
Lázár Katalin: Szent István a magyar népdalokban 

 

Szent István nem gyakran jelenik meg az énekes néphagyományokban. A téli 

ünnepkörben találkozunk nevével a regölés és az István-napi köszöntés idején, a nyári 

ünnepkörben pedig az aratás és az azt követő időszak kapcsolható hozzá. Kezdjük a téli 

ünnepkör eseményeivel. 

A regölés beköszöntő szövegében szereplő Szent István valójában nem István király, 

hanem Szent István vértanú (napja december 26), aki Jézus isteni mivoltát hirdette, és ezért 

megkövezték. A két Szent Istvánnak azonban volt alkalma összekeveredni a magyar 

néphagyományban, annál is inkább, mivel Szent István, aki a keresztény egyház első 

vértanúja, egyben István királyunk névadó szentje is. Így kerülhetett bele a regölés 

beköszöntő szövegébe. 

A regölés az évkezdő ünnepek egyik legrégebbinek tekinthető népszokása. Az év kezdete 

mindig is fontos volt az emberek számára: különféle mágikus eszközökkel kívánták 

befolyásolni a beköszöntő évet, hogy sikeres legyen, jó legyen a termés, egészségesek és 

szaporák legyenek az állatok és az emberek egyaránt. A regölést később felváltotta a 

karácsonyi kántálás keresztény szokása, amely Jézus születéséről szól, de a mágia még a 

kántálók szövegei után is megjelenik. Az ének vagy énekek végén pl. az egyik kántáló ezt a 

jókívánságot mondja: „Kelésesek ne legyenek az új esztendőben!”
1
 A regölésbe is számos 

keresztény motívum keveredett bele: az elején lévő különféle beköszöntők között van, 

amelyben nem említik Szent Istvánt, de ahol igen, ott többféleképpen is megjelenhet.
2
 A 

szövegek folytatásában nem szerepel. A következőkben néhány beköszöntő szöveget idézünk. 

 

Eljöttünk, eljöttünk 

Szent István szolgái, 

régi szokás szerint 

szabad megtartani. 

(Karakószörcsök, Veszprém m. MNT 1953. 809.) 

 

Nem vagyunk mi rablók, 

Szent István szolgái; 

most jöttünk hideg útról, 

hideg mezejéről. 

Elfagyott kinek keze, kinek lába, 

kinek füle, kinek farka. 

(Szentpéterúr, Zala m. MNT 1953. 810.) 

 

Ne fuss, ne fuss, ne fuss, 

Szent István királyunk, 

mi nem vagyunk ördögök, 

hanem te szolgáid. 

(Nagyrécse, Zala m. MNT 1953. 810.) 

 

A beköszöntés vagy dallamos, vagy nem, de utána a regölés dallammal folytatódik. 

 

                                                           
1
 Hungarian Folk Music. Magyar népzene 1. LPX 10095-98. Bp., 1966. IV. lemez, A/2. végén. Arra persze ma 

már nem gondolunk, hogy a jókívánságok (boldog újévet, jó egészséget, minden jót) mágikus maradványok. 
2
 Lásd pl.: A Magyar Népzene Tára II. Jeles napok. Szerk. Kerényi György. MTA BTK ZTI: Magyar 

Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Központ, Zenetudományi Intézet. Bp., 1953. (A továbbiakban 

MNT) 809–810.  



kotta: Amott keletkezik 

 

A szöveg még folytatódik további bőségvarázslással, a szent oltárról, miseruháról, 

ostyáról és kehelyről szóló résszel, valamint a párok összeéneklésével, végül az 

adománykérés zárja. Mágikus és keresztény motívumok egyaránt találhatók benne. A 

mágiához tartozik a bőségvarázslás, hogy milyen gazdagsága legyen a ház gazdájának az 

újesztendőben: ugyancsak mágikus elem a leány és legény összeéneklése. Ha több megfelelő 

korú leány és/vagy legény is volt a háznál, mindegyiknek énekeltek párt, és a szövegben 

mindig a megfelelő nevek jelentek meg. Keresztény motívum lehet a csodaszarvas agancsai 

között lévő száz gyertya,
3
 félreérthetetlenül az a szent oltár, miseruha, ostya és kehely 

említése, valamint az, hogy mindezt az Úristentől kérik. 

A másik téli énekes népszokás az István-köszöntő, amit december 26-án, Szent István 

napján járnak. „A leggyakoribb keresztnevek közé tartozik a magyar nyelvterületen az István. 

