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Via Sancti Martini

Közösségépítő Szent Márton 
konferencia – közösségek 

Szent Márton útján
Beszámoló a nemzetközi szakmai fórumról

Nemzetközi konferencián mu-

tatkoztak be Szent Márton szel-

lemi hagyatékának mai „örökösei” 

a 2016. szeptember 29. és október 1. 

között rendezett Közösségteremtő 

Szent Márton konferencia során a 

Szombathelyi Képtárban. A rangos 

eseményt a Nemzeti Művelődési 

Intézet és a Szent Márton Európai 

Kulturális Útvonal Magyarországi 

Tanácsa közösen szervezte: a  ta-

nácskozás kiemelt témájául azon 

közösségek tevékenysége szolgált, 

melyek működésükkel, tetteikkel a 

segítő szent útján járnak.

Magyar és külföldi előadók tol-

mácsolásában számos lelkesítő jó 

példa és gyakorlat mutatkozott be 

arra nézve, miképp lehet – Szent 

Mártonhoz hasonlóan – „megosz-

tani egymással köpenyünket” kö-

zösségi szinten. A konferencia első 

napján – szeptember 29-én – tar-

totta zártkörű közgyűlését a Szent 

Márton Kulturális Központok 

Európai Hálózata, melynek soros 

elnöki tisztét a Szent Márton Eu-

rópai Kulturális Útvonal Magyar-

országi Tanácsának elnöke, Orbán 

Róbert tölti be.

A közgyűlés után vette kezdetét 

a tanácskozás. A  megjelenteket a 

szervezők részéről a Nemzeti Mű-

velődési Intézet szakmai igazgatója, 

Hegedűs Katalin, vendéglátóként 

pedig Prof. Dr. Vig Károly, a  Sava-

ria Megyei Hatókörű Városi Múze-

um tudományos igazgatóhelyettese 

köszöntötte. Megnyitó beszédében 

Császár István egyházmegyei kor-

mányzó (Szombathelyi Egyházme-

gye) rámutatott arra a sokféleségre, 

mellyel a Szent Márton legenda, 

s általa Márton személye megérinti 

az emberek lelkét. „Az emberi se-

gítőkészség 1700 éve nem változott, 

így Márton tanításai ma is érvénye-

sek” – mondta a kormányzó. Kö-

szöntőjében V. Németh Zsolt kör-

nyezetügyért, agrárfejlesztésért és 

hungarikumokért felelős államtitkár 

hangsúlyozta, hogy Szent Márton 

emléke előtt nemcsak templomok-

kal, kegyhelyekkel és emlékhelyek-

kel lehet tisztelegni, hanem az általa 

képviselt értékek gyakorlásával is.

A  program folytatásaként a 

Szent Márton nevét viselő, vagy a 

Szent Mártonhoz kötődő tradíció-

kat ápoló hagyományőrző csopor-

tok előadásai követték egymást: 

Takács Dániel kórusművét, Szent 

Márton himnuszát 70 gyermek, 

a  szombathelyi zenei általános is-

kola „Kicsinyek Kórusa” énekelte 

el, majd Keszeiné Barki Katalin 

igazgató a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Savaria Egyetemi Könyv-

tár és Levéltár munkáját, valamint 

kezdeményezését, a  Szent Márton 

kvízt ismertette a részvevőkkel. 

A  Szent Márton-Úton fekvő Ná-

dasd életéről, a hagyományőrzés és 

közösségépítés helyi gyakorlatáról 

Karvalits J. Zoltán polgármester, 

Takács László plébános, és Kőrösi 

Krisztina lelkész tartott előadást, 

melyet a település néptánccsoport-

ja, a  Hétvégi Botladozók mozgal-

A nádasdi Hétvégi Botladozók a kulisszák mögött
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mas táncbemutatóval koronázott 

meg. A  nemzetközi és magyar za-

rándokutakat szervező Pannon Pil-

grim bakancsos turistákat és pré-

mium szolgáltatásokat keresőket 

egyaránt megszólít – rendhagyó 

idegenforgalmi tevékenységükről 

a cég alapítói beszéltek. A szlovén 

Dobronak magyar hagyomány-

őrzői a Szent Márton ünnepéhez 

kapcsolódó vidám újborszentelő 

rítusukba avatták be a közönséget, 

majd a Zenebarátok Szombathelyi 

Kórus Egyesületének Szent Már-

ton Kórusa szívmelengető koncert-

je zárta a nyitónapot.

