
K6ZSt~i:!link lbrlenelenek ulols6 ezer
e\'eben a jelenle,gi helyen mindig alll
katolikus templom, Kezdetben rcib61,
majd reher kobol, azt koveloen romo-
san, kesobb romjaib61 ujjciepilve, bo-
\itvt', elnyerve jelenlegi ronT1ajal,

l;:ls6lemplomunk minden val6szinu-
st-u szerint eJIYike volt a "liz ralu epilsen
('~\" tcmplomol Szenllslvan kircily aI-
1.11 kt,tdr)t t tOr\'f'nv ko\'pl kt'zt&ben I("lr('
jot t e(!;.\"hazaknak, majd t'z kiralyi ka-
p()lr1dVa dt~pitvt' 1 596-ii!, a k6zcpkori
kozse~ n1a~var lakossa~anak kit.elepi-
ti~s&ig t.bltbtte be leladat.at A lemplom
\'pdoszt'ntjt' Szt'nt. Marton volt,

SZENT MARTON (317(?)-397)
A k6zepkor talan legnepszerubb nyu-

uati szentjenek elelel Sulpicus Severus
(36()--425) orokilette m.(!;, Az eletrajzot
m&,~ Szent Marton &leteben irta, es 397-
bt'n annak halalakor lelte kbzze,

f\ R6mai Birodalomhoz t.arloz6
I)arlnoniaban, pontosabban Savaria-
ban (Szombathely), eflYes rellevesek
"ZClll1t i\ kesobbi Pannonhalman szu-
It'lt'lt 317 tajan, Szulei poganyokvol-
tak, apja legi6s katona, kesobb lribu-
r1US, Szenl Marton fialalon, 15 eves
koraban letetle a katonai eskut,

Az e\.angelium tanilasal komolyan
\'e\.c zsoldjab61 a sze.(!;enyeket lamogal-
ta A legenda szerint, amikor mar kalo-
naruhajan es regyverein kivUl mas
tulajdona nem volt, a lei kellos kbzepen
.'\Jniens \"aroskapujanal szembelalalko-
zott egy ruhatlan koldussal. aki a mel-
!,'ttt' ('lhaladokt61 kt'rte', ho,lfY konyonil-
jenek rajla, Azonban mindenki csak
elment melletle, Marton oldalar61leold-
va kardjat. kbpenyet kbzepen kettevag-
ta. egyik relet odanyUjtotta a koldusnak,
A kbvetkezo ejszaka Krtsztussal talilko-
zott. es latta, hogy az Ur villat az 6
kbpenyenek rele bolitja, Majd Krtsztus
megsz61aJt: ..Marton. a hiltanul6 nekem
dota kbpenyenek relet,'.

\1arton 18 evesen megkeresztelke-

dell. A katonasagot otthagyva remele-
nek allt. elobb Milano kozeleben. majd
a Genovai-obol egy szigeten. Kesobb
relharorotl a magannyal. es Poitiers
melletl lelepedett meg. A lanitasra
szomjas. 01 kovelni akaro emberek
kunyhokal epitettek cellaja kart-. Eb-
bol szulelelt Li,l!ugt- hires monoslora.

Kesobb a Loire roly6 parljan. szem-
!JCIl TOllrs varas ralaival. SZt'I,'ezett
szerzetesi kozosseget Tours varosa.
mikor az oltalli pilspok me,l!halt. ~371-
bCIJ me,l!hivta Martollt a liszts{~,I!be
f::letenek 81 eveben a Jeromos-rele
martirologium szerint november 11-
en halt meg 397-ben. Sirja role hama-
rosan bazilikal emeltek. Ez Europa-
szerte hires zarandokhely lett.

