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„Viseljük Szent Márton lelki ruháját”
Marton Zsolt váci megyéspüspök homlíiája Szent Márton ünnepén

Kedves Püspök Atya!
Igen Tisztelt Közjogi Méltóságok!
Kedves Pap- és Diakónus Testvérek!
Krisztusban Kedves Testvéreim!
 
A szentek csodáit és szenvedéseit össze-
foglaló világhírű középkori gyűjtemény 
a Legenda Aurea tekintélyes oldalakat 
szánt Szent Márton püspöknek is.
A legendáról, mint irodalmi műfajról ezt 
mondja az irodalomtörténet: „…valamely 
szent életéről szóló csodás történet…, 
jelentős személy(ek) nagy tetteit (kiszí-
nezve) elbeszélő mű vagy szóbeli hagyo-
mány.” (MÉK 831) Kiszínezni azt lehet, 
aminek már van vázrajza, alaprajza. Így 
van ez a Szent Mártonnal kapcsolatos 
történeteknél is.

Rendelkezésünkre állnak a személyére 
vonatkozó történelmi adatok, amelyre 
épülnek a színes elbeszélések. Tudjuk róla, 
hogy 316-17 táján itt, Savariában szüle-
tett. Így méltán tekinthető Szombathely 
saját szentjének. Szülei pogányok voltak, 
akikkel még kisgyerekkorában elköltözött 
az itáliai Páviába. Ott nevelkedett föl, 
jórészt pogány környezetben, de tizenkét 
éves, amikor önként jelentkezik – szülei 
akarata ellenére –, a hittanulók közé. 
Apja katona, római tribunus. Tizenöt éve-
sen ő is a hadsereg tagja lett, engedelmes-
kedve a császári rendeletnek, miszerint 
a veterán katonák fiainak folytatniuk 
kell apjuk szolgálatát. Tizennyolc évesen 
megkeresztelkedett, és nemsokára el-
hagyta a katonai pályát.

Ezután Szent Hilárius egyházatya ta-
nítványa lett, majd remeteségbe vonult. 
361-ben kolostort alapított. Határozottan 
fellépett kora tévtanításaival szemben. 
371-ben Tours város püspökévé válasz-
tották. 397. november 8-án halt meg.

A Szent Mártonról szóló legismertebb, 
legtöbbet ábrázolt, és az őt legjobban 
kifejező legenda szerint még katona-
tiszt, de már hittanuló, amikor lóháton 
közeledik Amiens város kapuja felé, ahol 
egy szinte mezítelen koldusnak odaadja 
– kardjával kettévágott – katonaköpe-
nyének a felét. Az álmában megjelent 
Krisztuson látta azt a fél köpenyt, amit a 
koldusnak adott. Amikor ezt az álmát el-
mondta egy papnak, az így válaszolt: „Az 
Úr megmondta: Amit egynek a legkisebb 
testvéreim közül tesztek, nekem tettétek. 
De úgy vélem, hogy az Úr is készített 
neked egy ruhát, amelybe föl akar öltöz-
tetni.”

Mi az a „lelki ruha”, hivatás, amit Már-
ton Istentől kapott?

A leglátványosabb „ruha”, amit az Úrtól 
kapott a szegények és elesettek iránti 
figyelmes, gyöngéd szeretete, mondhat-
ni szociális érzékenysége.
Egy másik történet szerint már püspök 
volt, amikor találkozott egy koldussal. 
A vele lévő diakónust elküldte, hogy 
szerezzen ruhát a szerencsétlen ember-
nek. Ezalatt ő saját ruhájába öltöztette 
a koldust, és a diakónus által szerzett 

durva zsákruhát öltve magára vonult be 
a templomba – sokak megdöbbenésére –, 
szentmisét bemutatni.
Márton igazi szociális szent, akit megérin-
tett a szegény, rászoruló emberek élete, 
sorsa.

Mit jelent szociálisan érzékenynek 
lenni?

Simone Weil szerint a szeretet ott kezdő-
dik, ahol az ember kinyitja a szemét és en-
gedi, hogy behatoljon a másik szenvedése 
annyira, hogy az fájjon neki. Mártonnak 
fájt a nélkülöző szenvedése. Olyan korban 
élt – hozzánk hasonlóan –, amikor az 
egyház már évtizedek óta élvezte a sza-
badságát. Ez azonban magával hozta a 
szegények iránti tompaság, az érzéketlen-
né válás veszélyét.

Ferenc pápa a most vasárnap következő 
szegények világnapjára – nem véletlenül 
– Jézusnak ezt a mondatát választotta 
Márk evangéliumából: „Szegények mindig 
lesznek veletek.” (Mk 14,7) Ezt mondja 
a pápa: „a viszonylagos jólét állapota, 
melyhez hozzászoktunk, megnehezíti az 
áldozathozatalt és a nélkülözés elfogadá-
sát.” (A Szentatya, Ferenc pápa üzenete A 
szegények 5. világnapjára 6)

Kérjük Szent Márton püspököt, segítsen 
bennünket a szegények, elesettek, rászo-
rulók iránt mindig érzékenynek lennünk, 
és gyakorolnunk az irgalmas szeretetet. 

Az mondja a Szentatya „az irgalmas em-
ber olyan, mint egy kikötő a rászorulók 
számára…” (Uo.).

Szent Márton másik „lelki ruhája”: Isten-
től kapott jó pásztor karizmája, amely 
püspöki, tanítói, kormányzói tisztségéhez 
kapcsolódott. A rábízottak igazi pásztorá-
nak bizonyult. Lelkipásztori látogatásai, 
prédikációi, béketeremtő akarata mind 
ezt bizonyítják. Az ő kora a tévtanítások 
kora is. Márton latin neve Martinus, ami 
egyes források szerint annyit jelent, mint 
aki ’Marsot’, azaz ’háborút visel’ a vétkek 
és a bűnök ellen. Márton püspök valóban 
határozottan lépett föl a téves tanítások 
ellen, amely akkor leginkább az arianiz-
mus (Krisztus istenségének a tagadása) 
elleni szellemi harcot jelentette.

