
N A P K E L E T 

S Z E N T I M R E H E R C E G N E K L E G E N D Á J A . 1 

A bécsi császári könyvesház XV. századbeli mondseei kodexéből, 

Magyarország Királyának Szent Istvánnak fiáról, 
Szent Imréről. 

DI C S É R E T E S Imre herceg, jeles nemzetségből, miképen cédrus a Lyba-
nonból származván boldog Istvántól Magyarországnak első királyától, 
jóságos cselekedetekkel felette ékesítve fényességesen tündöklött. 

Már gyermekségében is szorgalmatos őrködés alatt nevekedve, elsőbben a 
grammatikai mesterségnek minden tudományaival betelt. Ennek okából 
boldog István király, atyai szerelmének hévségétől serkentve, ő fiának, boldog 
Imrének könyvet írt az erkölcsök tanításáról, melyben lelki beszédekkel hív-
ségest és barátságost szól hozzá, intvén őt. Oktatván őt, miképen kell minde-
neknek előtte a katholikus hitet megtartania és az Egyház állapotát megerő-
sítenie, tisztességet adnia a fő papok méltóságának, szeretnie a fő embereket 
és vitézeket, az igazságos törvénytevést észben tartania, minden cselekedetében 
türelmetesnek lennie, a jövevényeket nyájasan befogadnia és vélük jószere-
tettel bánnia, tanács nélkül mit sem cselekednie, eleit szeme előtt szünetlenül 
példának állatnia, az imádság kötelességét gyakorolnia, a jámborságot és könyö-
rületességet egyéb előmenetelre való jóságokkal vigyázatos gonddal birtokában 
tartania. 

Boldog Imre ezért megelégedvén kevés alvással, minden éjtszakákon, 
mikor is már mindenek ágyra vetették magukat és előtte, miképen királyi 
magzathoz illik, két gyertyatartó világított, ő, Istennek zsoltárokat énekelve 
virrasztott és mindegyik zsoltár végezetén szívének töredelmével Istennek 
bocsánatát kérte. Mit is, mikoron atyja eszébe vett, őt vigyázatost és titkon 
a falnak nyílásán át gyakorta szemlélte, mindazáltal övéi közül kinek sem 
akarta a látottakat tudtára adni. Mind ezekben meg kell gondolnunk, mily 
irgalmatost gondoskodott Isten a mi gyarlóságunkról, mikor is az igazságnak 
regulája nekünk nemcsak igének általa taníttatik, hanem a követésre eme 
boldog ifiúnak általa is mi csodálásunkra, mint szépséges tükör elénk tartatik. 
Tehát senkinek ne legyen nehéz a szegénység, mert az Úr kiválasztja a szegé-
nyeket, kikről mondja : «boldogok a szegények, mert övék a mennyeknek 
országa». De senki ne erősítse, hogy a gazdagok kirekesztendők Istennek orszá-
gából, tudni méltó azok, kik kívánás nélkül birják a gazdagságot. Miért is a 
szent Egyház ő dicséretére és ékességére szép renddel, jelesen azonképen vagyon 
leírva, miképen tábornak rettentő hadi rendje, jóságos cselekedeteknek olyan 
sokaságától tündöklik és olyan különb és különb hívek veszik körül, hogy a 
tanulatlan nemzetektől sem vagyon távol az isteni látogatás, mert az Igét, mit 

1 Mutatvány Tormay Cecilia Kis magyar Legendárium és Szent István Királynak 
intelmei címen most megjelent kötetéből. 
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is ezer nemzetségeknek szerinte meghagyott az Úr, immár mind a világ befo-
gadta. A hithez pedig csaknem a mi időnkben tért meg Pannónia, mely mos-
tanáig a pogányságnak fertelmes szokásaival volt fertőzve, de felette keresztény 
királyának, tudni méltó Istvánnak intésére és jeles érdemeinek miatta a hitnek 
erejében és az isteni tiszteletnek növekedésében előment. 

