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A Szentháromság és az oszthatatlan Egység nevében. 
András, Isten kegyelméből Magyarország, Horvát-

ország, Dalmácia, Ráma, Szerbia, Galícia és Lodoméria ki-
rálya, mindörökké.  Jóllehet a sokféle erény közül a javak 
juttatását helyeslik mindig is a legtöbben, mégis leginkább 
akkor őrizzük az adományozó emlékét, mikor az Istennek 
tett – tehát szent – adomány a kegyosztás művelőinek jóté-
kony munkája által szétterjesztvén, napról napra növekszik 
Isten dicsőségére. 

Ezen megfontolástól üdvös módon vezetve mind a jelen-
ben, mind pedig a jövőben élőknek emlékezetül hagyjuk, 
hogy amikor a tengeren túli részekre indulva útra készen 
voltunk, kedves és hűséges hívünk, Péter győri püspök, aki 
zsenge ifjúkora óta, majd pedig a saját pénzén és költségén 
többször is véghezvitt határainkon túli küldetéseinknél, kü-
lönösen is akkor, amikor Konstantinápolyba küldtük szere-
tett feleségünk, Jolánta királyné haza hozatalára, [tehát] ez a 
P[éter] püspök, kedves s hűséges hívünk, aki királyságunk 
más nemesei között hűségesen és kitűnően, módfelett nagy 
szorgalommal szolgált, elénk járulván szorgalmasan kérte, 
hogy – mivel ő is készül velünk együtt elhajózni – királysá-
gunk előkelői közül jelöljünk ki valakit, hogy az a vasvári 
Szent Mihály–egyház káptalanjának valamennyi népét és 
vendégtelepesét a mi tekintélyünkkel óvja, védelmezze és 
irányítsa. Kérte ezen felül, hogy ugyanezen egyház minden 
prédiumát1, továbbá minden szőlejét, halastavát, malmát 
és erdejét, valamint egyéb birtokait, amelyek a Rába erdőn2  
innen és túl ugyanezen egyházhoz tartoznak, név szerint, 
a szőlőknek, malmoknak és az erdőknek pedig a helyét ki-
váltságlevelünkbe feljegyeztessük.

Mi tehát, az ő kéréseinek kegyes egyetértéssel elébe menvén, 
az egyház valamennyi prédiumát, a fentnevezett összes bir-
tokával együtt kiváltságlevelünkben egyenként megnevez-
tük, az egyház népeinek és vendégtelepeseinek védelmére 
pedig királyi tekintélyünkkel Poth nádort, jelenlegi mosoni 
ispánt jelöltük ki.

A prédiumok nevei pedig a következők: 
A Milek nevű prédium egy malomházzal, amelyben két ke-
rék őröl; ennek a prédiumnak a földje el van határolva az 
egyik oldalról a várnépek Tana nevű faluja felől, a másik 
oldalról a várnépek Milek nevű faluja irányából, és kiterjed 
egészen Vyndov és testvérei földjének határáig.

A Kenéz nevű prédium a Sárd vizen lévő malomházzal és 
erdővel; ennek a határai az úton haladnak és Baas comessel 
határosak, kifutva egészen a Gyöngyösig.

A Mosó nevű prédium egy malomházzal a Gyöngyösön, 
amelynek két kereke van, és egy halastóval, amely pontos 
határokkal el van választva az udvarnokok Vép nevű faluja 
irányából.

A Megyehíd nevű prédium két malomhellyel; ennek a pré-
diumnak a határa Gyüngyösnél kezdődik és egy szilfához 
vezet, innen egy bizonyos Famia nevű [ember] falujához a 
Sárd víz mellett, innen ugyanezen vízig, ahonnan a Szilvágy 
nevű prédium kezdődik, amelynek földje biztos határokkal 
el van különítve és választva a Szilvágyi népek földjétől.
Ezek a prédiumok fekszenek a Rába nevű erdőn túl.
Ugyenezen erdőn innen vannak

Először is a Szent Mihály–monostor3  körüli föld, ahol most 
a monostor vendégtelepesei laknak, minden tekintetben 
ugyanazon szabadságokkal, mint a vár lakói4; ennek a föld-
nek az egyik határa egy szilfától kezdődik, amely a nagy 
árok5 felett áll, és halad tovább egy közúton, majd Oszkó 
föld határaival kapcsolódik össze; ezt a földet elődünk, a ke-
gyes emlékű Béla király – látván a monostor szegénységét 
– adományozta az egyháznak.