Az egyház életét végigkíséri a hit és az 
erkölcs tisztaságának védelméért vívott 
küzdelem. Egyre komolyabb kihívásokat 
ad nekünk a mostani világ. A férfi és a 
nő biológiai neme, társadalmi szere-
peik, a család fogalma vannak most, és 
lesznek egyre inkább a közgondolkodás 
fókuszában.
A Teremtés könyve világossá teszi, hogy 
minden élet forrása Isten, az emberi élet 
kiemelkedő érték, mert Isten képmását 
hordozza magán.
Az ember élete a fogantatás pillanatá-
tól kincs, amit védeni kell.

Idén negyven éve, hogy megjelent Szent 
II. János Pál pápa apostoli buzdítása, a 
Familiaris consortio (A családi közös-
ség), amely kimondja, hogy az Egyház 
mindig az élet oldalán áll. Ezt is írja: „…
család, ’légy’ azzá, ami ’vagy’.” „Mivel Isten 
terve szerint a család az élet és a szeretet 
bensőséges közössége, ezért feladata, 
hogy egyre inkább azzá váljon, ami, tud-
niillik az élet és a szeretet közösségévé.” 
(Familiaris consortio 17.)

Ferenc pápa pedig ezt tanítja az Amoris 
Laetitia című apostoli írásában: „a három-
ságos Isten szeretetközösség, és a család 
az ő élő tükröződése.”
(Amoris Laetitia 11.)

Azt is mondja ugyanitt: „a férfi és a nő, az 
apa és az anya ’a teremtő Isten szereteté-
nek munkatársai’”. (Uo. 172.)
Az Amoris Laetitia Család Évében és 
Szent József Évében újból fontosnak 
tartjuk a szívünk táblájára írnunk, hogy 
a férfi és a nő szeretetszövetsége, és az 
ebből fakadó család társadalmi és egyhá-
zi létünk alapsejtje, ami nem cserélhető 
fel semmivel!

Szeretettel merjük idézni fiataljainknak 
Ferenc pápa szavait: „Kedves fiatalok, 
ne engedjétek, hogy ifjúságotokat arra 
használják fel, hogy a felszínes életet nép-
szerűsítsék, mely összekeveri a szépséget 
a külsőségekkel!” (Christus vivit szinódus 
utáni apostoli buzdítás, 183. pont, 2019. 
március 25.)

Olyan közösségnek, az Egyháznak, mint 
egy nagy családnak vagyunk a tagjai, 
amely több mint kétezer éve hirdeti Isten 
rólunk elgondolt szeretettörvényét. Ezt 
szelíden, agresszivitás nélkül, senkit meg 
nem bántva, de bátran merjük továbbra 
is megvallani, képviselni, tanítani, és 
főként saját életpéldánkkal megmutatni.
A krisztusi hit és erkölcs tisztasáságért 
bátran síkra szálló Szent Márton püspök 
legyen ebben mennyei támaszunk.

Szent Márton harmadik „lelki ruhája” az 
ő imádságos lelkülete volt. „Legendájá-
ban azt olvashatjuk, hogy soha egyetlen 
órát vagy percet sem mulasztott el, hogy 
ne mélyedt volna imádságba vagy szent 
olvasmányaiba. Lélekben akkor sem hagy-
ta abba az imádkozást, amikor olvasott 
vagy dolgozott…” (Legenda Aurea 273) 

Ebből is látszik, ő az imádságot nem házi 
feladatnak, hanem Istennel való bensősé-
ges kapcsolatnak tekintette. Életrajzírója, 
Sulpicius Severus, halála előtti óráiról 
így ír: „amikor pedig a köréje gyűlt papok 
arra kérték, hogy forduljon a másik olda-
lára, és így könnyítsen törékeny testén, 
azt mondta: ’Hagyjatok, testvéreim, hadd 
nézzem inkább az eget, mint a földet!’ ” 
(Oi. nov. 11.)

Kérjük Szent Mártont, segítsen nekünk 
úgy imádkoznunk, hogy lelki kezeinket 
– azaz akaratunkat, lelki szemeinket és 
szívünket mindig, minden tevékenysé-
günk közben fölfelé irányítsuk!

Kérjük Szent Márton püspököt, hogy 
tanítson bennünket a szegények és 
rászorulók iránt érzékenynek és segítőké-
szeknek, hitünk megvallásában és ebből 
fakadó erkölcsi életünkben szilárdaknak 
lennünk, és mindezt Istennek odaadott, 
fölfelé tekintő, reményteli imáinkkal 
tudjuk kísérni!

Szent Márton püspök, szegények támo-
gatója, hitünk védelmezője, imaéletünk 
példaképe, könyörögj érettünk!
     

Ámen.
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Egyedülálló lehetőség, amire a Szentatya hív minket
Folytatódik a 2023-as Püspöki Szinódust előkészítő egyházmegyei szakasz

Székely János megyéspüspökkel havi-
lapunk novemberi számában készítet-
tünk interjút. Akkor ott hagytuk abba, 
hogy hamarosan közreadjuk, milyen 
formában mondhatnak véleményt a 
szinódus kapcsán egyházmegyénkben a 
hívek. Az elmúlt hetekben lázas munka 
folyt emiatt. Személyes találkozó és kér-
dőíves konzultáció is szerepel a lehető-
ségek között. Miért ezt a két lehetőséget 
jelölte ki a Pasztorális Tanács?
A Szentatya és a szinódusi iroda szándé-
kának megfelelően mi is azt szeretnénk, 
hogy minél többen be tudjanak kapcso-
lódni a szinódus előkészítő munkálata-
inak egyházmegyei szakaszába. Ezért 
többféle módot találtunk ki erre, így 
mindenki ki tudja választani a számára 
leginkább megfelelőt. Mindemellett az 
Egyház egy közösség, amelynek lényegi 
eleme a személyesség.

A szinódusi folyamatban közösségként 
gondolkodunk, közösségben imádkozunk, 
közösségben gyakoroljuk a szinodalitást, 
egymás meghallgatását. Püspök atya 
kifejezett kérése volt, hogy személyesen is 
szeretné meghallgatni az Egyházmegye 
híveit.  