Némi időben tehát boldog István király fiával együtt imádkozni boldog 
Márton egyházába tért, melyet Pannónia szent hegyén tulajdon ő kezdett és 
szerzeteseknek jeles gyülekezetével felékesített. Tudván azonban a király a 
gyermeknek fő érdemét, megadta fiának ama tisztességet, mi is őt megillette, 
mert mikor a mondott barátok a processiónak utána a király köszöntésére 
mentek, ő tisztességadásból köszöntésükre maga fiát előre bocsátotta. A gyer-
mek Imre pedig szent Lélekkel teljesen, miképen is az isteni kegyelem kinyilat-
koztatásából külön külön az ő érdemeiket ismerte, mindeneknek külön külön 
egyenetlenül osztotta a csókokat. Mert egyeseknek egyet, másoknak hármat, 
ismét másoknak ötöt, végezetül egynek hét csókot adott. Mely dolgot egyebek-
nek szemeláttára boldog István király hallgatva csodált, és a mise végeztével, 
egymásközött való beszéléssel tőle szorgalmatost tudakozta, miért osztotta 
nékiek a csókokat egyenetlenül? Igy boldog Imre ő atyja előtt külön-külön 
mindenek érdemeiről elmélkedvén, tudni méltó, hogy is közülük az időnek ki 
milyen közén állhatatoskodott a maga megtartóztatásának jóságos cselekede-
tében, jól megmondotta, hogy ilyetén meggondolással adott némelyeknek 
több, némelyeknek kevesebb csókot és tanította őt, hogy az, kinek hétre soka-
sította a csókot, egész életén át szűzi életet élt. Ó, minden jóságokat felindító 
Kegyelem, ki a mi természetünknek szorongattatását bőségesen felülhaladod, 
ki a mélységes titkokat a kicsinyeknek felfeded, te valál mestere boldog Imré-
nek, te adtál nékie szabad értést egyebek rejtett dolgairól. Eme belső kinyilat-
koztatásnak igazsága pedig ő szívében ezenképen megtudatott. 

Kevés napoknak utána, hogy is a szent hegyről elméne, boldog István 
csak két szolgát vevén magához tulajdon amaz úton megtérvén, a barátoknak 
virrasztását és imádkozását titkon vigyázta. Már minek utána a hajnali zso-
lozsma elvégeztetett, egyebek ágyra vetették magukat, csak azok maradtak 
a szentegyházban, kiknek is boldog Imre ő csókjait szaporította. Megoszolva 
az egyháznak különvaló szegleteiben, Istennek színe előtt zsoltárok éneklésével 
virrasztottak. Mikor is a szent király külön külön hozzájuk méne, felfedte 
előttük orcáját és áldásnak igéivel köszöntötte őket. Minek utána pedig néme-
lyek a királyi felséget a csendességnek megszegésével tisztelték, ő végezetül a 
Mórnak mondott baráthoz méne, kit is boldog Imre hét csókkal dicsért, de sem 
köszöntésének szép szavával, sem pedig királyi fenyegetéseinek beszédivel nem 
vonhatott ki belőle feleletet. Virradván a reggel, mikor is a barátok gyülekezést 
tartottak, a király maga személyében is jelenvaló volt és hogy Mór barátnak 
lelkét az alázatosságnak miatta megpróbálja, a közös meghallgatásban a vallás-
sal való felette sok ellenkezést vetett szemére. De a királynak erősítéseire Mór 
semmi nemű ellene mondást nem tett, hanem alázatost veszteg ülve remény-
kedőn Istenhez menekedék, ki is az emberi értelemnek szemlélője. Akkor pedig 
boldog István megismerte, hogy fiának kiválasztása bizonysággal bizonyos 
és a dolgot rendre előbeszélvén, Mórt dicséretekkel felemelte és hogy a püspöki 
hely általa ékesíttessék, kevéssel annak utána, a pécsi püspökségre fel-
magasztalta. 
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Ezeknek utána pediglen boldog Imre ő életidejében előmenvén, jóságos 
cselekedeteinek érdemeivel szünetlen növelte tulajdon dicsőséges jeles voltát. 
Miket is, jóllehet, mi egyenként előmondani nem tudunk, keveseket, miket ő 
cselekedeteiről hallottunk, hogy restségnek ne vétessék, szorgalmatost mégis 
elbeszéljük. Történt pedig néminemű éjtszakán, hogy imádkozni, titkon, csak 
egy szolgával megelégedvén bement ama nagyrégi és felette megavúlt egyházba, 
mely míveltetett Veszprém városában Krisztus drágalátos vértanujának 
Györgynek tisztességére és ottan imádságnak adván magát, mikor is szívében 
elmélkedett, mi légyen ama mindeneknél kedvesebb áldozat, mit ő Istennek 
felajánlhatna, hirtelen nagy tündöklésű világosság körülfénylette az egyháznak 
minden helyeit. Hol is isteni szózat zendült a magasságokban, ezenképen : 
«felette dicséretes a szűzesség, kívánatost kívánom én, te elmédnek és testednek 
szűzességét, ezt ajánljad nékem, eme szándokodban mind végig megállj !» 
Ő azonban magához bizodalommal nem lévén, hanem, miképen igaz orvosság-
hoz, a Kegyelemhez menekedvén, mondotta : «Úr Isten, Te, ki vagy mind az 
egész világnak gondviselője és az emberi erőtelenségnek segítője, ki elragadod 
a fejedelmek lelkét, aki rettenetes vagy a földnek királyai előtt, végezzed el 
Te kedvedet bennem.» És ezenképen boldog Imre tulajdon amaz órában az 
isteni vigasztalásnak igéjével megerősíttetvén, eme titkot ő szívében megőrzi 
és a szolgának, ki emez isteni társalkodáskor és egyébkoron is inkább csak 
egyedül volt mellette, kérvén őt Istennek nevében, megtiltotta, hogy haláláig 
e dolgot valakinek is felfedje. Eme, és még több hasonlatos szépséges cselekede-
teknek jelei, Szent Imre elméjének különvaló kamarácskájában elzárva tar-
tattak és mindéltig, meddiglen csak el nem törött a korsó és a kenetnek illata 
ki nem széledett, mik rejtve valának fel nem fedettek. 

