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Tisztelt Olvasó!

Tours-i Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünneplő emlékév 
alkalmából választottuk az Őrség magazin idei számának témáját. 
A következő oldalakon rövid áttekintést nyújtunk a püspök életéről 
és munkásságáról, továbbá az emlékévben megtartott fontosabb 
eseményekről, amelyeket a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
szervezett, illetve amelyeken az egyesület is képviseltette magát. 
Ezt a témát különösen érdekfeszítőnek és aktuálisnak találjuk. Egyrészt, 
mert Mártonhoz számos ismert, illetve immár feledésbe ment szokás 
kapcsolódik. Másrészt éppen napjaink társadalma hivatott a tartomány 
védőszentjének példájára szolidárisan cselekedni, megsegíteni a 
rászorulókat, ahogy azt Burgenlandban már a korábbi időkben is tették. 
A tanulságos olvasmányhoz jó szórakozást kíván 

Zsótér Iris
elnök

Liebe Leser!
 
Das Martinsgedenkjahr zum 1700. Geburtstag des Martin von Tours 
war Anlass, uns in der heurigen Ausgabe des Magazins Őrség diesem 
Thema zu widmen. Die folgenden Seiten geben einen kurzen Einblick 
in das Leben und Wirken des Bischofs, weiters einen Überblick über die 
Veranstaltungen und Aktivitäten im Rahmen des Gedenkjahres, die vom 
Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein selbst organisiert wurden, an 
denen der Verein beteiligt war oder die besonders erwähnenswert sind.
Wir halten dieses Thema für besonders spannend und aktuell, denn 
einerseits sind mit Martin viele bekannte sowie bereits in Vergessenheit 
geratene Traditionen verbunden, andererseits ist die Gesellschaft 
gerade heute gefordert, sich am Vorbild unseres Landespatrones zu 
orientieren und, wie es im Burgenland auch in früheren Zeiten schon 
üblich war, solidarisch zu handeln und an Schwächeren nicht achtlos 
vorbeizugehen.
Ein aufschlussreiches und vergnügliches Lesen der Lektüre wünscht 
Ihnen

Mag.a Iris Zsótér
Obfrau
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Grußworte des Diözesanbischofs 
Dr. Ägidius Zsifkovics

„1700 Jahre heiliger Martin” – ein großes 
Jubiläumsjahr, das der Martinsdiözese Ei-
senstadt jedoch nicht bloß Anlass ist für 
eine Rückschau, für ein Abtauchen in Ver-
gangenes, das in seiner eigentlichen Würde 
als tragend-lebendiger Quell- und Wurzel-
grund für das heutige Handeln und zukünf-
tige Hoffen freilich auszuleuchten ist. Das 
Martinsjahr soll vielmehr Türöffner sein 
für das Bewusstwerden und ganzheitliche 
Erfahren der Gegenwärtigkeit, der Uner-
schöpflichkeit, des Not-Wendenden, das 
sich in der wegweisenden Kraft des Marti-
nus für uns alle, für jeden Einzelnen wie für 
die Gesellschaft im Ganzen verdichtet. 
Martinus wurde im Jahr 316 in der römischen Provinz Pannonia, ge-
nauer in der Stadt Savaria, also im heutigen Szombathely in We-
stungarn nahe dem Burgenland, geboren. Mit dem „Pannonischen” 
ist Martin, der spätere, durch weite Strecken Europas gewanderte 
Bischof von Tours, jedoch nicht bloß aufgrund der Faktizität seines 
Geburtsortes untrennbar verbunden. Es ist vielmehr der europäische 
Geist als wahrhaft christliches Ethos, die Offenheit und Hinwendung 
zum Nächsten, zum Not Leidenden, zum Schutz Suchenden und nach 
Hoffnung und Zuwendung Hungernden, die Martinus zum Wegweiser 
und zur Kraftquelle in der Herzmitte Europas machen. Diese Herz-
mitte lässt sich nicht einfach topografisch ermessen, mit dem GPS-
System quantifizieren und in Zahlenwerke gießen. Das GPS, das hier 
Orientierung, Sinn und Identität stiftet, führt direkt in die Herzmitte 
des Evangeliums, nicht fernab, sondern hinein ins konkrete, alltäg-
liche, praktische Leben. Es ist das Kraftfeld aus Barmherzigkeit, Soli-
darität und Spiritualität, das den heiligen Martin so ungemein brisant, 
so ungemein aktuell und bedeutsam macht. Es ist das Überschreiten 
von Grenzen, das Bauen von Brücken, es ist der Stachel im Fleisch 
einer Globalisierung der Gleichgültigkeit, der Martinus zum Wegweiser 
für ein mögliches Europa nicht der Herzenskälte, sondern der empa-
thischen, solidarischen, offenen, geschwisterlichen Mitmenschlichkeit 
macht. Es ist das große Mutmachen für das Wagnis der aus dem Glau-
ben gespeisten christlich-liebenden, barmherzigen und solidarischen 
Grundhaltung mit dem Nächsten, und zwar im ganz Alltäglichen, im 
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Einzelnen und einfachen Handeln. Ein solcher Mutmacher, ein solcher 
Wegweiser, ein solches GPS führt uns keineswegs in den Raum des 
Weltentrückten, in die Abgehobenheit und das Abseits zur lebenswelt-
lichen Erfahrung. Es führt mitten hinein in eine Grundwahrheit des 
menschlichen, lebensweltlichen Daseins: Dass die jedem einzelnen 
Menschen als Menschen gegebene und geschenkte Würde, unveräu-
ßerliches und einzigartiges Freiheitswesen zu sein, wiederum Aufgabe 
und Auftrag ist, füreinander haltgebender Freiheitsraum zu werden, 
in dem sich das Kraftfeld der Spiritualität, Solidarität und Barmherzig-
keit entfalten kann. Dieses Kraftfeld in jeder Martinstat hier und heute 
atmen und lebendig werden zu lassen, ist der eigentliche Knotenpunkt 
im GPS-System des Martinus, des pannonischen Heiligen und großen 
Europäers und ist das eigentlich Wegweisende für das Martinsjahr. 
Sich in der Spur des heiligen Martin auf das Wagnis des Kraftfeldes 
der Spiritualität, der Solidarität und Barmherzigkeit wirklich einzulas-
sen, wünsche ich allen vom ganzen Herzen. 
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Császár István plébános, 
egyházmegyei kormányzó köszöntője

Talán nem túlzás, hogy a 2016-os év nem 
csak Szombathelynek, a Szombathelyi 
Egyházmegyének és Magyarországnak 
kiemelkedő jelentőségű, hanem az egész 
egyháznak is. Az 1700 éve született Tours-i 
Szent Márton püspök személyében ugyanis 
olyan szentet ünneplünk, akit az egész 
világon ismernek. Amikor például dr. Veres 
András szombathelyi megyéspüspökként 
2015-ben Ferenc pápával egy esetleges 
szombathelyi látogatásáról beszélgetett, a 
Szentatya rögtön azt mondta: tudja-e, hogy 
Buenos Airesnek (ahol a pápa korábban 
érsek volt) szintén Szent Márton püspök a 
pártfogója?
Kultusza tehát az egész világon, még az életétől oly messzi 
kontinenseken is jelen van. Szent Mártont már életében is úgy 
tisztelték az akkori keresztények, hogy anélkül szentként tekintettek 
rá, hogy nem halt vértanúhalált, holott abban az időben ez a szentség 
elengedhetetlen feltétele volt. Oly vonzó volt az életpéldája, hogy így 
is szentet láttak benne, és ez a szemlélet 17 évszázaddal később is 
élő.
Számunkra, a Szombathelyi Egyházmegye tagjai számára különösen 
is nagy öröm, hogy Szent Márton ezen a földön, az akkori Savariában 
született, itt keresztelte meg édesanyját és innen indult el a szentségnek 
arra az útjára, amely végül az egész világ számára ismertté tette 
őt. Így nekünk Szent Márton tisztelete szervesen hozzátartozik 
katolikus hitünkhöz. Ennek jegyében Magyarországon egyedülálló 
módon Szent Márton ünnepét, november 11-ét az Egyházmegye 
egésze együtt ünnepli a szombathelyi Székesegyházban, köztük az a 
12 egyházközség is, akik Szent Márton oltalma alatt állnak. Számos 
Szent Márton imádságunk és énekünk van, utóbbiakat olyan szentéletű 
papjaink szereztek, mint Werner Alajos és Székely László. Törekszünk 
arra, hogy Szent Márton püspök életét, lelkiségét minél többen 
megismerjék, ezért számos előadást tartunk, kiadványt jelentetünk 
meg. Több intézményünk is Szent Márton püspök nevét viseli. 
A 2016-os évet a magyar kormány és a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Szent Márton-évvé nyilvánította, Magyarország egyik 
védőszentje emlékére és tiszteletére. A Szombathelyi Egyházmegye 
a jubileumra számos programot hirdetett a már hagyományos 
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programjai mellett, amelyet mind az évforduló szellemében ültünk 
meg. Ezek közül kiemelném a július 9-10-én tartott Szent Márton 
Találkozót, amelynek megnyitó szentmiséjére Ferenc pápa személyes 
küldöttjét küldte Dominik Duka OP prágai bíboros-érsek személyében. 
A kétnapos ünnepségen – amelyet a lelki programok mellett előadások, 
koncertek, gyermek- és ifjúsági foglalkozások színesítettek – körülbelül 
húszezren vettek részt szerte a Kárpát-medencéből. Külön öröm 
volt számunkra, hogy az Eisenstadti Egyházmegye is zarándoklatot 
szervezett a Találkozóra. Bár a Jubileumi Év a Szombathelyi 
Egyházmegyében november 12-én lezárult, Szent Márton püspök 
lelkiségét és tiszteletét továbbra is ápolni fogjuk, és kérjük, kísérje 
közbenjárása törekvéseinket.

Császár István 
egyházmegyei kormányzó
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Szent Márton élete

Szent Márton 1700 évvel ezelőtt az ókori Savariában (ma Szombat-
hely) született 316-ban vagy 317-ben. A Pannónia területén született 
szent Candes-ben hunyt el 397. november 8-án. Szent Márton a ka-
tolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje, Európa társvédőszentje. 
Életével példát mutatott nekünk, keresztényeknek a tökéletes Krisz-
tus-követésre. A kereszténység történetében ő az első szent, aki nem 
volt vértanú. Szent Márton a nyugati szerzetesség előképe és első 
vezetője is volt. 

Márton életének tanúi

A Szent Márton életéről szóló írások általában Sulpicius Severus köny-
vét (Vita sancti Martini) használják forrásként, amelyet hiteles tudósí-
tásnak tekintenek. Sulpicius Severus személyesen is ismerte Mártont, 
a kortársa, a tanítványa valamint a követője is volt. Ezt a művét még 
a tours-i püspök életében megírta és publikálta 397 tavasza előtt. Sul-
picius Severus elsődleges célja, hogy magasztalja és bemutassa Tours 
püspökének szent életét. Inkább életrajzíróként működött, mint tör-
ténészként: buzgón összegyűjtött először is minden információt ma-
gától Mártontól, majd az ő tanítványaitól. Sulpicius Severus a Márton 
életéről szóló írását további információkat tartalmazó három levéllel 
és két dialógussal egészítette ki a püspök halála után. Az életrajzot, a 

Márton megszületik Savariában
 

Martin wird in Savaria geboren
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három levelet illetve a két dialógust együttesen Martinellusnak neve-
zik. Szent Márton életével kapcsolatban rendelkezünk más tanúsággal 
is Tours-i Gergely személyében, aki kétszáz évvel később foglalja el 
Márton püspöki székét és írásaiban templomának levéltárából meríti 
az adatokat. A frankok története című műve évszámokkal és további 
háttér-információkkal szolgál a püspök elődjének életével kapcsolat-
ban. Ezt a késői tanúságtételt természetesen nem fogadhatnánk el, 
ha összeegyeztethetetlen lenne a Sulpicius Severus által jelzett ada-
tokkal, akit, mint Márton tanítványát és kortársát, megkérdőjelezhe-
tetlen tekintély illet.
A későbbiekben Venantius Fortunatus eposza Szent Mártonról (6. sz.), 
illetve Jacobus de Voragine Legenda Aureája (13. sz.) emlékezik meg 
részletesebben Márton életéről.

Szent Márton kora

Szent Márton születésekor nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulá-
sok mentek végbe. Márton születése előtt három évvel, 313-ban Nagy 
Konstantin és Licinius véget vetett az évszázadokig tartó keresztény-
üldözésnek a „Milánói ediktum”-mal. Ezáltal nemcsak az üldözések 
értek véget, de teljes szabadságot és elismerést is biztosítottak az 
egyháznak, amelynek tagjai a többi polgárral egyenjogúvá váltak.
Az egyház gyors terjeszkedésnek indult, nemcsak hívei száma nőtt, 
hanem a befolyása alá tartozó terület is. A helyzet teljesen meg-
változott: a társadalom peremén meghúzódó, üldözött közösségből 
néhány évtized leforgása alatt birodalmi egyház és államvallás lett, 
amely mindent meghatározott. Az egyházi törvények birodalmi törvé-
nyekké emelkedtek, illetve az egyházi büntetésnek állami büntetőjogi 
következményei is lettek. A helyzet természetéből adódóan bekövet-
keztek mindazok a negatív jelenségek, amelyek az állam és az egyház 
szoros összefonódásából mindig is következnek. Nemcsak a társada-
lomra hatottak ezek a folyamatok pozitív és negatív módon, hanem 
az egyházra is. A birodalmi vallássá válás óhatatlanul a közösség „fel-
hígulásához” vezetett. Hirtelen, ha nem is lett kötelező, de legalábbis 
ajánlatos volt megkeresztelkedni, különösen, ha valaki vezető pozí-
ciót töltött be. Ennek persze nemcsak jótékony hatásai voltak, hiszen 
a hatalomhoz való simulás általános csábítást képviselt. A felhígulás 
a közösséget is bomlasztotta, tekintettel arra, hogy egyesek hirtelen 
a „másik oldalon” találták magukat és ellenzőkből, netán üldözőkből 
„érdek-keresztényekké” váltak. Az üldözések évszázadaiban érthető 
módon csak azok voltak az egyház tagjai, akik komolyan gondolták, 
valamint hitüket meggyőződéssel vallották, akár az életük árán is.
Márton születésekor ez a folyamat még csak elkezdődött, de Theodo-
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sius császár befejezte, amikor 380 és 392 között olyan intézkedése-
ket hozott, amelyek a kereszténységet a birodalom hivatalos vallásá-
vá tették. 
Az egyházon belül komoly problémát jelentettek továbbá a téves ta-
nítások, amelyek eltértek a kereszténység hitétől (eretnekségek). 
Márton élete során többször szembe találta magát ezek közül az aria-
nizmussal. A 4. század elején Arius alexandriai pap kezdte hirdetni azt 
a tant, amely szerint az Atya nagyobb a Fiúnál, ő az első a teremtmé-
nyek között. Ezt a tévedést az első egyetemes zsinat, azaz a niceai 
zsinat 325-ben elítélte ugyan, de mivel a császárok támogatták, szé-
les körben elterjedt a közösségekben. Márton élete veszélyeztetésé-
nek árán is szembeszállt vele Pannóniában és Észak-Itáliában.

Márton gyermek- és ifjúkora

Szent Márton szülei pogányok voltak, valószínűleg szláv származá-
súak lehettek. Apja a császári hadsereg katonája, majd tribunusa 
volt, tehát a legmagasabb rangú katonatisztek közé tartozott. Márton 
egészen kicsi volt még, amikor szülei Savariából átköltöztek az itáliai 
Páviába (akkor Ticinium), mivel édesapja katonai szolgálataiért jutal-
mul ott kapott földet. Márton itt nevelkedett még zömében pogány 
környezetben, de ennek ellenére a keresztény tanítással is találkozott. 
Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett katekumennek.

A katekumenátus intézménye1

Katekumen = hitújonc, „az, akit oktatnak”, nem teljes jogú tag, különbözik a 
fides-ek (hívők), azaz a megkereszteltek csoportjától.

A katekumenátus általában három évig tartott, gyakorlati hitoktatást 
jelentett, többek között kezes ajánlása szükségeltetett hozzá. Ez érthető is, 
hiszen a keresztényüldözés idején a hívők nem engedhettek ellenőrizetlenül 
bárkit maguk közé. Később ebből a „kezesség”-ből alakult ki a ma is gyakorolt 
keresztszülőség. A katekumenátusnak különböző szintjei voltak: 1. Audientes 
(hallgatók, tanulók), akik részt vehettek az igeliturgián, de az Eucharisztia 
ünneplésén nem. 2. Competentes (hozzáértő), aki jelentkezik a szentségek 
vételére, „vizsgákon”, próbák (Scrutinium) által kell az alkalmasságáról 
meggyőznie a közösséget. 3. Illuminati (megvilágosodottak), vagy electi 
(kiválasztottak), akik a szentségekben részesülnek nemsokára. Ez a harmadik 
fázis csak pár napig tartott húsvét előtt. A húsvéti vigília során részesültek 
a bevezető szentségekben (keresztség, bérmálás és Eucharisztia), ezáltal 
Neophyták (újjászületettek) lettek, akik nyolc napig fehér ruhát hordtak, 
misztagógikus katekézisekben részesültek (a hit titkainak a kifejtése).

1 Kürnyek Róbert előadása alapján – Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely
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Márton hat évvel később, azaz 18 évesen megkeresztelkedett. Ez az 
előkészületi idő egyébként rendkívül hosszúnak számított még abban 
a korban is.

A katonaévek

Márton tizenöt éves volt, amikor Severus és Probus császárok ren-
delete alapján a veterán katonák fiait a császári seregbe besorozták. 
Ez alól ő sem volt kivétel, tehát, mint kiszolgált katona fia Márton is 
belépett a hadseregbe. Később feljebb lépett a katonai ranglétrán és 
lovas testőrtiszt lett. Katonatársai közül kitűnt egyszerűsége, tiszta 
élete valamint felebaráti szeretete által: „Igen jóindulatú volt társai-
val szemben: csodálatra méltó szeretet, valamint emberi mértéket 
felülmúló türelem és alázatosság jellemezte. Életvitelének szerény-
ségét nem szükséges külön dicsérni, mert már abban az időben úgy 
élt, hogy inkább vélték szerzetesnek, mint katonának. Ezen tetteivel 
annyira megnyerte magának a katonatársait, hogy csodálatos szere-
tettel vették körül. Bár még nem született újjá Krisztusban, jó csele-
kedetei miatt a keresztség várományosának bizonyult: virrasztott a 
betegek mellett, segített a nyomorultakon, táplálta a szűkölködőket, 
ruhával látta el a mezíteleneket, és a mindennapi élelemre szüksége-
sen kívül semmit sem tartott meg magának a zsoldjából. Már ekkor 
sem csak süket hallgatója volt az evangéliumnak, és nem törődött a 
holnappal.” 2

Márton életének legismertebb epizódja 334-ben történt, amikor lé-
giója Galliában kapott megbízást. Megkeresztelkedése előtt szolgála-
ti helyén Amiens város kapujában télvíz idején mivel már felesleges 
ruhája nem volt, kardjával kettévágott tiszti köpenyének felét adta 
oda egy ruhátlan koldusnak. Nem adhatta oda a teljes köntöst, mert 
a másik fele a kincstárhoz tartozott, tehát a saját részét nyújtotta a 
didergő szegénynek. Éjjel álmában Jézus jelent meg neki a köpeny-
darabba öltözve és így szólt: „Márton takart be ezzel a ruhával, pedig 
még katekumen.” Savaria szülötte nemsokára megkeresztelkedett il-
letve elhagyta a hadsereget is, amint mód nyílt rá. Levelében arra 
hivatkozott, hogy ő Krisztus katonája és nem szabad harcolnia. 
Márton miután elhagyta a katonaságot, Hilariushoz, Poitiers püspöké-
hez csatlakozott, és felajánlotta neki szolgálatát. Hilárius kitűnő segít-
séget kapott Márton személyében, akit hamarosan diakónussá akart 
szentelni. Ő azonban alázatosságból méltatlannak tartotta magát erre 
a tisztségre. Az egyházi rangfokozatok legalsó lépcsőjén kezdte szol-
gálatát, majd csak később vette fel a diakonátust a poitiers-i püspök 
kezéből. 
2 Sulpicius Severus: Szent Márton élete, Bencés Kiadó, 1996
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Nem sokkal ezután Márton Poitiers-ből hazalátogatott a szüleihez és 
megkezdte térítő munkáját. A hagyomány szerint édesanyját meg is 
keresztelte, de apja nem vette fel a kereszténységet.

Remeteélet

Otthonában megvalósította régi 
vágyát: először Milánó közelében, 
majd a Genova előtti Gallinaria 
szigetén remeteségbe vonult. Elhatározásához a körülmények is hoz-
zásegítették, mert épp ezekben az években erősen fellángolt az eret-
nek ariánus mozgalom. Az ariánus püspökök a keresztény hitet bátran 
hirdető Márton ellen támadtak, bántalmazták és kiutasították.
Az ariánusok Hilarius püspököt is elűzték Poitiers-ből, sőt az egy-
házmegyéjéből is, de száműzetését Constantinus császár hamaro-
san megszüntette, így a püspök visszatérhetett székvárosába. Ekkor 
Márton is elhagyta szigeti remeteségét, és 360-ban útra kelt, hogy 
visszamenjen Galliába illetve, hogy Hilariusnak segítségére legyen té-
rítő munkájában. Visszatérése után azt tapasztalta: a kereszténység 
Galliában csak a városokban vert gyökeret, a falvakban továbbra is a 
pogány hit maradt az uralkodó. Az eredményes térítőmunkához se-
gítőtársakat keresett. A Poitiers-től alig két kilométernyire fekvő kis 
település, Ligugé környékén ismét remeteségbe vonult. Sokan csat-
lakoztak hozzá, követőivel hamar benépesült a domboldal. Márton 
pedig összefogta, szervezte a remeték életét. Naponta közös imára 
gyűltek össze, valamint remetetársait és a keresztény hitre készülő-
ket nap mint nap oktatta. A Ligugé-ben kialakult szerzetesi közösség 
után 375-ben Tours közelében megalapította Marmoutier kolostorát. 

Szent Márton kútja
 

Martinsbrunnen

Rumi Rajki István (1881–1941) 
egyik legszebb alkotása: Szent 
Márton megkereszteli édesanyját, 
vagy más néven Szent Márton 
kútja – a talapzat felirata alapján. 
A szobor Szombathelyen, a Szent 
Márton templom előtti téren áll. Az 
alkotás előtti kőmetszeten látható 
annak a kútnak az ábrázolása is, 
amelyik itt állt 1360 körül. A legenda 
szerint e kút vízével keresztelte meg 
édesanyját.
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Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség fejlődését, és megterem-
tette annak központját.

