sem éri fel, azért fontolja meg Alkotójának végtelenségét,"
Nagy rnísztérlurn a ragyogó napfény, de nem kevésbé Isten titkát idézi Gellért
előtt a bebonult ég is: "Mélységes rejtélyek borítják el és magasságok, szózatok
felhői. A felhős egek titkába senki sem hatolhat be a Szentlélek tanítása. segít
sége nélkül".

SZEmtünk számára a természet is meg a kinyilatkoztatás is tele van rejtély
lyel. Csak a hit világossága lebbentheti fel a fátylat. hatolhat a titok közelébe.
Meg van róla győződve, hogy Isten minden megnyilatkozása kifürkészhetetlen.
És ez a meggyőződés ösztökéli. hogy hitének lámpásával ~resse mindenütt - a
Szentírás írott szavában és 'a természetben - a természetfölötti nyomát, árnyékát,
szimbólumá t.

A kolostori évek, a zarándokút, a királyi udvar zaja, a bakonyi magány és
a püspöki szolgálat gondja-terhe - mind arra enged következtetni. hogy Gellért
lelkében már sok minden lehiggadt, fel tisztul t. míkor DeliberlJtio-ját megírta.
Mégis, ez az egyetlen fennmaradt írása ls csapongó fantáziáról. kereső-kérdező

-kutató lélekről tanúskodik. A mai lélektan' Gellért képzeletvilág,át talán a sza
bad asszociációk kategóriájában könyvelné el. Gazdag és színes ez a lelkivilág,
dús fantáziájú és hirtelen változó. mint v&amiféle kaleídoszkép. A késő utókor
elemző kutatóia csak nehezen ismerhet fel benne sztsztémát, egységet, - talán
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csak a míndent feloldó. összeforrasztó Istenben. Isten felé fordulásban jelölheti
meg azt. Irásának színes szavai villódzó értelemről, csapongó Ielkívtlágröl. adnak
hírt. De: akármilyen szentírásí szóból vagy természeti képből is indul el. a kö
vetkező gorrdolatnál, a következő mondatban már ott van Istennél. kiköt Jézus
Krísztusnál vagy az ő egyházálIlál. Jól tudja - errői több helyen ír is -. holn'
az írást meg a természetet rejtett titkok fátylaként kell" tekinteni, melyet nem
elég csak némi, hanem amelyen az élő hit fÜrkésző szemével túl is kell tekinteni.
Gellért, _a szerzetes, a hithirdető. a remete és püspök erről szóban. tettekben és
irásban tett tanúságot, hirdetvén, hogy nemcsak evilági kenyérrel él az ember.
Számára tápláló 'kenyér és édes víz a Szentírás, melvnek lapjain. szavaiban az
Igazság teljességével, Jézus Krisztussal találkozik. .

Gelléri. a teológus

Az elmúlt néhány évtized szamos teológusának gyakran a szemére vetették. h02Y
munkáiát az elvont tudományosság krítikus, hűvös légkörében végzi. Ezen az
úton azután többé-kevésbé elsorvasztják a teológiában a keresztény bensőséget,

lelkiséget, a meghitt jámborságnak szinte minden rezdülését. H02Y ez a krítíka,
ha úgy tetszik, vád, megfelel-e .a tényeikJnek.ázt most ne kutassuk, - mínden
esetre az állításban van igazság. de sok a túlzás is. Most azonban nem a mo
dern teológiával, nem is a mai teológia és keresztény lelkiség 'capcsolatával
Ioglalkoznmk. Közel ezer esztendőt lépünk vissza a múltba, hogy szép .példát
állítsunk a teológiából táplálkoeó lelkiségre. Pillantásunkat nem is annyira Gellért
püspök egyetlen fennmaradt művére - tudjuk. többet is irt -. hanem sokka!
inkább az ő személyére vetettük és vetíük., Természetesen itt is áll: szerző és mü,
Gellért ~ az ő "Deliberatio supra' hymnum trium puerorum't-Ia elváiaszthatatlanok.

Hallhatjuk napjainkban is. elhangzott régebben is. hogy a középkorí teológia
azért mondott sok vonatkozásban csődöt, mert a hivő nép lelki szüksézleteínek
kielégítése helyett az .eívont spekulácíók útját járta. Ez az állítás így csak rész
ben, sőt csak kísmértékben igaz. A teológia régen és most scientia sacra, azaz
szent tudomány. Az Isten felől érkezik - ha szabad így szólnorn ' -, és az Isten
felé vezet. Mínden, még az elvontnak tűnő teológia is. ha valóban az, aminek
tartja magát, - az Istenről, az Isteni világról szól és Jézus Krisztus szent Lel
kével töltekezik, hogy -az Isten felé, az igazság teJjess,égéhez vezethessen. Ter
mészetesen - bölcs, szentpálí pedagógiával - a szellemileg-lelkileg érettebbeknek
már nem tejet. hanem szilárdabb ételt nyújt.

