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1. BEVEZETÉS1. BEVEZETÉS1. BEVEZETÉS1. BEVEZETÉS    

Ebben a könyvben szülővárosom egyik szép és egyedülálló 
templomáról, valamint a hozzá kapcsolódó kis közösség törté-
netéről szeretnék megemlékezni. 

Ez a templom a II. Világháború viharai közepette, 1942-ben 
szinte a semmiből jött létre és lett a kapuvári ferences rendi 
szerzetesek egyháza. Az elmúlt 50 év viharai során 1950-ben (8 
évvel megépítése után) kivették a rend fennhatósága alól, de a 
rendszerváltozást követően visszakerült régi gazdái tulajdonába. 
A ferences rend azonban – elsősorban emberhiány miatt – egy-
előre nem tudja újra működtetni az itteni rendházát, ezért to-
vábbra is a világi egyház papjai gondozzák és tartanak benne 
szentmisét. 

Abban, hogy e kis ékszerdoboz a nehéz évek alatt is megmaradt, 
sőt időről-időre megszépült, jelentős része van Horváth Brúnó 
templomigazgató atyának, aki 1954-től 2012-ig végezte itt papi 
szolgálatát. Ő az itt eltöltött közel 60 éve során gondjaiba vette 
a templomot és a hívek adományai és segítsége révén igazán 
szépen fenntartotta.  
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Jómagam mintegy 20 évvel ezelőtt fordultam meg először itt 
szentmisén és már az első alkalommal felkeltette érdeklődése-
met ez a templom és sajátos miliője. A későbbiek során is gyak-
ran felkerestem és elhatároztam, hogy megörökítem múltbéli 
történetét.  

Erre most e szakdolgozat keretében adódott lehetőségem, ami-
nek elkészítésében nagy segítséget jelentett a rendház eredeti 
Historia Domusa, amit Brúnó atya adott át tanulmányozásra. 
Ebben a korabeli dokumentumokkal gazdagon illusztrált 
könyvben megtalálható minden lényeges esemény, ami a rend-
ház és a templom életében történt az 1940-es években.  

Művem fő részében ezen dokumentum alapján kívánom bemu-
tatni a rendház alapításának körülményeit, a templomépítés 
történetét és azt a pasztorációs munkát, amit a barátok végeztek 
Kapuvár és környékének lakossága körében. Igyekszem feltárni 
mindennapi életük mozzanatait és rámutatni annak nehézségei-
re és szépségeire egyaránt.  
Mindezek taglalása során nyilván elő fognak kerülni az adott 
kor történelmének különféle eseményei, amelyek a szerzeteskö-
zösségre is hatással voltak. 

Végül pedig szeretném majd bemutatni a templomot mai való-
jában, érzékeltetve művészi szépségeit. 

Mielőtt azonban minderre rátérnék, röviden felvázolom a té-
mához kapcsolódó történeti előzményeket. Először is a ference-
sek magyarországi történetét tekintem át. Ezt követően Kapu-
vár város múltjába nyújtok bepillantást, különös tekintettel a 
XIX. század végének, XX. század elejének eseményeire, amelyek 
közvetlenül megelőzték a ferencesek megjelenését városunkban.  
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Mindezekhez kapcsolódva bemutatom a rendelkezésemre álló 
dokumentumokat, fényképeket is, amelyekkel igyekszem színe-
síteni és szemléltetni az elmondottakat.  

Ezen írásmű jelentőségét abban látom, hogy emléket állítsak az 
emberi hit, jóakarat és összefogás e kézzelfogható emlékének, 
amely mindmáig Győr-Moson-Sopron megye egyetlen ferences 
rendi temploma.  
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2. A FERENCESEK 2. A FERENCESEK 2. A FERENCESEK 2. A FERENCESEK 
MAGYARORSZÁGONMAGYARORSZÁGONMAGYARORSZÁGONMAGYARORSZÁGON    

Biztos történelmi források szólnak arról, hogy a ferencesek ma-
gyarországi letelepedése még Assisi Szent Ferenc életében meg-
történt.  

Az első magyar földre jutó testvérek Nyugat felől a Duna vona-
lát követve és valószínűleg Bécsből kiindulva jutottak el Eszter-
gomig, ahol első szerény hajlékukat felépítették. 1233. után 
már a német-osztrák provinciától független rendtartományt al-
kottak. A rendtartomány hivatalos neve: A Ferencesek Magyar-
országi Rendtartománya. 

IV. Béla király és az udvarához tartozó főurak támogatásával 
házaik száma gyorsan növekedett. A tatárjárás alkalmával a fe-
rencesek magyarországi főnöke és a dominikánusok főnöke kö-
zös levelet intézett a nyugat-európai testvérekhez a tatárok pusz-
tításairól. Ez a levél teljes egészében ránk maradt és ma is fontos 
történelmi dokumentum. A tatárok elvonulása után a ferences 
élet új erőre kapott, sőt virágzásnak indult, és 1282-ben a rend-
tartományban 8 őrségben (custodia) már 40 rendház nevét is-
meri a rendi krónika. 1313-ban pedig már 43 kolostorról tu-
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dunk. Árpád-házi királyaink majd Károly Róbert, Nagy Lajos 
és a Hunyadi család is támogatta a ferenceseket. A rendtarto-
mány tagjait nemcsak missziós munkára, de diplomáciai szolgá-
latra is gyakran felkérték.1  

A XV. században az elterjedő reneszánsz-szellem nem kedvezett 
a szerzetesi életnek, fegyelemnek, s mint a magyar egyház egé-
szében a ferences szerzetesi életben is bizonyos lanyhulás jelei 
mutatkoztak. A Rend egészéhez hasonlóan a magyar ferences 
életben is sokan sürgették az eredeti fegyelem visszaállítását. Az 
olasz földről kiinduló obszerváns irányzat másutt is követőkre 
talált.  

A magyarországi rendtartományban 1454-ben Igali Fábián, 
majd 1508-ban Segösdi Lukács tartományfőnökök vezetésével 
az egymást követő káptalanok szigorú intézkedéseket léptettek 
életbe, a fegyelem és a szegénység jegyében kívánt megújulás 
érdekében. 1517-ben X. Leó pápa a több ágra szakadt rendben 
a megújulás igényével lépett fel. Segösdi Nagy Antal tartomány-
főnök (1508-1523) már mint a reformot elfogadó és az obszer-
váns családhoz tartozó magyar ferencesek képviselője szerepelt 
az egybehívott római általános káptalanon. Időközben azonban 
délről az olasz befolyás alatt álló és az obszerváns irányzathoz 
tartozó bosnyák Bosna Argentinae Provinciából a ferences test-
vérek lassan Magyarország belseje felé haladva egymás után ala-
pították meg apró rezidenciáikat. Létszámuk növekedése miatt 
1447-ben engedélyt kaptak arra, hogy önálló magyar Vikariá-
tust állítsanak fel. 1523-ban került sor a burgosi általános rendi 
káptalanra és ezt követően a gyakorlatban már két önálló ma-
gyar rendtartományról beszélhetünk.2  


