
MEZEY LÁSZLÓ .., ,
SZENT IMRE TORTENETISEGE

Egy szentről, egy ismert és nagyon tisztelt magyar szeritről mint történeti személyről írni annyi
ban nehéz, vagy könnyű feladat, amennyiben a históriai portré felrajzolásához elegendő eszköz
zel, esetünkben forrással, forrásszerű ismerettel rendelkezünk, vagy sem. Beszédet mondani, lel
kesítő, szivet, elmét megindító, gondolatokat ébresztő, akaratot serkentőszónoklatot tartani egy
szentről talán kevésbé nehéz és bizonyosan szebb feladat. A nehezen feltárható. még nehezebben
értelmezhető tényeket a megidézett alak ábrázolásához felhasználni és így a valósághoz köze
lebb álló bemutatását elvégezni viszont elég nehéz és hálátlan dolog. De hát induljunk ki a régi
filozófiai axiómából : eU5 ef verunt convertuntur, azaz ami tényleg van, az igazán van, nem kitalált,
hanem valóban létező, vagy létezett. Így nézve a vállalt feladatot. Imréről irni, a magyar szcntck
kel foglalkozó kutatás egyik legnehezebb problémájával való szembekerülést jelenti, mert István
király fiáról, "Magyarország ékéről", a "jeiről" igazság szerint nagyon keveset tudunk.

Szent Istvánnak, Imre atyjának, első királyunknak alakját, túllegendáinak jámbor irodalmi
igyekezetén, maguk az alkotásai, a magyarság állama és kereszténysége, alapjait tekintve nemze
ti műveltsége, a király törvényei és az Európa-szerte felbukkanó szinte számtalan említése a kor
ból reánk maradt forrásokban, az Árpád-kori, a reális áhrázolástól vissza nem rettenő verses his
tória (esztergomi zsolozsma) hozzánk ma is közel hozzák. hitelesen állitják elénk. Jól kivehetők
az írásos emlékezés segítségével a roppant történeti felelősségterhét szinte komoran viselő férfi. e
nemzet talán legnagyobb politikai lángelméjének arcvonásai. Szent Lászlónak, Imre később élt

. rokonának a népi emlékezés, lovagi gesta. az irodalmi alkotás tudatosságával készült legenda. az
allegorikus-liturgikus költészet, cgy még mindig gazdag képzőművészetiemlékanyag, az "athleta
patriae" elragadó alakját, hiteles képmását híven megőrizte és őrzi. Szent Erzsébetről egy német
dominikánus, Dietrich von Apolda a XIII. század végén. abban a korban egész különös gonddal
felkutatott szóbeli és írásbeli források alapján irodalmilag ugyan legendaszerű, de történetileg
mégis hiteles képet rajzolt. Szent Margitról egy kivételesen gazdag forrásanyag segitségével, szü
letésétől kezdve, utolsó betegségéig, halálának órájáig szinte mindent tudunk, ami emberileg, hét
évszázad távolából valakiről tudható. Szent Gellértnek. az Istvánnal és Imrével. meg Andrásés
Benedek vágvölgyi remetékkel egyűtt szentté avatott csanádi püspöknek élete is eléggé tisztázha
tó, leginkább ugyan egyetlen fennmaradt munkája (az ún. Deliherafio) segítségével.

Távolról sem ilyen a helyzet Imre herceg életével, egyéniségével kapcsolatos ismereteink tekin
tetében. Az ilyen ismereteket természetesen a történeti kútfők szolgáltatják. Ámde Imréré vonat
kozólag ezeknek száma csekély, vitatható értékű, és ami van, az is viszonylag későn keletkezett.
A legenda a XII. század első évtizedeiben, talán Fulcónak , Álmos herceg klerikusának, azaz iró
deákjának tollából eredett. E feltevést az támasztja alá, hogy a legendában szó esik a szerzőnek