Van ezen felül két malomhelye a Rába vizén és egy halastó 
két szőlővel a vár kapujának kijáratánál6, a Szentgotthárdra 
vezető út mellett.
A Lapsa nevű prédium minden oldalról pontos határokkal 
körülvéve.
A Pácsony nevű prédium egy szőlővel és réttel, ahol most 
szénát kaszálnak.
Szarakad faluban hat szőlő.
Cseh faluban egy szőlő.
Dorog faluban egy szőlő. 
Törböc faluban egy szőlő.
Gönyök faluban egy ekealja szántó.
Van még ezen felül a Szemenye nevű prédiuma, amely min-
den oldalról körülhatárolt.
A Jeli nevű prédiuma egy malommal a Herpenyő nevű ví-
zen és egy másik malommal a Paponyás7 vizen, minden ol-
dalról biztos határokkal elválasztva, egyik oldalról Belkus, a 
másik oldalról Jakab és Farkas irányába.

Látván pedig hűséges hívünk, Herkules, ugyanazon vár 
prépostja, aki jelen volt, amikor mindezeket kedves és hűsé-
ges hívünk, Péter győri püspök kérte tőlünk, hogy az ő ado-
mánya az egyház egyéb birtokai között nincs megnevezve, 
az irgalmasságtól vezetve teljes rokonságának jelenlétében 
odaadományozta az egyháznak, amelyben a préposti mél-
tóságot betöltötte, az Illmic nevű prédiumot egy Fata nevű 
szolgával és annak minden már megszületett és születendő 
leszármazójával és egy másik Kana nevű szabadost, a Fertő 
tavon túl, Sopron vármegyében. Ezt cserében kapta teljes ro-
konságától, kivéve Péter fiát, a Pósa nevűt, aki nem adta át 
cserébe a saját részét, ezért ő szabadon birtokol szám szerint 
nyolc hold földet azon a prédiumon, de házhely nélkül.

A vasvári káptalan alapító oklevelének magyar fordítása

Egyházmegyénk egyik legrégebbi intézménye a vasvári 
káptalan, melynek kezdetei Szent István király idejére, 

az államalapítás és egyházszervezés korára nyúlnak vissza. 
Magyarországon a megyékkel párhuzamosan szerveződtek 
meg az egyházigazgatás alapegységei, a főesperességek. 
Egy-egy főesperes többnyire egy-egy vármegyényi terület 
felett gyakorolt joghatóságot, a püspökségek pedig több 
vármegyényi területen jöttek létre. Vidékünkön Győr, Mo-
son, Sopron és Vas vármegye (továbbá kisebb részek Veszp-
rém és Komárom megyéből) alkották a győri püspökséget, 
amely egészen a szombathelyi püspökség 1777. évi megala-
pításáig működött ezen keretek között. 
A főesperesek idővel a püspök körül létrejött egyházi testü-
let, a székeskáptalan tagjai lettek, de kisebb testületek, úgy-
nevezett társaskáptalanok más egyházi központokban is 
létesültek. A vasvári főesperes nem lett tagja a győri székes-
káptalannak, de Vasváron mint az egyházmegye központ-
jától legtávolabb eső főesperesi székhelyen önálló káptalan 
alakult valamikor a XI. század végén vagy a XII. század 
elején. A vasvári káptalan a középkor folyamán Vasváron 
tevékenykedett, és fontos egyházi funkciói mellett világi fel-
adatokat is ellátott: mint úgynevezett hiteleshely oklevele-
ket állított ki és őrzött levéltárában. A török fenyegetés miatt 
1578-ban Szombathelyre telepedett át, ahol később a püs-
pökség megalapítása után mint székeskáptalan tevékenyke-
dett tovább – és lényegében napjainkig működik.
Annak ellenére, hogy a vasvári káptalan ilyen nagy múltra 
tekint vissza, történetének első, közvetlen forrása mégis csak 
a XIII. század elejéről maradt fenn. Ennek legfőbb oka, hogy 
vidékünk – amely határvidéknek számított az Árpád-kor 
korai szakaszában – csak a XII-XIII. század fordulóján indult 
meg az írásbeliség. Így II. András király 1217. évi oklevele, 
amelyben a vasvári káptalan birtokait íratta össze, nemcsak 
a káptalan, hanem egyben Vas vármegye történetének is az 
egyik legkorábbi, részletes forrása. Az oklevél így a kápta-
lanról is fontos információkat jegyzett le, de egyúttal tizenöt 