Tours püspöke

371-ben, amikor a tours-i püspök meghalt, szinte az egész város óha-
jára püspöknek választották. Főpásztorként is egyszerű életmódot 
folytatott, a püspöki hivatalt alázatossággal viselte, bár megválasz-
tása ellen tiltakozott.
A 4. század végén a Római Birodalom hatalma meggyengült és az erős 
barbár támadások ellen már nem tudott kellő védelmet biztosítani. 
Belső ellentmondások is gyengítették a birodalom erejét. A félelemtől 
rettegő és megélhetéséért küzdő lakosság az egyházban látta meg-
mentőjét, tőle várta sorsának jobbulását. Nagy tiszteletnek örvendtek 
az egyház püspökei, híveik atyjuknak tekintették őket. Márton sze-
rénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt csodák következtében 
különös tiszteletnek örvendett.

Hittérítő munkája

Márton új helyén folytatta hittérítő munkáját, járta a falvakat, le-
rombolta a pogány bálványokat, helyükön templomot épített. Sorra 
alapította a kolostorokat, amelyeknek tagjai szintén a kereszténység 
terjesztésén munkálkodtak. A kitartó apostoli munka eredményeként 
Márton püspök elérte, hogy a tours-i egyházmegye területén egyetlen 
pogány falu sem akadt, ugyanis az egyes falvak lakóit felkeresték és 
megtérítették őket. Az isteni Gondviselés pedig csodák tételével segí-
tette őt munkájában. 
A pogány szentélyek helyén emelt templomokat egy-egy keresztény 
szent pártfogása alá helyezte, akiknek tiszteletét meghonosította és 
elterjesztette. Így lett Márton püspök Gallia apostola. Lelkipásztori 
munkája nem szorítkozott csupán egyházmegyéjének területére: té-
rített az angers-i és lemans-i egyházmegyékben is. Emlékét a mai 
napig őrzik, számos helység viseli nevét. Járt Normandiában, Picar-
diában, Sens vidékén, Burgundiában és Flandriában is, megfordult 
Trierben és átutazott Párizson. Dél-Galliában kevesebb helyre tudott 
eljutni, de ismert, hogy részt vett a bordeaux-i zsinaton és Vienneben 
is időzött.

Szent Márton tisztelete

Felszentelése napjától Márton, mint jó pásztor látogatta nyáját, pré-
dikált, erőt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyjaként 
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szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak se-
gíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Mártonban nagy volt 
az alázat: amikor a szentélyben volt, sohasem használta a püspöki 
széket, a templomban különben sem látta soha senki leülni. Ha még-
is, akkor egy kis, „háromlábnak” nevezett székre ült.
Nagy volt benne a méltóság, az igazságérzet és a türelem. Nagyon 
szigorú volt saját magával szemben. Az egész ország gyógyításairól, 

ördögűzéseiről és halott-feltámasz-
tásairól beszélt. Élettörténetét szá-
mos csoda elbeszélése veszi körül. 
Ahol szükség volt rá, Márton tudott 
nagyon keménykezű is lenni: ha a 
hit tisztasága került veszélybe, ha 
a hívők babonás tisztelettel vet-
tek körül egy helyet vagy egy vélt 
szentet, illetve ha pogány szoká-
sok és elképzelések akadályozták 
az evangélium terjedését. Ilyen 
esetekben nem vonakodott életé-
nek kockáztatásától sem, teljes el-
szántsággal és keményen harcolt a 
hitért. Felfogásának és életvitelé-
nek az a szigorú, aszketikus voná-
sa, amely már a megválasztásakor 
ellenkezést váltott ki némelyekben, 
haláláig megmaradt, és mindvégig 
tüske volt még néhány püspöktár-
sa szemében is. Az egyház ugyanis 
a kapott szabadsággal élve egyre 
inkább berendezkedett a világban. 
Kezdtek kialakulni az egyházi birto-
kok, mert a császár példája szerint, 
aki nagyon gazdag adományokkal 
látta el az egyházat, fejedelmek és 
főúri családok szintén kezdték ado-
mányokkal megvetni egy-egy ko-
lostor vagy templom életének alap-
ját. Ennek következtében a klérus 
a dolgok természetes rendje szerint 
hamarosan hozzászokott az anyagi 

biztonsághoz, a fényes ruhákhoz, dús asztalhoz. Érthetően megütkö-
zést váltott ki, hogy miként lehet megválasztani püspökké olyat, aki 
vezeklésben és szegénységben él, aki a remeteséget kedveli; s aki a 

„Meditáció”, Simone Martini 
freskója Assisiben, a 

Szent Ferenc-bazilikában
„Der meditierende Heilige”, Fresko 
von Simone Martini in der Kapelle 

San Francesco, Assisi
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vele élő szerzetes testvéreinek megtiltotta, hogy csak egyetlen ezüs-
töt is elfogadjanak azért, hogy új ruhát csináltassanak maguknak. 
Alázattal viselte, hogy morgolódtak ellene, és néha meg is bántották; 
ha azonban nem az ő személyéről, hanem az egyházról volt szó, hatá-
rozottan lépett fel. Minden tevékenységében apostoli céljai irányítot-
ták: a rábízottak üdvössége és az igaz tanítás megőrzése.  
397. november 8-án, 81 éves korában Candes-ban (ma Candes-Saint-
Martin) hunyt el, az ottani egyházközségnél tett látogatása alkalmá-
val. Három nappal később, Tours-ban helyezték örök nyugalomra, 
ahol emberek tömege fejezte ki részvétét. Mártont a nép úgy fogadta 
emlékezetébe, mint az irgalmas szamaritánust, aki a koldusnak utol-
só ruhadarabját is odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó példáját, 
aki a legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten irán-
ti szeretetet tette életének vezérlő elvévé. Halála után hamarosan 
szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között. 
A sírja Tours-ban híres zarándokhely volt az egész középkor idején. A 
Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent Márton teme-
tését. Rómában a 6. század óta ünneplik ezt a napot.

Szent Márton sírja Tours-ban
 

Martinsgrab in Tours
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Das Leben des Martin von Tours

Martin kam vor 1.700 Jahren im römischen Savaria (heute: Szom-
bathely) zur Welt. Er wurde 316/317 geboren und verstarb am 8. 
November 397 in Candes. 
Martin wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einem der bekanntesten 
Heiligen. Sein Leben ist beispielhaft für ein christliches Leben in der 
Nachfolge Jesu. In der Geschichte der Christenheit ist er einer der 
ersten Heiligen, der eines natürlichen Todes und nicht als Märtyrer 
starb, die „sanctitas” damit durch Askese und charismatische Wun-
derkraft erwarb. Er diente als Vorbild für das westliche Mönchstum 
und war dessen erstes Oberhaupt. 

Zeugen für das Leben des Martin

Als Quelle für Informationen über das Leben des Martin von Tours 
werden in erster Linie die Schriften des Sulpicius Severus („Vita sanc-
ti Martini”) herangezogen, die als authentische Berichte angesehen 
werden. Der Schreiber war ein Zeitgenosse Martins und kannte ihn, 
als dessen Schüler und Anhänger seiner Lehren, persönlich. Das Werk 
„Vita sancti Martini” schrieb und publizierte er noch zu Lebzeiten des 
Bischofs von Tours, vor dem Frühjahr 397. Das primäre Interesse 
des Sulpicius Severus war es, die Heiligkeit des Bischof von Tours 
zu zeigen und ihn zu ehren. Er fungierte eher als Biograph denn als 
Geschichtsschreiber: eifrig sammelte er zunächst alles über Martin, 
danach widmete er sich seinen Lehren. Sulpicius Severus vervollstän-
digte seine Schriften über den Bischof nach dessen Tod durch drei 
Briefe und zwei Dialoge. Die Biographie, die drei Briefe und die beiden 
Dialoge werden zusammen „Martinellus” genannt.
Im Zusammenhang mit dem Lebenslauf des Heiligen Martin ist ein 
weiterer Zeuge zu erwähnen: Gregor von Tours, der zweihundert Jah-
re später den Bischofssitz einnahm und die Informationen für seine 
Schriften aus den Archiven der Kirchen bezog. Sein Werk „Die Ge-
schichte der Franken” enthält Jahreszahlen und andere Zusatzinfor-
mationen über das Leben seines Vorgängers. Dieses späte Zeugnis 
wäre natürlich nicht als solches akzeptiert worden, wenn es nicht mit 
den Angaben des Sulpicius Severus zusammenpassen würde, des-
sen Bedeutung, als Zeitgenosse und Schüler des Martin, unanfechtbar 
ist.
Zu späteren Werken, die das Leben des Martin behandeln, zählt ein 
von Venantius Fortunatus geschriebener Epos und die „Legenda Au-
rea” von Jacobus de Voragine. 
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Die Zeit, in der Martin lebte

Als Martin geboren wurde, geschahen gerade wesentliche geistige und 
kirchengeschichtliche Umwälzungen. Drei Jahre vor Martins Geburt, 
im Jahr 313, wurde mit dem zwischen Konstantin dem Großen und 
Licinius geschlossenen „Toleranzedikt von Mailand” der Christenver-
folgung ein Ende gesetzt. Damit wurden nicht nur die Verfolgungen 
beendet, sondern der Gemeinde, deren Mitglieder sich emanzipiert 
hatten, auch Freiheit und Anerkennung zugestanden. Die Kirche er-
lebte danach ein schnelles Wachstum, die Zahl der Anhänger wuchs 
ebenso wie die unter ihrem Einfluss stehenden Gebiete. Die Lage än-
derte sich somit vollkommen: Aus der an den Rand der Gesellschaft 
gedrängten und verfolgten Gemeinschaft wurde im Laufe der Jahr-
zehnte eine alles bestimmende Staatsreligion. Die Gesetze der Kirche 
wurden auf reichsstaatlichen Status erhoben und die von der Kirche 
verhängten Urteile hatten auch strafrechtliche Konsequenzen. Wenn 
sich Kirche und Staat eng zusammentun, hat dies jedoch meistens 
auch negative Auswirkungen. Die Entwicklungen wirkten sich nicht 
nur auf die Gesellschaft sowohl positiv wie auch negativ aus, sondern 
auch auf die Kirchengemeinde. Die Entwicklung zur kaiserlichen Re-
ligion war mit einer „Verwässerung” verbunden. Schlagartig war es 
zwar nicht verbindlich notwendig aber dennoch empfohlen, sich tau-
fen zu lassen. Dies betraf vor allem Menschen, die leitende Positionen 
innehatten oder anstrebten. Die Verwässerung zerrüttete die Gemein-
schaft auch dadurch, dass sich einige direkt mit der „anderen Seite” 
konfrontiert sahen und aus einstigen Gegnern, etwa aus früheren Ver-
folgern, plötzlich „Christen aus Interesse” wurden. Zur Zeit der Chri-
stenverfolgung waren nur jene Mitglieder der Kirchengemeinde, die 
den Glauben ernst nahmen und sich aus Überzeugung zum Glauben 
bekannten, obwohl es sie das Leben hätte kosten können. 
Als Martin geboren wurde, nahm diese Entwicklung gerade ihren Be-
ginn. Kaiser Theodosius setzte zwischen 380 und 392 Maßnahmen, 
die das Christentum zur offiziellen Religion des Reiches machten. In-
nerhalb der Kirchengemeinde bedeuteten die falschen Lehren, die von 
den Lehren des Christentums abwichen, ernsthafte Probleme. Martin 
etwa sah sich im Laufe seines Lebens öfter mit dem Arianismus kon-
frontiert. Am Beginn des 4. Jahrhunderts begann Arius, ein christ-
licher Presbyter aus Alexandria, entgegen der Trinitätslehre eine Leh-
re zu verbreiten, welcher zufolge der Vater größer sei als der Sohn, 
der Vater alleine sei Gott. Dieser Irrglaube wurde im Zuge der ersten 
Synode, dem Konzil von Nicea, im Jahr 325 verurteilt, obwohl er, da 
von bestimmten Kaisern unterstützt, bereits große Kreise innerhalb 
der Gemeinschaft gezogen hatte. Martin stellte sich den Vertretern 
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dieser Lehre in Pannonien und Norditalien entgegen, obwohl er sich 
damit in Lebensgefahr brachte.

Martins Kindheit und Jugend

Die Eltern des Martin waren Heiden, vermutlich slawischer Abstam-
mung. Der Vater war Soldat der kaiserlichen Armee, später wurde er 
zum Tribun ernannt und erhielt damit den höchsten Rang den ein Sol-
dat erreichen konnte. Martin war noch sehr jung, als seine Eltern von 
Savaria weg und in das italienische Pavia (damals Ticinium) zogen, da 
sein Vater als Lohn für seine Verdienste als Soldat dort ein Stück Land 
erhalten hatte. Martin wuchs dort unter Heiden auf, dennoch kam er 
damals erstmals mit dem Christentum in Kontakt. Im Alter von un-
gefähr 12 Jahren wurde er, gegen den Willen seiner Eltern, unter die 
Katechumenen (Taufanwärter) aufgenommen. 

Martin wurde sechs Jahre später, mit 18 Jahren, getauft. Eine derart 
lange Vorbereitungszeit war sogar für die damalige Zeit eher unge-
wöhnlich.

Die Institution des Katechumenats

Katechumenen = diejenigen, die unterrichtet werden; noch keine vollstän-
digen Mitglieder; die Gläubigen unterscheiden sich von der Gruppe der Ge-
tauften

Die Katechese dauerte in der Regel drei Jahre lang und bedeutete die Übung 
des Glaubens. Unter anderem war eine Empfehlung notwendig. Das ist inso-
fern verständlich, da die Gläubigen zur Zeit der Christenverfolgung aus Si-
cherheitsgründen nicht einfach jede und jeden ohne vorherige Überprüfung 
wahllos in ihre Gemeinschaft lassen konnten. Später entwickelte sich aus 
dieser „Bürgschaft” die heute noch übliche Taufpatenschaft. Die Katechume-
nen hatten mehrere Stufen zu durchlaufen: 
1. Audientes (Zuhörer, Schüler), die an der Liturgie teilnehmen dürfen, 
jedoch nicht an der Eucharistiefeier; 
2. Competentes (Sachkundige), die sich anmelden für den Empfang der 
Sakramente;
3. Illuminati (Erleuchtete) oder electi (Außerwählte), die in Kürze die 
Sakramente empfangen werden;
Diese dritte Phase dauerte nur wenige Tage, vor Ostern. Im Laufe der öster-
lichen Vigilie empfingen sie die einführenden Sakramente (Taufe, Firmung 
und Eucharistie), dadurch wurden sie zu Neophyten (Neugeborene), die 
acht Tage lang ein weißes Gewand trugen, und erhielten die mystagogische 
Katechese (die Einführung in die Geheimnisse des Glaubens).
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Martins Soldatenjahre

Martin war 15 Jahre alt, als er, so wie es das Gesetz für Offizierssöhne 
vorsah, in Pavia in die Armee eintrat. Später stieg er in der Rangleiter 
weiter auf und wurde berittener Offizier der Leibwache. Damals stach 
er besonders durch seine einfache und fromme Lebensweise sowie 
durch seine brüderliche Liebe hervor: „Ja, Enthaltsamkeit an ihm zu 
loben erübrigt sich von selbst: Er übte sie in einer Weise, dass man 
ihn schon zu jener Zeit nicht für einen Soldaten, sondern für einen 
Mönch hätte halten können. Aufgrund dieses Verhaltens waren ihm 
alle seine Kameraden so verbunden, dass sie ihn mit außergewöhn-
licher Zuneigung verehrten. 
Und obwohl er noch nicht in 
Christo wiedergeboren war, 
gab er mit seinen guten Wer-
ken einen [würdigen] Tauf-
anwärter ab: Er stand näm-
lich den Notleidenden bei, 
half den Elenden, speiste 
die Bedürftigen, kleidete die 
Nackten und behielt von sei-
nem Militärsold für sich nur so 
viel zurück, wie er zum täg-
lichen Leben brauchte. Schon 
damals hatte er für die Lehre 
des Evangeliums ein offenes 
Ohr und dachte nicht an das 
Morgen.”1 
Die bekannteste Episode aus 
Martins Leben ereignete sich 
im Jahr 334, als seine Legi-
on in Gallien stationiert war. 
Vor seiner Taufe kam er an 
seinem Dienstort Amiens am 
Stadttor vorbei. Er besaß sel-
ber schon nicht mehr als ei-
nen einfachen Militärmantel, 
teilte diesen aber mit seinem Schwert und gab die eine Hälfte einem 
nackten Bettler. Es war ihm nicht möglich, den Mantel im Ganzen 
herzugeben, da dieser zur Hälfte Staatseigentum war, deshalb gab er 
dem zitternden Armen nur einen Teil. In der darauffolgenden Nacht 

1 Sulpicius Severus: Das Leben des heiligen Martin. Reclam Universal-Bibliothek, 
2010, S. 15
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erschien ihm Christus, der mit dem einen Teil des Mantels bekleidet 
war und zu ihm sprach: „Martinus, der noch Katechumene ist, hat 
mich mit diesem Gewand bedeckt!” Bald darauf empfing Martin die 
Taufe und trat dann auch aus dem Militärdienst aus. In einem Brief 
legte er dar, dass er nun der Soldat Christi sei und aus diesem Grund 
nicht mehr in den Kampf ziehen durfte. Nachdem Martin den Militär-
dienst quittiert hatte, nahm er Kontakt zu Hilarius, dem Bischof von 
Poitiers, auf und bot diesem seine Dienste an. Hilarius versuchte, Mar-
tin das Diakonat zu verleihen. Dieser erklärte sich aus Demut als un-
würdig für dieses Amt. Er begann daher mit dem Amt des niedrigsten 
Ranges und erhielt erst später das Diakonat.
Kurz danach reiste Martin von Poitiers nach Hause zu seinen Eltern 
und begann seine missionarische Tätigkeit. Er taufte seine Mutter, 
sein Vater jedoch nahm den christlichen Glauben nicht an. 

Martins Eremitendasein

Wieder zurück in der Heimat erfüllte Martin sich seinen lange ersehnten 
Wunsch: Er richtete sich zunächst bei Mailand und später auf der Insel 
Gallinaria, vor Genua, eine Einsiedelei ein. Zu dieser Entscheidung 
trugen auch die damaligen Umstände bei, denn eben in jener Zeit 
flammte die arianische Bewegung stark auf. Die arianischen Bischöfe 
kämpften gegen Martin, der den christlichen Glauben weiterhin tapfer 
verkündete, indem sie ihn angriffen und vertrieben. Die Arianer hat-
ten auch Bischof Hilarius aus Poitiers und sogar aus der Diözese ver-
trieben, Kaiser Konstantin hob das Exil jedoch rasch auf und so konnte 

der Bischof wieder 
in seine Residenz-
stadt zurückkeh-
ren. Zu dieser Zeit 
verließ auch Mar-
tin die Einsiedelei 
auf der Insel und 
machte sich im Jahr 
360 auf den Weg 
zurück nach Galli-
en, damit wurde er 
im Dienste Hillarius 
als Missionar tätig. 
Dabei erfuhr er, 
dass das Christen-
tum in Gallien nur 
in einzelnen Städ-

Martin führt einen Disput mit den Arianern
 

Márton vitatkozik az ariánusokkal
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ten Wurzeln geschlagen hatte, in den Dörfern herrschte nach wie vor 
der heidnische Glaube vor. Er machte sich sodann auf die Suche nach 
Gehilfen für eine erfolgreiche Missionsarbeit. 
Erneut richtete sich Martin eine Einsiedelei ein, in dem kleinen Dorf 
Ligugé, das nur rund zwei Kilometer von Poitiers entfernt lag. Viele 
schlossen sich ihm an, durch seine Gefolgschaft wurde der Hügel nach 
und nach bewohnt. Martin organisierte und hielt das Leben seiner 
Schüler zusammen. Täglich kamen sie für gemeinsame Gebete zu-
sammen, Martin unterrichtete seine Gefährten und diejenigen, die 
sich auf den Glauben vorbereiteten, jeden Tag. Aus der Gemeinschaft 
in Ligugé wurde im Jahr 375 das Kloster Marmoutier. Damit wurde 
die Entwicklung des gallischen Mönchstums in Gang gesetzt und es 
entstand dessen Zentrum.

Martin als Bischof von Tours

Als der Bischof von Tours im Jahr 371 starb, wurde Martin auf Wunsch 
der Bevölkerung zum neuen Bischof ernannt. Als Oberhirte setzte er 
seinen schlichten Lebensstil weiterhin fort, das Bischofsamt übte er 
demütig aus, obwohl er zunächst gegen seine Wahl protestiert hatte. 
Gegen Ende des 4. Jahrhunderts nahm die Stärke des Römischen 
Reiches ab und so gelang die Verteidigung gegen die Barbaren nicht 
mehr. Geschwächt wurde das Reich zudem durch innere Widerstände. 
Die verängstigte und um ihr Leben bangende Bevölkerung sah in der 
Kirche ihre Rettung und erhoffte sich Besserung. Die Bischöfe genos-
sen hohes Ansehen, die Anhänger betrachteten sie als ihre Väter. Mar-
tins Bescheidenheit, Einfachheit und die von ihm vollzogenen Wunder 
sorgten dafür, dass er außergewöhnlich großen Ruhm erlangte.

Die missionarische Tätigkeit des Martin von Tours 

Martin setzte seine missionarische Tätigkeit fort, besuchte die Dörfer, 
ließ die Götzenbilder der Heiden zerstören und an ihrer Stelle Kirchen 
erbauen. Der Reihe nach ließ er Klöster errichten, deren Mitglieder 
sich ebenso für die Verbreitung des Christentums einsetzten. Durch 
die beharrliche apostolische Arbeit erreichte der Bischof schließlich, 
dass im Gebiet der Diözese Tours kein einziges heidnisches Dorf mehr 
vorhanden war, da die Bewohner der einzelnen Dörfer aufgesucht und 
missioniert worden waren. Die anstelle der Heiligtümer der Heiden 
errichteten Kirchen wurden unter den Schutz christlicher Heiliger ge-
stellt, deren Verehrung damit etabliert und verbreitet wurde. Dadurch 
wurde Bischof Martin zum „Apostel Galliens”. Seine seelsorgerische 
Tätigkeit beschränkte sich nicht nur auf das Gebiet seiner Diözese: Er 



ŐRSÉG20

wirkte auch in den Diözesen Angers und Lemans. Sein Andenken wird 
dort bis zum heutigen Tage bewahrt, viele Orte sind nach ihm benannt 
worden. Martin hielt sich in der Normandie auf, in Picard und der 
Gegend um Sens, in Burgund und Flandern ebenso wie in Tier, seine 
Wege führten sogar nach Paris. Südgallien bereiste er nur teilweise, 
jedoch ist bekannt, dass er an der Synode in Bordeaux teilnahm und 
sich in Vienne aufhielt.

