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Isten éltesse  sokáig Magyarországot több mint ezeréves                             

fennállásának évfordulója alkalmából. 

Nemrégen megkérdezte protestáns vallású amerikai baratnőm, hogy mi mikor és hogyan 

ünnepeljük szülőföldem fennálásának évfordulóját. Amikor a Szent Jobb körmenethez értem, 

nagyon elcsodálkozott azon, hogy ilyen hosszu idő után is ilyen nagy fontosságot tulajdonítunk 

a Szent Jobb tiszteletének. Ez nekem is felkeltette az érdeklődésemet, így az idén a Szent 

Jobb érdekes történetének jártam utána. 

A protestáns egyházak Istent a tisztelet egyedüli tárgyává teszik és nézetük alapján a szentek, 

képek és ereklyék mindenfajta tisztelete kivétel nélkül elvetendő, mert az ellenkezik a 

Szentírás  tanításával 

A katolikus és a keleti keresztény álláspontja szerint a szentek azok a szellemi lények, 

angyalok vagy elhunyt emberek akik Isten közvetlen szolgálatát látják el. Az angyalokat 

kifejezetten erre a célra teremtette az Isten. A szentek pedig földi életükkel érdemelték ki ezt 

a szerepet. A szentekhez, mint az Istennel közbenjárókhoz kell folyamodni. Éppen ezért 

képeiket, ereklyéiket feltétlenül tiszteletben kell részesíteni.  Ezt a tiszteletadást mint Isten 

közvetett tiszteletét fogják fel, és „veneratió”-nak vagy „cultus duliae”-nak hívják. Ezenkívül 

a szentek és a mártírok tárgyaitval kapcsolatban úgy hiszik, hogy ezeknek a tárgyaknak 

csodatevő hatásuk is van.   

Valamennyi angyalnál és szentnél magasabban áll Szűz Mária mint istenanya, aki az áteredő 

bűn szeplője nélkül fogantatott, ezáltal a mennyben érdemeivel és dicsőségével az összes 

angyalt, szentet, boldogot megelőzi, és a legnagyobb közbenjárói hatalommal rendelkezik. 

Ezért neki különösen „magas tisztelet” (cultus hyperduliae - hüperdúlia) jár. Egy 1077 és 1083 

között íródott  legenda szerint  István király még életében magát és országát Szűz Máriának 

ajánlotta fel.  

I. István király ismert és kiemelkedő személynek számít a magyar történelemben. Ám nincs 

bizonyíték arra, hogy Istvánnak már életében és az Árpád-korban is, a maihoz hasonló kultusza 

lett volna. A figyelem csak a halálát követő zavaros évtizedek után fordult felé. 

I. István király  szentté avatását már a 11. század végén kezdeményezte az akkori magyar 

király, a későbbi Szent László. A szertartást pápai engedéllyel végezték. László király és az 

akkori pápa, VII. Gergely több alkalommal érintkeztek egymással, amit hiteles vatikáni 

források is bizonyítanak. Az a levél azonban nem maradt fenn, amiben  László király a pápai 

engedélyt kérelmezte István szentté avatásához, ám Szent Gellért püspök írása megőrizte a 

pápai engedélyt, amely írás így szól: „emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a hit magvát 

elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben 

tartsák és méltó tisztelettel illessék.” Ez azt jelentette, hogy István király sírját megbontják, 

testét pedig az oltárra emelik. 

Az egyik legenda szerint a szertartásra háromnapos böjtöt és imát követően szentmise 

keretében került sor. A ceremónia 1083. augusztus 15-re, Nagyboldogasszony napjára volt 

kitűzve, de István koporsóját nem tudták kinyitni. Végül csak öt nap múlva, aug. 20-án sikerült 

felnyitni a koporsót.  A legenda szerint a koporsót rózsaszínű víz töltötte ki, és a maradványok 
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balzsamillatúak voltak. 1083. augusztus 20-án László király az első magyar királyt, a 

magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében István király földi maradványát 

ezüstládába zárt ereklyéivel a székesfehérvári királyi bazilika oltárára emeltette, ami a 

szentté avatását jelentette. Ezután „a felszentelés ünnepségének befejeztével a szent testet az 

egyház közepén fehér márvány szarkofágban helyezték el”. Ezzel ő lett az első magyar 

katolikus szent és egyben az első magyar szent király is.  

Egy másik legenda szerint a fehérvári káptalan, féltve István király földi maradványainak  

megszentségtelenítésétől a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet, 1083-ban kiemelte a 

bazilika közepén álló  Nagyboldogasszony márványszarkofágból – ahová 1038. augusztus 15-

én temették el. Majd a holttestet a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor 

választották le róla a mumifikálódott jobb kart a  kézzel együtt. Mivel csodás erőt 

tulajdonítottak neki,  a bazilika kincstárába vitték. A kincstár őre Mercurials nevű pap 

volt volt, aki később eltulajdonította a szent ereklyét, és bihari birtokán rejtette el. Amikor  

László király hírt hallott az ereklyéről, felkereste Mercurialst a birtokán. Megbocsátott a 

„tolvajnak”. A Szent Jobb megtalálásának helyén – első királyunk tiszteletére, a szent ereklye 

méltó elhelyezésére – László király apátságot alapított, ahol évekig őrizték e legenda 

szerint a Szent Jobbot. (Az apátság s a körülötte kialakult mezőváros neve Szentjobb; a mai 

Románia területén található, román neve: Siniob).  

