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A Szent Imre Egyesület fennállásának tízéves jubileuma alkalmával 
írta és elmondta az egyetem aulájában Í908 november hó íí.-én 

Dr. Komáromy Dezső 
a kegyesrendi hittudományi és tanárképző főiskola prefektusa és tanára. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Kedves I f jak! 
„A szívnek ünnepek kellenek, hol érzeményeinek egész 

pompáját kitárhassa", írja a gyönyörű „Karthausi"-ban a láng-
lelkű költő. Igen, ünnepek kellenek, melyek a mindennapiság 
köréből kiemelve lelkének szárnyakat adnak és megmutatják az 
igazi eszményi valót, mely felmagasztal és az örökkévalóság dicső 
Pantheonjába vezet. A megható ind mithosz szerint minden halandó 
szeme előtt Maja fellege, a csalódás fátyola lebeg, mely a dolgokat 
való szinökben látni nem engedi, — mi vonjuk félre a lélek fátyolát 
és lássuk meg az életnek azon ideális oldalát, mely a lehangoló 
csalódás ellen biztosit; lássuk meg azt a valódi hatást, melyet az 
erkölcsi jó a boldogságért epedő emberi szívre gyakorol. 

A Szent Imre Egyletnek tiz éves múltja fényes bizonysága 
annak, hogy az ő zászlaja alá sorakozottak, a vallás, haza, tudo-
mány arany jelszavának megvalósítói mutatják meg igazán, hogy 
nem az életkor tavasza, de a szív és léleknek tavasza jelzi az 
igazi ifjúságot, a valódi belső boldogságot. 

A lángeszű Emerson „Az emberi szellem képviselői" című 
világhírű művében, hol a nagy emberek hasznáról ír, teljes meg-
győződéssel jegyzi meg: „A világot a jó emberek igazsága tartja 
fenn. A kik velők éltek, kellemesnek találták az életet. Arra 
törekszünk, hogy tényleg vagy képzeletben magunknál különbekkel 
éljünk együtt. A nagynak keresése az ifjúság álma s a férfikor 
legkomolyabb foglalkozása. Ha volna oly mágnes, mely reámutatna 
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azon országokra és házakra, ahol a valódi nagy és szellemileg 
gazdag emberek laknak, mindenemet eladnám, hogy azt megve-
hessem, és még ma útra kelnék." 

Ezt a csodás égi mágnest nem kell messze keresnünk, a 
kolozsvári Szent Imre Egyesület tíz év óta nemes büszkeséggel mutat 
zászlajára. Védőszentjének dicső alakja mindig disze lesz az arany-
ifjúságnak, ragyogó példaképe a magyar haza minden hű fiának. 

E királyi herceg a megtestesült ideál, arcán az élet pírja, 
szemében tiszta tűz, homlokára olvad az Istennek csókja. Fehér 
virágnak gyönyörű kelyhe ő, hol a harmat gyöngyén a hajnal 
pírja ég. Csodálatos jelenség, még az ég is ünnepel láttára. 

Lebegj előttünk te királyi eszménykép, taníts meg kiemel-
kedni e közöny hónából, hogy a halhatatlanság égi jegyében az 
„Excelsior" legyen mindig büszke jelszavunk! 

„Nézd csak az ifjút, — irja Eötvös József báró, — szive teli 
szerelemmel, lelke egy erős hit által felmagasztalva, feje fényes 
álmokkal dús, így áll elődbe, mint a tükör, melynek síkján csak 
a nap ragyogó világa fénylik, mint a hab, melynek tisztaságát 
vész fel nem zavarta még, mint a virág, mely felnyitva kelyhét, 
szépségének egy levelét sem veszté; s nézd őt később, lelkének 
tükörén száz vad kép vegyül, a tiszta habot a nagy folyó felveré, 
a virág egy nap hevében virágzik el s ami gyümölcsöt termett, 
azt még éretlenül benn emészti a romlottság s elégedetlenség férge. 
A véteknek nincs édene a világon." 

