
17Budapest, 2016. augusztus 15-20.

A középkor nagy erejű szentje, Franciaország védőszentje; de Szent István óta 
védőszentje hazánknak is. Kárpát-hazánk területén Szentmártonfalván (ma 
Szombathely része) született, innen kerül római katonaként Itáliába, később 
hitújoncként Frankhonba, ahol Tours városában püspökké választják.

Nyugat legendájában hun, illetve magyar királyi származék. A franciák ma is 
ezt tartják, hiszen Tours városában az általa alapított székesegyház oltára mel-
lett a magyar lobogó található.

Szent István királyunk zászlaján Szent Mártonnal győzi le a hazánkra támadó 
besenyőket. Szent György és Szent László mellett templom titulusaival a Kár-
pát-haza egyik mindenkori fehérlovas gyepűőrzője. A Teremtő erejét hordozó le-
gendái szokás-játékokat vonzanak, amelyek a régiségben advent kapujaként ka-
rácsonyra rendezték a lelkeket. 

Felmenőink hitében népünk kereszténnyé nemesedésének kapuja és Krisz-
tus hitünk egyik őrzője Ő. Nem véletlen találjuk képét egy oltáron, illetve kórus 
mellvéden Felvidék középkori templomaiban a három magyar szent királlyal (pl. 
Szepeshely, Szaniszló, Kassa).

Ha hitünket visszanyerjük e széteső sátáni világban is – Isten akaratából – 
Szent Márton segítője lesz nemzetünk fölemelkedésének, világot szabadító kül-
detésünk valósításának.

Saint Martin (316-397 AD)
He was a powerful saint of the Middle Ages; one of the patron saints of France, 
but since the age of St. Stephen, he is the patron saint of our country, too. 

He was born in the territory of our Carpathian homeland, in Szentmartonfalva 
(today it is a part of Szombathely). From here, he went to Italy as a Roman 
soldier, later to Frank-land, as a Christian convert. In the town of Tours, he was 
elected a bishop. 

In his western legend he originated from an ancient Hun or Hungarian royal 
family. The French people are still believing in it, as beside the altar of the Tours 
cathedral established by St. Martin, the Hungarian flag could be seen even now. 

On St. Stephen’s flag he together with St. Martin defeated the Petchenegs 
attacking our country. With his church titles he is the prevailing guard of the 
Carpathian hedge riding on a white horse, together with St. George and St. Ladislas.
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His legends about the Creator’s strength attract customary plays; in ancient 
times these plays meant the beginning of Advent and they prepared the soul of 
the believers for Christmas.

He played a great part in our people’s conversion to Christianity in ancient 
time and he is one of the guards of our Christian faith. It is not accidental that 
we can find his picture on an altar or on the choir hand-rails of the medieval 
churches in Upper Hungary (Szepeshely. Szaniszlo, Kassa) – together with the 
three saint kings.

If we regain our faith in this disintegrated Satanic world – with the will of God 
– St. Martin would help us rising our nation and to carry out our mission: to free 
the world.