Álmos herceggel Konstantinápolyban időzéséről ("aliquando Constantinapoli anno dornino AI
mo duce commoranti". Szentpétery Scripteres rer. hung. II. 456). Fulcóról különben saját kije
lentése alapján tudjuk, hogy "klerikusi szolgálat okából" (studio servitatis dericalis) Álmos her
ceghez csatlakozott. XII. századi keletkezését itj. Horváth János a rímes próza tudatos, művelt
klerikushoz illő használatából következtette. Ez a legenda. csaknem száz évvel Imre halála és ta
lán negyedszázaddal szentté avatása után irattatván. bizonyitja az Imrével foglalkozó szóbeli ha
gyomány gyér voltát, meg írásos forrás hiánya miatt is teljesen szabad hagiográfiai fogantatását.
Későbbazután, vélhetőlega XIII. század második felében erre a legendára alapozódott a liturgi
kus irodalom, azaz: a verses zsolozsmák (az officium antifónái és responsoriumai), a himnuszok ,
és a szekvenciák. Az első és legelterjedtebb verses zsolozsmát, azt kell hinnünk, egy székesfehér
vári domonkos készítette. Az okot e feltevésre az szolgáltatja, hogy egyrészt a zsolozsma verselé
se a Szent Domonkos officiumát követi, másrészt mindjárt az első antifónában Fehérvárhoz for-
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dul a szerző ("gaude Alba Regia" -- örvendezz Fehérvár). Ugyancsak a Domonkos-szekvenciát
követi Imre "prosa"-ja: ("Stirps regalis, proles regis") verselési és talán dallamsémája. A másik
zsolozsma kevésbé és mint látszik, az ország keleti felében (erdélyi és váradi breviáriumok révén)
volt ismert. A megfelelő szekvencia (Lactabundus et canorus) az előbb említettől verselésben, te
hát dallamban is eltér (bár a viktorinus típuson belül marad). Az egyetlen reánkgnaradt, teljes
nek szánt magyar krónika, a Képes Krónika mindössze elszórt és rövid megjegyzéseket juttat
Imre hercegnek. A XVI. század elején Temesvári Pelbárt és a Kartauzi Névtelen prédikációiban
találunk rövid életrajzi összefoglalást, de szerencsére másutt nem található adatokkal. Ezeknek
(a kartauzinál már magyar nyelvű) prédikációknak ismerete azzal a haszonnal is jár, hogy szépen
mutatják a Mohács előtti Magyarország Imre hercegre vonatkozó tudásának csekély voltát. Va
lóban, alig ment az túl a legenda elbeszélésén és annak liturgikus célra történt megverselésén, il
letőleg az általuk már hagyományossá vált Imre-képen. Az írásos emlékanyag éppen nem részle
tező állapotán segíthetett volna a szóbeliség is, a nép élő emlékezete. Ez az élőszóban hagyomá
nyozódó emlékezés, mint a középkori László-irodalom vizsgálata tanúsítja, sok mindent meg
őrzött volna Imréről is> amint ezt Lászlóval meg is tette-, ha ugyan megőrzendőt talált volna.
Súlyos hiányosság ez 'Imre történetiségének vizsgálatában.

P\ feltételes mód iménti kétszeres használata nem túlzás és használatában nem is a kegyelet
megsértésének szándéka vezetett. Ellenkezőleg, erre a fogalmazásra Imrére vonatkozó tudásunk
nak, nemzetsége szent tagjainak életét illető ismereteinkhez viszonyított csekélysége kényszerí
tett. Mivel hosszas forrásvizsgálatra itt nincs hely, de azt a történetírásban számon tartott forrás
anyag mérete és tartalma nem is követeli, megállapitásaim, rövidre fogva, a következők: Imréről

nem sokkal halála után olyan, bár rövid életrajzi összefoglalás (vita, gesta), mint Istvánról, Lász
lóról, Margitról-- nem készült, vagy legalább olyan nem, mely a hagyomány alakulását befolyá
solta, újabb irodalmi alkotásokra ösztönzöt! volna. Így azután azt az eleven életrajzi előadást,

portréalkotást. amit István, László, Margit legendáiban, vagy liturgikus irodalmunkban felle
lünk, Imre nagyon későn írt legendájában és verses zsolozsmájában nem találjuk meg. Ez a meg
állapításom azonban a zsolozsma éppen nem jélenték telen költői színvonalának értékelését nem
érintheti. Az Imrére vonatkozó értesüléseink tehát gyérek, egyéniséget a legendaírás sablonjai
szinte elrejtik. Ezen a gyenge infonnáltságon az Imre-legenda szerzője úgy próbált segíteni, hogy
már csak az anyag hiányában is rövidre fogott elbeszélésének kőzéppontjába két csodás ese
ményt helyezett, mintegy a hagiográfiai hitel emelése célzatával. Az események egyike a király és
fia fogadására kivonult pannonhegyi szerzetesekkel- csodásnak tűnő megérzése szerint - növek
vő számú békecsókok váltásának elbeszélése; a másik Imre csodás jelenés hatására tett szüzessé
gi fogadalma a veszprémi Szent György-templomocskában. (Szent György István király és sógo
ra, II. Henrik császár által egyaránt tisztelt szent.)

