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Szent Imre herceg ezer éve 
Vannak olyan történelmi alakok, akik nem valami-

lyen tettükkel vagy alkotásukkal válnak naggyá, hanem 
éppen létezésükkel vagy halálukkal vannak befolyással 
egy nemzet sorsára. Ez utóbbiakhoz tartozik első ke-
resztény királyunk fia, Imre herceg, akinek születése 
ezredik évfordulóját éppen most, 2007-ben ünnepeljük. 
A magyar történelemben vitatott egyéniség ő. Azt tud-
juk, hogy 1031-ben bekövetkezett halála veszélybe so-
dorta István művét, a megszületett feudális államot, hi-
szen a királynak több fiúgyermeke nem lévén, trón-
utódlási kérdéseket vetett fel. S tudjuk, hogy ez trónvi-
szályhoz, ideiglenesen idegen utód (Orseolo Péter), po-
gánvlázadások (Vata) megjelenéséhez vezetett. A fel-
bolydult ország élete csak lassan, Endre és Béla uralko-
dása idején jutott nyugvópontra. 

Imre herceg alakja az utókor számára sem egyértel-
mű. A katolikus egyház hagyományában a szelíd, szű-
ziességét a házasságban is megtartó, vallásos, csak Is-
tennek élő szentként él. Ez a megformálás azonban az 
élettől távolinak, kicsit leegyszerűsítettnek tűnik, és 
óhatatlanul felmerül az a kérdés, hogy I. István fia mi-
lyen is volt valójában a mindennapokban, és milyen 
volt történelmi szereplőként. 

Ez utóbbi kérdés megválaszolása sok nehézségbe 
ütközik. A legnagyobbat az jelenti, hogy a Hildesheimi 
Évkönyvön kívül - amely 1031-ben egy mondatban 
közli Imre halálának hírét - korabeli forrás nem áll rendelkezésünkre róla. Ha mégis megpróbáljuk fel-
idézni alakját, akkor az Istvánról, Imréről, Gellértről szóló később született legendákhoz és krónikák-
hoz kell fordulnunk. Ilyen forrás Kézai Simon krónikája, a XIII. századi krónika, a későbbi Képes Kró-
nika. Meg kell jegyeznünk, hogy ezeknek a műveknek történelmi forrásként való használata csak 
összevetésekkel és kritikával kezelhető. Különösen igaz ez a legendák esetében, amelyek meghatáro-
zott vallási célzattal íródtak, bár a krónikákban is kitapintható a politikai célzatosság. Ezek a legendák 
alapozták meg Imre hercegnek mint szentnek az utókorra hagyományozott alakját. A krónikák azonban 
közelebb visznek a valós történelmi személyiséghez, életének mozzanataihozjellemzéséhez; ezek az 
írások mint uralkodásra alkalmas felnőtt férfit, katonát, leendő uralkodót igyekeznek Imrét megrajzol-
ni. Érdekes, hogy e művekben kevés hangsúly esik a herceg szűzi mivoltára, azaz nem mint szűzi esz-
mény jelenik meg bennük. A magyar krónikákban felsorolt, Imre tulajdonságait tartalmazó erénykata-
lógus említést sem tesz erről.1 

Mindezen nehézségek ellenére azért megkísérelhető a fiatalon elhunyt herceg történelmi alakjának 
megidézése. Születésének pontos évszáma ma is nehezen meghatározható. Az Erdv-kódexben lévő. a 
Karthausi Névtelen által lejegyzett Imre-legendában utalás történik a „nagy Cronica"-ra. amely szerint 
1000-ben született. Pray György és Katona István közelebbről meg nem nevezett, régebbi breviáriu-
mokra hivatkozva 1007-re teszik a születést. A XV. századi források úgy tudják, hogy halálakor 20 éves 

1 Török József: Szent Imre a történeti kutatások világánál. Doctor et apostol. Bp. 1994. 204. old. 
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volt. Hóman Bálint a Karthausi Névtelen álláspontját fogadja el, és erre másodszülöttségéből és Gellért 
püspök életének kronológiájából következtet.2 A későbbi történetírás és Györffy György az 1007-es 
évet valószínűsítik, a történelmi köztudat is ezt a dátumot fogadja el. Születési helye is vitatott. A Korai 
magyar történelmi lexikon Székesfehérvárt jelöli meg, de Magyar Zoltán az akkori királyi székhelyet. 
Esztergomot sem tartja kizártnak.3 

István és Gizella fia a keresztségben anyai nagybátyja után a Henrik nevet kapta. E néven (Henricus) 
említi a Hildesheimi Évkönyv 1031-i bejegyzése és a Szent Imre-legenda is. tehát a legrégebbi forrá-
sok. Az Imre név a német Heimrich - Heinrich (otthon uralkodó) alakból alakult, formálódott immár a 
magyar hangtan törvényei szerint (lásd később Emrik - Emrih, Imrech - Imre. illetve a latin Emerichny 
szóalakot, valamint hogy még az Erdy-kódexben is Emre formában szerepel.) Ettől eltérő véleményt 
fogalmazott meg Melich János, aki István király fiainak nevét inkább szláv jövevényszónak tekintette. 
Középkori szövegemlékeink viszont értelemszerűen jelzik, ami a történeti adatok alapján még logiku-
sabb, hogy a névadás Gizella révén a bajor udvarból származik.4 

