
 
 
 

 
 

A Magyar Államalapítás ünnepe  
Szent István Nap 

Augusztus 20. 
 
 
 
Programok augusztus 20-án 
 
Az Államalapítással kapcsolatos ünnepségsorozat országszerte:  
• Magyarország nemzeti lobogójának felvonása és tisztavatás 
• Légi- és víziparádé a Duna fölött 
• Új kenyér szentelése  
• A Szent Jobb körmenet 
• Családi és kulturális programok országszerte 
• Ünnepi tűzijáték a Duna felett 

 
 
 
Fejedelemség 
 
Géza fejedelem a 970-es években vette fel a nyugati kereszténységet, 
majd elkezdte terjeszteni az országban. Békés politikát folytatott, 
melyet dinasztikus házasságokkal erősített meg. A bizánci fenyegetés 
miatt szükség volt a német birodalom politikai, erkölcsi és katonai 
támogatására. Géza uralkodása idején a fosztogató kampányok véget 
értek. Még életében sikeresen megszilárdította az állam hatalmát, 
valamint megőrizte függetlenségét. Azt szerette volna, ha a trónt fia, 
István örökli, de ez ellentétben állt a korábbi magyar öröklési 
szokásnak, mely szerint a trónt a legidősebb élő testvér örökli. Amikor 
Géza meghalt, Koppány bejelentette igényét a fejedelmi trónra. 
 
 
 
 



I. Szent István élete és uralkodása 
 
I. (Szent) István király – születési nevén Vajk (Esztergom, 970-980 – 
1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar 
törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény 
magyar királysággá alakította át. Magyarországon minden év augusztus 
20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük. Apja Géza 
magyar fejedelem, anyja pedig az erdélyi Zombor Gyula Sarolt nevű, 
Konstantinápolyban keleti rítus szerint megkeresztelkedett leánya volt. 
István 996-ban vette feleségül II. Henrik bajor herceg leányát, a későbbi 
II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát.  Német krónikások feljegyezték, hogy a 
bajorok a házasságtól a kereszténység gyors terjedését várták, és ennek érdekében minden 
segítséget igyekeztek Istvánnak megadni. Gizellával együtt jelentős számban érkeztek bajor 
papok, lovagok és mesteremberek az országba. Szent Adalbert prágai püspök gondoskodott 
István keresztény szellemű taníttatásáról, és ő volt az is, aki megkeresztelte valószínűleg 994. 
és 996. között. 
 
 

 
 
 

 Amikor Géza meghalt, a trón öröklésének kérdése feszültséget 
teremtett: az ősi jog szerint Koppány örökölte volna a trónt, de Géza 
az ő elsőszülött fiát, Istvánt választotta utódjául. Koppány fegyvert 
fogott, és sokan a Dunántúlról csatlakoztak hozzá. A trónért folytatott 
harcból István került ki győztesen. István megkérte II. Szilveszter 
pápát, hogy ismerje el őt Magyarország királyának. A pápa 
beleegyezett. A legenda szerint Istvánt 1000-ben karácsony napján 
koronázták meg királynak. Így megalakult a független magyar állam. 
István közigazgatási megyéket hozott létre, melyeket a király által 

kinevezett ispánok vagy elöljárók irányítottak. Elrendelte, hogy az emberek tizedet 
fizessenek, és minden tizedik faluban építsenek templomot és 
támogassák a papot. István idejében a magyar társadalomban két 
osztály volt: a szabad nemesek és a nem szabadok, akiknek nem volt a 
politikába beleszólásuk (rabszolgák, felszabadított rabszolgák, 
bevándorlók, vagy a kiváltságaiktól megfosztott nemesek). 
Törvényeivel megerősítette hatalmát. 



 

 
 
 

 
Magyarország Szent István uralma idején 

 



Nemzeti zászlófelvonás és ünnepélyes eskütétel  
 

Az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat Magyarország nemzeti lobogójának katonai 
tiszteletadással történő felvonásával veszi kezdetét a Kossuth téren. Az ünnepségen az állami 
protokoll tagjai, a diplomáciai testület képviselői, valamint további meghívott vendégek 
vesznek részt. Az eseményen hazánk történelmi zászlói is felvonulnak a Parlament épülete 
elé.  
Több évtizedes hagyomány, hogy minden évben az államalapítás ünnepén avatják tisztté az 
újonnan végzett honvédtiszt-jelölteket, akik immár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a 
Ludovika Zászlóaljnál fejezték be tanulmányaikat. 2007 óta a tisztavatás ceremóniája a Hősök 
terén zajlott, ám idén újra a korábban megszokott helyszínen, a Kossuth téren tehetnek 
nyilvános esküt az egyetem végzősei. 
 