Olyan teológusra mutatunk rá itt. aki ízig-vérig tanult ember volt. jelentős
szellemi igényekkel rendelkezett, - és ugyanakkor ízig-vérig hivő ember. szer
zetes, pap, majd püspök, végül hitéért életét adó mártír.

Szent Geblért mint teológus benne állt a maga útját kereső, az új felé törekvő
középkori híttúdományos élet sodrában. A X. és XI. század első felében meg
pihenni látszó teológiai szakirodalomban Szent Gellért DelilJeratio-ja - ahogyan
Ibrányi Ferenc tanulmányában említi - "ragyogó csiMag, amely felújítja a VIII.
és IX. század hittudományának nemcsak fényét, de melegségét is". Különös .értéke
ennek a munkának, hogy - bár a korai középkor teológrálának minden vonását
magán viseli - egyszersmind szerzőjének lelktségéről. a hit titkaiból merítő leUd
-szellemí képéről is ad számunkra. a késő 'Utókor embere számára tájékoztatást.
A Deliberatio voltaképp szentírásmagyarázat, de eredeti alkotás. Amint a szerző

mondja, a három ifjú himnuszát előtte még senki sem magyarázta. Színessé teszi
a rnunkát, hogy a mísztíkus szentírásmagyarázat célja és eszménye vezeti. Gellért
maga is -erről írása tanúskodik' - az elmélyülésnek és egyesülésnek bizonyos,
az utókor által kíelégíjően soha meg nem határozható színtién állott. Tudatában
volt annak. hogy mísztíkus értelme csakis az Isten szavának lehet. más puszta
emberi írásnak nem, mert a Szerrtírásból a lélek kimeríthetetlen gazdagsága tárul
kozik fel az ember előtt.

Hogy a Szeritírás forgatása során Istennel találkozhassunk, ahhoz ....;. Gellért
szerínt - nem elég csak az .oívasás, Sokat kéll elmélkedni Isten írott üzenetén,
mert az Irás tU!lajdonképpe.ni értelme csak az Isten szavát ízlelgető, a misztikus
magaslatok felé szárnyalni kész ember számára nyílik meg. Szent Gellért célkitű

zése épp az - és erre akarja rávenní az olvasót is -. hogv a Szentírásban ne csak
a fi:zákaHag olvasható-hallhatö szavakat, hanem azoknak lelket gazdagító,' cse
lekvésre indító tartalmát is ki bontsa.
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A Deliberatio' a korai középkornak sok szempontból jellemző, de az ere
detiség nyomait is magán viselő alkotása. S bár kétségtelenül hordozza korának
átmentő, áthagyományozö jelleget, ugyanakkor ez az áthagyománvozás, tradíció
jelentős alkotó erőről tanúskodik. Mindannak fölélesztéséről. amely ott duzzad
ezer év múltjában és amely az adott közegben, a kortárs. olvasók lelkében új életet
fakaszthat. Az ilyen tradíció semmiképp sem merev, konzerváló erő, hanem éltető,

jövőt biztosító, aktív továbbadás. Gellért valóban a tradíció férfíía. Elhozza ma
gával a kolostori közösségből az ás'it, a kipróbáltat, az ezeréves földi múltra te
kintő keresztény hagyományt. Ugyanakkor pedig, amikor ezt az ősi kincset bősé

gesen osztogatja, egyidejűleg a régit, az időtállót beilleszti. integ,rál,ia az újba. A
hagyomány értélkeit lefordítja - ha nem is nyelvi értelemben, hiszen latinul írt.
de mondanívalójában ,- a pogány, a Krísztust és a -keresztény ösöket. aJtyákat
még nem ismerő magyarság számára. Lefordítja úgy, hogy semmi' lényegest nem
változtat; és mégis, a szónak nemes értelmében korszerűsíti, hogy így kibontako
záshoz segítse az újat, Gellért - míként szellemi-lelki atyja. SzentBenedek _,
a tradíció férfi ja. Ugyanakkor mindkettőről elmondhatjuk, hogyegyi,kűk sem volt
tradícíonalísta. Semmiféle tradícíonallzmus nem korlátozta Jelki-szellemi szabad
ságukat.