Nem mulasztotta el viszont a legendaíró elbeszélni, hogy a szent gyermek a zsoltárokat éjhosz
szan t énekelte gyertyafénynél. Imre buzgósága talán tanulnivágyásának is jele volt, mert a zsol
tárokat meg kellett tanulnia kivülről, a klerikusi és szerzetesi pályára készülés egyik feltételeként.
Legendaírónk azonban ebben az esetleg szorgalommal párosult buzgóságban már Imre élet
szentségének egyik bizonyságát látja. Úgy tűnik tehát szemünkbe Imre királyfi, mint életszent
ségre nevelt, annak eléréséért törekvő ifjú, aki - úgy lehet - az oda vezető utat regula, kánon
vagy valamiféle szabály szerint kívánta földi élete folyamán bejárni. A szülői gondosság megfele
lő műveltség birtokába juttatta Imrét. Tudjuk, hogy maga István is a "grammatika mesterségé
be", a korszerű általános műveltségbe valóban bevezetést nyert. Imre anyai nagybátyjáról. II.
Henrik császárról is köztudott volt a benne élő szeretet a "studium litterarum", a műveltségre tö
rekvés iránt. Henrik elődjét, ászintén anyai rokon III.Ottót állítólag a tudós Gerbert, a későbbi,
Istvánnak koronát küldő II. Szilveszter nevelte. így azután azok, akik tudtak Imre neveltetése
ről, jövendő életpályájára felkészítéséről. nagyon is igaznak tekinthették azt a két jelzőt, amivel
Imrét egy külföldi krónikás feldíszítette : .Jitteratus et sanctus", művelt és szent életű ifjúként
volt ismert a kortársak előtt István király fia. Így tekinthettek reá szülei, a császári rokonság, az
ország nagyjai és az a művelt klerikus környezet, mely atyját tanácsaival, deáki szolgálatával se
gítette. Ennek az egyházi kiséretnek, a "kápolná"-nak egyik tagja, István király elveit, gondolko
zásmódját, uralkodói gyakorlatát jól ismerve, megírta az lnstitutio morum-ot, amit István király
nak fiához intézett intelmei néven ismerünk. De ez az uralkodásra nevelő könyv a serdülő ifjút
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talán nem is foglalkoztatta. Okunk van ugyanis arra gondolni, hogy az Institutio nem közvetle
nül Imre, hanem már előtte elhalt fiútestvére, Ottó számára készült. Ottó nevét Temesvári Pel
bárt őrizte meg, és benne kell István idősebb fiúgyermekét látni, mivel ő viselte az idősebb csá
szári rokon nevét.

Most érkeztünk arra a pontra. hogy már ismerve az Imre életére vonatkozó adatok csekély szá
mát, használhatóságuknak nem teljesen kielégítő voltát, azt a keveset, amit Imréről tényszerűen

tudhatunk, röviden összefoglaljuk. István király és Gizella királyné fiatalabb fiúgyermeke. a csá
szári nagybácsi nevére keresztelt Henrik 100?-ben született. Magyar neve talán - mint egyesek
állítják v- Emreh volt. 1200 után kezdik a francia nevet viselő Emericus, Aimericus, Imre király
nevén latinul szintén Emericusnak mondani, Igen gondos, a kor általános műveltségét közvetítő

nevelést kapott a király jól képzett kapellánjaitól, udvari klerikusaitól. Azt kell hinnünk, hogy
Imre papi. vagy éppen szerzetesi életre készült. Ha valóban helytálló ez a feltevés, azt is figyelem
be kell venni, hogy az Árpádok első keresztény generációjában már akadt szerzetesi hivatás. Ist
ván királynak "egy sánta atyjafia, kinek neve vala Colostika (Skolasztika)" volt a somlóvásárhe
lyi Szent Lambert apácakolostorban az első apátnő és - vélhetőleg - unokatestvére, István az ő