Nézzük a kérdőívet. Mi alapján állítot-
ták össze a kérdéseket? 
A szinódusi irodától és a püspöki konfe-
rencia titkárságától kaptunk segítséget, 
hasonlóan a többi egyházmegyéhez szerte 
a világon. Egy részletes kérdőívet küld-
tek el, melyet kértek, hogy a saját helyi 
viszonyainknak megfelelően bátran ala-
kítsunk át. Mi is ezt tekintettük alapnak. 
Belevettünk azonban olyan témákat is, 
melyekről szeretnénk, hogy a közösségek-
ben beszélgessenek: mint például mire 
van szükségük az Egyháztól az egyes 
hívőknek vagy közösségeknek. A kérdések 
összeállításánál a legfontosabb az volt, 
hogy a plébániákon tudjanak beszélgetni 
az emberek ezekről a kérdésekről. S talán 
éppen ezért lesz hasznos már helyi szin-
ten is egy-egy ilyen beszélgetős alkalom. 

A kérdéssort olvashatják a hívek la-
punkban is. Hogyan jut el ez a hívek-
hez? Hogyan lehet kitölteni, meddig 
várják a válaszokat?
A kérdőívet nyomtatott formában és 
elektronikusan is ki lehet tölteni. Nyom-
tatott formában minden plébániára 
eljuttatjuk, így minden templomban meg 
lehet majd találni a kérdőívet.

Ugyanakkor egy elektronikus változatot 
is készítünk, mert reményeink szerint így 
egy sokkal nagyobb kört el tudunk érni, 
beleértve a fiatalokat, illetve a temp-
lomba nem rendszeresen járókat is. Az 
elektronikus kérdőívek linkjeit az Egyház-
megye elektronikus felületein lehet majd 
megtalálni. A szinódusi hírek egyik fontos 
egyházmegyei csatornája a Pasztorális 
Helynökség honlapja lesz. Emellett a vá-
laszadók maguk dönthetik el, hogy hosz-
szabb, kifejtősebb válaszokat szeretnének 
adni, vagy csak rövid, akár pár szavas 
választ. Mindegyiknek örülni fogunk. A 
lényeg a kérdésekről való gondolkodás és 
az azokról való beszélgetés. A kérdőíveket 
2022. március 31-ig lehet kitölteni. 

Mi lesz a válaszok sorsa? 
A válaszokat, valamint a személyes 
találkozókon elhangzottakat a pasztorális 
tanács dolgozza majd fel. Ennek alapján 
készül el egy egyházmegyei reláció az 
egész folyamatról, a hangsúlyos témákról, 
a hívők részvételéről. Ezt a relációt küld-
jük majd el a püspöki konferenciának, s 
onnét küldik majd tovább a konferencia 
relációjában. De még egyszer szeretném 
megjegyezni, hogy itt nem csupán a 
válaszok fontosak, hanem az oda vezető 
út is: a közös gondolkodás és beszélgetés, 
egymás meghallgatása. Lehet, hogy ez 
kifejezett formában nem jelenik meg a 
kérdőívre beküldött egyes válaszokban, 
de mégis lényegi részét alkotja ez is a 
szinódusi előkészületi munkának.

Személyes találkozókon is elmondhat-
ják véleményüket a hívek. Kiket várnak 
ezekre az alkalmakra, kell-e ezekre 
regisztrálni? 
A személyes találkozókra mindenkit 
várunk, akik a meghirdetett csoporthoz 
tartoznak. Egyedül a családos találkozó 
lesz zártkörű a rendezvény sajátosságai 
miatt: egy már korábban megszervezett 
másik programra épül rá. A találko-
zókra előzetesen regisztrálni nem kell, 
de érdemes figyelni az egyházmegyei 
híradásokat, hiszen a járványhelyzet sok 
mindennel együtt ezt a programsoroza-
tot is felülírhatja. Az aktuális híreket az 
Egyházmegye és a Pasztorális Helynökség 
honlapján folyamatosan meg lehet majd 
találni.

Lehet itt kérdezni, vagy a kérdőíven 
megjelölt kérdéseket tekintik át? 
A személyes találkozók imádságos keretet 
kapnak: a Szentírás olvasásával és ma-
gyarázatával kezdődnek. Majd tanúság-
tételeket hallgathatunk meg, amelyet 
kötetlen beszélgetés követ. Nem csupán a 
kérdőívvel kapcsolatban, hanem bármi-
ről, amit a jelenlevők fontosnak éreznek. 
Tehát nem előadás lesz, hanem az Egyház 
tagjai beszélgetnek egymással. Püspök 
atya szándéka az, hogy ő inkább hallga-
tóként és megfigyelőként vegyen részt 
ezeken az eseményeken. 
(A személyes találkozók időpontjait és 
helyszíneit az utolsó oldalon lévő plaká-
ton olvashatják.)

Ön miért buzdítja  a híveket, hogy ve-
gyenek részt a konzultációban? 
Egyedülálló lehetőség ez, amelyre most a 
Szentatya hív bennünket. Megmutatkozik 
benne az egyháztagságunkból fakadó 
felelősség azért a közösségért, amelyhez 
tartozunk. Az őszinte, szeretetből fakadó 
beszédet és egymás figyelmes meghall-
gatását folytonosan gyakorolnunk kell. 
A szinódusi folyamat mindezekre most 
remek lehetőséget biztosít. Ezen felül pe-
dig remélhetőleg erősíteni fogja plébániai 
közösségeinket, életünknek azon terüle-
teit, amelyek közvetlenül kapcsolódnak 
hitünkhöz, Istenhez való kapcsolódásunk-
hoz. Egyházunk számít ránk!

Összeállt az egyházmegyei 
kérdéssor, amellyel a 2023-as 
Püspöki Szinódus munkáját 
segíthetjük. A kérdések meg-
válaszolásával, álláspontunk, 
véleményük kifejtésével az 
eddigieknél is jobban befo-
lyásolhatjuk, hogy bizonyos 
kérdésekben merre halad-
jon az Egyház. Interjú dr. 
Kürnyek Róbert pasztorális 
helynökkel.

