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Szent Márton a szülőföldjén

Tóth Ferenc,	 az	 Eötvös	 Loránd	 Kutatási	 Hálózat	 Bölcsészettudo-
mányi	 Kutatóközpont	 Történettudományi	 Intézet	 tudományos	 ta-
nácsadója,	 a	Magyar	Tudományos	Akadémia	 doktora,	 aki	 történé-
szi	munkásságát	elsősorban	a	XVII–XVIII.	századi	francia–magyar	
kapcsolattörténet	kutatásának	szentelte.	Ezen	belül	kiemelt	figyelmet	
fordít	 a	 diplomácia-	 és	 hadtörténetre,	 elmélyült	 kutatásainak	 ered-
ményeképpen	pedig	 számos	 alapművel	 gazdagította	 a	 francia	 és	 a	
magyar	történettudományt,	mivel	mindkét	nyelven	rendkívül	gazdag	
publikációs	 tevékenységet	 fejt	 ki.1	Mindennek	 köszönhetően	Tóth	
Ferenc	napjainkban	a	francia–magyar	kapcsolatok	egyik	legjelesebb	
szakértője,	akinek	munkásságát	számos	díj	mellett	a	Francia	Köztár-
saság	Akadémiai	Pálmarend	lovagi	fokozatával	ismerték el. Szerte-
ágazó	tudományos	munkássága	keretében	az	elmúlt	évtizedek	során	
rendszeresen	foglalkozott	Szent	Márton	magyarországi	kultuszával,	
jelen	kötetben	pedig	az	ennek	a	tevékenységnek	az	eredményekép-
pen	korábban	napvilágot	látott	tanulmányait	–	szám	szerint	hét	da-
rabot	 –	 gyűjtötte	 össze	 és	 adta	 közre	 a	 francia	 (és	 franciául	 tudó)	
olvasótábornak.

A	 könyv	 előszavát	 Székely János	 szombathelyi	 megyéspüspök	
jegyzi,	 aki	 kiemeli,	 hogy	 a	 világ	 olyan	 szeretettel	 teli	 és	 csillogó	
szemű	emberek	munkájára	 épült,	mint	Szent	Márton.	Az	ő	 életére	
való	emlékezés	és	példájának	követése	az	európai	keresztény	kultúra	
fennmaradásának	kulcsa,	ezekhez	pedig	fontos	támpontot	nyújtanak	

	 1	 Ezek	közül	néhány	a	teljesség	igénye	nélkül:	Magyar huszárok francia földön. Hussards 
hongrois en France.	Hadtörténeti	Intézet	és	Múzeum,	Budapest,	2016.;	Un diplomate mi-
litaire français en Europe orientale à la fin de l’ancien régime: La carrière de François 
baron de Tott (1733–1793)	 [Egy	francia	katonai	diplomata	Kelet-Európában	a	 régi	 rend	
alkonyán:	François	de	Tott	báró	életútja	(1733–1793)].	Isis	Press,	Istanbul,	2011.
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a	kötetben	közreadott	tanulmányok,	amelyek	segítenek	a	múlt	meg-
értésében	és	a	jövő	megteremtésében.	Ezt	követően	a	szerző	egy	rö-
vid	bevezetőben	tér	ki	Szent	Márton	és	Magyarország	kapcsolatára,	
a	pontos	születési	helye	körüli	korábbi	vitákra,	valamint	védőszenti	
szerepére	 Franciaországban	 és	Magyarországon,	 illetve	 kultuszára	
szerte	az	európai	kontinensen.	Azt	is	megemlíti,	hogy	a	kötet	tanul-
mányai	közül	az	első	a	szent	halálának	1600.	évfordulója	alkalmából	
1996-ban	tartott	emlékévhez	kapcsolódva	született,	majd	az	évtize-
dek	során	ezt	számos	másik	követte,	amelyek	így	összefűzve	először	
jelennek	meg.	