vasi település első írásos említését is megőrizte. A kiemel-
kedő értékű történelmi dokumentum eredeti példánya nem 
maradt fenn, szövegét Zsigmond király 1412. évi átíró okle-
vele tartotta fenn, amelyet ma is a káptalan – pontosabban a 
Vasvár–Szombathelyi Székeskáptalan – Szombathelyi Egy-
házmegyei Levéltárban elhelyezett levéltárában őriznek.
2017-ben az oklevél kiállításának nyolcszáz éves évforduló-
ja alkalmából Vasváron, a káptalan egykori intézői lakában, 
a ma Békeház néven ismert épületben a Vasvári Múzeum, a 
Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár és a Magyar Nemzeti 
Levéltár Vas Megyei Levéltára szervezésében megemléke-
zést tartottak a város, a megye, a tizenöt érintett település és 
természetesen a káptalan képviselőinek részvételével. Két 
év elteltével – az említett tudományos intézmények együtt-
működésével és az Agrárminisztérium Hungarikum Bi-
zottságának anyagi támogatásával – látványos és tartalmas 
kiadvány készült a jeles évfordulóról, amelyet a közelmúlt-
ban mutattak be ugyancsak Vasváron. A kiadvány röviden 
bemutatja Vas megye világi és egyházi igazgatásának kiala-
kulását, a káptalan rövid történetét, az oklevél kiállításának 
körülményeit, az érintett tizenöt település vázlatos történe-
tét és természetesen magát az oklevelet hasonmás formájá-
ban, latin és magyar szöveggel. 

dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató
Vasvári Múzeum

Vasvári káptalan – Vasi települések 1217–2017

1 predium ’prédium’: kisebb gazdaság
2 Silva Raba ’Rába erdő’: a Rába folyóra és az azt övező ártéri erdőre utaló kifejezés
3 monasterium ’monostor’: A káptalani templom monostorszerű templomára és ott a szerzetesekhez hasonló közösségi 
életet élő kanokra utaló kifejezés
4 burgensis  ’vár vagy város lakója’: a vasvári királyi vár vagy város lakosai utaló kifejezés
5 maceria magna  ’nagy építmény’: a későbbi forrásokban fossatum magnum ’nagy árok’ néven nevezett Vasvári sánc
6 porta civitatis ’vár vagy város kapuja’: itt  inkább egy erődített útellenőrző építményre utaló kifejezés
7eredetileg Paponyás, ma Kaponyás vagy Koponyás néven ismert patak Alsóújlak és Kám határában

Hogy pedig ez az általunk tett megerősítés mindig ép és sértetlen maradjon, és senki, semmilyen időben ne merészelje 
visszavonni, jelen levelünket pecsétünk erejével megerősíttetjük. Kelt Ugrin mester, királyi udvarunk kancellárjának keze 
által, az Úr megtestesülésétől számított ezerkétszáztizenhetedik évben; midőn a főtisztelendő János volt az esztergomi, 
Bertold a kalocsai érsek, Kalán pécsi, Dezső csanádi, Vilmos erdélyi, Róbert veszprémi, Simon váradi, István zágrábi, Péter 
győri [püspök] és Tamás  egri választott püspök kormányozták szerencsésen az Úr egyházait;  Gyula nádor, Bánk bán, 
Dénes tárnokmester és újvári ispán, Ocuz udvarispán, Rofoyn vajda és más ispánok viselték a tisztségeket; királyságunk 
tizenharmadik esztendejében.

