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JÓTEVŐNK,SZENT MÁRTO N

Szent Már ton életútját - sz ü le t é sé t ő l haláláig - sokan, több vál
toza tban megírták má r. A tanulmányokból azo nban az esetek
túln yomó többségében mind ig kimaradt a lényeg, az a történel
mi tény, amely Szent Márton nevét a nép széles rétegeinek emlé
kezetében halhat atlann á tette. Nagyszerű, több mint másfél .
évezredes múltra visszatek i ntő hagyomán yt őriz ez a szép, agrá
rius hagyomány. Márt on nem az egyedüli szent, akinek tevé
kenysége a mez ő gazdas ággal kapcsolatos. Így lett többek k ö
zött a szől ővir á gz á s , a sz ő l ő termelés, a sző l észek , a szőlő skertek

és a vincellérek védőszen tje Szent Orbán vértanú pápa, az
"utolsó fagyosszent", akinek névünne pe a szőlővi rágzás idejére,
máju s 25-ére esik. A .fogfáj ók szószólója" Szent Apollónia,
akinek életéről és elviselt szenvedései ről könyvet lehetne írni.
Ö volt hajd an án a falusi kovácsok és a "borbély-sebészek" pat
rónusa, mer t régen ezek a mesterségbeli emberek szabadítottá k
meg a falu népét a kínzó fogfájásoktól, miutá n abban az időben

fogorvoso k még nem működtek . Szent Vendel a bőven termő,

dú s legelők , a legelőre járó állatok és a pásztorok patrónusa,
Szent No tburga a mezei cselédség, Saragossai Vince a hegyi
sz ő l ők, Mári a Magdolna a borospincék, Simon-Juda pedig az
időben elvégzett szűreti mun kák patrónusa. To kaj hegyalján
máig él Szent Simon-Juda tisztelete : Rég fe lírta Noé Tokajnak
ormára / Hegyaljai kapás várj Simon-Judára.

A speciális védelmet nyújtó szenteknek kis káp olnák at emel
tek . Így Szent Orbán tiszteletére Esztergo m szőlőhegyén állíto t
tak kegyhelyet , Mon okon (Zemplén megye), a hajd ani And
rássy kastély barokk stílusba n épített káp olnájában van a szent
teljes ereklyéje, hatalmas metszett üveg kop orsóban, a tabern á
kulum fölött elhelyezve.

A felsorolt néhány szent - mint mond ottuk - a mezőgazdaságban , a falvakon, a tanyákon élő

és do lgozó emberek patró nusa. Szent Már ton ís; őt a házi szárnyas- tenyésztők , a háziszárny as
állomány pat rónusán ak tekin tették és tekint ik még ma is. Jóllehet kult usza nem olyan széles kö
rű mint Szent Orbáné vagy Szent Flóriáné, de ha a hazai népi hagyományokat és a külföldi szak
irodalmat tan ulmányozzuk, akkor több hagyomány fűződi k nevéhez, mint bármelyik eddig is-
mert védőszen thez. .

A Márton- napi lúd lassan 1700 éves tradícióval rendelkezik. Szent Márton a háziszárn yas-te
nyésztési tudomány n épszerű s ít é se , e tud ományág megismertetése, a tömeges hústermelé s érde
kében már a maga idejében igen sokat tett. A nagy példá nyszámban megjelenő és széles körben
olvasott szakúj ság, a Baromfitenyésztök Lapja 1915. szeptember 15-i számá ban közölt adatokat
ró la a Márton-napi lúd és kakas ci rn ű cikkben. Tö bbek közt ezt olvashatjuk benne : "A szombat
helyi i lletőleg Sab ária-i származású, s így ha zánk fiának is tekinthető Szent Márton tours-i püs
pök a IV. században Krisztus születése után , nemcsak a hagyom ányos »Má rton-napí ludak« ré
vén tette nevét emlékezetessé. hanem ezenfelül arról is nevezetes volt, hogy temérdek barornfit,
közö ttük sok kakast küldött a vele összekötte tést fenntartó olasz, franc ia és német kolostorok-
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ba, hogy ezek aztán abaromfitenyésztés révén a népnek az úgynevezett baromfitized (decima)
beszolgáltatásában segitségére és beoktatására legyenek".

Ezek a tenyészállatok a hús- és a tojástermelést fokozó cseppvérkeresztezést szolgálták; ez azt
bizonyítja, hogy már tizenhét évszázaddal ezelőtt tudatában voltak annak a genetikai törvény
nek, mi a fajfenntartó és teljesítményt fokozó cseppvérkeresztezés jelentősége. A több termelés
szükséges volt már akkor is, mert a nép és az igények szaporodtak, és ezzel egyenes arányban
kellett volna a termelés színvonalának is emelkednie. Ezt a gondot igyekezett megoldani Szent
Márton azzal, hogy saját állományából tenyészállatokat küldött a "vele összeköttetést fenntartó
olasz, francia és német kolostorokba". .

