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…Szent Márton életét tanítványa,  
Sulpicius Severus írta meg…* 

 
Szent Márton Pannoniában, Sabaria városában született, de Itá-

liában, Paviában nevelkedett. Atyjával, aki a hadseregben tribunus 
volt, együtt harcolt Constantinus és Julianus császárok alatt. Nem 
saját jószántából ugyan, mert gyermekkorától fogva isteni kegyelem 
hatotta át, s amikor tizenkét éves lett, szülei akarata ellenére a temp-
lomba szökött és kérte, hogy vegyék fel a hittanulók közé. Ettől 
kezdve remeteségben élt volna, ha testének gyengesége ebben meg 
nem akadályozza. Mikor pedig a császárok elrendelték, hogy a vete-
ránok fiai harcoljanak az atyák helyett, hadba rendelték Mártont is, 
mihelyt tizenöt éves lett. Elég volt neki egyetlen szolga, azt is inkább 
ő szolgálta ki, még a lábbelijét is ő húzta le, és ő tisztította. 

Egyszer télvíz idején, amikor éppen kilépett Amiens kapuján, 
egy mezítelen koldusba botlott, aki senkitől nem kapott alamizsnát. 
Márton megértette, hogy ez az ember miatta van ott. Kardot rántva, 
egyetlen megmaradt köpenyét kettévágta, és az egyik felét a koldus-
nak adta, maradék felét pedig magára kanyarította. A következő éj-
szakán meglátta Krisztust: köpenyének az a darabja volt rajta, amivel 
betakarta a koldust, és hallotta, amint ezt mondta a körötte álló an-
gyaloknak: „Márton, a hittanuló takart be engem ezzel a ruhával.” A 
szent férfiú azonban sohasem kérkedett ezzel, hanem megismervén 
Isten jóságát, mihelyt tizennyolc éves lett, megkeresztelkedett. Tribu-
nusa kérésére pedig, aki megígérte, hogy amint kitöltötte tribunusi 
szolgálatát, visszavonul a világtól, még két évet katonáskodott. 

Közben a barbárok betörtek Galliába, és Julianus császár 
szembe akarván szállni velük, pénzt adott katonáinak. Márton azon-
ban nem akart tovább szolgálni, s ezért a zsoldot nem volt hajlandó 
elfogadni. Azt mondta a császárnak: „Krisztus katonája vagyok, nem 
szabad harcolnom.” Julianus méltatlankodva azzal vádolta, hogy 
nem a vallása miatt, hanem a fenyegető háborútól való félelmében 
vonakodik a katonáskodástól. Márton nyugodtan felelt: „Ha ezt a 
gyávaságnak, s nem hitemnek tulajdonítod, holnap fegyver nélkül 
kiállok a hadsereg elé, és Krisztus nevében, a kereszt jelével, nem 
pedig pajzzsal vagy sisakkal védekezve, félelem nélkül bemegyek az 
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ellenséges csapatok közé.” Erre őrizetbe vették, hogy amint mon-
dotta, fegyvertelenül kiszolgáltathassák a barbároknak, de másnap 
az ellenség követeket küldött, és mindenestül megadta magát. Nem 
kétséges, hogy a szent férfiú erényeinek volt köszönhető ez a vér nél-
küli győzelem. Ezután elhagyta a katonaságot, és Szent Hilariushoz, 
Poitiers püspökéhez ment, aki akolitussá szentelte. 

Álmában figyelmeztette az Úr, hogy szüleit, akik még mindig 
pogányok voltak, látogassa meg. Amikor útra kelt, megjövendölte, 
hogy sok szerencsétlenség fogja érni. Az Alpokban rablókba ütkö-
zött, s amikor az egyik baltájával fejbe akarta vágni, a másik elkapta 
a lesújtó jobbot. Kezét hátrakötözték, s egyikőjük őrizetére bízták. A 
rabló megkérdezte, hogy megijedt-e, ő pedig azt felelte, hogy soha 
nem volt ekkora biztonságban, mert tudja, hogy Isten irgalma kísér-
tések idején van leginkább jelen. Elkezdett prédikálni a rablónak, és 
hitre térítette. Az pedig visszavezette Mártont az útra, és később di-
cséretesen végezte be életét. (…) 

