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 Nemzeti Ünnepeink
 István Király. Államalapításunk ünnepe.
I. István Király /i.e.: 975-1038/ Magyarország utolsó fejedel-
me, első királya. Történelmünk kiemelkedő alakja, állam-
férfi.  A keresztény magyar állam és a katolikus egyház 
megszervezője. Emlékét Mária Terézia 1774-ben országos 
ünneppé nyilvánította.

A kishíján az egész Kárpát-medencében kiterjedő ezeré-

ves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kez-
dődik, ami a 20. századig nem változott. A közigazgatást a 
várak köré szervezte és kialakította a vármegyerendszert. 
Ellenségeivel keményen leszámolt.

Törvényei a sajátos magyar viszonyok figyelembevételével 
készültek. A kereszténység és az egyházi tulajdon megerő-
sítésére törekedett. Megszervezte az udvar adminisztratív 
szervezetét. Megkezdte a pénzverést és kivetette az első 
adókat. Védte az öregek és az árvák érdekeit. Megszüntet-
te a vérségi alapon felépített társadalmi rendet és területi 
alapra helyezte az igazgatást. Ezzel elérte a nomád népek 
letelepedését és a földművelés vált fő megélhetési forrás-
sá. A földek nagyrésze királyi birtok lett, amelyből híveinek 
adományokat és tisztségeket (ispánságokat) juttatott.  

 Új kenyerünk ünnepe 
Mindennapi kenyerünk, legalapvetőbb népi élelmiszerünk, az életet, a megélhetést, a megalkotásához végzett munkát 
testesíti meg. Az új lisztből készült kenyerünk állami ünnepségünk jelképe.

Lélekemelő

Az összetartozás, a segítő szándék szimbóluma. A Gömör-Kishont megyei Szuhafőn a falunépe a legszegényebb 
családnak nagy kenyeret sütött, hozzá a lisztet házról házra járva gyűjtötték össze.

2010. óta az augusztus 20. rendezvényekhez kapcsolódik a Magyarok Kenyere ünnepség. (Pécs) A hozzávalót az ország 
megyéiből, valamint a Kárpát-medence magyar lakta területeiből gyűjtik, öntik össze és őrlik a felajánlott búzát.
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Történelmi háttér

Az új kenyér ünnepe a hajdani vallásos aratás ünnepségekből nőtt ki. Az Országgyűlés 1991-ben – a nemzeti ünnepségek 
közül kiemelte és – állami ünneppé nyilvánította augusztus 20.-át. Az esemény Szent István cselekedeteit, kultuszát, az 
államalapítás emlékét, az aratás befejezését és az új kenyér érkezését ünnepli.

Magas kenyérár – népfelkelés

Először az egyiptomiak sütöttek kenyereket. A magyar Mechwart András- féle hengermalom (1874.) az őrlési technológiát 
forradalmasította. Európa egyik legjelentősebb társadalmi átrendeződését (Párizs, 1789.) a kenyérár drasztikus emelését 
váltotta ki.

Népi szokások, hiedelmek

A hagyományos kenyérsütés napja a szombat, a péntek semmiképp sem. A kenyérrel, sóval való vendégfogadás nem 
csupán a barátság, az örökkévalóság , a szíves vendégvárás jele, hanem óvja az érkezőt a szerencsétlenségtől, a gonosz 
betegségektől.

Az új házba vitt kenyér jólétet hoz.

Népi mondások sora kíséri a kenyeret: Áldott, mint egy falat kenyér. Egy kenyéren vannak. Kegyelemkenyér. Kenyértörés. 
Madárlátta kenyér. Ki kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel. Megette a kenyere javát.
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