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sZent márton ereklyéi 
magyarorsZágon

A 2008. évi szombathelyi Szent Márton ki-
állításon négy Szent Márton-ereklyét tudtunk bemutatni. Ezek a Szombathelyi Képtár egyik
kiállítótermében, a tér központi helyén egy paravánokkal elválasztott különálló téregységben
voltak kiállítva, s az egész kiállítás spirituális centrumát alkották.1 A kiállított ereklyék a kö-
vetkező helyekről származtak: a szombathelyi Szent Márton plébániáról, a Pannonhalmi
Bencés Főapátságból, a csákberényi templomból és a budapest-vizafogói plébániatemplom-
ból. Már ekkor felmerült bennem a gondolat, hogy a többi hazai Szent Márton-ereklyét is jó
lenne számba venni, összegyűjteni. A 2016-os Szent Márton Emlékévre készülve megpró-
báltam a jelenleg fellelhető ereklyéket lajstromba szedni. A kutatás során találkoztam több
adattal, ami egykor meglévő, de mára már elpusztult, elkallódott ereklyéről tudósít. Jelen
írásomban az általam elért Szent Márton ereklyékről számolok be.2 Tisztában vagyok vele,
hogy gyűjtésem esetleges és hiányos, de úgy gondolom, amennyi adatom összegyűlt, érdemes
közreadni. Ha a későbbi kutatás ezt kiegészíti, akkor tovább gyarapodnak ismereteink.

Szent Márton kultuszának történetéhez szorosan hozzátartozik, hogy milyen helyekre,
milyen közösségekhez kerültek ereklyéi, mely korokban, kik voltak azok, akiknek fontos
volt ezek megszerzése. Egy híres, nevezetes személy ereklyéinél megkülönböztetünk el-
sődleges ereklyét, ami a saját maradványuk, és másodlagos ereklyét, ami hozzá kapcsolható
személyes holmijuk: ruhájuk, könyveik, használati tárgyaik. A keresztény hitvallók, vértanúk
tisztelete szorosan összefügg azok ereklyéinek gyűjtésével, birtoklásával. Ezzel a szent meg-
fogható, tárgyi mivoltában van jelen az adott helyen. Ez a spirituális jelenlét nemcsak a
múltban, hanem a jelenben is fontos a híveknek: erre utal a pannonhalmi bencés közösség
2016-os Szent Márton évi logója is. „Márton jelen van Pannonhalmán az ereklyéjében kivált.
De jelen van az emlékező és itt találkozó közösségeinkben – ezért a logó kapcsolati-hálózati
rajz, amely az ereklye körvonalait veszi fel.”3

1 „…és megosztotta köpenyét…” Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei. Szombathelyi Képtár 2008.
november 6. – 2009. február 22. A kiállítási katalógust szerkesztette Zsámbéky Monika. Szombathelyi Képtár
2008. A továbbiakban: Szent Márton kiállítás 2008.

2 Eddig megjelent közléseim a Szent Márton ereklyékről: Szent Márton-ereklyék és tiszteletük Szombathelyen.
In: Via Sancti Martini – Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs.
MTA BTI Budapest 2016, pp. 347–369. (A továbbiakban: Zsámbéky 2016a). Szent Márton elfeledett és meg-
került ereklyéje Szombathelyen. Vasi Szemle 2016 70 (5): 603–610. (A továbbiakban: Zsámbéky 2016b)
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Szent Márton földi maradványaival és legfontosabb hagyatékával, a köpenyével nem volt
kegyes a sors. Tours-i sírját, mely a középkori zarándokok egyik legjelentősebb célja volt,
a 16. századi vallásháborúk alatt kifosztották, szétdúlták. A hatalmas székesegyházat, ahol
a sírja állt, a francia forradalom éveiben szétrombolták. Földi maradványaiból mindössze a
koponya egy részét és néhány csontot sikerült megmenteni. Nevezetes köpenye (cappa),
amely a karoling és később a francia királyok hadi zászlója és nemzeti ereklyéje lett, az
1356. évi poitiers-i csatában elveszett.

