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A LEGHOSSZABB NAPRÓL 

(Részlet a szerző Álmodik a múlt c. könyvéből) 

 

"Tüzit megrakjuk, négyszögre rakjuk. 
Egyik szögin ülnek szíp öregasszonyok, 
A másikon ülnek szíp öregemberek, 
Harmadikon ülnek szíp hajadon lyányok, 
Negyediken ülnek szíp ifjú legínyek." 

(Szentiváni ének részlete 
a zoborvidéki Kolonból) 

  
A Szent Iván naphoz fűződő rítusokat csaknem egész Európában ismerték. A keresztény világban 

a nyári napforduló körüli Keresztelő Szent János ünnep az V. században lett általánossá. A szlávos Iván 
elnevezés arra utal, hogy a szokást a kereszténység igen korai, még bizánci hatás alatt álló szakaszában, 
délszláv közvetítéssel vettük át.(Nálunk a június hónapot Szent Iván havának nevezték.) 

A „Virágos-Világos” Szent János, avagy Szent Iván napja az egyházi év legjelesebb napjainak egyike. 
Szent Ágoston (354–430) így ír erről a napról, amely bár nem „pirosbetűs”, de mi mégis most ide sorol-
tuk: „A megszentelt János születését ünnepli az Egyház. Nincs más az atyák között, akinek születésnapját ünneppel 
ülnék meg, csak Jánosét és Jézusét...” 

Jézus születésnapja, karácsony, a téli napfordulóra került, Jánosé pont a másik „végére” esik az 
évnek, vagyis a napfordulóra. Az egyik az év legrövidebb napja, a másik a leghosszabb. Innen a 
„világos” elnevezés is: „Világolj, világolj, világos Szent János!” 

A magyar és az azzal érintkező nyugati- s délszláv nyelvterület peremén még a 20. század első 
harmadában is fennmaradó színes szokások jellegére és történeti mélységeire utalva Temesvári Pelbárt 
(1435–1504 k.) többek között szól arról, hogy az Egyház János születésének napját megünnepli „tűz vagy 
égő fáklyák készítésével” Ez azt jelenti „először, hogy megmutassa, hogy János csontjai megégettettek Sebaste városá-ban, 
mely valaha Samaria volt... Másodszor azt jelentve, hogy Krisztus mondása szerint ő volt a lángoló és világító lámpás.” 

És harmadszor is jelent valamit, tehetnénk hozzá. Azt, amit megemlítettünk egy fél mondatban, 
de amiről a népszokások „üzenete” szól: 

Virágos Szent János, 
Éccakád világos. 
Míg előtted leszek, 
Tiszteletet teszek. 
Légy azután homályos! 

* * * 

Bod Pétertől e nap szokásaival kapcsolatos értékes leírás maradt ránk: 

„Ezen a napon ilyen dolgokat szoktak cselekedni: 

1. A gyermekek szemetet, csontot egybeszednek, hogy ezt megégessék és füstöt csináljanak, amelynek az 
okát tartják, hogy a tájba a pogányok körül tüzet szoktanak volt tenni, hogy a kígyók ne szaporodjanak ott, 
minthogy ez Szent János napja tájában szokott lenni, a keresztények... a tájban tüzeket tettek, azokat által-
szökdösdék és azt kívánták, hogy minden szomorúságuk égjen el. 

2. Égő üszköket szoktak kezekben hordozni és azokkal a határokat kerülni, azt gondolván, hogy így 
áldatik meg az ő földeiknek termése. 



3. Némelyek hegyeken ezen a napon kerekeket forgatnak, amelyek azt jelentik, hogy a nap már az égen 
felső pontjára hágott és minden dolgok változnak.” 
A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az 

ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. 
A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt. Erre a tűzgyújtásra ma már 
csak a legidősebbek emlékeznek, ők azonban fiatal korukban a szokás aktív résztvevői voltak. 

A tűzrevaló majd minden lehetett. Általában a lányok gyűjtötték a tűzrevalót, sőt a tüzet is ők 
gyújtották meg. E tűz körül négy szögben ültek a leányok, legények, az asszonyok és a férfiak. A szokás 
lényeges része volt a szerelemvarázslás: nem véletlen, hogy a „szentnek” mondott énekek közben 
párosító és kiházasító dalokat énekeltek. Ez hosszú felsorolás lehetett – s az éjszaka is hosszú volt –, 
hisz nem véletlenül született meg, és innen ered az ismert szólásunk: „Hosszú, mint a szentiváni ének.” 

A magyar szentiváni szokásoknak lényeges eleme volt a szerelemvarázslás, ill. az ezzel kapcsolatos 
jóslások. Mindez a tűz körül történt ahol ugráltak, énekeltek, táncoltak, „olykor már ez pogány ba-
bonába fulladt”. Az ún. „szentiváni énekek” elsősorban a palóc vidékeken, főként Hont, Nyitra, Bars 
megyékben és körzetükben voltak ismertek. A legutóbbi időkig a Zoborvidéken maradt fenn a „hosszú 
szentiváni ének” és a tűzugrás szokása: 

 

Ég a tyüz. Szentiványi tyüz. 
Hagy égjen csak, hagy lobogjon, 
Minden sánta meggyógyuljon. 
 
Ég a tyüz, Szentiványi tüz. 
Hagy égjen csak, hagy lobogjon, 
A világ ne viaskodjon. 
 
Ég a tyüz. Szentiványi tüz. 
Hagy égjen csak, hagy lobogjon, 
Az épkézláb meggyógyuljon. 
Ég a tyüz. Szentiványi tüz. 

Danczi Lajos római katolikus plébános szerint Gímesen a következőképpen tartották a népszokást: 

„Keresztelő Szent János napjának előestéjén a legények és leányok tüzet raktak a falun kívül 3–4 
domb tetején egymástól fél vagy egy km távolságra. Este volt és csend – így a tűz messze látszott, a 
hang pedig messzire szállt. Az egyik dombról a másikra énekszóval felelgettek. E közben a tűz körül 
táncoltak és átugrálták a tüzet. Az ének befejezésekor cseresznyefüzért osztogattak a gyerekeknek. A 
hamvadó tűz felett farkasalmát és egyéb gazokat füstöltek s ezeket hazavitték orvosságnak.” 



Az első dallamfeljegyzést egyébként Atovich Ferenc közölte 1900-ban az Ethnográphiában Alsó-
Csitárról. Ez alapján az énekek valószínűsíthető sorrendje a következő lehetett: 

1. Gyülekezés (Jelenti magát Jézus...) 

2. A tűz megrakása, körülülése, és az ülésrend kialakítása (Tüzit megrakjuk...) 

3. Összeéneklések (Szentiváni tiszta búza..., Ki lovai vannak..., Ki ökrei esznek..., vagy Ki libái esznek...) 

4. „A virágok vetélkedése”. (Közben füveket szórnak a tűzbe.) 

5. A tűz águgrása: a megnevezett párnak át kell ugrania a tüzön. 

6. Körtáncok és szétszéledés. 

Ág Tibor a hatvanas években, Manga János az 1930-as években, Kodály a század első évtizedében 
gyűjtött be itt számos változatot. Most ezen feljegyzéséből adunk közre egy csokorra valót azzal, hogy a 
Zoborvidék majd minden falujában élt a szokás és ezért számos változatban ismert szinte máig. 

 

 

 

 



 

  

 



 

 



 
 


