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A szombathelyi püspökség központja

A püspöki trónusA Sarlós Boldogasszony székesegyház



„Fenséges nagy templom! ... Véssed rá: Engem Szily lángbuzgalma te-
remtett...” (Nagy J. ford. Székely L.)

A Sarlós Boldogasszony székesegyház (katedrális) a Szombathelyi Egy-
házmegye fő temploma, melyben a megyéspüspök tanítószéke (kated-
rája) áll. 

A Mindszenty József téren magasodó székesegyház városunk kiemel-
kedő műemléke, melyet a helyi lakosok ma is előszeretettel neveznek
nagytemplomnak. Szily János püspök (*1735, 1777–1799) célratörő prog-
ramjának és Melchior Hefele (1716–1794) tökéletes tervezésének köszön-
hetően a 18. század végén Szombathelyen olyan egyedülálló, zárt térkom-
pozíció jött létre, amely közrefogja a püspöki palotát, a székesegyházat,
az egykori papi szemináriumot, valamint a templommal szemközti Eöl-
bei-házat. 

Ifj. Hell Géza szerint „Hefele nem volt stílusteremtő zseni... Művészetéből
nem csinált iskolát, nem voltak követői. Amit alkotott, az csak az ő művészete
volt és egyedül Szombathelyé maradt.”

A székesegyház titulusa: Sarlós Boldogasszony
Az egyházmegye védőszentje: Tours-i Szent Márton püspök

ElőzMényEk

A Szombathelyi Egyházmegyét Mária Terézia apostoli királynő (*1717,
1740–1780) – apostoli királyi méltóságára hivatkozva – VI. Pius pápa
(*1717, 1775–1799) megerősítésével 1777-ben alapította. 

Az első szombathelyi püspök, Szily János egyházszervező és -építő
munkája kezdettől fogva töretlenül haladt. 1783-ban már két egyházi
épület magasodott a megyeháza szomszédságában: a püspöki palota és
a papi szeminárium. A püspök már akkor fontolgatta egy új székesegy-
ház építését is, mert a meglévő középkori vártemplomot kicsinek találta.
Noha ismerősei és hívei felhívták figyelmét arra, hogy az új székesegyház
aránytalanul nagy lesz a kis város (kb. 2300 lakos) számára, Szily püspök
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A megsérült hosszhajó és a kórusA megrongált főhomlokzat

A beszakadt szentélykupolaA lebombázott szentély



Az amerikai légierő pusztítása leírhatatlan volt. A templom homlokza-
tának felső része előredőlt, szobordíszei lezuhantak. A tető és a hajó bol-
tozata beomlott. A belső díszítésből csak kevés maradt meg a szentélyben,
és a tetőboltozat helyén is hatalmas lyuk tátongott. A művészi fal és a
mennyezetfreskók a robbanások okozta rendkívül erős légnyomás kö-
vetkeztében mind megsemmisültek, mint ahogy az oszlopokat díszítő
márványburkolat is leomlott. Az oltárképek darabjai kiszakadva lógtak
a keretekből, vagy már a törmelékben hevertek. A templom berendezései
közül 44 sor pad, több oltár és az orgona is darabokra tört. 

A tornyok falai megrepedeztek, a belső elválasztó falak és a boltozatok
részben leszakadtak. Mindkét toronysisak lemezfedése tönkrement. Cso-
dával határos módon a Madonna-kápolna – leszámítva néhány repedést
– épségben maradt. A templom mennyezetét a bombázás előtt Spreng és
Winterhalder freskói díszítették, melyek Szűz Mária életéből ábrázoltak
egy-egy jelenetet: Mária szeplőtelen fogantatását, Mária születését és
ószövetségi előképeit, Mária bemutatását a jeruzsálemi templomban, va-
lamint a Szűzanya mennybevételét. A kereszthajó falait körben, továbbá
az oldalkápolnákat is grisaille képek díszítették. A 34 darab sima törzsű
oszlopot fényes, halványrózsaszínű műmárványozás borította. Ami
abból többé-kevésbé megmaradt, az a szentély korintoszi oszlopain és a
szószéken figyelhető meg. 