A magyar uralkodók Szent István királytól kezdve az ország patrónusának tekintették
Mártont. Tiszteletét a Géza fejedelem idején behívott német bencés szerzetesek is terjesz-
tették. Nem véletlen, hogy magyarországi anyakolostorukat Szent Márton tiszteletére szen-
telték Pannónia hegyén, a Szent Márton hegyen. Valószínűleg a bencés monostor már a
korai időkben birtokolt Szent Márton-ereklyét. Honnan érkezett ez hozzánk? Pontos forrá-
sunk nincs erre, egyrészt Willigis mainzi érsek (975–1011) neve merült fel, mint ajándékozó,
aki Szent Istvánnak küldött ereklyét.4 Más vélemény szerint odilo cluny apát (994–1048)
ajándékozott az uralkodónak ereklyéket, köztük talán Szent Mártonét.5

A későbbi magyar uralkodók is nagyra becsülték Mártont, hiszen a királyi társaskápta-
lanok közül három – Pozsony, Arad, Szepes – patrónusa a püspökszent lett. Figyelemre méltó,
hogy ezek a települések az ország peremvidékein voltak, ami jelzi, hogy Márton segítségére
a határok védelmében számítottak. Az árpád-kori királyi alapítású kápolnák között is találunk
Márton patrocíniumút: Udvard (1075), Budaörs (13. század). A szepeshelyi Szent Márton-
monostorban 1317-ben, Szent Márton születésének milleniumán nagyszabású ünnepségeket
rendezett Károly Róbert. Valószínűleg a templomban őriztek Márton-ereklyét, mivel az egész
középkor folyamán kimutatható a folyamatos tisztelete. A templom főoltárán a lovas szent
szobra állhatott, a szepeshelyi káptalani és főpapi pecsétek Márton alakját jelenítik meg.

Az Anjou-korban a budavári nagy kúriában 1349-ben szenteltek kápolnát Szent Márton
tiszteletére. Erzsébet anyakirálynő VI. Kelemen pápától kapott búcsúengedélyt az ereklyék-
kel bőségesen ellátott kápolna számára. Feltételezzük, hogy mivel Erzsébet nagy becsben
tartotta az ereklyéket, a királyi kápolna számára is szerzett.6

Sokféle forrásban találkozhatunk egykor meglévő, ma már elkallódott ereklyékről.
Padányi Bíró Márton (1696–1762) veszprémi püspök végrendeletében a felsorolt tárgyak kö-
zött említ egy Márton-ereklyét 1762-ben: „Egy úrmutató alakú ereklyetartó aranyozott ónból
Krisztus keresztjének egy kis darabjával és Szent Márton püspök ereklyéjével… Fl 30”7

A pápai bencés (pálos) templom felszentelése 1743. augusztus 17-én történt, melyet
Zichy Ferenc (1701–1783) győri püspök végzett. Egy okmánytöredéken olvashatjuk, hogy
a Mennybe felvett Királyné-oltárba Szent Márton, Felicissima és Martialis vértanúk erek-
lyéit helyezte el a püspök.8

3 A bencés főapátság honlapján, letöltve 2016. október 20.
4 Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve I–III. Kiállítási katalógus, szerkesztette Takács Imre.

Pannonhalma 1996. III. köt. 174.
5 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. II. kötet. Balassi kiadó 2004. 391.

(Szócikk: Lux Etelka – Széphelyi F. György)
6 Végh András: Buda város középkori helyrajza I. Monumenta Historica Budapestinensia XV. Budapesti

Történeti Múzeum Budapest 2006, 66-67.
7 Padányi Bíró Márton végrendelete 1762. Kiadásra előkészítette Hermann István és Jakab Réka. A Magyar

Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. Veszprém 2013, 35. Erre az adatra Rétfalvi Balázs hívta fel rá
a figyelmemet 2015. április 26-án, köszönet érte.

8 Az okmány a főapáti lakás vitrinjében, pléhdobozban volt egykor. Bencés Főapáti Levéltár, ereklyék okmányai,
Pannonhalma.
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A kismartoni (Eisenstadt) Hegyi templomban őriznek egy barokk ereklyeszekrényt,
amelyet az Esterházy család adományozott az egyháznak. Ebben az év minden napjához az
adott nap szentjének ereklyéje van befoglalva. Kérésemre Mag. Bernhard Weinhäusel, a
kismartoni Egyházmegyei Múzeum és Levéltár vezetője volt szíves utánajárni, hogy a no-
vember 11-i kapszulában megvan-e Márton ereklyéje. Sajnos, az idők folyamán az ereklye
kiesett és elkallódott. A hitelesítő okirat viszont megmaradt, így biztosra vehető, hogy az
ereklye is megvolt korábban.9

Az egykor biztosan meglévő Márton-ereklyék között tartjuk számon a szombathelyi
Szent Márton-templomban ezüst foglalatban őrzött ujjcsont ereklyét, amelyről Bél Mátyás
(1684–1749) számolt be 1730 körül.10

