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Via Sancti Martini

Éles Krisztina –
Tóth Eszter

Egy kis falu 
a nagy Szent Márton-úton

Aigner Géza plébánossal kulturális ösvényről, 
közösségi pincéről, pasztorációról

Aigner Géza plébánost bár-

merre vezénylik az égi kezek, min-

denhol a közösség motorjává válik. 

Igazi lámpás ő, akit megbecsül hívő 

és nem hívő egyaránt. Szilárd for-

málója a falusiak önbecsülésének. 

Értéket képvisel, értékeket kutat, 

a település jövőjét is értékeinek be-

mutatása és továbbadása által tart-

ja elképzelhetőnek.

Éles Krisztina: A  „Közösségte-

remtő Szent Márton” című konfe-

rencián is tartott előadást „A Szent 

Márton-Út településélénkítő hatá-

sa egy kis faluban” címmel azokról 

a programokról és összefogásról, 

amely az alig több mint 280 főt 

számláló Vámoscsaládot nemzet-

közi zarándoklatok egyik célállo-

másává teszi. Miért éppen Szent 

Márton példája, cselekedetei moti-

válják, miért épp az ő tevékenységét 

kutatja?

Aigner Géza: Szombathelyen a 

Szent Márton templomban teljesít-

ve lelkipásztori szolgálatot ismer-

tem meg mélyebben Márton püs-

pök személyét és hatástörténetét. 

Rácsodálkoztam arra a hallatlan 

jelentőségű Szent Mártonhoz köt-

hető kincsre, amellyel Szombathely 

Város, a  Szombathelyi Egyházme-

gye és tágabb értelemben Panno-

nia rendelkezik. Nyilvánvalóvá vált, 

hogy ezt nekünk kell megismer-

tetnünk a világgal, kitől mástól is 

várhatnánk el. Mivel ez a feladat 

nagyon jelentős lelki és kultúrtör-

téneti ajándékot jelentett, nem is 

esett nehezünkre a közkinccsé té-

tele. Nem tettünk mást, mint a sa-

ját örökségünk megbecsülését.

A rejtett tudás 
 előhívása

É. K.: Szent Márton szülőhelyén, 

Szombathelyen indukálója volt egy 

folyamatnak, amely a Szent ismert-

té válását elindította a legszélesebb 

körben; kultuszát, tiszteletét növel-

te. Hasonló folyamatokat indított 

aztán el Vámoscsaládon és környé-

kén. Milyen különbségeket fedezett 

fel egy megyeszékhely és egy kiste-

lepülés közösségeinek működésében, 

a tagokat összetartó erőben?

A. G.: Egy nyolcvanezer lako-

sú város lényegesen több lehető-

séget rejt. Egy kistelepülés pedig 

annak a néhány sajátosságnak a 

kibontakoztatására kap meghí-

vást, amivel rendelkezik. Nagyon 

érdekes élmény számomra, hogy 

míg a városban gyakran meg kel-

lett hallgatni sokak kutatási ered-

ményeit; a  kistelepülésen inkább 

szorgalmazni kell a rejtett tudás 

előhívását, sőt sokszor egyedül 

végezni. A  falvakban élők nagyon 

vendégszeretők. Náluk soha sincs 

„zárva tartás”. Szívesen megmutat-

nak mindent. Szent Márton szülő-

városában tevékenykedve sokszor 
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megfogalmazódott bennem, hogy 

a Szent Márton-i örökségből az 

egyházmegye 11 vidéki Szent Már-

ton templommal rendelkező tele-

pülésének is részesülnie kell. Talán 

most ezt sikerül Vámoscsaládon 

megvalósítani.

É. K.: Hogyan helyezte fel Vá-

moscsaládot a Szent Márton Euró-

pai Kulturális Útvonal térképére? 

Kik voltak a segítői?

A. G.: A Pannonhalma – Szom-

bathely közötti földrajzi fekvése 

tette lehetővé, hogy a községet 

bekapcsoljuk a Szent Márton-Út-

vonalba. Az akkreditált gyalogos 

útvonal nem erre haladt, ezért ki-

találtuk a kerékpáros útvonalaján-

latot. Kezdeményezőként kívántuk 

ezt ajánlani a zarándokkínálatban. 