Szent Márton tours-i püspöknek ez az elsőrendű érdeme az agrártermelés és a közélelmezés
színvonalának javítása szempontjából. A legkézenfekvőbb megoldást választotta: tenyészanya
got küldött, amely a leromlott, rosszul termelő állatok genetikai hátterét lényegesen javította.
Megtanította az embereket e termelés hatékonyabbá tételére, javította a közélelmezést : lényegé-

, ben a szegényebb néprétegek jobb ellátását célozta. A baromfi tenyésztés mindig akkor segítette
az embert legjobban, amikor súlyos élelmezési válságba került, járványok, aszályok, háborúk és
egyéb csapások idején. Gondoljunk itt csak a háborúra. Az átvonuló seregek a nagyállatokat, lo
vakat, teheneket és a sertéseket elhajtották a hadsereg élelmezésére. A falvakat kifosztották, dea
háziszárnyasok fákra, épületek zugaiba menekülve megmaradtak. Szaporaságuknál fogva egy
két év alatt olyan mennyiséget lehetett belőlük tenyészteni, vogy ez megoldotta a családok bús
sal, zsírral, tojással való ellátását. A tehénnek például hosszú évek kellenek, amíg tejet termel és
később húst ad.

Szent Mártonról nemcsak feltételezhető, hanem egészen bizonyos, hogy olaszországi remetés
kedése idején tanulta meg a kisállattenyésztés tudományát. Természetesen előtte is volt a római
birodalomban szárnyasállat, ismert volt a lúd-, a tyúk- és a galambtartás is (capitoliumi ludak, a
Vénus templom galambjai stb.), és fogyasztották is finom konzisztenciájú, könnyen emészthető

húsukat, de inkább a fényűző udvarokban. A szegény óépréteghez nem jutott el, meg aztán Ró
mában a tartásukat is tiltották, mivel a "kakas kukorékolása, a ludak gágogása felébreszti az
alvókat".

A történelmi adatok szerint Szent Márton a lúdtenyésztést tartotta a legfontosabbnak, mert ez
az egyetlen szárnyasállat, amely a legelő füvén is megél, kora tavasztól késő őszig. A római biro
dalomban a gyorsabb hízás érdekében fügével tömték a ludakat, az ókori Egyiptomban pedig
gabonamagvak darájából készített nudliszerű gombócot adtak a hízó libáknak. Európában ez a
két hizlalási módszer addig tartott, amíg Amerikából be nem hozták a kukoricát.
. A magyar néphagyomány szerint Szent Márton napján, november II-én lúdhúst illik enni.
A magyar hagyomány tapasztalatokon alapul, mert a gyenge húsú tavaszi liba valóban novem
ber első harmadában a legkitűnőbb, mind a húsát, mind a máját tekintve. Ebben az időszakban

a vágott libának a zsírja ikrás, kisütött töpörtyűje pedig omlós, enyhén mandula ízű, de ehhez
először ki kell fagyasztani és csak azután szabad kisütni. A mája ebben az időszakban a legna
gyobb, szép világos, ízre is a legkiválóbb. A csallóközi háziasszonyok nagy súlyt helyeztek a
Márton-napi lúdra, és a Márton-napi lúd máját mindig külön recept szerint "konzerválták".

Szent Márton tours-i püspök személye és tevékenysége számunkra - amint már említettem
- különösen becses, mert Sabáriában, pontosabban Győrszentmártonban(Pannonhalmán) szű
letett Kr. u. 316-ban vagy 317-ben. Meghalt Candos-ban 397 és 401 között, november II-én.
A hagyományok sokasága, a szentek tisztelete megőrizte nevét, és nemcsak a lexikonokban, ha
nem a nép emlékezetében is.

Szent Márton szülei pogányok voltak. Márton már kora ifjúságában kapcsolatot teremtett a
keresztényekkel. és megismerve Jézus tanításait, keresztény kívánt lenni. Ezt a tervét keresztül
húzta az, hogy 15éves korában (!) besorozták katonának a római hadseregbe. A vonatkozó írá
sok szerint "Márton ifjú katona vitézsége mellett szelídségével, szívtisztaságával, a betegek és
szegények iránt érzett együttérzésével tűnt ki.., Amiens város kapujánál télen egy didergő kol-
dusnak palástja felét adá." '

A képzőművészek alkotó fantáziáját ez a mozzanat ragadta meg. Pozsonyban, a volt koroná
zó templomban csaknem életnagyságú szobor dokumentálja a jelenetet. Szent Márton lovon ül
ve kardjával kettévágja palástját és átadja a koldusnak. Hasonlófestményt őriz a budapesti Ipar-
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művészeti Múzeum is. Az esztergomi bazilika egyik mellékoltárán pedig úgy látható li szobra,
hogy a szent lábánál egy nyakát nyújtogató, sziszegő liba áll.