EGYHÁZMEGYEI KÉRDÉSSOR
Adatok

• Életkor

• Település (falu/város/megyeszékhely)

• Nem (férfi/nő)

• Státusz (pap/szerzetes/világi hívő/nem tartozom a Katolikus Egyházhoz)

• Milyen gyakran jár szentmisére? (naponta/hetente többször/hetente/nagy ünnepekkor/nem járok 
szentmisére)

1. Ön szerint mi az Egyház legfontosabb küldetése, mi egy plébániai közösség legfontosabb feladata?

2. Mi a pap feladata az Egyházban?

3. Mi a hívek feladata az Egyházban?

4. Ön szerint mennyire fontos az Egyháznak saját intézményeket (oktatási, szociális, karitatív, stb.) alapítani, 
fenntartani?

5. Hogyan lehetne javítani és élettel telibbé tenni az egyházközség/plébánia működését?

6. Ön mitől érezné magát jobban az Egyházban, mitől lehetne hitelesebb az Egyházunk?

7. Személyesen mit tudna tenni, hogy mások is jobban érezzék magukat az Egyházban, megtalálják ott, 
amire igazán szükségük van?

8. Ön szerint hogyan lehetne eredményesebben megszólítani azokat, akik nem érzik magukat az Egyházhoz 
tartozónak?

9. Hogyan lehetne eredményesebben bevonni és megtartani az Egyházban a fiatalokat?

10. Hogyan lehetne eredményesebben bevonni és megtartani az Egyházban a családokat?

11. Ön szerint mire lenne leginkább szükségük az időseknek az Egyháztól?

12. Melyek azok az egyházi, társadalmi és erkölcsi kérdések, amelyekre az Egyháznak nagyobb figyelmet 
kellene fordítania?

13. Kik azok a személyek/csoportok, akikre több figyelmet kellene fordítania az Egyháznak?

14. Milyen szerepet tölt be az Ön életében az imádság és a szentmise?

15. Milyen segítségre van szüksége a lelki fejlődéséhez?
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Újraéledő múlt
Ásatások kezdődtek Vasváron a Szent Mihály-dombon

Miért fontos helyszíne ez a terület Vas 
vármegye és a középkori nyugat-du-
nántúli egyházszervezet történelme 
szempontjából?
Valóban, ez egy történelmi hely. Ha a 
dombtetőről kinézünk Szombathelyt és 
a Kőszegi-hegyeket is látni. Azt szoktam 
mondani, hogy Vasvár településszer-
kezete sok mindent elárul a történel-
méről. A Szent Mihály-templom ugyan 
nem látszik, de az igen, hogy egy szép 
dombfokra építették, maga a hely árul-
kodik az egykori templom kiemelkedő 
jelentőségéről. Miért fontos a megye 
és az egyházmegye története szem-
pontjából? Nemrég levéltáros kollégák 
voltak itt. Velük beszélgettünk arról, 
hogy Vas megye középkori története írott 
forrásanyagának 80%-a itt keletkezett. 
Hiszen a Vasvári Káptalan nem csak 
egyházi intézmény volt, hanem hiteles 
hely, ami a mai közjegyzői intézménynek 
felel meg. Tehát mindenféle peres ügyről, 
adásvételről itt állítottak ki okleveleket. 
Az, ami nagy szerencsénkre megőrző-
dött ebből, több mint 3000 középkori 
oklevél, amelyeket különféle gyűjtemé-
nyek őriznek, kezdve a ma is – 1777 óta 
székeskáptalanként – működő káptalan 
szombathelyi levéltárától, a budapesti 
Országos levéltáron át a Kárpát-medence 
számos levéltáráig, Pozsonyig vagy akár 
Kolozsvárig. Ezeket az okleveleket egykor 
itt, ennek a templomnak a sekrestyéjében 
állították ki. 

Ha körbenézünk, nem látunk semmit 
a templomból? Miért nem? – vetődik 
fel a kérdés. Főleg annak ismeretében, 
hogy egykor ilyen fontos tevékenység 
folyt itt. 
Annyira szent hely volt ez, hogy az utat, 
ami ide felvezet ma is „Miseút”-nak 
hívják, pedig 5-600 éve nem volt itt már 
istentisztelet. Azt nem tudjuk pontosan 
megmondani, hogy a templom mikor 
épült. A Vasvári Káptalanról a legelső 
adatok a 13. századból vannak, de ezek 
visszautalnak a 12. századra is.  Az 
egyházi hagyomány persze úgy tartja, 
hogy az alapítás Szent Istvánig vezethető 
vissza, ami persze csak kegyes hagyo-
mány. Annyit sejthetünk, hogy maga az 
intézmény a 11. század végén, 12. század 

elején alakulhatott meg. Annak idején 
a mi területünk a Győri Püspökséghez 
tartozott, a püspöki székhelytől legtávo-
labb eső egyik egyházi központ a Vasvári 
Főesperesség volt, amely Vas vármegye 
területének megfelelő egyházigazgatási 
egységként működött. Ennek elöljárója 
volt a vasvári főesperes, az ő személye 
körül alakulhatott ki a társaskáptalan. 
A székeskáptalan Győrben volt, de itt is 
működött egy társaskáptalan, amely-
nek alapítója feltehetően az egyik győri 
püspök lehetett, aki fontosnak tarthatta, 
hogy ezen a távoli vidéken is létesüljön 
egy egyházigazgatási központ. A kápta-
lan korai története tehát a 11-12. század-
ban kezdődik, az írott a 13. században, és 
a nagy korszaka egészen a török időkig 
tartott. A vármegyéről nem tudjuk, hogy 
mikor települt át Szombathelyre, de a 
káptalanról igen, hiszen országgyűlési 
határozat született róla: az 1578. évi 
országgyűlés döntött arról, hogy a török 
fenyegetés miatt a Vasvári Káptalan 
költözzön át a védettebb Szombathelyre. 
Természetesen ennek az volt az elsődleges 
oka, hogy számtalan fontos iratot, sőt 
mondhatnánk, hogy a megye nemessé-
gének valamennyi jogbiztosító iratát itt 
állították ki, és ezek másodpéldányát itt 
is őrizték. Tehát ezeket az iratokat kellett 
biztonságba helyezni. Nagy szerencsére 
ezeknek az iratoknak a többsége ma is 
megvan Szombathelyen: részben az Egy-
házmegyei Levéltárban őrzött káptalani 
magánlevéltárban, részben a Vas Megyei 
Levéltárban elhelyezett hiteleshelyi levél-
tárban.

