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020-ban ünnepeljük 1703. évi évfordulóját
Szent Márton születésének. Jóllehet az európai jelentőségű szent életének történetével
sokan foglalkoztak, és nagyszámú publikáció látott napvilágot, még mindig kerülhetnek
elő olyan kiadatlan kéziratok, amelyek eddig ismeretlenek
voltak a kutatók és az olvasók előtt egyaránt. Ezek közé
tartozik az itt publikált kéziratban ránk maradt tanulmány
is, amelyet dr. Szendy László címzetes pornói apát, főszékesegyházi esperes-plébános 1966-ban írt.
A savariai születésű európai szent – de a szombathelyi Szent Márton kultusza, tisztelete miatt is, amely
nyugodtan kijelenthetjük országos viszonylatban sem jelentéktelen – születésének időpontja körüli minden gondolat, vélemény igen fontos adat lehet a mai ember
számára: legyen az kutató, vagy épp csak egy iránta érdeklődő olvasó.
A most közölt tanulmányban1 Szendy apát úr, Szent
Márton születési dátumával kapcsolatban tár fel néhány
érdekes, figyelemre méltó gondolatot. A kéziratot teljes
terjedelmében – a tartalmat nem befolyásoló egységesítéseket végrehajtva – adom közre, ellátva azt az általam
fontosnak tartott jegyzetekkel.
Dr. Szendy László fotója, 1946
(Családi hagyaték)

1 A kéziratot Császár Ernő, Szendy apát úr unokaöccse adja közre, aki a család birtokában lévő szellemi hagyatékait őrzi és gondozza.
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*
Dr. Szendy László (1896–1969) főszékesegyházi esperes-plébános, címzetes pornói apát,
püspöki tanácsos, a szeminárium biblikus- és egyházművészeti tanára, valamint prefektusa. A teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, és ott is doktorált. 1918-ban szentelték
pappá. Több nyelven beszélt, írt, olvasott. Művészeti és tudományos területen végzett munkái igen jelentősek. Részt vett az Újszövetségi szentírás szerkesztőbizottságában. Az Újszövetségi szentírást az eredeti görög nyelvről fordította le, magyarázatokkal látta el,
amelyhez a héber nyelvű Ószövetségben leírtak nyújtottak segítséget részére.2 A teljes anyag
kézirata 1520 oldalnyi terjedelemben megtalálható a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban. Sokat foglalkozott Szombathely város történetével, történelmi emlékeivel, így többek
között Szent Mártonnal összefüggésben is több írása jelent meg. Beszélt angolul, németül,
franciául, latinul; görög és héber nyelven írt, fordított.3
Császár Ernő

Winterhalder, Joseph: Szent Márton Amiens kapuja előtt
(A szombathelyi egyházmegye története. 2. köt. Szerk. Géfin Gyula. Szombathely,1929. 408. p.)
2 Az Újszövetségi szentírás fordító bizottságába Kovács Sándor püspök delegálta pannonhalmi száműzetése idején. A fordítási munkát itt végezte, feljárva a budapesti ötfős teamhez egyeztetések ügyében, akik közül egyedül
Szendy tudott héberül. A bizottság három tagja azonban nem akart a „börtönviselt” pappal együtt dolgozni,
ezért mindent elkövettek, hogy nevét elhallgassák, és e tevékenységből száműzzék. Annak a három papnak a
neve, akik ellehetetlenítették ármánykodásukkal: dr. Kosztolányi István, dr. Gál Ferenc és dr. Szörényi Andor.
Romboló ténykedésükről a levéltárban is megtalálható a Kovács püspökhöz írt hosszú levele, amely mindenre
megadja a választ. Szendy hagyaték; Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár. Püspökök hagyatéka. Kovács Sándor iratai 5. doboz. III. Papok, szerzetesek, világi személyek, hivatalos levelei. 1966. május 14-ei levél.
3 Életrajzát részletesebben lásd Császár Ernő: Szendy László dr. http://szombathelypont.hu/latnivalok/nevezetes-polgarok/szendy-laszlo-dr.3851/ (Megtekintve: 2020. november 20.)
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SZENT MÁRTON ÉLETÉNEK IDŐRENDI KÉRDÉSEI.4

A különböző Szentek Életének egybehangzó tájékoztatása szerint az 1966/1967. évben ünnepeljük Szent Márton Tours-i püspöknek, Gallia apostolának, a pannóniai Savaria szülöttének 1650 éves születési évfordulóját. Ez a dátum és vele együtt Szent Márton életének
több más fontos mozzanata az újabb történeti kutatások fényében igen érdekesen világítja
meg szentünk életének körülményeit és betekintést nyújt abba a korba, mely a maga merev
felfogásával, aszketikus szigorúságával, az állami, különösen pedig a katonai szolgálat elmarasztaló megítélésével Szent Márton püspökségének nagy keresztjét jelentette. Mellőzve
a lezártnak tekinthető vitát Szent Márton születése helyéről,5 a születési dátum is így igen
érdekes és tanulságos kérdések sorát veti fel több mint másfélezer év távlatából is.
A kiinduló pont Sulpicius Severus: Vita Sancti Martini6 időbeli adatai, melyek magukban is kérdéseket adnak fel az olvasónak. Még komplikáltabbá teszik azonban a helyzetet
S. S. (Sulpicius Severus) Dialógusai, nem is említve Tours-i Szent Gergely: Historia Francorum és Liber miraculorum S. Martini tudósításait. Sematikusan feltéve a problémákat,
Szent Márton történetírói megoszlanak. Egyesek egy hosszabb kronológia hívei Szent Márton születésének 316–317-re tehető dátumával, míg mások egy rövidebb élettartam mellett
törnek lándzsát a születési évnek 334–336 közt való rögzítésével. Vannak, akik egyszerűen
a „non liquet”7 álláspontjára helyezkednek, s két egyesíthetetlen időrendi szisztémát, sejtenek az eltérő adatok nyomán, mások inkább szövegkorrektúrával próbálják áthidalni a kétféle életrajzi adatot.
