
29

java egyaránt érvényesülhetett. A változásokban részt vállaló Jakob Joachim azon kevés vezetı

polgárok egyike volt, akik átélték a hetvenes és nyolcvanas évek megpróbáltatásait, és még részt tudtak
venni a reformévtized erıfeszítéseiben és sikereiben is.
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A Szombathelyen 1638-ban letelepedett domonkos rend tagjai egy mezıgazdasági jellegő, de gyarapodó
lélekszámú, kézmővesiparral rendelkezı mezıváros pasztorációs munkájában vállaltak részt. Nagy
buzgósággal kezdték meg munkájukat. Házról-házra járva keresték fel a környék lakóit, hogy az
istentiszteleteken való részvételre buzdítsák ıket. Templomuk egész nap nyitva állt a hívek elıtt. A 18.
századtól német nyelvő misét és prédikációt is tartottak akkor, amikor a plébániatemplomban és a
ferenceseknél is csak magyar nyelvő liturgia volt.105(105)

Zárdájukat II. József rendelkezése következtében 1788 végén el kellett hagyniuk, ahová csak két év
múlva térhettek vissza. A rendház nyugalmát a 19. század elején – 1805-ben, majd 1809-ben –
megzavarta, hogy katonai kórház céljára igénybe vették. Osztrák, illetve francia sebesülteket ápoltak
falai között.106(106) 1849-ben tífusz- és kolerabeteg katonákat gyógyítottak a zárdában, az ı
ellátásukról, élelmezésükrıl a domonkos rend gondoskodott.107(107) 

A domonkosok nem csak Szombathely területén végeztek lelkipásztori munkát. Kisegítıként az
egyházmegye számos plébániáján megfordultak, helyettesítették a beteg, távollevı plébánost. Szükség
esetén vezették a haláleset következtében megüresedett plébániákat, amíg a püspök által kinevezett új
lelkipásztor nem foglalta el a helyét.

Mint prédikátorrend tagjai, a Szombathelyi, Veszprémi, Esztergomi Egyházmegyék területén
missziókat tartottak. A páterek a katonák lelki gondozásával is foglalkoztak, a rendtagok közül többen
katonalelkészként tevékenykedtek. Közel háromszáz évig segítettek a domonkos rend tagjai a katolikus
lakosság pásztorlásában.

A 20. század elsı évtizedeiben a szombathelyi lakosság létszáma erısen megnıtt. Az egy plébánia már
oly módon sem tudta a lakosságot kellıképpen ellátni, hogy a ferences és domonkos rend sokban
besegített a hívek ellátásában. Mikes János püspök a város területét több plébániára osztotta fel. Az új
plébániák felállításához a székeskáptalan és a fıplébánia plébánosának a beleegyezését kérte. A
káptalan 1929. január 30-án tartott ülésén tárgyalta meg a püspök azon átiratát, amelyben
hozzájárulásukat kérte az új plébániák felállításához. Igenlı válaszukban kifejtették, hogy a nagyszámú
lakosság lelki igényeinek kielégítését egyetlen plébánia keretében eredményesen nem lehet
megoldani.108(108)

Az egyházmegye fıpásztora az 1930. január 1-jével megszervezett négy római katolikus plébánia
végleges területi beosztását körlevélben is tudatta a papsággal és a hívekkel. A Szent Mártonról
elnevezett Szent Domonkos-rendi plébánia határait északon, keleten és délen a város határa; nyugatról
a Honvéd úttól és a Király utcától keletre esı utcák alkották. Zanat község is az új plébániához
tartozott.109(109) A püspök az új 148plébániák területén lévı iskolák hitoktatói állásait is átadta a
rendnek, amennyiben az erre a célra megfelelı emberekkel rendelkezett.

A domonkosok a gyermekek hitoktatását is vállalták. A 19. század elején a rendtagok Szombathely
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elemi iskolájában rendes tanítóként oktattak. A 20. század elsı éveiben a Szent Márton utcai elemi
iskolában szintén mint hitoktatók mőködtek. A plébánia felállításától rendszeres hitoktatói munkát
végeztek a plébánia területén lévı elemi iskolákban, oktatták a MÁV mőhely tanoncait, és hitoktatói
tevékenységet folytattak a Szent Domonkosrendi Nıvérek polgári iskolájában.110(110) Mikes János
püspök 1929 januárjában a domonkos rend tartományfınökét tájékoztatta tervérıl és véleményét kérte
a rend plébániai munkájáról. Töffler Angelicus domonkos provinciális pater Badalik Bertalant javasolta
a plébánia vezetésére, amivel Mikes püspök egyetértett.111(111) A Szent Márton plébánia 1930. január
1-jével megkezdte munkáját; szervezésére a Szent Domonkos-rend Szombathelyre küldte a rendkívül
tehetséges Badalik Bertalant (1890–1965), aki a fıvárosból, Budapestrıl modern lelkipásztori
módszereket hozott magával.112(112)