A Márton-tallér vagy koldus-tallér egyik oldalán az amiens-i jelenetet ábrázolja. A mainzi ér
sekek a XVI. század elején ilyen tallérokat verettek. Az írásos emlékek egybehangzó adatai sze
rint a didergő koldusnak átadott félpalást mozzanata fordulópont volt a fiatal Márton katona
életében. "Ez irgalmassági cselekedetét megkeresztelkedése követte 18 éves korában, majd 20
éves korában 5 évi katonai élet után megvált a katonai pályától és Szent Hilár, Poitiers püspöké
nek vezetésére bízta magát, aki őt exorcistává szentelte." Ebből azt a következtetést lehet levon
ni, hogy Márton messzire került szülővárosától, Galliában katonáskodott és ott telepedett le.
Később mégis hazajött, s a vonatkozó írások szerint "Márton hazájában (Sabária) anyját a ke
resztény hitre térítette, honfitársainál semmire. sem ment, majd Gallina szigetén Génua mellett
remetéskedett". A Gallina-sziget (Insula Gallinaria) mai fogalmaink szerint (bármennyire is gro
teszk itt e szó hangzása) a Tyúkok szigete volt, legalábbis ezt a nevet viselte, bizonyára nem min
den ok nélkül. (A mai Margit-sziget is hajdanán a Nyulak szigete - Insula Leporum - volt.)

Valószínű, hogy a Gallina-szigeten olyan földesúr gazdálkodott, aki tömegesen tartott külön
böző baromfifajokat, s ezért kapta a sziget ezt a nevet. Talán itt tanulta meg Szent Márton a há
ziszárnyas-tenyésztés-tudományát, és az itt szerzett tudást vitte később magával Galliába. A lúd
tenyésztést azért szorgalmazhatta jobban, mert a lúd evezőtollaiból írótollat, a pehelyből. fosz
tott tollazatból dunnákat, párnákat készítettek. Így az állat hasznosítása sokrétűbb volt.

Amikor Márton a Gallina-szigetről Poitiers-be ment, ahol megalapította a Ligugé kolostort,
371-ben vagy 372-ben a nép és a papság tours-i püspökké választotta. Erős és önálló jellem volt
- írja a történetíró -, igénytelen egyszerűséggel, nemes emberszeretettel, megvesztegethetetlen
igazságérzettel és kitűnő szónoki képességgel megáldva.

Szólni kell arról is, hogy Szent Márton milyen más területen kötődött az agrárgazdálkodás
hoz. Dedek-Crescenz (Szentek élete II. 181. old.) rámutat arra, hogy Saragossa-i Szent Vince és
Szent Márton a két f~ szőlő-védőszent, Saragossa-i Szent Vince a hegyes szőlővidék, Szent Már
ton püspök a síkvidéki szőlők védőszentje. A római harcosbóllett szentet egyforma tisztelet öve
zi nálunk és a franciáknál. A pannonhalmi apátság szentjének a franciáktól hivatalosan megszer
zett ereklyéit országos ünnepségek keretében helyeztette el Mikes János püspök a szombathelyi
Szent Márton-templomban, amelynek főoltára felett a szent mellszobra is ott állt abban az idő
szakban. A nagyszerű Dorner Rafael-féle lovasszobor pedig a pozsonyi dóm műkincse. Szent
Mártonnak a szőlővel és a bortal kapcsolatos tisztelete talán a legősibb: sírjánál a középkorban
az ördöngösöket és a lázbetegeket borral gyógyították. Tokajhegyalján az aszúbor eszenciája ma
is orvosságként használatos a fehérvérűség, a vérszegénység stb. ellen. .

II. Rákóczi Ferenc fejedelem Officium Rákoczianum-a (Cassoviae 1759. 282. old. és köv.) a
Patrona Regni Hungariae közé sorolta Szent Mártont is. Annak ellenére, hogy elsősorban a sík
vidéki szőlők védőszentje, kultusza Tokajhegyalján máig él, Tolcsva községben még a 30-as
években sem mulasztották el a lúdhús fogyasztását november ll-én.

A nép emlékezetében élő Márton-napi szőlőnekazt tekintették, amit a gazda meghagyott a tő

kén, hogy szüret után a .mezgerelők", a szegények elfogyaszthassák. A Márton-napi lúd nem
csak az étkezést, az írószergyártást, a dunna- és párnakészítést szolgálta, a leölt lúd mellcsontjá
ból régen - jobb híján - meteorológiai jóslatot fabrikáltak. Ez a szokás még napjainkban is él
egyes vidékeken. Azt tartották, hogyha a lúd mellcsontján több a vörösség, lágyabb idő lesz a té
len, ha pedig a mellcsont nagyobb része fehér, akkor sok hóra kell számítani. A népmonda sze
rint Szent Márton fehér lovon jár, azaz havat hoz. Ha jókedvű Márton, akkor kemény tél leszen.
Ha borús, akkor borongós lesz a tél. Márton-napi esőre fagy, szárazság következik. Ha Márton
kor a lúd a jégen áll, karácsonykor sárban botorkál. 'Ha a Márton-napisült lúd melle fehér, ak
kor nagy hideg lesz, ha vörös, nedves idő; ha felül fehér, akkor karácsony előtt erős hideg lesz,
ha alul vörös, akkor karácsony után jön a hideg.
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