S. S. Vita-jában 4–5 relatív időmeghatározás található: katechumenatusa8 10 éves korában, kívánkozása a remeteélet után 12 éves korban, katonai szolgálatának kezdete
15. életévében, a keresztsége 18. évében és a katonaságtól való búcsúja 20 éves korában.
Ez utóbbi adat csak kikövetkeztetés abból a megjegyzésből, hogy keresztsége után még,
kb. 2 évet szolgált. Életének abszolút adatai között első helyen áll életkora halálakor. Ezek
szerint Szent Márton Caesar és Atticus9 konzulsága alatt 81 éves korában halt meg, azaz
397-ben, január 1. és december 31. között, 26 évi, 4 hónapi és 10 napi püspöki működés
után. Ez adatokat Tours-i Szent Gergely10 szolgáltatja a „Historia Francorum”11-ban. A kézirat variáns lectioi jelentéktelennek: 8o éves életkor, 25 év, 4 hónap és 10 nap püspöki működés. Eszerint Szent Márton születési éve 316–317-re tehető. Ezzel megegyezik Szent
Gergely egy másik adata, amely szerint Nagy Konstantin uralkodásának 11. évében született,
tehát 316. július 25 és 317. július 25 között.
4 Rómában, Herdernél jelent meg a Studia Anselmiana XLVI. Fasciculusaként 1961-ben a 263. oldalon Saint
Martin et son temps. Mémorial du XVIe centenaire des débuts du monachisme en Gaule, 361–1961. A vaskos
füzet két részben állít emléket a Galliában létesített első Ligugé-i monastérium 1600 éves alapítási évfordulója
alkalmából. Az első rész általánosabb jelentőségű és a monasztikus élet állásáról fest képet, Szent Márton
élete idején. A második rész már magának a szentnek alakjával foglalkozik. Ezek sorában a legnagyobb érdekességű J. Fontaine írása: Verité et fiction dans la chronologie de la Vita S. Martini, 48. oldalon. A jelen ismertetés J. Fontaine megállapításait követi.
5 Csóka Lajos: A pannonhalmi alapítólevél interpolálása. = Levéltári Közlemények, 1961. 83–99. p.
6 Sulpicius Severus (363–420) 397 előtt írta meg a „Vita Martini” című hagiográfiát.
7 Latin – „nem világos”.
8 A zsidóságból megtérő felnőttek keresztségre felkészítő intézménye.
9 Titus Pomponius Atticus (Róma, Kr. e. 110 – Kr. e. 32) lovas rangú családból származó szerkesztő, bankár.
Levelezett és szoros barátságban volt Ciceróval.
10 Tours-i Szent Gergely (Averna, 538 – Tours, 593) latin nyelven író középkori frank egyházi író, Tour püspöke
573-tól haláláig.
11 A frankok története.
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Püspöki méltóságának kezdete is összhangban van ezzel: Valentinianus12 uralkodása
alatt (364–375) valószínűleg 370. július 4-én lett Tours püspöke. Egy további abszolút időpontot S. S. nyújt Dialógusában. Eszerint Szent Márton, mint „septuagenarius” (hetvenéves)
jelent meg Trierben az udvarnál, mikor is a regina, nyilván Maximus felesége saját kezével
szolgálja ki az asztalnál. Ez Szent Mártonnak az udvarnál tett látogatásai között az elsőre
mutat, mikor Maximus-sal még jó viszonyban állott, tehát Priscillianus13 kivégzése előtt, ami
386 őszén következett be. Ezzel kapcsolatban van azonban S. S. Dialógusának egy nehezen
magyarázható adata is: Szent Márton elkövette azt a hibát, hogy Félix14 trieri püspökkel közösséget vállalt: „communionis malum”.15 Ezután elvesztette csodatevő erejét:
„se detrimentum sentire virtutis. Sedecim postea vixit annos.”16 írja róla folytatólagosan. Már
most Felix ordinációja Priscillianus kivégzése után történt 386–387 telén. Ettől az évtől számítva viszont Szent Márton haláláig csak 10–11 év telt el. Úgy látszik, hogy a kéziratokban
grafikai elírás történt: „virtuti.sdecim”. Tehát vagy „sed decim” vagy esetleg „undecim” olvasandó a szerint, amint 10 vagy 11 évet tételezünk fel Szent Márton haláláig. Mindenesetre
a „sedecim anni”17 teljesen izolált adat Szent Márton püspökségének történetében.
A legnehezebb feladatot jelenti azonban a Vita 4. fejezetében Szent Márton 5 évre csökkentett katonai szolgálatáról szóló elbeszélés. E fejezetben arról van szó, hogy Márton
Julianus apostoltól elbocsátást kér és kap a katonai szolgálat alól, egy olyan időpontban,
amikor barbárok betörése veszélyezteti Gallia földjét, és ezért nagy csapatösszevonásokat
hajtanak végre Vangioni–Worms közelében a középső Rajnánál.

A Vangioni csapatösszevonások helyszíne (Haeussler, Ralph: The Romanisation of the Civitas
Vangionum. = Bulletin of the Institute of Archaeology, 1993. 45. p.)
12 I. Valentinianus, teljes nevén Flavius Valentinianus (Cibalae, 321 – Brigetio, 375) pannóniai születésű római
hadvezér, 364–375 között római császár.