A tragédia után az egyházmegye akkori főpásztora, Kovács Sándor
(*1893, 1944–1972) sürgető körlevelet adott ki, melyben kérte a papságot
s általuk a híveket, továbbá minden jószándékú embert, hogy vegyenek
részt a romeltakarításban és a majdani újjáépítésben is. A megyéspüspök
kérésére pénz- és természetbeni adományok gyűltek. 1945. július 23-án
megkezdődtek az újjáépítési munkálatok, melyekhez Hell Géza építész-
mérnök készített terveket, továbbá vállalta a műszaki irányítást és a mű-
vészi kivitelezés ellenőrzését. Az építési munkálatokra Beer Ferenc
kőműves és ácsmester kapott megbízást. 

S itt, mint érdekességet megemlítjük, hogy amikor az elértéktelenedett
pengő helyett 1946. augusztus 1-jén megjelent az új pénznem, a forint, a
szombathelyi templomokba érkezőket már a belépéskor perselyek és pla-
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Jézus Szíve-kápolnaSzent István-kápolna

Szent Imre herceg szoborBoldog Batthyány-Strattmann László szobor



Szent István-kápolna (2)
A kápolna oltárképe a pannonhalmi bencés rend alapítására utal

(Dorffmaister, 1792). Géza fejedelem Szent Márton tiszteletére monostort
alapított a bencés szerzetesek számára „Pannónia Szent Hegyén”. A mo-
nostort 1002-ben fia, I. István király gazdag birtokadománnyal látta el
és a montecassinói apátság kiváltságaival ruházta fel. A képen látható je-
lenetben István király átadja a főapátnak a kiváltságlevelet. 

A kápolnában két síremlék található. Jobbról Gróf Mikes János püspök,
c. érsek (†1945) síremléke, földi maradványai az oltár alatt. A relief témája
az Utolsó vacsora (Jálics Ernő). Balról Mikes püspök édesanyja, Mikes
Benedekné Sophie Moser (†1920) síremléke látható: Szent Mónika és
Szent Ágoston ábrázolás (Mayer Sándor). Itt, a második és harmadik ká-
polna között állt a kis szószék, melyet Szenczy Ferenc püspök (*1800;
1852–1869) készíttetett 1866-ban. A szószék a bombatalálat következtében
súlyosan megrongálódott, lebontották s már nem állították vissza.

Jézus Szíve-kápolna (3)
A Jézus Szíve oltárképet Takács István (1952) mezőkövesdi festőmű-

vész festette, akinek egyházművészetét a mély vallásosság hatja át: keze
nyomán a templomok falai szinte megnyíltak az égi magasságok felé. Az
oltárlépcső alatt „a székesegyház újjáépítője”, Kovács Sándor püspök
(*1893, 1944–1972) nyugszik. 

A Szent Imre herceg szobor diófából készült, talapzaton áll. A szobrász
által megformált idős arc az Árpád-ház 300 éves fennállását szimbolizálja
(Marosits József, 2001). A „szegények orvosa”, Boldog Batthyány-
Strattmann László (1870–1931) bronz szobra (Németh Mihály, 1998) a ká-
polna mellett balra található. 

A kereszthajó északi oldala

Szent Márton-oltár (4) 
Az oldalkápolna márvány oltárát Savaria szülötte és a Szombathelyi

Egyházmegye védőszentje, Szent Márton püspök (*316, 371–397) tiszte-
letére emelték. Az oltárkép témája: Szent Márton csodáinak fényében
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Pásztorok imádása (részlet)Angyali üdvözlet (részlet)

A Szentlélek eljövetele (részlet)Levétel a keresztről (részlet)



Herzan bíboros nagyértékű római képtárából került a székesegyházba. 
A márvány szószék (Rumpelmayer, 1807) hornyolt oszloptörzs-alap-

zatból virágkehely alakban emelkedik ki a szószék alsó részéből. A szen-
tély liturgikus átalakítása és felújítása Rónai Károly és Heckenast János
tervei alapján valósult meg, 1992-ben szentelte fel az akkori megyéspüs-
pök, Konkoly István. 

