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SZENT LÁSZLÓ NEMESE
CÍMŰ KÖNYVBŐL

SOKHEGYI IMRE
A Szent Korona Szabadegyetem hallgatója
/Részlet szemináriumi dolgozatból/

SZENT IMRE HERCEG

„Szüzessége miatt századokon át valami nőies, finom, nem e világból való alaknak rajzolták.”
A legtöbben - már akiknek egyáltalán van valami elképzelésük
róla - ma is így gondolják.
Pedig ő is olyan volt, mint Turul-vérű uralkodóink: korának egyik
legműveltebb, nyelveket beszélő, Istenét és hazáját szerető, a tudás és a
szeretet fényét árasztó ŐS, egy sötét világban. Nem véletlenül
ábrázolják lépten-nyomon csizmában, sújtásos ruhában, fegyverrel az
oldalán - azaz vitézi öltözékben.
Az 1020-as évek közepétől a királyi testőrség parancsnoka, majd a
hadsereg vezetője.
Magyar Anjou Legendárium - Szent Imre

Édesanyja révén bajor trónörökös (nagybátyja II. (Szent) Henrik 1013.-tól német-római
császár), sőt az 1024.-ben megüresedett császári trónra is több joga volt, mint az 1027.-ben
megválasztott II. Konrádnak. Nagy valószínűséggel a hamarosan kitörő német-magyar
háború hátterében is Imre herceg háttérbe szorítása állt. Konrád megpróbál Bizánccal
szövetkezni ellenünk, azonban miután Szent Imre felesége bizánci hercegnő volt és a már
többször említett II. Basileos 1025.-ben bekövetkező halála után nem akadt erőskezű
császár-jelölt ( csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy Szent Imre hercegnek az elkövetkező
évtizedekben - felesége révén - a bizánci császári címre is esélye lehetett volna) így a
német-római - bizánci katonai szövetség újra csak álom maradt.
II. Konrád 1030.-ban tehát „egyedül” - vagyis a teljes birodalmi haderővel - tör a Magyar
Apostoli Királyságra, azonban az elsőrangú felderítésnek és határvédelemnek köszönhetően,
komoly veszteségeket szenvedve csak Győr környékéig jut, ahol a Szent Imre herceg (Szent
István ekkor már jóval 50 fölött lehetett) vezette királyi hadakkal találják szembe magukat.
Nagy ütközetre nem kerül sor, a németek kihátrálnak az országból, majd Bécs környékén
bekeríttetnek.
Nincs Európában még egy nemzet, aki ebben a helyzetben ne törölné el a föld színéről
ellenfelét. Csak egy, az Újszövetség népe.
A győzelmünkhöz kapcsolódva két megjegyzést engedjen meg az olvasó:
1. Hasonló helyzetben 955.-ben Augsburg-nál I. Ottó brutális kegyetlenséggel
lemészároltatta, a magukat megadó és szabad elvonulásra tett ígéret értelmében
fegyvereit letevő, magyar harcosokat, vezetőiket - Bulcsút és Lehelt - megkínoztatta,
majd felakasztatta!
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KI IS VOLT HÁT BARBÁR ?
2. A vereség ellenére Árpád nagyfejedelem világraszóló diadala (907.) után 123
esztendeig nem indult ilyen méretű támadás hazánk ellen.
Újabb kérdés: KICSI ÉS GYÖNGE VOLT MAGYARORSZÁG, VAGY EURÓPAI
NAGYHATALOM ?

SZENT ISTVÁN VÁRMEGYÉI
/Bakay Kornél: Az Árpádok országa/

Konrád császár vereségét a német történetírás meg sem kísérelte szépíteni: „… visszatért
Magyarországról katonaság és minden eredmény nélkül, mert seregét éhínség gyötörte; a
magyarok Bécset is elfoglalták".
A német-római császár előtt ekkor válik világossá, hogy erővel nem
boldogul Szent István, és fia ellenében. De ki jöhet számításba, aki elég
aljas ahhoz, hogy orvul az életére törjön annak, akire Kálti Márk így
emlékszik:
„ … akit szeretett az Isten, és az emberek is tisztelték; áldott az ő
emlékezete.”
Nem más ez, mint a (megbuktatott) velencei dózse, Orseoló Ottó fia
(habár Mátyás Flórián véleménye szerint Ottónak nem született gyermeke
és Péter a német Vilhelm fia volt): Orseoló (Német) Péter (azért a jelző,
mert nagybátyja a burgund király volt.)
Szent István és Szent Imre
/Nádasdy Mausoleum/