Szeritünk tisztelte a régi és megszentelt hagyományokat. de úgy. hogy nem
vált "reakcióssá"; hogy szeme-füle nyitva maradt; hogy meglátta a helYi új igé
nyeket, a jogOIS kívánalmakat. Az ember ősí, vele született humán' igényeit tisz
teletben tartva tudta átadni mindazt, ami bár megköt, de mégsem tesz a betű.
a törvény rabszolgájává. A szabado~ságot korholta, de úgy, hogy nem hagyta fi
gyelmen kivül a lélek szárnyaló igényeit, Isten gyermekeinek szabadságát. Igényt
tartott' rá, hogy egy időre vísszavénuljon, szellemi-lelki erőket gyűjtsön. de úgy
és azért, hogy ez a sajátos energia-felhalmozódás ne az emberi társadalom, az
emberi fejlődés ellenére. hanem annak szolgálatában. a jövő szolgálatában váljon
termékennyé, hozza meg majd évek. emberöltők múltán sokszoros termését.

. Gellért úgy tudta a hagyományt tiszteletben tartani és a régit átadni. hogy
ez az átadás az "átvevőktől" hatalmas aktivitást követelt: a hagyománYOknak
élő fenntartását és gazdagításáa Gellért püspök azok közé tartozott - erről

egyetlen fennmaradt müvének színte minden lapja tanúskodik -. akik tudtak
hálásan kapni, az ősöktől szellemi-lelki kincseket elfogadni, de volt bennük annyi
erő és aktivitás, hogy azokat az életet gazdagító mödon tovább is adják, Amint
Krisztus nyomán Szent Benedek - Gellért szerzetes-atvía - idézi: a' jó csa
ládatya régit és újat nyújt, ötvöz egybe, hogy az élet fennmaradását biztosítsa.

Szent Gellért azok közé a hídverőkközé sorolható. akiknek egyik. lábUIk a
múlt talaján áll, de a másik a jövőbe lendül. És - lehet-e erről kétségünk 
abakonyibéli magányban megerősödött hite volt rá az fgazi garancia. hogy amit
magával hozott: ősei hitét, a közösség egybeforrasztó erejét. azt még élete árán
is tovább tudja adni. A fides operans per caritatem: a szeretetnek tetteiben haté
konnyá váló hit Gellértnél valódi krísztusí méreteket öltött. hiszen ő is elmond
hatta a Mesterrel: Nagyobb szeretete senkinek sincs annál. mint aki életét tudja
odaadni amikért, akiket ezeret, akikben Istent szolgálja, akiket Istenhez akar vezetni.

A Deliberatio hittudománytörténeti jelentóségét egyre inkább méltányolják,
Ennek egyik jeleként könyvelhetjük el, hogy sw\{ségesnek látták épp napjaink
ban - végre! - kritikai kiadásban is közzétenni (a Corpus Christianorum 
Continuatio Mediaevalis 49. kötetében, 1978-ban). Gellért e munkájával a Kelet
és Nyugat között fennálló szellemi áramlásnak egyik jelentős pillérévé vált. !'tn
nak a hídnak a pillérévé, amelyen keresztül a Pseudo-Díonysios mísztíkája, mísz
tikus teológiája utat talált Bizáncból Párizsba. A mű egyben pozitív bizonyíték
arra is, hogy a Kelet-Nyugat irányú szellemi mozgásnak - mely nélkül érthe
tetlen lenne a későbbi nyugati teológiában a misztikus elérnek jelentkezése 
Gellért egyik láncszeme, közvetitője. Ugyanakkor - épp e műve alapján - azt
is megállapíthatjuk, hogy eredeti gondolkodó is volt, egys~erúeú azért, mert nála
minden olvasott, átelmélkedett, végiggondolt régi szöveg valamitéle belső asszi
miláció révén saját lelkéből lelkedzett. És mi magyárok - talán nem is kicsit 
büszkék lehetünk rá, hogyaközépkornak egy teológiailag csendes századában
magyar földön született a régit és újat oly szépen ötvöző Deliberatio. tgy is mond
hatnám : .magyar közegben íródott, ha nem is magyar nyelven. Tudjuk, ekkor
még messze vagyunk a magyar Irásbelíségtől, és Gellért nem is volt magyar ajkú
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ember. Sorai viszont odasimulnak .a magyar földhöz, a születöben levő új élethez,
és bizonyságot tesznek arról, hogy mintegy ezer esztendeje kezdett kialakulni
hazánk földjén a hi ttudomány művelése :és -kezdett erősödni a misztikus magas
latokra emelkedő, teológiából merítő lelkiség.