Badalik páter jó alkut kötött Szombathely városával; eladta a rend tulajdonát képezı hatalmas területő
temetıt, és az így szerzett pénzen jelentıs fejlesztéseket tudott megvalósítani.113(113) Elsısorban a rend
a templom bıvítését határozta el. A templom megnagyobbítását azzal indokolta, hogy az alig ezer
ember befogadására alkalmas, így a 8-9000 fıt meghaladó plébánia igényeit nem tudja kielégíteni. E
helyzet azért is kényszerítı volt, mert a domonkosok környékérıl a hívek nem járhattak be a messze
fekvı, tágas székesegyházba. A templom bıvítésének tervét Wälder Gyula mőegyetemi tanár készítette
el: nyugati irányban egy kereszthajóval megtoldották, a fıhomlokzatot a korábbival azonos formában
helyreállították, de 11 méterrel elıbbre hozták.114(114) A kultúrház tervezésére is Wälder kapott
megbízást. Az építési engedély kérését a plébános azzal indokolta, hogy kulturális, illetve szociális ház
nélkül nem lehet korszerő lelkipásztori munkát végezni. Enélkül az új plébánia nem szolgálhat hazafias,
társadalmi, kulturális és szociális célt, amit attól mindenki elvár. Az építés költségeinek elıteremtése
nagy feladat elé állította a szombathelyi rendházat. P. Badalik a püspök engedélyét kérte, hogy a
plébánia filiájának, a zanati templomnak a pénzébıl 5000 pengıt a szombathelyi rendi templom
költségeinek fedezésére költhessen.115(115) 

Az elsı év plébániai munkájáról a rendi krónika írója így számol be: „Új és gyönyörő teret nyújt az
intenzív lelkipásztorkodásra a vállalt plébánia.” E krónika beszámolt 149a rendház átalakításáról is,
amely így tágas könyvtárszobát nyert, illetve egy plébánia irodával és várószobával bıvült. Az
elkészült kultúrház mintegy a templom elıcsarnokául szolgált. Beosztásában, terjedelmében kulturális
céljainak megfelelt; otthont nyertek benne a hitbuzgalmi és karitatív egyesületek.116(116) A krónika
tudósított arról is, hogy a domonkos nıvérek polgári iskolájában az igazgatói teendık ellátása é a
hitoktatás állandó elfoglaltságot jelentett. P. Badaliknak sok munkát adott a város szegényügyi
bizottságában betöltött tisztsége is.117(117) 

P. Badalik kitőnıen megszervezte a plébániai munkát. Utcánként mősoros délutánokra hívta meg híveit,
akik között ingyenes belépıjegyeket osztottak szét. Zene, ének vetítettképes elıadás szerepelt a
programban, amely közé beépítette a legszükségesebb hitbéli mondanivalókat. Ez volt az elsı lépés a
plébánia híveinek megismerésére, a velük történı közvetlen kapcsolatteremtésre. 

A templom kedveltsége hamar megmutatkozott, szépítése, felszerelésének bıvítése a harmincas években
folytatódott. Új szobrokat emeltek, visszaállították az öröklámpát. A régi szenteltvíztartóból keresztkút
készült, új szenteltvíztartót vásároltak. A dominikánus templom a város helyırségi templomául is
szolgált, ünnepi miséken katonazenekar emelte az istentisztelet fényét. Minthogy a plébánia területén
található a vasútállomás, az átutazók részére kísérleti jelleggel májustól októberig szentmisét mondtak.
A modern pasztoráció számos lehetıségét megpróbálták. A hívık tájékoztatására készült a Plébániai
Tudósító. P. Badalik nagy fontosságot tulajdonított a médiáknak; aktuális kérdésekre rávilágító cikkek
sorozata jelent meg domonkos szerzık tollából, maga P. Badalik rendszeresen tartott elıadásokat a
rádióban is.118(118)
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A domonkos rend tagjai kitőnı képzésben részesültek, a rend nagy figyelmet fordított az igehirdetésre,
szentbeszédek tartására, a missziós munkára, mindezzel összefüggésben jó szónokok képzésére. Így a
domonkosokat szívesen hívták missziók, lelkigyakorlatok tartására. A szombathelyi plébánián a hívek
számára 1930-tól gondosan megszervezték a nagyböjti lelkigyakorlatokat. Nıknek és férfiaknak külön
tartottak szentbeszédeket. A domonkosok lelkigyakorlatán évente részt vettek a szövıgyár, a MÁV
mőhely munkásai, valamint a MÁV mőhely tanoncai és az iskolás gyermekek.119(119) 