Azonközben, mikoron is boldog Imrének atyai rendelésből nemes, tudni 
méltó királyi nemzetségből eredő leányzó jegyeztetett és hozzá vezettetvén, 
hogy a két királyi ágból annak utána királyi maradék származzék, ő a testi 
nemzetséget, mely romlandó, a szűzesség lelki fogadalmának utána tevé, testét 
bőjtölésekkel törte, lelkét pediglen az Isten igéjének kenyerével megelégítette, 
hogy ne uralkodjék rajta a testnek incselkedése, és ő érintetlenül megtartotta 
hitvestársának romlatlan szűzességét. Ó, csodálatos emez ifjúnak maga meg-
tartóztatása, ki is könnyeknek forrásával oltotta a szerelemnek lángolásait és 
hordozván a lángot keblében, el nem perzseltetett annak égésétől. Mert nagy 
és csaknem az emberi természetnek felette való dolog csendesíteni a testnek 
tobzódását, a kívánásnak az ifjúság fáklyáitól meggyújtott lángját az Úrnak 
segedelmével eloltani és a gyönyörűségnek jogait lelki szándékkal elűzni, az 
emberi nemzetség szokásának ellene élni, a hitvestársnak örömeit megvetni, 
a gyermekeknek édességét becsben nem tartani és mindeneket, mik is a jelen-
való életnek javai lehetnek, azokat a jövendő boldogságnak reményében 
semmibe venni. Nagy és miképen mondottam, csodálatos emez erő. És munká-
jának nagyságáért felette nagy jutalommal nem érdemetlenül jutalmaztatik. 
Mert jóllehet, nagy a szemérmetességnek küzdelme, de nagyobb a jutalma. 
Ideig való az őrizkedés, de viszontag örökkévaló a kár pótlása. Ezekről mondja 
János a Jelenések könyvében : «Ezek követik a Bárányt, bárhova menend». 
Mi is szerintem azonképen értendő, hogy a mennybéli udvarban ő előttük 
semminemű hely nem lészen bezárva és a különb különb hajlékoknak minden 
szállásai felnyílnak. De, hogy a szűzességnek érdeme még fényesebben vilá-
gosodjék és nyilvánvalóbban megértessék, mily becses Istennek előtte, jól 
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vegyük eszünkbe, hogy mi Urunk és Megváltónk, mikor az emberi nemzetség-
nek üdvösségéért megtestesülni méltóztatott, nem egyéb, hanem szűzi méhet 
választott, hogy megmutassa, mily felette kedves néki az ily érdem és hogy 
a tisztaságnak jóságát mindkét nembélieknek tudtára adja. Anyja szűz volt 
nékie, ki maga is szűzességben vala állhatatos. Magában a férfiaknak, anyjában 
az asszonyoknak mutatta példáját a szűzességnek, minek általa kimutattassék, 
hogy a tisztaság az emberi természetnek mindkét különböztetésében az Isten-
ségnek boldog és érintetlen teljességét érdemelte, mert hogy teljességgel meg-
volt az Anyában, mi a Fiúban lakozott. Minek utána Szent Imre kimulott, fel-
bomolván teste még ifjú korában, megadatott néki az élőknek öröksége a föld-
ben, jegyese szűzi életének bizonyságát bizonyította. Cseléd szolgája is, ki 
sokszor látta és hallotta, tovább nem titkolódzott. 