Az útvonalat úgy jelöltük ki, hogy 

keresztülhaladjon plébániánk te-

lepülésein. Orbán Róbert, a  Szent 

Márton Európai Kulturális Útvonal 

Magyarországi Tanácsa elnökének 

nagy tapasztalatára volt szükség a 

részletek meghatározásához, szál-

láshelyek felfedezéséhez. Feiszt 

György levéltáros, helytörténész a 

települések látnivalóinak, épített 

történelmi örökségének felkutatá-

sát végezte. A  szándék magvalósí-

tásában partnerséget vállalt a Pan-

nonhalmi Főapátság. Végül 2015-

ben eljutottunk a „Szent Márton 

monostorától Szent Márton váro-

sáig” címet viselő kerékpáros útvo-

nalajánlatot tartalmazó térkép ki-

adásáig. Mivel a Szent Márton-Út 

minden Mártonhoz kötődő emlék-

helyet magába szándékozik foglal-

ni, ezért amelyik településen az ő 

tiszteletének emlékei megtalálha-

tók, ott valamilyen formában meg-

valósítható ez a látogatóprogram.

Értékek mentén

É. K.: Kérem, emeljen ki néhány, 

akár az ország más hasonló adott-

ságokkal bíró településére is adap-

tálható, Szent Márton szellemében 

megvalósított programot, hagyo-

mányt azokról a településekről, 

ahol Ön a lelki vezető!

A. G.: Egyik első gondolatunk 

volt, hogy a Répcelaki Plébániához 

tartozó települések között hozzunk 

létre egy helyi útvonalat, a  Répce-

laki Szent Márton Ösvényt, amely 

végigvezet a településeken lévő 

Szent Márton-emlékek, a  kulturá-

lis és természeti értékek mentén, 

valamint turisztikai kínálatként is 

számolhatnak vele a települések 

gazdasági céljaik kitűzésekor. Ezt 

követően először ismerőseinket, 

majd az egyre távolabbról érkező 

zarándokokat invitáltuk f íliáink 

felkeresésére, a  községek értéke-

inek megismerésére. Kerestük az 

együttműködési lehetőségeket. 

Iskolásoknak, nyugdíjas csopor-

toknak ajánlottuk programjainkat. 

Szorgalmaztuk, hogy értékeinket 

vegyük számba és ismertessük 

meg mind kiadványokban, mind 

elektronikus formában. Biztattuk, 

megrendelésekkel láttuk el a he-

lyi alkotókat. Szem előtt kívántuk 

tartani, hogy az emberi mentalitás 

szenzációra éhes, ezért a községek 

sajátosságaiból szemléletesen tár-

tuk elő azt, amiről nem volt tudo-

mása a lakosságnak. Felhasználtuk 

a nagyobb közönségeket vonzó, 

visszatérő rendezvényeket arra, 

hogy megismertessük a helyi érté-

keket, nevezetességeket, kincseket. 

Támogattuk a régi szokások felele-

venítését. Átörökítő napokat szer-

veztünk. Saját készítésű italokat, 

ételeket kínáltunk rendezvényein-

ken, amelyek alapanyagát a helyi-

Aigner Géza a gyermekek között

A közösségi pincében
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ekkel közösen kialakított fűszer-

kertjeinkben, gyümölcsöseinkben 

termeltük. Sok feladatlapot, kira-

kót, játékot készítettünk. Vetélke-

dőt, prezentációt, akadályversenyt, 

táborokat szerveztünk. Próbáltuk 

ismereteinket többféle foglalkozás 

keretében átadni. Igyekeztünk gon-

dot fordítani arra, hogy egymáshoz 

kapcsolódjanak, egymásra épülje-

nek a tevékenységek és legyen ben-

nük fantázia, kreativitás és inter-

aktivitás. A  munka kezdetén kikö-

töttük, hogy sértődés nincs! Öröm 

volt felfedezni, hogy Szent Márton 

tisztelői egy nagy családot alkot-

nak és élményt találtunk értékeink 

megosztásában.

Indíttatás a közösségi 
léthez

É. K.: A  templomból kilépve, 

nap mint nap hívei között, velük 

együtt él. Az Ön által képviselt ér-

tékek iránt mennyire nyitottak a 

helyben élők, mennyire motiválja 

őket? Hova rangsorolják a plébános 

urat a „jó itt élni, mert …” listán?