 
 

 



Kenyéráldás és aratómenet 
 
A Szent István-napi aratóünnep gyökerei Mária 
Terézia koráig nyúlnak vissza: az uralkodónő 
rendelte el, hogy minden év augusztus 20-án 
államalapító királyunkra emlékezzünk. Az 
ekkoriban a budai várhegyen tartott István-
napokra messze földről sereglettek a látogatók, 
hogy díszes aratómulatsággal ünnepeljék az új 
kenyér megszegését. Ezeket a hagyományokat 
elevenítjük fel minden év augusztus 20-án.  
Az ünnepi köszöntővel egybekötött szertartás 15 
órakor kezdődik a Clark Ádám téren felállított 
színpadon. Az esemény résztvevőit Nagy Gábor 
Tamás, az I. kerület polgármestere köszönti, 
majd Fekete Boglárka népdalénekes 
előadásában Szent István-i dalok csendülnek fel. 
Az ünnepi műsort hazánk különböző 
tájegységeiről érkező hagyományőrző 
táncegyüttesek és népzenészek előadása 
színesíti.  
 
 
 
Az ünnepséget követően díszes aratómenet indul a Clark Ádám térről a Szent István 
Bazilikához, hogy az ünnepi szentmisén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek megszentelje a mesterek kenyerét.  
A menetben részt vesznek a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagszervezetei, a 
Magyar Pékszövetség és a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének képviselői, az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület táncegyüttesei, valamint a Külhoni Magyar Fiatalok 
Találkozójának résztvevői. Az ünnepi menet, amelyhez bárki csatlakozhat, a Lánchídon 
keresztül vonul a Szent István Bazilika elé.  

 
 



A Szent Jobb körmenet 
 
Minden évben az ünnepség fő eseménye Szent István király Szent Jobbját kísérő körmenet a 
Bazilika körül.  

Államalapító István királyunk Szent Jobbjának kalandos és csodás történetét 
már a korabeli krónikák is megőrizték, tiszteletéről pedig az 1222-es 
Aranybulla rendelkezett először. A királyt halála után a székesfehérvári 
Szent István Bazilikában temették el, ahol a fehérvári káptalan a 
pogánylázadások zavaros éveiben a Bazilika alatti sírkamrába rejtette a 
testet. Ekkor vették észre, hogy a jobb kéz teljesen épségben maradt, és 
mert csodás erőt tulajdonítottak neki, leválasztották a testről. A szent 
ereklyét a kincstár őre később eltulajdonította és bihari birtokán rejtette el, 

ahol első királyunk tiszteletére és az ereklye méltó elhelyezésére Szent László 1083-ban 
megalapította a szentjobbi apátságot. 
A Szent Jobb vándorútja a XV. században kezdődött meg: a török uralom alatt kezdetben 
Boszniába, később Raguzába került, ahonnan hosszas diplomáciai tárgyalásokat követően 

Mária Terézia Bécsbe szállíttatta, majd Budán az 
Angolkisasszonyok gondjaira bízta. Ezzel együtt elrendelte 
Szent István napjának, augusztus 20-
ának nemzeti ünneppé tételét. 
150 ével ezelőtt, 1862-ben a Magyar 
Püspöki Kar megrendelésére készül 
el az a díszes ereklyetartó, amelyben 
a Szent Jobb most is látható.  
A II. világháború idején a Szent 
Jobbot a koronázási ékszerekkel 

együtt elhurcolták. 1950-től kezdődően betiltották az ünnepi 
körmentet és a Szent Jobb tiszteletét. 1987. augusztus 20-án a 
budapesti Szent István Bazilikában Paskai László bíboros, esztergomi érsek fölszentelte a 

Szent Jobb- kápolnát, amelynek létrejöttét néhai Lékai László 
bíboros kezdeményezte: itt kapott végleges nyughelyet nagy 
királyunk ereklyéje, amely azóta is látogatható. Szent István 
halálának 950. évfordulóján, 1988-ban ismét sor kerülhetett a 
Szent Jobb országjárására: tízezrek fogadták a nemzeti 
ereklyét megilletődve és áhítattal. Azóta évről évre elindul 
Szent István napján a könyörgő menet. 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Légi és vízi parádé a Dunán 
 
