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  Szent Márton, Gallia (francia) nemzeti szentje. Szülei pogányok voltak, atyja a császári hadsereg magas 
rangú tisztje volt. 
  Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett hittanulónak. A keresztséget hat évvel később vette 
föl.  
 

Tizenöt éves volt, amikor mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, és lovas testőrtiszt lett. Már 
ebben az időben kitűnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének 
tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének 
felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a 
hadsereget. 
 

  Nem sokkal ezután Márton hazalátogatott, s édesanyját meg tudta téríteni. Otthon megvalósította régi 
vágyát: remetéskedni kezdett.  
  Később Márton visszatért és a városon kívül épített magának egy remetelakot, hogy visszavonulhasson a 
magányba. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje, majd 375-ben Tours közelében megalapította 
Marmoutier kolostorát. Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség fejlődését, és megteremtette annak 
központját, amelynek falai közül sok püspök került ki. 
371-ben, amikor a tours-i püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind Mártont kívánták 
püspöknek. 
  

  Fölszentelése napjától Márton, mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatevés ajándékát is 
megkapván, nagy erőt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyjaként szerette őt, aki úgy élt 
közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország 
gyógyításairól, ördögűzéseiről és halott-feltámasztásairól beszélt. 
 

  Élettörténetét számos csoda elbeszélése veszi körül, amelyekben ma sem lehet kételkedni. Ahol azonban 
szükség volt rá, Márton tudott nagyon keménykezű is lenni: ha a hit tisztasága került veszélybe; ha a hívők 
babonás tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy vélt szentet, illetve ha pogány szokások és 
elképzelések akadályozták az evangélium terjedését. Ilyen esetekben nem vonakodott életének 
kockáztatásától sem, teljes elszántsággal és keményen harcolt a hitért. 
  Fölfogásának és életvitelének az a szigorú, aszketikus vonása, amely már a megválasztásakor ellenkezést 
váltott ki némelyekben, haláláig megmaradt. 
 

  Minden tevékenységében apostoli céljai 
irányították: a rábízottak üdvössége és az igaz 
tanítás megőrzése.  
  Mártont úgy fogadták emlékezetükbe, mint 
az irgalmas szamaritánust, aki a koldusnak 
utolsó ruhadarabját is odaadta, s mint a jó 
pásztor ragyogó példáját, aki a 
legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti 
és az Isten iránti szeretetet tette életének 
vezérlő elvévé. 
 

Halála után hamarosan szentként kezdték 
tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek 
között. Ezrekre rúg azoknak a hegyeknek, 
templomoknak, váraknak és kolostoroknak 
száma, amelyek Márton nevét viselik. 
  A sírja Tours-ban híres zarándokhely volt az 
egész középkor folyamán. 
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  Amikor Márton még római katonatiszt volt lovon közeledett Amiens (ejtsd: amien, francia város) 
kapujához. A lova visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó. 
  Egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva 
nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. 
  Nem sokkal előtte Márton eljátszotta az összes pénzét katonatiszt barátaival. Mégis így kiáltott: 
- Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj csak, valahogy segítek rajtad! 
Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében kettéhasította, és a felét 
odaadta a koldusnak: 
  Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt: Jézust látta, amint fényes sereg veszi körül. A vállán 
azonban a köpenynek azt a darabját viselte, amit a koldus kapott. Jézus az angyalokhoz fordult és ezt 
mondta: 
- Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával! 
  Amikor ezt az álmot egy papnak elbeszélte, az csodálkozva ránézett, és azt mondta: - Az Úr megmondta: 
Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, nekem tettétek. De úgy vélem, hogy az Úr is készített 
neked egy ruhát, amelybe föl akar öltöztetni. 

* 

Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik – tartja a régi mondás. De vajon hogyan 
kapcsolódott össze Szent Márton neve a libasülttel? 
Magyarországon kifejezetten kedvelték Szent Márton alakját, ami annak köszönhető, hogy vélhetőleg a mai 
Szombathelyen (az egykori Savariában) látta meg a napvilágot, de létezik olyan felvetés is, amely a mai 
Pannonhalmához köti. Szombathely azonban a saját szülöttjének tekinti a szentet, akinek a Szent Márton-
templommal és a templom előtt található Szent Márton-kúttal is emléket állítottak. 
Szent Márton pártfogolta a koldusokat, a pogány falvakban terjesztette a kereszténységet. Amikor 371-ben 
püspökké választották, a rá jellemző szerénységből és alázatból, elbújt. A legenda szerint ugyanis Márton 
nem akarta, hogy püspökké válasszák, így egy liba ólban rejtőzött el, de végül a libák elárulták a 
gágogásukkal. 

* 

  A későbbi évekből, mikor Márton már nem volt katona, hanem meg volt keresztelve, sőt már püspök volt, 
elbeszélnek egy hasonló esetet:  
A székesegyház felé sietett szentmisére, amikor ismét egy alig betakart koldussal találkozott. A kíséretében 
lévő papot előreküldte, hogy hozzon gyorsan valami ruhát ennek a koldusnak. Alighogy az elment, Márton 
levetette saját meleg ruháit, és felöltöztette a koldust úgy, hogy rajta csak egy vékony ing maradt. Márton 
magára öltötte a koldusnak szánt ruhát, ami egy zsákszövetből készült gyatra zubbony volt, és így vonult be 
megrökönyödött papsága szeme láttára a templomba. 

* 

Istenünk, ki Szent Márton püspöknek megadtad, hogy életével is, halálával is 

megdicsőítsen téged, kérünk, vidd végbe a mi szívünkben is kegyelmed csodáit, hogy 

sem élet, sem halál el ne szakíthasson minket a te szeretetedtől! 