A sekrestye külső és belső részből áll (7). Utóbbi a káptalani sekrestye.
Oltárképén Szent Mihály főangyal látható (másolat Guido Reni erede-
tijéről), melyet 1797-ben Herzan bíboros ajándékozott a székesegyháznak.
A kép egykor a Szent Mihály-kápolna oltárképe volt. Onnan 1919-ben
hozták át a káptalani sekrestyébe. A sekrestyeszekrény fölött helyezték
el a püspökök arcképcsarnokát. Azzal szemben más képek is helyet kap-
tak, így a Szent Család festmény, mely Guido Reni, a bolognai iskola leg-
kiválóbb mesterének egyik utolsó alkotása. A képet Reni tanítványa,
Elisabetta Sirani fejezte be (Eölbey János kanonok ajándéka, 1819). A káp-
talani sekrestye felett egykor a vasvár-szombathelyi székeskáptalan
hiteleshelyi- és magánlevéltárát őrizték.

A bejárat felett Szily János püspök alabástrom portréja fedezhető fel
(Prokop, 1806). A székesegyház legújabb festményei, a Szűz Mária élete
festménysorozat képei körben, a kereszthajóban láthatók (Kisléghi Nagy
Ádám). Első kép: Angyali üdvözlet (2000, olaj, vászon 380x400). Második
kép: Pásztorok imádása (2001, olaj, vászon 370x400). Harmadik kép: Le-
vétel a keresztről (2002, olaj, vászon 360x410). Negyedik kép: A Szentlélek
eljövetele (2003, olaj, vászon 380x420). 

A kortárs festőművész Ars Poetikájában így vall a szent művészetről:
„Ars Sacra: szent művészet, mert a művészet szent... Szent a művészet, mert a
legszentebbtől kér bocsánatot. Az igaz szépsége, a bűnbánat öröme. Ez a gyó-
gyulás kezdete. A művészet a vég dicsősége és a kezdet oltalomérzése. A megra-
gadhatatlant megragadhatóvá tevő. Természetesen természetfeletti. A művészet
hit, tehát vallás, hitvallás. A teremtés dicsérete, a Teremtő magasztalása…”
(Kisléghi)

Boldog Batthyány-Strattmann László portréja (Kisléghi, 2003) a püspöki
palotában található festmény reprodukciója. A székesegyház keresztúti
stációképeit Borsos Miklós készítette (1977).
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Hit, remény, szeretet

Szent Pál apostolSzent Péter apostol



A székesegyház homlokzata (13)
A székesegyház masszív és impozáns struktúrájával a római Il Gesu

templom hatását tükrözi. Külső megjelenése festői látványt nyújt. A
templom stílusa klasszicizáló barokk. Három díszített főkapuja van. A
kapuk felett püspöki címerek láthatók három évszámmal: az 1923-as és
az 1977-es a renoválásokra, az 1947-es pedig a székesegyház újjáépítésére
utal. A katedrális Mindszenty téri homlokzatát az alsó részen toszkán, a
felső részen ión háromnegyed-oszlopok tagolják, és háromszögű oromfal
koronázza. A középrész félköríves fülkéiben Mózes és Keresztelő Szent
János szobrai állnak. Az oromzat csúcsán allegorikus szoborcsoport lát-
ható: a hit, remény, szeretet szimbolikus ábrázolása. Alatta jobbra Szent
Pál, balra Szent Péter apostolok szobrai tekintenek a messzeségbe. A
szobrokat Prokop bécsi szobrászmester készítette (1797). A gerendame-
zőben olvasható latin feliraton az építtető neve és az építés befejezésének
évszáma: „IOAN SZILY PRIMUS EPPUS SABAR. MDCCXCVII” – Szily
János, Szombathely első püspöke 1797. 

