
Szent Márton hagyatéka 

 

 

Szent Márton az életében olyan dolgokat valósított meg, 

melyek után az emberek felnéztek rá, és csodálták a tetteit. Sok 

szerzetesnek volt a példaképe, akik az ő életpályáját akarták 

követni. Márton egész életében hű volt Jézushoz és az Egyházhoz, 

amit cselekedeteivel bizonyított és támasztott alá. Sok követője 

azt gondolta, hogy le kellene írni, miket vitt véghez, hogy jó 

példát mutasson az utókornak. Életrajzát hűséges tanítványa, 

Sulpícius Severus jegyezte le. Az Egyház elismerte 

nagyszerűségét, hitelességét, és szentté avatták. 

 

Az első olyan szent volt a történelemben, akit nem 

azért avattak szentté, mert vértanúhalált halt, hanem az 

élete alatt véghezvitt cselekedetei alapján. Márton emléke 

és történetei először Galliában, később Európában, majd 

az egész világon ismertek lettek. Ez köszönhető volt a 

tanítványának és a szerzeteseknek, akik az ő példáját 

követték. Szent Márton lett a Frank Birodalom 

védőszentje a király kérésére. Állítólag náluk volt a 

köpeny, amit Márton a koldusnak adott. 

 

Ahogy Márton neve egyre ismertebb lett, 

egyre több templomot szenteltek a tiszteletére. 

Sírja fölé is egy templom épült, amit a zarándokok 

nagyon gyakran látogatnak. Imádságokat, 

énekeket mondanak róla, és freskókat is 

készítenek. Márton Európa társvédőszentje Szent 

Benedek, a bencés rend alapítója mellett.  



Márton születési helye Szombathely, ókori nevén 

Savaria - ez Severus feljegyzéseiből derül ki. Ez az életmű 

lehetővé tette, hogy a település neve ne menjen ki az emberek 

emlékezetéből. Szombathely a mai napokban is egy kedvelt 

zarándokhely a keresztények számára. Itt is építettek 

templomot a tiszteletére. Érdekesség, hogy 791-ben Nagy 

Károly császár csak azért látogatott el Pannóniába, hogy 

imádkozhasson Márton szülőhelyén.  

Sok legenda szól „Márton Tornyáról”, ahol egy 

üveggömbben elhelyezett iratok közé egy Mártonról szóló 

költeményt is helyeztek. Szent Mártonra való tisztelet vezérelte 

Batthyányi Erzsébetet is, aki a XVII. században pénzzel 

segítette a domonkos rend templomának rekonstruálását. A 

domonkosok is szerették volna továbbvinni Márton hagyatékát, 

ezért az érte szentelt templom fölé ezt a feliratot tetté: „Hic 

natus est Sanctus Martinus”, ami annyit jelent: „Itt született 

Szent Márton.” Ezzel jelezték a hely fontosságát. 

Az egész világon ismertté vált Márton neve, alakja 

feltűnik oltárképeken, freskókon, kontúrokon, domborműveket 

és üvegablakokon.  

 

 

Lóránt Ákos (8.b) 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

 

 

 