1578 tehát az a dátum, amitől számítva a 
Szent Mihály-templom, de Vasvár városa 
is pusztulásnak indul. Ennek pontos idő-
rendjét még nem ismerjük, de azt tudjuk, 
hogy a 16. század végén még megerősítet-
ték a templomot és katonaság is állo-
másozott itt. De amikor a városban lévő 
domonkos kolostort – amely négyszögle-
tes, zárt alakzata miatt jobban megfelelt 
védelmi célokra – alakították át végvárrá, 
a katonaság is elhagyta a dombtetőt. 
Ráadásul a kolostorerőd kiépítéséhez 
már innen szállítottak köveket, tehát 
gyakorlatilag ekkor kezdték el bontani 
ezt az épületet. Ez a bontás is hosszú, több 
évszázados folyamat volt. De még a 18. 
század közepén is álltak a főfalak. Van 
is erről egy szép ábrázolás: Vasvár 1740 
körül készült látképén ugyan romosan, de 
látható a templom, még párkány magas-
ságig állnak a falak, és egy több szintes 
torony is áll. Igaz, sem a toronysisak, sem 
a templomtető nem volt már meg ekkor, 
de a falak jól azonosíthatók. A török 
korban Vasvár teljesen elpusztult. A 18. 
században indult meg a település újjá-
építése, melynek során maguk a vasvári 
lakosok hordták szét a templom köveit 
különböző építkezésekhez. Ezt a munkát 
olyan tökéletesen elvégezték, hogyha 
körbenézünk, nem látunk mást, mint a 
kibányászott alapfalárkokat, felettük 
pedig a bontás során keletkezett hatal-
mas törmelékréteget, amely néhol eléri a 
2 méteres vastagságot is.

Vas vármegye középkori múltját nem lehet megismerni és megérteni az egykor itt a Szent Mihály-templom körül 
működő vasvári káptalan nélkül - mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Zágorhidi Czigány Balázs, a Vas-
vári Múzeum és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója. Néhány hete újra ásatások kezdődtek a Szent 
Mihály-dombon, hogy tisztázzák a templom alaprajzát. A kutatóknak a szó szoros értelmében is az alapokig kell 
ásniuk, ugyanis falak már nincsenek: a templom köveit, tégláit az évszázadok során mind elhordták a helyiek.

A 18. századi rajzon kívül van még 
leírás, ábrázolás a templomról, amely 
alapján rekonstruálni lehet az épüle-
tet?  
A jelenlegi ásatásnak ez a fő célja, hogy 
egy hiteles alaprajzot tudjunk megrajzol-
ni. Ugyanis 1948-ban Járdányi-Paulovics 
István, aki a szombathelyi Romkert ásatá-
sán dolgozott, a vasvári domonkos atyák 
hívására eljött Vasvárra, és itt is folyta-
tott kisebb-nagyobb kutatásokat.  Ennek 
eredményeként pl. a kolostor kertjében 
egy középkori kemencét tárt fel, vagy 
megvizsgálta az egykori gyógyszertár 
pincéit. A legjelentősebb ásatást azon-
ban itt végezte, a Szent Mihály-dombon, 
az egykori káptalani templom helyén. 
Járdányi több helyen beazonosította a 
középkori falakat, illetve ő is leginkább a 
kibányászott alapfalárkokat találta meg. 
Ásatási eredményei alapján felvázolt egy 
rekonstrukciós alaprajzot, amely egy jáki 
vagy lébényi típusú templomot mutat, 
három hajóval, két nyugati toronnyal, 
azaz egy klasszikus, késő román típusú 
monostortemplomot. A mostani ásatás-
nak az a célja, hogy egyrészt hitelesítse 
Járdányi ásatásait, másrészt pedig új ré-
gészeti megfigyeléseket tegyen, hogy ezek 
alapján majd egy új, hitelesebb alaprajzot 
lehessen rekonstruálni.

Még 2017-ben beszéltünk arról, hogy 
nem csak ásatás segíti a feltáró mun-
kát, hanem újszerű módszereket is 
alkalmaztak már itt a munka során. 
Mik voltak ezek? 
A legfontosabb, hogy itt a helyszínen 
készült egy ún. talajradaros felmérés. Ez 
azt jelenti, hogy a felszínen, mindenféle 
ásatás nélkül, a talajellenállás mérésével 
kirajzolódnak a felszín alatti rétegek kü-
lönféle minőségei, pl. jól elválik az eredeti 
agyagos alaptalaj a törmelékes feltöl-
téstől. A mérések során valóban szépen 
kirajzolódott egy háromhajós templom, 
a tornyoknak viszont nem mutatkozott 
egyértelmű nyoma. Az első ásatási évad-
nak az volt a fő célja, hogy a tornyoknak 
a helyét és létét próbáljuk igazolni. Most 
két hét alatt addig jutottunk, hogy a 
tornyok és az alapfalak találkozásának 
helyét ástuk meg, és itt ki is derült, hogy 
Járdányi tévedett. A tornyok feltétele-
zett helyén ugyanis nincs olyan jelentős 
kiugrás a templom falsíkjából, mint Jákon 
vagy Lébényben. Ennek nyoma sincs, az 
északi és a déli fal is egyenes, legfeljebb 
egy-egy támpillér tagolja.  Igaz, ezek a 
vaskos falak tarthattak akár tornyot is, 
de nem abban a formában, ahogy azt Jár-
dányi feltételezte. A mostani eredmények 
és a régi ábrázolások alapján van egy 
olyan, egyelőre még bizonytalan előfelte-
vés, hogy a templomnak nem is két tor-
nya lett volna, hanem csak egy, valahol 
az északnyugati sarkon. Ezt azonban az 
idei évben már nem fogjuk megtudni, de 
jövőre ennek a kérdésnek a vizsgálatával 
folytatjuk a kutatásokat. 