Szeptember 30-án, a  konferen-

cia második napjának nyitányaként 

Pődör György költő-tanár „Add a 

köpenyed felét” című, Szent Már-

tonhoz írt versét hallgathatták meg 

a részvevők. Köszöntőjében Szom-

bathely polgármestere, Dr. Puskás 

Tivadar kifejezte abbéli reményét, 

hogy a Szent Márton emlékév jó-

voltából remélhetőleg a tours-i 

püspök szülővárosa is jobban a fi -

gyelem középpontjába fog kerülni. 

Dr. Hende Csaba volt honvédelmi 

miniszter, Szombathely országgyű-

lési képviselője beszédében hang-

súlyozta, hogy Szent Márton alak-

jában az útmutatót kell látnunk, 

aki a szeretetközösség példáját gya-

korolta már kora ifj úságától kezdve. 

A  köszöntők sorát Kárpáti Árpád, 

a Nemzeti Művelődési Intézet mb. 

főigazgatója beszéde zárta. A  fő-

igazgató elmondta, hogy a Műve-

lődési Intézet kapcsolódása a kon-

ferenciához kettős: egyrészt 2013. 

április óta az intézmény látja el az 

Európai Kulturális Utak magyar-

országi részvételének szakmai ko-

ordinációját, másrészt a közműve-

lődési szakma – melynek országos 

módszertani fejlesztését végzi az 

intézet – hagyományosan elköte-

lezett a közösségek és a társadalom 

jobbítása iránt. Kárpáti Árpád be-

számolt róla, hogy Nemzeti Műve-

lődési Intézet az idei év folyamán a 

Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ram keretében országos felmérést 

folytat annak felderítésére, hol mű-

ködnek olyan bejegyzett vagy in-

formális civil szerveződések, ame-

lyek viselik Szent Márton nevét, 

vagy tevékenységükben követik 

az ő példáját. A  többcélú felmérés 

kiemelt célja olyan jó gyakorlatok 

megismerése, amelyek országos, 

sőt nemzetközi szinten adaptálha-

tók. Az 1700-nál is több közfoglal-

koztatott bevonásával megvalósult 

adatfelvétel eddigi eredményeibe a 

konferencia résztvevői is bepillan-

tást nyerhetnek – hívta fel a fi gyel-

met a főigazgató.

A  konferencia második napjá-

nak első előadója Dr. Dejcsics Kon-

rád, a Pannonhalmi Főapátság kul-

turális igazgatója volt. A kulturális 

igazgató az apátság közösségépítő, 

társadalmi problémákra és az el-

esettek megsegítésére érzékenyí-

tő kulturális kezdeményezéseiből 

nyújtott ízelítőt. A  kezdeménye-

zések között kampányok, média-

projektek és kulturális programok 

is szerepeltek, s  szinte mindegyik 

épített a pannonhalmi diákok akti-

vizálására.

Marie Gaillard kutató a kultu-

rális útvonalak francia modelljének 

ismertetésével folytatta a konferen-

ciát, bemutatva a több mint 2000 

km hosszú Szent Márton Európai 

Kulturális Útvonal mögötti európai 

kulturális összefogás alapjait.

Dobronak hagyományőrző csoportjának újborszentelő bemutatója Pődör György költő
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Kereszti Ferenc, az Egyházi 

Közművelődési Egyesület referen-

se az egyházi és a civil szféra közös 

útjait tárta fel „A  szerzetesrendtől 

az egyesületekig” című előadásá-

ban. Rámutatott: az egykori szer-

zetesrendek irgalmas szolgálatának 

mai örökösei között vannak a civil 

szervezetek is.