Ezzel el is érkeztünk ahhoz a történelmi dilemmához, miszerint Imre trónörökösként látta-e meg a 
napvilágot, voltak-e testvérei, név szerint kiket ismer ezek közül az utókor? Az ún. Szent Imre verses 
graduále azt sugalmazza, mintha egyedüli gyermek lett volna, de a Veszprém-völgvi görög apácakolos-
tor (1009?) alapítólevelében István már többes számban emlegeti gyermekeit: „létesítettem... nőm és 
gyermekeimmel ecetemben, s az egész Pannoniáért. "5 A később keletkezett nagyobbik legenda, a 
Hartvik-legenda is István fiairól beszél, s a Képes Krónika ugyancsak fontosnak tartotta megemlíteni, 
hogy Istvánnak több fia volt. A fenti források tehát egyértelműen arról vallanak, hogy a királyi párnak 
több gyermeke, több fia is született, de egyik adat sem közli a gyermekek számát és nemét, akik a kora-
beli európai viszonyokból következően talán csak a 15-16. évüket érték meg. Azonban több egymástól 
független adatból arra következtethetünk, hogy Imre testvérei közül az egyik fiúgyerek elérte a felnőtt-
kort is, s akinek a nevét (Ottó) a nagyhatású XV. századi hittudósnak. Laskai Osvátnak egy Szent Ist-
vánról szóló beszéde tartotta fenn: .Szent István fiai ti. Ottó és mások, akiknek nevéről nincs említésjó-
val a király halála előtt meghaltak, egyedül Boldog Imre herceg maradt életben." A névadás egyben itt 
útmutató is lehet: valószínűsíthetően a királyi pár elsőszülött gyermekéről van szó, aki III. Ottó császár 
után kapta e nevet, és ennek még a császár 1002-ben bekövetkezett halála előtt meg kellett történnie. 
Nem logikátlan ugyanis az, hogy István első gyermekei sorában, akiket Gizella családja, a szász dinasz-
tia rangosabb tagjairól neveztek el, az elsőszülött az Ottó nevet kapta, és csak a másod- vagy 
harmadszülött fiút keresztelték a fejedelmi nagybácsi - illetve az ugyancsak Henrik nevet viselő nagy-
apa - nevére. Minderre Hóman Bálint a korabeli lengyel királyi családból hoz beszédes példát: ott 
Boleszlav első fia Ottó nevét kapta, a második pedig az apjáét. Istvánnak voltak lánygyermekei is, akik 
közül kettőt emlegetnek név szerint: Ágotát, akit az angolszász hagyomány szerint Edward angol her-
ceg vett feleségül, valamint Hedviget, akit Szent Eberhard édesanyjának tartanak. Magyar Zoltán azon-
ban az erre vonatkozó forrásokat nem tartja hitelesnek.6 

Mivel Imre nem trónörökösként született, ezért gyermekkorában élhette a királyi hercegek szokásos 
életét. Erről az időszakról nincsenek megbízható forrásaink, de Gizella családi körét és hagyományait 
ismerve elmondhatjuk: a fiatal herceg viszonylagos kényelemben és vallásos légkörben élhetett. (Név-
adóját is szentté avatták később.) Tudni kell, hogy a magyar történelemben ez a kor átmeneti korszakot 
jelent; még éltek a pogány hagyományok, amelyekkel Imre is találkozhatott. De ugyanakkor itt, az ez-
redfordulón egy erőteljesebb keresztény vallásos áramlat indult útjára, egyféle spirituális vallásosság, 
mely erőteljesen hatott az ifjú lelkére, és indíttatást adott a későbbi vallásosságához. Bár erről írott for-
rás nem áll rendelkezésünkre, felmerülhetett az a lehetőség, hogy Imre egyházi pályára menjen. István 
gondoskodott arról, hogy ehhez alapos neveltetésben részesüljön, és ebben segítségére volt Gellért püs-
pök. 

Hogy Gellért hogyan került Magyarországra, erre vonatkozóan a források ellentmondanak egymás-
nak. Az egyháztörténet Gellért püspök nagy legendáriumára és Karácsony Jánosnak az erre alapozott, 
1887-ben megjelent életrajzi művére támaszkodik. Eszerint Gellért Velencében született, Bolognában 

2 Török i. m. 200. old. 
3 Magyar Zoltán: A liliomos herceg, Európa Kiadó. Bp. 2000. 9. old. 
4Uo. 9-10. old. 
5 Uo. 11. old. 
6 Magyar Zoltán i. m. 13-14. old. 
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tanult, 1020 körül zárai kereskedők hajójával Betlehembe indult zarándokútra. Útközben viharba kerül-
tek, s egy kolostorban vetődtek partra, ahol éppen ott tartózkodott a Szent Márton kolostor (Pannonhal-
ma) apátura. Rasina. Ő hívta el Magyarországra, s Pécsett Mór püspökkel, Pécsváradon Anasztáz apát-
tal találkozott. E két pap kísérte el Fehérvárra, a Nagyboldogasszony-napi gyűlésre (augusztus 15), ahol 
István király útjáról eltérítette azzal, hogy választott püspöki címet adott neki a még fel nem állított 
csanádi püspökségre. Gellért engedett, István egy ideig magánál tartotta, majd Imre herceg nevelőjévé 
tette. Gellért később a mai Bakonybélre vonult vissza. Ebben az időben a nyugati egyházon belül isme-
retes volt egy mozgalom, amelynek tagjai remeteségbe vonultak vissza, elmélkedést folytattak. Gellért 
is vállalta ezt az életmódot hat éven keresztül, ennek eredménye a Deliberalio... című töredékes mun-
kája, mely értékes forrásként szolgál a korabeli kereszténység nézeteiről. 

Györffy György elveti ezt a változatot Rodolfus Glaber dijoni szerzetes 1044-ben megjelent Frank 
történetére támaszkodva. Ebből úgy tudja, hogy István a 638 óta veszélyessé vált tengeri és szárazföldi 
zarándoklat megkönnyítésére zarándokutat épített ki. s alapított egy kolostort Jeruzsálemben, ahol a za-
rándokok megszálltak. Ezt az utat szívesen vették igénybe a nyugatról csoportosan érkezők, visszafelé 
is erre mentek haza. A korabeli hírközlési viszonyok miatt István, aki jól tudott latinul, kikérdezte eze-
ket a zarándokokat: ez hírforrást jelentett számára, másrészt kapcsolatokat. Györffy György feltételezi, 
hogy Gellért is így érkezett Magyarországra, amikor a Szent Sírt akarta meglátogatni. Az 1100-ból 
származó kisebb Gellért-legenda is ezt erősíti meg.7 

A források abban nem egységesek, hogy Gellért mennyiben járult hozzá Imre neveléséhez. Az utó-
kor úgy tudja, hogy széles körű ismeretekkel látta el. Több forrás is említi, hogy Imre jól tudott latinul, 
de lehet, hogy ez annak tudható be, hogy a Szent Márton kolostorban is tanult. Nagy Zoltán szerint in-
kább a herceg lelki életének kiművelésében játszhatott döntő szerepet Gellért, és elmélyítette vallásos-
ságát. Imre életében változás következett be testvére, Ottó 1020 körüli halála miatt. Ettől kezdve ő lett a 
trónörökös, és István törekedett is arra, hogy fiából méltó utódot neveljen. Egyházlátogatási útjaira ma-
gával vitte, ezzel bekapcsolta az országos ügyek intézésébe, s az egyházzal való kapcsolatát is erősítet-
te. A legendák tanúsága szerint Imre itt mint leendő király viselkedett, egyes templomokban drága pa-
lástját az oltárra helyezte terítőnek. Amikor a Szent Márton kolostort látogatták meg, akkor három pa-
pot megcsókolt, de nem egyformán. S mikor apja tudakolta ennek okát, azt mondta: a harmadiknak 
azért adott hét csókot, mert az tartja be legjobban az egyházi előírásokat. O volt a későbbi Szent Mór. 