Azt sem vélem elhallgatandónak, mit is hajdanában nékem, Álmos her-
ceggel Konstantinápolyban tartózkodónak, a caesareabeli egyháznak némi-
nemű istenfélő kanonoka a görögök császárjához küldetvén elmondott, hogy 
is ő Szent Özséb cselekedeteiben olvasta, hogy tulajdon amaz órában, melyben 
boldog Imre kimult e világból, Szent Özséb, a palestinabeli Caesaria metro-
politája, mikor is a papsággal és a néppel processziót járt, angyali édességű 
zengést hallott a magasban s szívének szemei megnyílván, boldog Imrének, 
Szent Istvánnak, Pannónia első királya fiának lelkét látta felvitetni. Ugyancsak 
jelenvalók voltak ott a gonoszok lelkeinek sokaságai is, azonképen, miként ha 
néminemű rossz találtathatnék benne, minek miatta ily nagy hitvallóra botrán-
kozást hozhatnának. És mikoron is Szent Özséb eme látomáson álmélkodott, 
hallotta felülről, hogy amaz órában boldog Imrének lelkét viszik örömben a 
felül való lakóhelyre. Tulajdon eme látomás és édes zengedezés, Szent Özséb 
imádságának általa néminemű esperesnek is kinyilatkoztattatott. És mert hogy 
az Egyházban, hol is az emberi gyarlóság a hívésre rest, vannak csodák, Szent 
Imre halálának harmincad napja ő jóságos cselekedeteinek oly sok és oly nagy 
jeleivel tündöklött, hogy ama nap mindeneknek, kik a királyi városban tartóz-
kodtak, hol is ő szent teste eltemetteték, nem siralomnak, hanemha örvende-
zésnek napja volt. Mikor is atyját sem kesergette immár fia halála miatt való 
szomorúság, hanem eltöltötte az örömnek teljessége, mert hogy az örök életnek 
koronája ő fiának bizonysággal bizonyost megadatott. 