Kopasz Károlyné, a  Nemze-

ti Művelődési Intézet Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Irodájának 

irodavezető-helyettese a Váci Egy-

házmegye példaadó segítő-közössé-

gi kezdeményezéseiből mutatott be 

egy válogatást: az Iskolakert prog-

ram, a  Püspöki gazdakert program 

vagy a Boldog Ceferino Családse-

gítő Szolgálat túlmutatva a segítő 

szándékon egyfajta helyi társada-

lomfejlesztési küldetést is betölt.

Rien Sprenger és Marteen van 

Ditmarsch a hollandiai Utrecht 

Szent Mártonhoz kapcsolódó, újra 

felfedezett és újraélesztett hagyo-

mányairól, valamint az azt övező, 

a  helyi közösség egészét megmoz-

gató városi ünnepségekről tartott 

előadást. Az Utrechti Szent Már-

ton Kulturális Központ képviselői 

elmondták, hogy a várost lénye-

gében Szent Márton kultusza kap-

csolta be a turisztikai vérkeringés-

be: ma már az utrechti Szent Már-

ton-ünnep az UNESCO szellemi 

örökség listáján szerepel.

Még mindig az országhatáron 

túlra tekintve a konferencia rész-

vevői a Szent Márton-Útvonal 

2000 km-ét végigjáró modernkori 

zarándok Kinyó Zsolt vetített ké-

pes élménybeszámolóját hallgat-

hatták meg. Az embert próbáló 

és formáló 40 napos túra alatt a 

magyar történelem-földrajz sza-

kos tanárnak bőven volt alkalma 

megtapasztalni, milyen az, amikor 

a vándorral a nyíltszívű helyiek 

megosztják – ha nem is a köpe-

nyüket, de élelmüket, vizüket, lak-

helyüket annál inkább.

Éles Krisztina, a  Nemzeti Mű-

velődési Intézet Vas Megyei Iro-

dájának irodavezetője a már emlí-

tett, Szent Mártonhoz kapcsolódó 

– még folyamatban lévő – adatfel-

vételről osztott meg információkat. 

Elmondta, hogy 1795 kérdőívet 

dolgoztak fel 1259 településről. Az 

adatgyűjtést a IV. Kulturális Köz-

foglalkoztatási Program közösségi 

munkásai végezték, a  kérdőívet 

pedig a Szent Márton nevét viselő 

civil szervezetek, valamint olyan 

bejegyzett és nem bejegyzett civil 

szervezetek, egyesületek töltötték 

ki, amelyek a segítő szent példáját 

követik, és a legkisebb közössé-

gekben is megtalálják a módját az 

olyan fajta segítésnek, amellyel az 

egyén jóllétét, társadalmi beillesz-

kedését, előbbre jutását szolgálják.

Dr. Szabó Tamás, a  Mária-Út 

Közhasznú Egyesület elnöke az 

évente egymillió látogatással büsz-

kélkedő magyar Mária-zarándok-

helyek köré szerveződő zarándok-

latok, közösségi- és sportprogra-

mok kulisszatitkaiba engedett be-

tekintést.

Répcelak plébánosa, Aigner 

Géza a saját Szent Márton hagyo-

mányait tudatosan kutató, gyakor-

ló település, Vámoscsalád turisz-

tikai vonzerejének növekedéséről, 

valamint a helyi identitástudat erő-

södéséről beszélt.

A vidékfejlesztés-díjas Abaújvár 

református lelkésze, Tóth Viktória 

a szegények megsegítésének a falu-

ban megvalósult közösségi gyakor-

latairól tartott lélekemelő előadást.

Burján István, a  pécsi Janus 

Pannonius Múzeum főmuzeológu-

sa a pélmonostori magyarság Szent 

Márton kultuszának az identitás-

őrzésben és a közösség erősítésé-

ben betöltött, a  honvédő háború 

során különös jelentőségre szert 

tett szerepéről beszélt megrázó 

epizódokat felidéző előadásában.

Derksen Gyöngyi, a Kisújbányai 

Baráti Kör Alapítvány elnöke a Ba-

ranya megyei 500 km-esre terve-

zett Szent Márton útszakasz első – 

Dr. Hende Csaba, Szombathely 
országgyűlési képviselője

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési 
Intézet mb. főigazgatója

Dr. Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi 
Főapátság kulturális igazgatója
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megvalósult – száz kilométeres sza-

kaszát mutatta be a részvevőknek.

