
SZÁNTÖ KONRÁD

A SZENT JOBB
TISZTELETeNEKKEZDETE

Szent István koronájának eredetéhez hasonlóan a mai napig vita tárgya Szent
Jobbja megtalálásának, épségben való fennmaradásának, valamint tisztelete kez
detének kérdése. Ezekre próbál választ adni a jelen dolgozat.

l. Szent Jobb megtalálásáról

a legelsö tudósítás a XII. század elején irt Hartvik-Iegendában olvasható. A le
genda elmondja, hogy amikor Szent István sirját Szent László 1083. augusztus
20-án kinyittatta s onnan a csontokat kivéve, azokat oltárra helyeztette, a szent
uralkodó jobb kezere húzott gyűrűjét nem találták meg a talajvizzel borított
koporsóban, mert épségben maradt jobb kezével együtt egy Ieher ruhás ifjú alak
jában megjelent földöntúli lény magához vette, és aKatapán nemzetségböl szár
mazó Merkur nevű szerzetesnek azzal az utasítással adta át, hogy amig erre Is-
tentöl intést nem kap, az ereklyét gondosanörizze.' .

Néhány középkori író kivételével a történészek a Hartvik-legenda állítását két
ségbe vonják, és az igazságot a szentjobbi apátság levéltárából származó oklevél
ki vonatra támaszkodva próbálják kider íteni." II I. István (1162-1172) királynak
a szentjobbi apátság kiváltságait 1169 körül megerősítő oklevele arról tudósít,
hogy Szent István koporsójának felnyitásakor a jobb kezet Katapán fehérvári
prépost apja, Merkur lopva elvitte, majd késöbb visszaadta. Szent László, miután
tudomást szerzett az ereklye heltétéről. elrendelte, hogya Merkur által örizett
helyen a Szent SZÜl. tiszteletére monostort kell építeni."

J Amig a Szent Jobb történetevel foglalkozó történészek III. István oklevele
alapján elfogadják, hogy az ereklye illegitim módon került a volt fehérvári őr

kanonok, majd szerzetessé lett Merkur birtokába, addig annak eldöntésében véle
ményeik különböznek, vajon Merkur mi módon s mikor szerezte meg István
királyunk jobbjét és az miért maradt meg épségben.

Fraknói Vilmos az 1083 után iródott Szent István kisebb legendájára hivatkoz
va úgy gondolja, hogy az ereklyét Merkur fia, Katapán fehérvári prépost vette ki
jogtalanul abból az ezüsttartóból, amelybe Szent László helyeztette elsö királyunk.
földi maradványait.' .

Fraknói csak a Szent Jobb eltűnesének körülményei vel fogralkozik, arról azon
ban nem szól semmit, vajon a. Jobb kéz hogyan maradhatott meg épségben. Ez
utóbbinak megmagyarázására többen állitottak föl elméletet, melyek közűl a
legérdekesebbet, Györffy Györgyét ismertetjük. Györffy elmélejének alapja Szent
István holttestének két alkalommal történt eltemetése. A földi maradványokat
elöször a székesfehérvári bazilika közepen elhelyezett sz~rkofágba tették. Innen
azonben v- mivel a szent uralkodó halála utáni zavaros időkben a királysirt a
kifosztás és meggyalázás veszélye fenyegette - a fehérvári kanonokok a bebal
zsamozottan eltemetett s mumifikálódott holttestet kiemelték. és egy erre a célra
a bazilika közepen készített kösirba helyezték. A kriptaszerű sirt és kökoporsót
a régészek 1970-ben a bazilika közepen meg találták. Györffy szerint 1061 körül
történt a második temetés és ennek kapcsán "a jobb kar leválasztása. A szent
jobb ereklyeként a káptalani kincstárba került, melynek öre a gazdag bihari csa
ládból származó Merkur volt ... Merkur a szent jobbot »ellopta«, és saját csa-
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ládi monostorában, Biharban helyezte el".á Amikor W83-ban Szent László a föld
alatti, vízzel borított sírból Szent István csontjait kivetette, a jobb kart, mivel
azt Merkur már jóval előbb eltulajdonította, nem találta meg. Az ereklyeszerzés
szándékával végrehajtott lopás következtében nem került a jobb kar a föld alatti
s később vízzel megtelt sírba, és emiatt menekült meg az enyészettől.