A lángeszű bölcselő, a nemesen érző költő így varázsolja 
lelki szemeink elé az ifjúság két táborát. Aki a Szent Imre her-
ceg zászlajára írt jelszót életével igazolja, az a ragyogó tükör, az 
illatot árasztó virág. A másik tábor szégyenkezve hallhatja a meg-
rendítő kérdést. „Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága ? 
Virág vagy te hazám ifjúsága." 

Igen, Szent Imre szelleme nem liliom hullást, nem vírág-
hervadást, de lelkesedést, emelkedést, tiszta szivet, fenkölt életet 
követel. Pedig tiszta sziv és Szent Imre jellem nélkül őszi lomb-
hullás, majd téli fagy hirdeti az életnek szomorú alkonyát. 

Jól mondja. Dumas Sándornak. „Clemenceau esete" című 
híres művében Rítz a fennköltszellemű, agg művész: „Géniusz 
és bűn nem lehetnek tartósan egymáshoz fűzve. Az igazi géniusz 
szűzies és bárminemű formában jelenjék is meg műve; megtartja 
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szűzi jellegét." Annyira igazak ezen szavak, hogy még a nagy 
realista Zola is a csodálat és tisztelet hangján kiált fel: „A leg-
tisztább a legerősebb!" 

Ez a meggyőződés adta a jelenkor'egyik legnagyobb norvég 
írójának, Björsonnak ajkaira a feltűnést keltő jelszót: „Csak hin-
nünk kell az erényben. Az erény azután vágyódik, hogy erejét a leg-
nemesebbnek szentelje, de akkor ezen célt ki is kell maga elé tűznie". 

íme Szent Imre herceg úgy gondolkozott, mint a legnagyobb 
szellemek, a legfőbb gondot az erények koronájára, a férfi leg-
szebb ékességére, a szűzi jellemre fordította. 

Akinek szívét tiszta, szűzies erő dobogtatja, lehetetlen, hogy 
nála a többi erény is fel ne tűnjék varázsával. így volt Szent 
Imre ís. Buzgó imával áldoz a hazaszeretet oltárán, mert jól tudja, 
hogy ezzel a hazánák éppen ánnyít tesz, mint aki véres karddal 
a kezében aratja a legfényesebb diadalokat. Milyen megható volt, 
mikor a hazaszeretettől áthatott ifjúság Szent' Imre zászlója alatt 
vonult ki a honfiúi eszme egyik legnagyobb képviselőjének, Kos-
suth Lajosnak temetésekor. Ezen ifjúság szívét igaz fájdalom tölti 
el, mikor Turín felett a halál angyala megjelent, mert hiszen 
Szent Imre a hazaszeretetben ís a legszentebb példakép. Az érte 
lelkesülök száma mindig nagyobb lesz, lombkoszorús fává válik, 
melynek sűrű lombjai között az idealizmus dalos pacsirtája rakott 
fészket és az zengi szüntelen csattogó dalát, dalt a hazaszeretetről, 
dalt a tiszta, erkölcsi életről. 

Oh ne mondja senki, hogy ifjú tűz, hamar kialvó szalmaláng! 
Nem gondolják meg, hogy egy égő szalmaköteg elég volt Róma 
elhamvasztásához! ? Es ki lelkesedjék, ha nem az ifjúság ? Hiszen 
a lelkesedés nem a sírok homályából, nem a tört remények szár-
nyain kél eget vívó csatára! Baj csak akkor volna, ha- eszméik-
nek, lelkesedésöknek nem volna erkölcsi alapja. 

Nagy Napoleon a piramisok hazájában lelkesíteni akarván 
katonáit, ily szavakkal varázsolta eléjök a jövőnek képét: „Ezek-
ről a piramisokról ezredévek tekintenek le rátok, hogy új ezred-
évet jósoljanak a francia nemzetnek." 