Minek köszönhető, hogy ennyi év után 
újraindultak a feltárások a Szent 
Mihály-dombon? Meddig tartanak a 
munkák, és mikorra várható végleges 
eredmény?
A templom kutatásának újraindítása 
2017-ben vetődött fel, amikor a kápta-
lan első birtokösszeírásának 800 éves 
évfordulójára emlékeztünk. Ekkor készí-
tették az említett talajradaros felmérést 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Régészettudományi Intézetének munka-
társai, és ekkor merült fel az ásatások 
gondolata is. 2021-re jutottunk el odáig, 
hogy a feltárások a Katolikus Egyetem, 
a szombathelyi Savaria Múzeum és a 
Vasvári Múzeum együttműködésében el-
kezdődhettek.  Az együttműködés hosszú 
távra szól. Az idén csak két hetet tudtunk 
ásni, reméljük, jövőre akár hosszabb 
feltárásra is lesz lehetőségünk. Ha ezt 
folytatni tudjuk még néhány évig, akkor 
a legfontosabb részleteket már biztosan 
ismerni fogjuk, és ezek alapján egy hitele-
sebb alaprajzi rekonstrukciót is el tudunk 
készíteni. Ami még fontos, hogy ebben a 
nagyon átforgatott törmelékrétegben is 
szép leletek kerültek elő, pl. kódexveretek, 
pecsétgyűrű, kisebb-nagyobb fémtárgyak.  
Viszont egyelőre nagyon hiányoznak a 
kőfaragványok, amelyek az építési kor-
szakok meghatározása miatt is fontosak 
lennének. Ebből a szempontból izgalmas-
nak ígérkezik a templom déli oldalán 
elhelyezkedő egykori sekrestye, ami egy-
úttal a káptalani levéltár elhelyezését is 
biztosította. Ezt az épületrészt a leírások 
szerint még a 19. században is kápolna-
ként használták, tehát elképzelhető, hogy 
kevésbé rombolták szét, így ott látványo-
sabb maradványokra számíthatunk.
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„Nekünk nem álláspontunk, hanem küldetésünk van” 
30 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja
Krisztus egy szolidáris világ létrehozásában vár tőlünk közreműködést: meghallgatni az embereket, segíteni a 
szükséget szenvedőknek. Ezt a jobb világot építik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportjának 
önkéntesei is. A szervezet jubileumot is ünnepelt az idén: 30 éve kezdték meg működésüket. Mik a feladatok, milyen 
volt az elmúlt három évtized? Erről beszélgettünk Dr. Asbóth Máriával, a csoport vezetőjével.

30 évvel ezelőtt kezdte meg működését 
a Máltai Szeretetszolgálat Szombathe-
lyi Csoportja. Miért tartották fontosnak 
a szervezet elindítását, hiszen akkor 
alakultak meg egyházmegyei szinten a 
karitász szolgálatok is?
1991. március 20-án jött létre a szom-
bathelyi máltai csoport, ekkor kaptuk a 
megbízást Kozma Imre atyától, aki Ha-
rangozó Bertalan, akkori alpolgármestert 
kérte fel, hogy keressen néhány embert, 
akikből létrejöhet Szombathelyen is egy 
máltai mag.  Az alapító tagok: dr. Giczy 
Sarolta, aki az első vezetője és lelke is a 
kis egyesületnek, dr. Hargitay József, – 
már mindketten eltávoztak a földi életből 
–, dr. Prugberger Emil, Hoós Ildikó és 
jómagam voltunk az „ötös fogat.”  Így – a 
kérdésre válaszolva – mi előbb jöttünk 
létre, mint a Karitász. 

Miben különbözik a Máltai Szeretetszol-
gálat a Karitásztól? 
A vállalásunk: a szegények, rászorulók se-
gítése ugyanaz, mint a testvérszervezeté, 
de a felépítésünk különbözik. Mi egyesüle-
ti formában működünk, cégbíróság által 
bejegyzetten.

Központi szervezeti és működési szabály-
zat, ügyrend határozza meg a tevékeny-
ségünket.  „Munkánkkal Isten előtt kell 
elszámolni,” rögzíti a szabályzat. Országo-
san és a megyében sem lefedett a máltai 
jelenlét, míg a karitász szinte minden 
plébánián megtalálható. Örömmel 
mondhatom, hogy jó az együttműködés a 
két „csapat” között, aminek a rászorulók 
látják hasznát. A kapcsolat szorosabbá 
válásában komoly szerepe van Székely 
János püspök atyának. A tavaly tava-
szi járványhullám idején a rászorulók 
támogatásának megszervezésében közös 
cselekvési programot javasolt.

Mi a hivatásuk alapja? 
Hivatásunk alapja a 900 éves Máltai 
Lovagrend jelmondatában rejlik: a ”hit 
védelme és a rászorulók segítése.” Mindezt 
a keresztényi irgalmasság alapján. Nem 
teszünk különbséget a hozzánk fordulók 
között, hiszen Krisztus sem volt személy-
válogató. Nem szavakkal akarunk téríte-
ni, hanem a tetteinkkel. A beszélgető csak 
akkor hiszi el az Isten szeretetéről szóló 
tanítást, ha a beszélő megosztja vele, ami-
je van – tartja egy régi mondás.

Az első tevékenységük Szent II. János 
Pál pápa szombathelyi látogatásához 
kötődik. Akkor milyen feladatot vállal-
tak magukra?
Megalakulásunk után az első erőpróba, 
mondhatnám a főpróbánk, II. János Pál 
pápa szombathelyi látogatása volt, ami-
kor is a szentmise helyszínére kellett meg-
szerveznünk a több mint 300 mozgás- és 
látássérült oda- és visszaszállítását Vas és 
Zala megyéből. Ebben a bajor máltaisok, 
helyi fegyveres és rendvédelmi szervek, 
katasztrófavédelmisek, mentősök, taxisok 
és sok civil segített.