Imre a húszas évek végén elkerült a családi háztól, a bihari dukátust adományozta neki István, ami a 
trónörökös uralkodásra való felkészítését szolgálta. Kinevezte az orosz-varég katonákból toborzott ki-
rályi sereg parancsnokává; a Hildesheimi Évkönyv is „Dux Ruisorumnak" nevezi. Élükön maga is részt 
vett 1030-van a Fischa és a Lajta közt lezajlott csatában, ahol a Magyarországra támadó II. Konrád se-
regét István tönkreverte. Magát Konrádot is üldözőbe vették, s Bécsben elfogták.8 

István nemcsak gyakorlatban, hanem elméletben is igyekezett felkészíteni fiát a nagy feladatra. Ezt 
a célt szolgálta az 1020 körüli „Intelmek", mely műfajként nem egyedülálló; a nyugati királyok is igye-
keztek tapasztalataikat átadni utódaiknak. De az istváni Intelmeknek több szempontból is jelentőségük 
van; kapcsolódik Szent Ágostonnak a boldog királyokról vallott nézeteihez, amelyeket Sevillai Izidor 
közvetített a IX. századi királytükrök számára. 

A királytükröknek nincs túl gazdag irodalmuk, csak a keresztény király erényeit próbálják benne 
megfogalmazni. Ugyanis ebben az időben a királyságok történetében fordulat állt be. Míg kezdetben a 
szellemi-testi adottságok központba állítása volt a fontos, ettől az időtől kezdve a királyságra való alkal-
masság fő feltétele a szent mivolt, az egyházi tanításnak való megfelelés lett. Ez nem zárta ki azt, hogy 
a király életében esetleg nem tett bűnös dolgokat, de az egyház és a köztudat szentté fogadta. Nem vé-
letlen, hogy ebben az időben szaporodtak meg nyugaton is a szent királyok. Ez a szemlélet az Intelmek-
ben is tetten érhető, mert István erőteljesen hangsúlyozza a leendő királynak az egyház és a vallás iránti 
elkötelezettségét. Érdekes, hogy István nem adott ebben részletes kormányzási útmutatást, általános el-
veket fogalmazott meg. melyek középpontjában a király és alattvalóinak viszonya áll. Nem a parancso-
ló. hanem a jóindulattal, a meggyőzéssel kormányzó király képe fogalmazódik meg. aki az alattvaló-
inak megelégedésére, az ország gazdagítására törekszik. 

Van még egy. az adott időhöz való kötöttség által magyarázott sajátosság is, amit az Intelmek hang-
vétele hordoz. Égyrészt érezhető, hogy a felnőtt kor küszöbéhez, éppen elért emberről van szó, másrészt 

7 Györffy György i. m. 296-297 old. 
8 Uo. 
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az is nyilvánvaló, hogy írója olyan személyhez intézi szavait, akit meg kell győznie arról, hogy király 
legyen. Arról lehet itt szó, hogy Imrének korábban eltökélt szándéka volt a szűzi életmód, s az új hely-
zet emiatt nehezen volt számára elfogadható. Engedelmeskedett apjának, de belülről bizonyos ellenál-
lással fogadhatta. Ezzel magyarázható a házassága is. Ha a forrásokat nézzük, sajnos itt is nélkülöznünk 
kell az egyértelműséget. A feudális államrend és az új államvallás szempontjából központi politikai 
kérdésként merült fel a házasság, s Imre politikai-diplomáciai meggondolásból vállalta is, de hogy vé-
gül is ki volt a felesége, az nem egyértelmű. Egyes hagyományok szerint III. Kresmir horvát, mások 
szerint II. Mieszko lengyel király lányát vette el. Utóbbi mellett leginkább Karácsony János érvel, 
ugyanis a Lengyelországban levő Szent Kereszt Kolostor évkönyve szerint Imre herceg feleségével 
meglátogatta apósát, s a kolostornak egy keresztet adományozott. Györffy György azonban úgy véli, 
hogy Imre felesége bizánci hercegkisasszony lehetett. A történelmi feljegyzések szerint 1018-ban Ist-
ván szövetségesként részt vett II. Basileiosz bizánci császár bolgár-ellenes hadjáratában. A felkérést 
követő szövetséget a kor szokása szerint házassággal pecsételték meg, Imre herceget a császár egyik ro-
konával házasították össze. Ezt a házasságot valószínűsíti a veszprém-völgyi görögkeleti apácakolostor 
alapítása is.9 Az is. hogy a Szent Margit-legenda 1510 táján született magyar nyelvű másolatában - amit 
Ráskay Lea készített - utalás történik erre a kapcsolatra.10 

Az egyháztörténészek közül egyesek a legújabb kutatások fényében úgy látják, hogy bár Imre enge-
delmeskedett István akaratának, házasságát mégis a maga választotta ideálnak rendelte alá. amikor a 
szüzesség evangéliumi tanácsát a házasságban parancsként fogta fel. A legenda szerint Imre a veszpré-
mi Szent György templomban tett szüzességi fogadalmat még fiatal korában, s ez Török József szerint 
azt bizonyítja, hogy Imre készült a lelki pályára, s ennek hatása is benne van e döntésében. Csak meg-
erősítette Imre elhatározását, hogy II. Basileiosz sem nősült meg, valamint hogy saját rokonságában is 
találunk hasonló példákat: eredetileg édesanyja is apáca akart lenni, s Henrik nagybátyja házassága is 
gyermektelen volt. Mindezekhez az is hozzájárulhatott, hogy VII. Gergely pápa alatt az egyházfegye-
lem terén diadalt arató cölibátus már a XI. század első negyedében is egyfajta korszellem kifejezője 
volt. Amint látjuk: fogadalma, családi hagyományai, a korszellem egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy 
élete végéig szűzies életmódot folytasson. A legenda szerint feleségével közösen döntöttek így, de ezt 
mindvégig igyekeztek titokban tartani, csak a szentté avatáskor, felesége vallomása alapján derült ki. 
Imre nevelése sikeres volt, alkalmas lett volna arra, hogy a betegeskedő és megfáradt István helyébe 
lépjen, akinek meg is fordult a fejében az a gondolat, hogy még életében megkoronáztassa a fiát. Mind-
ezt egy tragikus esemény. Imre herceg halála akadályozta meg. 