Az igen tetszetős elméletet az teszi vitathatóvá. hogy ellentétben áll a Hartvik
legenda és III. István oklevelének azzal az egyöntetű állításával. mely szerint a
jobb kéz Szent István testi maradványainak felemeltetése alkalmával és nem
előbb tűnt el, mégpedig az írásos források által többféle változatot megengedö
körülmény közepette. Vagy úgy, hogy azt a sír felnyitása és a csontoknak a talaj-

/ vízzel telt koporsóból való kiemelése közben, vagy úgy, hogy az ezüsttartóba
zárt csontoknak oltárra helyezése után maga Merkur vagy egy általa megbizott
valaki (pl. a Hartvik-legenda fehér ruhás ifjúja) a fehérvári prépost segítségével '
eltulajdonította.

Ha pedíg ilyen vagy hasonló körülmény közepette került az ereklye Merkur
birtokába, akkor - ha nagyobb' hitelt adunk a korabeli írásos dokumentumok
nak, mint a későbbi elméleteknek - nem zárhatjuk ki annak 'lehetőségét sem,
hogy a Szent Jobb valamilyen rendkívüli, előttünk egyelőre ismeretlen természe
tes vagy természetfeletti tényezők hatására maradt meg épségben.

2. A Szent Jobb tiszteletének megindulása

A .Szent Jobb épségben való fennmaradását magyarázó változatok kőzül bár-'
melyiket fogadjuk is el, tény, hogy első szent királyunk jobbja megmenekült az
enyészettől. és Szent László az ereklye megtalálásának helyén apátságot alapított,
annak épületét fából felépíttette, az apátságot gazdag javadalmakkal ellátta, majd

, halálos ágyán megbízta Álmos herceget, hogy kőből emeljen rnéltó hajlékot a
Szent Jobb számára." A Berettyó partján emelt monostor körül kialakult község
neve Szentjobb, románul Siniob. '

Szent László' az ereklye befogadására szolgáló monostor felépítésével egyidejü
leg arról is gondoskodott, hogy az apátság tulajdonképpeni alapja, a szent erek
lye díszes tartóbakerüljőn.s abban őrizzék az apátsági templom oltárán.

Jóllehet az ereklyetartó nem maradt ránk s források sem emlitik, ennek Szent
Lástló által való elkészítését a világegyházban és hazánkban érvényben levö szo
kások és előírások míatt szükségszerűen fel kell tételeznünk. Azon ereklyék szá
mára, melyeket nem az oltár asztalában helyeztek el, hogy fölötte mutassák be
a szentmisét, hanem amelyeket köztisztelet céljából az oltárra kihelyeztek, kör
menetekben körülhordoztak. béke- és szövetségkötésekhez, eskütételekhez stb.
előhoztak. már a IV. században különbözö formáj ü diszes ereklyetartókat készí
tettek. A XI. századtól ezeknek gyakran olyan külső formát adtak,amelyhöl fd
lehetett ismerni, hogya test melyik részet őrzik benne. Igy voltak fej, kéz, ujj,
lábszár stb. alakú ereklyetartók. Az egyházi előírások megkövetelték, hogy a
nyilvános tíszteletre kitett ereklyéknek' mindig ereklyetartóba zárva kell len-
niük." .

Ennek a szokásnak és egyházi parancsnak megfelelően Szent László - mint ezt
Szent István kisebb legendája elmondja - a szent király földi maradványait dí
szes ezüsttartóba zárta s a fehérvári bazilika oltárára; helyezte. Nem sokkal ké
sőbb Szent István koponyája számára külön fejereklyetartó készült. Nem férhet
kétség ahhoz, hogy a Szent Jobb számára László király olyan ereklyetartót készit
tetett, amelyik külső formájával jelezte, hogya szent király testének melyik ré-
szét foglalja magába.' .