A rendszerváltás éveiben komoly tár-
sadalmi krízist élt át az ország. Milyen 
gondokkal találkoztak és hogyan tud-
tak segíteni? 
A rendszerváltás szinte egybefolyt a 
szombathelyi máltai szolgálat kezdő 
lépéseivel. Nagy volt az eufória, sok 
lelkes segítő jött. A támogatók köre egyre 
bővült.  Akkor indult  a nyugdíjas klub, 
a gyermek napközi, hétvégi étkeztetést 
biztosítottunk a rászoruló családoknak, 
vasárnapi iskolát indítottunk  helyes 
életmód és értékrend témában a fiata-
loknak, kreatív foglalkozás, gyógytorna, 

ifjúsági lelkigyakorlat, mozgássérült 
tábor alkotta  a kínálatunkat, emellett a 
nardai plébánián éveken át szerveztünk 
tábort a rászoruló gyerekeknek. Országos 
elsősegély konferenciákat szerveztünk 
neves szakemberek – pl. Csókay András 
– részvételével. Lendvai Rezső által írt 
elsősegély tankönyvekből oktatott több 
iskola, óvoda. A gencsapáti gyermekott-
hon karácsonyi ünnepségein mindig 
megajándékoztuk a kis lakókat. Később 
lakótelepi programot is csináltunk az 
unatkozó gyermekeknek egész nyarukat 
kitöltve. Jótékonysági esteket a határon 
túli magyaroknak. – Böjte Csabát is akkor 
ismerte meg a város. Börtönmissziót vég-
zünk. A sor még folytatható.

Mik az elmúlt 30 év kiemelkedő ered-
ményei, eseményei, amikre szívesen 
emlékszik vissza? 
Az elmúlt 30 év kiemelkedő eredménye?  
Hála a jó Istennek még vagyunk. Igaz, a 
régeik közül többen elfáradtak, elmarad-
tak, de mindig jönnek újak. Önkéntesként 
– akik fizetség nélkül dolgoznak máso-
kért – ez hatalmas eredmény. Gyakran 
éreztük magunkat ”vert hadként”, de 
talpra álltunk. Melengető emlékek kísérik 
utunkat. A 2001. évi árvíz idején Fehér-
gyarmat és Vásárosnamény kórházaiban 
jártunk, ahol ún. sürgősségi osztályokat 
alakítottak ki azoknak az időseknek, ill. 

egyedülállóknak, akiknek mindenét el-
vitte az ár. Három napot töltöttünk velük 
és sikerült egy kis reményt adni, hitet 
táplálni és adományt is vittünk. A 2010. 
évi vörösiszap-katasztrófa idején jártuk a 
házakat és vigaszt, ennivalót, bátorítást 
adtunk. Ez egyébként, mint az irgalmas 
szeretet, a segítőkészség, az összefogás 
csodájaként maradt meg bennem. A 
jómódú vállalkozó, a fiatal egyetemista, 
az állatvédő, a fegyveres katona, a civil 
segítő összehangoltan végezte a feladatát. 
Éjfélkor kamiont pakoltunk, de ki gondolt 
arra, hogy fáradt és éhes?

Napjainkban hogyan és kiket segít a 
Szeretetszolgálat Szombathelyen?
Gyakorlatilag a rászorulók gondjai 
nem változtak. Élelem, ruha, gyógyszer, 
meghallgatás, anyagi segítség kell. Nem 
egyszer találkozom a régi nagy családok 
kései leszármazottaival, az unokákkal is, 
ahol már a nagyszülőket is segítettük. A 
meghallgatást külön kiemelem. Vannak 
egyedülálló idősek, akiknek csak annyi 
igényük van, ”nyissa valaki rájuk az 
ajtót.” De ugyanez a kérés az egyedülálló 
betegek esetében is, akik kórházakban, 
szociális intézményekben élnek. Csak hall-
gatni és befogadni a másikat a szívünkbe.

Önkéntesek segítik a szervezet működé-
sét és felajánlott adományokból tudják 
támogatni a rászorulókat. Mennyire 
erős a támogatói bázisa a Szombathe-
lyi Csoportnak? Hiszen kell ember is, 
aki segít és adomány is, amiből lehet 
segíteni. 
A támogatói bázis elapadni látszik, de 
jönnek új meglepetések. Jó nevű cégek, 
szervezetek fiataljai kezdeményeznek 
gyűjtést a javunkra, sőt vállalnak ön-
kéntességet is. Ez kölcsönösen előnyös. A 
mi rászorulóink támogatást kapnak, a 
fiatalok pedig megismerik az élet másik 
oldalát, amiről eddig csak hallomás vagy 
netes oldalak útján volt tudomásuk. 
Továbbra is szeretettel fogadunk minden 
adományt és önkéntes munkát.

Mik a jövő céljai és feladatai a Csoport 
számára? 
A jövő? Megmaradni, megújulni a szol-
gáló szeretet útján. Ahogy Kozma Imre 
atya mondta: „nekünk nem álláspontunk, 
hanem küldetésünk van.” És ez felülemel 
bennünket minden közéleti, társadalmi 
viszályon.  

Gárdonyi gondolatai ide kívánkoznak:
„Légy az, kiből árad a nyugalom.
Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet.”

A fényképek a jubileumi gálaesten készültek.



Akik elveszítik életüket Krisztusért
Jubileumot ünnepelt az egyházmegyei karitász

A Szombathelyi Egyházmegye működteti tovább
a velemi Avar Hotelt

Szentbeszédében Székely János megyés-
püspök a szent életének három vonását 
állította példaként a megjelentek elé: 
az egyik, hogy Erzsébetnek tiszta volt a 
szíve, egyenes úton járt egy életen át. A 
másik titka az imádságos élete volt, aki 
ismerte az élet forrását és abból merített 
újra és újra. A harmadik titka pedig az 
volt, hogy tudott és akart szeretni: a fér-
jét, a szegényeket, az embereket. 

Székely János kiemelte: az ünnepség hála-
adás a sok jócselekedetért amit az elmúlt 
30 évben a karitász véghezvitt. Köszöne-
tét fejezte ki a munkatársaknak, önkén-
teseknek, hogy fáradhatatlanul segítenek 
mindenkinek aki hozzájuk fordul. 
Az ünnepségen köszöntötték az idei Cari-
tas Hungarica-díjasokat, a 30 éves plébá-
niai karitász csoportokat, és elismeréseket 
vehettek át azok a vállalkozások,

 akik segítik a szervezet munkáját. A 
munkatársak megköszönték a szervezet 
vezetőjének, Tuczainé Régvári Mariettá-
nak áldozatos munkáját. Bemutatták a 
jószolgálati szervezet 30 évét feldolgozó 
kiadványt is.