A mi hazánkban ís megtaláljuk a lelkesítő emléket. A ma-
gyar Síon ormáról ís ezredéves nemzeti és kílencszázados keresz-
tény múlt tekint le reánk, ne féljünk, egy új ezredév bátran, int 
felénk, ha Szent Imre herezeg lelkes ifjai a vallás és hazaszeretet 
zászlóját fennen lobogtatják. 
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Ha valamikor, úgy most mondhatja el minden nemesen érző 
sziv a lánglelkű Kossuthnak Í848 július Jí.-én mondott világhírű 
szavait: „Ügy érzem magamat, mintha Isten kezembe adta volna 
a tárogatót, mely felkiáltsa a halottakat, hogy a vétkesek vagy 
gyengék örök halálra sülyedjenek; ha pedig van bennök életerő, 
örök életre ébredjenek." 

De íme lelkesedés van az ifjúság soraiban mindenütt, ez 
reménnyel, azon boldogító tudattal tölti el szívünket, hogy „Ma-
gyarország nem volt, hanem lesz." 

Hiszen multunkban van öröm, jövőnkben van remény, az 
újjászületés napja kezd felragyogni. Erre a boldogító állapotra, 
erre a hajnalhasadásra mondhatjuk el a magyar nemzet bálványa 
manchesteri beszédének gyönyörű szavait: „A Gondviselés, mely-
nek útjai rejtélyesek, oly oldalról kelti fel a szabadság hajnalát, 
ahonnan emberi előrelátás alig várhatá. De a hajnal világosságot 
hoz. Boruljunk le és imádjuk a Mindenhatót, ki az ember szán-
dokaít markának űrjében hordja !" Ezek a nagy szabadsághős 
szavai. A hajnal világosságot hoz. Ezt a világosságot, ezt a ra-
gyogó hajnalt, a lelki szabadságnak, a bűn rabságából való meg-
szabadúlásnak hajnalhasadását hirdeti Szent Imre zászlaja. 

Mikor Michel Angelo elkészítette a választott nép vezérének, 
Mózesnek szobrát, a remekmű látására lángoló lelkesedéssel, mű-
vészi ihlettel kiáltott fel: „Szólalj meg most gyönyörű szobormű!" 
A gondolat annyira kiült rája, az élet erejét annyira rálehelte, hogy 
csak beszélni kellett volna. 

A magyar nemzeti lélek, az ifjú szív, mint egy művészi 
géniusz áll meg a magyar nemzet Pantheonja előtt. Itt nem élet-
telen szobrot lát, de élő, megtestesült ideált szemlél Szent Imrében. 
Ez megszólal, tettre hívja fel a magyar nemzet lángoló ifjait. Saját 
példájával mutatja meg, hogy az erény és kegyelem csodákat 
művel s az emberi gyengeséget földöntúli varázsfény veszi körül, 
bevilágít a nemzetek útjaiba s mint valami „Lumen de coelo" 
ragyogja be a késő századokat. 

A tiszta, ártatlan szíveknek meg van az a tehetsége, hogy 
sokszor a lélekből olvasnak, valóságos intuíciójukkal a lélek fön-
ségét hirdetik. Mint egykor az előkelő, gazdag családból szárma-
zott nagy rendalapító, Szent Benedek, Totila, gót király ezrede-
sének, Ríggónak álnokságát leplezte le, ki királynak adta ki ma-
gát és prófétai lélekkel mondta meg az igazi királynak Róma el-
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foglalását és kilenc év múlva bekövetkező halálát, — Szent Imre 
is a szivekbe látott a „disretio spírítuum" égi ajándékával és meg-
ismerte az Istenért lángoló tiszta lelkeket. 

Pannonhalmán a szerzeteseknek adott békecsók száma és 
Mór kitüntetése örökre hirdetni fogja az ifjúság védőszentjének 
dicsőségét. 