Szent Imre a legendák hercege. Kevés történelmileg hiteles forrás maradt fenn, azonban a
legendája nagyon jól használható:
„A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből,… származott, erényekkel nagyon feldíszítve
ragyogóan tündökölt. …
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… (Szent István) arra oktatta őt, hogy mindenekelőtt őrizze meg a katolikus (nincs jelzője,
csak katolikus!) hitet, …hozzon igaz ítéletet, …a vendégeket jóságosan fogadja (ezzel azóta is
visszaél mindenki), …az elődök példája mindig szeme előtt legyen (nem csak Szent Imrének
szánta).”
Szent Imre nem csak templomok, városok védőszentje, hanem az egész világ ifjúságáé - tehát
az eljövendő koroké.
A németekkel való (és a győztes által kezdeményezett!) békekötés után, megkezdődnek Imre
herceg megkoronázásának előkészületei.
Úgy tartják, hogy 1031. szeptember 8.-ára (Kisboldogasszony napjára) tűzték ki a beavatási
szertartást. Nem biztos. Szerintem, figyelembe kellene venni egy másik lehetséges dátumot:
1031. szeptember 24. - Fogolyszabadító Boldogasszony Ünnepe.
Hunyadi Mátyás koronázása 1464. március 25.-ére, Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepére
volt kitűzve. Ez egy vállalt küldetés volt. Éppen úgy, mint Szent Imre hercegé.
Nem Ők tehetnek róla, hogy a kitűzött cél nem valósulhatott meg. Mi voltunk kevesek a
nagyságukhoz.
Szent Imre herceget nem vadkan sebezte halálra. Orgyilkos végzett vele. „Siratta Őt Szent
István király és egész Magyarország vigasztalhatatlan, nagy sírással.”
Szent István 1018.-ban egyesítette a világot (összekötötte mindkét Szentföldet Rómával). Ez
csak az első (és jelképes) lépés volt. A befejezés hőn szeretett fiára várt, aki – miután
elnyerhette volna mindkét (!) császári címet - felragyogtathatta volna Atilla nagykirály
örökségét (felismerhető a párhuzam a trónörökösök, ti. Csaba királyfi és Szent Imre herceg
között is). Mekkora volt a bűnük gyilkosainak?
A legenda válaszol:
„Volt ugyanis egy Konrád nevű és német nemzetiségű ember, akit
bűneinek utálatos terhe annyira nyomasztott, és akkora szégyen ért,
hogy szinte bűzlött, mint sírjában a negyednapos halott… Ez aztán
Szent Péter helytartójához, Hildebrandhoz jött, aki akkor a római
székben ült. Elkövetett bűneinek sebeit felfedte, és elégtétel
kiszabását kérve kereste lelke orvosságát. A pápa azonban eladdig
nem hallott bűnei sokaságán elámulva, miután a dolgot megfontolta,
a sebet elégtétel kiszabásával nem gyógyította meg….
Figyelmeztette és buzdította őt, hogy keressen meg minden helyet,
ahol szentek nyugszanak, hogy így ott az isteni kegyelem a szentek
közbenjárása meglátogassa….
Magyar Anjou Legendárium - Szent Imre