Egyet pedig jeles csodáinak közüle felveszünk mi beszédeinkbe, mit Isten 
annak utána, a mi napjainkban méltóztatott az ő hitvallójáról kinyilatkoztatni, 
jóllehet ez és egyebek is Istennek általa, írás nélkül is mind olyan hiresek, hogy 
a fiak is, kik születendenek és jönni fognak, ezt megismerni és beszélni fogják 
az ő fiaiknak. Volt tehát néminemű Kunrádnak mondott ember és volt tulajdon 
ő német nemzetbeli, kit is oly utálatos bűnöknek nyomása terhelt és mindenek-
től oly nagy gyalázkodás illetett, hogy fertelmes volt, miképen koporsóbéli 
negyednapos halott. De mert hogy az, ki Lázárt testben feltámasztotta, napon-
ként feltámasztja a lelkükben vétkezőket, a mondott vétkest sem hagyta bűnei 
tengerében. Hanem, hogy megismerje minémű nyomorúságokkal vagyon körül-
véve, elméjének szemeit furdalásoknak általa megnyitotta. A mondott Kunrád 
ezeknek miatta Szent Péternek helytartójához menvén, ki is az időben a római 
széket tartotta, felfedte előtte bűneinek sebeit és kívánván maga mentésének 
végzését, lelkének orvosságát kérte. A pápa azonban elrettenvén soha nem 
hallott bűneinek sokaságától, tanácsot tartott, sebeit vezeklésnek kiszabásával 
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nem gyógyította. Mégis, hogy kétségbeesésben ne hányattassék, tanácsával a 
bűnöst megerősítette. Azért is őt páncéllal körülvette és a páncélt, hogy a testen 
erősebben rajta legyen, öt vaslánccal, a Krisztus öt sebének szerinte, körül-
övezte és adott néki az ő gyónásával megírott, viasszal körülvétetett és tulajdon 
gyűrűjével lepecsételt levelet és intve és buzdítva hozzá adta, hogy mind ama 
helyeket megjárja, hol is szentek nyugosznak, ha valahol az isteni kegyelem 
a szenteknek közbenjárására meglátogatná. Az isteni látogatásnak jele pedig 
lenne, ha valaha a páncél a láncoknak szakadtával részekre szétugornék és a 
levélben semminémű írás nem foglaltatnék. Elmenvén ennek utána a mondott 
Kunrád, felette sok szenteknek az ő helyeiket megjárta és végezetül Jeruzsálem-
ben az Úrnak sírjához eljutván irgalmat várt ott attól, ki gyógyítja a szívükben 
töredelmeseket és beköti az ő sebeiket. De Kunrádban az Úr nem mutatta meg 
jóságos cselekedetét amaz erősített városban, hogy is az boldog Imre dicséretére 
és dicsőségére hagyassék. Ezen közben boldog Istvánnak, Pannónia királyának 
hire, kinek sírjánál naponként történtek csodák, jelesnek tartatott. Útjának 
végeztével a felül mondott férfi Fehérvárra tért, hol is boldog István eltemetett 
teste tiszteltetett és mert hogy Istennek hatalma és az ékes királynak közben-
járására gyakran való csodákkal egyebeket bőségest vigasztalt, Kunrád ő 
szívében hittevéssel fogadta, hogy el nem mozdul az egyháznak helyéről, mig 
az Úr ő benne meg nem mutatja, milyen érdemű előtte boldog István. Történt 
pedig, mikoron is volt a napnak mintegy 12-ik órája, testének felette nagy fára-
dalma és szívének töredelme miatt az egyházban elaludt. Megjelent pedig néki 
az égből boldog István, mondván : «Kelj fel és ne bizakodjál én érdemeimben 
Istennek előtte, mert hogy elégséges nem vagyok éretted közbenjárni. Menj 
azért én fiamnak, boldog Imrének sírjához, légyen ő te közbenjáród. Ő az, ki is 
szűzességben Istennek kedvére való volt, kinek öltözetei nincsenek mocskolva. 
Ő követi a Bárányt, hová is menend. Ő azoknak közüle való, kik Istennek trónja 
előtt új éneket énekelnek, mit ki sem énekelhet, csak ki szűz.» Álmából tehát 
felserkenvén, amaz órában, tulajdon amaz egyházban sietséggel boldog Imre 
sírjához sietett és mikor is ott leborulván imádságnak adta magát, a páncél, 
minekutána a láncok elszakadtak, felette sok részre töredezve legottan a földre 
lehullott, miközben az egyházban sokan csodálkozának, honnan hallatott 
zörgést a vasnak ily nagy összeverődése. Minek utána pedig eme dolog kivilá-
gosodék, gyülekezvén a papság és a népek és Fábián kancellárius, emez egyház-
nak rektora, a pecsét, mit is amaz ember olyan sokáig épen megtartva hordo-
zott, megtörött és a levél ki vala bomolva, de benne betűvetésnek jegyei nem 
mutatkoztak. Akkor pediglen mindenek, kik is jelenvalók voltak, Istennek és 
boldog Imrének ő dicséretükben kitörtek és hogy ily nagy jótétemény emlé-
kezetes legyen, László királynak, ki amaz időben Pannónia élén állt, és az ország 
minden püspökeinek és fő embereinek egyaránt, eme dolgot, mit is láttak és 
hallottak, jelentették. Ezért László király, miképen az isteni vallásnak jeles 
mívelője, zsinatot hívott össze és harmadnapos bőjtöt hirdetvén, Szent András 
hava ötödik napján, boldog Imrének testét tisztességgel felemelte. Eme napon 
és annak utána, ő hitvallójának érdemeit csodáknak sok erejével kinyilatkoz-
tatta a mi urunk Jézus Krisztus, ki az Atyaistennel és szentlélekkel él és ural-
kodik mind örökkön örökké. Amen. 

Eredetiekből fordította Tormay Cecilia. 
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