Minthogy a karácsonyi ünneppel is egybeesik, külön ünneplő szokásai alakultak ki.”
4
 Persze 

tudjuk, hogy a névadási szokások változnak, a 2010-es évek elejére az István név gyakoriság 

szempontjából jócskán hátrébb került, de István elég hosszú ideig volt a fiúknak adott egyik 

legkedveltebb, leggyakoribb keresztnév. 

A MNT Jeles napok című kötetében olvasható a következő: „A karácsonyi ünnepek egyik 

legszebb és legvidámabb eseménye az istvánozás és jánosozás. Ez a következő módon 

történik: Éjjel három óra után elindulnak a házaspárok és legények a cigányokkal együtt a 

rokonokhoz, barátokhoz névnapot ünnepelni, köszönteni.”
5
 

Az ablak alatt éneklik a megfelelő köszöntőt: a közlésben dallama nem szerepel, csak a 

szöveg, de található utalás a 894. számú köszöntő dallamára. 

 

1.  Jelen van angyali zengéssel várt óránk, 

itt István nevenapja virradt reánk. 

 

2.  Éjj, István kedves, éjj nemzeted(nek) díszére, 

 virágozz mindenek kivánt örömére! 

 

3.  Nyújjanak napjaid sok víg esztendőkre, 

 s rád virradó napja hozzon áldást néked!
6
 

 

„Mikor befejezik az éneket, István felébred mély álmából, gyorsan felkel s lámpát gyujt 

annak jeléül, hogy a hajnali vendégek szíves fogadtatásra találnak. De a tapintatos 

névnapozók künn maradnak kissé, hátha Istvánnak elrendezni való dolga akadna, s ez alatt az 

idő alatt rázendítnek egy másik szép énekre: 

 

Ó, kedves hajnali csillag, 

mely éltünkre szépen villag, 

ékesítsd István reggelét, 

vedd el róla komor telét! 

 

Hozza Isten reggeledre 

napját áldással éltedre, 
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hogy minden óra megáldjon, 

mint harmat fejedre szálljon! 

 

Felsütött a nap sugára 

Istvánnak szép ablakára. 

A napnak szép ragyagása 

tündeklik szép formájába. 

 

Az éneklés alatt István és felesége elvégzik a tennivalót a fogadtatás körül. Az asztalon 

már ott díszlik a finom fehér kalács vagy más sütemény, s közepén ott ágaskodik egy kancsó 

bor. Az istvánozók, mielőtt belépnek a házba, kinn a pitvarban rázendítenek egy másik 

énekre.”
7
 

Ezek után bemennek a házba, az egyik istvánozó felköszönti a gazdát, jókívánságokat 

mondva reá és házára, s utána következik a vendéglátás. Ajándékot sem nem hoztak, sem nem 

vittek. Ha több István nevű is volt a baráti körben vagy a rokonok között, azokat mind 

végigjárták, legföljebb a vége felé már kicsit pityókosak voltak. 

A névnapköszöntés szokása a XXI. századi városi kultúrában is ismert, de manapság 

kissé másképp történik, mint a hagyományos közösségekben. Sajnálatos módon leginkább az 

éneklés marad el: ezt pótlandó közlünk itt néhány olyan változatot, amelynek dallama is 

ismert. Az egyik Erdélyből való: nemigen hangsúlyozódik benne Szent István, a szentséget a 

Szűz említése képviseli. 

 

kotta: Barmazusnak hegye zeng 

 

A másik köszöntő szövegében nem Kapcás István, hanem – a 4. versszakban – Szent 

István szerepel, de előtte is történik utalás a szentségre. 

 

kotta: Megjöttünk mi jó este 

 

Ennek egy Zala megyei változata után prózában mondják: 

Hála Istennek, hogy megérték Szent István napját. Engedje 

meg a jó Isten, hogy több számos éveken élhesse meg, nem 

ilyen búbánattal, hanem szép örvendetes napokkal, szép jó 

termésekkel. 

(Cserespuszta, Zala m. MTA BTK ZTI lelt. szám: 10668.) 

 

S végül egy olyan változat, amelyben az is szerepel, mivel kell megköszönnie a 

házigazdának a köszöntést. 

