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Szent Márton alakja és kultusza 
az évszázadok tükrében 

„A legnépszerűbb magyar szent" halálának 1600-ik évfordulója alkalmából a róla 
elnevezett szombathelyi egyházmegye Szent Márton Emlékévet hirdetett meg. Ennek 
nyitányaként még a múlt év őszén dr. Konkoly István megyés püspök vezetésével 
elzarándokoltak a franciaországi Tours városába, ahol Márton püspöki székbe került. Az 
emlékév ünnepélyes megnyitása 1996. november 17-én ünnepi szentmisével kezdődött, 
Paskai László bíborok-érsek és a magyar püspöki kar tagjainak, valamint osztrák, német 
püspök és a toursi (francia) érsek részvételével. Ez alkalomból az egyházmegyei múzeum falai 
között emlékkiállítást is nyitottak, a püspökvár épületében pedig több ezer köteles 
kölcsönkönyvtárat avattak. 

Szent Márton egyházmegyéje az emlékév folyamán még számtalan egyházi és világi 
rendezvénnyel emlékezik nagy fiára. Ez utóbbiak közül is kimagaslik az a tudományos 
emlékülés, amit az 1823-ban alapított Szombathelyi Tudományos Társaság (Societas Scientiarium 
Savariensis) rendezett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 

Márton a Claudius római császár által Kr. u. 43-ban alapított Sabaria városában, 316-ban 
született. Az akkor már mintegy tízezer lakosú település, Felső-Pannónia székvárosaként, 
fontos regionális szerepet töltött be, s jelentős római helyőrség is állomásozott falai között. Itt 
haladt át a híres kereskedelmi főútvonal, a Borostyánkő út, amely Itáliát az Északi tengerrel 
kötötte össze, s amelynek egy darabját ma is „eredetiben" csodálhatjuk meg Szombathely 
belvárosában. 

Abban az időben jelentős számú őskeresztény gyülekezet is élt itt, melynek temploma, 
bazilikája, temetője és kápolnája is volt. Ez a közösség sem kerülhette el a keresztény-
üldözések véres korszakát. Sőt, Sabariában halt vértanú halált Quirinus püspök, akit 
Krisztushoz való tántoríthatatlan hűségéért malomkővel a nyakában vetettek az akkor még 
bővizű Perint folyóba. Ő lett Sabaria első szentje. 

A város másik szentje már sokkal nagyobb hírnévre tett szert. Márton békésebb világban 
született Sabariában, rá néhány évre, 323-ban Nagy Konstantin császár kiadta a milánói 
ediktumot, amely véget vetett a keresztényüldözésnek, s államvallássá tette a kereszténységet. 

Márton apja római katonatisztként szolgált a Sabariában állomásozó helyőrség 
kötelékében, azonban hamarosan visszarendelték Itáliába, így aztán Márton gyermekkorát a 
Pavia melletti Ticiniumban töltötte. Apja kívánságára ő is császári gárdista lett, s a galliai 
Amiens városában teljesített szolgálatot. Itt történt meg vele az a művészek által is sokszor 
megörökített eset, hogy egy hideg téli napon őrjáratból hazafelé tartva, a város kapujában 
didergő koldussal találkozott, s kardjával kettévágta katonaköpenyét és a koldusra terítette. 
Még katona, amikor 18 évesen megkeresztelik, majd a katonaságnak búcsút intve, Poitiers 
városába megy, hogy felajánlja szolgálatait Hilarius püspöknek. A püspök biztatására hazatér 
Sabariába, hogy szüleit is a keresztény hitre térítse, azonban csak édesanyját sikerül 
Krisztushoz térítenie, apja pogány maradt . Első életrajzírója, Sulpicius Severus szerint 
Mártont szülővárosában, az itt működő és erős befolyású ariánus szekta papjai részéről „sok 
méltánytalanság érte, nyilvánosan megkorbácsolták, s végül kiűzték a városból." Ekkor szülei 
is elhagyták Sabariát. Márton előbb Itáliába tért vissza, ahol Gallinaria szigetén élt, majd 
360-ban újra Galliába ment, hogy Hilarius püspököt segítse hittérítő munkájában. így 
Ligugé-ben megalapította az első szerzetesrendet francia (frank) földön, s kolostort is épített, 
majd egyházközségeket szervezett. Fáradhatatlan apostoli munkája révén egész Galliában 
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