Az	első	tanulmány	(Hic natus est S. Martinus. Kultuszok folyama-
tossága Sabaria-Szombathelyen?)	felvázolja	a	ma	Szombathelyként	
–	a	római	korban	Sabariaként	–	ismert	település	létrehozásának	tör-
ténetét	és	 jelentőségét	a	Római	Birodalmon	belül	 tartományi	szék-
helyként.	A	városban	szenvedett	mártírhalált	Quirinus	püspök	303-
ban,	akit	később	szentté	avattak,	majd	pedig	komoly	kultusza	alakult	
ki	a	településen,	ahol	316-ban	(vagy	317-ben)	egy	jómódú	pogány	
család	sarjaként	Márton	a	világra	jött.	Az	V.	század	elején	a	római	
közigazgatás	 kivonult	 Pannóniából,	 a	 keresztény	 egyház	 viszont	
továbbra	is	jelen	volt	és	komoly	szerepet	játszott	a	népvándorlások	
következtében	 etnikailag	 egyre	 színesebbé	 váló	 lakosság	 életében.	
Időközben	 a	Tours	 püspökeként	 ismertté	 vált	Márton	 397-ben	 be-
következett	halála	után	a	kereszténység	első	nem	mártír	szentje	lett,	
akit	a	Merovingok	is	patrónusuknak	választottak,	így	Franciaország	
védőszentjévé	 vált.	 Szülővárosában	 sokáig	 nem	 volt	 jelen	 kultu-
sza,	az	Nagy	Károly	791-es,	az	avarok	ellen	indított	hadjárata	során	
került	 vissza	 hazájába,	mivel	 a	 frank	 uralkodó	 komoly	 erőfeszíté-
seket	tett	annak	érdekében,	hogy	megtalálja	Szent	Márton	szülőhá-
zát	 –	 amelyet	Szent	Quirinus	mauzóleumában	vélt	 felfedezni	 –	 és	
megfelelő	módon	ápolja	családja	patrónusának	kultuszát.	A	magyar	
honfoglalás	után	a	nyugati	mintára	megszerveződő	központi	hatalom	
képviselőjeként	Szent	István	király	a	helyi	szent	 támogatását	kérte	
Koppány	 elleni	 csatájában,	 győzelme	 után	 pedig	 Szent	Márton	 az	
Árpád-ház	és	Magyarország	védőszentje	 lett,	kultusza	pedig	a	mai	
napig	is	elevenen	él	az	országban.	
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A Sabaria Sancti Martini. Szent Márton tisztelete Szombathelyen 
a XVII–XIX. században: egy modern város születése	című	tanulmány	
a	 szent	 és	 a	 város	 kapcsolatát	 mutatja	 be	 évezredes	 távlatban.	 A	
település	mind	 a	Karoling	Birodalomban,	mind	pedig	 a	 középkori	
Magyar	Királyságban	fontos	szerepet	töltött	be,	hiszen	az	előbbiben	
egy	 grófság,	 az	 utóbbiban	 pedig	 egy	 vármegye	 székhelyeként	
működött,	miközben	 lakói,	majd	a	XVII.	 század	közepétől	a	helyi	
templomot	birtokló	domonkos	szerzetesek	végig	gondot	fordítottak	
Szent	Márton	kultuszának	ápolására,	melynek	jelentőségéről	a	vál-
tozó	korszakok	uralkodói	is	rendszeresen	megemlékeztek	különböző	
okiratokban.	Utóbbit	az	is	erősítette,	hogy	Buda	1541-es	eleste	után	
a	királyság	székhelye	Pozsony	lett,	így	ezt	követően	a	koronázások-
ra	az	ott	található	Szent	Márton-dómban	került	sor,	illetve	az	arisz-
tokrácia	egy	része	ezt	választotta	temetkezési	helyéül.	Szombathely	
fontos	szerepet	játszott	a	Bécs	ellen	irányuló	török	támadások	elle-
ni	védekezésben,	majd	1777-től	a	Mária	Terézia	által	létrehozott	új	
egyházmegye	 központja	 lett,	 amely	 jelentős	 egyházi	 építkezéseket	
tett	lehetővé.	Ekkoriban	épült	fel	a	püspöki	palota,	a	papi	szeminá-
rium	és	 a	 székesegyház,	 amelyek	 tovább	 erősítették	Szent	Márton	
kultuszát,	 akit	 az	 egyházmegye	védőszentjének	 is	 választottak.	Az	
1867-es	kiegyezést	követően	a	 település	 látványos	 fejlődésen	esett	
át,	amelynek	eredményeképpen	modern	európai	várossá	vált.	Ehhez	
kapcsolódva	kérte	a	székesfehérvári	püspök	az	egyházmegye	részére	
a	szent	egy	ereklyéjét	Tours	püspökétől,	aki	a	szent	koponyacsont-
jának	egy	darabját	adományozta	a	püspöki	székhely	számára	1913-
ban.	A	tanulmány	tehát	jól	illusztrálja,	hogy	milyen	szorosan	össze-
függött	a	város	és	a	szent	kultusza,	amelyek	egymást	erősítve	tették	
lehetővé	mind	a	település,	mind	pedig	a	szent	tiszteletének	folyama-
tos	fejlődését.		