13 Priscillianus (Hispania, 350 – Trier, 385) püspök, felnőtt korban tért meg és a keresztséget nagyon komolyan
élte meg.
14 Felix a Trier; Trier püspöke 386–398 között.
15 Kölcsönösen rossz
16 Latin – „a hatalom maga érzi a veszteséget. Tizenhat évvel tovább élt.”
17 Latin – „tizenhat év”.
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Az egész nagyon kidolgozott elbeszélés, irodalmi formáját tekintve, a történelmi valóság és a legenda csodálatos vegyüléke. Ettől függetlenül azonban a geográfiai és kronológiai koordináták egybevetéséből Julianus galliai hadjáratának kezdetére érünk: abszolút
értékben 356 első hónapjaiban.
E megállapítással azonban előáll a nehézség: Ha Márton 20 éves korában hagyta el a
katonai szolgálatot, akkor nem születhetett 316-ban; ha pedig ez volt születési éve, akkor
Márton a 40. évében járt a katonai szolgálattól való megválásakor. Fejtegetésünk célja annak
megmutatása, hogy Márton 40 éves kora és a Vita-ban hozott relatív adatok nem szükségképp összeférhetetlenek.
Szent Márton katonai karrierje az abszolút adatok szerint életének 15. és 40. éve között
játszódott le, vagyis abszolút értékben 331 és 356 között, ami 25 éves katonai szolgálatra
utal. S. S. idevonatkozó szövege elmondja: „cum edictum esset a regibus, ut veteranorum
filii ad militiam scriberentur prodente patre, qui felicibus ejus actis invidebat, cum esset
annorum quindecim, captus et catenatus sacramentis militaribus implicatus est.” 18 E tudósításban nincs semmi, ami a 4. századi, s különösen a 331 körüli katonai állapotoknak ellene
mondana. A katonai szolgálat örökletes volta egészen Severusig19 felvezethető a római hadseregben, de szabályozása Diocletianus nevéhez fűződik. Ebből kitűnőleg a veteránok fiai
közt járványossá vált a katonai szolgálattól való menekülés. Egyesek megszöktek, mások
elrejtőztek, még öncsonkítások is előfordultak. S. S. texusa sejtetni engedi, hogy valami hasonló fordulhatott elő Márton esetében is. A „prodente patre” arra enged meg következtetést,
hogy valami hasonló helyzet alakult ki Márton körül is.
De kik lehettek azok a „reges”,20 akikre S. S. hivatkozik? Sokan gondolnak arra, hogy
a többes számú kifejezés utalást jelent a birodalom felosztására Nagy Konstantin halála után
fiai között. Helyesebbnek látszik azt mondani, hogy ez a 326-ban kiadott edictumra21 vonatkozik, mikor Nagy Konstantin22 konzulságának 7. esztendejében első ízben veszi maga
mellé fiát Constantiust.23 Ezt követte egy másik edictum, amely a besorozandó veterán fiak
életkorát 16 évben szabta meg. Márton 15 éve és a decretum24 16 éve között nem kell szükségképp ellentmondást látnunk. A kancelláriai gyakorlat nem volt mindig következetes, mert
például Hadrianus császár a 2. században szintén 15 éves korában kezdte meg katonai szolgálatát, úgyszintén a császári hadsereg sok más neves tisztje is. S. S. adata a 4. század viszonyai közt megtartja minden valószínűségét. Különben is S. S. idevonatkozó
mellékmondata: „cum esset annorum quindecim” egészen jól érthető ekként lefordítva: bár
még csak 15 éves volt, tekintettel a megokolásra is, hogy tudniillik a kemény és megcsontosodott pogány katonaapa az első alkalommal „sacramentis militaribus implicavit”: hivatkozva a katonai titoktartásra, a még legális kort el sem ért fiát, csakhogy elvonja őt a
keresztények közösségétől. Ez a vonás nem volna meglepő nála, hiszen később sem hajlott
18 Latin – „Mikor az uralkodók elrendelték, hogy a veteránok fiait katonáskodás céljából írják össze, atyja árulkodására, aki gyűlölte jámbor cselekedeteit, 15 éves korában elfogták, s megbilincselve katonai esküre kényszerítették.”
19 Flavius Valerius Severus (Illyricum, ? – Ravenna, 307) 306–307 között a Római Birodalom augusztusa.
20 Latin – „királyok”.
21 Latin – kiáltvány.
22 I. Constantinus római császár vagy Nagy Konstantin (Naissus, 272 – Nicomedia, 337) a Római Birodalom
császára 306–337 között.
23 Flavius Iulius Crispus (Pola, 299 – Pola, 326), uralkodásának ideje: 317–326.
24 Latin – rendelet.
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arra, hogy megkeresztelkedjék. Hogy egy volt tribunus25 ilyesmit el tudott érni a sorozó bizottságnál, nem kétséges. Ehhez járult még az is, hogy a dunai limes táján nagyon bizonytalan volt a helyzet. A gótok által megtámadott szarmaták a római seregek intervencióját
kérték 331–332 telén. Míg Constantinus Magnus volt az egész hadjárat irányítója, fia Constantius kapta a feladatot, hogy a 100.000 főre becsült gót sereggel szembeszálljon, mielőtt
még a szarmatákkal is végzett, kiknek hűségében Róma nem bízott. A savariai tribunus fia
tehát tulajdonképp a közép-dunai limesnél atyja seregében katonáskodott volna e feltevés
szerint. S mert a hadtest biztonsága forgott veszélyben, könnyen elhihető, hogy a paviai sorozás után Márton is itt állta meg a tűzkeresztséget, főképp a 332. évi gót és szarmata hadjárat alkalmával.