A szent ereklyéjéről más tudósításunk is van, egyrészt Rajmund Fitzing domonkos
rendtörténetének szentmártoni fejezetében 1721 körül, másrészt ugyanezeket az adatokat
vette át Stratemayr Antal a magyar domonkos kolostorok alapításáról és azok nevezetessé-
geiről írt munkájában.11

Egy másik, 1780-ban Rómából szerzett Szent Márton-ereklyéről is van tudomásunk:
hitelességét a szombathelyi Szentszék 1781. november 6-án ismerte el, akkor engedélyezték
annak nyilvános tiszteletét.12 A templom ereklyéinek megmaradt hitelesítő okiratai között
ennek az ereklyének nem akadtunk nyomára.

MEGLéVő SZENT MáRToN-EREKLyéK

szombathely, szent márton-templom (1. kép)
A kis méretű csontereklyét egy neobarokk, monstrancia alakú ereklyetartóban helyezték el. A
tartó domború, ovális talpú, szára megnyesett faágat imitál, a nódusz helyén szárgyűrű látható.
Az ereklye foglalatát puttókkal díszített keret veszi körül, mögötte sugárnyalábok terülnek
szét. Az egész tartót kinyílt virágokból és levelekből álló koszorú övezi. Középen vörös textilen
ovális üveges foglalatban az ereklye, papíron a felirata: „S. Martini Ep.”13 Az ereklyetartó a
19. század végén vagy a 20. század elején készült, a templomban és a rendházban ekkor fel-
újítási munkák folytak, esetleg ehhez köthető az új tartó készítése. Ez az ereklye ment körútra
a Szent Márton Emlékév előtt 2014–2015-ben a szombathelyi egyházmegyében.

szombathely, Püspöki palota kápolnája (2. kép)
Szily János (1735–1799), Szombathely első püspöke 1779-ben Mária Teréziától Szent
Márton- és Szent Quirinus-ereklyét kért. Előbbi személy itt született és az egyházmegye vé-
dőszentje, utóbbi itt halt vértanúhalált. Az uralkodó teljesítette a püspök kérését, és a
Habsburgok kincstárából utalta ki a két ereklyét. Szent Márton ereklyéje az 1930-as évektől
a szeminárium kápolnájában kapott helyet, majd 1952-ben a szeminárium megszűnésekor
Géfin Gyula (1889–1973) prelátus, volt rektor a papi otthonba (Deficientia) menekítette.

9 Mag. Bernhard Weinhäusel, Diözesanarchiv-Diözesanbibliothek-Diözesanmuseum Eisenstadt, szíves közlése
levélben 2015. március 30-án.

10 Részletesen Zsámbéky 2016b: 354.
11 Iványi Béla: Dominikánus levelek és oklevelek a körmendi levéltárban. Körmend 1942 (Körmendi Füzetek

1.) 94–95. Részletesen Zsámbéky 2016b: 355.
12 Dr. Szalay János: A szombathelyi Szent Domonkos-rendiek lelkipásztori működése 1638–1938. Szombathely

1938, 126. idézi: Szombathelyi rendi levéltár, ereklyék No. 6. (Ekkor – 1938-ban – még megvolt az ereklye-
hitelesítő oklevél!)

13 Aranyozott réz (?), magassága 17 cm, talpszélesség: 7,5 cm, teljes szélesség: 10,6 cm. In: Szent Márton kata-
lógus 2008, 59. Kat.sz. III.42.
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1. kép. Szombathely, Szent
Márton-templom ereklyéje

4. kép. Szombathely, Székesegyház, az ereklye 
a hermában. (Fotó: Merényi Zita)

5. kép. Pannonhalma, 
Bencés Főapátság ereklyéje

2. kép. Szombathely, Püspöki
palota kápolnája ereklyéje

3. kép. Szombathely, 
székesegyház, 

Szent Márton-oltár hermája

6. kép. Pannonhalma, Bencés
Főapátság ereklyéje

7. kép. Celldömölk, Nagybol-
dogasszony-templom ereklyéje

(Fotó: Pipics Csaba)

8. kép. Csákberény, Szent 
Márton-templom ereklyéje
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9. kép. Budapest, Nagyboldog-
asszony Főplébánia ereklyéje

11. kép. Esztergom. Főszékesegyház.
Részlet a Missziós Keresztből az 

ereklyékkel. (Fotó: Rétfalvi Balázs)