A	kötet	harmadik	írása	a	Miles Christi. Hozzájárulás az európai 
katonaszent, Szent Márton képéhez	címet	viseli	és	a	szent	életének	és	
kultuszának	katonai	vonatkozásait	vizsgálja	meg	közelebbről.	Szent	
Márton	 apja	 a	 római	hadsereg	 tisztje	volt	 és	fiát	 kezdettől	 katonai	
pályára	szánta,	amit	névválasztása	is	tükröz,	hiszen	a	Márton név a 
háború	istenéhez,	Marshoz	való	kötődést	fejezi	ki.	Márton	szintén	a	
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római	hadsereg	tagja	volt,	mielőtt	felhagyott	a	fegyveres	szolgálat-
tal.	I.	Klodvig	megkeresztelkedése	után	őt	választotta	dinasztiája	vé-
dőszentjének,	amely	fontos	szerepet	játszott	kultusza	elterjedésében	
szerte	Európában,	többek	között	Magyarországra	is	így	jutott	el	Nagy	
Károly	hadjáratai	során.	Az	ország	védőszentjeként	nagy	tiszteletnek	
örvendett,	és	számos	legenda	kötődött	a	nevéhez,	mint	például	Kő-
szeg	1532-es	török	ostroma	során	történő	felbukkanása,	ami	hozzá-
járult	a	védők	sikeréhez.	Szent	Mártonnak	a	hadakozásban	is	fontos	
szerepe	volt,	mivel	hagyományosan	a	hadjáratok	időszaka	névnapjá-
ig,	november	11-ig	tartott,	azt	követően	már	csak	kivételes	esetekben	
került	sor	komolyabb	fegyveres	összecsapásokra.	Ezzel	párhuzamo-
san	számos	gasztronómiai	sajátosság	is	kötődik	a	szent	névnapjához,	
mivel	a	mezőgazdasági	munkák	lezárultával	ekkor	kezdődött	meg	a	
téli	pihenés	időszaka,	amit	nagyszabású	ünnepségekkel	és	lakomák-
kal	 ünnepeltek	meg,	 ahol	 többek	 között	Mars	 szent	madarát,	 azaz	
ludat	fogyasztottak,	valamint	ekkor	kóstolták	meg	az	újbort.	Szent	
Márton	szerepe	a	hadviselésben	és	a	népi	kultúrában	tehát	évezredes	
hagyománnyal	rendelkezik,	amelynek	egyes	elemei még ma is részét 
képezik	életünknek.	

A	negyedik	tanulmány	(Caritas Sancti Martini. Szent Márton jó-
cselekedetének ábrázolása a tours-i Szent Márton-bazilika káptalan-
jának 1635-ös breviáriumában)	Szent	Márton	képét	és	megjeleníté-
sét	veszi	górcső	alá	egy	konkrét	példán	keresztül.	A	vizsgálat	okát	az	
szolgáltatja,	hogy	a	szentet	gyakran	ábrázolták	lovasként,	miközben	
köpenyét	kardjával	kettévágta	és	megosztotta	egy	nélkülöző	koldus-
sal.	A	híres	 jelenetet	a	 tours-i	Szent	Márton-bazilika	káptalanjának	
1635-ös	breviáriuma	 is	megörökítette,	 a	 szentet	pedig	a	hagyomá-
nyos	 római	 jellegű	 ábrázolásoktól	 eltérően	 meglepő	 módon	 ma-
gyarosan	öltözött	 lovasként	mutatta	be	egyértelmű	utalásként	pan-
nóniai	 származására.	Érdekes	egybeesés,	hogy	a	metszeten	 látható	
képhez	nagyon	hasonló	ábrázolás	és	kompozíció	köszön	vissza	azon	
a festményen, amelyet egy	 ismeretlen	 festő	készített	XVII.	 század	
közepén,	és	ma	a	szombathelyi	Szent	Márton-templomban	találha-
tó.	Valószínűsíthető,	hogy	a	művész	vagy	a	breviáriumban	találha-
tó	vagy	pedig	egy	másik,	hasonló	tartalmú	nyugat-európai	metszet	
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alapján	festette	meg	képét,	ami	egyértelműen	arra	utal,	hogy	a	szent	
tisztelete	fontos	szerepet	töltött	be	a	kontinens	számos	országában,	
ráadásul	ezek	között	az	országok	között	fennállt	egyfajta	tudástransz-
fer	is,	amely	lehetővé	tette	az	egymástól	viszonylag	távoli	kultuszok	
bizonyos	mértékű	kölcsönhatását.	