Látványos légi és vízi bemutató látható az ünnep napján a Dunán, az Erzsébet híd és a Margit 
híd közötti szakaszon. Számtalan légijármű, köztük helikopterek, műrepülőgépek, 
ejtőernyősök után látványos vízi felvonulás szórakoztatja a Duna két partjára kilátogató 
közönséget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyar Ízek Utcája 
 
A Magyar Ízek Utcáján a célunk bemutatni, kóstolásra, ízlelésre felajánlani hazánk számos 
jóízű, egészséges terményét, termékét és ízelítőt nyújtani neves éttermeink választékából, 
tájegységeink és nemzetiségeink ételeiből. Az esemény különlegességét az adja, hogy az 
idelátogató vendégek kizárólag olyan termékeket találhatnak a standokon, amelyek 
alapanyagukban, elkészítésükben, hagyományukban vagy újragondolásuk tekintetében a 
méltán híres magyar gasztronómia büszkeségei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesterségek Ünnepe 
 



A hagyományok igazi ünnepe a Budavári Palotában a Mesterségek Ünnepe. 
Tradicionális tánc, zene, mesterség vagy konyha, itt mindegyik helyet kap egymás mellett, 
hogy a közönség napokon át dúskálhasson kézműves és kulturális értékeink  utánozhatatlan 
kavalkádjában.  
Az 2012. évi program kiemelt témája: régi, ritka mesterségek, melyhez kötődően számos 
különleges mesterséghez kapcsolódóan, mint a halászháló-kötő, pintér, kötélverő, vagy a 
szappanfőző lesznek kiállítók. Természetesen a közel 800 résztvevő mester által nem csak a 
kiemelt, de minden más szakma is képviselteti majd magát, így senki ne ijedjen meg, hogy 
nem talál szemet gyönyörködtető hímzéseket, fonott kosarakat, kerámiákat, és ugyanúgy 
megcsodálhatjuk idén is a szövés-fonás, kovácsolás, vagy éppen a tojásdíszítés mestereit is.  
Természetesen az idei Mesterségek Ünnepe is számos újdonságot tartogat. Ahogy lenni 
szokott, idén is van vendég ország, ezúttal Szlovénia vendégeskedik négy napig Budapest 
fellegvárában. Tojásdíszítő, mézeskalács készítő, fafaragó, kovács, fazekas, szalma-és 
csuhéfonó, csipkeverő, fajáték- és hangszerkészítő mester egyaránt vendégünk lesz a 26. 
Mesterségek Ünnepén, hogy elkápráztassa a látogatókat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarország születésnapi tortája 2012 
 
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete Magyarország Kormányának felkérésére 
immár hatodik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” pályázatot az augusztus 
20-i Nemzeti Ünnep alkalmából. A Magyarország Tortájára keresztelt különleges desszertet a 
Magyar Ízek Utcájában mutatják be először, majd ezt követően kerül a cukrászdák pultjaira az 
eredeti receptúra alapján készült sütemény. 
Az akció évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre több cukrászda verseng a 
címért, a nyertes tortát hatalmas érdeklődés kíséri. Új, kreatív ötleteket, főleg magyaros 
ízvilágú, az ünneppel összefüggésbe hozható recepteket, tortákat várt az Ipartestület, melyek 
nem tartalmazhattak aromákat, margarint és növényi tejszínt. 2007-óta folyamatosan, évről-
évre több nevezés érkezik, idén már több mint 35 torta közül választotta ki a szakmai zsűri azt 



a süteményt, mely méltónak bizonyult a „Magyarország Tortája” kitüntető címre. 
A neves cukrászmesterekből álló szakmai zsűri három fordulós értékelés után hirdette ki az 
idei győztest, mely nem más, mint a Szabolcsi almás máktorta, Pintér Zsolt, veszprémi 
cukrászmester alkotása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-ben a Kecskeméti barackos kölestorta, 2010-ben a Szilvagombóc torta, míg 2009-ben a 
Pándi meggytorta nyerte a versengést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-ben újdonságként meghirdették a Magyarország cukormentes tortája versenyét is, 
melynek nyertese a „Cukormentes almatorta egressel lett. Az összetevők közt nincs se 
fehérliszt, se fehér cukor, se mesterséges adalékanyag, se tartósítószer – így a torta nem csak 
cukormentes, de még egészséges is. Emellett 2012. fagylaltkülönlegességét is keresték, 



melyet a csákvári Csuta Zsolt nyert ”Triász” fantázianevű fagylaltjával. Ez valójában egy 
mandulafagylalt, amit a csokoládés-meggyes öntet koronáz meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarok kenyere 
 
