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Amir örül a vörös takarónak, amelyet 
rászorultságában egy idegen oszt meg vele. 
Ez a takaró ad alkalmat arra, hogy Szent Márton 
küldetéséről és életének főbb állomásairól 
meséljünk.

Szent Márton
küldetése ma időszerűbb,
mint valaha. Szent Márton története
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Heinz Janisch 1960-ban született. Germanisztikát és 
publicisztikát tanult Bécsben. 1982 óta az „Österreichischer 
Rundfunk” munkatársa és a „Menschenbilder” nevű 
portrésorozat szerkesztője. Emellett számos könyv írója, 
köztük sok gyermek- és ifjúsági könyvnek. Műveiért számos 
kitüntetésben részesült.

Birgitta Heiskel 1962-ben született Frankfurtban. 
A braunschweigi Képzőművészeti Főiskolán tanult és 1990 
óta szabadúszó illusztrátorként dolgozik főként könyv- és 
újságkiadóknak Bécsben. Gyermekkönyv-illusztrációiért 
már többször kitüntették.
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Minden vörös volt. 
Amir álmában nyúlt a vörös után,
ami mindenhol jelen volt. Melegítette őt. 
Meg akarta ragadni.

Felébredt és örült, hogy a puha vörös anyag 
még ott volt. Bebújt hát a takaró alá, s próbált 
újra elaludni.

A nagy teremben sokan matracokon 
feküdtek, gyermekek és felnőttek. Egyesek 
hálózsákot kaptak, mások vastag kabátokba 
burkolóztak.

Amir édesapjával jött az idegen városba. Éjszaka 
egy férfi hozta ide őket teherautón. Most ebbe a 
házba került, amely úgy nézett ki, mint egy üres 
iskola.





Hirtelen egy barátságos asszony állt mellette tálkával a 
kezében. 
– Egy kis leves – mondta a fiú nyelvén. – Ez majd jól 
felmelegít. 

– Nekem már van egy vörös takaróm – válaszolta büszkén 
Amir. – Egy férfi ajándékozta nekem, amikor kint a ház 
előtt az édesapámra vártam.
 
Már nagyon fáztam, s annak az embernek volt egy szép 
vörös takarója. Amikor meglátott, megállt, majd fogott 
egy zsebkést, és a takarót óvatosan kettévágta. 



– Adhatunk neki nevet – mond-
ta az asszony. – Én Mártonnak 
hívnám.

– Miért éppen Márton? – kérdezte 
Amir.

Az egyik felét nekem adta. Aztán továbbment. 
Azóta nem láttam. Még azt sem tudom, hogy 
hívják.



Az asszony ekkor leült Amir mellé a vékony matracra. 
– Elmesélhetek neked egy történetet?
Amir bólintott. Nagyon szerette a történeteket.

Átpillantott a mellette lévő matracra, 
amelyen édesapja feküdt, aki sapkáját
a szemére húzva mélyen aludt.

Amir nekiállt enni, míg az asszony 
halkan mesélni kezdett.





– Volt egyszer egy ember, akit Mártonnak hívtak. 
Sok-sok évvel ezelőtt élt. Katona lett, mert az apja 
úgy akarta. De nem szívesen katonáskodott.  
A harc félelmetes volt számára. 

Egy napon Márton katonatársaival egy városba érkezett. 
Lóháton mentek, a lovak patái felverték a port.

Az emberek félénken húzódtak félre.





Nehéz idők jártak. Sokaknak nem volt mit 
magukra ölteni, mezítláb jártak, éheztek és 
fáztak.

– Úgy, mint mi – szólt közbe Amir szinte alig 
hallhatóan. De az asszony meghallotta.  
– Igen, úgy, mint ti – mondta határozott hangon.

Aztán továbbmesélt.



- Amikor Márton a város kapujához ért, észrevett egy 
embert, aki félig meztelenül ült a porban és szomorúan 
tekintett rá. 

Ekkor Márton visszafogta a lovát. Nem volt nála pénz, 
de a porban ülő ember szomorú tekintete szíven ütötte.

Ránézett vörös katonaköpenyére, amely a vállára volt 
vetve, majd kihúzta kardját. Másik kezével erősen fogta a 
köpenyét, és kardjával kettévágta. Az egyik felét a szegény 
embernek nyújtotta, aki boldogan pillantott rá.



Amir szorongatta a vörös takaróját.
– Én is örültem – mondta. – Márton nekem 
is ajándékozott valamit.
Az asszony bólintott.

– Néhány katona, látva Márton cselekedetét,
kinevette őt. „Mi történt a köpenyeddel?” –  kérdezték. 
„Ez a kis vörös szövetdarab úgy lobog a válladon, 
mint valami tépett szárny a szélben.”

„Mint egy szárny? Talán valóban az” – gondolta 
Márton.

– Márton hamarosan abbahagyta a katonáskodást. 
Remete lett és szerzetes. Egyszerű életet élt. Sokan 
keresték fel, hogy meghallgassák tanácsait.