A haláleset egyetlen biztos forrása a Hildesheimi Évkönyvnek egykorú, ám szűkszavú feljegyzése: 
„Imre, István király fia, a ruizok hercege vadászaton, vadkantól széthasítva siralmas halállal halt 
meg. " " A vadászbaleset helyszínét illetően a dukátusi területnek számító Bihar jöhet szóba, ennek is a 
középkorban Igfon-erdő néven ismert délkeleti részén lévő Hegyközszentimre nevű falu melletti terület 
lehetett mely királyi vadászhely volt. Az Igfon-erdő (vagy Igyfon-erdő) - mely Györffy György szerint 
szent erdőt jelent - a mai Réz-hegységgel azonos, mely alatt a Berettyó és a Körös közötti kistájat kell 
érteni, amely a Báródság folytatásaként Erdély nyugati határvidékét is jelentette. Ezen a helyen később 
monostort hoztak létre, melynek romjai ma is láthatók. 

Imre halálának módjáról is eltérő vélemények ismertek. Érdekes, hogy az egyházi írások és legen-
dák nem említik ezt a vadászbalesetet. Ez azzal függhet össze, hogy egyes nézetek szerint egy szent éle-
te nem egyeztethető össze a vadászszenvedéllyel. Természetes, hogy a népi - és tudományos - köztu-
datban azért a vadászbaleset változat él tovább, hiszen a középkorban a hercegek, királyok kedvelt idő-
töltése volt a vadászat. A lengyel krónikák szerint Imre szenvedélyes vadász volt. A vad üldözése köz-
ben történtek balesetek, elég volt egy eltévesztett mozdulat, a ló váratlan viselkedése, és máris megtör-
tént a baj. De hogy ez a kérdés nem jutott nyugvópontra, ezt bizonyítja az 1970-1980-as évek Magyar 
Zoltán által felemlített, nagy visszhangot kiváltó tudományos vitája. A vitát elindító Szekfű László 
Janus Pannonius De corona regni ad Fridericum Caeserem című epigrammája két sorát elemezve azt a 
hipotézist fogalmazta meg, hogy a trónörökös Vazul királysága érdekében szervezett összeesküvés ál-
dozata lett,'2 de az állítást később megcáfolta Bollók János.13 Számunkra a vadászbaleset tűnik a legva-

9 Török József i. m. 205. old. 
10 Magyar Zoltán i. m. 23. old. 
11 Idézi Magyar Zoltán i. m. 27. old. 
12 Szekfű László: A Thonuzoba-monda. Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szeged 1974. 
13 Bollók János: Még egyszer Thonuzobáról. Századok, 1982. 1078-90. old. 
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lószínübbnek, s a Pray-kódexben szereplő Annales Posonienses a pontos idejét, szeptember 2-át is tud-
ja. Az elhunyt herceget tudomásunk szerint Fehérváron, a bazilika kriptájában temették el. bár Györffy 
György felveti, hogy az építkezés miatt erre csak a templom felszentelése után. 1038-ban kerülhetett 
sor. Sírja egyszerű volt. a krónikákban ábrázolt szarkofág is puritán. 

A szerencsétlen sorsú királyfi története halálával sem ért véget. Mint már említettük, halála után, de 
még inkább I. István távoztával megrendülni látszott az alig létrehozott, fiatal magyar keresztény állam. 
Trónviszályok, pogány lázadások szaggatták, míg végül 1. Lászlónak sikerült megszilárdítania a feudá-
lis rendet. O volt az. aki elérte, hogy 1083-ban szentté avassák I. Istvánt s fiát, Imrét, s a királyi trónt és 
az állami, egyházi rendet rajtuk kívül még három szenttel támogatta meg. Ezeknek a szentté avatások-
nak funkciójuk volt: Gellért szentté avatásának éle elsősorban a pogánylázadások és a pogány vallás el-
len irányult, s a királyi szentek az ország politikai szervezetét erősítették.14 De nem árt hangsúlyozni azt 
sem. hogy az Árpád-dinasztia száműzetésből hazatérő Vazul-ági leszármazott és a törvényesen felkent 
Salamon uralmát megdöntő, azt börtönbe vető László többszörösen illegitim pozíciójának ellensúlya-
ként létesít kultuszt a dinasztia keresztény alapítója. István személye körül. A közelmúltban Bollók Já-
nos hívta fel a figyelmet arra. hogy Imre szentté avatását ugyanezek a motívumok magyarázzák: az Ős-
gesztában Imrének tulajdonították azt az erény-katalógust, amely a krónikás szerint az Istvánt követő 
uralkodókból teljesen vagy jelentős részben hiányzott. Lászlóban viszont újra testet öltött. Csak ő lehet 
tehát Szent István király igazi örököse, sugallja a krónika: az erénykatalógus alapjául szolgáló. Imréhez 
szóló Intelmek cím szerinti szerzője (István) ha még élne. maga is Lászlót választaná utódjául.15 

A szentté avatás procedúrájának sajátos története van a katolikus egyházon belül. Az első évezred 
végéig a püspök jogai közé tartozott az egyházi tiszteletben részesitendők szentek közé való besorolása, 
bár ez többnyire csak az egyházmegye területére volt érvényes. A szentté avatás teljes értékűnek számí-
tott, ha a hagyományos formában, az elhunyt sírjánál kialakuló kultusz és az ott történt csodák nyomán 
az egyházi hatóságok önálló akciójaként ment végbe. A X. század végétől szokás lett ugyan, hogy a je-
lentősebb szentek felemeléséhez („elevatio") a pápa és a pápai zsinat beleegyezését kérték. Később a 
zsinaton a szentté avatandó személy életét, csodáinak felsorolását tartalmazó ún. legendát kellett bemu-
tatni és megvitatni. 