A „Magyarok Kenyere” mozgalmat Dr. Korinek László, a Pécsi Tudományegyetem 
professzora indította el 2011-ben. A mozgalom keretében keretében az egész Kárpát-medence 
magyar lakta településeiről (Sepsiszentgyörgytől Lendváig, Pozsonytól Zentáig) összegyűjtött 
10 tonna búzát összeöntve és megőrölve augusztus 20-án Pécsett elkészült az a jelképes 
kenyér, melyet a város polgármestere méltó ünnep keretében szelt fel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



István, a király rockopera 
 
Az István, a király rockopera zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródy János írta 
Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. Első bemutatója 1983 augusztusában 
volt, Budapesten, a városligeti szánkózódombon, ami ekkor kapta a Királydomb nevet és ma 
már hivatalosan is így nevezik. 
A mű a Géza fejedelem halála utáni helyzetet, az István és legnagyobb ellenfele, Koppány 
vezér közötti hatalmi csatározást dolgozza fel. 
A darab négy részből, „felvonásból” áll: Az Örökség; Esztergom; Koppány Vezér; István, a 
Király.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rockopera főhősei az első magyar király, István, aki az országot a keresztény Európába 
integrálta, és a törzsi-nemzetségi kötelékekhez ragaszkodó, az ősi tradíciókat őrző-védelmező 
Koppány. Az országba Gizellával érkezett lovagokat és papokat Asztrik apát vezeti István és 
a kereszténység pártján, Laborc és Torda táltos pedig Koppány mellett sorakozik fel a 
békétlen magyar főurakkal együtt. Géza halála után Koppány ősi szokás szerint feleségül 
kéreti Saroltot és át akarja venni Géza örökét. Véres összeütközésre kerül sor, amelyben 
István seregei győznek. Bár Réka, Koppány kereszténnyé lett leánya méltón el akarja 
temettetni apját, Sarolt ragaszkodik az elrettentő példastatuáláshoz, így Koppányt felnégyelik. 
István magányosan vívódik a rá váró feladatok súlya alatt, de vállalja sorsát. Az 1000. év 
decemberének 25. napján királlyá koronázzák. 
 
 
Részlet a rockoperából  
 

Nem kérdem én, meddig tűrjük a sorsunk 
Lehetnénk új honfoglalók 

Csak annyit kérdezek, a válaszra várva: 
Rabok legyünk vagy szabadok? 

 
Szállj fel a csillagokba 

Szél könnyű szárnyán szállj 
Kárpátok gyűrűjéből 

Szállj fel szabad madár! 
 

Szállj messze, szállj magasra 
Szél könnyű szárnyán szállj 

Új tavasz hírét vidd el 
Szállj fel szabad madár! 

 



 
A premier 1983. augusztusban Budapesten volt. Határon túli bemutatók voltak 
Spanyolországban: Sevilla, 1992 World Expo, Romániában: Csiksomlyó, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virágkarnevál: egy hétnyi színes forgatag Debrecen városában 
 
A Karnevál mára Magyarországi egyik legismertebb rendezvényévé nőtte ki magát, a 
nézőközönség elismerése mellett rangos szakmai minősítést is magáénak tudhat, a Magyar 
Művészeti Fesztiválok Szövetségének kiváló minősítését.  
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti és állami ünnepe, I. István király szentté avatásának 
évfordulója, Szent István király ünnepe. Debrecenben azonban mindezeken túl a 
Virágkarnevál napja. A városban élőknek, és az idelátogató turistáknak mára már természetes, 
hogy ezen a napon igazi látványosság fogadja őket. 1966 óta szinte minden esztendőben. A 
virágkarnevál évszázados múltra tekinthet vissza a cívisvárosban. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyes kutatások szerint már 1905-ben volt egy látványos virágkorzó a város főutcáján, amit 
azért rendeztek, hogy a bevételből mentőkocsikat szerezzenek be. Előkerült egy 1900-as 
fénykép is, ami virágokkal feldíszített kerékpárt örökített meg. 1966 óta néhány kihagyással 
minden év augusztus 20-án rendezik meg. Kezdetben még csak hazai fellépők és középiskolás 
csoportok kísérték a virágkocsikat. Pár év múlva jelentek meg a külföldi csoportok, először a 
szocialista országokból, a rendszerváltás után pedig mindenhonnan. A rendezvény 