A Szent Jobb ereklyetartójának alakjára a szentjobbi apátság hiteleshelyi pe
cséteiből következtethetünk. Ezek a pecsétek - mint erre találóan mutatott rá
Ipolyi Arnold - a Szent László által készített ereklyetartó alakját őrizték és áb
rázolták. Ha a pecsétek bizonyos részletekben különböztek is egymástól, abban
mind megegyeztek, hogy könyökben meghajlitott, alsó karjával s keze fejével
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felfelé emelkedő és áldást osztó kezet ábrázolnak. Eltérés csak a kéz körül alkal
mazott tárgyakban (korona, pásztorbot, királygyürü s a csillagok száma) van."

A pecséteken látható ereklyetartó kar alakja azt is bizonyitja, hogy az eredeti
Szent Jobb ereklye nem csupán az 1771-ben hazánkba visszahozott s itt jelenleg
is kegyelettel őrzött, ökölbe szorított kézfej ből, hanem az egész jobb karból ál
lott. Ezt támasztja alá, hogy az irásos dokumentumok Szent István jobbját dex
teranak mondják, magyarul jobbnak, illetve jognak, melynek -.jelentése a régi
magyar nyelvben a jobbal volt egyenlő. A dextera, illetve magyarul jobb vagy
jog az egész jobb kart jelentette. De a Hartvik-Iegendában olvasható manus
dextera, jobb kéz is érthető az egész karra, mert a középkori latin nyelv a manus
szóval éppúgy jelölte a kézhez tartozó kart, mint magát a kézfejet."

Miután elkészült a fából épített monostor s a Szent Jobb ereklyetartója, Szent
László a püspökök s az ország nagyjai kiséretében megjelent az apátságban, hogy
az általa apáttá kinevezett Merkurt és bencés rendtársait bevezesse a monostor
birtokába, a szent király jobbját pedig az új templom oIt1uára helyezve, azt népé-
vel együtt nyilvános tiszteletben részesitse. l ll

· -,

Ezzel az aktussal vette kezdetét a Szent Jobb .nyílvénos tisztelete, melynek
megindulásakor Szent László minden bizonnyal ünnepnek nyilvánitotta május
30-át, azt a napot, amelyen az új monostor helyén az ereklyét Merkur birtokán
megtalálta. Allttásunknak csak látszólag mond ellent, hogy a Szent István teste
felemeltetésének napját a kötelező ünnepek sorába iktató J092~es szabolcsi zsinat
nem tesz emlitést a Szent Jobb ünnepe ről. I I A hallgatás egyik oka, hogya monos
tor és az ereklyetartó csak 1092 után készült el, a másik oka pedig, hogya Szent
Jobb ünnepe a XI. század végén még nem tartozott az országosan megült ünne
pek közé. De ha azok közé nem is tartozott, magában a Szent Jobbot őrző monos
torban. továbbá a Szent István többi ereklyéjét őrző fehérvári baztükában biztosan
ünnepnapnak számitott a Szent Jobb megtalálásának napja. Azt a Véleményt,
hogy már Szent László elrendelte a Szent Jobb ünnepét, alátámasztja Laskai
Osvát (t 1511) ferences hittudós és író egyik beszéde, amelyben a következo ol
vasható: "Szent László, miután összehivta az ország püspökeit, elrendelte István
király jobbja ünnepének megülését."!" . .

