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Márton 15 éves korában apja kívánságára jelentkezett katonai szolgálatra. Egy gyakorló 

lovascsapathoz került, mivel nagyon fiatal volt. 19 éves korában lett ténylegesen katona. 

Szolgálatának éveiben magatartása példamutató volt, méltó egy katekumenhez. Mindig talált 

lehetőséget erények gyakorlására. Katonaéveiről szóló feljegyzések megemlítik szerénységét 

és szolgálatkészségét. Mint katona kivívta társai megbecsülését. 

Légióját Galliába, Franciaországba küldték, ahol Amiensben teljesített szolgálatot. Az 

Amiensben töltött évek egyik eseményéről, amely még megkeresztelkedése előtt történt, 

minden életrajzírója (Sulpicius Severus) megemlékezik. Különösen kemény tél volt 

Galliában, sokan meghaltak a nagy hidegtől. Márton minden ruháját elajándékozta a 

szegéneknek, csupán a rajtalévő ruhadarabok maradtak meg. Egy napon késő este, 

járőrszolgálatból hazatérőben didergő koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettéhasította 

és az egyik felét a koldus vállára borította. Másnap álmában Krisztust látta abban a 

köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra terített. Krisztus így szólt a fiatal katonához: 

Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe."  

 

 



Életét csodák is kísérték. Isten így nyilvánította ki, hogy Márton az ő kiválasztottja. Első 

csodája Galliában a Ligugéi kolostorban történt, ahol buzgó imával feltámasztott egy meg 

nem keresztelt hittanulót. Másik halott feltámasztását is feljegyezték a krónikák. 

Lupicinusnak - egy jómódú polgárnak fiatal rabszolgáját támasztotta fel imájával. 

Apostoli buzgósága, példamutató alázata révén Gallia-szerte ismerték és tisztelték. Hilárius 

püspök, akit az egyház később szentté avatott, 368-ban meghalt. Utódául a poitiers-i püspöki 

székbe Pascentius került. Három év múlva, 371-ben Mártont Tours püspökévé választották 

meg. Egyes írások szerint egy embert küldtek Mártonhoz hogy elkülönítse a szerzetesek közül 

és mondja neki azt hogy a felesége a halálán van és már csak ő tudja megmenteni és Isten 

kegyelme. Más írások szerint mivel nem akart püspök lenni ezért elbújt néhány liba között, de 

a libák elárulták hangos gágogással. Később- már püspökként- levágatta az összes ottani libát, 

ezért kell Márton napján – november 11-én- libát enni, nehogy még bármilyen titkot 

elfecsegjenek a libák. 

Márton szerénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt csodák következtében különös 

tiszteletnek örvendett. Az új Toursi püspök székhelyén is a régi csendes életmódot kívánta 

folytatni. Eredménytelenül. Ezért elhagyta székvárosát és Marmoutierben telepedett le, ahová 

csakhamar több fiatal szerzetes követte. 

 

 

 



Álmában utasítást kapott, hogy térjen vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse 

Krisztus igazságát. Szülei Itáliából már korábban visszatértek Savariába. 

A fiatal diakónus 355-ben hagyta el Poitierst. Útközben hirdette az evangéliumot, térítette a 

pogányokat. Pannóniába történő útja során számos viszontagság érte. Egy alkalommal rablók 

támadták meg, de látva bátorságát, nem bántották, sőt egyik támadóját meg is térítette. 

Életrajzírói másik eseményt is feljegyeztek, amely útja során történt vele. Útközben 

Mártonnak többször megjelent egy alak, aki újból és újból közölte vele, hogy bármerre megy, 

bármit cselekszik is, az ördög mindenütt ott lesz, kíséri mindenhová. 

Hazatérése után Savariában megkezdte térítő munkáját. Édesanyját is a keresztény hitre 

vezette és megkeresztelte. A hagyomány szerint az egykor a szombathelyi Domonkos 

templom előtt álló kút vizével keresztelte meg. A kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent 

Márton szobra áll. Apja továbbra is a pogány hit követője maradt. 

Missziós munkája szülőföldjén nem volt zavartalan. A 4. században erősen fellángolt az 

eretnek ariánus mozgalom. Az ariánusok a keresztény hitet bátran hirdető Márton ellen 

támadtak. Elfogták, megvesszőzték és elkergették Saváriából. Soha többet nem tért vissza 

szülőföldjére. 

Párizsi látogatásán nagy tömeg köszöntötte, de kilépett a tömegből és az utcán ülő leprást 

megcsókolta. 

 

 

Tóth Kristóf (8.b) 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 