(Fordította: Kóta Péter – Zágorhidi Czigány Balázs)
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Egy mesét, titkosat, bizalmasat szeretnék nektek elmesélni 
a sitkei templom szentjeiről.

A karácsonyi éjféli misén történt: annyira elragadott a kíván-
csiság templomunk szentjeivel kapcsolatban és az áhítat a 
szentbeszéd üzenete iránt, hogy nem vettem észre, hogy az 
emberek már régen kiballagtak, és hazafelé tartottak.
Egyszer csak egy óriási mennydörgést lehetett hallani, és a 
képek, szobrok elkezdtek mozogni. Majd egy kis idő múlva 
már járkáltak is a szentélyben. 
Máté, az egyik evangélista megszólalt:
- Ki az az otromba, aki engem zavarni merészel szoborálmomban?
Szent László is ijedve kérdezte:
- Ki hívott? Miért? Talán újra vizet kellene fakasztanom?
- Természetesen nem-válaszoltam neki.
- Akkor mégis mi az oka ennek a hirtelen „ébresztésnek”?
- Hát fogalmam sincs!- válaszoltam neki gyorsan. - De megné-
zem kint, a templomkertben!
Kifutottam, és látom ám, hogy hiányzik a templomunk tor-
nyának a fele. Elmondtam nekik, hogy mi a helyzet, és kér-
deztem, hogy tudnának-e segíteni.

Keltsd életre a templomodat!
Kovács Fanni rozina: a sitKei csoda

- Persze, Fanni, te olyan hűséges vagy, ezért segítünk neked meg-
keresni a torony felét!- kiáltották egyszerre a megelevenedett 
kőszobrok.
Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a távolból csen-
des, de kitartó harangzúgás hallatszik. Elindultunk együtt 
a hang irányába, és egy kis idő múlva egy erdőbe értünk. 
Ott köveket találtunk, melyekből egy észak felé mutató nyíl 
rajzolódott ki. Így elindultunk ebbe az irányba. Hát hirte-
len, uram fia! Mit láttunk? Egy varázsló, hét manó és egy 
fél templomtorony volt előttünk. Igen ám, de ez nem a mi 
templomunk tornya volt. Vagy mégis? Nem tudtuk bizto-
san, hiszen kilenc másik, megszólalásig egyforma torony, 
vagyis féltorony volt ott. Kétségbeestünk, hogy hogyan fog-
juk kiválasztani, melyik a miénk.

A varázsló látta a bizonytalanságunkat. Nem szólt semmit, 
csak a hét manóra suhintott a pálcájával, s azok izibe csilla-
gokká változtak. A tornyokra szálltak, s azok, kettő híján, 
egyszerre eltűntek. A varázsló azt mondta, hogy csak eny-
nyit tudott segíteni. Hosszasan törtem a fejem, míg rájöttem, 
hogy csak azok tűntek el, amelyeken nem volt harang. A 
sitkei templomnak gyönyörűen szóló harangja van: így a 
maradék kettő torony közül csak a miénknek szólt zengő-
en, áthatóan a harangja. Azonnal felismertem: ez a hang hív 
minden vasárnap a szentmisére, vagy délután a nagyma-
mámmal erre a hangra megyek a rózsafüzérre.
- Megvan!- kiáltottam lélekszakadva.

 A csillagok hirtelen újra manókká változtak, és már csak 
arra kértük a varázslót, hogy vigyen minket vissza a mi kis 
sitkei templomunkba, illetve a féltornyot illessze vissza a 
helyére.
Amint visszaértünk, egyből megszólalt harang. A festmé-
nyek, kőszobrok, mielőtt visszaváltoztak volna egyszerre 
mondták: 
- Köszönjük!

A kis harang a templomunk tornyában azóta is készen áll, 
hogy zengve, távolba hatóan hívja a sitkei dombról is a falu-
siakat Istent dicsérni.

„Megszülettünk, nem halunk meg soha többé…”

Kedves Olvasó! A fenti mondat egy kis könyv címe, 
amely egy olasz édesanya tanúságtevő életéről szól. Job-
ban mondva, Istenbe vetett hatalmas bizalmáról, amely 
erőt adott neki, ahhoz, hogy két beteg kisbabáját meg-
születésük után eltemesse, és harmadik egészséges gyer-
meke megszületése után, „mosolyogva” nézzen szembe 
a halálos kórral, amely őt megtámadta és aztán később 
legyőzte. 