Der Ruhm des Heiligen Martin

Vom Tag seiner Weihe an besuchte Martin, wie der gute Hirte, seine 
Herde und hielt Predigten, er schenkte den Gläubigen ebenso wie den 
Priestern Kraft. Das Volk liebte ihn wie einen Vater, denn er lebte un-
ter ihnen wie die Ärmsten, wollte helfen und Frieden stiften. Martins 
Demut war sehr groß: Wenn er sich im Altarraum aufhielt, benutzte 
er nie den Bischofsthron, nie sah man ihn in der Kirche sitzen. Wenn 
er sich doch einmal hinsetzte, dann auf einen kleinen, „Dreibein” ge-
nannten Sessel. 
Seine Würde, sein Gerechtigkeitssinn und seine Geduld waren groß. 
Martin war äußerst streng mit sich selbst. Das ganze Land sprach von 
seiner Gabe der Heilung, der Dämonenaustreibung und der Aufer-
weckung der Toten. Im Zusammenhang mit seiner Lebensgeschichte 
entstanden viele Legenden. Wenn es notwendig war, konnte Martin 
auch mit harter Hand durchgreifen: Wenn die Reinheit des Glaubens 
in Gefahr geriet, wenn die Gläubigen einen Ort oder einen Heiligen 
mit Aberglauben in Verbindung brachten, beziehungsweise wenn die 
Bräuche und Vorstellungen der Heiden mit dem Evangelium in Zusam-
menhang gebracht wurden. In solchen Fällen schreckte er auch dann 
nicht zurück, wenn sein Leben bedroht wurde, mit ganzer Entschlos-
senheit kämpfte er hart für den Glauben. In seiner Auffassung und 
Lebensweise blieb er seiner asketischen Linie, die er seit seiner Be-
stellung nur noch vertieft hatte, bis zu seinem Tod treu und war damit 
so manchem Bischofskollegen ein Dorn im Auge. Die Kirche nämlich 
etablierte sich durch die neu gewonnenen Freiheiten zu dieser Zeit 
sehr stark. Die kirchlichen Besitztümer begannen zu wachsen, denn 
viele reiche Familien orientierten sich am Vorbild des Kaisers, der die 
Kirche mit großzügigen Spenden bedachte, und unterstützten die Klö-
ster und Kirchengemeinden. Infolge dessen gewöhnte sich der Klerus 
freilich an die materielle Sicherheit, an die glänzenden Kleider und 
reich gedeckten Tische. Selbstverständlich löste es Befremden aus, 
dass jemand zum Bischof ernannt wurde, der es vorzog, in Armut zu 
leben, die Einsiedelei schätzte und der den mit ihm lebenden Brüdern 
und Schwestern verbot, auch nur ein Stück Silber für den Kauf neu-
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er Kleidung anzunehmen. Martin trug es mit Demut, dass gegen ihn 
geredet und er zum Teil sogar beleidigt wurde. Wenn hingegen nicht 
von ihm sondern von der Kirche die Rede war, ging er sehr bestimmt 
dagegen vor. In all seinem Tun ließ er sich von seinen apostolischen 
Zielen führen: mit dem ihm anvertrauten Heil und der Bewahrung der 
wahren Lehre sorgsam umzugehen. 

Am 8. November 397 starb Martin im Alter von etwa 81 Jahren in 
Candes (heute Candes-Saint-Martin), während einer seiner Seelsor-
gereisen. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde er drei 
Tage später in Tours beigesetzt. Martin wurde vom Volk als Barmher-
ziger Samariter, der dem Bettler auch sein letztes Kleidungsstück ge-
geben hatte, in Erinnerung behalten und als das leuchtende Beispiel 

 Basilika Saint-Martin de Tours
 

A Szent Márton-bazilika Tours-ban
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des guten Hirten, der auch in den bedränglichsten Situationen an der 
Nächsten- und Gottesliebe festhielt.
Im Martyrologium Romanum wurde der Tag der Beisetzung des heili-
gen Martin auf den 11. November datiert. In Rom wird dieser Tag seit 
dem 6. Jahrhundert gefeiert. Nach seinem Tod wurde Martin schon 
bald als Heiliger verehrt. Sein Grab in Tours war im Mittelalter ein 
berühmter Wallfahrtsort.

Dieses Mosaik, das die Mantelteilung darstellt, wurde von den Schülerinnen 
und Schülern des Szombathelyer Prämonstratenser-Gymnasiums unter der 

Anleitung der Kunstlehrerin Jeanette Dancs angefertigt.
A köpenyét a koldussal megosztó Szent Mártont ábrázoló mozaikot Dancs 

Jeanette, a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanára 
és tanítványai készítették.
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Legendák és elbeszélések

A legismertebb Szent Márton legenda kétségkívül az amiens-i város-
kapunál történt köpenymegosztásról szól. Napjainkban is majdnem 
minden gyermek ismeri a könnyen mesélhető történetet, amelynek 
üzenete egyértelmű. A másik ismert Márton-legenda a libákkal való 
esete. De Szent Márton életével összefüggésben és csodatevéseivel 
kapcsolatban számos más elbeszélés is létezik. Egyrészük a halottak 
felélesztéséről és a betegek gyógyításáról szól, mások az egyszerű 
életvitelét és alázatosságát írják le. Az alábbiakban négy kevésbé is-
mert történet rövidített változatát olvashatják.

Márton kivágat egy szentnek vélt fát
Egyik misszionáriusi útja alkalmával egy pogányok lakta településen 
Márton egy szent fának tartott fenyőt akart kivágatni. Márton pró-
bálta megértetni velük, hogy egy fa nem lehet szent, hanem gonosz 
szellem szállta meg és ki kell vágni. Erre az egyik pogány így szólt: 
„Ha annyira bízol az Istenedben, mi kivágjuk a fát, de te állj alá, s ha 
valóban veled van az Isten, mint mondod, hát nem esik rád!” Márton 
beleegyezett. A kivágott fa már dőlt felé, ő pedig ott állt alatta. Bí-
zott Istenben és nem félt. Keresztet vetett a fa irányába, s ekkor a 
fa más irányba fordult, és a biztos fedezékbe bújt parasztokat majd-
nem agyonütötte. E csoda láttán megtértek. Márton kísérői sírtak az 
örömtől.

Márton és a jégmadár
Márton egyszer megpillantott egy csúnya fekete madarat, amely ép-
pen halászott. Mikor megszólította, azonnal odarepült hozzá. „Pom-
pás!” – mondta neki Márton. „Engedelmességedért megjutalmazlak!” 
Azzal a csúf állatot gyönyörű színpompájú, azúrkék köntösű, fehér 
nyakú és vörös hasú madárrá változtatta. „Eztán minden patakban és 
folyóban halászhatsz.” Azóta a jégmadarat mindenütt láthajuk.

Márton betegeket gyógyít
Márton különleges tehetséggel gyógyította a betegeket. A szentek 
életéről szóló ókori latin történetekben számos esetről számolnak be. 
385-ben vagy 386-ban Márton Trierben járt, ahol egy fiatal lebénult 
lány élt. Annyira legyengült, hogy a rokonság már összegyűlt a hal-
dokló betegágyánál. Amikor megtudták, hogy Márton püspök a város-
ban tartózkodik, a lány apja azonnal odarohant, hogy segítségül hívja. 
Márton éppen ekkor lépett be a templomba, így az édesapa az egybe-
gyűlt hívek és püspökök szeme láttára borult le elé és sírva kérlelte, 
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hogy áldja meg a halálosan be-
teg lányát, hogy az ismét visz-
szanyerje egészségét. Márton 
ijedve hátrált meg, mondván, 
ez meghaladja az erejét. Sze-
rinte az édesapa tévesen véle-
kedik róla. Méltatlan rá, hogy 
Isten általa tegyen csodát. A 
lány apja azonban makacsul 
kérlelte. A jelenlevő püspökök 
is megpróbálták Mártont megy-
győzni. Végül elment a beteg 
lány házához, ahol már többen 
várták és elkezdett imádkozni. 
Ránézett a lányra, olajat kért, 
melyet megszentelt, majd a 
beteg szájába öntötte. Ezután 
a lány visszanyerte a hangját, 
állapota egyre javult, végül fel-
állt és odament az emberekhez, 
akik maguk is meggyőződtek a 
gyógyulásáról.

Márton és a császár
Szent Márton idejében Maxi-
mus császár uralkodott. Márton 
kerülte a császárt, amíg a többi 
püspök előszeretettel hízelgett 
az udvarnak, céljuk elérése 
érdekében. Márton nem akart 
egy olyan császár asztalánál 

ülni, aki egyesek birodalmát elveszi, másokat pedig megölet. Amikor 
azonban már elkerülhetetlenné vált, Márton elfogadta a meghívást a 
császári lakomára, amelyre a legmagasabb rangú és legtekintélyesebb 
férfiak gyűltek össze. Márton a lakoma során a császár mellett ült, és 
helyet kapott az asztalnál kísérő szerzetestársa is. Szokás szerint a 
szolga a császárnak nyújtotta oda a serleget, de az megparancsolta, 
hogy először a tours-i püspöknek adja, remélve, hogy ő majd Már-
ton kezéből kapja azt. Márton ivott és továbbadta társának a kupát, 
mondván, senki sem méltóbb arra, hogy utána igyon, mint a szer-
zetes. A jelenlevők a császárral együtt úgy meglepődtek, hogy még 
csodálták is a tettét. Cselekedetének híre ment az egész palotában.

„Szent Márton kivágat egy fát”
Zeiller Franz Anton mennyezeti freskója 

a sachsenriedi templomban 
„Der heilige Martin lässt einen 

Baum fällen”
Deckenfresko von Franz Anton Zeiller 

in der Kirche von Sachsenried 
(1753)
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Legenden und Erzählungen

Die wohl bekannteste Erzählung um den heiligen Martin ist zweifellos 
die von der Mantelteilung am Stadttor von Amiens. Noch heute kennt 
nahezu jedes Kind diese Geschichte, die sich leicht erzählen lässt und 
deren Botschaft eindeutig ist. Auch die Begebenheit mit den Gänsen, 
die Martin durch ihr Geschnatter verrieten, ist sehr bekannt. Neben 
diesen beiden gibt es aber noch weitere Geschichten. Im Laufe der 
Zeit entstanden zahlreiche Legenden mit Erzählungen von Martins 
Wundern. Einige berichten von Totenerweckungen und Heilungen, an-
dere beschreiben seine schlichte Lebensart und demütige Haltung.
Nachfolgend sind vier dieser weniger bekannten Legenden in zusam-
mengefasster Form beschrieben.

Martin fällt einen angeblich heiligen Baum
Auf einer seiner Missionarsreisen wollte Martin einmal in einer Sied-
lung eine Kiefer umhauen lassen, die von den Heiden als heiliger Baum 
angesehen wurde. Die Bewohner kamen und wollten ihn daran hin-
dern. Martin versuchte ihnen zu erklären, dass in einem Baum nichts 
Heiliges sein könne, dieser Baum einem Dämon geweiht sei und daher 
umgehauen werden müsse. Da sagte einer der Heiden: „Wenn du Ver-
trauen zu dem Gott hast, den du zu verehren vorgibst, dann wollen 
wir selbst den Baum fällen. Du aber sollst ihn in seinem Fall aufhalten. 
Wenn dann dein Gott wirklich mit dir ist, wirst du dem Urteil entkom-
men.” Martin ging auf den Vorschlag ein. Die Kiefer stand zu der einen 
Seite geneigt, daher bestand gar kein Zweifel, nach welcher Seite sie 
fallen würde. So machten sich die Heiden daran, ihre Kiefer zu fällen. 
Diese begann sich langsam zu neigen. Doch Martin vertraute auf den 
Herrn und wartete ohne Angst. Ächzend begann die Kiefer auf Martin 
zu stürzen. Da streckte dieser seine Hand gegen den fallenden Baum 
aus und machte ein Kreuzzeichen. Plötzlich fiel der Baum, als hätte 
ein Wirbelwind ihn umgedreht, nach der entgegengesetzten Seite. Da 
erhob sich ein Geschrei, die Heiden staunten über das Wunder. Mar-
tins Begleiter weinten vor Freude. Von allen gemeinsam wurde der 
Name Christi gepriesen. Nahezu alle Heiden der Siedlung glaubten ab 
diesem Zeitpunkt an Jesus.

Martin und die Martinsfischer
Eines Tages sah der heilige Martin einen hässlichen schwarzen Vogel, 
der gerade fischte. Als er ihn rief, kam der Vogel sogleich herbeige-
flogen. „Bravo”, sagte Martin, „du sollst für deinen Gehorsam belohnt 
werden!” Daraufhin verwandelte er das hässliche Tier in einen der 
schönsten Vögel, mit azurblauem Mantel und purpurroter Kehle. „Ich 
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will dir sogar meinen Namen geben”, sagte der Heilige. „Du sollst 
Martinsfischer heißen und darfst in allen Bächen und Flüssen Fische 
fangen”. Seitdem ist der Eisvogel überall zu sehen.

Martin heilt eine Kranke
Martin besaß die besondere Gabe der Krankenheilung. Die antiken 
lateinischen Lebensbeschreibungen des Heiligen enthalten viele Er-
zählungen darüber. Im Jahr 385 oder 386 hielt sich Martin in Trier 
auf, wo ein Mädchen lebte, das an sehr schwerer Lähmung litt. Es 
war sehr schwach und kaum noch am Leben, sodass die Verwandten 
schon trauernd bei dem sterbenden Mädchen standen. Da erfuhren 
sie, dass der Bischof Martin in die Stadt gekommen sei. Der Vater 
des Mädchens lief sofort zum Bischof, um für seine Tochter zu bitten, 
doch dieser hatte gerade die Kirche betreten. Vor allen Anwesenden 
und den versammelten Bischöfen umschlang der Vater weinend Mar-
tins Knie und sagte, dass seine Tochter schwer krank und schon fast 
tot sei und er Martin darum bitte, sie zu segnen, damit sie wieder 
gesund werde. Martin schreckte zurück und meinte, dass so etwas 
seine Kräfte übersteigen würde. Er meinte, der alte Mann habe eine 
völlig falsche Meinung über ihn. Es sei unwürdig, dass Gott durch ihn 
Zeichen seiner Wundermacht wirke. Der Vater des Mädchens blieb je-
doch hartnäckig und bat und bettelte. Auch die anwesenden Bischöfe 
versuchten Martin zu überreden. So ging der Bischof schließlich zu 
dem Haus des Mädchens, wo schon viele Menschen auf ihn warteten. 
Martin begann zu beten. Dann sah er das kranke Mädchen an und ließ 
sich Öl geben, das er segnete und anschließend in den Mund der Kran-
ken goss. Daraufhin erhielt das Mädchen sofort seine Stimme zurück 
und sein Zustand besserte sich, sodass es schließlich aufstand und zu 
den Menschen ging, damit sich diese von seiner Heilung überzeugen 
konnten.

Martin und der Kaiser
Zu Lebzeiten des heiligen Martin war Kaiser Maximus an der Macht. 
Martin mied den Kaiser, obwohl andere Bischöfe gerne auf Schmei-
cheleien bei Hofe setzten, um ihre Ziele zu erreichen. Martin wollte 
nicht mit einem Kaiser am Tisch sitzen, der den einen Kaiser um sein 
Reich und den anderen um sein Leben gebracht hatte. Schließlich ließ 
es sich jedoch nicht mehr vermeiden und Martin folgte der Einladung 
zu einem kaiserlichen Mahl. Dabei kamen die höchsten und angese-
hensten Männer zusammen. Martin saß während dem Mahl neben 
dem Kaiser und auch der Priester, der ihn begleitet hatte, saß an der 
Tafel. Da reichte ein Diener dem Kaiser die Trinkschale, so wie es üb-
lich war. Dieser befahl jedoch, die Trinkschale erst dem Bischof von 
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Tours zu reichen. Er erhoffte sich dadurch, die Trinkschale aus der 
Hand Martins zu erhalten. Martin trank und gab die Schale an seinen 
Mitbruder weiter, denn er meinte, dass niemand würdiger sei nach 
ihm zu trinken, als der Priester. 
Alle Anwesenden, auch der Kaiser, waren darüber derart überrascht, 
dass sie diese Handlung sogar bewunderten. Martin wurde im ganzen 
Palast gerühmt, weil er es gewagt hatte am Tisch des Kaisers so zu 
handeln.

„Wunder des Hl. Martin von Tours”, Gemälde von Ciro Ferri 

Ciro Ferri festménye: „Szent Márton feltámasztja a halott ifjút” 
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Szent Márton ábrázolása 

Mártont általában, mint római katonát ábrázolják a köpenymegosztás 
közben, de megjelenik püspökként is karddal és koldussal. A külön-
böző alkotásokon láthatjuk libával az oldalán vagy szentmise bemu-
tatása illetve halott feltámasztása és beteg gyógyítása közben. Az 
álomjelenet ábrázolása is ismert, amikor Krisztus megjelenik álmában 
a neki ajándékozott köpenyben.

Bildliche Darstellung des heiligen Martin

Die Darstellungen zeigen Martin in erster Linie als römischen Solda-
ten bei der Mantelteilung, weiters als Bischof mit den Attributen des 
Schwertes und des Bettlers. Auf verschiedenen Darstellungen ist er 
mit einer Gans an seiner Seite zu sehen sowie auch während der Fei-
er der heiligen Messe, der Auferweckung des Toten oder der Heilung 
eines Kranken. Bekannt ist auch die Darstellung der Szene, in der 
Christus in den geteilten Mantel gehüllt Martin im Traum erscheint.

„Szent Márton” 
Dorfmeister István 

festménye
(18. század) 

„Der glorifizierte Martin” 
von István Dorfmeister 

(18. Jahrhundert)
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Burgenland védőszentje

Szent Márton tisztelete a Kárpát-medencében a honfoglalás előtti 
időkre nyúlik vissza. A középkorban kialakult kultuszában a királyi ha-
talomhoz fűződő viszonyon volt a hangsúly. Ekkor lett a Meroving-di-
nasztia védőszentje és Márton köpenye a frank királyok legfontosabb 
ereklyéje volt. A szent ereklye őrzésére hozták létre a királyi kápolnát 
(capella regis). Márton tiszteletét átvette a Karoling-dinasztia, így et-
től kezdve a királyság védőszentjévé vált. Árpád-kori tisztelete is a 
királyi hatalommal van összefüggésben. 997-ben a lázadó Koppány 
ellen vonuló István is a tours-i szent segítségét kérte. A Márton se-
gítségével elért győzelem tette lehetővé számára, hogy megőrizze a 
főhatalmat. Ettől kezdve a magyar királyok úgy tekintettek Mártonra, 
mint akinek köszönhetően gyakorolják a hatalmat. Szent Márton 997-
től a magyar királyok patrónusa, Magyarország védőszentje lett.
Ausztria legfiatalabb tartománya történelmi múltja miatt nehezen tu-
dott saját nemzeti öntudatra ébredni. Ezért szorgalmazták egy olyan 
tartományi védőszent választását, akinek köze van Burgenlandhoz. 
1923-ban Pusztaszentmihály (St. Michael i. B.) önkormányzata java-
solta, hogy Szent Mihály legyen a tartomány védőszentje, de a rákö-
vetkező időszakban Szent Márton került a középpontba. A tartományi 
vezetés is őt ajánlotta. Ezután megtették a szükséges lépéseket Ró-
mában és XI. Piusz pápa határozata alapján Szent Márton lett Bur-
genland védőszentje.
Első alkalommal 1925. november 11-én tartották meg a tartomány 
védőszentjének ünnepét. Mivel nem volt kialakult hagyománya, ezért 
a Márton nap ünneplése lassan honosodott meg. A nemzetiszocializ-
mus ideje alatt az ünnepet a november 11-e utáni vasárnapra tették. 
1945-ben, hét év után újra ünnepélyes keretek között tartották meg 
november 11-én a tartomány védőszentjének, Szent Mártonnak az 
ünnepét.
A Kismartoni Egyházmegye alapításakor (1960) szintén Szent Mártont 
választották az egyházmegye védőszentjéül.
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Der Heilige Martin als Landespatron des 
Burgenlandes

Die Verehrung des heiligen Martin war im Karpatenbecken bereits vor 
der Landnahme verbreitet. Der mittelalterliche Kult war verbunden 
mit Martins Bedeutung für das Königshaus. Martin war damals der 
Schutzheilige der Merowinger und der Mantel des Martin wurde zur 
bedeutendsten Reliquie der fränkischen Könige. Für die Aufbewah-
rung der Reliquie wurde die Königskapelle (capella regis) erbaut. Die 
Karolinger übernahmen die Martinsverehrung, dadurch wurde er zum 
Schutzheiligen des Königtums. Auch während der Arpadenzeit stand 
die Verehrung in Zusammenhang mit dem Königshaus. Im Jahr 997 
betete der gegen Koppány kämpfende König Stefan zum heiligen Mar-
tin und bat um Hilfe. Durch den anschließend errungenen Sieg konnte 
er seine Macht bewahren. Von diesem Zeitpunkt an sahen die Könige 
den heiligen Martin als denjenigen an, dem sie ihre Macht zu ver-
danken hatten. Martin war ab 997 der Schutzpatron der Könige, der 
Schutzheilige Ungarns. 