fokozatosan egyre több látogatót hozott Debrecenbe a Virágkarneváli ünnepségekre. Minden 
esetben Debrecen testvérvárosai is küldenek művészeti csoportokat a nagyrendezvényre. 
A menet 23 kocsiból állt, élén Debrecen város fogata, a bakon a város színeit viselő hajtóval 
és hajdúval. A díszítés is kék búzavirág és sárga akác volt. A nézők virágesőt zúdítottak a 
látványos kocsisorra és vonult a feldíszített kocsisor is. De a legnagyobb tapsot mégiscsak a 
mentőkocsi kapta, ami szintén felvonult. A bevétel szép összeget tett ki: 1600 korona volt.  
Ezután bizony több mint hat évtized telt el, mire újra virágkocsik vonulhattak Debrecen 
utcáin. 
1962 nyarán vita indult a megyei napilapban arról, hogy milyen, szinte valamennyi művészeti 
ágat felvonultató, egész éves programsorozatot indítsanak útjára Debrecenben. 1965-re már 
körvonalazódott a kórusverseny felélesztése, a színházi napok, az országos nyári tárlat és – dr. 
Béres András javaslatára - a Virágkarnevál megvalósítása is.  
Az ötlettől a megvalósításig évek teltek el. Végül 1966. augusztus 20-án elindult az első 
karneváli menet. A helyi sajtó is beszámolt az eseményről: „megérkezett Debrecenbe a 270 
centiméter magas, nyolc méter hosszú Erzsébet-híd is Budapestről. Két pótkocsit kellett 
összeépíteni, hogy kényelmesen elférjen… Nyomában jött három hűtőkocsi virág, melyet a híd 
feldíszítésére szántak.”  
A virágok ünnepének résztvevői már első alkalommal is több városból érkeztek: Budapest 
mellett miskolci, nyíregyházi, gyöngyösi, szombathelyi és debreceni kertészeti vállalatok, 
valamint több középiskola is bemutatkozott.  
A következő években egyre gyakrabban szórakozhattak a debreceniek és az idelátogató 
turisták kulturális programokon: 1972-ben már ötödik alkalommal tartották meg a Bartók 
Béla nemzetközi kórusfesztivált, harmadjára volt debreceni országos nyári tárlat, hatodszor 
szerveződött a debreceni színházi napok és – ahogy ígérték - a Virágkarnevált is megtartották, 
de ekkor már több kísérő rendezvény is szórakoztatta a közönséget. 
A vendégváró, szórakoztató városi programok állandóan változnak, megújulnak, de a 
Virágkarnevál úgy tűnik, örökre összekapcsolódott Debrecennel és augusztus 20-ával.  
Ez a program a város legnépszerűbb turisztikai eseménye. Ilyenkor szinte duplájára duzzad a 
lakosság száma, akik ott állnak az utcán, várják a virág-kocsikat, és a világ szinte minden 
tájáról érkező, felvonuló művészeti csoportokat. A virágokkal feldíszített hazai és külföldi 
kocsik most is végigvonulnak a város főutcáján, a Piac utcán, majd megérkeznek a Nagyerdei 
Stadionba. A zsűri most is itt adja át a virágkarnevál díjait a legötletesebb kompozícióknak. A 
virágkarnevált – amely mára karneváli hétté bővült - hagyományosan az esti felvonulás, 
tűzijáték és utcabál zárja Debrecenben. 
 
Előkészületek  
A karneválra már hónapokkal előbb készülnek, a kocsik díszítése pedig 2-3 héttel a 
rendezvény előtt elkezdődik. Hagyományosan különböző vállalkozások, cégek díszítik a kb. 
15-16 kocsit, amelyekhez 3 millió szál virágot is használnak. 
Az első években a díszítéshez kizárólag élővirágokat használtak. Az utóbbi években megnőtt 
a száraz virágok felhasználása,de így is egy-egy kocsi díszítéséhez 150-250 ezer szál 
élővirágot is felhasználnak, a témának megfelelően. 
A virágkocsikat száraz virágok tízezreiből építik fel, melyek mindig egy témát ölelnek fel. 
Minden kompozíciót egy-egy speciális, erre a célra készített teherautó szállít. Sokszor még az 
sem. A faragás és a lakatosmunka kezdeti folyamatai után a száraz virágokat elkezdik 
feltűzni. Ez azonban 30-40 emberes feladat. Végül a vágott virágokra kerül a sor, amelyeket 
közvetlenül a felvonulás előtt, azaz 19-én éjszaka tűznek fel. Hagyományosan a Szent Korona 
a nyitókocsi, a további kompozíciókban mindig látható valamilyen mesebeli téma (pl. részlet 
a János vitézből), általában valamilyen aktuális témát jelenítenek meg.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 