12. kép. Budapest-
Vizafogó, Szent Márton-

templom ereklyéje

13. kép. Alistál, Szent 
Márton-templom ereklyéje

(Fotó: Feiszt György)

14. kép. Kismarton, adminisztrátori /
püspöki mellkereszt ereklyével

15. kép. Bécs, Pazmaneum
ereklyéje (Fotó: Maurer Péter)

10. kép. Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár 
ereklyéje
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1961-ben Kovács Sándor (1893–1972) megyéspüspök úgy rendelkezett, hogy az ereklyét a
püspöki palota kápolnájába, a díszes ereklye-szekrénybe helyezzék el.14 Az ereklye sokáig
lappangott, nem ismerték a hollétét, de szerencsére 2015-ben előkerült a püspöki kápolnában. 

Az ereklyetartó tokja ovális, alul csúcsos, finom, sötétbarna bőrbevonatú, rajta felirat
fekete tintával „S: Martini Eppi. Turonen.” kissé nehezen olvasható.15 Az ovális alakú erek-
lyetartó ezüst foglalatú, alján vörös textília, rajta kisebb gyöngyös foglalatban papírra erősített
csontszilánk, alatt az azonosító felirat: „S. Mart: Epi”. A gyöngyös foglalatot aranyozott in-
dadísz veszi körbe, kívül ezüst fogazott, csavart szalag fut körbe. Az ereklyetartót ovális üveg
zárja le. A tartó körül egy később ráhelyezett ezüstpánt látható, amelyre kis talp van felerő-
sítve, ezáltal az ereklyetartó felállítható, asztalra vagy emelvényre helyezve szemből is jól
látható. Az ereklyetartó hátoldalán zsinórral van átkötve, rajta érintetlen hitelesítő pecsét.16

szombathely, székesegyház, szent márton-oltár (3–4. kép)
A szombathelyi székesegyház északi mellékoltára Szent Márton tiszteletére szentelt, oltár-
képe Szent Márton csodáit meséli el, amely Franz Anton Maulbertsch osztrák festő alkotása.
Mikes János (1867-1945) szombathelyi püspök 1912-ben fordult a tours-i érsekhez azzal a
kéréssel, hogy a székesegyház számára Szent Márton-ereklyét küldjön.  Francisco Renou
főpásztor a toursi ereklyéből egy darabot adott át a szombathelyi küldöttségnek 1913-ban.17

Ezt az ereklyét a Szent Márton-oltáron helyezték el, a szent mellszobrában, amelyet Tóth
István szombathelyi szobrászművész alkotott. Ez az ereklye a legnagyobb méretű az általam
ismert ereklyék közül, a koponyacsont 4–5 cm-es darabja. Az oltármenzán a középtengely-
ben áll három kannelúrázott ónix oszlopon az a talapzat, amelyen Szent Márton püspök
mellszobra látható. Az aranyozott bronz szobor a püspököt komoly, idős főpásztorként áb-
rázolja, bajusszal, szakállal, püspöki palástban és süveggel. 

A Szent Márton-évben, 2016. november 7-én vizsgálatok céljára feltárták a Szent
Márton-koponyaereklyéjét tartalmazó hermát a szombathelyi székesegyházban. A relikvia
a Szent Márton-hét liturgikus eseményei idején látható volt a Szent Márton-oltárnál. A her-
mából kiemelték az ereklyét tartalmazó fém szelencét és az alatta található két okiratot. Az
egykori művész és mester munkája kiváltotta a jelenlévők elismerését: a püspöksüveg üre-
gében vörös bársony fészekben nyugodott a kerek ereklyetartó a 4–5 centiméteres kopo-
nyacsonttal, melynek jobb megtekintését egy vastag nagyítóüveg szolgálta. A szelence alatt
aranyszállal és flitterekkel kihímzett terítő feküdt, mellette a levéltárban régóta keresett két
hitelesítő okirat: az egyikben a tours-i érsek megbízottja igazolta a maradvány hitelességét
és annak a tours-i Szent Márton-sírbéli ereklyéből való származását, a másikban Mikes püs-
pök dokumentálta az emlék átvételét és annak a székesegyházban való elhelyezését. Ez
utóbbi iratot négyen írták alá és négy függőpecsétet kötöttek a dokumentumhoz: Mikes
János megyéspüspök, Horváth István, a vasvár-szombathelyi székeskáptalan nagyprépostja,
Brenner Tóbiás polgármester és Herbst Géza, Vas vármegye alispánja.18