Das jüngste Bundesland Österreichs konnte aufgrund seiner ge-
schichtlichen Vergangenheit nur schwer ein eigenes Landesbewusst-
sein entwickeln. Deshalb war es besonders wichtig, einen Landes-
patron zu finden, der mit dem Burgenland in Verbindung stand. Die 
Gemeinde St. Michael schlug im Jahr 1923 vor, den heiligen Michael 
als Landespatron auszuwählen. In der folgenden Zeit geriet jedoch 
der heilige Martin in den Mittelpunkt der Überlegungen. Die Landes-
regierung sprach sich schließlich auch für ihn aus. Danach wurden die 
notwendigen Schritte in Rom eingeleitet und Papst Pius XI. ernannte 
den heiligen Martin zum Landespatron des Burgenlandes. 
Das Fest des Landespatrones wurde erstmals am 11. November 1925 
begangen. Da noch kein gefestigtes Brauchtum vorhanden war, setzte 
sich die Feier des Martinstages zunächst nur langsam durch. Während 
der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Feier des Martinstages auf 
den nächstfolgenden Sonntag verlegt. Im Jahr 1945 wurde nach sie-
ben Jahren das Fest des Landespatrones Martin wieder am 11. No-
vember begangen. 
Als die Diözese Eisenstadt im Jahr 1960 errichtet wurde, wählte man 
den heiligen Martin auch als Diözesanpatron.
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Martinskirchen im Burgenland

Ehemalige Pfarrkirche
Deutsch Schützen 
Németlövő

Pfarrkirche
Donnerskirchen
Fertőfehéregyháza

Pfarrkirche
Gerersdorf bei Güssing
Németszentgrót

Ehemalige Pfarrkirche
Illmitz 
Illmic

Filialkirche
Loipersbach 
Lépesfalva

Pfarrkirche
Mattersburg 
Nagymarton

Pfarrkirche
Mogersdorf 
Nagyfalva

 St. Martinsdom
 Székesegyház
 Eisenstadt
 Kismarton

  Pfarrkirche
  Markt St. Martin
  Sopronszentmárton
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Pfarrkirche
Schachendorf 
Csajta

Pfarrkirche
Schattendorf 
Somfalva

Pfarrkirche
St. Martin an der Raab
Rábaszentmárton

Filialkirche
Zahling
Újkörtvélyes

  Kasernenkapelle
  Laktanya-kápolna
  Eisenstadt
  Kismarton

  Pfarrkirche
  St. Martin in der Wart 
  Őriszentmárton



33ŐRSÉG

Szent Márton templomok a Szombathelyi 
Egyházmegyében

Gyöngyösfalu

Hegyhátszentmárton

Kemenesszentmárton

Kőszegdoroszló

Nemeskolta

Söpte

Tótszentmárton

Vámoscsalád

Zsédeny

Szombathely

Nagytilaj
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Gyöngyösfalu

Gősfa
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Márton-napi népszokások

Mártont ma az egyik legismertebb szentnek tartják, és az egész vilá-
gon tisztelik. Ez részben az évszázadokon keresztül ápolt Márton-napi 
népszokásoknak köszönhető. Mártonra november 11-én emlékezünk, 
temetésének napján. Ezen a napon mindig is bőséges lakomát és ivá-
szatot rendeztek. Szent Márton liturgikus tiszteletének bevezetése 
és kultuszának elterjedése után számos templomot neveztek el róla. 
Napjainkban világszerte 5.474 Szent Márton templom létezik: Fran-
ciaországban 1.631, Ausztriában 153, a mai Magyarországon 106, a 
történelmi Magyarország területén 300, Burgenlandban pedig 15. 
Szent Mártont védőszentjüknek tekintik a katonák, a lovasság, a lova-
gok, a kovácsok, a fegyverkészítők, a takácsok, a szabók, az absztinen-
sek (antialkoholisták), a koldusok, a kádárok, a kefekötők, a foglyok, a 
tímárok, a bőrművesek, a kesztyűkészítők, a pásztorok, a fogadósok, 
a kalapkészítők, a molnárok, az utazók és a kelmeárusok. A libákat, a 
lovakat és a háziállatokat is a védelmébe szokták ajánlani.
Európa-szerte ismert Szent Márton és a lúd közötti kapcsolat, amely-
nek gyökerei időben is a legrégibb – Márton születése előtti – pogány 
római korba nyúlnak vissza. A gyógyítás istenének, Aesculapus ünne-
pe napján – amely egybeesett Márton temetésének napjával és naptá-
ri névünnepével – az istenség kedvenc állata, a lúd került az asztalra. 
Ennek mondai előzménye, hogy amikor a gallok Rómát éjnek idején el 
akarták foglalni, a Capitolium lúdjai ébresztették fel a fáradt őrséget. 
Így lett a lúd Mars hadisten kedves madara, „avis Martis”. Ebből kelet-
kezett az „avis Martini” (Márton madara) elnevezés. Ennek pedig az a 
magyarázata, hogy a legenda szerint, amikor Mártont püspökké akarták 
választani, a ludak 
közé bújt. Azok 
azonban gágogá-
sukkal olyan nagy 
zajt csaptak, hogy 
ezzel elárulták rej-
tekhelyét, s kény-
telen volt elvállalni 
a püspökséget. 
Márton napján a 
szépen tömött-
re hizlalt lúd volt 
az ünnepi ebéd. 
Több faluban is az 
a mondás járta, 
hogy „aki Márton 

Márton-napi libasült párolt káposztával és gombóccal
Traditionelles Martinigansl mit Rotkraut und Knödel
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napján ludat nem eszik, egész éven át éhezik”. A lúd azonban nemcsak 
az ünnepi lakoma fő étke volt: vérét, azonkívül a zsírját is gyógyászati 
célra használták, mellcsontjából pedig az időjárásra következtettek. 
Ismeretesek Márton lúdjának búcsúztatói is. A libatenyésztő asszo-
nyok Márton-nap körül misét mondattak, hogy a következő évben is 
szerencséjük legyen a libanevelésben. 
A Mártonnal kapcsolatos népszokások másik csoportja a borral függ 
össze, de nem csak azért, mert a lúdhúsra jól esett a bor. Márton 
napjára ugyanis általában megforr az újbor. Amint a 15. századi kró-
nikában olvasható: „a jóízű must borrá változik” e napra. „A boroknak 
Szent Márton a bírája”, írja Dugonics András a „Példabeszédek és jeles 
mondások” című könyvében. A jól dolgozó mesterlegényre pedig azt 
mondták: „megérdemli a Márton poharát” és „áldomásbor” járt neki. 
A franciák is régen a részegséget „Szent Márton nyavalyája”-ként em-
legették. A mai szerb-magyar határon fekvő Hercegszántó sokác népe 
szerint is „Szent Márton napjától kezdve jó a bor” (od svetog Martona 
dobra su vina). Csíkszentmártonban a „nagypoharú Márton” búcsúja 
napján már újbort isznak.
Nemcsak Márton lúdjának mellcsontjából, hanem névünnepének idő-
járásából is következtettek a téli időre. Ha Márton fehér lovon jár, 
enyhe tél lesz, ha pedig barnán (azaz nem esik hó), akkor kemény 
tél várható. A Márton-nap körüli derűs, napsütéses időt több helyen 
„Szent Márton nyara” névvel illették. A régi századokban Márton napja 
a mezőgazdasági év végét jelentette: a földbér és a jobbágytartozá-
sok lerovásának idejét. Ezt „Szent Márton adója” néven emlegették. 
Márton napja egyben a jószág legelőn tartásának is végső határideje. 
A pásztorok rendszerint ekkor kapták meg bérüket, és kialakultak a 
különböző Szent Márton napi pásztorszokások. A középkorban Mártont 
a jószág védőszentjeként is tisztelték. A Sopron megyei Répce-vidéki 
hagyomány szerint disznóvész idején az egyik pásztor Szombathelyre 
ment Mártonhoz segítségért. Álmában a püspök fehér nyírfaágat (mint 
gonoszűző eszközt) adott neki, hogy vesszőzze meg a beteg állatot, és 
majd meggyógyul. A „Márton-vessző(zés)” Burgenlandon kívül távo-
labbi osztrák tartományokban, sőt Bajorországban is elterjedt.
November 11-e a negyven napos karácsonyi böjt előtti utolsó ünnep-
nap. A Márton-napi örömök közé tartozott a sok lúdevés és újbor-ivás, 
általában a mulatozás („martinalia”), mert utána kezdődött az adventi 
böjti időszak, amelynek a németek a „Márton böjtje” („Martinifasten”) 
nevet adták. A lakodalmak több mint felét a 19. században november 
hónapban tartották. (Ez volt a „kisfarsang” ideje.)
A föld- és szőlőműveléssel, állattartással foglalkozó mezőgazdasági né-
pesség egyre nagyobb mértékű csökkenésével, a technika nagyarányú 
gyors fejlődésével, a Szent Márton nevéhez és ünnepéhez kapcsolódó, 
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sok évszázados egykori népszokások fokozatosan feledésbe merültek. 
A vallástól mind jobban eltávolodott vagy legalábbis hitközömbös, fo-
gyatkozó társadalom gondolkodásmódja, a gyökeresen megváltozott 
életszemlélet jó esetben is csak lenéző mosollyal, vagy éppenséggel 
gúnyos elmarasztalással tekint azokra a „tudománytalan”, régi nép-
szokásokra, amelyek hosszú évszázadokon át végigkísérték az életet.
A nemzetiszocializmus idején a Márton-napi szokások elmaradtak. Az 
egykori katona, aki feladta a karddal való harcot, ehelyett Istent szol-
gálta, nem fért össze a nemzetiszocialisták ideológiájával. Később új-
ból bevezették a népszokásokat.
Napjainkban számos településen tartanak lámpás felvonulást. A gyer-
mekek lámpásokat készítenek, énekeket tanulnak, játékos jeleneteket 
gyakorolnak be. Este sötétedéskor a maguk készítette lámpásokkal 
járják az utcákat és közben Márton-napi dalokat énekelnek. Megőriz-
ve Szent Márton emlékét, a jó cselekedetet jelképező fényt kívánják 
eljuttatni mindenkihez. Régen tökből és takarmányrépából faragtak 
lámpást. Levágták a tetejét, belsejét kivájták, arcának lyukakat farag-
tak, majd mécsest helyeztek bele és visszatették a fedelét. Végül egy 
bot végére rögzítették. 
A Márton-napi lámpás gyújtás elterjedése arra vezethető vissza, hogy 
a II. vatikáni zsinatig (1962–1965) napi evangéliumként előírás volt a 
fényről szóló példabeszéd: „Senki sem azért gyújt olajmécsest, hogy 
kosár alá rejtse. Nem, a mécsest a mécstartóra teszik, hogy világít-
son azoknak, akik 
bejönnek a szobá-
ba.” (Lk 11,33)
A Márton-napi fel-
vonulásokat gyak-
ran a lovon ülő 
Márton kíséri.
Köpenye általában 
piros színű, mert 
akkoriban a kato-
natisztek is piros 
színű egyenruhát 
viseltek. A római-
aknál is így volt 
ugyan, de a csá-
szári gárda tagjai 
fehéret hordtak, 
így valószínű, 
hogy Márton kö-
penye is fehér 

Márton-napi lámpás felvonulás
Laternenumzug am Martinitag
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színű volt. Egyébként ez a fajta köpeny (a jobb vállon átvetett köpeny-
ke) „Cappa” néven terjedt el. Innen ered a capella (kápolna) kifejezés, 
és innen kapta nevét a párizsi Sainte-Chapelle (Szent Kápolna) is, ahol 
Szent Márton köpenyét őrizték. Számos, főként németországi telepü-
lésen szokás a Márton-napi kifli sütése. Búzalisztből készült tésztából 
püspökfigurát formáznak és megsütik. De ismert péksütemény a Már-
ton-perec és a Mártonszarv is. Ezeket baráti gesztusként ajándékba 
adják.
A 14. évszázadtól Szent Márton emlékét dalkincs is őrzi. Számos mű 
szól életéről és tevékenységéről. A fennmaradt dalok többsége a 20. 
század elején keletkezett, amikor újból bevezették a Márton-napi ün-
nepeket. A régebbiek a középkorból származó vándorénekek.
A mai időkben a néphagyományok megünneplése gyakran üzleti jel-
leget ölt, miáltal az eredeti tartalom veszendőbe megy. Összegzésül 
tekintsük feladatunknak Szent Márton emlékét, az ő cselekedeteit és 
történetét napjainkra vetítve megőrizni. Márton kiváló példakép gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az egymás iránti szeretet üzene-
te, a szegények és a rászorulók segítése Szent Márton alakján keresz-
tül szemléletessé és elérhetővé válik.

Das Martinsbrauchtum 

Bis heute ist Martin einer der populärsten Heiligen, er wird auf der 
ganzen Welt verehrt. Dies hängt, unter anderem, auch mit dem seit 
Jahrhunderten gepflegten Martinsbrauchtum zusammen. Der Gedenk-
tag des Heiligen ist der 11. November, der Tag seiner Beisetzung. 
Mit der Anordnung der liturgischen Verehrung des heiligen Martin und 
der Verbreitung des Martinskultes wurden ihm nach und nach zahl-
reiche Kirchen geweiht. Mittlerweile gibt es weltweit 5.474 Martinskir-
chen: Davon 1.631 in Frankreich, 153 in Österreich, 106 in Ungarn, 
300 auf dem Gebiet des historischen Ungarn und 15 im Burgenland.
Der heilige Martin ist der Schutzpatron der Soldaten, der Kavallerie, 
der Ritter, der Schmiede, der Waffenschmiede, der Weber, der Schnei-
der, der Abstinenzler, der Bettler, der Böttcher, der Bürstenbinder, der 
Gefangenen, der Gerber, der Lederschneider, der Handschuhmacher, 
der Hutmacher, der Hirten, der Gastwirte, der Müller, der Stoffhändler, 
der Reisenden und der Flüchtlinge. Weiters der Hunde, Vögel, Pferde 
und Haustiere.
Die Verbindung zwischen Martin und den Gänsen ist in ganz Europa 
bekannt, ihre Wurzeln haben eine lange Tradition. Sie reichen bis in die 
Zeit vor Martins Geburt, in die heidnisch-römische Zeit. Die Gans als 
Lieblingstier des Äskulap, des Gottes der Heilkunst, dessen Feiertag 
zusammenfiel mit dem Martinsfeiertag, wurde an diesem Tag als Spei-
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se serviert. Der Vor-
läufer der Sage mit 
den Gänsen war eine 
Erzählung darüber, 
dass die Gänse die 
Stadt Rom durch 
ihr warnendes Ge-
schnatter vor einem 
nächtlichen Überfall 
bewahrt hatten. So 
war die Gans auch 
der Begleiter des 
Kriegsgottes Mars. 
Daraus entstand die 
Bezeichnung „avis 
Martini” (Vogel Mar-
tins). Der Ursprung 
dieser Zuschreibung 
wiederum ist die Le-
gende, die besagt, dass Martin sich bei den Gänsen verstecken wollte, 
als er zum Bischof ernannt werden sollte. Diese verrieten ihn jedoch 
durch ihr lautes Geschnatter, sodass Martins Versteck aufgedeckt 
wurde und dieser gezwungen war, die Wahl zum Bischof anzuneh-
men. Bis heute ist es üblich, am Martinstag eine gut gemästete Gans 
zu servieren. In vielen Dörfern galt die Regel, dass wer am Martinstag 
keine Gans äße, das ganze Jahr über hungern würde. Die Gans diente 
jedoch nicht nur als Festtagsessen: Blut und Fett des Tieres wurden 
als Heilmittel verwendet, aus den Brustknochen wurde die Wetter-
vorhersage gelesen. Die Frauen, die Gänse züchteten, ließen um den 
Martinstag herum eine Messe lesen, damit die Aufzucht auch im näch-
sten Jahr gut gelingen würde.
Ein weiterer Martinsbrauch hat mit dem Wein zu tun, und das nicht 
nur deswegen, weil ein Glas Wein hervorragend zum Gänsebraten 
passt. Um den Martinstag herum wird normalerweise auch der neue 
Wein ausgearbeitet. Wie in der Chronik des 15. Jahrhunderts nachzu-
lesen ist, wird an diesem Tag aus dem Most der Wein. „Martin ist der 
Richter der Weine”, schreibt András Dugonics in seinem Buch „Sprich-
wörter und geflügelte Wörter”. Dem braven Gesellen wurde mit den 
Worten „er ist des Martinsbechers würdig” ein Becher Wein gereicht. 
Die Franzosen sprachen bei Betrunkenheit von dem „Übel des heiligen 
Martin”. Das Volk der Šokci, die am Gebiet der heutigen serbisch-
ungarischen Grenze lebten, sagten: „Ab dem Martinstag ist der Wein 
gut” (od svetog Martona dobra su vina). 

Martinigansl modern interpetiert: 
Südburgenländische Weidegans mit Kürbis, 

Cranberryschalotten und Sesam
Márton-napi libasült:  

Délburgenlandi „legelő liba” vörösáfonyás 
hagyma körettel, tökpürével és szezámmal 
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Nicht nur anhand der Brustknochen der Martinigans, auch anhand 
des Wetters am Gedenktag wurde auf das Winterwetter geschlossen. 
So heißt es zum Beispiel: Wenn Martin auf einem weißen Pferd da-
herreitet, wird auch der Winter mild, wenn er auf einem brauen Pferd 
reitet (wenn also kein Schnee liegt, Anm.), dann ist ein harter Winter 
zu erwarten. Heiteres, sonniges Wetter am Martinstag wird vielerorts 
als „Martinssommer” bezeichnet. In früheren Jahrhunderten bedeute-
te der Martinstag das Ende des landwirtschaftlichen Jahres: die Zeit 
des Pachtgeldes und Steuerentrichtung. Dies wurde „Martinisteuer” 
genannt. Der Martinstag bedeutete auch das Ende der Weidezeit für 
das Vieh. Die Hirten bekamen zu dieser Zeit ihren Lohn, daher ent-
wickelten sich verschiedene Hirten-Bräuche rund um den Martinstag. 
Im Mittelalter wurde Martin auch als Schutzheiliger des Viehs verehrt. 
Im Komitat Sopron heißt es, dass einst zur Zeit der Schweineseuche 
ein Hirte nach Szombathely ging, um von Martin Hilfe zu erbitten. 
Schließlich erschien ihm der Bischof im Traum und gab ihm einen wei-
ßen Birkenzweig (als Werkzeug der Dämonenaustreibung), mit dem 
er das kranke Tier streichen sollte, damit es bald darauf gesund wer-
de. Der Brauch der „Martinsgerte” ist heute im Burgenland ebenso wie 

in anderen Teilen Österrei-
chs bekannt und sogar in 
Bayern verbreitet. 
Der 11. November ist der 
letzte Feiertag bevor die 
40-tägige adventliche Fa-
stenzeit beginnt. Zum 
Martinitag gehören seit 
jeher die Festmähler und 
das Weintrinken, eben das 
Feiern („Martinalia”), denn 
danach begann die Fa-
stenzeit, die im deutsch-
sprachigen Gebiet „Marti-
nifasten” genannt wurde. 
Im 19. Jahrhundert war 
es üblich, die Hochzeiten 
im November zu feiern. 
(Das war die Zeit des „kis-
farsang”, der am 29. Sep-
tember begann und am 
25. November endete)
Mit der immer stärker ab-
nehmenden Anzahl der in 

„Sankt-Martins-Zug vor dem Düsseldorfer 
Rathaus”, Gemälde von Heinrich Hermanns 

„Szent Márton felvonulás a düsseldorfi város-
háza előtt”  Heinrich Hermann festménye

(1905)
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Land-, Wein- und Viehwirtschaft Beschäftigten, bedingt durch den ra-
schen technischen Fortschritt, gerieten auch viele Martinibräuche in 
Vergessenheit. Die sich vom Glauben entfernende Gesellschaft hatte 
für die „unwissenschaftlichen” alten Volksbräuche, die über lange Jah-
re hinweg das Leben begleitet hatten, nun nichts mehr übrig.
Während der NS-Zeit kam das Martinsbrauchtum zum Erliegen. Ein 
einstiger Soldat, der es aufgegeben hatte mit dem Schwert zu kämp-
fen und stattdessen in Form der Nächstenliebe für Gott kämpfte, 
passte nicht zu der Ideologie der Nationalsozialisten. Danach konnte 
das Martinsbrauchtum allerdings wieder etabliert werden. 
Heute sind vor allem die Laternenumzüge, die an vielen Orten ver-
anstaltet werden, beliebt. Kinder basteln 
Laternen, studieren Lieder ein, manchmal 
werden sogar kleine Szenen eingeübt. 
Abends, nach Einbruch der Dunkelheit, 
ziehen die Kinder mit ihren Laternen sin-
gend durch den Ort. Durch die Lichterzüge 
wird symbolisch Licht hinaus zu den Men-
schen gebracht. Früher wurden die Later-
nen aus Kürbissen und Runkelrüben her-
gestellt („Fruchtleuchten”), an manchen 
Orten ist dies auch heute noch üblich. Da-
bei wurde der Deckel abgenommen, die 
Frucht ausgehöhlt und ein Gesicht einge-
ritzt, anschließend eine Kerze darin plat-
ziert, der Deckel wieder aufgesetzt und 
die Laterne an einen Stock gehängt. An 
diesem Tag ein Licht zu entzünden geht 
auf die Perikopen-Ordnung zurück. Nach 
dieser war bis zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil (1962–1965) als Tagesevangelium 
für den 11. November das Gleichnis vom 
Licht vorgeschrieben: „Niemand zündet 
eine Lampe an, um sie dann zu verstecken oder unter einen Topf zu 
stellen.” (Lk 11,33) Die Martinsumzüge werden oftmals von einem zu 
Pferde reitenden Martin begleitet. Dabei wird die Mantelteilung ge-
zeigt, der Darsteller trägt fast immer einen roten Reitermantel, denn 
Rot gilt als „Offiziersfarbe”. Dies war auch bei den Römern so, die kai-
serliche Garde allerdings war weiß gekleidet, somit ist es wahrschein-
lich, dass auch Martins Mantel weiß war. Übrigens etablierte sich für 
diese Art von Mantel (ein Umhang über der rechten Schulter) später 
der Name „Cappa”. Von diesem Namen leitet sich der Begriff „Kapelle” 
ab. Denn die Palastkapelle in Paris, in der die Cappa des heiligen Mar-
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tin aufbewahrt wurde, wurde 
nach ebendieser benannt.
Vielerorts, vor allem in 
Deutschland, ist das Backen 
von „Weckmännern” zu Marti-
ni üblich. Dabei wird aus Wei-
zenmehlteig eine Bischofsfigur 
geformt und gebacken. Auch 
bekannt sind die Martinsbrezel 
und das Martinskipferl. Dieses 
doppelte Kipferl lädt nach dem 
Vorbild des Heiligen zum Teilen 
ein. Seit dem 14. Jahrhundert 
wird das Andenken des heili-
gen Martin auch durch eigenes 
Liedgut gepflegt. Zahlreiche 
Werke thematisieren sein Leben und Wirken. Die meisten heute noch 
bekannten Lieder wurden am Beginn des 20. Jahrhunderts geschrie-
ben, als die Martinsfeiern wiedereingeführt wurden. Die noch erhal-
tenen alten Lieder stammen aus der Zeit des Mittelalters und sind der 
Vagantenpoesie zuzuordnen. 
In der modernen Brauchtumspflege werden Feiertage oftmals kom-
merzialisiert, wodurch der eigentliche Inhalt verloren geht. Insgesamt 
zeigt es sich dabei als Aufgabe, im Gedenken an den heiligen Martin 
dessen Geschichte und Wirken in die Gegenwart zu übertragen. Denn 
Martin ist ein hervorragendes Vorbild, sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene. Die christliche Botschaft der Nächstenliebe, der Sorge 
für die Ärmsten und Hilfsbedürftigen, wird durch den heiligen Martin 
greifbar und anschaulich.

Martinskipferl aus Steinamanger
Szombathelyi Szent Márton kifli

„Pforte der 
Barmherzigkeit” 
von Heinz Ebner, 

am Domplatz 
in Eisenstadt

„Az Irgalmasság 
Kapuja”, 

a kismartoni 
Dómtéren,

Heinz Ebner 
műve
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Beszélgetés Horváth István Sándor atyával

Horváth István Sándor atya 1969-ben 
született Zalaegerszegen. 1988-ban a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnáziumban érettsé-
gizett. 1994-ben szentelték pappá Szom-
bathelyen. 1994 és 1995 között Letenyén 
volt káplán illetve plébános Tótszentmár-
tonban. Két év püspöki titkári szolgálat 
következett, majd 1997-től 2001-ig Gu-
torföldén teljesített plébánosi szolgálatot, 
emellett ellátta a Tófeji Plébániát is. 2002 
és 2004 között a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Titkárságának irodaigazgatója 
Budapesten. 2004 és 2007 között egyház-
jogot tanult a Pápai Gergely Egyetemen 
Rómában, majd 2007-től a mai napig is 
plébános Zalalövőn. István atya amellett, hogy ellátja plébánosi fela-
datait, rendszeresen ír felnőtteknek, gyermekeknek, képes munkafü-
zeteket készít iskolásoknak. 