kedvéért "rakatta a vásárhelyi klastromot". Lehet, hogy az apáca-nagynéni hatott a belső életre
hajlamos. buzgó unokaöcsre, Imrére. Ugyanilyen hatás még erősebben, még hatásosabban ér
hette Imrét a velencei Gellért részéről, aki István király környezetébe kerülve, az iskolás korból
már kiserdülő királyfi lelki nevelését vállalh atta. Gellért - mint e folyóiratban már volt alkal
mam szóba hozni az itáliai és délfrancia remetebencésség heroikus módon értelmezett keresz
tény életideáljait ismertette meg neveltjével. Ez meg, atyjának emberfeletti, magyar állam, ke
reszténység, kultúra, egy történeti tudatot hordozó nemzet megalkotására vonatkozó erőfeszíté

seit látva, egy azokat támogató másfajta hősiességet vállalva tette le, messze az átlagos keresz
tény élet fölé emelkedve, szüzességi fogadaImát.

. Lehet. mint egyes történetíróink gondolják, hogy István király nem is tudott fiának fogadal
máról. Az bizonyos, hogy mikor idősebb fiának, Ottónak halála után Imrét tette meg trónja örö
kösévé, feleséget is választott neki. Az meg ismét nagyon bizonytalan, hogy ki volt a választott'!
M. Inchotfer egy, az anyai rokonsághoz tartozó német hercegnőben véli megtaláIni a jegyest, az
Érdy-kódex összeállítója. a városlődi kartauzi a görög császár leányában (esetleg egy görög elő

kelőség leányában) jelöli meg a kiválasztottat. Aránylag elfogadhatóbb az a vélekedés, hogy Im
re felesége Krezirnir horvát király lánya lett volna, Pray György szerint pedig a király nővére.

Komolyan vehetőnek látszik János gverchei (Zágráb em.) esperes krónikás megjegyzése, hogy a
horvát királyleány csak Imre jegyese volt. aki már a házasságkötés előtt elhalálozott. A források
nagyon eltérő híradásai valóban olyan sejtést engednek felmerülni, hogy a házasság talán nem is
köttetett meg. vagy hogy a menyasszony az esküvő előtt meghalt. Imrét az életében bekövetke
zett változás. hogy trónörökös lett. ha eredetileg választott hivatásától el is téritette. fogadalmá
hoz hű akart maradni. Ezt ugyanis az új keresztény ország érdekében hozott áldozatnak tekintet
te. Elhatározásában megszilárdíthatta az is, hogy ekkortájt (1024) halt meg II. Henrik császár,
akiről azt hallhatta. hogy feleségével, Kunigundával teljes megtartóztatásban élt. Így azután a
trón utódlás kérdését az Árpádok között meglevő felfogás szerint az atyafiságon belül és nem
csak az egyenes leszármazás útján elintézhető dolognak vélte. Fontosabbnak tűnhetett előtte az,
hogy életfeladata atyja művének megszilárditása lesz. És ha ennek a kötelességnek eleget tett, a
már biztosan keresztény országot az általa majd akkor kijelölendő rokonra, mint utódára hagy
ja. A most így megismert Imrében valóban éghetett 'a keményaszkézistől táplált láng. Ezt a lán
got a XIII. századi költő, a verses zsolozsma szerzője a kor misztikus életérzésében, meg talán
egy akkor élt Árpád-leánynak. Margitnak az országért vállalt hasonló életáldozatát ismerve, így
tárj a elénk az egyik responsoriumban: "Puer igne coelici ... " .Fölgyújtja á mennyei / szerelem
fáklyája / Világi fényt nem keres: / nagyobb néz reája. / Mit neki a diadém / ingó glóriája'! / Mit
a földi feleség / ölelés igája'! / Herceg ő, de szivében / Isten katonája ... " (Babits Mihály
fordítása)