Az első pápai szentté avatás 993-ban történt, amikor XV. János pápa a magyarok által 955-ben meg-
támadott Udalrich augsburgi püspököt szentté avatta. Ekkortól gyakoribbá vált a pápai legátusok jelen-
léte, határozottabb formát öltött a szent életével és csodás cselekedeteivel kapcsolatos egyházi vizsgá-
lódás. Mindebből azonban csak később terebélyesedett ki azaz álláspont, mely a kanonizációt pápai be-
leegyezéshez és jogszerűen lefolytatott szentté avatási perhez kötötte. Ebben a kezdeti lépéseket VII. 
Gergely tette meg, Vanchey legújabb szintézise bemutatja, hogy a szentté avatás jogának pápai centrali-
zációja nem a XII. század második felében, III. Sándor pápasága idején következett be, mint ahogyan 
azt korábban a szakirodalom gondolta („Audivimus..." kezdetű bulla már ilyesféle igényekkel lépett 
fel), hanem csak III. Ince pápa idején, a XIII. század elején.16 

A magyarországi szentté avatáshoz bizonyos diplomáciai lépéseket kellett tenni. Ennek előzményeit 
nem ismerjük, mert VII. Gergely registrum-könyve ebből a korból nagyon hiányos. Az bizonyos, hogy 
1081-től, amikor IV. Henrik Eszak-Itáliába vonult, és négyévi ottléte alatt több ízben Rómáig hatolt, az 
érintkezés Magyarország és Róma közt megnehezedett. László azonban nemcsak Lombardián keresz-
tül közlekedett Rómába, hanem mint azt 1090-i Monte Casinoban írt leveléből megtudjuk, Dalmácián 
és a tengeren keresztül is. A pápa akkoriban arról panaszkodott, hogy nagyböjti zsinatát IV. Henrik 
megakadályozta. Ez azonban nem jelentett olyan akadályt, hogy VII. Gergely 1083 első felében ne fo-
gadhatta volna László követeit, de a szentté avatások előfeltétele, az életrajzok felolvasása a zsinaton 
emiatt nem történhetett meg.17 A szorongatott helyzetben levő pápa hajlott az együttműködésre, már 
1081-ben arra kérte levelében Adelhaid királynét, hogy királyurát buzdítsa az egyház támogatására, s 
most méltán remélhette, hogy László segítséget is nyújt neki IV. Henrikkel szemben, cserében támogat-
ta kérését. De a Szent István-életrajz szűkössége és a zsinat elmaradása csak félmegoldást tett lehetővé. 
A pápa levelet adott ki, melyben nem személyre szólóan, hanem általánosságban engedélyezte, hogy 

14 Klarticzay Gábor: Az 1083 évi magyarországi szentté avatások = Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar 
középkorból (szerk.: Fügedi Erik), Bp 1986. 19-20. old. 

15 Vö.: Klaniczay i. m. 19. old 
16 Klaniczay i. m. 16-17 old 
17 Györffy György i. m. 388-389. old. 
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„ emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a hit magvát elvetették, és az országot prédikálással vagy in-
tézkedéssel Istenhez térítették. "18 Ha hihetünk a köze! egykorú Gellért-passiónak, egy legátust is kül-
dött Magyarországra, akit felhatalmazott Gellért testének felemelésére. Valószínű, hogy a pápától érke-
ző követség hozta a hírt, hogy István testének felemelése előtt még nyilvánvaló csodáknak kell történ-
nie, mert Gergely az István legendát szegényesnek ítélte.19 Az állítólagos csoda egyike az volt, hogy 
amikor 1030-ban István szembekerült Konráddal, a csata előtt ellenfelénél megjelent egy ismeretlen 
követ, s távozásra szólította fel. aminek Konrád engedelmeskedett. Feltételezhető, hogy ez a követ 
Gizelláék embere lehetett, s ez nem volt elég meggyőző a szentté avatáshoz. Minden esetre 1083-ban a 
szentté avatás megtörtént, erről a pozsonyi évkönyvek tudósítanak bennünket: Salamont előbb börtön-
be zárták, majd elmenekült az országból, István királyt, a fiát és Gellért püspököt szentté avatták.20 

Ha elfogadjuk, hogy valamennyi szentté avatás ebben az esztendőben történt, akkor a szentek ün-
nepnapjai alapján a következő „menetrend" bontakozik ki: július 16—17-én felemelik és a nyitrai Szent 
Emmerán templomban új sírba helyezik az István-korabeli két szentéletű remete. Zoerard-András és 
Benedek földi maradványait, akiknek a pécsi Mór püspök másfél évtizede elkészítette a szentélet-írá-
sát. Július 25-én László király és Lőrinc csanádi püspök jelenlétében sor került az egyház első vértanú-
ja, Gellért szentté avatására. A legnagyobb eseményt természetesen István király 45 éve elföldelt testé-
nek felemelése jelentette, mely alkalomból augusztus I5-én. halálának napján országgyűlést hívtak 
össze sírjához Székesfehérvárra. Itt három napi böjt, ima s a 19-én történt csodás gyógyulások után au-
gusztus 20-án felbontják a kősírt. kiemelik onnan a király „balzsamillatú rózsaszín vízben úszó" ma-
radványait. és ünnepélyesen ezüst ládába helyezik. István szent jobbja, amit egy Merkur nevű klerikus 
már korábban eltulajdonított, csak a következő évben. 1084. május 3-án került elő Biharban, ahol külön 
templom épült a becses ereklye őrzésére. Végül november 4-én ismét Fehérvárott egy újabb zsinat 
szentté avatta I. István fiát, Imrét.21 Imre alakja ugyan nem felelt meg teljes joggal a pápai engedélyben 
leírtaknak, de kultusza, mely eddig a székesfehérvári bazilikára korlátozódott, egybevágott VII. Ger-
gely törekvésével: példaképül volt állítható a cölibátusért, a papi nőtlenségért vívott harcában. Testének 
felemeléséről bizonyára sok szó esett már Rómában, de számottevő csodajelek hiányában először nem 
lehetett vele komolyan foglalkozni.22 Az, ami az öregek emlékeiből rendelkezésre állt - csupán néhány 
szerzetes tett tanúbizonyságot életszentségéről - nem volt elegendő. Végre másfél hónappal augusztus 
20-a után megtörtént a várva várt csoda. 