A Via Santi Martini. A szombathelyi Szent Márton-kultusz az 
újkori utazók szemével	 című	 írás	 a	 kapcsolattörténet	 egy	 érdekes	
szegmensét	eleveníti	fel,	nevezetesen	az	utazási	irodalomból	leszűr-
hető	tanulságokat.2	A	16.	század	elejétől	a	19.	század	második	feléig	
terjedő	 időszakban	magától	 értetődő	módon	 számos	nyugati	 utazó	
fordult	meg	Magyarországon,	akiknek	egy	része	írásban	is	megörö-
kítette	 az	 utazásai	 során	 szerzett	 tapasztalatait.	 Szerencsés	módon	
közülük	 többen	 is	 tettek	utalásokat	Szent	Márton	helyi	kultuszára,	
amelyekből	egy	csokorra	valót	ad	közre	a	szerző.	Mivel	a	szent	szü-
lőhelye	jól	ismert	volt	a	nyugati	keresztény	értelmiség	körében,	ezért	
a	századok	során	számos	zarándok	és	humanista	tudós	is	meglátogat-
ta	Szombathely	városát.	A	látogatásokat	megörökítő	írások	nagyon	
értékes	ismereteket	adnak	közre	a	kutatók	számára,	hiszen	ezeknek	
köszönhetően	ismerhető	meg	például	a	Szent	Márton-templom	és	az	
ókeresztény	emlékek	XVI.	századi	állapota,	mint	ahogy	a	szent	tisz-
teletének	konkrét	gyakorlata	is	a	XVIII.	század	első	felében.	A	tár-
sadalom	felsőbb	rétegeihez	tartozó	utazók	útleírásainak	segítségével	
jól	 követhető	 a	 szent	 helyi	 kultuszának	 fejlődése,	 amelynek	 egyik	
jellegzetessége	Szent	Márton	(feltételezett)	születési	helyének	és	a	rá	
való	emlékezeti	hely(ek)nek	a	fokozatos	különválása	az	idők	során.	

A	hatodik	tanulmány	(Szent Márton útján Magyarországon. Cy-
prien Polydore périgueux-i plébános utazása 1880-ban) szorosan 
kapcsolódik	az	előző	íráshoz,	mivel	az	abban	bemutatott	művek	kö-
zül	vizsgál	meg	egyet	közelebbről,	még	pedig	a	périgueux-i	Szent	
Márton-templom	 plébánosának	 utazását,	 aki	 1880-ban	 számos,	
Szent	Mártonhoz	köthető	települést	felkeresett	hazánkban.	Mivel	a	
templom,	amelyben	a	plébános	szolgált,	egy	tűzvészben	megsemmi-
sült,	a	közösség	egy	új	templomot	épített.	Ugyanakkor	ennek	anyagi	

	 2	 Ezzel	kapcsolatban	lásd	például	Szász	Géza:	Ki fog itt segíteni?” A reformkori Magyaror-
szág képe a francia útleírásokban. JATEPress, Szeged, 2016. 
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fedezete	nem	állt	rendelkezésre,	ezért	a	plébános	számos	alkalommal	
keresett	fel	tehetős	francia	és	külföldi	személyiségeket	annak	érde-
kében,	hogy	támogatást	kérjen	tőlük	a	nemes	vállalkozásra.	Ennek	
az	 adománygyűjtő	 tevékenységnek	 a	 keretében	 látogatott	Magyar-
országra	is,	ahol	többek	között	meglátogatta	Kalocsát,	Esztergomot,	
Pannonhalmát,	 valamint	 Veszprém	 és	 Szombathely	 városát	 is.	 A	
szívélyes	 vendéglátáson	 és	 a	 sikeres	 adománygyűjtésen	 kívül	 szá-
mos	alkalommal	megemlékezett	Szent	Márton	tiszteletének	látható	
jeleiről	is,	mivel	a	neki	szentelt	templom	plébánosaként	különleges	
élmény	volt	számára	a	szent	szülőföldjére	elzarándokolni.	Egyházi	
személyként	és	a	katolikus	egyház	helyi	vezetőivel	való	 találkozá-
sainak	köszönhetően	leírása	értékes	forrás	a	korszak	Magyarorszá-
gáról	és	Szent	Márton	kultuszának	XIX.	század	végi	helyzetéről.	A	
tanulmány	függelékeként	az	útleírás	Szombathelyre	vonatkozó	része	
is	megtalálható	a	kiadványban,	ami	hasznos	adalékokat	tartalmaz	a	
téma	iránt	érdeklődők	számára.	