A. G.: A  hozzám való kapcso-

latot tréfásan a következőképpen 

szoktam jellemezni. Amikor először 

találkozunk azt szokták mondani: 

„Nem is gondoltam, hogy ilyen nor-

mális a pap.” Azután az a vélemény: 

„Jaj, itt mindig kell csinálni valamit!” 

Amikor aztán elkerülünk egymástól, 

elhangzik: „Visszasírjuk.”

Könnyíti a dolgom, hogy az egy-

ház képviselőjeként fogalmazha-

tom meg kéréseimet, tudják, hogy 

nem az egyéni érdek vezérel. Véle-

ményem szerint a közösség azon-

nal megjegyzi és magáénak érzi a 

felfedezett értékeket, viszont ahhoz 

idő kell, hogy tovább gyarapítsa, 

közös célokat alapozzon rá. A  la-

kosság jól létéhez törekedni kell a 

folyamatosságra, a gátak, kudarcok 

nem vethetik vissza a lelkesedést.

É. K.: Mennyire tartják fontos-

nak és mennyire „gondolják tovább”, 

terveznek, építkeznek a helyiek az 

Ön munkájára abban, hogy Vá-

moscsalád értékeit Szent Márton 

által megismerje a világ? A  helyi 

közösség mennyire vesz aktívan 

részt az Ön által szervezett progra-

mokon, akciókon?

A. G.: A  kistelepülések lakói, 

fi ataljai azért is nehéz helyzetben 

vannak, mert sok időt vesz igénybe 

a munkahelyre, az iskolába való el-

jutás, a ház körüli, a kerti teendők 

sora. Ügyintézéshez, bevásárlás-

hoz ugyancsak el kell utazni. Nincs 

módjuk, erejük, hogy életlehetősé-

geiken változtassanak. Ugyanakkor 

öröm hallani egy-egy rendezvény 

kapcsán, hogy ezt meg tudjuk csi-

nálni magunk is, pályázat nélkül 

is. Indíttatást kapnak a közösségi 

tevékenységhez. Például kétheten-

te szinte a településen élő összes 

gyermek részt vesz a szülők által 

tartott „Varázskezek” foglalkozá-

sokon. A  civilek szervezik az ün-

nepeket. Keresik a lehetőségeket 

csoportok létrehozására. Szent 

Márton öröksége pedig, mint egy 

búvópatak, újra és újra felszínre 

tör. Az különösen fontos, hogy 

nincs „unalomig ismétlés” és prog-

ramjaink nemcsak egyetlen érték 

köré szerveződnek; hanem mindig 

az aktualitás, az éppen felfedezett, 

vagy az adott ünnephez kapcso-

lódó helyi sajátosság, vagy meg-

honosított kincs tud lendítő erőt 

adni. 2016-ban a tours-i érsek járt 

Vámoscsaládon az egyházmegyei 

zarándokcsoportjával. Erre az al-

kalomra elhelyeztük a „Hivatások 

útja Szent Márton élete alapján” 

stációit. A  plébánián kialakított 

Szent Márton pince, a  bibliai kert 

mind-mind olyan közösségi színtér, 

ahol az együttlét és a közös terve-

zés örömét tapasztalhatják meg a 

vámoscsaládiak.

AIGNER GÉZA a Budapesti Hittudományi Akadémián végezte teológiai tanulmányait. 
1993-2009 között a szombathelyi Szent Márton Plébánia lelkipásztora volt. 2009-től Rép-
celakon tevékenykedik plébánosként; állomáshelyéhez tartozik Csánig, Nick, Uraiújfalu 
mellett a Vámoscsaládon lévő Szent Márton templom is. A Szent Márton Európai Kultu-
rális Útvonal Magyarországi Tanácsának alapító és elnökségi tagja. Közösségépítő és ku-
tató munkájának köszönhetően jött létre a szombathelyi Szent Márton Látogatóközpont.

TÓTH ESZTER 2014-ben angoltanár, valamint játék-, és szabadidő szervező tanár sza-
kon végzett az ELTE-n, majd 2015-ben elvégezte Budapesten a Nemzeti Művelődési Inté-
zet által szervezett Közművelődési szakember I. képzést. 2016 szeptemberétől a Nemzeti 
Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájának módszertani referense. Lakóhelyén, Szombat-
helyen több civil szervezet aktív tagja.

Külföldi zarándokok között