A gyermeki szív engedelmességének és a fogadalom megőr-
zésének legszentebb összhangja csodálatos Szent Imrében. Atyja 
óhajára házasságra lép és emellett mégis fogadalmát szem előtt 
tartva, a hősi önmegtartóztatás bámulatos példáját mutatja. Ezen 
nagy lelki csodára még szeretettől lángoló hitvese ís csak tisztasági 
fogadalommal, angyali élettel felelt. 

Kelet császárától, Vazultól még bölcsőjében kapott, drága kö-
vekkel kirakott feszületet Szent Imre élete legdrágább kincsének 
tartotta, mindig magával hordozta és a kereszt tanával tette oly 
széppé, magasztossá, utánzásra méltóvá életét. 

Az isteni Jóság mintegy korai halálával akarta megmutatni, 
hogy minél előbb óhajtotta őt örök szeretetébe fogadni és már 
tovább az ég nem tudta nélkülözni. 

Csodálatos körülmény szent Imrénél, hogy a földi koronáz-
tatására kitűzött nap: Í03Í szept. 2-ika, melyre olyan nagy pom-
pával készültek, összeesik halálának napjával. Mintha az isteni 
Fönség jelezni akarta volna, hogy a földi és égi korona egymás 
mellé állítva mit érnek. Porba hull az egyik, a másiknak fénye 
ellenben túlragyog minden időt és minden századot. Azért boldog, 
ki ezen égi koronára vágyódik, mint Szent Imre herceg is. 

Caesareaí szent Özséb látomása a körmenetnél, mely Szent 
Imre dicső halálát jelenté, Konrád • bűnbánó főúr láncainak lehul-
lása Szent Imre sírjánál, mint gyönyörű legendái vonások vegyül-
nek be a történelmi tények megható soraiba, hogy a Szent Imre 
herceg sírjánál meggyógyultak százaival hirdessék a jónak diada-
lát, Szent Imre hercegnek hervadhatatlan győzelmi pálmáját. 

Szent Benedeknek, a nagy rendalapítónak, halálakor egyik 
legkedvesebb tanítványa, Szent Mór gyönyörű szép, szőnyegekkel 
díszített, virágoktól illatozó ösvényt látott, mely Szent Benedek 
celláját az éggel kötötte össze. Ezen ösvényen egy tiszteletreméltó 
aggastyán haladt, ki ezen szavakat mondá: „Ezen az úton szál-
lott az égbe Benedek, az Istennek kedveltje." Szent Imre életében 
ís az erények virágokkal díszes útját látjuk, ezen haladt ő, ezen 
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csodálatos, szép út köti össze az eget a földdel, hogy ezzel az 
igazság és béke csókját hirdesse mindörökké. 

Boldog, ki nyomdokaiban halad, mert itt a földön lelki öröm, 
tisztelet, dicsőség környezi, oda feljutva a megdicsőült nagy lelkek 
millióival kiáltja az elragadtatás hangján: „Mily nagy vagy te 
Alkotóm! Neved áldva, dicsérve legyen mindörökké! 

Jól mondja Prohászka, Székesfehérvár lánglelkű püspöke: 
„ A sírhant virágain játszik a napsugár, fönnt az ágon madár 
énekel, a mezők jókedve elkacag a sirok felett, de a hit komoly, 
s a síron túl. fönséges világot láttat, a lelkek világát. Komoly 
világ, a halhatatlanság és örökkévalóság, a szépség és szentség s 
az erkölcsi tisztaság stylusában." Ezen csodálatos szép világból 
ragyog felénk a mi eszményképünk, Szent Imre herceg, bátran, 
büszkén emeljük fel tehát egyletünk zászlaját és erényeit buzgón 
követve, jutalmul nem egy évtized, de évszázadok fogják hirdetni 
a keresztény erkölcsnek örök hatalmát. 

Adja a jó Isten, hogy úgy legyen! 


