I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Kőnigné Nagy Magdolna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Kőnigné Nagy Magdolna

Levelezési cím:

7252 Attala,Széchenyi u.20/a

Telefonszám:

06 30 4545977

E-mail cím:

konignemagdi@freemail.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:
Szent Imre szobor
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet
□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség
□ természeti környezet

□ sport

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Attalai templomkert , Béke tér 4.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

x

települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
A magyar ifjúság védőszentjére. István király és Gizella királyné gyermeke, a
legújabb történetírás szerint az 1000 és 1007 közötti évekre teszik születésének
idejét, helyét pedig Székesfehérvárra. Életéről krónikák és legendák alapján vannak
csak ismereteink. Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak, oktatását
1015-ben Gellért püspök vette át. Hét éven keresztül tanította Imre herceget
latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait; a tudományok
mellett a vallásba, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. Imre herceg 1031.
szeptember 2-án halt meg, miután vadászat közben egy vadkan megsebezte,
valószínűleg a bihari Igfon-erdőben.
1930.december 29-én Attala katolikus lakossága a Szent Imre év

900 éves

jubileumára állítatták az emlékművet. Fetter Károly dombóvári szobrászművész
készítette el

Szent Imre életnagyságú szobrát. 1931.május 26-án, pünkösd

másnapján szentelték fel a szobrot, amely az akkori iskola előtt kapott helyet. A
felszentelést Kéry Elek címzetes kanonok attalai plébános végezte, beszédet
mondott Gyarmati Géza igali plébános. A katolikus nap ünnepi szónoka Szoják
Géza a katolikus népszövetség titkára volt.1951-ben a szobor a templomkertbe lett
áthelyezve a mostani helyére. A szobor felújítása, restaurálása 2006-ban történt
meg AVOP pályázati forrásból.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A magyar ifjúság védőszentjeként ismerjük, aki egy velencei krónika szerint ,,tudós
és szent'' volt. A világi tudományok mellett Gellért apát bizonyára beavatta őt a
lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle ,
,,akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek''.
Ez az ikonikus szobor emlékeztet az ,,Intelmek'' könyvében megfogalmazottakra ,
amelyet István király fia számára készíttetett, később a magyar törvénytár élére
kerül, s fölveszik a Corpus Juris Hungariciba.
„,Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak,
kevélynek és gyűlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tarván , hogy mind az
embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az

alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyűlölség. Ha
békességes lész, akkor királynak mondatol és király fiának, és szeretve lész mind a
vitézektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, nyakadat az ispánoknak
és fő jobbágy uraknak felébe felemeled, bizony a vitézeknek ereje a királyi
méltóságoknak lankadására lészen és idegeneknek adatik a te országod. Ettől
félvén, az ispánoknak életét jó erkölcsöknek rendtartásával kormányozzad, hogy is
szereteteddel

felövezetten

a

királyság

méltóságához

mindiglen

hívségest

ragaszkodjanak, hogy országlásod mindiglen békességes legyen.”
Településünk templomkertjének meghatározó eszmei szobra ,mely a titkokat és
Isten dicsőségét közvetíti.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Attala Község Krónikája könyv
Attala monográfiája
Magyar Távirati iroda 1930.december 29.
Magyar Távirati Iroda 1931.május 26.
www.attala.hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.attala.hu

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