S. S. azonban még egy másik megjegyzést is tesz Márton katonáskodásáról: „Ipse armatam militiam in adulescentia secutus, inter scholares alas sub rege Constantio, deinde
sub Juliano Caesare militavit” (Vita 2,2).26
Az adulescentia27 római mértékkel a 18–30 éveket foglalta magában. Ez volt tehát Márton katonáskodásának első szakasza, mikor is csak „circitor”,28 de mindenesetre még nem
valami kiváltságos katonai alakulat tagja. Constantius alatt kerül a scholaresnek29 nevezett
gárda tagjai közé még azelőtt, hogy Constansnak30 350-ben bekövetkezett halálával a birodalom nyugati része is fivére Constantius hatalma alá került, s mielőtt a birodalom nyugati
részén Julianust a galliai hadjárat vezetésével megbízták volna. S. S. tehát fenti soraiban
tulajdonképp Márton katonáskodásának elejét és végét említette fel. Márton eszerint a
331. évi hadjárattal kapcsolatosan került sorozás alá, Constantius Caesar alatt keleten szolgált a gótok ellen, egészen 337-ben történt egyeduralmáig, mikor is Julianust Milanóban
Caesarként Galliába küldte azokkal a csapatokkal, amelyben Márton is szolgált. S. S. szövege tehát egészen jól megfér a 331-es sorozási dátummal, és mint Márton katonai pályafutásának kezdete, jól belefér életrajzába is.
Megvilágításra szorul azonban még a wormsi elbocsátás kérdése 356-ban, ha a katonai
szolgálat kezdete 331 volt. Mikor Julianus csapatait Vangionban vonta össze, Márton előállt
elbocsátási kérelmével. S. S. a „missionem petere”31 kifejezést használja, ami a „honesta
missio”32 szokásos terminus technikusza. A honesta missionak akkor volt helye, ha egy katona szolgálati idejének leteltével legfőbb elöljárójától kérte az elbocsátást: „honesta missio
est, quae emeritis stipendiis vel ante ab imperatore indulgetur.”33 A 25 éves szolgálat teljesen
megfelel a stipendium fogalmának a birodalom légionáriusainak esetében. Ez a hosszú katonai szolgálat érthetővé tenné S. S. egy másik megjegyzését: eszerint Márton „(tribuno
suo) contubernium familiare praestabat.”34 Alig képzelhető el, hogy egy 18–20 éves circitorral a tribunus megosztotta volna sátorát. Viszont mindez érthetőnek látszik egy 40 éves
25 Tribunus militum – alapvetően katonatiszti rang, a római hadseregben az „ezredesnek” megfelelő rang.
26 Latin – „Ő maga ifjúkorában teljesített fegyveres és katonai szolgálatot, majd a tudós gárda tagjaként Constantius uralkodása és Julianus Caesar alatt katonáskodott.”
27 Latin – ifjúkor.
28 Latin – „őr”.
29 Latin – tudósok.
30 Flavius Iulius Constans (Italia, 320 – Vicus Helena, 350) római császár 337–350 között.
31 Latin – „missziókérés”.
32 Latin – „tisztelt misszió”.
33 Latin – „tisztes elbocsátás az, amelyet az uralkodó a szolgálat befejeztével vagy előtte engedélyez”.
34 Latin – „(parancsnokával) ezredesével családiasan megosztotta sátrát.
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öreg katonánál, akinek katonai rangja akkor már nem igen lehetett messze a tribunusétól.
Ez megmagyarázná azt is, miért akarta Hilarius35 Poitiers-i püspök a nála jelentkező Mártont
azonnal diakónusává tenni, hogy végre is a kisebb rendekben részesítse őt. Ez időben Hilarius sem volt sokkal idősebb, mint Márton, hiszen születését 311–315 közé helyezi a történelmi kutatás. Azonkívül a búcsúzási jelenet a maga nyílt párbeszédével, sokkal jobban
érthető a 25 éves Caesar és a magas tiszti rangot elért, talán praepositus36-ig eljutott érdemes
veterán között. Ezek szerint tehát a reges edictuma, a besorozás, hosszú katonai szolgálat
Constantius és Julianus alatt, a katonai elbocsátó kérése 356-ban tökéletesen beleillenek
Márton életútjába. Julianus első katonai sikerei után, mikor éppen a donativum37 kiosztására
került sor, Márton a kedvező pillanatot látta ahhoz, hogy teljes joggal kérhesse elbocsátását
a befejezett hosszú katonai szolgálat után.
Továbbra is homályos és érthetetlen, miért helyezi S. S. a katonai elbocsátást abban az
időben történtnek, amely a 18 éves fiatal circitor megkeresztelkedése után kb. 2 év múlva
következett volna be, mikor egyéb adatszolgáltatása a 40 éves korban történt elbocsátást
valószínűsíti. Márton a katonaság után következő életszakában hármas ellenkezésbe ütközött
kortársai és főképp püspöktársai részéről. Hilarius Pictaviensis túlságosan korán bekövetkezett halálával 367-ben, Márton lett a galliai aszkétikus irányzat, a szerzetesi tökéletesség
képviselője, mint püspök a föld egyszerű népének apostola és a priscillianista38 eretnekség
idején a méltányosság intranzigens képviselője. Mindez elég volt ahhoz, hogy a galliai
episcopatus39 nemtetszésével találkozzék, amiről a Vita és a Dialogi egyformán tanúskodnak. A S. S. által végrehajtott életrajzi simításokat a Vita keletkezésének időpontjában, még
Szent Márton halála előtt, csak ezeknek az ellenségeskedéseknek légkörében tudjuk egészen
megérteni. A Vita apológiának készült a szó szoros és nemes értelmében. Már a Vita dedikációja is erre mutat. S. S. az aquitániai Didierusnak ajánlja művét, aki vele együtt a nólai
Paulinusnak40 volt barátja és levelező társa. Viszont Szent Paulinus volt a Vita itáliai terjesztője éspedig igen nagy sikerrel (Dial. 1,23,4). S. S. így elérte célját, a szerzetesi tökéletesség védelmezését, amelynek Martinus volt Itáliában és Galliában is előharcosa és
megvalósítója. Így, könyve teljesítette feladatát kb. 10 évvel azután, hogy az aszkétizmus
elleni harc elindult.