Ez a mondat, amikor először megláttam a könyvesbolt-
ban, szíven talált. Miért is? Mert valami olyan valóságról 
beszél, amely minden megkeresztelt ember, mindnyá-
junk életének igazsága. Megkereszteltek minket. Mit je-
lent ez? Elkezdődött, már akkor, abban a pillanatban az 
örök életünk. Már most, ugyan még nem teljességében, 
de ezt az örök életet éljük, és ez az élet nem szűnik meg 
soha.

Ebben a mondatban benn van annak a bátorsága, örö-
me, ahogyan egy keresztény embernek, nekem is élnem 
kellene. Az élet vizsgák és próbák elé állít, nagy keresz-
tek nyomják a vállamat, eljön egy nagy betegség, nagy 
nyomorúság, nagy vigasztalanság ideje, sokszor az áldo-
zatok és küzdelmek látszólagos hiábavalósága. Mindez 
bármelyikünknek, bármikor, bárhol lehet osztályrésze. 
Azonban, mint egy tűzoszlop az éjszakában ott áll min-
denkor az igazság: Miért kellene aggódnom? Miért kel-
lene félnem? Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értem. 
Legyőzte a bűnnek, a halálnak a hatalmát, hogy meg-
születhessek az örök életre, és éljek mindörökké. Feltá-
madt, hogy megossza velem isteni életét, hogy bennem 
élhessen és én Őbenne, hogy átsegítsen mindenen, velem 
legyen itt a földön és a mennyország örömében is mind-
örökké. Ez a lényeg, ez az egyetlen lényeg, ez legyen a 
világosságunk életünk valahány sötét éjszakájában!

Óra Krisztián

Római levél

A Szombathelyi Egyházmegyében számos nevezetes-
ség található. Júliusi lapszámunkban a felsőcsatári 

hegyi kápolnát ismerhetik meg.

A felsőcsatári hegyi kápolnát a Szily János és Somogyi Li-
pót szombathelyi püspökök hivatalos látogatásakor felvett 
1779., illetve 1812. évi jegyzőkönyvek szerint is 1719-ben 
építették a csatári hívek.

A kápolna eredeti védőszentje nem ismert (egyes források 
szerint Szent Fábián és Szent Sebestyén), de valószínűleg 
egy fogadalmi alapítvány által épült fel, talán valamely jár-
ványos betegség időszakának elmúltával. A helyi emléke-
zet viszont mindig is a mennybe felvett Boldogságos Szűz 
Mária szentélyeként ismerte. Mintegy 50 fő befogadására 
alkalmas. 

A bejárat felett fából készült tornyában egy harang van. 
Eredetileg a keresztjáró napok – az Urunk mennybemene-
telének ünnepe előtti hétfő, kedd, szerda – harmadik nap-
ján tartottak benne szentmisét minden évben, mely alka-
lommal a szőlőhegyet is megáldotta a plébános. 

A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) a keresztjáró napok gya-
korlatát megszüntette, illetve az akkori állami rendszer 
is erősen akadályozta ezen egyházi összejöveteleket is. 
Mindezek ellenére Felsőcsatáron szinte egyedülálló mó-
don fennmaradt a keresztjáró nap(ok) megtartása, s Jézus 
mennybemenetelének ünnepe előtti hétfői napon évről 
évre összejöttek szentmisére és a szőlőhegy megáldására 
a hívek. Ez a nap vált a hegyi kápolna éves búcsújává. A 
hagyományt immár 300 éve töretlenül ápolják a felsőcsatá-
riak és a környékbeliek.

Egyházmegyénk értéke
Felsőcsatár, Szűz Mária kápolna

A Qr-kódban található videóban
Várhelyi Tamás, szentpéterfai plébános beszél
a keresztjáró napok hagyományáról.