Több mint egy tucatnyi könyvet írt már István atya. Mikor tu-
datosult Önben, hogy az írás által is tud evangelizálni, a külön-
böző korosztályokat megszólítani?
Ez egy folyamat eredménye. Amikor pappá szenteltek, elhatároztam, 
hogy soha nem fogok egyetlen prédikációt sem felolvasni a szent-
misén. Próbálok lelkiismeretesen felkészülni, de a mondanivalómat 
nem felolvasva szeretném átadni, hanem élő beszédként, közben a 
hallgatóságra, a hívekre figyelve. 10 évvel később kezdtem el leír-
ni az evangéliumhoz kapcsolódó magyarázatokat és elmélkedése-
ket. A pontosabb felkészülés érdekében változtattam a módszeren, 
de továbbra sem olvasom fel a leírt szövegeket a szentmisében. 
Egy idő után az internet segítségével is elkezdtem terjeszteni ezeket 
az elmélkedéseket. Kezdetben csak néhány személy kapta, akik to-
vábbadták ismerőseiknek. Ennek köszönhetően az évek során több 
ezresre bővült azok száma, akik naponta olvassák. Az elmélkedések-
ben sok történetet használok, amelyek a könnyebb megértést céloz-
zák. Főként a gyerekeknek fontos ez. Így születtek meg a nekik szó-
ló történetek, majd később könyvek. A könyvek esetében lényeges, 
hogy a gyermek ne csak szöveggel találkozzon, hanem képekkel is. A 
gyermekkönyvek nagyon gazdagok illusztrációk tekintetében.
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Könyveinek egy része mindennapi olvasmány lehet a hívek szá-
mára, másik része gyermekeknek szól, illetve számos Szent Már-
tonnal kapcsolatos könyve jelent meg. Mesélne a könyveiről?
2012-ben indítottam egy könyvsorozatot Szívem első gondolata cím-
mel, amely azóta is minden esztendőben megjelenik új tartalommal. 
Ez a könyv az év minden napjára tartalmaz egy rövid elmélkedést, 
tanítást, lelki üzenetet. Nem utólag jelenik meg az előző évről, hanem 
előre és a következő év napjaira szól. Sokan használják ezt a kötetet, 
a legtöbben minden évben megrendelik. Az olvasók visszajelzése sze-
rint ezzel kezdik mindennapjaikat. Bár a könyv címe a gyerekkorunk-
ban megtanult reggeli ima kezdete, mégsem elsősorban gyermekek-
nek, hanem felnőtteknek szól. A gyerekeknek egészen más stílusban, 
egyszerűbben és az ő gondolatviláguknak megfelelően érdemes írni. 
Az én könyveim témáit saját gyermekkorom élményeiből merítem, 
illetve hittant tanítok gyermekeknek, sokat vagyok köztük, s így az 
ő élményeiket, történeteiket öntöm írott formába. A Szent Márton 
jubileumi évre írtam egy róla szóló könyvet, amelyben életállomásait 
mutatom be a gyermekeknek. Minden részhez színes kép tartozik. E 
kis könyv nem csak magyarul, hanem szlovén és német nyelven is 
megjelent.

Milyen a személyes kötődése a savariai születésű szenthez, mi 
fogta meg Önt Szent Márton személyiségében? Mit tanulha-
tunk tőle?
Szent Márton püspök a mi egyházmegyénknek, a Szombathelyi Egy-
házmegyének a védőszentje. Itt született Szombathelyen, amelyet az 
ókorban Savariának neveztek. 1997-ben volt Szent Márton püspök 
halálának 1600. évfordulója. Én már akkoriban hangoztattam, hogy 
közeledik születésének 1700. évfordulója, el kellene kezdenünk fel-
készülni erre az évre. Többen nevettek ezen, de volt olyan pap, aki 
komolyan vette. Nála, az ő plébániája hívei között van is sok lelki gyü-
mölcse a mostani Szent Márton évnek, mert a felkészülés meghozta 
eredményét. 1997-ben és utána még egy alkalommal elzarándokoltam 
Franciaországba, hogy végigjárjam Szent Márton életének fontosabb 
helyszíneit. A krisztusi tanítás lelkes, fáradhatatlan hirdetője volt. Sze-
rintem elsősorban ezt a buzgóságot érdemes tőle megtanulnunk.

István atya az interneten keresztül is evangelizációs forradal-
mat indított, amikor a Napi Evangéliumi szolgáltatást létre-
hozta. Mit is jelent ez? Hogyan lehet csatlakozni, napi evan-
géliumi olvasóvá válni? Hány olvasója van jelenleg a levelező 
listának?
Az új kommunikációs fórumok az egyház számára is új lehetősége-
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ket biztosítanak az evangélium terjesztésére. E lehetőséget meglátva 
indítottam el 2004-ben az e-vangélium e-mail, 2011 óta pedig már 
okostelefon alkalmazás segítségével is olvasható, meghallgatható a 
napi lelki üzenet. A napi e-mailt közel 38 ezer személy kapja. Bár-
ki feliratkozhat az ingyenes szolgáltatásra a www.evangelium365.hu 
weboldalon.

István atya az írás mellett pedig még az építkezésre is szán 
időt. Újjászületett egy régi épület, amely a Szent Márton Za-
rándokház nevet kapta a Szent Márton Jubileumi évben. Ez he-
lyet biztosít evangelizációs kiadványok készítéséhez, valamint 
evangelizációs programokhoz gyerekeknek, felnőtteknek, idő-
seknek és családoknak egyaránt. Milyen jellegű programok 
valósulhatnak meg az épület falain belül? Jelenleg hány terme 
van, szállásra is van lehetőség?
Az egyházi közösségek életerejének egyik fokmérője, hogy milyen 
szerepet vállalnak a szeretetszolgálatban. Ennek fényében a napi 
evangélium olvasói évente jótékonysági gyűjtéssel fejezik ki, hogy 
egy közösségbe tartoznak és sorsközösséget vállalnak a szegények-
kel. Az iskolakezdéskor több tízezer iskolai füzettel, továbbá tanszer-
csomagokkal, karácsony előtt kb. 2000 ajándékkönyvvel segítik a rá-
szoruló gyermekeket és családokat. Így folytatják azt az embertárs 
iránti szeretetből fakadó és évszázadokat átívelő jótékonysági akciót, 
amelyet Szent Márton az ő katonaköpenyének kettévágásával és a 
koldusnak ajándékozásával indí-
tott el. Ezen és más karitatív te-
vékenységek végzésére, valamint 
az evangelizáció szolgálatára épült 
Zalalövőn a Szent Márton ház.
Gyermekeknek, fiataloknak, fel-
nőtteknek és idősebbeknek szer-
vezünk evangelizációs programo-
kat, lelki napokat, táborokat. Van 
egy 50 fő befogadására alkalmas 
termünk, továbbá két kisebb te-
rem, amelyekben 25-30 személy 
számára lehet előadást tartani. 
Van 2 szobánk, külön fürdővel és 
minikonyhával a zarándokok szá-
mára. Tervben van egy kerékpár-
kölcsönző is, hogy az itt megszálló 
vendégek napközben bejárhassák 
a vidéket.



ŐRSÉG46

Gespräch mit Pfarrer István Sándor Horváth

István Sándor Horváth ist seit 2007 als Pfarrer in Zalalövő tätig. 
Nebenbei veröffentlicht der Geistliche regelmäßig Texte für Erwachse-
ne und Kinder, erstellt illustrierte Arbeitsbücher für Schülerinnen und 
Schüler.

Pfarrer István, Sie haben bereits mehr als ein Dutzend Bücher 
geschrieben. Wann wurde Ihnen bewusst, dass auch durch 
das Schreiben ein Evangelisieren möglich ist und Sie damit die 
verschiedenen Altersgruppen erreichen können? 
Das ist das Ergebnis eines Prozesses. Als ich zum Priester geweiht 
wurde, beschloss ich, meine Predigten niemals einfach herunterzu-
lesen. Ich versuche mich gewissenhaft vorzubereiten – was ich zu 
sagen habe, möchte ich allerdings nicht vorlesen, sondern in freier 
Rede wiedergeben, dabei meine Zuhörer, die Gläubigen, im Blick ha-
ben. Zehn Jahre später begann ich Erläuterungen und Reflexionen zu 
den Evangelien niederzuschreiben. Im Sinne einer besseren Vorberei-
tung veränderte ich damit meine Methode, hielt aber weiterhin daran 
fest, während der Heiligen Messe niemals von meinen Niederschriften 
abzulesen. Nach einiger Zeit begann ich diese Texte auch über das 
Internet zu verbreiten. Zunächst gab ich diese nur an einige Personen 
weiter, die sie wiederum an Bekannte weiterleiteten. Dadurch wuchs 
im Laufe der Jahre die Zahl derer, die täglich meine Texte lesen, ste-
tig an. Die Erläuterungen ergänze ich durch Geschichten, damit sie 
besser verstanden werden. Das ist besonders für Kinder wichtig. So 
entstanden auch Geschichten für Kinder, später wurden daraus ganze 
Bücher. Bei den Kinderbüchern ist es wichtig, dass die kleinen Leser 
nicht nur Texten begegnen, sondern auch Bilder ansehen können. Die 
Kinderbücher sind daher sehr reich illustriert.

Einige Ihrer Bücher sind für die tägliche Lektüre für Gläubi-
ge gedacht, einige sind für Kinder geschrieben worden. Au-
ßerdem haben Sie auch zahlreiche Bücher publiziert, die den 
heiligen Martin thematisieren. Was können Sie uns über Ihre 
Werke erzählen?
Im Jahr 2012 begann ich mit der Buchreihe „Der erste Gedanke 
meines Herzens”, die jährlich erscheint. Diese Bücher enthalten kurze 
Betrachtungen, Lehren, theologische Botschaften für jeden Tag. Sie 
erscheinen nicht im Nachhinein für das vorangegangene, sondern im 
Vorhinein für das kommende Jahr. Viele benutzen diese Bände, die 
meisten bestellen sie jährlich. In den Rückmeldungen berichten die 
Leser, dass sie jeden Tag mit diesem Buch beginnen. Obwohl der Titel 
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des Buches die erste Zeile eines Morgengebetes ist, das wir in unserer 
Kindheit gelernt haben, ist es nicht für Kinder, sondern in erster Linie 
für Erwachsene gedacht. 
Für Kinder muss in einem völlig anderen Stil, einfacher und an ihrer 
Lebenswelt orientiert geschrieben werden. Diese Bücher schreibe ich 
aus meinen eigenen Kindheitserfahrungen heraus, außerdem halte ich 
Religionsstunden für Kinder, bin daher viel mit ihnen in Kontakt und 
lasse ihre Eindrücke und Erlebnisse in meine Schriften einfließen. Für 
das Martinsjahr habe ich ein Buch über den heiligen Martin geschrie-
ben, das den Kindern seinen Lebensweg vorstellt. Zu jedem Kapitel 
gehört ein buntes Bild. Dieses Buch ist nicht nur in ungarischer, son-
dern auch in slowenischer und deutscher Sprache erschienen. („Der 
Lebensweg des Heiligen Martin”, erschienen im Jahr 2015, Anm. d. 
Red.)

Welchen Bezug haben Sie persönlich zu dem in Savaria gebo-
renen Heiligen, was fasziniert Sie an der Persönlichkeit des 
heiligen Martin? Was können wir von ihm lernen?
Der heilige Martin ist der Schutzpatron unserer Diözese, der Diözese 
Szombathely. Er wurde hier in Szombathely geboren, das damals Sa-
varia genannt wurde. Im Jahr 1997 wurde der 1.600. Todestag des 
heiligen Martin begangen. Ich habe bereits damals betont, dass wir 
uns schon auf den nahenden 1.700. Geburtstag vorbereiten sollten. 
Viele haben darüber gelacht, aber einige Pfarrer nahmen dies ernst. 
In diesen Pfarren trägt das Martinsjahr reiche Früchte, das ist der 
guten Vorbereitung zu verdanken. Im Jahr 1997 und nachher noch 
einmal pilgerte ich nach Frankreich, um die wichtigsten Schauplätze 
seines Lebens zu besuchen. Er war ein unermüdlicher, begeisterter 
Verkünder der christlichen Lehre. Ich denke, dass besonders dieser 
Eifer ein Vorbild für uns sein kann.

Als Sie mit den Erläuterungen der Tagesevangelien im Inter-
net begannen, stellte dies einen revolutionären Akt dar. Was 
bedeutet das? Wie kann man sich anschließen und das Ta-
gesevangelium auch zugesendet bekommen? Wie viele Lese-
rinnen und Leser befinden sich derzeit auf Ihrer Adressliste?
Die neuen Kommunikationsformen bieten auch für die Kirche neue 
Möglichkeiten in der Verbreitung des Evangeliums. Diese Gelegenheit 
habe ich wahrgenommen und im Jahr 2004 das „e-vangelium” E-Mail 
eingerichtet, seit 2011 gibt es eine Anwendung für das Smartphone, 
über die theologische Texte abgerufen werden können. Das tägliche 
E-Mail erhalten um die 38.000 Personen. Jeder kann sich für diesen 
kostenlosen Dienst anmelden unter: www.evangelium365.hu 
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Zusätzlich zum Schreiben beschäftigen Sie sich auch mit dem 
Bauen. Ein altes Gebäude wurde neu errichtet und erhielt im 
Martinsjahr den Namen „Pilgerhaus Sankt Martin”. Dieses bie-
tet Raum für die Erstellung von evangelisierenden Publikati-
onen, ebenso wie für Programme für Kinder, Erwachsene, äl-
tere Menschen und Familien. Welche Veranstaltungen können 
dort abgehalten werden? Über wie viele Räume verfügt das 
Haus und gibt es dort auch Übernachtungsmöglichkeiten?
Die Vitalität einer Kirchengemeinde kann am Stellenwert der Wohltä-
tigkeit gemessen werden. Daher drücken die Leserinnen und Leser der 
Tagesevangelien durch eine jährliche Spendensammlung ihre Zusam-
mengehörigkeit und ihre Solidarität mit den Armen aus. Am Beginn 
des Schuljahres werden mehrere zehntausend Schulhefte, Schulpa-
kete und vor Weihnachten rund 2.000 Geschenke an bedürftige Kin-
der und Familien verteilt. Auf diese Weise setzen sie den Wohltätig-
keitsgedanken des heiligen Martin fort, den er mit der Mantelteilung 
gezeigt hatte. Auf diesen und anderen karitativen Aktionen ebenso 
wie auf der Verpflichtung zur Evangelisierung wurde in Zalalövő das 
Haus Sankt Martin aufgebaut.
Wir organisieren evangelisierende Programme für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und ältere Menschen ebenso wie theologische Tage und 
Lager. Das Haus verfügt über einen Raum für 50 Personen und zwei 
kleinere Räume, in denen Veranstaltungen für 25 bis 30 Personen 
abgehalten werden können. Weiters sind zwei Zimmer vorhanden, 
mit Badezimmer und einer kleinen Küche, diese sind für die Unter-
bringung von Pilgern vorgesehen. Geplant ist auch ein Fahrradverleih, 
damit unsere Gäste die Gegend erkunden können. 
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Beszélgetés Horváth József pápai prelátussal 

Lépjünk Szent Márton nyomába címmel a 
Szent Márton Jubileumi évben Horváth 
József pápai prelátus sorozatot indított 
a Vas Népe című megyei lapban, illetve 
a Szombathelyi Egyházmegye internetes 
oldalán. József atya emellett a különböző 
médiumokban, úgy mint a városi televízió, 
megyei, országos napilapok folyamatosan 
közöl Szent Márton életéről, lelkiségéről 
írásokat illetve tart előadásokat a savariai 
születésű szentről, így például a II. János 
Pál Katolikus Szakkollégium szervezésében 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központjában Szent Márton idő-
szerűsége címmel nyilvános előadássorozat 
kezdődött, amely a téli szemeszterben is tart még, és amelyre sok 
szeretettel várják a burgenlandi testvéreket is. 

Miért kezdett el foglalkozni Szent Márton életével, kultuszával, 
lelkiségével?
Mióta Szent Márton emlékezete a jubileumi év kapcsán napirenden 
van, mintha Szent Márton ügyét nem a helyén kezelnék. Ő a katolikus 
egyház szentje. Személye, karizmája átragyogja az évszázadokat. A 
„hogyan kövessük”, a „mit tanulhatunk tőle” alapvető kérdés helyett 
a hangsúly máshova tevődött. Jelesül „miféle programokat lehetne 
szervezni a neve alá”. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ami van, 
az rossz. Sokszor hallottam, aki Szent Márton nevét hallja, annak 
Szombathely jusson az eszébe. A korrekt megfogalmazás talán ez 
lenne: aki Szent Márton nevét hallja, annak az Isten jusson az eszébe. 
Mert nem Mártonnak van szüksége Szombathelyre, hanem Szombat-
helynek Mártonra, valamiféle lelki megújulás okán. Ő elsősorban nem 
Szombathely ikonikus figurája, hanem a katolikus egyház szentje, aki 
az isteni gondviselés kifürkészhetetlen akaratából éppen Savariában 
született. A szent iránti érdeklődés hiányát mi sem érzékelteti jobban, 
mint az, hogy a 2016. július 9-10-én, a Szent Márton jubileumi év fő 
eseményén, a pápa személyes megbízottja által celebrált szentmisén, 
látványosan kevesen voltak, talán 1500-an lehettek, míg a záró ese-
ményen, az Ákos koncerten tízszer annyian. Pedig lehetne Mártontól 
sokat tanulni: hitet, elkötelezettséget az Isten és ember iránt, a rossz 
felismerésének a képességét, imaéletet. Sajnos ezek manapság nem 
kurrens „cikkek”. 
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A tours-i Szent Márton Kulturális Központ munkálkodása nyomán az 
Európa Tanács anyagi támogatásával 2005-től elkezdődött a Tours-
Szombathely közötti úgynevezett Szent Márton Kulturális Útvonal ki-
építése. Engem az elnevezés zavar. Meggyőződésem, ha valaki egy 
szent nyomán jár, az zarándokúton és nem kulturális úton jár. Az is 
benne lehet, de csak úgy mellékesen. Ez az elnevezés, mintha Szent 
Márton laicizálásának valamiféle eszköze lenne. Ennek az útnak a 
megalkotói az „osztó polgárt” látják Mártonban, aki ideális eszmény 
lehet egy önző, gazdaság-orientált világban. Pedig az ő osztása nem 
emberbaráti, hanem Krisztus iránti szeretetből történt. Tette azért, 
mert szívében ott volt Jézus szava: „Amit egynek tesztek a legkiseb-
bek közül, nekem teszitek.” De ez már természetfölötti dimenzió, ami-
vel az ellaposodó hitű Nyugat-európai ember mit sem tud kezdeni. 
Értelmezhetetlen számomra az is, hogy a hangsúly szinte csak Szent 
Márton utóéletén van. Hogyan jelenik meg pl. a néprajzban, az iko-
nográfiában, az énekekben, a játékokban stb. A számos vetélkedő 
mintha csak egy történelmi személy életének eseményeit szeretné 
felidézni és rögzíteni a fejekben. E mellett minden kritika nélkül idézik 
fel a liba históriát, aminek semmi köze sincs Mártonhoz. Tényként fo-
gadják el, hogy Szent Márton itt Savariában megkeresztelte az édes-
anyját, holott ennek sincs nyoma a Sulpicius Severus életrajzban és 
még sorolhatnám tovább. A harmadik szempont az volt, hogy még 
nem találkoztam olyan emberrel, aki szeretett volna „Márton módra” 
élni, megtanulni, elsajátítani az ő lelkületét, amely túllép a köpeny-
felezés történetén. Ez utóbbi csak egy epizód esemény volt a 16-17 
éves Márton életében, az élete viszont a későbbi évtizedekben telje-
sedett ki. Ő elsősorban nem karitatív, hanem, mai kifejezéssel élve 
a szemlélődő, Istenben élő szent. Ehhez volt neki kiváló környezet 
a magány, a remeteség. De még ebben az élethelyzetében is, mint 
mágnes vonzotta magához korának értelmiségeit, akik tőle akartak 
tanulni. Ezek, és az ehhez hasonló események afféle féloldalas Már-
tont mutattak be. 
Szent Márton lelkiségének kutatásával, értelmezésével szeretnék 
közreműködni egy teljesebb Márton kép kialakításában. Ezek, és az 
ezekhez hasonló tapasztalatok késztettek arra, hogy mélyebben fog-
lakozzak Szent Márton lelkiségével, keresve azokat a kapcsolódási 
pontokat, amelyek segítségével új, lelki tartalommal töltődhet fel a 3. 
évezred kereszténye is.

Léteznek-e tévhitek Márton személyével kapcsolatban?
Igen, léteznek. A legelső tévhit, amit a köpenyfelezés megszámlál-
hatatlanul sok ábrázolása sugall. Ez egy 25-30 év körüli lovast mu-
tat be, hol páncélban, hol a későbbi századok éppen aktuális öltöze-
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tében. Sulpicius Severus a Vita Martini-ben nem írt dátumokat. De 
leírta, hogy 15 éves korában kényszerítette az apja a katonaságra és 
18 éves korában keresztelkedett meg. Amikor pedig a köpenyfelezés 
eseménye történt Amiens város kapujánál, ahol feltehetően az őrsé-
get ellenőrizte, 16-17 éves lehetett. Tehát még gyermek, megfelelő a 
mai középiskolás diáknak. 
Annak sincs nyoma Sulpicius Severus Vita Martini-jében, hogy megke-
resztelte volna az édesanyját. A kortárs történész csupán ennyit jegy-
zett fel:„lelki vágyának és szándékának megfelelően megszabadította 
anyját a pogányság tévedésétől.” Egyébként ekkor Márton még nem 
volt pappá szentelve. „Hiláriusz megpróbálta Mártont a diakonátus 
szolgálatával megbízva szorosabban magához és az isteni szolgálat-
hoz kötni, de ő ismételten vonakodott ettől, azt hangoztatva, hogy 
méltatlan rá. A nagy bölcsességű férfi belátta, hogy csak egy módon 
tudja lekötelezni, ha olyan feladattal bízza meg, amelynek elfogadá-
sához alázatra van szükség. Így arra kérte, hogy ördögűző legyen. 
Ezt a papi fokozatot Márton nem utasította vissza, nehogy úgy tűnjék, 
hogy megveti a kisebb papi rendet.” Számára tehát nem volt lehetsé-
ges, hogy a keresztség szentségét bárkinek is kiszolgáltassa. 
Azt is mondják, hogy Mártont a keresztelés után kikorbácsolták Savá-
riából. A valóság ez: „nyilvánosan megvesszőzték, majd végül a tar-
tományból is kiűzték.” Tehát nem Savariából, hanem a tartományból 
űzték ki az ariánus felfogású papok, ami az akkori Illíria tartomány 
volt. Mivel „Ariánus tévtanítása ezekben az években az egész földke-
rekségen elterjedt, de leginkább Illíriában.”
A legdurvább torzítás annak az emlegetése, hogy amikor püspökké 
választották, elbújt a libák közé. Ez egyáltalán nem igaz. A történet 
gyökere, hogy Márton neve a 11-12. századtól került a gazdasági 
évet lezáró mulatságok dalaiba. Ekkor vágták le a hízott libát, ekkor 
volt november 11-e, és kezdődött a karácsony előtti böjtidő. Ebből 
hogyan lett a libák közé bújás, az rejtély. Az első libás ábrázolása a 
Pannonhalmán őrzött Forgách kódex (16. sz. eleje) egyik iniciáléjában 
látható, amint Márton egyik kezében egy pásztorbotot, a másikban 
egy nyársra tűzött sült libát tart.