Ez a harc Damasus41 pápa 384-ben bekövetkezett halálával utódja, Siricius42 alatt
kezdődött. Szent Jeromos is ekkor kényszerült elhagyni a Várost, részben aszkétikus túlzásai, részben az elvilágiasodott római diakónuskollégium elleni fellépése miatt. Siricius
15 évig uralkodott, s ez idő alatt mindig távol tartotta magától Jeromost is, meg Paulinust
is, amikor az Rómában járt. A monasztikus aszketizmus elleni bizalmatlanságához kapcsolódott következetesen végrehajtott intézkedése, hogy a klérusba való felvételt megnehezítse, vagy éppen lehetetlenné tegye az öreg katonák számára. Első idevágó intézkedése
az úgynevezett 3. levelében olvasható azok ellen „qui cingulo militiae saecularis adstricti
olim gloriati sunt.”43
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Poitiers-i Szent Hilary (Hilarius) (Pictavium, kb. 310 – Poitiers, 367) püspök, egyháztanító.
Latin – főnök.
Adomány.
Eretnekmozgalom Észak-Hispániában 385–600 között. Támogatói és követői a kivégzett Priscillanust vértanúként tisztelték, emiatt üldözték őket.
Latin – püspökség.
Szent Paulinus (Bordeaux, 353 – Nola, 431) püspök.
Szent I. Damasus (Lusitania, 306 – Róma, 384) pápa, a 37. egyházfő Szent Péter trónján.
Szent Siricius (Róma, 334 – Róma, 399) pápa, a 38. egyházfő. A trónon ült 384–399 között.
Latin – „az övet úgy rögzítse, mint a világiaknál, dicsekedett egyszer”, azaz úgy, mint akik egykor a világi
katonaság egyenruhájában díszelegtek.
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A rendelkezés az állami hivatalokban levőket is sújtotta, mert a „cingulum militare”44
nemcsak a katonák, hanem a közéleti funkcionáriusok egyenruháját is jelezte. 386-ból való
az úgynevezett római zsinat 3. kánonjának rendelkezése: „Si quis post remissionem peccatorum cingulum militiae saecularis habuerit, ad clerum admitti non debet.”45 Az úgynevezett
Siricius-féle 10. levél, bár authenticitása46 kétséges, a galliai püspökök kérdésére adott válasz, teljesen hasonló, sőt még kiélezettebb értelemmel. Ez az állami szolgálatban vagy a
katonaságnál szolgáltak erkölcsi értékéről vallott lebecsülő vélemény püspöktársai részéről
Márton ellen is irányult monasztikus múltja miatt is, katonai szolgálata miatt is. Így érthető
Brictio47 hírhedt támadása is Márton ellen (Dial. 3,13,4): „Martinus vero et a principio quod
ipse diffiteri non posset, militiae actibus sorduisse.”48 Ez a vélemény nemcsak az elégedetlen
és haragos tanítvány igazságtalan rágalma. Hátterében a római intézkedések ellenséges gyanúval teli légköre fedezhető fel az állam régi szolgáival szemben, akik megkeresztelkedésük
után is megmaradtak e szolgálatban. E római rendelkezések kétségtelenül nem közvetlenül
Márton személyének szóltak ugyan, de a klérusba való könnyű felvétel megakadályozása
mellett vitán felül érintették Márton személyét is.
Mindehhez hozzájárult még a szélsőséges spanyolföldi aszkéta, Priscillianus esete is.
Jellemző, hogy Brictio nemcsak katonai múltja miatt tesz szemrehányást Mártonnak,
hanem kiemeli vele szemben a monasztériumban49 eltöltött egész életének tisztaságát is.
Az aszkéta szerzetes és a római zsinat atyái találkoznak a katonáknál jelentkező késői hivatások szigorú megítélésében. Ez teszi érthetővé, hogy S. S. a Vitában a galliai püspökök
és szerzetesek felfogásával szemben merész stilizációkat enged meg magának. Így mindjárt
az első fejezetben kitűnik, hogy Márton, bár katona volt, de nem olyan, mint mások. Mindjárt mentő körülményeket sorol fel: Márton nem felelős besoroztatásáért, ő csak áldozata
volt a törvényes rendelkezéseknek és nem utolsó sorban az apai hajthatatlanságnak, mikor
bilincsekbe verve, mint valami szökevény került katonasorba. S. S. kiemeli, hogy csak tribunusa kérése tartotta vissza a katonai életben keresztsége után: „etenim transacto tribunatus
sui tempore renuntiaturum se saeculo polliciebatur.” (Vita 3,5)50 A kényszerűségből való
katona tehát apostoli szándékból marad vissza a katonaság rontó környezetében keresztelése
után is. Azon felül S. S. 30 évvel Julianus halála után írva Vita-ját, nem mulasztja el a fiatal
Caesart a „tyrannus” jelzővel illetni, anticipálva mindazt az üldöztetést, melyet az aposztata
későbbi uralkodása során elkövetett. Így lesz a szolgálatból való sima elbocsátás ténye is
feszült érdekességű dicsőséges jelenetté a 25 éves tyrannussal szemben, így lesz Márton
vértanú, „cuem etsi gladius persecutoris non abstulit, palmam tamen martyrii non amisit.”51
Márton katona volt akarata ellenére, veterán apostoli lelkületből, s katonaságát a 3. század
vértanú katonáinak dicsősége övezi, bár vére ontása nélkül. Ezért utasítja vissza a donativumot is, mondja magát Krisztus katonájának egy csata előestéjén. S hogy S. S. megfeleljen
44 Latin – „katonai öv”.
45 Latin – „Ha valaki bűnei bocsánata (keresztsége) után megmaradt a világi katonaság kötelékében, azt a klérusba nem kell felvenni.”