A kortárs legendaíró szerint egy Konrád nevű német nemes VII. Gergelyhez járult halálos bűne bo-
csánatáért. A pápa olyan vezeklést írt elő neki, hogy addig látogassa a szent helyeket, amíg a páncélját 
körülvevő öt vaslánc meg nem pattan, és a velük adott lepecsételt pápai levél betűi el nem homályosod-
nak. Konrád sokfelé járt, utoljára Jeruzsálemben. Minthogy ott sem szabadult meg láncától és bűneitől, 
végül Szent István fehérvári sírjához jött, hogy addig nem mozdul, míg Isten meg nem segíti. A temp-
lomban elaludván, álmában megjelent neki István király, s intette, hogy a fia sírjához járuljon, az ő köz-
vetítését kérje. S amint Konrád leborult Imre sírjánál, a láncok letörtek, és páncélja szétesett. Az esetre 
elősiető Fábián kancellár, a prépost megvizsgálta a pápai levelet, s azt konstatálta, hogy az írás elhalvá-
nyodott. Bár a legenda tájékozott a korabeli személyeket illetően (VII. Gergely otthonosan Hildebrand 
néven szerepel benne), Konrád történetében kétséget ébresztő motívumok vannak. Jeruzsálem 
1071-ben a szeldzsukok kezére került, s a zarándoklás ettől kezdve nagyon megnehezült. Az olvasha-
tatlanná halványuló írás pedig sokkal gyanúsabb, mintha olvasható pápai bulláról lenne szó. Györffy 
Györgyben felmerül a gyanú, hogy néhány ügybuzgó klerikus mozdította el holtpontjáról Imre kultu-
szának ügyét.23 

VII. Gergelyt 1084-ben IV. Henrik hadai beszorították az Angyalvárba, majd Guiscard Robert 
felmentő akciója után a normann fosztogatás miatt a pápa Salernóba kényszerült távozni, és ott 
rövidesen meghalt. A hazai szentté avatásokat pápai zsinaton nem erősítették meg, II. Orbán még 
1096-ban sem ismerte el István király szentté avatását, pedig 1092-ben a szabolcsi zsinaton a kötelező 
32 ünnep közé már István, Imre, Gellért ünnepét is besorolták. Az István kultuszában buzgólkodó 

18 Györffy i. m, 389. old. 
19 Uo. 
20 Klaniczay i. m. 15. old. 
21 Uo. 16. old. 
22 Györffy i. m. 392. old. 
23 Uo. 393. old. 
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Könyves Kálmánnak a guastallai zsinaton 1106-ban sikerült elérnie István kanonizálását. Ugyanis 
engedményt tett a pápának, lemondott az invesztitúra jogáról, aminek ellenében óhaját Róma messze-
menően teljesítette.24 

A következőkben szót kell ejtenünk Szent Imre legendájáról, mert a következő évszázadokban ez az 
írás döntően meghatározta a szent hercegről formálódó képet. Ez a középkori Imre-kultusz egyik fun-
damentumának számító életrajz nyilvánvalóan a szentté avatással kapcsolatban, annak hatására és meg-
erősítésére kellett, hogy megszülessen. Legkorábbi kézirata a XIII. századi Reinzi-kódexben maradt 
ránk. ami a XVI. században kerülhetett a stájerországi Reinz cisztercita apátságának könyvtárába. Egy 
évszázaddal korábban ugyanis - mint a magyar nyelvű bejegyzésekből is kitetszik - még a soproni 
Szent Lélek templomban egy bizonyos Márton nevű pap tulajdonában volt.25 Tartalmazza még a legen-
dát az Erdy-kódex a Karthausi Névtelen fordításában.20 a Legenda Auera és Temesvári Pelbárt 
Pomerium cimü műve. A legendát az utolsó két fejezet kivételével valószínűleg a matutinum, a hajnali 
zsolozsma olvasmányaként is használhatták. Szent Gellért kisebb legendája is liturgikus célra készült. 
A Szent Imre-legenda nem tartalmaz sok adatot, eseményt. A középkori zsolozsmában, a szentek ünne-
pén olvasott életrajzon („vitán") nem szabad olyan művet érteni, amely a szent életét több-kevesebb tel-
jességgel meg akarja ismertetni. Ennek ismeretében érthető, hogy a szerző miért hagy olyan kevés ese-
ményt az utókorra. Hiba lenne azonban, ha a legenda történeti magját nem értékelnénk.27 

Az ilyen szellemű Szent Imre-legenda igényét a XI. és XII. század fordulójának egyházi változásai 
hívták életre. A legendában a kor egyik fő vallási kérdése, a cölibátus fogalmazódott meg. annak össze-
állítója a papi nőtlenségnek akart hazai eszményképet állítani. Már László 1092-es törvénykönyve is a 
„csak ideiglenes megtűrt" kategóriába sorolta az egyházi emberek házasságát, annak teljes tiltását pe-
dig az 1112 táján tartott esztergomi zsinat iktatta törvénybe. Az egyház erőteljes térhódítását jelzi a már 
előbb is említett esemény, hogy Könyves Kálmán lemondott az invesztitúra jogáról. Nem meglepő ez a 
századfordulón végbement szellemi átrendeződés, ha figyelembe vesszük, hogy Kálmán trónra kerülé-
se előtt főpapi rangú személy volt. kimagasló műveltséggel bírt, és még királysága éveiben is elvégezte 
a papi zsolozsmákat.28 

A legenda - miként Bollók fogalmaz - az önmegtartóztató szűzi életben, a continentiában jelölte 
meg azt az erényt, melynek hősi fokon történt gyakorlása a fiatalon elhunyt herceget szentként való 
tiszteletre érdemessé teszi. Ez az erény a szent életrajz szövegében minden mást háttérbe szorít, ami pe-
dig a hagiográfiai irodalomban is ritka. Imre esetében pedig azért meglepő, mert mint történelmi alakjá-
nak vizsgálatakor láttuk, annak valóságtartalmát legfeljebb „litterátus" műveltsége és egyházlátogatási 
buzgalma igazolta. A már említett krónika erénykatalógusa felsorolásában a szüzesség még mint díszítő 
jelző sem fordul elő. Varga Dámján teológusi elemzésében a szerzetesi eszményeknek való megfelelés 
legendabeli jegveit sorolja fel. Ennek túlsúlyát a legenda szövegének liturgikus használata magvaráz-
za.29 