Az Aranybulla (1222) törvénybe iktatta a Szent Jobb tiszteletét. A Jobb kifejezés itt még 

nemcsak a ma is látható kézfejet jelentette, hanem az egész kart, amelynek rajza (egy 

könyökben meghajlított kar) a szentjobbi apátság pecsétjén látható. A felső kart valószínűleg 

1370-ben leválasztották, és Lengyelországba vitték Nagy Lajos uralkodásának idején, a 

lengyel–magyar perszonálunió megkötésekor. Abban az időben nem volt ritka, hogy a királyok 

ilyesféle ajándékokkal szerezték meg idegen uralkodók jóindulatát, vagy éppen a békekötést 

pecsételték meg ilyen gesztusokkal. 

A 15. században kezdődött a Szent Jobb vándorútja: először Székesfehérvárra vitték, majd 

a török uralom alatt Boszniába; később (1590 körül) Raguzába, a mai Dubrovnikba került, 

az ottani domonkos szerzetesekhez. 

Amikor Mária Terézia tudomást szerzett az ereklye hollétéről, mindent elkövetett annak 

visszaszerzése érdekében. Hosszadalmas diplomáciai tárgyalások után a raguzaiak kiadták, így 

1771. április 16-án már Bécsben csodálhatták a hívek, majd nagy pompával Budára 

szállították. Itt a Szent Jobbot az angolkisasszonyok gondjaira bízta Mária Terézia, ezzel 

együtt elrendelte Szent István napjának, augusztus 20-ának megünneplését. 

Az 1800-as évek elején II. József rendeletére a keresztesek férfirendje őrizte, majd a rend 

megszűnése után, 1865-től az esztergomi főegyházmegye feladata volt a Szent Jobb 

biztonságos őrzése. Az 1900-as évek elején a budavári palota Zsigmond-kápolnájába 

került, ahol 1944-ig volt látható. 

1937. októberében a magyar katolikus püspöki kar elfogadta a „kettős szentév” programját, 

amely a 34. Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István jubileumi év 

előkészítésének tervét tartalmazta. Amikor meghirdették első apostoli királyunk halálának 

900. évfordulójának megünneplését – a Szent István jubileumi évet –, elhatározták, hogy a 

kereszténység ezen kimagasló ünnepén méltóképpen fognak megemlékezni Szent István 

királyunkról, és ez alkalomból körülhordozzák az országban a Szent Jobbot. Az 

ünnepségsorozat 1938. május 25-29-ig volt megtartva. Ennek csodálatos részleteit a 

következő oldal kinyitásakor olvashatják el: https://www.iec2020.hu/en/node/5  
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A II. világháború alatt a Szent Jobbot a koronázási ékszerekkel együtt elhurcolták, és egy 

salzburgi barlang mélyén rejtették el. Itt talált rá az amerikai hadsereg, s megőrzésre a 

salzburgi érseknek adták át. Végül az Amerikai Katonai Misszió három tagja hozta vissza 

Magyarországra, az 1945. augusztus 20-i körmenetre. A küldöttség egyik tagja a magyar 

származású  Kovach György ezredes volt. 

Az ünnepség végén a Szent Jobbot visszavitték az angolkisasszonyok zárdájába, és ott 

őrizték 1950-ig, a rend feloszlatásáig. Ezután a Szent István-bazilika plébániájának 

páncélszekrényében rejtették el, mert ezekben az években már nem volt szabad nyilvános 

körmenetben tisztelni Szent István jobbját. 

Így volt ez 1987. augusztus 20-ig, amikor a Szent István-bazilikában Paskai László 

bíboros, esztergomi érsek fölszentelte a Szent Jobb-kápolnát, amelynek létrejöttét néhai 

Lékai László bíboros kezdeményezte. Itt helyezték el szent királyunk ereklyéjét, amely azóta 

is látogatható. 

Szent István király halálának 950. évfordulóján, 1988-ban ismét sor kerülhetett a Szent 

Jobb országjárására. Az érseki és a püspöki székvárosokban, valamint Pannonhalmán 

tízezrek fogadták a nemzeti ereklyét megilletődve és áhítattal. 1989-től ismét évről évre 

elindul Szent István napján a Szent Jobb körmenet a Szent István-bazilikában.  

2000. augusztus 20-án I. Bertalan konstantinápolyi pátriárka a budapesti Szent István-

bazilika előtt bemutatott szentmisén jelentette be, hogy a keleti keresztények is felvették 

egyházuk szentjei közé. Így a nagy egyházszakadás, az 1054-es szkizma óta Szent István 

király az első olyan szent, akit mind a római katolikus, mind az ortodox hívők szentként 

tisztelnek, és aki így ökumenikus hidat jelent a két vallás között. 