Pavlics Tamás a középkori 

Szent Erzsébet zarándoklatot fel-

elevenítő Szent Erzsébet-Út Ala-

pítvány törekvéseiről és tapasztala-

tairól beszélt. A Sárospataktól Kas-

sáig tartó útra vállalkozó zarándok 

Szent Erzsébettel bejárhat egy bel-

ső utat is, amely a lélek békéjéhez 

vezet, befogadva Szent Erzsébet 

üzenetét: „Tegyétek boldoggá az 

embereket!”.

Szűcs Éva, az Alistálon működő 

ECORI Csallóközi Környezetvédel-

mi Társulás elnöke az elsősorban 

környezetvédelmi célokkal létrejött 

társulásról elmondta, hogy mind-

azt tevékenységének fókuszába he-

lyezi, ami az emberi létet nemesíti: 

a  hitet, a  nemzetet, hazát, nyelvet, 

családot, kultúrát, a  hagyomá-

nyokat, az emberi kapcsolatokat. 

Hangsúlyozta, hogy munkájuk so-

rán a szeretetnek és a jótékonyság 

gyakorlásának mekkora közös-

ségformáló ereje van: az elesettek 

megsegítésén túl a település Szent 

Márton pihenőhelyének gondozá-

sát is összefogással végzik.

A  lendvai ZARJA-HAJNAL 

egyesületről a résztvevők megtud-

hatták, hogy a szorongással küzdő-

ket segítő egyesületben önkéntesek 

dolgoznak együtt egészségügyi 

szakemberekkel és pszichotera-

peutákkal az alkohol-, és drogfüg-

gőkért, valamint hozzátartozói-

kért. Az egyesület a közös sport-

tevékenységek mellett kulturális és 

egyéb rendezvények szervezésével 

segíti elő a tagok társadalomba 

való reintegrációját.

Richard Willems, a  belgiumi 

Szent Márton Kulturális Központ 

elnöke bemutatta Belgium hol-

land nyelvű lakosai, a  fl amandok 

körében elterjedt Szent Márton-

hoz kötődő egykori és mai hagyo-

mányokat. A  térség kiemelkedő 

kulturális központja Beveren vá-

rosa, ahol a középkortól kezdve 

ünneplik Szent Mártont. Az elő-

adó kitért a Szent Márton-Útvo-

nal Utrecht és Tours közötti sza-

kaszának kiépítésére vonatkozó 

tervre is, melyet az oktatás- és 

kutatás területén megvalósuló 

nemzetközi cserekapcsolatokkal 

kívánnak előmozdítani.

A  konferenciát szimbolikus 

gesztus zárta: Kinyó Zsolt, a Szent 

Márton-Utat végigjáró vándor át-

adta Szent Márton Európai Kultu-

rális Útvonal Magyarországi Taná-

csa elnökének, Orbán Róbertnek – 

akitől az út tervezéséhez számtalan 

megszívlelendő tanácsot kapott – a 

zarándoklat alatt elkopott túraba-

kancsát és a az úton magával hor-

dozott, a magyar zászlót és a Szent 

Márton-Út szimbólumait ábrázoló 

textildarabot.

2016. október 1-jén – mintegy le-

vezetésképpen – a Szent Márton-Út 

egy rövid Vas megyei szakaszának 

bejárására került sor Gyöngyösfalu 

és Lukácsháza között. A  gyöngyös-

falui Szent Márton templomban a 

helyi Szent Márton Kórus adott rö-

vid koncertet, és Porpáczy József es-

peres mesélt a templom történetéről 

és saját hivatásáról. A  program Kő-

szeghegyalja értékeinek megtekinté-

sével zárult a Csömötei hegyen, ahol 

a Vaskeresztesi Német Hagyomány-

őrzők két nyelven mutatták be Szent 

Márton napi műsorukat. 

V. Németh Zsolt környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkár

Szombathely polgármestere, 
Dr. Puskás Tivadar

Aigner Géza, 
Répcelak plébánosa

Orbán Róbert, a Szent Márton 
Európai Kulturális Útvonal Magyar-
országi Tanácsának elnöke