.Jvlentc Deo militat, dux vocatur foris. Herceg Ő. de szívében Isten katonája." Nem szabad azt
hinni, hogy csak szép költői fordulattal van dolgunk, mert a költői sorokban előfordula dux szó.
Ezt a szót hercegnek szoktuk fordítani Imre neve mellett. De Imre korában még azt az előkelőt
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szokták dux-nak mondani, akire a király serege vezérletét bízta. Nekünk ís hadvezért kell mon
danunk. Egy külföldi forrás (Hildesheim) Imrét "dux ruizorumnak", talán valamiféle "oroszok"
vezérének mondja. Ezek az ún. oroszok, voltaképpen több más segédnéppel és törzzsel (kaba
rok, székelyek, besenyők) együtt a határvidékre (gyepű) telepített határőrök voltak. Imre tehát a
határok védelmét irányította. A határőrök sokfajta népét megismerni, engedelmességre, fegye
lemre szoktatni, hadi feladatok sikeres ellátására nevelni nem csekély, nem jelentéktelen katonai
feladat, hadvezérhez méltó. Imre, ha már egyre jobban elbetegesedőapjának megbízható táma
sza kívánt lenni, a vezérségre isalkalmassá kellett válnia. Az Imre latin neve mellett megszokottan
használt dux szó ennyit jelent, és nem annyira az udvari cím jellegét öltött herceg jelentésével bír.
Egy évvel halála előtt alkalma nyílhatott arra, hogy mint dux, bizonyárahozzáértő vezérek taná
csával élve, az ellenség ellen védje az országot. II. Konrád császár 1030. június végén betört Ma
gyarországra, és talán ellenállással nem is találkozva, a Rábáig nyomult. A nyugati gyepű őrsége

azonban a császári sereg mögött elfoglalta Bécset. A német sereg fenyegetett helyzetében csak
visszavonulásra gondolhatott. Vissza is vonult az a rész, ami a hadi viszontagságok. éhezés által
megnyomorgatott seregből megmaradt. A császár mindenesetre, amint egy bajor kolostor (Alta
ich) krónikása megjegyezte: "hadsereg és minden eredmény nélkül tért vissza Magyarország
ból". Az Esztergomban megkötött békeszerződés Magyarországnak juttatta a Lajta és a Fischa
közötti területet és az ún. Morvamezőt (Marchfeld).

Egy évvel a szerencsésen végződött hadjárat után István a királyi hatalmat fiának. Imre vezérnek
akarta átadni. Ezért 103I. szeptember 8-ára, Kisasszony napjára az ország nagyjait Székesfehér
várra.hivatta, hogy a hatalom átruházása jelenlétükben végbemenjen. Szcptember másodikán,
hat nappal Mária születésnapja előtt, Imre egy vadászszerencsétlenség áldozata lett. Halálának
helyét Biharban keresik, a vezérség-birtokokon. Itt később két, Szent Imrének szentelt monos
tort is találunk. De Fehérvár közelsége inkább a Bakonyt ajánlja. A Bakonyerdő közepe táján,
Porván egy kis pálos kolostor tisztelte az 1083-ban szentté avatott Henriket, vagy Imrét védő

szentjének. István király másodszor viselte el a legnehezebb gyászt, élete folytatásának elveszté
sét. A tragédiát a verses zsolozsma így énekeltette el: "S az égi király fia / a mienknek sarját, / igy
mutatva iránta / külöuős vonzalmát, / hogy a föld ármányai / szüz lelkét ne csalják, / elvitte még
mielőtt I szennyeink zavarnák, I örök honnal cserélve I múló birodalmát. I S nehogy egy csöpp
folttal is / jegyezze a vétek, / hamar szegett fiatal/életének véget." (Summi regis filius... - Ba-
bits Mihály fordítása.) ,
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A SZENT ISTVÁN TÁRStJLAT 1981. IV. negyedéveben megjelenő kiadványai

Előd István: Vallás és egyház - Franz Werfel: Bernadette Rene Laurentin' Bernadette élete Kecskés Pál: A bölcselet
története Thomas Merton: Hétlépcsös hegy Népek nagy nevelője (Válogatás heneés rcndiek munkáiból) Előd lstván :
"Deum docuit". Schütz Antal, a hittudós

A fenti közlés csak tájék oztatásul szolgál. Ennek alapján a Szent István Társulat előjegyzéseketnem fogad el. A kötetek
tényleges megjelenéséről a katolikus sajto időheu hírt ad.
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