A ma ismert szent életrajz keletkezési idejét illetően a szakirodalomban megoszlanak a vélemények. 
A legenda megírását Csonka J. Lajos az 1450-es évekre. Erdélyi László 1130 körűire tette. Elméleteik 
azonban jórészt elutasításra találtak. A kutatók többsége Kálmán uralkodásának idejére, zömmel annak 
is második felére helyezte a legenda keletkezését. Ennek gondolatát először Madzsar Imre vetette fel, 
elméletét utóbb Horváth János, Györffy György, majd Bollók János is valószínűnek fogadta el. S való-
ban. ha pusztán a legenda szövegéből indulunk ki, több nyomós érv is amellett szól, hogy az életrajz 
összeállítása az 1106-1116 közötti évekre tehető. A legenda központjába állított szüzesség eszméje a 
magyarországi egyházon belül 1110 táján tetőzött.30 Ezt támasztja alá az is, hogy a legendát az 
1116-ban meghalt Hartvik püspök már felhasználta.31 Ha a legenda szerzőjét kutatjuk, Török József 
szerint bizonyosra vehetjük, hogy szerzetes az írója. így magyarázható az is, hogy miért építette be a le-
gendába az ismeretlen szerzőtől származó Exhortatio ad sponsam Christi egy részletét. Ezt a müvet a 

24 Uo. 
25 Magyar Zoltán i. m. 136. old 
26 Nyelvemléktár IV. kötet, 1876. 43ÍM40. old. 
27 Török József i. m. 203. old. 
28 Magyar Zoltán i m. 38-39. old 
29 Magyar Zoltán i m. 135-136. old. 
30 Magyar Zoltán i. m 134. old 
31 Török i. m. 202. old. 
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középkorban a bencés aniane-i Szent Benedeknek tulajdonították, az Imre legenda első szerzője tehát 
bencés szerzetes lehetett. Pannonhalmi volta azonban nem teljesen egyértelmű.32 

A megírás helyéül Veszprém vagy a veszprémi püspök szentendrei udvarháza jöhet szóba. Korábban 
már szó volt róla. hogy a legenda egyes részei olyan helyi hagyományokon alapulnak, melyek már 1083 
előtt is ismertek lehettek. Az életrajz utolsó narratívája pedig - mint magából a szövegből is kiderül - a 
szentté avatás évében keletkezett.33 A legenda írója - Horváth János szavaival - ..alapos retorikai kép-
zettséggel és ennek megfelelő stílussal rendelkezett". Művészi törekvése még a helyenként megromlott 
szöveg ellenére is fölfedezhető.34 

Az Imre-életrajz öt egymással összefüggő epizódból, egy függelékből és két exkurzusból áll.35 A be-
vezetés az egyetemes üdvtörtént keretébe állítja be a magyar nép megtérését. Az első fejezet a gyer-
mekről szól, aki éjszaka, alvás helyett zsoltárokat énekel.aminek Szent István tanúja volt. A második és 
harmadik fejezet István és Imre Boldog Márton egyházában tett látogatását mondja el. Imre az egyik 
szerzetest hét csókkal illette, hogy jelezze annak életszentségét. A király titokban visszatért, mert meg 
akarta tudni, mi állt a különös köszöntés hátterében. Ezt aztán nem felejtette el később sem, hiszen Mór-
ból, az egyszerű szerzetesből 1036-ban Pécs püspöke lett. Imre szüzességi fogadalmáról szól a követke-
ző két fejezet, amit Veszprémben, a Szent György egyházban tett. A hatodik fejezet a cesareai érsek, 
Eusebius látomását ismerteti, ami szentünk halála pillanatában történt. A legendaíró itt egyes szám első 
személyben szól. s jelzi, erről Konstantinápolyban szerzett tudomást, amikor Almos herceg kíséretében 
ott tartózkodott. Az utolsó fejezet egy, a fehérvári bazilikában, a szentté avatáskor már említett, Imre 
sírjánál történt csodát ír le. amikor is a vezeklő Konrád megszabadult bilincseitől. 

Ez az új szellemű legendaváltozat a kezdetben életszerű Szent Imre-képet és a herceg országossá vá-
ló kultuszát alapvetően befolyásolta. Természetesen az egyházon belül fejtette ki hatását, és komoly 
szerepet kapott a teológiai képzésben is. A fiatal herceg kultusza hamar kibontakozott, ünnepéről az 
I092-es szabolcsi zsinat rendelkezett, s felemelésének napját, november 5-t Szent László I. törvény-
könyvének 38. cikkelye a kötelezően megtartandó ünnepek közé sorolta. Az 1192-1195 között másolt 
Pray-kódex naptárában jelent meg először Imre másik ünnepe, szeptember 2-a, mely halálának, esetleg 
eltemetésének napját rögzítette. A XIII. századtól ránk maradt liturgikus iratok szerint immáron mind-
két ünnepről megemlékeztek. Már a XII. század végétől a szentté avatott királyfi emlékét liturgikus al-
kotások (zsolozsmák, szekvenciák, officiumok) örökítették meg. Imre szüzességét a liturgikus szöve-
gekben először a Pray-kódex szakramentáriuma említi, s a továbbiakban e jelző a liturgiában használt 
verses és prózai alkotások legfőbb motívuma lett. Az Imrével kapcsolatos liturgikus könyörgések a fia-
tal herceg halálát és a földi élet örömeinek megvetését hangsúlyozzák.36 

Magyarország területén Szent Imrének mintegy száz templomot szenteltek. A felsorolt helynevek 
többsége középkori patrociniumot takar, vagyis a templom védőszentje után nevezték el a települést is 
(pl. Szentimre, Szentimrefalva). E nagy múltú egyházak egyben a középkori magyarság legfontosabb 
Szent Imre búcsújáró helyei voltak (pl. a székesfehérvári kápolna, a váradi Imre-oltár stb.) Köztük leg-
nagyobb presztízzsel a bihari Hegyközszentimre, mint az Igfon-erdő kapujában létesült emlékhely ren-
delkezett, Szent Imre ereklyét is őrző klastromával. de a következő században vesztett jelentőségéből. 
Hangsúlyos szerepet kapott ereklyéinek tisztelete. Valószínűnek tűnik, hogy szentté avatását követően 
a koponyaereklyét - miként később László esetében is - különválasztották, és díszes ereklyetartóba 
foglalták, ami a Szent Imre-kápolnába került Székesfehérváron. 