Milánó mellett elhaladtában megjelent előtte a Sátán emberi 
alakban, és megkérdezte, merre tart. Midőn azt felelte, hogy oda 
megy, ahová az Úr rendeli, azt mondta a Sátán: „Bárhová mész, a 
Sátán ellenedre lesz!” Márton így válaszolt: „Az Úr az én segítőm, nem 
félek, mit műveljen nékem az ember” (Zsolt 117,6). Mire az rögtön eltűnt. 
Hazatérve édesanyját megtérítette, apja azonban megmaradt a té-
velygésben. 

Amikor az ariánus eretnekség szerte a világon elharapódzott, s 
ő szinte egyedül szállt harcba vele, nyilvánosan megverték és kiűzték 
a városból. Visszatért Milánóba, és ott kolostort alapított, de az ariá-
nusok újra elüldözték. (…) 

Tours népének nem volt püspöke, s bár Márton nagyon vona-
kodott, azt akarták, hogy őt szenteljék fel püspöküknek. Az egybe-
gyűlt főpapok közül néhányan tiltakoztak, mert ruháját rendezetlen-
nek, arcát csúfnak találták. (…) [Végül] Püspökké szentelték hát 
Mártont, de ő nehezen viselte a nép zsivajgását, ezért a várostól 
mintegy két mérföldre kolostort alapított, és nyolcvan tanítványával 
ott élt nagy önmegtartóztatásban. (…) 

Az is olvasható Márton két tanítványa, Severus és Gallus Dialó-
gusában, … [hogy e] szent férfiúnak az érzéketlen dolgok, a növények 
és az oktalan állatok is engedelmeskedtek. Érzéketlen dolgok tehát, 
mint a tűz meg a víz. Egy alkalommal, mikor tüzet gyújtott egy 
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templomban, szél kerekedett, és a lángok belekaptak a szomszéd 
házba. Márton fölmászott a ház tetejére, és a felé kúszó lángok közé 
lépett. Hirtelen széllel szembefordultak a lángok, és úgy tűnt, mintha 
az elemek egymással harcolnának. Amikor pedig egy hajó került ve-
szedelembe – ahogy az említett Dialógusban olvassuk –, egy kalmár, 
aki még nem volt keresztény, felkiáltott: „Márton Istene, ments meg 
minket!” – és rögtön nagy csendesség támadt. 

Ugyanúgy engedelmeskedtek neki a növények is. (…) 
Az oktalan állatok is engedelmeskedtek neki, mint azt az emlí-

tett Dialógusban olvashatjuk. 
Mártonban nagy volt az alázat. (…) amikor a szentélyben volt, 

sohasem használta a püspöki széket, templomban különben sem lát-
ta soha senki leülni. Ha egyáltalán, akkor egy kis, háromlábnak 
nevezett falusi székre ült. 

Nagy volt benne a méltóság. (…) Nagy volt benne az igazságér-
zet. (…) Nagy volt benne a türelem. (…) Nagyon szigorú volt saját 
magával szemben. Severus meséli Eusebiushoz írott levelében, hogy 
egy alkalommal Márton saját egyházmegyéjében egy faluba érkezett, 
és a klerikusok sok szalmával készítettek számára fekhelyet. Lefe-
küdt, de a szokatlan puhaságtól felriadt, mert a puszta földön szo-
kott aludni, csak szőrcsuháját téve maga alá. (…) 

Nagy hatalma volt az ördögűzésben, (…) Nagy érzéke volt az 
ördögök felismeréséhez. (…) 

Márton előre tudta halálának idejét, s ezt a frátereknek is meg-
mondta. (…) 

 395 körül, életének 81. évében adta vissza lelkét az Úrnak. Arca 
már megdicsőülten sugárzott, és sokan hallották, hogy angyalok kó-
rusa énekelt fölötte. 

 