Boldog Brenner János vértanú üzenete

Megjelent a Boldog Brenner János vértanú üzenete című 
kiadvány. 
A könyvből megismerhetjük Boldog Brenner János tel-
jes lelki naplóját, olvashatjuk prédikációs jegyzeteit, 
a boldoggá avatásán elhangzott beszédeket. Vissza-
emlékezhetünk Brenner József nagyprépost, nyugal-
mazott helynök atya írásai segítségével, és szemez-
gethetünk a családi albumból.

A kiadvány ára csak 2.400 Ft, amely elérhető a Szom-
bathelyi  Egyházmegye könyvesboltjában, a Püspöki 
Palota mellett (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.),
illetve a webshopban (www.martinuskiado.hu.)

GOSPEL EST
A SZÉKESEGYHÁZBAN

OCTO
VOICE

2019. AUGUSZTUS 22.
 CSÜTÖRTÖK, 21.00

A SAVARIA KARNEVÁL NYITÓESTJÉN

JEGYVÁSÁRLÁS:
A jegyek megvásárolhatók keddtől szomba-
tig, 9:00-17:00 óra között a Püspöki Palotá-
ban kialakított Látogatóközpontban. Bejárat 

a Székesegyház előtti térről.
Jegyár: 2.500 Ft

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.
További információk:

www.latogatokozpont.martinus.hu
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Dr. Székely János megyéspüspök 2019. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi 
Egyházmegyében. 

Területi átrendezés
A Táplánszentkereszti Fíliát elcsatolva a Vasszécsenyi Plébániától a szombathelyi Szent István király Plébániához csatolta. Egyben 
Pete Polgár Máté eddigi plébániai kormányzót – felmentve iskolalelkészi szolgálata alól – a szombathelyi Szent István király Plébá-
nia plébánosává nevezte ki.
A Csempeszkopácsi Fíliát a Rumi Plébániától a Vasszécsenyi Plébániához csatolta.
A Celldömölk-Alósági Plébániához rendelte a Gércei Plébánia két fíliáját, Köcsköt és Kemeneskápolnát.

Nyugdíjazás
Dr. Koltai Jenő celldömölk-alsósági plébános atyát egészségi állapotára való tekintettel felvette az Egyházmegye nyugdíjas papjai 
közé. Kisegítő lelkészként a Jánosházai Plébániának segít majd be, és a plébánia területén fog lakni.
Dr. Rátkai László esperesplébánost betöltött 75. életévére való tekintettel felmentette plébánosi feladatköre alól, ugyanakkor meg-
kérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el a Jáki Plébániát.

Plébánosi kinevezés
Orsos Zoltán atyát a Csákánydoroszlói Plébániáról a Celldömölk-Alsósági Plébániára helyezte,
Kiss György atyát a Novai Plébániáról Csákánydoroszlóra helyezte,
Dóka Ferenc atyát a Hegyfalui Plébániáról a Novai Plébánia plébánosává nevezte ki.
A Hegyfalui Plébánia lelkipásztori ellátását átmenetileg a Sárvári Szent László Plébániára bízta, kérve Zakó Jenő és Szakál Szilárd 
atyákat lelkipásztori kisegítésre.

Pasztorális Gyakorlat
Kónya Máté papnövendéket a Collegium Germanicum et Hungaricum képzési rendje szerinti egy éves pasztorációs gyakorlatra 
Szombathelyre hívta. Mentorává Dr. Martos Levente Balázs atyát nevezte ki. 

Személyi és területi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

A szombathelyi püspök – a gyászoló család nevében is – az örök életbe vetett hittel tudatja, 
hogy

takács andrás
kórházlelkész

életének 36., lelkipásztori szolgálatának 4. évében, 2019. június 24-én, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Végakaratának megfelelően temetése a Szentgottgárd-Rábakethelyi temetőben volt, 

július 3-án, szerdán.

„Bekövetkező halálom esetén a következőképpen rendelkezem:…temetésemen semmilyen 
méltatás ne hangozzék el. Ehelyett kérem a paptestvérek, a hívek és szeretteim imádságát, hogy 
földi életemben elkövetettt gyarlóságaim alól nyerjek feloldozást..” 

(Részlet a végrendeletéből)

Adj Uram örök nyugodalmat neki!
Requiem aeternam dona ei Domine!