46 Hitelesség.
47 Brictio, a Szent Márton alapította Marmoutier-i kolostorból származó pap.
48 Latin – „Márton már kezdettől fogva, amit maga sem tagadhat, katonáskodással szennyezte be magát.”
49 Szerzetesi kolostor.
50 Latin – „Ígérte ugyanis, hogy ezredesének szolgálati idejének leteltével ő is búcsút mond a világnak.”
51 Latin – „Bár az üldöző kardja nem érte utol, a vértanúság pálmáját mégsem nélkülözte.”

425

VA S I S Z E M L E
2020. LXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

a galliai püspökök kánonjainak gyanúsítására, megmutatja azt is, mennyire példás és építő
volt Márton katonái között: „Multa illius circa commilitones benignitas, mira caritas, patientia vero atque humilitas ultra humanum modum.” (Vita 2,7).52 Elsorolja az evangéliumi
szeretet tényét is: „adsistere scilicet laborantibus, opem ferre miseris, alere egentes, vestire
nudos, nihil sibi ex militiae stipendiis praeter cotidianum victum reservare”.53 Az Amiens
kapujában lejátszódott jelenet és köpenye megosztása csak exemplum54 azokból a jótettekből, melyek végigkísérték Márton egész katonai pályafutását. Márton tehát áldozat volt
egész katonasága alatt. Ez a beállítás magyarázza meg, miért hallgat S. S. Márton katonai
karrierjének megrajzolásakor Constantinus Magnusról. Megvallva azt, hogy Márton már
Nagy Konstantin alatt szolgált, hősének bemutatásába zavaró vonást vitt volna be. A Milvius
melletti csatában való részvétele talán dicsőséges lett volna számára, de a katonaságnál való
megmaradása már kevésbé lett volna számára előnyös, gyengítette volna áldozatának nagyságát. Viszont kényszerítve két, a niceai hitvallással szembenálló üldöző uralkodó, Constantius és a később aposztatává lett Julianus alatt a katonaságra, csak annál nagyobb lett
hűséges helytállásának dicsősége. Nagy Konstantin említése felhívta volna a figyelmet arra
is, hogy Márton 60 évvel a Vita megírása előtt már katonai szolgálatban állott, amit S. S.
nem akart kiemelni. Ezért látta szükségesnek, hogy ennek a nagy időnek ötödére vonja össze
a Vitában Márton katonáskodásának idejét. Ha a katonai szolgálat 25 évre szólt is, volt valószínűsége az 5 éves szolgálatnak is, s ezt fel is használta Márton katonai szolgálatának
tudatos lerövidítésére. Így lett S. S., a jogász, a saját korabeli állapotok becsúsztatásával
Márton ügyvédje.
Végül meg kell említenünk egy arithmologiai55 szempontot is. A Vita Márton ifjúságáról öt számszerű adatot tartalmaz: 10, 12, 15, 18, 20. A számok értelmezése nem volt idegen a pogányság előtt, így a pythagoreusoknál, majd római talajon Varro56 és Censorius57
művelik, s tőlük átvették a neoplatonikusok58 is. Az ószövetség számkabalái eléggé ismeretesek, hogysem fel kellene említeni őket. Az ókeresztény hagiographiában59 sem ismeretlenek. Jeromos önéletrajzában, Szent Antal életében, Szent Athanáz némely munkájában
találkozunk ily számértékelésekkel. S. S. is igyekezett így bemutatni Mártont, különösen
ifjúságában, a tőle legtávolabb eső és történelmileg leginkább homályos életkorszakában.
S. S. szerint Márton, „cum esset annorum decem, invitis parentibus ad ecclesiam confugit et catechumenum fieri postulavit.” (Vita 2,3)60 Az arithmologiai hagyományban 10 a
tökéletesség száma, szimbolikus kerek szám a pogány görögöktől egészen a korai közép52 Latin – „Katonatársai iránt sok jóságot, csodálatos szeretetet és szinte emberfeletti türelmet és alázatosságot
mutatott.”
53 Latin – „A szenvedők mellé állt, segítette a nyomorultakat, táplálta az éhezőket, ruházta a mezíteleneket, magának pedig a katonai zsoldból semmit sem őrzött meg a mindennapi élelmen kívül.”
54 Példa, minta.
55 Számértelmezés és annak következményei.
56 Marcus Terentius Varro (Rieti, Kr. e. 116 – Róma, Kr. e. 27), római költő, író. Az ókor legnagyobb polihisztora,
tudományos és irodalmi munkásságát Cicero méltatta.
57 Censorius Dativus (337–365); A római birodalom politikusa, aki II. Constantius császár uralma alatt nagyon
befolyásos volt.
58 A 3. századtól a 7. századig virágzott, Platón tanításait kapcsolta össze püthagoreus, orphikus, arisztotelésziperipatetikus, sztoikus stb. elméletekkel, elemekkel. Legfontosabb képviselői Plótinosz, Iamblikhosz,
Porphürosz.