Hazankhan is. nem utolsosorban
eletenek magyar vonatkozasa miatt.
tiszteltek a keresztenyseg kezdete ala.
996-ban Geza rejedelem a Pannonia
heRyen alapitott monostort Szent
Marton vednoksege ala helyezte (I"an-
nonhalma). Kes6bb Istvan Szent Mar-
ton es Szent Gyorgy zaszlaja alalt in-
dull a lazado Koppany ellen. s 6t le-
gy6zve somogyi birtokait a Szent Mar-
ton-monostor ha~znalataba adta. le-
yen a birtokadomanyok igazi tulajdo-
nasa a kozepkor relro,l!asa szerint ma-
,l!a a szent. a jelen esetben Marton.

NEPOMUKI SZENT JANOS
A kozepkori templom minden ada-

tunk szerint a jelenlegi helyen allott.
ERY 1725-os relmeres alapjan meg 311-
tilk rolnjai Ujjat'pitesct l7~38-ban
kezdtek el. I 744-ben onallo plebania-
ja lett a kozsegnek. Az els6 plebanos
Helmar Janos volt. aki 1745. decem-
her 21-en relszentelte a meg epul6
templomot. Nepomuki Szent Janos
tiszteletere. aki mind a mai napig ka-
tolikus templomunk vedoszentje.

Nepomuki SzentJanos a barokk kor
kedvelt szentje volt. 1340 korul szule-
tell a pilseni jaras Nepomuk nevU

helysegeben. Szuletese ulan sul~'l)"
betegsegbe esett. sztilei a zoldhe~vi
ciszterci kolostor templomaba \ittek
es megfogadtak. fel~vogyulasa eseten
Isten szolgalat.ara szentelik. Maga-
sabb tanulmanyait a pra~aj e,~'etf'
men vegezte Papi ml:ikodeset i! Tt'V!1
templomban kezdte Mint hit,;Z()11r.,k
csakhamar t:)?;.ylkf' I~tt i! !'Sf'11 I()...,!r()~
legkert:settebb papjai!1ak Ezrt:k ()ZOI1
lottek komI szoszeket.

A kiraly az 1379 ev na.l:;.vbo.lt.lf'n
Janost bizta meg a kiral~l kapolnabar,
szokasos bojti beszedek elmonda,;a
val. Ekkor Johanna kiralyne ~V()nt;i
tojaul valasztot.ta. A szent \'allaltCi "
nehez szerepet.

A kjraly. miutan U)?;.\' hit.t{' hort' 1('1,
sege hl:it.len lett hor.za. am koZ\.(.t!,.,~;
bizonyitekot szerezni nem tudot.t arr;; rl

gondolat.ra jut.ott.. hogy ~.ontato at\jarl
kereszt.ul kiserli meg hil.'-'ese veIl titka.
nak felledeset.. Magahoz hivatti! tf'h,11
Nepomuki Janost. es el6szor iger~tf'k
kel. majd fenyeget.esekkel pr6ba]tii 61 rl
kiraJyn6 gyonasanak elarulasara birr)1
Janos ezt. visszaut.asitotta, A lelduh()
dolt uralkodo t.omlocbe zaratta, ma)d
kinpadra vanatta. de szentunk a g.'ona
si titkot ekkor gem szegte meg.

Kes6bb a kiralyne kozbenjarasara
me~kegyelmeztek neki Nem sokka!
kes6bb a kiraJy ujra elfogatta, s miutan
Janos ismetelten megt.agadt.a a ~vl)n;i
si titok szentsegenek mei1:sz~(!t:,,(.!
1383 majus 16-an az uralkorjn ,I !)r;.,
gaiKarolyhidr6IaMnlrlviioiirl(,tJ,tll;t :,
111OIJda ,;zl:rint aligho,~v i'll,ttl,!t'11Il',,1 ""
habokbol f"elmemlt, ragyo~o feny ov~z-
le korul. Ennek laltara az ember('k
ezrevel todultak a folyo partJara

Mikor 1719-ben fe]nyitottak a sirl ;;
szent nyelvet ep allapotban talaltak
Bar a nep mar kozvetlen halala ulan
szentkent kezdte tisztelni. hi\.atalo~
szentte nyilvanitasara csupan 1729-
hen kemll sor.

Filipszky Istvan