14 Az ereklye sorsáról részletesen lásd Zsámbéky 2016b.
15 A tok mérete: hossza 105 mm, szélessége 84 mm.
16 Az ereklyetartó magassága 88 mm, szélessége 68 mm, talpának mérete 20 x 16 mm.
17 Az ereklyeátvitelről és a szombathelyi ünnepségről korabeli tudósítást írt Csempesz János, ami megjelent a

Martineum kiadásában 1913-ban (Szent Márton ereklyéinek hazahozatala). (Reprint: Szombathely 2013.) Az
ereklye hazahozatalának megszervezését, az itthoni ünnepség lebonyolítását részletesen feltárta Melega
Miklós: Szent Márton hazatér. Az 1913. évi ereklyeátvitel útja. In: Via Sancti Martini – Szent Márton útjai
térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs. MTA BTI, Budapest 2016, pp. 309–333.

18 Az eseményről megjelent tudósítás: Száz év után nyitották fel a Szent Márton koponyaereklyéjét tartalmazó
hermát. Magyar Kurír 2016. november 9. Letöltés 2016. november 13. Köszönettel tartozom Molnár Péternek,
hogy az Egyházmegyei Fotóarchívum képét a rendelkezésemre bocsátotta.
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Pannonhalma, bencés Főapátság (5. kép)
A monostorban jelenleg két Szent Márton-ereklye található díszes foglalatban. A korábbi
18. századi, aranyozott réz, ezüst, monstrancia formájú.19 ovális ereklyetokban látható az
ereklye, melyet aranyozott sugárkoszorú vesz körül, ezüst kagylós díszítéssel. Eredeti helye
a pannonhalmi templom 18. századi főoltárán lehetett.20

Pannonhalma, bencés Főapátság (6. kép)
A másik egy neogót ereklyetartó, ezüst, aranyozott ezüst, aranyozott réz.21 A gótikus kápol-
nát imitáló alkotás közepén az ereklye látható, felirata: „S. Martini E C.” Az építmény felső
fülkéjében Szűz Mária szobra áll a Gyermekkel, kétoldalt pedig egy-egy angyal.22 Az erek-
lyetartó tervezője id. Storno Ferenc lehetett, aki az apátság restaurálásában tevékenyen részt
vett. Sokrétű munkásságában üvegablakok, oltárok, liturgikus tárgyak tervrajzai is megma-
radtak. Ebben az ereklyetartóban az a maradvány nyugszik, amelyet 1872-ben kapott Kruesz
Krizosztom (1819–1885) pannonhalmi főapát. Sikerült rábukkanni az ajándékozás levele-
zésére a Főapátság levéltárában. Guibert tours-i érsektől kapta a becses ereklyét az apátság.
Tours-ból Verdier kanonok indította útjára az ereklyét, majd Guers abbé hozta Bécsbe, és
onnan Kiss Ambró dömés áldozópappal (így írta alá a leveleit) 1872. március 2-án érkeztek
Győrbe. „Az ereklyék capsula nélkül vannak, levél burokban.” írta Kiss a főapátnak. Az
ereklyét 1872. július 31-én köszönte meg a főapát az érseknek.23

Celldömölk, nagyboldogasszony-plébániatemplom templom kincstára (7. kép)
A bencés templom kincstárában 2016-ban Pipics Csaba Szent Kereszt-ereklye után kutatott,
és közben felfedezte, hogy egy másik ereklyetartóban Szent Márton ruhaereklyéje rejtőz-
ködik. A viszonylag kisebb méretű, három lábon álló tartót lendületes barokk rocaille-ok
veszik körül. Középen ovális tokban világos színű textildarab rejtőzik, felirata: „S. Martini
Epis et C”. Hátlapján ép vörös hitelesítő pecsét látható.

Ehhez az ereklyéhez köthetünk egy ereklyehitelesítő okiratot, amelyet a pannonhalmi
levéltárban őriznek. A tanúsítványt Joseph Firrao érsek, pápai nuncius adta ki 1783. június
1-én Velencében. Ebben Igazolja, hogy az ereklyetartóban „.. particulam ex veste S. Martini
Episcopi Conf.” (Szent Márton püspök és hitvalló ruhájából/köpenyéből egy darabot) őriz-
nek.24 Egy másik listán, ahol az ereklyék vannak felsorolva, így szerepel a fent említett két
nagy Szent Márton-ereklye után: „Kis ereklyetartóban: 23. Ex veste S. Martini. Egykor a
főapáti lakásban. Dr. Horváth Detre összeírása 1958. szept. 18.”25

Véleményem szerint ezek az írások a ma Celldömölkön lévő ereklyére vonatkoznak.
Hogy mikor és ki által került az ereklye a celldömölki bencés templom tárházába, azt még
homály fedi.