Nemrégiben Szent Márton imakönyvet állított össze József 
atya. Miért tartotta ezt fontosnak? Hol lehet elérni a kiad-
ványt?
Mert igény volt rá, oly annyira, hogy az imakönyv most már 4. kiadá-
sát érte meg. Tulajdonképpen nem tettem mást, mint összegyűjtöt-
tem a Szent Márton imákat, énekeket, verseket, beillesztve közéjük a 
Sulpicius Severus Vita Martini egy-egy részletét, a könyv elejére téve 
a legismertebb imáinkat. Szeptember elején tartottam a Martineum-
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ban egy kétnapos, bentlakásos, intenzív Szent Márton lelkigyakorla-
tot, ahol magam is „élesben” próbáltam ki az imakönyvet. Örömteli 
meglepetéssel tapasztaltam, hogy a résztvevők, de jó magam is, kin-
cset találtunk benne, aminek ki-ki a maga módján hangot is adott. 
Ha ez az imakönyv, mint segédeszköz, Istenhez emeli a lelket, már 
érdemes volt a belé fektetett sok munka. Egyébként a Martinus Kiadó 
könyvesboltjában kapható, amely a szombathelyi püspökség mellett 
van.

A „Lépjünk Szent Márton nyomába” sorozat által valóban meg-
ismerhetjük Szent Mártont. Nekem személy szerint különösen 
is tetszik a „Kell-e nekünk Szent Márton” illetve a „Szent Már-
ton lelki energiája” című részek. Megosztaná olvasóinkkal is 
ezeket a gondolatokat?
Nagyon szívesen.
„Kell-e nekünk Szent Márton?” – kérdezte tőlem valaki minap. „Mi-
ért, talán úgy gondolja, hogy nincs?” – kérdeztem vissza. Meglepett 
a válasza. Szerinte Szent Márton „jól jön a városnak, mert sikerül 
városrészeket ezen a címen felújítani. Jól jön az idegenforgalomnak, 
mert a hívó szóra, gyere Szent Márton szülővárosába, tódulnak a za-
rándokok. Árulják Szent Márton borát, meg mindenfélét, ami pénzt 
hoz. Üzlet lett Szent Mártonból, nem gondolja, uram?”
Rám nézett, és választ sem várva folytatta.
„Jól jön a gyerekekkel foglalkozóknak, mert új tartalmat tudnak adni 
a kvízjátékoknak. De hát Szent Márton ember volt a talpán, mégpedig 
szent ember, vett fordulatot a szóáradat. Tudja, talpig emberek, be-
csületes emberek meg nem igen kellenek manapság, nem is beszélve 
a szentekről. Azt sem nagyon tudjuk már, hogy kik azok a szentek. 
Hitetlen, közömbös nemzedékek sora nőtt föl. Számukra a szent affé-
le idegen test, legfeljebb történelem. Most meg tessék, itt van, még a 
csapból is Szent Márton folyik…”
Elgondolkodtam azon, amit mondott, nem szálltam vitába vele, de 
megpróbáltam összegereblyézni néhány gondolatot, hogy tényleg a 
mai nemzedék számára idegen test lenne Szent Márton? Úgy talál-
tam, hogy bizony lehetne Mártontól tanulni, még a nem hívőnek is, ha 
mást nem, legalább stílust, emberséget és tisztességet.
A „stílus maga az ember”, mondta 1753-ban Georges-Louis Leclerc, 
Buffon grófja, természettudós, akit a Francia Akadémia tagjai közé 
választott. Székfoglaló beszédében hangzott el szájából ez a mondat. 
Jelezni kívánta ezzel azt, hogy nem mindegy, hogyan nyilvánulunk 
meg, hiszen árulkodunk vele személyiségünkről. 
Furcsa világot élünk. A gyermekeket, tisztelet a kivételnek, manapság 
már nem a család, a pedagógus, az iskola tanítja, ha úgy tetszik „stí-
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lusra”, hanem az élet maga, amely nem biztos, hogy mindig a legjobb 
tanítómester. A jó és rossz között különbséget tenni nem tudóknak 
pedig az élet kiválóan alkalmas arra, hogy rosszakat és még rosszab-
bakat és talán jókat és jobbakat „termeljen” ki. Sajnos úgy tűnik, 
mintha manapság nagyobb lenne a fogékonyság a rosszra, mint a 
jóra. 
Kosztolányi írja: „A stílus mögött egy ember van, az ember mögött 
egy élet van.” Olvasgatva Márton életrajzát kortársa és tanítványa 
Sulpicius Severus tollából, azt kell mondanom, hogy Márton Ember 
volt, a nagybetűs Ember, a mélyen hívő és Istenben élő ember, aki 
minden élethelyzetben emberként viselkedett. 
A hely szűke miatt csak néhány emberi vonását emelem ki, ami akár 
követendő minta is lehetne még nem hívő számára is.
A katonákat harcra, küzdelemre, keménységre, az ellenség legyőzé-
sére nevelik. Mártont, a katonát is erre nevelték. 15 éves korától, 5 
évig teljesített katonai szolgálatot, és korának megfelelő kiképzésben 
részesült. A római birodalom erőszak-hatalom volt, a hódításaival, 
rabszolga társadalmával, a meghódított területek kizsákmányolásá-
va. E cél elérése érdekében képezték a legionáriusokat. Márton mégis 
tudott más lenni, mint a környezete. Életének erről az időszakáról 
életrajzírója, Sulpicius Severus ezt írta:
„Igen jóindulatú volt a (katona) társaival szemben: csodálatra méltó 
szeretet, valamint emberi mértéket felülmúló türelem és alázatosság 
jellemezte.”
„Jóindulat, szeretet, türelem, alázatosság…” a mai időkben nem igen 
keresett „áruféleség”. Pedig igen nagy szükség lenne rá. Persze, ha 
meg lehetne venni, készáruként a boltban. Csakhogy az ilyesmiért 
keményen meg kell dolgozni. Másokon uralkodni, másokat legyőz-
ni, letiporni igen, de önmagunkat megnevelni, nem egyszerű feladat. 
Márton, önmagát nevelte emberré szeretettel, türelemmel és aláza-
tossággal. Pontosan úgy, ahogyan mesterétől, Jézustól tanulta.
Weöres Sándor, városunk másik nagy szülötte hasonlót fogalma-
zott meg: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy 
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.” Aki 
erre képes, az már jóindulatú, türelmes és alázatos. Márton valahol 
„egy húron pendült” Weöressel, vagy Weöres Mártonnal? Vagy talán 
ugyanabból a forrásból táplálkoztak mind a ketten? Lehetséges, sőt 
nagyon valószínű.
A költő így folytatta: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alat-
tad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Így már talán összeáll a 
kép. Az ember és a szent együtt van. Legalábbis Szent Mártonban. 
Mártonban ott volt az a „létra”, amely benne összekötötte a földet az 
éggel, és az eget a földdel. Talán ez hiányzik nekünk? Nem tudom.
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Honnan volt Mártonnak lelki energiája?
Szent Márton úgy vonult be a köztudatba, mint az irgalmas szeretet 
szentje, akiben mintha Isten irgalma öltött volna testet. A liberális 
francia, de szent Márton tiszteletét mégis előnyben részesítő körök 
mellőzni akarván a szentet, deszakralizálják, és „citoyen partagé”-
nak, „osztó polgárnak” nevezik. 
A tapasztalati világon túl nem látó embernek eszébe sem jut feltenni 
a kérdést, miért volt Márton, a katona, a szerzetes, a püspök olyan, 
amilyen? Honnét volt a lelki energiája ahhoz, hogy korának szemléle-
tével szemben, egy egészen másfajta cselekvési módot képviseljen?
Kortársa és életrajzírója, Sulpicius Severus Mártonnak azon életsza-
kaszáról, amikor Márton éppen apja kényszerítésére katonai kikép-
zésben részesült és az amiens-i köpenyfelezés is történt, többek kö-
zött ezt írta: 
„Rabszolgájával szerepet cserélt. Ő, az ura szolgálta ki szolgáját[…] 
Igen jóindulatú volt a társaival szemben[…] Emberi mértéket felülmú-
ló türelem és alázatosság jellemezte. […]Virrasztott a betegek mel-
lett, segített a nyomorultakon, táplálta a szűkölködőket, ruhával látta 
el a mezíteleneket[…] a mindennapi élelemre szükségesen kívül sem-
mit sem tartott meg magának a zsoldjából. Már ekkor sem csak süket 
hallgatója volt az evangéliumnak, és nem törődött a holnappal.”
A mártoni lelkületnek eme leírása után kezdi el Sulpicius Severus a 
köpenyfelezés történetét: „Így történt meg egy szokottnál jóval ke-
ményebb tél közepén…” 
Mindezekből két dolog következik. Az egyik, hogy a köpenyfelezés 
nem egy elszigetelt eseménye volt Márton életének, hanem hívő élet-
szemléletének természetes megnyilatkozása. A másik, hogy ennek a 
forradalmi és szokatlan magatartásnak lelki forrása csak a mélységes 
Isten-kapcsolata lehetett. Mert tetteivel „e szent ember […] nem vá-
gyódott hiú emberi dicsőségre, hanem tettében Isten jóságát ismerte 
fel.”
Szent Márton életrajzának ezek a szövegösszefüggései világossá te-
szik, hogy a köpenyfelezés nem pillanatnyi fellobbanás volt, hanem 
természetesen következett a hívő életszemléletéből és a szoros Isten-
kapcsolatából.
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Gespräch mit Prälat József Horváth

József Horváth, päpstlicher Prälat, veröffentlichte unter dem Titel 
„Treten wir in die Spuren des heiligen Martin” Texte in der Regio-
nalzeitung „Vas Népe” und auf der Homepage der Diözese Szombat-
hely. Pfarrer József schreibt außerdem für verschiedene Medien Texte 
über das Leben und die Haltung des heiligen Martin, zum Beispiel für 
das städtische Fernsehen, für regionale und überregionale Tageszei-
tungen. Außerdem hält er in regelmäßigen Abständen Vorträge. Vom 
katholischen „II. János Pál Kollegium” wurde zum Beispiel eine Veran-
staltungsreihe am Savaria Campus der Westungarischen Universität 
organisiert, die den Titel „Die Aktualität des heiligen Martin” trägt. 

Warum haben Sie begonnen, sich mit dem Leben des heiligen 
Martin, seiner Botschaft und seinem Kult, zu beschäftigen?
Seit das Martinsgedenken, im Zusammenhang mit dem Jubiläums-
jahr, an der Tagesordnung steht, scheint es in eine falsche Richtung zu 
gehen. Er ist der Heilige der katholischen Kirche. Seine Person, sein 
Charisma strahlte all die Jahrhunderte hindurch. Anstelle der Frage, 
wie wir ihm nachfolgen und was wir von ihm lernen können, wurde 
ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Nämlich: Welche Programmpunkte 
können organisiert werden, die man unter seinen Namen stellen kann. 
Damit möchte ich nicht sagen, dass alles, was vorhanden ist, schlecht 
ist. Oft habe ich gehört, dass jemand, der den Namen „heiliger Mar-
tin” hört, sofort an Szombathely denken soll. Die korrekte Auffassung 
wäre aber vielleicht: Wenn jemand den Namen „heiliger Martin” hört, 
sollte dieser sofort an Gott denken. Denn nicht Martin braucht Szom-
bathely, sondern Szombathely braucht Martin, für eine Art geistige Er-
neuerung. Er ist in erster Linie nicht die Ikone Szombathelys, sondern 
der Heilige der Katholischen Kirche, der dem unergründlichen Willen 
der göttlichen Vorsehung nach eben in Savaria zur Welt gekommen 
ist. Nichts zeigt das Fehlen des Interesses für den Heiligen besser, als 
dass dem Höhepunkt des Jubiläumsjahres am 9. Juli 2016, nämlich 
der Heiligen Messe, die unter Anwesenheit des Apostolischen Nuntius 
gefeiert wurde, weniger Menschen beiwohnten – es waren vielleicht 
um die 1.500 Personen – als dem Abschlussevent, dem Konzert von 
Ákos, an dem zehnmal so viele Leute teilnahmen. 
Dabei könnte man von Martin so viel lernen: seinen Glauben, seinen 
Einsatz für Gott und die Menschen, seine Fähigkeit das Falsche zu 
erkennen, sein Gebetsleben. Leider sind diese Dinge heute keine be-
liebten Themen. 
Basierend auf der Arbeit des Sankt Martin Kulturzentrums in Tours, 
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begann, mit Hilfe der Unterstützung des Europarates, ab dem Jahr 
2005 der Ausbau des sogenannten „Sankt Martin Kulturweges” zwi-
schen Tours und Szombathely. Mich stört diese Benennung. Ich bin 
der Überzeugung, wenn jemand auf den Spuren eines Heiligen wan-
delt, dieser einen Pilgerweg beschreitet und keinen Kulturweg. Natür-
lich kann auch die Kultur eine Rolle spielen, aber nur am Rande. Diese 
Benennung klingt so, als diene diese Sache dazu, den heiligen Martin 
zu verweltlichen. Diejenigen, die diesen Weg so benannt haben, se-
hen in Martin den „teilenden Bürger”, der ein Ideal sein kann in dieser 
egoistischen, am Besitz orientierten, Welt. Dabei ist sein Teilen nicht 
aus humanitären Gründen, sondern aus Gründen der Christusliebe 
geschehen. Er tat es, weil er Jesu Worte in seinem Herzen trug: „Was 
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.” Doch mit dieser transzendentalen Dimension kann der vom 
Glauben entfernte Westeuropäer nichts anfangen. 
Meiner Meinung nach ist es auch seltsam, dass der Schwerpunkt nur 
auf dem Nachleben des heiligen Martin liegt. Wie er zum Beispiel in 
der Ethnographie, in der Ikonografie, im Gesang, in den Spielen usw. 
dargestellt wird. Es scheint so, als wolle man ihn ganz auf die ge-
schichtliche Figur reduzieren und dieses Bild in den Köpfen festigen.
Nebenbei wird die Historie der Gans behandelt, die in absolut keinem 
Zusammenhang mit Martin steht. Sie nehmen es als Tatsache, dass 
Martin hier in Savaria seine Mutter getauft hat, dabei ist auch da-
für kein Beleg in den Schriften des Sulpicius Severus zu finden, und 
so könnte ich noch mehr aufzählen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich 
noch keinen Menschen getroffen habe, der gerne auf „Martins Art und 
Weise” leben möchte, der sich seine Geisteshaltung, die weit über 
die Geschichte mit der Mantelteilung hinausgeht, aneignen möchte. 
Diese Geschichte war eine Episode aus dem Leben des 16- bis 17-jäh-
rigen Martin, sein Lebenswerk vervollständigte sich jedoch erst durch 
die späteren Jahrzehnte seines Lebens. Er war in erster Linie nicht 
karitativ tätig, sondern war ein Heiliger der sein Leben, für heutige 
Begriffe, beschaulich lebte und nach Gott ausrichtete. Dafür suchte 
er sich die Einsamkeit, die Einsiedelei aus. Aber auch in dieser Le-
benssituation zog er wie ein Magnet die Intellektuellen an, die von 
ihm lernen wollten. Ich möchte dazu beitragen, ein vollständigeres 
Bild von Martin zu entwickeln. Meine Erfahrungen erlaubten mir eine 
tiefergehende Beschäftigung mit der Geistlichkeit Martins, im Zuge 
derer ich besonders jene Aspekte herausarbeiten wollte, von denen 
die Menschen heute in ihrer Spiritualität profitieren können.
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Gibt es im Zusammenhang mit Martins Person irgendwelche 
Irrtümer?
Ja, solche gibt es. Den ersten zeigen viele Darstellungen der Manteltei-
lung. Diese zeigen einen 25- bis 30-jährigen Ritter, der eine Rüstung 
trägt, die erst in der späteren Zeit gebräuchlich war. Sulpicius Severus 
verzeichnete in der Vita Martini keine Jahresangaben. Aber er schrieb, 
dass Martin mit 15 Jahren in die Armee eintrat und mit 18 Jahren ge-
tauft wurde. Als sich die Geschichte mit der Mantelteilung am Stadttor 
von Amiens, wo er wahrscheinlich die Wache kontrollierte, ereignete, 
war Martin also ungefähr 16 oder 17 Jahre alt. Also noch ein Kind. Es 
gibt in der Vita Martini des Sulpicius Severus keinen Beleg, dass er 
seine Mutter getauft hätte. Sein Zeitgenosse bemerkt nur folgendes: 
„So befreite denn Martin, wie er es sich in Herz und Sinn vorgenom-
men hatte, seine Mutter vom Irrtum der heidnischen Religion”. Übri-
gens war Martin damals noch nicht zum Priester geweiht. „Ebendieser 
Hilarius aber versuchte, ihn durch die Verleihung des Diakonats enger 
an sich zu binden und ihn [zugleich] mit einem kirchlichen Amt in 
die Pflicht zu nehmen. Aber da Martin sich immerfort gesträubt und 
verkündet hatte, er sei unwürdig, erkannte der Mann in seiner tiefen 
Einsicht, dass er sich nur auf eine [einzige] Art und Weise einbinden 
ließe, [nämlich] wenn er ihm eine Aufgabe zuteilte, in der man einen 
Anlass sehen könnte, sich gekränkt zu fühlen. Deshalb machte er ihn 
zum Exorzisten. Die Einsetzung in dieses Amt lehnte Martin nicht ab, 
um nicht den Anschein zu erwecken, er habe es wegen des niedrigen 
Ranges verachtet.” Daher war er zu dieser Zeit noch gar nicht befä-
higt, irgendjemanden zu taufen.
Es wird auch gesagt, dass Martin nach seiner Taufe aus Savaria ver-
trieben wurde. Die Wahrheit ist: „denn er wurde sogar öffentlich mit 
Ruten geschlagen und schließlich gezwungen, die Stadt zu verlassen”, 
die arianischen Bischöfe vertrieben ihn nicht nur aus der Stadt, son-
dern aus der Provinz, welche die damalige Provinz Illyricum war. Denn 
Sulpicius schrieb: „Als dann der arianische Irrglaube auf dem ganzen 
Erdkreis und besonders im Illyricum [wie Unkraut] aus dem Boden 
geschossen war [...]”
Die gröbste Verzerrung ist die Geschichte, dass Martin sich bei den 
Gänsen versteckt haben soll, als er zum Bischof gewählt wurde. Der 
Grund für die Entstehung dieser Geschichte ist, dass Martins Name im 
11. bis 12. Jahrhundert in die Lieder eingebaut wurde, die am Ende 
des landwirtschaftlichen Jahres zur Feier gesungen wurden. Zu dieser 
Zeit wurden die gemästeten Gänse geschlachtet, nach dem 11. No-
vember begann die adventliche Fastenzeit. Wie daraus die Mär vom 
Verstecken bei den Gänsen wurde, ist wahrlich ein Rätsel. Die erste 
Darstellung mit Gans ist im Forgách Kodex (Anfang 16. Jahrhundert), 



ŐRSÉG58

der in Pannonhalma aufbewahrt wird, zu sehen. In der einen Initiale 
ist Martin dargestellt, der in einer Hand einen Hirtenstab hält, in der 
anderen eine gebratene Gans. 

Vor kurzem haben Sie, Pfarrer József, ein Martinsgebetbuch 
zusammengestellt. Wieso hielten Sie dies für wichtig? Wo 
kann diese Publikation erworben werden?
Weil die Nachfrage derart groß war, wurde nun schon die 4. Auflage 
des Gebetbuches gedruckt. Eigentlich habe ich nichts Anderes getan, 
als die Martinsgebete, -lieder und -gedichte zusammenzusammeln, 
dazwischen einige Auszüge aus der Vita Martini von Sulpicius Severus 
angeordnet, zu Beginn des Buchs die bekanntesten Gebete. Anfang 
September hielt ich im Martineum zweitägige Exerzitien ab, die unter 
dem Zeichen des heiligen Martin standen, dabei testete ich dieses Ge-
betsbuch „in der Praxis”. Mit freudiger Überraschung musste ich fest-
stellen, dass sowohl ich als auch die Teilnehmer in diesem einen klei-
nen Schatz gefunden hatten. Wenn dieses Gebetsbuch als Hilfswerk-
zeug dienen kann, damit es die Seele ein Stück zu Gott erhebt, dann 
hat sich die viele Arbeit, die darin investiert wurde, schon gelohnt. Es 
ist übrigens im Buchgeschäft des Martinus Verlages erhältlich, dieses 
befindet sich neben dem Szombathelyer Bischofshof. 