A két karcsú iker harangtorony magassága 62,5 méter. A templomnak
az első világháború előtt öt harangja volt, melyből aztán hármat a háború
idején hadicélokra felhasználtak. A székesegyháznak jelenleg négy ha-
rangja van. Az északi toronyban „lakik” a Szűz Mária harang, amit a he-
lyiek püspöki nagyharangnak hívnak. Felirata: „Szűz Mária tiszteletére
készült Szent István jubileumi évében 1937. Öntötték: Seltenhofer Frigyes Fiai
a M. K. Udvari Szállítók harangöntő gyárában, Sopron (sorszáma 5800).” 2300
kg és 1,5 m magas. A déli toronyban három harang van. A középső nagy-
harang a Szent Márton harang, melynek felirata: „Szent Márton légy szó-
szólója egyházmegyédnek! Öntette a Martineum Rt. 1920.” Átmérője 129 cm,
súlya kb. 1500 kg. A püspöki palota felőli a Szent Mihály harang. Felira-
ta: „Szent Mihály székeskáptalan védőszentje védelmezz minket harcainkban!
Készíttette az Egyházmegyei Takarékpénztár, 1920. Öntötték: Seltenhofer Frigyes
Fiai, készült a M. K. Udvari Szállítók harangöntő gyárában, Sopron (sorszáma
3333).” Átmérője 76 cm, súlya kb. 300 kg. A hajdani szeminárium felőli a
Szent Sándor harang – „Lélekharang”. Felirata: „Szent Sándor segítsd a hal-
doklókat boldog kimulásra! Öntette: Dr Tauber Sándor kanonok 1920 Seltenhofer 
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Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár

Szombathelyi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár – Sala Terrena



kaszán. A Tours-ba vezető gyalogos út a Szent Márton-templom kápol-
nájának lépcsőjén elhelyezett emblémától, Szent Márton jelképes lábnyo-
mától indul. Történelmi sétaút vezet keresztül a városon a Martineumhoz
(Kálvária), amely Pannónia híres szentjéről, Márton püspökről kapta a
nevét. 

Vasváron, a káptalan korábbi székhelyén, a múzeum megyetörténeti
kiállításán több tárgy is emlékeztet a középkor folyamán közjegyzői fel-
adatokat is ellátó, fontos egyházi intézmény múltjára. 

nyitva tartás:
Szombathelyi Egyházmegyei kincstár
május 2. – szeptember 30. (kedd–szombat; 9.00–17.00)
Ünnepnapokon zárva.
Csoportoktól előzetes bejelentkezést kérünk.
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.
Telefon: 94/317-929 • Web: www.muzeum.martinus.hu
E-mail: muzeum@martinus.hu 
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Somogy Lipót püspök reliefjeSzily János püspök reliefje
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Madonna-kápolna

A Svájci Gárda tagjai és Veres András megyéspüspök a székesegyházban 2012-ben
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A székesegyház alaprajza

1 – Lisieuxi Szent Teréz-kápolna
2 – Szent István-kápolna
3 – Jézus Szíve-kápolna
4 – Szent Márton-oltár
5 – Madonna-kápolna
6 – Szentély
7 – Sekrestye
8 – Szent Quirinus-oltár
9 – Keresztelő Szent János-kápolna
10 – Nepomuki Szent János-kápolna
11 – Szent Sebestyén-kápolna
12 – Orgona
13 – A székesegyház homlokzata 
14 – Anreith építész síremléke
15 – Egyházmegyei Papi Otthon 
16 – Kripta
17 – Romkert
18 – Kripta


