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Szent Márton kultusza – Márton napi népszokások Moson megyében
Szent Márton 316-ban született a pannóniai Savariában (a mai Szombathelyen), ahonnan útja Itálián
keresztül Galliába vezetett, ahol Tours püspöke lett. Már életében legendák keringtek jámborságáról,
szegények iránti szeretetéről és jótetteiről. A középkor egyik legnépszerűbb szentje lett, a tours-i zsinat
már 461-be elrendelte ünnepének megtartását. Kultusza hazánkban is virágzott, a barokk korban
pannóniai születése okán nemzeti szentnek tekintették. Szerte az országban számtalan helynév,
templom és oltár őrzi emlékét még napjainkban is.
Szent Márton kultusza Moson Megyében is élt, hisz Halászi templomát 1755-ben az ő tiszteletére
szentelték. Márton napján, november 11-én tartják a falu búcsúját, és számos hagyomány is
kapcsolódik a szent alakjához.
A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum változatos programmal elevenítette meg a Márton napi
tradíciókat.

A programon bemutatásra kerültek a Halászi búcsúi népszokások. Palenik József néptáncoktató és a Lajta Néptáncegyesület közreműködésével tanításra került a Halászi első legények
tánca, az első legények szokásainak bemutatása. A résztvevők megismerhették Halászi
település kialakulásának történetét, a Szent Márton legenda helyi vonatkozását, hozzá
kapcsolódó szokásokat. A Halászi Hagyományőrző Egyesület közreműködésével
megismerkedhettek a búcsúi ünnepi menüvel, megtekinthették az eredeti, a település
büszkeségének számító „csingis” lovag dísznyergét, a lovak díszítésére szolgáló
„rózsaláncot”, melynek másolatát kézműves foglalkozás keretében el is készíthettek
17.00 órától Zsámbéki Mónika művészettörténész előadásával bepillantást nyerhettünk Szent Márton
életébe, munkásságába, kultuszának helyi és nemzetközi vonatkozásaiba.
Márton napjára általában megforr az újbor. „A bornak Szent Márton a bírája” – tartja a mondás.
Márton poharával köszöntjük azokat, akik az előadás után részt vesznek a Heimann Családi Birtok
borkóstolóján.
A sváb gyökerű Heimann család 1758 óta él és dolgozik Szekszárdon. Családi birtokuk
mindennapjaiban a felhalmozott bölcsesség és alaposság az ifjúság lendületével ötvöződik. A
Heimann Birtok titka a legjobbra törekvés, a kiegyensúlyozott ültetvények és a közvetlen személyes
odafigyelés. A korszerű technika mellett nagy hangsúlyt fektetnek a természetet kímélő
szőlőművelésre. A család számos aranyéremmel büszkélkedhet, amelyet boraik nemzetközi
borversenyeken nyertek. Legnagyobb sikerük mégis a visszatérő vendég, az utánrendelt bor.
A rendezvényen bordalokkal közreműködött a Vissz-Hang Vegyeskar, mely a néhai Bartók Béla
Általános Iskola ének- zenetagozatos növendékeiből alakult 2010-ben.

A rendezvényen 70 fő vett részt.