Im Rahmen der Reihe „Treten wir in Martins Spuren” können 
wir den heiligen Martin näher kennenlernen. Mir persönlich 
gefallen die Teile mit „Brauchen wir den heiligen Martin?” be-
ziehungsweise „Die geistliche Energie des Martin” am besten. 
Würden Sie diese Gedanken mit uns teilen?
Sehr gerne. 
„Brauchen wir den heiligen Martin?”, wurde ich eines Tages gefragt. 
„Wieso, meinen Sie denn, es gäbe keinen?”, antwortete ich mit einer 
Gegenfrage. Die Antwort der Herren überraschte mich. Seiner Auf-
fassung nach sei Martin „gut für die Stadt, denn unter diesem Titel 
konnten Teile der Stadt erneuert werden. Er ist gut für den Fremden-
verkehr, weil die Gläubigen es für wichtig halten, die Geburtsstadt des 
heiligen Martin zu besuchen, drängen die Pilger in die Stadt. Martins-
wein wird verkauft, und noch vieles andere, das Geld einbringt. Aus 
dem heiligen Martin ist ein Geschäft gemacht worden, meinen Sie 
nicht auch, mein Herr?”
Er sah mich an und fuhr fort, ohne eine Antwort abzuwarten.
„Es kommt denen, die mit Kindern zu tun haben, sehr gelegen, denn 
damit haben sie ein neues Thema für (Quiz-)Spiele. Aber der heili-
ge Martin war in erster Linie ein Mensch, außerdem ein Heiliger.”, so 
nahm das Gespräch eine Wendung. „Wissen Sie, ehrliche Menschen 
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braucht die Welt heute nicht mehr, geschweige denn Heilige. Heute 
weiß man nicht einmal mehr, wer diese Heiligen überhaupt sind. Die 
Heiligen sind Fremdkörper geworden, sind in erster Linie Teil der Ge-
schichte. Und jetzt bitteschön, sind wir soweit – der heilige Martin ist 
überall und tropft quasi sogar aus den Wasserleitungen…”
Ich begann über seine Worte nachzudenken, begann keine Diskussion 
mit ihm, machte mir aber einige Gedanken darüber, ob der heilige 
Martin für die heutige Gesellschaft tatsächlich ein Fremdkörper sei. So 
bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man natürlich von Martin ler-
nen könnte – auch diejenigen, die nicht gläubig sind – und zwar, wenn 
schon nichts anderes, dann zumindest seinen Stil, seine Menschlich-
keit und Rechtschaffenheit. 
„Der Stil ist der Mensch selbst”, sagte im Jahr 1753 Georges-Louis 
Leclerc, der Graf von Buffon und Naturforscher, der Mitglied der fran-
zösischen Académie des sciences war. Bei seiner Antrittsrede ließ er 
diesen Satz fallen. Damit wollte er ausdrücken, dass es nicht egal ist, 
wie wir uns äußern, weil wir damit unsere Persönlichkeit offenbaren. 
Wir leben in einer seltsamen Welt. Die Kinder – gepriesen seien die 
wenigen Ausnahmen – werden heute nicht mehr von der Familie, den 
Pädagogen und der Schule unterrichtet, sondern vom Leben selbst, 
wobei ich mir nicht sicher bin, ob dieses tatsächlich immer der beste 
Lehrmeister ist. Für diejenigen; die nicht Bescheid wissen über den 
Unterschied zwischen gut und böse, ist dieses Leben sehr gut geeig-
net, um Schlechte und noch Schlechtere und Gute und noch Bessere 
hervorzubringen. Leider scheint es so, als wäre heute die Empfäng-
lichkeit für das Schlechte weitaus größer als die für das Gute.
Kosztolányi sagte: „Hinter dem Stil befindet sich ein Mensch, hinter 
dem Menschen ein Leben.” Wenn ich den von Sulpicius Severus ge-
schriebenen Lebenslauf Martins lese, dann muss ich sagen, dass Mar-
tin ein wahrhaftiger Mensch war. Einer, der tief gläubig war und ein 
gottgefälliges Leben lebte, der sich in jeder Lebenslage menschlich 
verhielt.
Aus Gründen des Platzmangels hebe ich nur einige menschliche Ei-
genschaften heraus, die ein Vorbild für die heutigen Gläubigen sein 
könnten. Die Soldaten werden für die Schlacht, den Kampf, das Be-
siegen des Feindes trainiert. Auch Martin, der Soldat, wurde so erzo-
gen. Ab seinem 15. Lebensjahr hat er seinen 5-jährigen Militärdienst 
abgeleistet und die Ausbildung absolviert. Die Macht des Römischen 
Reiches beruhte auf der Gewalt, mit der die besetzten Gebiete aus-
gebeutet wurden. Für dieses Ziel wurden die Legionäre ausgebildet. 
Martin schaffte es dennoch, anders zu sein als sein Umfeld. Über diese 
Zeit seines Lebens schrieb Sulpicius Severus folgendes: 
„Er brachte seinen Kameraden viel Güte entgegen und bewunderns-
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werte Nächstenliebe, seine Duldsamkeit und Demut aber überstiegen 
das menschliche Maß.”
Güte, Liebe, Duldsamkeit, Demut… in der heutigen Zeit keine be-
gehrten „Güter”. Dabei wäre genau das zur Zeit gefragt. Natürlich, 
wenn diese nur wie Fertigware in den Geschäften zu kaufen wären. 
Nur muss solcherlei hart erarbeitet werden. Andere beherrschen, an-
dere besiegen, auf anderen herumtrampeln ja, aber an sich selbst zu 
feilen, das ist keine einfache Aufgabe. Martin arbeitete an sich selbst 
was die Nächstenliebe, die Geduld und die Demut betraf. Genauso wie 
er es von seinem Meister, Jesus Christus, gelernt hatte. 
Weöres Sándor, der zweite große Sohn unserer Stadt, drückte ähn-
liches aus: „Es gibt nur einen Befehl, alles andere ist ein Rat: Strebe 
danach so zu fühlen, zu denken, zu handeln, dass es zu Gunsten aller 
sei.” Wer dazu fähig ist, der ist schon wohlwollend, geduldig und de-
mütig. Martin war auf einer Wellenlänge mit Weöres. Oder Weöres mit 
Martin? Oder vielleicht nährten sich beide aus der selben Quelle? Das 
ist möglich, sogar sehr wahrscheinlich. 
Der Schriftsteller setzte seine Gedanken so fort: „Es gibt nur eine Er-
kenntnis, alles andere ist nur ein Ansatz: Unter dir ist die Erde, über 
dir der Himmel, in dir die Leiter.” So fügt sich das Bild eventuell schon 
zusammen. Der Mensch und der Heilige sind eines. Zumindest beim 
heiligen Martin. In Martin war diese „Leiter”, die in ihm die Erde mit 
dem Himmel verband, den Himmel mit der Erde. 
Vielleicht fehlt uns das? Ich weiß es nicht.

Woraus schöpfte Martin seine geistige Energie?
Der heilige Martin machte sich als barmherziger Heiliger einen Na-
men, der so handelte, als hätte er Gottes Barmherzigkeit im Leibe. 
Die liberalen Franzosen, die Martin verehrten, aber umgehen wollten, 
wollten ihn verweltlichen und nannten ihn „citoyen partagé”, den „tei-
lenden Bürger”. 
Der Mensch, der über die empirisch wahrnehmbare Welt nicht hinaus-
denkt, kommt gar nicht auf die Frage, warum Martin, der Soldat, der 
Mönch, der Bischof, so war wie er war. Woher nahm er die geistige 
Energie dafür, im Angesicht der damaligen Gesinnung, eine völlig an-
dere Handlungsweise zu repräsentieren? 
Sein Zeitgenosse und Biograph, Sulpicius Severus, schrieb über die 
Zeit, als Martin gerade seine Ausbildung zum Soldaten absolvierte 
und die Mantelteilung in Amiens geschah:
„Er begnügte sich mit einem einzigen Sklaven in seinem Gefolge, den 
aber er, der Herr, zu bedienen pflegte, [so] die Rolle mit ihm tau-
schend. [...] Er brachte seinen Kameraden viel Güte entgegen [...] 
seine Duldsamkeit und Demut aber überstiegen das menschliche Maß 
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[...] Er stand nämlich den Notleidenden bei, half den Elenden, speiste 
die Bedürftigen, kleidete die Nackten und behielt von seinem Militär-
sold für sich nur so viel zurück, wie er zum täglichen Leben brauchte. 
Schon damals hatte er für die Lehre des Evangeliums ein offenes Ohr 
und dachte nicht an Morgen.”
Nach der Beschreibung von Martins Wesen begann Sulpicius Severus 
die Erzählung von der Mantelteilung folgendermaßen: „[...] begegnete 
er mitten in einem Winter, der strenger war als gewöhnlich [...]” 
Daraus lassen sich zwei Dinge folgern. Einerseits, dass die Mantel-
teilung keine alleinstehende, exklusive Begebenheit in Martins Leben 
war, sondern aus der Lebenseinstellung des Gläubigen resultierte. An-
dererseits, dass die Quelle für diese revolutionäre und ungewohnte 
Haltung alleine nur eine tiefe Verbindung zu Gott sein kann. 
Denn mit seiner Tat „ließ sich der glückselige Mann nicht zur Begier-
de nach menschlichem Ruhm hinreißen, sondern erkannte in seinem 
Werk die Güte Gottes”.
Diese Textzeilen aus dem Lebenslauf des heiligen Martin zeigen, dass 
die Mantelteilung keine plötzliche Erleuchtung war, sondern sich ganz 
natürlich aus der Lebenseinstellung des Gläubigen ergab und aus sei-
ner engen Verbindung zu Gott.
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Beszélgetés Seifner Erich plébánossal

Dr. Seifner Erich, felsőőri plébános, a 
Kismartoni Egyházmegye Hitoktatási Iro-
dájának igazgatója. 

Szent Márton születésének 1700. év-
fordulóját ünnepeljük 2016-ban. Mit 
jelent ez a jubileumi év véleménye 
szerint a Kismartoni Egyházmegye hí-
vei illetve papsága számára?
A szentek példaképek. Megtanulhatjuk tő-
lük, mit jelent kereszténynek lenni és Jé-
zust követni. Így Szent Mártontól is. Ő a 
keresztény felebaráti szeretet példaképe 
és a könyörületesség ikonja. Születésének 

1700. évfordulója felhívás mindannyiunk számára, hogy meggyőző-
désből jó keresztényként éljünk és Jézust szolgáljuk, azáltal, hogy az 
embereket, főként a szegényeket és a rászorultakat segítjük.

Milyen programok valósultak meg az egyházmegyében? Sike-
rült-e közelebb hozni a savariai születésű szent alakját a hívő 
közösségekhez?
A jubileumi évben egyházmegyénkben számos rendezvényt tartottak, 
amelyek mind azt a célt szolgálták, hogy kiemeljék Szent Márton sze-
mélyének jelentőségét napjainkban.
Augusztusban például az egyházmegyei „Szent Márton nyomdokain” 
mottójú zarándokút a franciaországi Tours-ba vezetett, ahol Márton 
püspök volt.
A Lelkipásztori Hivatal a plébániák, csoportok és iskolák számára saját 
segédanyagot adott ki a Márton-év kapcsán. A „Regenbogen” című 
gyermekújság szeptemberi számát teljes egészében Szent Mártonnak 
szentelték, amelyet különkiadásként bocsátottak egyházmegyénk 
rendelkezésére. Kismartonban, az Egyházmegyei Múzeumban jelen-
leg Szent Márton burgenlandi ábrázolásairól szóló kiállítás látható: 
szobrok, képek, üvegablakok, körmeneti zászlók, …

Mit tudunk arról, hogy hogyan tisztelték a szentet korábban a 
burgenlandi tartományban, illetve Felsőőrött, és milyen for-
mában követik Szent Márton tanításait? 
Egyházmegyei püspökünk, Zsifkovics Ägidius jelenleg a menekültek 
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és menedékkérők segítése érdekében végzett munkánkat tartja az 
elsődleges mártoni cselekedetnek. Ägidius püspök azt is szeretné, ha 
minden burgenlandi egyházközség befogadna egy menekült családot. 
Mivel a mi plébániánk nem rendelkezik e célra megfelelő helyiségek-
kel, mártoni cselekedetünk abban nyilvánul meg, hogy a Kontaktzent-
rum termeit díjtalanul a Caritas rendelkezésére bocsátjuk a menekül-
tek számára tartott német tanfolyamok megtartásához.

Mi fogta meg Önt Szent Márton alakjában? Miért lehet aktuá-
lis életének, hivatásának üzenete a 21. századi ember számá-
ra? Mint a Hitoktatási Iroda igazgatója, mit üzen Szent Márton 
alakja a mai fiataloknak?
Szent Márton a „konstantini fordulat” idején élt, amikor nagy válto-
zások mentek végbe, amelyek sok ember életében irányváltoztatást 
jelentettek. Nekem Szent Mártonban az imponál, ahogy ezekre a ki-
hívásokra reagált: a bátorsága, a kiállása, mindenekelőtt az egyszerű 
életvitele, a szegények és a szükséget szenvedők iránti szolidaritása 
— amelyre jó szemléltető példa az Amiens kapuja előtt fagyoskodó 
koldussal való köpenymegosztás.
Fiatalon, pogány környezetben nevelkedve, a szülei akarata ellenére 
készült a keresztségre. A császári seregben befutott fényes karriernél 
fontosabb volt számára Jézus Krisztusban való hite. Őt akarta követni 
és szolgálni. 5 év katonai szolgálat után — amelyre egy római veterán 
fia lévén kötelezték — beteljesült a vágya. Márton remete életet élt, 
szerzetesként Isten keresésére indult, a híres poitiers-i Szent Hilárius 
püspök tanítványa lett, majd később maga lett Tours püspöke. Élet-
rajzírója és kortársa Sulpicius Severus beszámol arról, Márton püs-
pökként is csak városszéli, egyszerű kunyhókban lakott, és főként a 
vidéki pogány népességnek hirdette az evangéliumot. Sikerült neki 
az önmegtartóztató életmód és az apostoli küldetéstudat nem min-
dennapi egyesítése. Örömmel és lelkesedéssel kereszténynek lenni, 
ellenállásba ütközve is a hitmeggyőződés mellett kiállni, a bátorság, 
ha kell, az ár ellen is úszni, az egyszerű életmód, és mindenekelőtt 
a szegények és a szükséget szenvedők megsegítése — véleményem 
szerint — ma is olyan fontos tulajdonságok, amelyekre szükségünk 
van ahhoz, hogy a jelen társadalmi és egyházi kihívásaival megbir-
kózzunk.
A Szent Márton emlékév mottója így szól: „Több Márton kell a világ-
nak”. Ennél ma semmi sem sürgetőbb és aktuálisabb.
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Gespräch mit Stadtpfarrer Erich Seifner

Kan. Mag. Dr. Erich Seifner ist der Stadtpfarrer von Oberwart, 
Dechanat und Direktor des Schulamtes der Diözese Eisenstadt. 

Im Jahr 2016 feiern wir den 1700. Geburtstag des Martin von 
Tours. Welche Bedeutung hat dieses Jubiläum, Ihrer Ansicht 
nach, für die Diözese Eisenstadt und die burgenländischen 
Pfarren?
Die Heiligen sind Vorbilder. Von ihnen können wir lernen, was es heißt, 
ein Christ zu sein und Jesus nachzufolgen. So auch vom heiligen Mar-
tin. Er gilt als Vorbild christlicher Nächstenliebe und als Ikone der 
Barmherzigkeit. Sein 1700. Geburtstag ist eine Einladung und ein 
Aufruf an uns, als überzeugter Christ zu leben und Jesus in den Men-
schen, vor allem in den Armen und Notleidenden, zu dienen. 

Welche Programme oder Veranstaltungen wurden im Rah-
men des Jubiläumsjahres realisiert? Konnte den Menschen der 
heilige Martin, dessen Haltung und Botschaft, nähergebracht 
werden?
Im Martinsjubiläumsjahr gab es in unserer Diözese bereits viele Ver-
anstaltungen und Aktivitäten, die alle darauf abzielten, die Bedeutung 
des heiligen Martin für unsere Zeit hervorzuheben. So fand z.B. im 
August dieses Jahres eine diözesane Pilgerreise „Auf den Spuren des 
heiligen Martin” nach Frankreich statt, wo Martin Bischof von Tours 
war. 
Vom Pastoralamt wurde für die Arbeit in Pfarren, Gruppen und Schu-
len ein eigener Behelf zum Martinsjahr herausgebracht. Die Kinder-
zeitschrift „Regenbogen” widmete ihre Septemberausgabe zur Gänze 
dem heiligen Martin und stellte sie unserer Diözese als Sonderdruck 
zur Verfügung. In unserem Diözesanmuseum in Eisenstadt gibt es 
derzeit eine Ausstellung mit allen Martinsdarstellungen des Burgen-
landes: Statuen, Bilder, Glasfenster, Prozessionsfahnen,…   

In welcher Form wurde dem aus Savaria stammenden Heiligen 
in der Vergangenheit im Burgenland, bzw. konkret in Oberwart, 
gedacht oder erfolgte eine Orientierung am Heiligen Martin? 
Die Hilfe und der Einsatz für die Flüchtlinge und Asylwerber ist für Diö-
zesanbischof Ägidius Zsifkovics derzeit unsere vorrangige Martinstat. 
Bischof Ägidius möchte auch, dass jede Pfarre des Burgenlandes eine 
Flüchtlingsfamilie aufnimmt. 
Da wir in unserer Pfarre Oberwart keine diesbezüglichen Räumlich-
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keiten haben, besteht unsere Martinstat darin, dass wir unser Kon-
taktzentrum der Caritas zur Abhaltung von Deutschkursen für Asyl-
werber unentgeltlich zur Verfügung stellen. 

Welche Botschaft hält das Leben und die Haltung des heiligen 
Martin zu den Fragen und Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts bereit? Aus Ihrer Sicht als Direktor des Schulamtes 
der Diözese Eisenstadt: Wie könnte Martins Botschaft an die 
heutige Jugend lauten? Welcher Aspekt ist Ihnen persönlich 
besonders wichtig?
Der heilige Martin lebte in der Zeit der „Konstantinischen Wende”. Es 
gab damals große Veränderungen und die Menschen mussten sich 
neu orientieren. Mir imponiert am heiligen Martin, wie er auf diese He-
rausforderungen seiner Zeit reagiert hat: sein Mut, seine Zivilcourage 
und vor allem auch sein einfacher Lebensstil und seine Solidarität mit 
den Armen und Notleidenden, für die seine Mantelteilung mit einem 
frierenden Bettler am Stadttor von Amiens ein sprechendes Beispiel 
ist. 
Als Jugendlicher, in einer heidnischen Umwelt lebend, ließ sich Martin 
gegen den Willen seiner Eltern auf die Taufe vorbereiten. Wichtiger 
als eine glänzende Karriere in der kaiserlichen Armee war Martin der 
Glaube an Jesus Christus. Ihm wollte er nachfolgen und dienen. Nach 
5 Jahren Militärdienst, zu dem er als Sohn eines römischen Veteranen 
verpflichtet war, ging Martins Wunsch in Erfüllung. Martin wurde ein 
Einsiedler und begab sich als Mönch auf Gottsuche, war Schüler des 
berühmten Bischofs Hilarius von Poitiers und wurde dann später selbst 
zum Bischof von Tours gewählt. Sein Biograf und Weggefährte Sulpi-
cius Severus berichtet, dass Martin auch als Bischof nur in einfachen 
Hütten vor der Stadt wohnte und dass er vor allem der heidnischen 
Bevölkerung am Land das Evangelium verkündet hat. Martin gelang 
die seltene Verbindung asketischer Ideale mit großem apostolischem 
Sendungsbewusstsein.
Mit Freude und Begeisterung ein Christ sein, für seine Glaubensüber-
zeugung auch bei Widerstand einstehen, Zivilcourage und Mut, auch 
gegen den Strom zu schwimmen, ein einfacher Lebensstil und vor 
allem Solidarität mit den Armen und Notleidenden, sind meines Er-
achtens auch heute ganz wichtige Eigenschaften, die wir brauchen, 
um die gegenwärtigen großen Herausforderungen in Gesellschaft und 
Kirche bewältigen zu können. 
Das Motto des Martinsjubiläumsjahres lautet: „Die Welt braucht mehr 
Martinus”. Nichts ist heute dringender und aktueller als dies.
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Beszélgetés Schauermann János atyával 
(részlet)

Schauermann János atya jelenleg a 
szombathelyi Szent Márton Plébánia plé-
bánosa. János atya 1989-től a Premontrei 
Rend tagja, majd 1994. július 3-án szen-
telték pappá. Szolgált Vasszilvágyon, majd 
Váton, hitoktatott a Premontrei gimnázi-
umban és a mai napig tanít a Győri Hittu-
dományi Főiskolán.

Rengeteg program megvalósult a Szent 
Márton Jubileumi Évben, amelynek kö-
zéppontja maga a Szent Márton-temp-
lom volt. Mely rendezvényekre a leg-
büszkébb?

Az ideérkező zarándokok fogadása és vezetése mellett a Szent tisz-
teletére koncert-sorozatot is rendeztünk. Énekkarok, szóló énekesek, 
hangszeres művészek muzsikáltak. A koncertek közül kiemelkedett 
a szombathelyi Szent Márton Városi Kórus, Kocsár Miklós: Laudatio 
Episcopi Sancti Martini előadása, valamint dr. Prof. Ruben Sturmnak, 
a rottenburgi dóm orgonistájának játéka, amelyen részt vettek a rot-
tenburg-stuttgarti egyházmegyéből érkezett zarándokok, főpászto-
raikkal együtt. Találkozó színhelye is volt a templom, például a Szent 
Márton települések találkozójának. Több német nyelvű zarándokcso-
port kérte, hogy az esti plébániai szentmisén szeretnének részt ven-
ni. Így ezek a szentmisék kétnyelvűek voltak. Ezek a programok sok 
maradandó élményt adtak, de hamarosan elmúlik a jubileumi év is, 
ám ez ne jelentse azt, hogy Szent Márton püspökről megfeledkezünk. 
Az ő üzenete olyan mély és aktuális, hogy újból és újból el kell olvas-
nunk, át kell elmélkednünk az életéről szóló írásokat. Kezünkbe kell 
vennünk a Szent Márton imakönyvet, és többször kell fohászkodnunk 
a szent püspökhöz. Jó lenne olyan kapcsolatot kialakítani vele, hogy 
mi is mindnyájan hittel tudnánk mondani róla, amit Szent István ki-
rály: „védelmezőm és vezérem!”

Ebben az évben, és remélhetőleg ettől az évtől érdeklődéssel 
keresik fel a zarándokok Szombathely városát, mint Szent Már-
tonnak, Európa egyik legismertebb szentjének szülőhelyét. A 
Szent Márton templom mellett a Látogatóközpont számos ér-
dekességet kínál az ide látogatóknak. Melyek ezek? 
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A Szent Márton Plébánián működő látogatóközpont igyekszik lehetővé 
tenni, hogy az ide érkezők megfelelő ismereteket szerezhessenek a 
hely nevezetességeiről. Lehetőséget biztosít különféle rendezvények 
megtartására és a kapcsolatok folyamatos ápolására. Egyaránt nyitva 
áll a turisták, a tudományos érdeklődéssel érkezők és a vallási indít-
tatású zarándokok számára. A hívek liturgikus szertartásokat tarthat-
nak a templomban, vagy egyéni imát végezhetnek. A Látogatóköz-
pont Szent Márton-gyűjteményei hétfőtől szombatig 9 órától 17 óráig 
felkereshetők, és ismertetés mellett megtekinthetők. Előzetes beje-
lentkezés után a kívánt nyelvű tolmácsolást igyekszünk biztosítani. 
Különböző tárlatokat kínálunk, így például információkat gyűjthetnek 
a Szent Márton tiszteletről, megtekinthetik a különféle Szent Márton 
ábrázolásokat illetve a néphagyomány emlékeit is őrizzük.

Rendezvények a Márton emlékév kapcsán

Idén több mint 140 egyházi és világi programmal ünnepelték meg 
Szent Márton születésének 1700. évfordulóját szülővárosában, Szom-
bathelyen.
Rendezvények és projektek gazdag választékát kínálták Burgenland-
ban is a Márton év ideje alatt. Nyomtatott segédanyagok álltak az 
egyházközségek, csoportok és lelki gondozók, de főként a gyermekek 
és fiatalok rendelkezésére.
A jubileumi évben szervezett programok célja, hogy Szent Márton 
alakját, személyiségét, lelkiségét megismerjék az emberek: mi ve-
zette Mártont életében, mi irányította tetteit, mi volt életének szilárd 
alapja. Bemutatni a kort, amiben Márton élt: mit jelentett akkor ke-
reszténynek lenni, hittérítő munkát végezni, püspökként az egyházat 
irányítani. Minél többet megtudni arról az emberről, akit példás élete 
miatt avattak szentté. 
A jubileumi éveknek választott jelmondatok kifejezik az egész ünnep 
szellemiségét. „Felemelő szeretet – éld át és add tovább!” Ezt válasz-
totta a Szombathelyi Egyházmegye a jeles ünnep mottójának. 
A Kismartoni Egyházmegye „Több Márton kell a világnak” mottóval 
ünnepelte az évfordulót.

A Szombathelyi Egyházmegye és Szombathely városa számos prog-
rammal kívánta megszólítani nemcsak a helyieket és az egyházme-
gyében élőket, hanem mindenkit a határon belül és túl. A lelkiségi, 
szakrális valamint kulturális és sportesemények célja Márton szemé-
lyének megismertetése az emberekkel és a közösségformálás. Fiatalok 
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és idősek, hívők és nem hívők is találhattak kedvükre való előadást, 
sporteseményt, kiállítást, koncertet. A lelkiségi programok fontos ré-
sze volt az egyházmegyei zarándoklat, amikor Szent Márton ereklyé-
jét elvitték a vasi és zalai településekre. A kulturális programoknál a 
Szent Márton életét és korát bemutató előadássorozatot feltétetlenül 
meg kell említeni. 
Az emlékév legkiemelkedőbb egyházmegyei és városi eseménye 2016. 
július 9-10-én, az Emlékmű-dombon megrendezett Szent Márton Ta-
lálkozó volt. A kétnapos zarándok-, ifjúsági és családi találkozóra az 
egész Kárpát-medencéből és távolabbról is érkeztek vendégek. Ekkor 
került sor a Nemzetközi Katolikus Találkozóra és a Kárpát-medencei 
Szent Márton Plébániák találkozójára. Az emlékév legnagyobb egyhá-
zi eseménye latin nyelvű szentmisével kezdődött, amelynek főceleb-
ránsa Ferenc pápa különleges küldötte, Dominik Duka bíboros, prágai 
érsek volt, a szentmisén részt vett Alberto Bottari de Costello apostoli 
nuncius, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szinte minden 
tagja, de érkeztek püspökök a szomszédos országokból is. Jelen volt 
a Kismartoni Egyházmegye püspöke, Zsifkovics Ägidius. 