A Krisztust hirdető apostol

Számos apostol-társával együtt Gellért püspök a népek családjában hazát kereső
óseink számára Krisztust hirdette, Krisztus keresztjét tadotta magasra. Jézus
Krisztus pedig - II. János Pál pápa szavait- idézve - az a kulcs, amely az em
ber számára az alapvető valóságot tárja fel. Míndenekelőtt ana a kÚdésre' ad
választ, hogy ki is az ember? Az embert ugyanis végső soron Krísztus nélkül
nem lehet megérteni. Vagy még inkább: az ember önmagát nem tudja Krisztus
nélkül értelme·zni. Saját emberi méltósága, végső célja és evilági hivatása Krisz
tus, nélkül fel nem tárt könyv, rejtett titok marad. Ezért űzte a vágy Gellért
püspököt is, hogy Krisztus keresztjét hordja körül hazánkban és hogy népünk
jövője 'érdekében a végsőkig kitartson Krisztus szeretetében. Jézus Krisztus nélkül
hazánk múltját, történeté t sem lehetne megérteni, hiszen - ha erre tennénk kísér
letet - akkor ki kellene szakítani népünket nemcsak a környező népek család
jaból, hanem az> emberiség családjának folyamatos történetéből is.
.. Krisztus, akit Gellért püspök István király és népe $!lőtt hirdetett. Krisztus
keresztje, amit akikor is és - bronzba vésett kezével - ma is ma~sra emel.
népünk számára régen és ma is f,igyelmeztető volt és inarad. Az életre, az igaz
örömre, az igazságra, a barátokért és minden emberért életét is odaadni képes
szeretetre emlékeztet. Jé2')uS Krisztus mélyebb értelmet adott őseink életének és
mélyebb értelmezést nyújthat az élet célját kereső mai ember számára is. Szent Gel
lértnek égbe mutató keresztja -'-' épp azért; mert Krisztus keresztje. melyen az
élet született - nemcsak őseínk számára jelentett jövőt, bizakodást és biztonsá
got, reménységgel, biztonsággal tölthet el bennünket ma is. a második évezred
küszöbén.

Michelang~óról mondják, hogy- amikor híres Mózes-szobrát elkészítette. rá
ütött a szoborra és ezt kiáltotta: Mózes, szólalj meg! - Gellértnél ilyen gesztusta
nincs szükségünk. Nem kell a szebrot kézzel iiletnün,k, még rá sem kell tekin
tenünk, -hogy Gellért püspököt megszólalásra bírjuk. Beszél, szól ő ma is hozzánk.
Ma is felszólít mínket Krisztust hirdető szava, ma is irányt mutat kezében az ég
felé emelt .kereszt, És Gellért arra is megtanít. hogy nem nyugodhatunk az ősök

által "rnegvetett ágyon. Nem dicsekedhetünk semmilyen vonatkozásban a múlt
babérjaival. Úton vagyunk azzal is, ha tiszteletben tartjuk hagyományain
kat, de még inkább úgy - és erre fényes példa Gellért munkássága -, ha
a múlt felől érkezve, arra építve tudunk az új felé. a jövő felé fordulni. Ha
képesek leszünk a jelen órában is a szükségesimegújulást képviselni. Ha nemcsak
hátrafelé szegezzük tekintetünket, hanem előre is. Ha tovább építjük saját jö
vőnket. Mi, hivő katolikusok. természetesen egyetlen alapra. fundamentumra
épírthetünk - Jézus Kzisztuera, Arra az ősi. ma már 1500 évrq vísszamutatő alapra.
melyre Gellért is épített. Ennek szeretete hevítette Gellértet, ezt kívánta szóval
és tettel, sőt életével is. biztosítani új hazájában, a mi magyar földünkön. Ez
pedig az a PAX BENEDICTINA, az a benedeki béke, amelynek lelkületét a ve
lencei Szent György kolostorban szívta magába, és amelyet el akart ültetni né
pünk szívében. Krísztus igaz békéjét hírdette, annak megvalósulásán fáradozott.
S tudjuk, ez a béke nemcsak a fegyverek nyugvása, - ennél mérhetetlenül több:
a 'szívek megbékélése. Mi, a késő utódok, ezt a békét pusztán evilágt törekvésekkel
nem leszünk képesek biztosítani. Ehhez hitre, reményre és mindenekelőtt nagy
-nagy szeretetre van szükség.. Gellért püspök hitére, reménvségére és életét is
odaadni képes szerétetére.
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