A Szent Imre-kultusz az ország határain is túljutott. Az aacheni dómban még Nagy Lajos és édes-
anyja, Erzsébet helyezett el három, drága mívű zománcdíszes, aranyozott ezüst ereklyetartót a magyar 
szent királyok ottani kultuszának fellendítésére, és az Aachenbe zarándokló magyarok lelki igényeinek 
kielégítésére. A reformáció előretörése az ország több részén Imre kultuszát is meggyengítette, hogy 
aztán a katolikus restauráció alakját, életszentségének példáját a nemzeti szentek tiszteletének jegyében 
újfent népszerűsítse. Igaz, ez a barokk Szent Imre-kép már kevésbé sokszínű, mint a régebbi koroké, 
egyedül a kegyes jelleg, a szűzi ideál testesül meg benne. Madzsar Imre szerint történelmünk újkori 
századaiban vált hercegünk a magyar ifjúság védőszentjévé. Ez irányú kultuszának kiépítésén főleg a 

32 Török i m. 202-203. old 
33 Magyar i. m. 133. old. 
34 Török i. m. 203. old. 
35 Magyar i. m. 136. old. 
36 Magyar Zoltán i. m. 40. old. 
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Jézus Társaság buzgólkodott, az a szerzetesrend, mely a XVI. század közepe óta a magyar nevelés- és 
oktatásügy fellendítését vállalta egyik fő feladatának.37 

A jezsuita Tarnóczy István 1680-ban megjelent szentek életéről szóló könyve „az angyali herceg'' 
szentséges életét állította a középpontba. Imre alakját a jezsuita iskoladrámák egész sora megörökítette, 
hogy példaképül szolgáljon az ifjúság számára. A Lelki Paradicsom című reprezentatív énekgyűjte-
ménynek szép Imre éneke és antifonája 1700-ban született. Valószínűleg Zircen íródott az a két barokk 
Szent Imre emlék, melyek az 1760-as keletkezésű kéziratos dalgyűjtemény különlegesen szép darabjai. 
Szent Imre herceg éneke és Szent Imre herceg mint égő szövétnyeg címmel. 

Imre kultuszában minden korábbinál nagyobb szerep jutott e tisztelet képzőművészeti kifejezésé-
nek. Az Árpád-házi királyfi templomi szobrai, oltárképei a XIX. századra az ország szinte minden ran-
gosabb egyházában megjelentek. Érdekes megfigyelni, hogy a barokk templomi képeken Imrét főúri 
magyar viseletben, csizmásan ábrázolják. A legújabb kori Szent Imre-tisztelet a XX. század első felé-
ben, az 1930-as Szent Imre év alkalmával frissült fel ismét, s vett új lendületet. Ebben a kultuszban egy 
új Szent Imre-kép fogalmazódott meg: Szent István fia testben és lélekben tiszta, cselekvésre kész. 
egészséges ifjúként jelent meg. A szentévben ünnepi megemlékezések sora emelte a megemlékezések 
fényét és rangját nemzetközi szimpozionok. cserkész- és katolikus ifjúsági találkozók, a Mária-kongre-
gáció kongresszusának Budapestre történő időzítésével. Szent Imre-harangot szenteltek fel a Szent Ist-
ván Bazilikában. Budán új Szent Imre-szobrot avattak. A Nemzeti Színház Kállay Miklós A liliomos ki-
rályfi című müvének bemutatójával, a Tudományos Akadémia és a Képzőművészeti Társulat pedig ün-
nepi üléssel kapcsolódott be. Az augusztus 20-i Szentjobb körmenet is részben Szent István fiára való 
emlékezés jegyében zajlott. E napon az országgyűlés tisztelgésképpen ünnepi megemlékezést tartott, 
több intézményt neveztek el róla, s halála 900. évfordulójára reprezentatív albumot jelentettek meg a 
tiszteletére. 

A fiatalon elhunyt herceget képzőművészeti alkotások sora örökítette meg, minden kor a maga mű-
vészi és emberi ideáljának megfelelően ábrázolta. Az ezekben megjelenő Imre-kép más, mint a vallási 
kultuszban bemutatott, itt valósághoz közelibb, életszerűbb. Megjelenik bennük a liliom, mint a szüzes-
ségetjelző attribútum, de ugyanakkor az ábrázoláson feltűnik a kard. a lándzsa, a jogar, mint a hatalom 
és a vitézség jelképe. A középkori alkotások a harcos, a keresztény erényekben megedzett ifjút láttatják, 
a barokkban azonban ez a kép megváltozik. A kor emberei az udvar levegőjében felnőtt, szelíd, kifino-
mult testű és lelkű embertípust szerették látni szentjükben. Mivel e korban István és László alakja került 
előtérbe, Imre kicsit háttérbe szorult. Az alkotások szentimentálissá váltak, az ábrázolásmódot a kere-
settség, a szinpadiasság jellemezte.38 A modern korban az ábrázolásokban a szentéletü herceg és az 
uralkodásra felkészített trónörökös alakja egyesül, főleg Lötz Károly és Zichy Mihály képein. Szent 
Imre irodalmi ábrázolása szegényesebb, mivel élete nem nyújtott lehetőséget drámák vagy nagyobb ívű 
prózai munkák megalkotására. Említésre méltó Pohárnok Jenő Glóriás herceg című müve. Ruzsinszky 
Irén Szent Imre című zenés darabja. Jelentőségben Sík Sándor és Babits Mihály Szent Imréről írt költe-
ménye emelkedik ki. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Szent Imre herceg, aki királyi családba született, s bár nem 
trónörökösként látta meg a világot, serdülő éveibe már mint az ország leendő első embere lépett. Szé-
leskörű műveltség jellemezte, sikeres hadvezér is volt. Életvitelével és példájával a körülötte kialakult 
kultusz következtében minden korban a magyar nép egyik erőt adó példaképévé emelkedett. 

Martinák János 

37 Idézi Magyar Z. i m. 52. old. 
38 Magyar i.m. alapján 
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