A plébánia létesítése új alapokra helyezte a karitász munkát. P. Badalik a családokról azok anyagi
helyzetét is feltüntetı kartotékokat vezetett. A plébános nem csak az egyházközség szociális kérdéseit
igyekezett megoldani, hanem Szombathely szegényügyét is ı szervezte meg. A városi szegényügyi
bizottság elnöki tisztét töltötte be. A város polgármesterével közösen a szegényügy tanulmányozására
több más városba látogatott el. P. Badalik Bertalan karitatív munkájáért 1933-ban miniszteri dicsérı

elismerést kapott.120(120) 

150A plébánia alapításával a hitbuzgalmi céllal alakult egyesületek is megújultak: a Jézus Legszentebb
Nevének Társulata, a Szentháromság Egyesület, az Élı Rózsafüzér Egyesület, a Credo Férfi Egyesület,
a Szombathelyi Confraternitas Sanctissime Rosariae, és a Margit Kör. Badalik Bertalan mőködési ideje
alatt az egész városban felvirágzott a Credo-élet. 1933-ig a domonkos plébánia fogta össze a város
Credo-tagjait, 1934 januárjától a tagok számának növekedése miatt a tagság plébániánként
szervezıdött.121(121) P. Badalik az állástalan diplomások részére megszervezte az ifjú Credo-t. A
szombathelyi Credo egyesületnek, és a város katolikus társadalmának nagy ünnepe volt a III. Országos
Credo Kongresszus. 

A templomi szertartások ünnepélyességét, fényét, a liturgikus ruhák szépsége is elısegítette. A ruhák
gazdagságáról a templom leltárai szólnak. A nemes anyagokból készült, mővészi hímzéssel díszített
miseruhák az iparmővészet remekeiként ismertek. Fırangú személyek, polgárok adományai
gazdagították a liturgikus ruhák számát. A paraszti hívek, kézmővesek is hozzájárultak e
győjteményhez; a templomnak 60 miseruhája, 4 vecsernyepalástja volt. A templom kincsei között ott
találhatók azok a kelyhek is, melyeket 1895-ben még Hidasy Kornél püspök, 1930-as években pedig
Boda János kanonok vásárolt ezen egyház részére.122(122) 

A szombathelyi domonkosok templomában az istentiszteleteket a zene- és énekkarok szereplései tették
ünnepélyesebbé. Több zenekar mőködésérıl tudunk, így a „Pacsirták” 1900 és 1930 között, a
„Nagyasszonyunk” énekkar 1919–1929 során mőködött, 1926-ban alakult a Credo férfikar. 1929-tıl P.
Badalik házfınök átszervezte a templom zenei életét. A nıi kart a templom férfi énekeseivel vegyes
karrá vonta össze, az együttest új tagokkal frissítette. Rendszeresen ı maga vezényelt.

A rendház adott otthont a noviciátusnak. A kolostor, amelyet 1933 decemberében konventté nyilvánított
a dominikánus egyetemes fınök, nem kerülte el a világháborúkkal járó megpróbáltatásokat, miképpen
nem kerülte el a plébánia közössége sem. Lakói közül mindkét világháború áldozatokat követelt,
temploma is megszenvedte a világégések borzalmait. Az elsı világháború ércszükséglete a toronysisak
borítását és a harangokat követelte. A második világháborúban is „bevonultak” a templom harangjai. A
várost ért bombatámadások következtében a templom tetızete megsérült, színes üvegablakai
megsemmisültek. A templom körül több mint 100 bomba hullott, de az épület csodálatos módon nagy
kárt nem szenvedett.