A	 kötet	 utolsó	 írásában	 –	 Szent Márton köpenye. Képzelet és 
valóság Rab Gusztáv Sabaria című regényében	–	a	szerző	egy	há-
nyattatott	 sorsú	 szerző	megjelenéséig	 különleges	 utat	 bejáró	 regé-
nyén	keresztül	vizsgálja	Szent	Márton	és	szülőföldje	kapcsolatát.	Az	
1901-ben	született	Rab Gusztáv	(eredetileg	Rohoska	Gusztáv	József)	
elismert	újság-	és	regényíróként	tevékenykedett	a	második	világhá-
ború	végéig,	azt	követően	azonban	szakmájától	eltiltották,	ezért	föld-
mérőkent	kellett	dolgoznia.	1958-ban	Franciaországba	emigrált,	ahol	
folytathatta	írói	tevékenységét,	miközben	az	Amerika	Hangja	rádió-
adó	munkatársaként	is	dolgozott.	Több	könyve	is	megjelent	francia,	
angol	és	német	 fordításban.	Sabaria, avagy Szent Márton köpenye 
című	regényét	is	magyar	nyelven	írta	az	emigrációban,	de	1963-ban 
már	megjelent	 angolul,	 és	 francia	 kiadása	 is	 folyamatban	 volt,	 ez	
azonban	végül	–	valószínűleg	az	írónak	ugyanebben	az	évben	bekö-
vetkezett	halála	miatt	–	nem	valósult	meg.	A	kézirat	végül	a	Párizsi	
Magyar	Intézet	közreműködésével	került	vissza	Magyarországra	és	
2018-ban	jelent	meg.3	A	regény	Szent	Márton	élettörténetét	mutatja	
	 3	 Ezzel	kapcsolatban	lásd	még	Tüskés	Anna:	Rab	Gusztáv	és	a	Sabaria,	avagy	Szent	Márton	

köpenye.	In:	Rab	Gusztáv:	Sabaria,	avagy	Szent	Márton	köpenye.	MTA	BTK	Irodalomtu-
dományi	Intézet,	Budapest,	247–260.	
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be	az	1950-es	évek	egy	koncepciós	perébe	ágyazva,	így	keverednek	
benne	a	szerző	személyes	emlékei,	a	tények	és	a	fikció.	Ezek	között	
kiemelt	 szerepet	 kap	 a	 szombathelyi	 Szent	Márton	 kultusz	 épített	
környezete,	amelynek	történetét	a	regény	szerzője	nagy	precizitással	
mutatja	be,	miközben	az	új	politikai	 rendszer	vallásellenességét	új	
pogányságként	ábrázolja,	amely	veszélyezteti	a	kereszténységet.	Ezt	
a	tanulmányt	is	kiegészíti	a	vizsgált	mű	egy	ideillő	részlete,	amely	
segít	megérteni	és	átérezni	az	elemzésben	foglaltakat.	

A	kötet	végén	található	bibliográfia	a	tudományos	igényű	olvasók	
számára	jelent	hasznos	iránymutatást,	a	kiadvány	közepén	található	
színes	képmelléklet	pedig	minden	olvasó	számára	csemegét	 jelent,	
hiszen	a	római	kori	Pannóniát	ábrázoló	térképektől	kezdve	a	szom-
bathelyi	 épületeket	 bemutató	 fényképeken	 át	 számos	 festményt	 és	
metszetet	is	közread.	Összességében	tehát	a	kiadvány	egy	alapos	és	
széleskörű	kutatásokon	alapuló	munka	gyümölcseit	adja	közre	igé-
nyes	formában,	amelynek	segítségével	a	téma	iránt	érdeklődő	min-
den	franciaajkú	olvasó	megismerkedhet	Szent	Márton	és	Magyaror-
szág	kapcsolatrendszerének	számos	aspektusával.	
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