Eltávozva tehát ez az ember igen sok szent nyugvóhelyére zarándokolt el. Legutoljára
Jeruzsálembe, az Úr sírjához ment, … De az Úr sem mutatta meg rajta erejét az erős
városban, hogy Szent Imre dicséretére és dicsőségére őrizze azt.”
A csoda - Szent Imre sírjánál - megtörténik, Konrád láncai lehullanak - ez is fogolyszabadítás.
Életében Imre herceg a koronát nem nyerhette el, mégis a néphagyomány a
„háromkirályokat” így tartja számon : Szent István - Szent László - Szent Imre.
Templomok sokaságában (főleg Erdélyben) találunk úgynevezett „magyar oltárt”, ahol Szent
István és Szent László fogadja a Boldogasszony elé járulót. Szeretném felhívni mindenki
figyelmét arra, hogy van olyan templom is ahol Szent István mellett Szent Imre áll! (pl.
Lébény)
III. Endre házioltárán (ugyancsak Szent István oldalán) egy ifjú vitéz, alatta felirat:
S. Emericus Rex !
Egyetlen magyarázat van csak:
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„…ugyanabban az órában, amelyikben Szent Imre meghalt, Szent Euszébiosz, a palesztinai
Caesarea érseke, amikor a papsággal és a néppel együtt körmenetben vonult, angyalok
kellemes hangját hallotta a magasban. Szívét egészen kitárta Pannónia első királyának, Szent
István fiának, Szent Imrének a lelkét látta felfelé vitetni. … hallotta felülről, hogy Szent Imre
lelke ujjongással vitetett a mennybe. … halálának harmincadik napján … már atyját sem a fia
halála feletti bánat aggasztotta, hanem öröm árasztotta el egészen az örök élet koronája miatt,
amit fia kétségtelenül megkapott.”
Az a Casula (miseruha), amit a királyi pár Imrének a koronázásra készíttetett a trónörökös
halála után - századokon keresztül - koronázási palásttá válik....
Köztudott, hogy az uralkodó jelöltnek magára kell vennie Szent István relikviáit : saruját,
harisnyáját, köpenyét, kardját…, be kellett ülnie a trónjába - Szent Istvánná kellett válnia!
A palást azonban Imrének készült. Aki a szertartás alatt viselte Szent Imrévé is átlényegült.
Századokon át emléke ott élt az emberek szívében - lelkében. Miért nem maradt fenn róla
több dokumentum? Mert Szent Imre bennünk kell, hogy tovább éljen! A krónikás szavaival:
„ Kiemelkedõ csodái közül azonban felveszünk még egyet elbeszélésünkbe, …ámbár ez és a
többi megírásuk nélkül is annyira híres, hogy az ezután születő és felnövekvő nemzedék is
ismerni fogja ezeket és el fogják mondani fiaiknak.”
Ez a mi felelősségünk. Megőrizni és továbbadni Szent Őseink emlékét!
Nem baj, ha kinevetnek mások. Ők nem az én Atyám fiai.
El szokták mondani, hogy az Országfelajánlás nélkül az elmúlt ezer év viharai elsöpörték
volna Szent Királyaink életművét. Én úgy gondolom azon nagyszerű tett, hogy Szent István
Nagyboldogasszonynak ajánlotta a Szent Korona birodalmát, nem a szövetség megkötése,
hanem a megerősítése volt!
Eltelt újabb ezer esztendő. Van-e aki vállalja az (örök) harcot?
Szentjeinkért. Boldogasszonyunkért. A Magyarok Istenéért .
„Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.”
(Petőfi)
SZENT IMRE EMLÉKÉRE
Szent Imre alakja ragyog fel a múltból,
Égi herceg fénye, földi háborúból.
Szerette, tisztelte atyja és az ország,
De félte Őt otrombán Német Péter, s Konrád.
Mert békét hozott volna vén Európára,
Atilla szent vére, szkíták hős királya.
De sárba tiporták élete virágát,
Romlásba döntötték Mária országát.
S most milliók jajszava hatol fel az Égig
Miért a sok vér, könny? Egyre csak ezt kérdik,
Arad, Mádéfalva, Trianon és Mohács
Egy-egy szörnyű gaztett, Isten elárulás!
De a Mennybolt hallgat, súlyos lakat rajta
Elhagyott Istenünk! Vagy sosem volt? - gondolja
Gondolja az ember, ki Isten akart lenni,
De nem tudott, nem akart Istenként szeretni.
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Nem tudott, nem akart a nemzetéért tenni.
Hozzád imádkozunk, liliomos herceg
Égi pártfogásért, hisz népünk kegyvesztett lett,
De felismerve bűnünk, esküszünk az Égre
Míg magyar él e földön, harcolunk, nem félve!
Küldhet most Lucifer ezer ártó démont
Ha Szent Ősök ereje oltalmaz az úton!
Jobbá tesszük Véled a földi országot
Legyen az emléked mindörökre áldott!
Sokhegyi Imre
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