2016. november 13-án ünnepélyesen átadták és megáldották a Szent Márton-ereklye
új, modern tartóját. Pipics Csaba jóvoltából egy kétfelé osztott, köpeny alakú, tardosi vö-
rösmárványból, mészkőből és ónixból faragott tartót kapott az ereklye, melyben egy üve-

19 Magassága 28,5 cm.
20 Bencés Főapátság honlapja, gyűjtemények. Letöltés 2014. december 5.
21 Mérete: 29 x 12,5 x 10 cm.
22 2008-ban ki volt állítva Szombathelyen. In: Szent Márton katalógus 2008, 46. Kat.sz. III.23. (Bánhegyi B.

Miksa leírása.)
23 Pannonhalma, Bencés Főapátság Levéltára. okmányok Pannonhalmán őrzött szent ereklyékről. Köszönöm

dr. Dénesi Tamás igazgató úrnak, hogy segítségemre volt az iratok felkutatásában 2015–2016-ban.
24 Pannonhalma, Bencés Főapátság Levéltára. okmányok a Pannonhalmán őrzött szent ereklyékről.
25 Uo.
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gezett fülkében látható a barokk ereklyetartó. Az új tartó talapzatán ez olvasható: „Ha nem
Szent Márton szemléletében éljük a jelent, nem lesz jövőnk26.”

Csákberény, szent márton-templom (8. kép)
Az Szent Márton-ereklyét a templomot építtető gróf Lamberg Ferenc Antal kérhette Bécsből.
A hitelesítő okiratot Henrik János (1718–1777) nyitrai püspök adta ki 1776. július 14-én.27

Az aranyozott ezüst barokk ereklyetartó monstrancia formájú, talpa domborított növényi
ornamensekkel díszített. Nódusza váza alakú, az ovális ereklyeszekrényt gyöngysor keretezi,
benne a kis csontdarab. A tartó négykaréjos felső része lapos leveles rocaille-mintával ékített.28

budapest-Vár, nagyboldogasszony Főplébánia (Mátyás-templom Gyűjteménye) (9. kép)
Szent Márton csontereklyéje ovális, kis üveges kapszulában, fémtokban, gyöngysor díszí-
téssel, felirata: „Ex ossibus / S. Martini E.”29

Az ereklye Fábián János (1918–2000) kanonok hagyatékából került a gyűjteménybe.
Hitelesítő irata is megvan a gyűjteményben, melyet Frater Nicolaus Angelus Maria Landini
firenzei ágostonos rendi szerzetes adott ki Rómában 1781. április 29-én és Bécsben az érseki
rezidencián ellenjegyezték 1781. június 1-én.30

esztergom, Főszékesegyházi kincstár (10. kép)
Szent Márton csontereklyéje ovális ón tokban (30 x 24 mm), fazettált üveggel fedett fé-
szekben található, felirata: „S. Martini Ep.” Kora 18–19. század (?), származására nézve
nem áll rendelkezésre adat.31 Hitelesítő pecsétje megvan, de sérült, összetört.

esztergom, Főszékesegyház (11. kép)
Szent Márton-ereklye az ún. Missziós keresztben. Ez a kb. háromméteres tölgyfakereszt az
esztergomi székesegyházban áll, 2007-ben készítette ozsvári Csaba ötvösművész (1963–
2009) a budapesti Városmisszió alkalmából. A keresztet bronz dombormű díszíti, amely a
honfoglaláskori magyar ötvösség motívumait használja fel (leveles indák, madarak). A le-
velek között összesen 26 ereklye búvik meg. A kereszt központjában a Szent Kereszt-ereklye
szemlélhető, körülötte a szárakon pedig 25 magyar vagy Magyarországhoz kötődő szent és
boldog ereklyéje kapott helyet.

A számunkra leginkább fontos Szent Márton-ereklye a kereszt legmagasabb pontján
látható, kerek kapszulában, vörös bársonyon, növényi indák és egy madár (páva?) szom-
szédságában. Felirata: „S. Martini Ep.” 

A Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (2020. szeptember
13–20.) előkészítése jegyében „körbejárta” az országot, a Szombathelyi Egyházmegyében
november 8–29. között lehetett megtekinteni.32

26 Pipics Csaba tudósítása, martinus.hu 2016. november 17. Letöltve 2016. november 22.
27 A hitelesítő okirat 2008-ban a csákberényi plébánián volt.
28 Az ereklye szerepelt a 2008. évi szombathelyi kiállításon. In: Szent Márton katalógus 2008, 79. Kat.sz. III.72.

(Leírás: Zsámbéky Monika)
29 Köszönettel tartozom Süllei László plébános úrnak az információért. Levele 2015. február 16-án kelt.
30 Rákossy Anna művészettörténésznek köszönöm a kutatásban nyújtott segítséget.
31 Szabó ágnesnek, a Főszékesegyházi Kincstár művészettörténészének köszönöm az információt 2015. június

10-én írt levelében.
32 Martinus XII. évf. 11. sz. 2019. november 5.
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budapest-Vizafogó, szent márton-plébániatemplom (12. kép)
A Szent Márton-ereklyét az egyházközség Ludovicus Ferrand tours-i érsektől kapta 1968-ban.
A szent koponyacsontja egy selyemzsákba van bevarrva. a zsákon felirat: „S. MARTINI
EP TURoN”.

Az ereklyetartó neogótikus stílusú, monstancia formájú. Az ereklyeszekrény felett bal-
dachinban Szűz Mária szobra áll és kétoldalt egy-egy szenté.33

Ferrand érsek ereklyehitelesítő irata, melyet Tours-ban 1968. augusztus 28-án adott ki,
megvan a plébánián.

kunszentmárton, szent márton-plébániatemplom 
Az ország legújabb Szent Márton-ereklyéje Kunszentmártonba került 2016-ban. Az egy-
házközség már régóta szerette volna megszerezni patrónusuk e becses maradványát, és ez
a Szent Márton-emlékévben sikerült. Az ereklye Toszkánából származik, megszerzésében
döntő szerepet játszott a kunszentmártoni születésű Janes Zoltán, jelenleg zákányszéki plé-
bános. A monstrancia formájú ereklyetartó közepén ovális üvegkapszulában található a kis
csontereklye. Hátoldalán rajta van a sértetlen, bő 200 évvel ezelőtti hitelesítő olasz püspöki
viaszpecsét.34

Az ereklyét a templomban az új szembe miséző oltár aljában kialakított fülkében
helyezték el.

A KöRNyEZő oRSZáGoKBAN TALáLT SZENT MáRToN-EREKLyéK

alistál (Dolný Štál, Csallóköz, szlovákia) szent márton-templom (13. kép)
A falu gótikus templomáról a 15. századból vannak adatok. Klasszicista főoltárán Szent
Márton oltárképe látható. Szent Márton ereklyéjét a váci püspöktől kapta a 20. század má-
sodik felében.35 Az apró csontdarabot monstrancia formájú modern tartóban őrzik, kerek
kapszulában a felirata: ”Ex oss. St. Martinii Ep. Tours.”36

kismarton (eisenstadt, ausztria), szent márton-dóm 
Kismartonba a legújabb korban több Szent Márton-ereklye is került. A kismartoni (burgenlandi)
egyházmegyét 1922-től apostoli adminisztrátor irányította Bécsből. Csak 1960-ban kapta meg
XXIII. János pápától az egyházmegyei rangot. Az új püspökség Szent Mártont választotta pat-
rónusául, mivel nagyrészt a korábbi szombathelyi egyházmegye területéből képződött. 

A kismartoni egykori Szent Márton-plébániatemplom lett az egyházmegye főtemp-
loma. 2003. április 12-én a dóm renoválását követően a főoltár újraszentelésekor helyezték
el azt az ereklyés kapszulát, amit a renoválás idején találtak. Ennek hitelesítő okirata is elő-
került, eszerint Theodor Innitzer kardinális, bécsi érsek 1955. október 7-én hitelesítette a
Szent Márton-ereklyét. 2003-ban az új szembemiséző oltár előtt a Szent Márton-relikvia
mellé Paul Iby kismartoni püspök elhelyezte Szent István király, árpádházi Szent Erzsébet,

33 Szent Márton katalógus 2008, 79-80. Kat.sz. III.73. (Leírás: Zsámbéky Monika)
34 www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura-jasz-nagykun-szolnok/szent-marton-ereklye-kerul-a-varosba-