A mumifikálódás bekövetkezéséről Bochkor Ádám orvos írt először, aki 1951-ben 

megbízást kapott, hogy megvizsgálja a jobbot. Állítása szerint az 1038 és 1083 között eltelt 

negyvenöt év elegendő idő volt István király holttestének teljes felbomlásához. A jobb kéz 

épségét valószínűleg annak köszönheti, hogy a kéz volt a hanyatt fekvő halott legmagasabban 

lévő testrésze. A koporsó fedele és a folyadékréteg között megrekedt meleg levegő hatására 

következhetett be a mumifikáció. Ez a jelenség délen, a meleg, száraz levegőnek kitett 

holttestek esetében nem ritka. Hasonló példa a brünni száraz barátok kolostora, amelynek 

mumifikálódott tetemeket őrző kriptája a cseh-morva város egyik fő látványossága. 

A Szent Jobbot 1988-ban Szentágothai János, 1999-ben Réthelyi Miklós professzorok 

vezetésével alapos anatómiai vizsgálatnak vetették alá. Mindkét esetben megállapították: egy 

900-1000 éves, mumifikálódott, erős szorítású férfi kézfej található az ereklyetartóban. A 

testrész természetes módon mumifikálódott, mindenféle emberi beavatkozás nélkül, és igen jó 

állapotban van. Ezért továbbra sincs akadálya, hogy nagy tisztelettel körbehordozzák, és 

augusztus 20-án hívők ezrei láthassák a Szent István-napi körmeneten.  

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a 

keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának 

emléknapja. Ugyanezen a napon avatták szentté Imre herceget és Gellért püspököt is. 

Augusztus 22-én vasárnap a Petőfi Klubban, Venice-ben lesz megünnepelve augusztus 20. 

Istentisztelet 11-tol melyet Szt. István napi  megemlékezés, majd ebéd követ. Menü: tejfeles 

zöldbab leves, disznópörkölt tarhonyával, savanyúsággal, édesség. Az ebéd ára felnőtteknek 

$15, 16 éven aluliaknak pedig $10. Az ebédre aug.18-ig lehet jelentkezni 941-786-8675 

telefonszámon.  
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   Happy Birthday Hungary. We are celebrating more than 1,000 years of statehood. 

In reality, it is over 1,100 years since Hungary became a nation state in 896 AD, but we use 

August 20, also known as St Stephens day, as the defacto statehood celebration as, that is when 

Hungary became an offical Christian Country. According to legend, St Stephen offered up 

Hungary to the Virgin Mary, but it was on his beatification, on August 20 that we assign to this 

special day. What is rather unique is that the ”Holy Right Hand” of St Stephen is on display 

for all to see in St Stephen’s Basilica in Budapest and a procession carrying the Holy Relic is 

part of a celebration in Budapest. -----  Where did all this begin? 

As it is with most all, saints, St. Stephen was beatified after his death. St stephen died in 1038 

on August 15. His beatification was Applied for by king Laszlo in 1083 and was approved 

by then Pope Gregory the VII. The ceremony called for St Stepehen’s body to be exhumed 

and put on display for all to see. After five days of prayer and fasting his coffin was finally 

opened on August 20, 1083 and exhibited in the Basilica of Szekesfehervar where he was 

buried. After all the royalty and high ranking bishops and other religious representatives from 

Hungary and other countries paid their respects, St Stephens right arm was separated from 

the body as it was considered a sign of power that would be shared through the ages. The 

rest of his body was reburied in the basilica. The upper arm was further separated around 1370 

and gifted to the Polish King and Poland as a gesture of friendship and solidarity. The right 

hand was kept by Hungary. 

From the 15th century onward, the ”Holy Right Hand” as it is called started its travels 

following the tragedies that befelled Hungary. After its initial start in Szekesfehervar, Due to 

the Turkish occupation, it traveled to Bosnia, then around 1590 to Dubrovnik to the order of 

monks there. In 1771 Queen Maria Terezia had it brought to Vienna and put on display. 

She then had it tranferred to Buda and she also declared August 20 a holiday. From 1800 

to 1900 it traveled to different sites in Hungary for safekeeping. In 1900 it again ended in Buda 

in the castle where it stayed until 1944 and was allowed to be visited and revered. In 1938 at 

the St Stephen’s Eucharistic world Congress, it was decided that the ”Holy Right Hand” would 

be taken around the country as a rallying symbol of unity for the country.  

During the second world war, the ”Holy Right Hand” as well as the crowning ceremonial 

artifacts such as the scepter, were taken away and stored in a vault in Salzburg Austria. A small 

contingent of American Soldiers including one of Hungarian ancestry, brought it back to 

Hungary in 1945 in time for the traditional St. Stephen Procession. This went on as an annual 

event until 1950 when the Communist Government of the time cancelled the annual procession 

so as not to give Hungarians any aspirations of freedom and tradition. Finally in 1988, on the 

950 th anniversary of St Stephen’s death, the annual procession was again allowed in Budapest. 

Sunday August 22, there will be a St Stephen celebration in the Petofi Club in Venice which 

will be a mass and a ceremony followed by a luncheon. Call 941-786-8675 for details. 