A szombathelyi Szent Márton templomban megtartott koncertsorozat 
keretében a BMKE Énekköre is fellépett június 6-án. Franz Zebinger 
a kórus számára írt Örök Isten című egyházi dalciklusát adták elő, 
amelyben a Zengje a szívünk című Szent Mártonról szóló népének is 
szerepel. 
A koncerten Mozart remekművei, valamint Zebinger saját szerzemé-
nyei is elhangzottak az Énekkört kísérő kamarazenekar előadásában. 
Közreműködött Sylvestre Marie-France klarinéton, Hérics Tímea fa-
gotton és Zebinger Franz zongorán. 
Szintén az emlékévhez kapcsolódva rendezte meg a Szombathelyi Tu-
risztikai és Testvérvárosi Egyesület szeptember 3-án a Szent Márton 
Testvérvárosi Kórustalálkozót, amelynek a Bartók Terem adott ott-
hont. A rendezvényen Felsőőrt a BMKE Énekköre képviselte, továbbá 
fellépett a németországi testvérvárosból a kaufbeureni Szent Márton 
Plébánia Gospelkórusa és három helyi együttes, a Szent Márton Kó-
rus, az Erkel Kamarakórus és a Capella Cantorum.

„Szent Márton emlékek”
Március 3-án a felsőőri EMS iskola aulájában nyílt kiállítás „Szent Már-
ton emlékek régi képes-levelezőlapokon” címmel. A postai levelező-
lapok a szombathelyi Képeslapgyűjtők egyesületének vezetője, Kő-
szegfalviné Pajor Klára gyűjteményéből származnak. A kiállított anyag 
Szent Márton életének eseményeit, egy része a szerzetes és a püspök 
osztrák ábrázolásait mutatta be.
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A BMKE, a KLIK és az EMS közös rendezvényét Rosner Georg, Felsőőr 
polgármestere nyitotta meg. Köszöntőt mondott a házigazda iskola 
igazgatója, Bendekovits Elfriede, és Zsótér Iris, a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület elnöke. Szabó Gábor, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) szombathelyi tankerületének projektreferense a 
kiállítás anyagát mutatta be, majd Osztovits Otto (Collegium Sancti 
Martini Egyesület) tartott rövid előadást Szent Mártonról. A zenei alá-
festést a BMKE Énekköre szolgáltatta.
Március 31-től Szombathelyen az Oladi Szakképző Iskola galériájában 
voltak megtekinthetők a képeslapok.

Szent Márton emlékezete szülőföldjén
A Felsőőri Római Katolikus Plébánia és a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület által a felsőőri Kontaktzentrumban szervezett kiállítás a 
Martinus Vallási és Kulturális Egyesület és a Magyar Nemzeti Levéltár 
Vas Megyei Levéltára együttműködésével létrejött tárlat anyagának 
felhasználásával mutatta be Szent Márton tiszteletének emlékeit. A 
kiállítást december 4-én nyitották meg ünnepélyes keretek között. 

„Több Márton kell a világnak” 
Szent Márton tiszteletét bemutató egyházmegyei kiállítás volt látható 
Kismartonban (Eisenstadt) április 28-tól november 11-ig. Az ünnepé-
lyes megnyitóra a város ferences templomában került sor, amelyen 
többek között részt vett Zurbriggen Peter Stephan érsek, ausztriai 
apostoli nuncius, Zsifkovics Ägidius kismartoni megyéspüspök, Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi főapát, Steiner Thomas kismartoni polgár-
mester, Weinhäusel Bernhard, az egyházmegyei múzeum igazgatója. 
A háromnyelvű tárlatnak az egykori ferences kolostor épületében mű-
ködő egyházmegyei múzeum adott helyet. Szombathelyről, Győrből, 
Pannonhalmáról, Pozsonyból és a burgenlandi Szent Márton templo-
mokból érkeztek a kiállított tárgyak, többek között üvegablakok, egy-
házi zászlók és egy római-kori Votiv-oltár, azon kívül a Szent Márton 
nevét viselő egyházközségekből származó monstranciák, szentség-
mutatók, különféle írások, festmények, szobrok és ereklyék.  A kiállí-
tás bemutatta a Márton napi szokásokat is. 

Márton-napi magyar szentmise Alsóőrben
November 11-én az alsóőri katolikus templomban ünnepi szentmisét 
celebrált Gáspár Adalbert atya. A koncerttel egybekötött szertartás 
meghitt ünnepet hozott az alsóőri hívek és a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület Énekköre számára. Zebinger Franz egyházi ciklusát, az 
„Éneklő egyház” ökumenikus ének-feldolgozásokat a kórus a kamara-
zenekar kíséretével adta elő. 
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Szent Márton útvonal „Via Sancti Martini”
Az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytől Tours-ig vezető útvona-
lat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy bemutassa Európa 
legnépszerűbb szentje, Szent Márton életét és kultuszának kiemel-
kedő emlékeit. A „Via 
Sancti Martini” eddig 
Szent Márton szülőhe-
lyétől Szombathelyről, 
Szlovénián és Olasz-
országon át vezetett a 
franciaországi Tours-ig. 
A jövőben Ausztrián is 
keresztülhalad az eu-
rópai Szent Márton Za-
rándokút. Az útvonal 
Szombathelyről kiindul-
va Ólmodnál lép be a 
Győri Egyházmegye te-
rületére és Kópházánál 
hagyja el azt, s megy 
tovább Eisenstadt felé. 
Áthalad Ausztrián, Pas-
saunál belép Németor-
szágba, majd Trier városától nem messze Luxemburgba ér. Arlonnál 
érinti Belgiumot, végül Párizson át érkezik meg Tours-ba. Az úthálózat 
hossza kb. 2500 km. A középső útszakasz ünnepélyes felavatása al-
kalmából szeptember 3-án egy rendkívüli zarándoklat indult Szom-
bathelyről. Szent Márton köpenyét vitték magukkal a résztvevők. 
Szeptember 4-én Kópházánál Pál László kismartoni püspöki vikárius 
vette át Szent Márton köpenyét, amelyet több napon keresztül Bur-
genland területén, Sopronszentmárton (Markt St. Martin), Nagymar-
ton (Mattersburg), Kismarton (Eisenstadt), Fertőfehéregyháza (Don-
nerskirchen) érintésével vittek tovább a zarándokok. Szeptember 10-
én Mannersdorf am Leithagebirge Szent Márton templomában adták 
át a köpenyt a bécsi püspöki vikáriusnak. A szimbólum november 
11-én, Szent Márton napján érkezett meg Tours-ba. 

Szent Márton Történelmi Sétaút Szombathelyen
A sétaút (Via Historica Sancti Martini) a Kálvária templomtól a Szent 
Márton templomig vezet. Azokat a helyszíneket mutatja be, amelyek 
a város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolódnak. Az egyes állo-
másoknál lévő műalkotások, Márton és Quirinus életének egy-egy 
epizódjára hívják fel a figyelmet.
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A „Szent Márton emlékek régi képes-levelezőlapokon” kiállítás megnyítója 
a felsőőri EMS iskola aulájában

 
Ausstellungseröffnung 

„Der heilige Martin auf alten Ansichtskarten” in der EMS Oberwart

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre adott koncertet a 
Szent Márton templomban, Szombathelyen

Konzert des Singkreises des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins 
in der Martinskirche Steinamanger
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Szent Márton Testvérvárosi Kórustalálkozó 
a szombathelyi Bartók teremben

Sankt-Martin-Chorkonzert der Partnerstädte im Bartóksaal Steinamanger
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Az őriszigeti nyári nyelvtanfolyam résztvevőinek a szombathelyi ŐrvidékHáz 
a Szent Márton nyomában c. játékot ajándékozta 

Die Kinder der Feriensprachkurse in Siget bekamen vom ŐrvidékHáz 
Szombathely das Spiel „Szent Márton nyomában” geschenkt
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Márton napot tartottak a magyar gyermekórán, lámpás felvonulással és 
Szent Márton kiflivel

Martinifeier in der Ungarischen Kinderstunde - mit Laternenumzug und 
Martinikipferln aus Steinamanger 
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Márton-nap a zeneoviban, hagyományos játékokkal, barkácsolással és 
Márton kiflikkel

Martini in der Ungarischen Musikstunde, mit traditionellen Spielen, 
Basteleien und Martinikipferln
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A „Szent Márton emlékezete szülőföldjén” kiállítás a felsőőri Kontaktzentrumban
Die Ausstellung „Die Verehrung des heiligen Martin in seiner Heimat” 

im Kontaktzentrum Oberwart
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Márton-napi magyar szentmise Alsóőrben
Ungarische Messe zu Martini in Unterwart
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Gespräch mit Pfarrer János Schauermann
(Auszug)

János Schauermann ist derzeitiger Pfarrer der Szombathelyer Mar-
tinspfarre. Pfarrer János ist seit 1989 Mitglied des Prämonstratenser-
Ordens, am 3. Juli 1994 wurde er zum Priester geweiht. Er diente in 
Vasszilvágy, später in Vát, unterrichtete im Prämonstratenser-Gym-
nasium und ist bis heute Lehrender an der Theologischen Hochschule 
in Győr.

Im Martinsjahr wurden sehr viele Veranstaltungen organisiert, 
deren Zentrum die Martinskirche war. Auf welche dieser Ver-
anstaltungen sind Sie besonders stolz?
Neben dem Empfang und der Führung der ankommenden Pilger ha-
ben wir zu Ehren des Heiligen eine Konzertreihe organisiert. Chöre, 
Solosänger, Instrumentalmusiker gaben Darbietungen. Dabei stach 
besonders das Konzert des Szombathelyer Sankt Martin Stadtchors 
hervor, bei dem die „Laudatio Episcopi Sancti Martini” von Miklós 
Kocsár dargeboten wurde. Ebenso wie die Aufführung von Prof. Dr. 
Ruben Sturmnak, der Organist des Rottenburger Doms, an dem Pilger 
aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart teilnahmen, gemeinsam mit ih-
rem Oberhirten.
Die Kirche war auch Schauplatz für Treffen, zum Beispiel für das Tref-
fen der Menschen aus den nach Martin benannten Ortschaften. Meh-
rere deutschsprachige Pilgergruppen merkten an, dass sie gerne an 
den Abendmessen teilnehmen würden. Daher fanden diese Messen 
dann in beiden Sprachen statt.
Diese Veranstaltungen boten viele erinnerungswürdige Erlebnisse, 
doch das Jubiläumsjahr verstrich allzu schnell, was nicht bedeuten 
soll, dass wir den Bischof Martin vergessen werden. Seine Botschaft 
ist so tief und aktuell, dass wir sie immer und immer wieder lesen 
müssen, wir müssen nachdenken über die Schriften die von seinem 
Leben erzählen. Wir müssen das Martinsgebetbuch in die Hand neh-
men und oftmals zu dem heiligen Bischof beten. Es wäre gut, eine 
solche Verbindung zu ihm aufzubauen, wie König Stefan, sodass auch 
wir zu Martin sagen können: Mein Beschützer und Wegweiser!

In diesem Jahr besuchten zahlreiche Pilger Szombathely, die 
Geburtstadt einer der bekanntesten europäischen Heiligen ist. 
(Wir hoffen natürlich, dass dieses Interesse anhält) Neben 
der Martinskirche hält das Besucherzentrum für die Gäste 
zahlreiche interessante Dinge bereit. Welche sind diese?
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Das Besucherzentrum der Martinspfarre versucht unseren Gästen 
Wissenswertes über die örtlichen Sehenswürdigkeiten zu vermitteln. 
Die Abhaltung verschiedener Veranstaltungen und die Pflege von 
Kontakten ist hier möglich. Sowohl für Touristen als auch für 
wissenschaftlich Interessierte, Gläubige und Pilger. Die Gläubigen 
können hier liturgische Feiern oder Gebetsstunden abhalten. Die 
Sammlungen über den heiligen Martin sind von Montag bis Samstag 
von 9 bis 17 Uhr zu besichtigen, wir bieten auch Führungen an. Nach 
Voranmeldung bemühen wir uns, einen Dolmetscher für die jeweilig 
gewünschte Sprache zur Verfügung zu stellen. Wir bieten verschiedene 
Ausstellungen, so kann man sich zum Beispiel über die Verehrung 
des heiligen Martin informieren, ebenso über die Darstellungen in der 
Kunst beziehungsweise über Volksbräuche.

Veranstaltungen im Martinsjahr

In Steinamanger wurden mehr als 140 kirchliche und weltliche Pro-
grammpunkte zur Feier des 1700. Geburtstag des Martin von Tours 
abgehalten. 
Während des Martinsjahres wurden auch im Burgenland eine Fülle 
von Projekten und Veranstaltungen realisiert. Eine reiche Palette von 
Veranstaltungen, Projekten, Behelfen und Materialien steht demnach 
für Pfarrgemeinden, Gruppen, seelsorgliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und insbesondere Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Im 
Martinsjahr wurden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, die das 
Ziel hatten, den Menschen die Persönlichkeit und Geisteshaltung des 
heiligen Martin näherzubringen: Was führte Martin durch sein Leben, 
wodurch wurden seine Taten angeleitet, was war das feste Fundament 
seines Lebens? Weiters auch, die Zeit in der Martin lebte vorzustellen: 
Was bedeutete es damals, Christ zu sein, missionarische Arbeit zu 
leisten, als Bischof eine Diözese zu leiten? Immer mehr über den Men-
schen zu erfahren, der aufgrund seines beispielhaften Lebens zum 
Heiligen wurde. 
Die für das Martinsjahr gewählten Leitsprüche drücken den Geist der 
Feierlichkeiten aus. „Erhebende Liebe – erlebe sie und gib sie weiter!”, 
diesen Satz hat die Diözese Szombathely als Motto gewählt. Die Diö-
zese Eisenstadt stellte das Martinsjahr unter den Leitspruch „Die Welt 
braucht mehr Martinus”. 

Die Diözese Szombathely und die Stadtgemeinde Szombathely orga-
nisierten zahlreiche Programmpunkte, sowohl für die Einheimischen 
als auch für auswärtige Besucherinnen und Besucher aus dem In- und 
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Ausland. Das Ziel dieser geistlichen, sakralen ebenso wie kulturellen 
und sportlichen Veranstaltungen war es, Martin den Menschen vorzu-
stellen. Junge und Alte, Gläubige und Nicht-Gläubige wurden bei dem 
Angebot fündig, konnten Sportveranstaltungen und Ausstellungen 
ebenso wie Konzerte besuchen. Unter den geistlichen Programmpunk-
ten war die diözesane Pilgerfahrt ein wichtiger Höhepunkt, als die Re-
liquie des heiligen Martin in die Ortschaften der Komitate Vas und Zala 
gebracht wurde. Unter den kulturellen Programmpunkten stellte die 
Veranstaltungsreihe, bei der das Leben und die Lebensumstände des 
heiligen Martin erläutert wurden, ein besonderes Highlight dar. 
Besonders erwähnenswert ist die gemeinsame Veranstaltung der Di-
özese und der Stadtgemeinde, die von 9. bis 10. Juli 2016 stattfand: 
das Martinitreffen am Denkmalhügel. 
Das zweitägige Treffen für Pilgerinnen und Pilger, Jugendliche und 
Familien besuchten zahlreiche Menschen aus dem ganzen Karpaten-
becken und von weiter her. Im Rahmen dessen fanden das interna-
tionalen Katholikentreffen und das Treffen der Martinspfarren des 
Karpatenbeckens statt. Höhepunkt der Feierlichkeiten war ein Fest-
gottesdienst mit dem Prager Kardinal Dominik Duka als Papst-Ge-
sandten, dem Apostolischen Nuntius Alberto Bottari de Costello, allen 
Mitgliedern der ungarischen Bischofskonferenz und dem Eisenstädter 
Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics.

Im Rahmen der Konzertreihe trat auch der Singkreis des BUKV am 
6. Juni 2016 in der Martinskirche in Szombathely auf. Dabei wurde 
der von Franz Zebinger eigens für den Singkreis arrangierte Liederzy-
klus „Örök Isten” dargeboten, darin enthalten ist auch das bekannte 
Volkslied „Zengje a szívünk”. 
Begleitet von einem kleinen Kammerorchester gab der Singkreis 
Werke von Mozart ebenso wie von Franz Zebinger eigens komponierte 
Stücke zum besten. Marie-France Sylvestre spielte die Klarinette, Tí-
mea Herics das Fagott und Franz Zebinger selbst das Klavier. 
Ebenso im Rahmen des Martinsjahres organisierte der Tourismus- und 
Partnerstädteverein Steinamanger am 3. September ein Martinschor-
treffen der Partnerstädte. Oberwart wurde durch den Singkreis des 
BUKV repräsentiert, weiters traten der Gospelchor Kaufbeuren aus 
Deutschland auf ebenso wie drei Chöre aus Szombathely, der Mar-
tinschor, der Erkel Kammerchor und Capella Cantorum.

„Erinnerungen an Martin”
Am 3. März 2016 wurde in der Aula der EMS Oberwart die Ausstellung 
mit dem Titel „Der heilige Martin auf alten Ansichtskarten” eröffnet. 
Die Ansichtskarten wurden von der Obfrau des Ansichtskartenvereins 
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Steinamanger, Kőszegfalviné Pajor Klára, zur Verfügung gestellt. 
Die ausgestellten Stücke zeigten Begebenheiten aus Martins Leben 
und Darstellungen von Martin als Mönch und als Bischof. Diese vom 
Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein und KLIK gemeinsam or-
ganisierte Ausstellung wurde vom Oberwarter Bürgermeister Georg 
Rosner eröffnet. Elfriede Bendekovits, Direktorin der EMS Oberwart, 
und Iris Zsótér, Obfrau des BUKV, sprachen Begrüßungsworte. Gá-
bor Szabó, der Projektreferent des Schulerhaltungszentrums für den 
Schulbezirk Szombathely, erläuterte die ausgestellten Exponate. An-
schließend hielt Otto Osztovits vom Verein Collegium Sancti Martini 
einen kurzen Vortrag über den heiligen Martin. Musikalisch umrahmt 
wurde die Veranstaltung vom Singkreis des Burgenländisch-Unga-
rischen Kulturvereins. 

Die Verehrung des heiligen Martin in seiner Heimat
Die von der römisch-katholischen Pfarre Oberwart und dem Bur-
genländisch-Ungarischen Kulturverein organisierte Ausstellung im 
Kontaktzentrum Oberwart präsentierte Exponate der Verehrung des 
Heiligen Martin unter Verwendung der Ausstellungsmaterialien des 
Ungarischen Nationalarchivs. Diese wurde am 4. Dezember feierlich 
eröffnet. 

„Die Welt braucht mehr Martinus” 
Im Diözesanmuseum Eisenstadt war von 28. April bis 11. November 
2016 eine Ausstellung zum pannonischen Heiligen zu sehen. Die Son-
derausstellung „Die Welt braucht mehr Martinus”, wurde durch Diö-
zesanbischof Ägidius J. Zsifkovics im Beisein des Apostolischen Nun-
tius Peter Stephan Zurbriggen, unter Teilnahme des Pannonhalmer 
Oberhirten Asztrik Várszegi, des Eisenstädter Bürgermeister Thomas 
Steiner, des Direktors des Diözesanmuseums, Bernhard Weinhäusel, 
und einer Vielzahl weiterer Ehrengäste feierlich eröffnet. Die dreispra-
chige Ausstellung war in den Räumlichkeiten des ehemaligen Fran-
ziskanerklosters untergebracht. Unter anderem kann ein römischer 
Votivaltar als besonderes Highlight der Ausstellung benannt werden, 
ebenso wie barocke Reliquienbehälter, Bildtafeln mit Darstellungen 
und Skulpturen des Heiligen. Außerdem waren zahlreiche Exponate 
aus den Nachbarländern zu sehen – aus Szombathely, der Geburts-
stadt des Heiligen, aus Győr, Pannonhalma, aber auch aus Preßburg 
und aus den burgenländischen Martinskirchen.

Ungarische Messe zu Martini in Unterwart
Am Abend des 11. November zelebrierte Pfarrer Adalbert Gáspár in 
der katholischen Kirche Unterwart die heilige Messe, die vom Singkreis 
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des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereines musikalisch gestaltet 
wurde. Vorgetragen wurde der ökumenische Liederzyklus „Singende 
Kirche”, arrangiert von Prof. Franz Zebinger, der den Chor gemeinsam 
mit einem kleinen Kammerorchester am Klavier begleitete. 

Martinuspilgerweg „Via Sancti Martini”
Im Jahr 2005 nahm der Europarat die Route des „Martinusweges” in 
seine Liste der Kulturwege auf, um den bekanntesten Heiligen Euro-
pas, den heiligen Martin, vorzustellen. Die Via Sancti Martini führte 
bisher von seinem Geburtsort Szombately durch Slowenien und Ita-
lien nach Tours in Frankreich. Seit kurzem durchquert der Weg auch 
Österreich. Die Route führt von Szombathely aus in die Diözese Győr 
und von Kópháza weiter nach Eisenstadt. Sie durchquert Österreich, 
erreicht bei Passau Deutschland und führt von Trier nach Luxemburg. 
Bei Arlon wird Belgien erreicht und schließlich führt der Weg durch 
Paris nach Tours. Die Länge der Strecke beträgt ca. 2.500 Kilometer. 
Am 3. September 2016 begann von Szombathely ausgehend eine au-
ßergewöhnliche Pilgerreise. Der Mantel des heiligen Martin wurde da-
bei mitgenommen und am 4. September in Kópháza an Bischofsvikar 
Lászlo Pál übergeben, der Mantel wanderte weiter entlang der Stati-
onen Markt St. Martin, Mattersburg, Eisenstadt und Donnerskirchen. 
Bis das Martinssymbol am 10. September schließlich in Mannersdorf 
am Leithagebirge an den Bischofsvikar der Erzdiözese Wien weiter-
gereicht wurde. Der Martinsmantel gelangte anschließend nach Tours 
und wurde dort am 11. November 2016 in Empfang genommen

Geschichtlicher Martinsspazierweg in Szombathely
Der Spazierweg (Via Historica Sancti Martini) führt von der Kalvarien-
kirche bis zur Martinskirche. Er zeigt jene Schauplätze, die mit dem 
urchristlichen Vermächtnis der Stadt in Zusammenhang stehen. Die 
Kunstwerke an den einzelnen Stationen zeigen Episoden aus dem Le-
ben des Martin sowie aus dem Leben des Quirinius. 
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