A háború okozta károkat maradéktalanul még helyre sem állították, a háború okozta sebek fájdalma
még élt az emberek lelkében, mikor az egyházközséget újabb megpróbáltatás érte. 1950. július 11-én a
rendház lakóit kényszertartózkodási helyre szállították. Ezzel ért véget a domonkosok több évszázados
lelkipásztori munkája Szombathelyen. A plébánia vezetését egyházmegyés papok vették át, akik
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hőségesen ırizték a domonkos hagyományokat.
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Tirnitz Jóskára emlékezem. Ehhez címet találni nehezebb, mint a rövid, tisztelgı emlékezést
megfogalmazni, mégis megpróbálom, hiszen mindketten a jó nevő soproni Szent Asztrik Bencés
Gimnáziumba jártunk, keresztnevünk is azonos, de még a diáknevünk is az volt; iskolatársaink
mindkettınket Gömbinek hívtak. A „vulgó keresztapa” iskolánk tornatanára, „a tornamuki”-nak
nevezett, diáknyelven Muki bácsi, Kis Gyula volt. İ így keresztelte el testnevelésben kevésbé jeleskedı

diákjait. Jóskával igazán az 1950-es években lettünk jó barátok. Diákkorunk egyetlen közös évében,
1943/1944-ben csak nagyot köszönhettem az érettségi elıtt álló „Tirnitz úrnak”; akkor ugyanis én rövid
nadrágos elsıs kisdiák, ún. „mujkó” voltam, míg a felsı osztályosokat „uraknak” illett hívnunk.

Kezdı kutatóként 1953-tól naponta találkoztam a Soproni Levéltárban Tirnitz Jóskával, aki minden
kezdınek szíves útmutatást adott. Mindnyájunk szerény és kedves útbaigazítója volt, segített
mindenkinek, aki kutatni lépte át a Levéltár szép régi remekmívő ajtaját. A kéziratolvasás, a
paleográfia alapjait már korábban megtanultam Mollay Károly és Hajdú Helga professzoraimtól, de
ettıl az idıtıl fogva meg kellett ismernem a leggazdagabb hazai levéltár, a soproni archívum
győjteményének használatát is. Az elsı tanácsa így hangzott: „Ismerkedj meg az „Oertelelenchus”
használatával! Ebben a vaskos iratjegyzékben mindent megtalálsz, amit keresel! Mindig pontosan írd ki
a jelzeteket: add meg a ladulát, (fı témakör) a fasciculust, (a csomó) és a numerust!” Ez az eligazítás
nagyon is szükséges volt. Jóska ezután türelmesen ellátott a Lackner család (Litera Lackneriana), a
soproni evangélikus egyház irataival, a levéltárban összegyőlt ún. régi levelezéssel. Leggyakrabban
ugyanis ezeket a levéltári egységeket forgattam. A kutatás során részben latin írásokkal is találkoztam,
de tanáraim latin tanítására támaszkodva ezekkel is megbirkóztam. Míg Jóska latin tanára a tudós dr.
Hein Tádé volt, az enyém dr. Pálos Ferenc. 

Azért be kell vallanom, a különbözı kézírással leírt iratok megfejtése késıbb is némi gondot jelentett. A
munkanapja kezdetén, a Lackner utcai raktárba induló Jóska szívesen összeolvasott velem egy-egy
iratot. Ha túl nehéz volt e szöveg megfejtése, akkor javasolta: „Gyere, menjünk be Házi fılevéltáros
úrhoz! İ biztosan tud megoldást!” Jenı bácsi a kutató szoba mellett, az elsı raktárhelység ablakánál,
az asztalnál ült, és szívesen adott útbaigazítást; 1955-tıl, a Faut-krónika kéziratának „megfejtésétıl”
pedig már személyesen is ismertük egymást. 

Amikor beszélgettünk Jóskával, néha évıdve ugrattam: „Hallod-e Jóska! Igazán összeállíthatnátok a
kutatók számára egy rövid tartalmi összefoglalást a fontosabb ladulákról!” „Van is nekünk erre idınk!”
– mondta békésen mosolyogva. Lassan megtanultam, milyen nehéz munkát látnak el ık ketten a
levéltári raktárban, a „Lacknerban” a másik levéltárossal, Radó Jóskával, „Beppóval”. Aztán késıbb
mégis csak sor került egyfajta összefoglalásra Jóska életében; kiváló segédlet született 1996-ban, 152ez
a Szakács Anitával összeállított „Sopron város tanácsa bírósági jegyzıkönyveinek regesztái I.
1533–1554” címő kötet. 

Egyszer korszakomhoz, a XVII–XVIII. századhoz kértem illusztrációs anyagot Jóskától. İ Gantner
Antal „Dunántúli Tárogató”-ját adta a kezembe az alkalmi újság képes mellékletével együtt. Hadd
emlékeztessem az olvasót, Gantner a hajdani soproni Kaszinó ruhatárosa, tudós amatır, igazi soproni
kuriózum volt, akinek évente egyszer jelent meg ez az alkalmi újságja, melyben az I. évfolyam 1.