Közel 2 évtizede áll üresen a velemi Avar 
Hotel. Az egykor szebb napokat és szám-
talan turistát fogadó épület állaga azóta 
folyamatosan romlott. A Szombathelyi 
Egyházmegye és a kormányzat közötti 
tárgyalások eredményeként azonban 
megkezdődött a felújítása és hasznosítá-
sa. Soltész Miklós a szálló udvarán tartott 
sajtótájékoztatón jelentette be: az állam 
a Szombathelyi Egyházmegyének adta 
a szállót, és segít annak felújításában is. 
Kezdetként 1 milliárd forintot biztosíta-
nak a munkálatokra. Lelkigyakorlatos 
ház, ifjúsági táborhely, közösségi tér jön 
létre, szállás- és sportfunkciót kap az 
épület, de nem csak katolikus fiataloknak. 
Mindez jó a településnek, a környéknek is 
és jó mindazoknak, akik itt dolgoznak, te-
hát a gazdaságnak is hasznos a felújítás. 
A megújulás több ütemben valósul 
meg, 2023-ban pedig már vendégeket is 
fogadhatnak. A martinus.hu-nak adott 
interjúban Soltész Miklós kiemelte: a 
kormányzat támogatja az egyházak, 
egyházi közösségek nagyobb társadalmi 
szerepvállalását, legyen szó pl. közneve-
lésről vagy a szociális ágazatról. Részben 
az egyházak is aktívabbak ezen a téren, 
mint korábban, másrészt a társadalom 
részéről is érződik a bizalom az egyházak 
által fenntartott, működtetett intézmé-
nyek iránt. A velemi szálló felújítása 
egyszerre szolgálja az egyházmegyét és 
azokat a fiatalokat is, akik – vallási ho-
vatartozástól függetlenül – itt töltik majd 
az idejüket, növeli a település és a térség 
turisztikai vonzerejét, és segít, hogy az itt 
élők továbbra is helyben maradjanak. 
Ágh Péter a térség országgyűlési képvi-
selője hangsúlyozta: az elmúlt években 
jelentős támogatások érkeztek a térség 
egyházi épületeinek felújítására. Kiemelte 
a Kőszegen zajló fejlesztéseket, vagy a 
Celldömölkön nemrég átadott, megújult 
bencés kolostort. Hangsúlyozta: nemcsak 
a városokban zajlanak ilyen jellegű beru-
házások, hanem a Magyar Falu Program 
részeként kistelepüléseken is. A beruházá-
sokkal az adott települések is megszépül-
nek, hangsúlyozta Ágh Péter.

Megalakulásának 30 éves évfordulóját ünnepli az idei évben a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. 
A szervezet védőszentjének, Szent Erzsébetnek az ünnepén jubileumi ünnepséget tartottak Szombathe-
lyen a Szőllősi-templomban. 

Kormányzati támogatással megújul a velemi Avar Hotel, amely a Szombathelyi Egyházmegye tulajdo-
nába került, jelentette be 2021. november 18-án Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Ifjúsági tábort működtet majd az egyházmegye.


A szombathelyi megyéspüspök – a hozzátartozók nevében is – az örök életbe vetett hittel tudatja, 

hogy

VÉGH LÁSZLÓ
nyugalmazott gyémántmisés plébános, 

életének 84., áldozópapi szolgálatának 61. évében, 2021. november 17-én
a Szombathelyi Kórházban  elhunyt. Szeretett paptestvérünkért a szentmisével egybekötött 

gyászszertartás 2021.november 24-én, szerdán 11.00 órakor kezdődik a Becsehelyi Plébániatemp-
lomban. Holttestét a gyászmise után a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra. 

„Földi bútól-bajtól Szíved enyhülést ad…”
SZVU 154

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

A programok megtartását a járványhelyzettel kap-
csolatos intézkedések módosíthatják. Információ: 
www.martinus.hu

Zárt térben maszk viselése kötelező!

Az eseményeken fénykép és videófelvételek ké-
szülnek, amelyek nyomtatott és online sajtóban 
jelennek meg.

Szombathely, Székesegyház
10:00  ünnepi szentmise 
Szentbeszédet mond: 
Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök

Szentgotthárd - Máriaújfalu
Szent Péter és Pál apostolok-templom
17:30 litánia

Szentgotthárd - Rábakethely
Mindenszentek-templom
19:00 ünnepi szentmise
Főcelebráns:
Fazakas Z. Márton OPraem, apát

Rábakethely - Zsida, Jó Pásztor-kápolna
20:00 gyalogos zarándoklat

Zsida - Emlékkereszt
21:00 záróima

Boldog Brenner János ünnepe - 2021. december 11.
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a Szombathelyi Egyházmegye havilapjaM

Az imakönyv fő célja, hogy benne minden korosztály (nagyszülők, szülők, fiata-

lok, gyermekek) megtalálja a neki leginkább megfelelő imádságot adott élethely-

zetétől függően (házasság és gyermekvállalás előtt állók, ifjú házasok, édes-

anyák, édesapák, egyedülállók, özvegyek). Az imádságok széles skálája jelenik 

meg a kiadvány lapjain: litániák, felajánlások, keresztutak, de verseket és egyéb 

prózai szövegeket is tartalmaz.

Előrendelhető! Várható megjelenés: 2021. december 6.
Martinus Könyv – és Folyóirat Kiadó (Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.)

 „Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy Martinus havilapunk előfizetési ára 2022 januárjától megválto-
zik. Az eddigi 220 Ft-ról 250 Ft-ra emelkedik. Újságunk továbbra is előfizethető a plébániákon,
illetve a Martinus Kiadóban.”

Imádkozzunk a családunkért! - Családok imakönyve (Hetedik kiadás)

A családok imakönyve hamarosan a könyvesboltokbanKÖNYVAJÁNLÓ

Kegyelmekben gazdag,
áldott karácsonyt

kívánunk
Olvasóinknak!
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