 

kotta: Eljöttem én jó regge’ 

 

Megjegyzendő, hogy a névnapköszöntők nem kötődnek kizárólag István-naphoz: már a 

névnapköszöntő ismertetése elején idézett szöveg is istvánozókat és jánosozókat említ, a 

nevet hagyományosan is cserélgették a szövegekben. A MTA BTK Zenetudományi Intézet 

archívumában István, János, József, Márton is található a névnapköszöntőkben, amelyeknek 

dallama különbözhet, de a szöveg nagyjából egyezik. Így hát nem követünk el 

hagyománysértést, ha akármilyen nevet éneklünk benne: „Gyakran István- és János-
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köszöntőket aktualizálnak más névnapra is”.
8
 Ezt igazolja a MNT II. kötetében közölt 

köszöntő szövege is, amelyben a 3. versszak vége a következő: „annyi áldás szálljon szent 

(név) fejire!”
9
 Legföljebb a „szent” jelzőt érdemes kicserélni, ha Csabát, Botondot, Attilát, 

Krisztiánt köszöntjük: az Eljöttem én jó regge’, jó regge’ kezdetű változat 3. versszakában 

„Csabának meg koronát”, „Attilának/Krisztiánnak koronát” énekelhető. 

Térjünk át a nyári ünnepkörre. Szent Istvánról könnyen eszünkbe juthat augusztus 20: a 

néprajzi irodalom elsősorban azt emeli ki,
10

 hogy ehhez a naphoz nem fűződnek paraszti 

hagyományok. 

Szent István napja augusztusban első államalapító királyunk ünnepe. A napot Mária 

Terézia 1774-ben nyilvánította országos ünneppé. Ezen a napon körmeneteket rendeznek, és 

(már korábban kezdve) körülhordozzák a Szent Jobbot az országban. 

Aug. 20-hoz aratási ünnep is fűződik, amit az aratás végén tartottak; július volt az aratás 

hónapja, Péter-Pálkor, június 29-30-án kezdődött. Az aratási ünnepet az aratás végén 

rendezték a módosabb gazdák és a földesurak: megvendégelték a részes aratókat, az 

uradalmakban aratóbálokat tartottak. Az aratók az utolsó kévéből aratókoszorút készítettek a 

földesúrnak, de takarékosan, úgy, hogy az utolsó kalászokból mindenkinek maradjon egy kis 

csomó. Ehhez különféle hiedelmek is fűződtek: a szemeket pl. az őszi vetőmag közé keverték, 

hogy a következő évi termés is jó legyen. Ebben az analógiás mágiát fedezhetjük fel: ha a jó 

termésből származó szemeket vetjük el, azok ismét jó termést adnak, sőt ezt a tulajdonságot 

átadják annak a vetőmagnak is, ami közé keverték őket. 

Az aratás befejezésekor, az aratókoszorú átadásakor énekelték: 

 

kotta: Elvégeztük, elvégeztük 

 

Ebben a szövegben ugyan nem jelenik meg Szent István, de az aratódal és az aratóünnep 

az új kenyér miatt az ő nevéhez kapcsolódik. 

Az aratás nem elhanyagolható jelentőséggel bírt a paraszti hagyományban, és hiedelmek 

is fűződtek hozzá, de az aratás vége és az aratóünnep korábban történt, nem augusztus 20-án. 

Az aratás után még történnie kellett egy s másnak, mielőtt az új gabonából kenyeret lehetett 

sütni: be kellett hordani, kicsépelni és megőrölni, ami már régóta hagyományosan a molnárnál 

történt. Mire mindezzel elkészültek, elérkezhetett augusztus 20, Szent István napja, 

egyszersmind a hagyományban hosszú ideig az új kenyér ünnepe. Volt pl. olyan falu is, ahol a 

legszegényebb családnak ezen a napon sütöttek egy nagy kenyeret olyan lisztből, amit házról 

házra járva gyűjtöttek, de ehhez nem énekeltek. A szocialista korszakban mindössze annyi 

volt az újdonság, hogy 1949-ben az alkotmány napjává is kinevezték. Augusztus 20-án már az 

új búzából őrölt lisztből sütötték a kenyeret: a szocializmus ehhez annyit adott, hogy 

nemzetiszín pántlikával átkötötten adták át az illetékes elvtársnak a televíziós közvetítés 

során. 

Az előbbiek alapján megállapíthatjuk, hogy Szent István királyunk alakja a 

néphagyományban összeolvadt Szent István vértanúval, az ő névadó szentjével: a téli 

ünnepkörhöz tartozó regölésben és névnapköszöntőben jól érzékelhető az összeolvadás, a 

nyári, augusztusi Szent István-nap inkább az államalapító király alakjához fűződik. Szent 

István alakja történelmünk más nagyjaihoz hasonlóan ritkán jelenik meg az énekelt magyar 

népzenében, de azért előfordul, eltérően más nagy királyainktól, akik egyáltalán nem 

szerepelnek a folklór-alkotásokban, vagy csak a mesékben, mondákban fordulnak elő. 
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