"Translatio dexterae S. Stephani" , "Szent István jobbjának áthelyezése" néven
a Szent Jobb ünnepéről az első emlités a XII. század vé~én összeállitott s Pray
kódexnek nevezett sacramentarium naptárában található. :1 Ebből a tényből Frak
nói azt a következtetést vonta le, hogy az ünnepet csak III. István uralkodása
idején hozták be, amikor az apátság kegyurának, Almosnak Kálmán király által
megparancsolt megvakítása (1113) s a királyi rangú monostornak nemzetiségivé
való lefokozása után II I. István 1163 körül az apátságot régi fényébe visszaállí
totta, és itt a Székesfehérvárról visszavitetett Szent Jobb különös tiszteletnek őr

vendett.l ' Attól eltekintve, hogya Kálmán által Fehérvárra vitetett Szent Jobbot
már I I. Géza (1141--1162) visszaadta az apátságnak, az áthelyezés nem erre a XII.
század közepe táj án történt re vonatkozik, hanem vagy a Szent László általi leg
elsőre, vagy az 1098-ban történtre, amikor május 30-ánAlmos herceg a kőből fel
épitett új templom oltárára helyezte Szent István jobbját.

A Szent Jobb XI. század végén megindult tisztelete azóta 900 esztendőn keresz-
tül folytatódott és tart a mai napig. . '

Jegyzetek:!. Árpád-kori legendák és intelmek (A válogatás, bevezető tanulmány s a jegy
zetek Érszegi Gézától, a fordításokat Erszegi, Csóka J. G., Kurcz Á. és Szabó F. végezte.)
Bp., )983., 49-~53.

2. Lásd a pálos monostorok okleveleinek Gyöngyösi Gergely (t 1545) által összeállított
Inventariuma. A szentjobbi apátság kiváltságait megerősítő II{. István-féle oklevél szö
vegét közli: Simon M., Supplementum ad dissertationem Georgii Pray de Dextera S. Stepha
ni ... regis cum historia monasterii Szentjog, Vacii 1797., 93-98.
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3. Simon, Supplementum ... i. m. 93-94.
4. Fraknói V., A Szent Jobb, iri: Századok 35 (190 l) 888.
5. Györffy Gy., István király és műve, Bp., 1977., 389~~390.

6. Simon., Supplementum ... i. m. 93-94.
7. Lexikon íür Theologie und Kirche, I-X., Freiburg" 1957-~~1965., VIII. 1213-1214., Bunyi
tay, V., A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig; I·~-II. Nagyvárad 188:1., Il.
323. .
8. Ipolyi A., Magyar ereklyék. Pest, 1863. 48 sköv.
9. Fábián J., A Szent Jobb történetéből. Előadás a Szent István Társulat 1960. évi igazgató
választmányi ülésén. Kézíret, Budapest, 1960., 9.
10. Árpád-kori legendák ... i. m. Hartvik-Iegenda 53., Bunyitay., A váradi püspökség törté-
nete ... i. m. 324. ,
11. Codex Iuris Hungaiici seu Decretum Generale Incliti Regni Hungariae. Tornus Primus, Bu
dae 1779. S. Ladislai Regis Decretcrum Liber Primus ... pagina 137.
12. Karsai G., Szant István király tisztelete, in: Ernlékkönyv Szent István halálának 900. év
fordulóján, I-III. Bp., 1938. III. 175.
13.'Réthei Pr ikkel, M., A Pray-Codex, Bp., 1903. 6. és 18.
14. Fraknói., A Szent Jobb ... i. m. 890.

Czesiaw Mi/osz

Veni Creator

Jöjj, Szentlélek úristen,
haj/itsd meg (vagy ne hajlítsd meg) a füveket,
mutatkozz (vagy ne mutatkozz) lángnyelvként fejük fölölI;
mikor a szénát kaszálják, vagy mikor tarJóhántásra indul a traktor
a diófaligetek völgyében, vagy mikor a hó
földre dönti a Sierra Nevada rokkant ;egenyefenyőit.

Csupán ember vagyok, igy hát látható jelre van szúkséqetn,
hamar ráunok az absztrakció lépcsőfokait'rakosgatni.
Nemegyszer kértem, Magad is tudod, hogya templomi szobor
emelje föl kezét a kedvemért, egyszer, egyetlen egyszer.
De megértem, hogya jel csak emberi lehet.
Ébressz föl hát egy embert, bárhol a földön
(ne engem, mert azért tudom, mi a lisztesség),
és engedd, hogy őt nézve Téged csodálhcissaJak.

Bojtár Endre fordítása
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