59 Szentek életének irodalma.
60 Latin – „Mint tízéves, szülei ellenére a templomba menekült és kérte, hogy hitújonc lehessen.”
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korig. Adataink vannak a 4. századból, hogy jámbor szülők 10 éves gyermeküket „honore
futurae beatitudinis consecrarunt” (Hier.Ep.24,2)61 S. S., Szent Jeromos62 barátja is indíttatva érezte magát, hogy hőse a kor szokása szerint 10 éves korban kérje a katechumenek
közé való felvételét. Márton másik adata a 12-es számmal kapcsolatos: „cum esset annorum
duodecim, eremum concupivit.”63 Ez Paviában64 történt volna 328 körül. A 12-es számról
azt mondja Isidorus:65 „plus quam perfectum.”66 Mártonnál is e korban jelenik meg a tökéletesebbre hívó vágy az anachorétai67 életre. Az ószövetségi bibliában is ez a szám a kiválasztottság jele. Az újszövetségben Krisztus első nyilvános megmutatkozása is ehhez a
korhoz fűződik. Jair68 lánya is 12 éves, mikor meggyógyítja az Üdvözítő. A korabeli felfogás
szerint a gyerek e korban már képes felfogni a hitből fakadó élet követelményeit. Márton is
e korban érezte szükségét, hogy az anachorétai életnek szentelje magát.
Ezekkel szemben teljesen történelminek látszik a 15-ös szám, Szent Márton katonaságának kezdete. A római felfogás szerint az adolescencia69 ezzel az évvel kezdődött, s egyben
ez volt a katonai szolgálat kezdete is. Úgy látszik tehát, hogy ez az epizód történelmi dátum
a maga számszerűségében is. Szent Benedek reguláiban is (70. fej.) a 15. évvel ér véget az
infantia70 és kezdődik az adolescencia. Ez volt egyébként a férfitóga felvételének éve is.
Hasonló az eset a 18. évvel is. Ennek sem igen van szimbolikus jelentősége. A római jogászok szerint a 18. év a „plena pubertas”71 éve. A keresztség kiszolgáltatása tekintetében sincs
semmi olyan mozzanat, amely valószínűtlenné tenné a szentség felvételét e korban. Eszerint
Márton 334-ben vette fel a keresztséget. Az e korban felvett keresztség S. S. számára csak
még sürgetőbbé tette annak megvilágítását, miért maradt Márton még 22 évig katonai szolgálatban.
Már annál inkább szimbolikus jelentőségű a 20. év, Márton állítólagos katonai elbocsátásának éve. Isidorus: „Liber numerorum”72 szerint ez a szám is plus quam perfectum,
oszthatósága és sok része miatt. Ehhez járul az ószövetség sok adata: a Num, Ex, Paral szerint 20 éves korral kezdődött Izrael fiainak katonáskodása, Levi e korban nyerte el kiválasztását a tabernaculum szolgálatára. Ebben a korban vett volna búcsút Márton is a
katonaságtól és szentelte volna magát a krisztusi katonáskodásra, mikor felvette az exorcistatust.73 Origenes74 homíliái szerint e korban történik meg a szent elkülönülése a világtól
61 Latin – „A jövendő boldog élet iránt való tiszteletből (Istennek) szentelték.”
62 Szent Jeromos, teljes nevén Sophronius Eusebius Hieronymus (Stridon, 347 – Betlehem, 419) a korai keresztény egyház teológusa, egyháztanító.
63 Latin – „Mikor 12 éves volt, megkívánta a remeteséget.”
64 Pavia – város az olaszországi Lombardia régióban. Eredetileg római város Ticinum Kr. e. 2. században volt
alapítva. A 6. századtól a Longobárd királyság központja.
65 Sevillai Szent Izidor (latinul Isidorus) (Cartagena, 556 – Sevilla, 636) egyházi író, Sevilla érseke, egyháztanító.
66 Latin – „több mint tökéletes.”
67 Johannes Cassianus az 5. század elején általánosan elfogadott szabályt vezetett be: remetévé csak hosszú,
közös életben kiállt próba révén lehet az ember. Azóta a remete és a remeteség a keresztény szerzetességhez
tartozik. Azóta töretlenül él a hagyomány a szerzetesi (anachorétai) életben.
68 Jair – Yair egy férfi, aki Izraelben bíráskodott 22 évig, a Manasse törzsből származott.
69 Serdülőkor, kamaszkor.
70 Gyermekkor.
71 Latin – „teljes felserdültség”.
72 Latin – „Számok könyve”.
73 Latin – ördögűző, az a személy, akinek hatalma van az ördög felett. Jézus átadta ezt a hatalmat papjainak
(Mt 10,8), akik ezáltal ördögűzők is lettek.
74 Adamantiosz Origenész (Alexandria, 184 – Türosz, 254) bölcsész a 3. századból, görög nyelven alkotó egyiptomi ókeresztény teológiai író, a szentírás-magyarázat tudósa.
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Isten kizárólagos szolgálatára (21,1). Atanáz75 szerint Szent Antal is e korban szenteli magát
aszkétikus életre. Ezért aztán S. S. sem késlekedik, hogy Mártont fiktív módon úgy mutassa
be, mint aki e korban kezdte el aszkétikus pályafutását, ami valójában csak 356-ban következett be. Az arithmologiai háttér vizsgálata tehát arra mutat, hogy S. S. Márton ifjúságának
megrajzolásában engedett kora szokásának, legalább is, ami annak három adatát illeti:
a 10., 12. és 20. évét. Ezzel szemben a másik kettő, a 15. és 18. év történelmi hitelességre
számíthat.