692478/ Letöltve 2016. november 14.
35 orbán Róbert szíves közlése 2014. október 18-án.
36 Az ereklye fényképét Feiszt Györgynek köszönöm.
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Viktória mártír és Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéjét is. érdekes, hogy Márton
mellett három magyar szent ereklyéjét tartották méltónak itt őrizni és tisztelni.37

kismarton, mellkeresztbe foglalt ereklye (14. kép)
Dr. Josef Schoiswohl apostoli adminisztrátor 1950-ben Theodor Innitzer bécsi érsek hitele-
sítésével kapta a mellkeresztbe foglalt Szent Márton-ereklyét. Az okiraton Innitzer Szent
Márton tours-i püspököt mint Burgenland patrónusát jelöli meg. A vörös csiszolt ékkövekkel
kirakott főpapi mellkereszt középrészén zománcos képen Szent Márton és a koldus jelenete
látható. A zománckép mögött foglalták a keresztbe a csontereklyét.

kismarton, szent márton idősek otthona, kápolna
Dr. Ägidius Zsifkovics kismartoni megyéspüspök 2014. november 9-én az idősotthon ká-
polnájában szentelte fel az új oltárt. Itt helyezték el Erwin Rathkolb testvér által kért és
megkapott Szent Márton-ereklyét.

bécs, Pázmáneum (15. kép)
A Pázmáneum Rektorátusában őrzik azt az ereklyetartót, amelyben több magyar és osztrák
szent mellett Szent Márton ereklyéje is megtalálható. Az ereklyehitelesítést Christoph
Schönborn bíboros bécsi érsek végezhette, mivel az ő pecsétlenyomata látható az ereklye-
tartó zárópecsétjén. ő 1995 szeptembere és 2010 májusa között zárhatta le az ereklyét.
Hitelesítő okiratát nem ismerik jelenleg.38

Az ereklyetartó egy nyolcszögletű, cakkozott szélű fémlemez. A középpontból sugár-
nyalábok indulnak ki, melyeket sok apró üveg(?)gyöngy díszit. A középső ereklyetokot tég-
lalap alakú keret veszi körül, melynek hajlított vonalú szegélyét vörös és fehér kövek ékesítik. 

Az ereklyetokban vajszínű textilen, sodort fémkeretben hét ereklyét helyeztek el. Az
apró csontszilánkok köré körszalagon írták a szent nevét. Az ereklyéket vörös keretben kis
méretű fémrózsák (flitterek) emelik ki. Az egész tartó textilburkolatát sűrűn elszórva kerek,
aranyszínű fémlapra erősített üveg(?)kövek borítják be.

Az ereklyék feliratai: EX oSS. S. GERARDI EP. MART. EX oSS. CLEMENTIS
MAR. HoFB. EX oSS. S. LEoPoLDI MARCH. C. EX oSS. S. STEPHANI REG. HUNG.
EX oSS. S. ELISABETH HUNG. VID. EX oSS. S. KoLoMANNI MART. EX oSS. S.
MARTINI EP. C.

Az ereklyetartóban őrzött maradványok időben igen távoli személyekhez köthetők,
földrajzi hely szerint Magyarországhoz és Ausztriához kapcsolódnak: Szent Gellért csanádi
püspök (977 után–1046) vértanú, Hofbauer Szent Kelemen (1751–1820, szentté avatása
1909) redemptorista szerzetes, áldozópap, Bécs patrónusa, III. (Szent) Lipót (1073–1136)
osztrák őrgróf Ausztria védőszentje, Szent István magyar király (975 körül–1038), árpád-
házi Szent Erzsébet (1207–1231), Skóciai / Írországi Szent Kálmán (+1012 Stockerau,
Ausztria)) szentföldi zarándok, Szent Márton (316–397) püspök és hitvalló.

A legkésőbbi személy – Hofbauer Kelemen – szentté avatása 1909-ben történt, ezért az
ereklyetartó korát a 20. századra tesszük. Ezt mutatja a tartó anyaga és a feliratok írásmódja is.

37 A kismartoni ereklyék adatait és fotóját hálásan köszönöm Mag. Bernhard Weinhäusel igazgató úrnak.
(Diözesanarchiv-Diözesanbibliothek-Diözesanmuseum Eisenstadt) Szíves közlése levélben 2015. március 30-án.

38 Itt köszönöm meg az ereklyék adatait Varga János rektor úrnak (levélbeli közlése 2017. szeptember 19-én).
Az ereklye fotóját Maurer Péter igazgató úrnak (Szombathely, Martineum) köszönöm. 


