
 

Tours-i Szent Márton életszentsége 

 

 

 

Az életszentség a mai időkben kivesző, titokzatos elnevezés, mely az elmúlt történelmi 

időkhöz kapcsolódik, a legendák világához, a legendás emberek életéhez. Ez a megnevezés 

egyesíti az életet a szentséggel. Kapcsolatot létesít az élet és a szentség között. Voltaképpen 

egyesíti az ember világát és az Isten világát. Azt az elérhetetlennek tűnő világot, amit mi ezért 

legendásnak, titokzatosnak élünk meg, mégis közelíti hozzánk. Mégpedig különleges 

kisugárzású emberek életpéldáján keresztül tapasztalhatjuk meg, hogy a végtelen, az isteni 

igenis az ember vágyakozásának célja. A szentek, így Márton is, előttünk jártak hitben, 

emberségben, istenszeretetben, azért tanít életük bennünket minden korban.  

 

Szent Márton a Római Birodalom területén Savariában született, jómódú pogány 

családban. Édesapja katonatisztként szolgált. Mártont már gyermekként áthatotta az isteni 

kegyelem. Szülei akarata ellenére hittanulónak állt, de ők nem nézték jó szemmel, hogy 

gyermekük az új vallást követi. 

A 15 éves ifjú apja iránti tiszteletből és engedelmességből jelentkezett a katonai 

szolgálatra. De ez is csak lehetőséget jelentett számára, hogy ebben a rideg és kegyetlen 
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környezetben is példamutató magatartásával, és a keresztény erények gyakorlásával az isteni 

utat mutassa társainak.  

Egyik legismertebb jótette az volt, amikor egy koldussal felezte meg saját köpenyét, 

ezzel emberségből a legszebb példát mutatta. Másnap éjjel álmában Krisztust látta saját 

köpenyének egy darabjában, s ezzel végleg bizonyságot szerzett arról, hogy melyik úton kell 

ezután járnia. 18 éves korában megkeresztelkedett. 

 

     Márton katonaként kivívta társai megbecsülését igazságosságával, emberségével, 

türelmével és alázatosságával.  A kereszténnyé lett fiatal katona még két évig szolgált a 

hadseregben.  A seregből való távozásának előzménye is tanúbizonysága hitbeli 

meggyőződésének. Amikor a császár egy alkalommal csatára buzdította katonáit, akkor ő ezt 

válaszolta: „Krisztus katonája vagyok, nem szabad harcolnom.” 

     Márton a katonaság elhagyása után Hilárius püspöknél teljesített szolgálatot, aki nem 

sokkal később diakónussá akarta szentelni, ám ő méltatlannak tartotta magát erre a tisztségre, 

de apostoli buzgósággal folytatta tovább munkásságát. Márton később visszatért 

szülőföldjére, ahol édesanyját is megkeresztelte, de apja pogány maradt. 

     Életében végig gyakorolta hitét, próbálta a keresztény hitre téríteni az embereket, de 

szülőföldjén nem sok sikert ért el e tekintetben. Ez nem akadályozta meg azonban abban, 

hogy máshol próbálkozzon, s végül egész falvakat térített meg a kereszténység számára. 

     Szent Márton a remeteség gondolatával is már korán elkezdett foglalkozni, amit 

később tett is követett, hiszen egy társával az emberek elől elvonulva, magányban 

elmélkedve, imádkozva próbálta Istent szolgálni.   
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360-ban azonban újra útra kelt, hogy Hiláriusnak térítő munkájában segítségére 

legyen. 

Élete legfőbb céljának a keresztény hit terjesztését tartotta. Sokat utazott, járta a 

falvakat, a pogány bálványok helyére templomokat építtetett, melyeket egy-egy keresztény 

szent pártfogása alá helyezett. Egyházközségeket alapított, melyek később vallási 

központokká váltak. 361-ben ő alapította meg az első európai szerzetes kolostort. 

    Márton életét csodatettek is kísérték. Első csodája egy kolostorban történt, ahol buzgó 

imádsággal egy meg nem keresztelt hittanulót támasztott fel. Több gyógyítás is kapcsolódik 

nevéhez, s imájával jégesőt is elhárított. Isten segítségével ördögtől megszállottakat is 

megszabadított. 

Hittérítő tevékenysége, szerénysége, példamutató alázata és személyéhez köthető 

csodatételei miatt Gallia-szerte ismerték, és tisztelték.  

 

     371-ben Mártont Tours püspökévé választották. A püspöki hivatalt alázatossággal 

viselte, bár megválasztása ellen tiltakozott. A libák közé bújva akarta elkerülni, hogy 

megválasszák, de a libák gágogásukkal elárulták. Püspökként is egyszerű életmódot folytatott. 

     Márton hivatását haláláig kitartóan gyakorolta, mely 397. november 8-án érte. 

Holttestét több város is magának követelte, végül Tours városában temették el november 11-

én. Sírja  fölé tanítványa, Brictius kápolnát emeltetett, ami azóta híres zarándokhely lett. 

 

Száraz Dániel (8.b) 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium     


