
Szent Márton legendás alakja 

 

Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában született Kr. u. 316-ban vagy 317-ben, 

egy jómódú pogány családban.  

 

Gyermekként Ticinumban nevelkedett. A kereszténységet 12 évesen vette fel, amit szülei nem 

néztek jó szemmel. Édesapja katonatiszt volt, ezért fiát 15 éves korában beadta a hadseregbe. A 

feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát, ami miatt meglehetősen különbözött a vele 

együtt szolgáló társaitól.  

Egy hideg téli este találkozott egy szegény koldussal, akit rablók fosztottak ki és támadtak meg.  

Ekkor Márton köpenyét kardjával kettévágta, majd egyik felét a koldus vállára borította. 

Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. Ennek hatására 339-ben 

megkeresztelkedett.                                                                                                                                

341-ben barbárok támadtak Galliára, ezért biztatásul az uralkodó meg akarta ajándékozni, de nem 

fogadta el, mert azt mondta, hogy ő Krisztus katonája, ezért nem fog harcolni. 341-ben kilépett a 

hadseregből, és visszatért szülőföldjére. Édesanyját megkeresztelte, de apja pogány maradt.                                                                     

A 4. században megerősödött az eretnek mozgalom, ezért elűzték Savariából. 361-ben Ligugében 

megalapította az első európai szerzetes kolostort.  



371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A 

legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Továbbra is 

fontos hittérítő munkát végzett, az emberek nagy részét sikerült megtérítenie. Életét csodák, 

gyógyulások kísérték, munkáját kitartóan végezte egészen 397. november 8-án bekövetkezett 

haláláig. Három nap múlva, november 11-én Tours-ban helyezték örök nyugalomba, ahol sírja 

felett kápolnát emeltek.  

 

Márton napjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon, 

melyek egyrészt Szent Márton és a ludak legendájához kötődnek, másrészt az év végéhez, a 

mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez. Holttestét a tours-iak 

szerezték meg csellel-fortéllyal, csodatévő sírja a középkorban híres zarándokhellyé vált. Szentté 

avatása után tisztelete különösen Franciaországban, német földön és Magyarországon terjedt el. 

Hazánkban Szűz Máriával együtt az ország patrónusa lett, védőszentje volt a pozsonyi koronázó 

templomnak, a szombathelyi, kismartoni és aradi egyházmegyéknek. Szent István állítólag az ő 

képével díszített zászlók alatt küzdött a besenyők ellen. A középkorban királyaink a fehérvári 

Szent Márton-székesegyházban tették le a koronázási esküt. Alig van szent, akinek 

Magyarországon több templomot szenteltek volna. Szent nevét számos helységnév őrzi: 

Bükkszentmárton, Csíkszentmárton, Magyarszentmárton, Dicsőszentmárton, Győrszentmárton, 

Szigetszentmárton, Turócszentmárton, Zalaszentmárton, Kismarton, Martonvásár, stb.  



 

2013-ban részese lehettem egy olyan tábornak, melyben mélyebben foglalkozhattunk Szent 

Márton életével és munkásságával. Ezt a lehetőséget köszönöm szépen Illés Csaba tanár úrnak, 

valamint Kocsis Zsuzsanna tanárnőnek.  

Szent Márton élettörténete példaértékű a múlt, a jelen és a jövő generációi számára is. Az a 

szellemiség, amelyet közvetít, számos művészt ihletett alkotásra, több kutatót ösztönzött 

gondolatai lejegyzésére és átadására.  

 

Tóth Bianka (8.b) 
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