Összegezve a mondottakat: S. S., a 4. század végi történetíró (396) Szent Márton életét
abban az irodalmi felfogásban tárta elő, amely korának kívánságával egyezett. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy szó sincs a két történetíró: Gregorius Turensis76 és S. S.
között ütközésről. Egészen történetiesnek kell tartanunk az abszolút adatokat 356 és 387
között. Ezek szigorúan egyeznek a profán történelem tényével. Az életrajzi adatok szinkronizmusa, és a korabeli történelem egy vagy más vonatkozása meggyőzhet Tours-i Szent
Gergely és S. S. Dialógusaiban található összefüggésről.
Kevésbé meggyőzőek a katonai szolgálatra vonatkozó tudósítások. Mikor azonban ezeket a császári rendelkezések fényében nézzük, a legkisebb részletekig meglehetősen elfogadható valószínűségek. Semmi sem áll útjában, hogy az abszolútnak látszó adatokkal
kronológiai szempontból összhangba levőknek találjuk őket.
Ezen a szinten túl azonban van egy meglehetősen felhős horizont, ahol történelem és
legenda olvad egybe. Történelem a szó mai értelmében és legenda a biographikus77 irodalom
ókori értelmezésében. Itt már szükséges, hogy bizalmunkat visszatartva közeledjünk a szövegekhez. Ezek az adatok és kijelentések túlságosan is pontosak és így a vitathatatlan történelmi tényekkel szemben igen átlátszók. Így az az állítás, hogy Márton 20 éves korában
mondott búcsút a katonai életnek, ami ugyan ki nem mondott, de indirekt mégis csak jelzett
állítás. Ezzel függ össze, hogy S. S. a Vitában mélyen hallgat Márton születési évéről. Ezen
felül van három történelmi kapcsolatot nélkülöző életrajzi mozzanat, míg további kettőnek
csak indirekt valószínűsége van. Ha az írót tovább faggatjuk munkája szerkesztése és az azt
megelőző évek felől, akkor nemcsak a galliai ellenállás tényére bukkanunk, hanem egy általános gyanakvó légkört is vélünk felfedezni Siricius pápasága idején az állam egykori
szolgái iránt. Márton hosszú katonai szolgálata megkeresztelkedése után nemcsak püspöktársai gyanakvását ébresztette fel vele szemben, de az extrém aszkéták szenvedélyes invektiváit78 is, mint Brictio és más vonatkozásban Jeromos is tette, akik a kegyelem lassú
úttörését megbocsáthatatlan tunyaságnak tartották. S. S. a maga „apologia pro vita
S. Martini”79-nek bátran nevezhető munkájában az öreg katonát akarta megvédeni ellenfelei
vádaskodásától. Ezt zseniálisan oldotta meg azzal, hogy a támadási felületet
leszűkítette. A katonai elbocsátás óta már 40 év telt el és 65 év a katonáskodás kezdete óta,
két oly régi időpont, amelyek tekintetében már nem igen akadhatott olvasó, aki beállítását
dementálni80 képes lett volna.
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Szent Atanáz (Alexandria, 298 – 373) püspök 328-tól haláláig.
Tours-i Szent Gergely.
Életrajzzal összefüggő.
Becsmérlés, sértő nyilatkozat.
Latin – „Szent Márton életének védőirata.”
Meghazudtolni.
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E radikális megoldás mellett bőven kihasználta a hagiografiában81 szokásos életrajzi
genre82 szimbolikus idealizálásait is. A kor vallási ideálja a mártír, a püspök, a szerzetes.
Ennek az irodalmi hagyománynak a követője S. S. is igénytelennek látszó munkájában.
Sorra koncentrálja Márton alakja köré az idealizált vonásokat, miközben nem feledkezik
meg különösen a vértanú típusról sem. Ezért állítja a fiatal katonát szembe a később oly félelmetes üldözővé vált Julianussal.83 Ezért kellett a jelenetet még drámaiabbá tenni az életkor
megváltoztatásával. Így lett a 40 éves öreg veterán folyamodása fiatal 25 éves feletteséhez,
Juliánhoz romantikus szembesítéssé egy 20 éves újonc, vértanújelölt és a félelmetes és kegyetlen aposztata zsarnok között. Ehhez járult Márton lelki fejlődésének egyes szakaszainál
a misztikus számrendszer alapján történt bejelölés szinte egy második Szent Antal módjára,
de a nyugati környezet aszkétikus szokásainak megfelelően.
Mindez abban a feltevésben állja meg helyét, hogy a Vita nem más, mint egy ügyvédi
ügyeskedéssel szerkesztett védőirat. Egy, a folyó eseményekkel nagyon is lépést tartó érzékeny védőirat, mely szem előtt tartotta a 4. század utolsó évtizedének légkörét, mely az
antik életrajzok és a középkori keresztény szentek történetének határán áll, s a latin és görög
hagiografikus irodalom kidolgozott formáit követi. Meggyőző hangú írásmű, tele valószínűségekkel és behízelgő és megható retorikával. A képzelő erő és a vallásos meditáció összetalálkozása, egy kissé romantikus passio-irodalom, egy kissé allegorikus exegesis, egy kissé
színjáték is az arithmologia szabályai szerint. Persze ezért senki sem mondhatja S. S-t sem
hamisítónak, sem regényírónak. Ellentmondó sajátságai ellenére sem szabad elfeledni jogászi pontosságú szóhasználatait, különösen a priscillianizmus kibontakozásában, pontosságát, aprólékos óvatoskodását, mikor egy olyan férfi életét írta meg, akit személyesen is
ismert, s aki a Vita megírása idejében még életben volt. Ez írói talentumának titka és egyben
titka a Vita nagy könyvsikerének is.
dr. Szendy László, 1966

81 Szentek életének leírásával és kutatásával foglalkozó irodalomtörténeti tudományág.
82 Életkép.
83 Julianus barát (13. század) Domonkos-rendi szerzetes, a Keleten maradt magyarok megtérítésére indított négytagú csoport tagja.
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