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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól 

X. évfolyam. 1939. augusztus 15.

Nyáréji álom.

A tavasz és nyár évszakának találko
zása június végén történik meg. Hivatalos 
naptár csak június 21.-ét jelöli meg, mint 
az első nyári napot, mert ma Közép Euró
pában erre a dátumra esik a leghosszabb 
nappal és a legrövidebb éjszaka. Minálunk 
Magyarországon ezen a napon a nap fel
kel 3 ó. 6 perckor és lenyugszik 19 ó. 
45 perckor. Tehát a nap 24 órájából, 16 
óra nappal és csak 8 óra éjszaka. Régebbi 
korokban azonban a nyár kezdetét nem 
június 21.-én, hanem június 24.-én keresz
telő szent János napján ünnepelték és ezt 
a napot hazánkban virágos szent János 
napjának nevezték. Igen sok más ország
ban még ma is erre a dátumra teszik s 
ünnepük a nyár kezdetét. így a déli félte
kén; a délamerikai államokban, (pl. Brazí
liában) már hetekkel előbb készülnek a 
június 24-iki ünnepre, amelyet ahhoz ha
sonló víg pompával ünnepelnek meg, mint 
az angolok a karácsonyt. Csakugyan a déli 
földtekén a június 24.-i nap megfelel a mi

karácsonyunk dátumának, mert hiszen ott 
akkor kezdődik a tél, éppen úgy, mint 
ahogy ott március 21.-én kezdődik az ősz. 
Amíg nálunk a nyári melegek júliusban és 
augusztusban a legnagyobbak, — addig a 
déli féltekén ez a két hónap, július és au
gusztus, — a leghidegebb, ilyenkor van ott 
a legnagyobb „tél." Június 24 ott, az 
Egyenlítőtől délre fekvő amerikai orszá
gokban, elsősorban a gyermekek ünnepe, 
mint nálunk a karácsony. Az északi föld
tekén a karácsonyi napokban vannak a 
legrövidebb nappalok és a leghosszabb éj
szakák, — ugyanezek a déli földtekén a 
június 24 körüli napokra esnek.

Igen jogosan felmerülhet az a kérdés, 
hogy miért halványodott el az európai or
szágokban a nyár kezdetének megünnep
lése és miért haltak ki azok a szép szo
kások, amelyek évszázadokon keresztül eh
hez a naphoz fűződtek? Minden ünnepnek 
kihalása fájdalmas veszteség az emberiség 
életében, mert elszegényedést, elsorvadást 
jelent s így az ember otthontalansági érzé
sét, — fájdalmas magányát — fokozza.
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Érthető, tehát ha valamely ünnep el
múlásába nem egykönnyen nyugszunk bele, 
hanem kutatjuk azokat az okokat, amik ki
halásához vezettek. Hátha kérdezősködésünk 
olyan válaszokhoz vezet, amelyek új erő
ket lobbantanak fel és a nyár kezdetének 
ünnepléséhez új utakat nyitnak.

Ismeretesek azok a kedves és szép 
népszokások, melyek egykor a nyár kezde
tének megünnepléséhez fűződtek. A szent 
János-napi tüzek mindenfelé égtek, erdőkön 
és mezőkön, völgyeken és hegyeken, — 
számtalan népköltemény és társasjáték ma
radt meg, amelyeket a szent János-napi tü
zek mellett mondtak és játszottak. Közis
mert például, hogy a .tüzet átugrálták és 
ehhez az ugráláshoz különböző hiedelme
ket és babonákat kapcsoltak. Azt gondol
ták, hogy aki a tüzeket átugrálja, a tűz 
felett megtisztul. Ez a hiedelem egy még 
régebbi szokásnak, a tűzkeresztségnek volt 
felelevenedett új formája. Igen természetes 
is, hogy a nyár kezdetét összefüggésbe 
hozták a tűzzel, mert hiszen ekkor kezdő
dik, — a nap tűző ereje folytán — az 
igazi meleg időjárás és evvel együtt a föld 
adományainak megérése és fokozatos lea- 
ratása. A régi korok embere szükségét 
érezte annak, hogy a természet kegyes és 
adományozó korszakának, a nyárnak meg
kezdésekor, hálával forduljon azok felé az 
égi hatalmak felé, akik a nyarat elhozzák 
és evvel lehetővé teszik, hogy a föld erői 
ne haljanak ki, hanem továbbra is terem
jenek és termésükkel gazdagítsák az em
beriséget A nyár adományai nemcsak hasz
nosak és nemcsak életünket biztosítják, 
mert a táplálékot és a tüzelőt, a ruháza
tot adják, hanem szépségekkel is eláraszt
ják a földet! Hiszen a nyár az az évszak, 
amikor bárhova is tekint a szem, — földre, 
vízre, égre, — mindenütt csak szépséget,

boldogító színeket, örömöket, fényeket lát
hat.

A nyár kezdetének hazai megünnep
léséről Kandra Kabos a maga Magyar 
Mythologiájában még 1897-ben így ír: „A 
virágos szent János éjjelén tartott tűzünnep, 
a hazai népszokásban legtovább fönntar
tott maradványa az ősvallásnak. Az év leg
szebb részében, leghosszabb napján: június 
24.-én tartatott s a „Napistennek" szentelt 
ünnep volt. Hagyományának töredékei mai 
napig fönnvannak. így a jó palóczoknál és 
egyéb helyeken, a szentivánéji tüzugrásban."

Azután részletesen leírja a „virágos 
szent János éjjelén" még az ő idejében 
tartott tűzünnepeket, s megállapítja, hogy 
ezek „utolsó fellobbanásai az Ősök szent 
tüzének!" majd a következőket írja: .

„Egykor virágos szent János napja 
sokkal szertartásosabb volt s jobban ki
domborodott, mint ma. Ez valamikor kivált
képen a hajadonok ünnepe volt A haja- 
donok a János-tüzekhez párlásra alkalmas 
„virágos" füveket vittek magukkal. Még ma 
is éneklik bizonyos vidékeken a régi szent 
János-napi éneket:

Virágos Szent János!
Éjszakád világos!
Mig előtted leszek,
Tiszteletet teszek!
Csak addig világos,
Úgy aztán homályos!

Szent János napi másik dal töredéke, — 
melyhez az ősfelfogás nyilván „a fáradtan 
megérkezett s anyja ölében édesdeden szen
dergő Nap* — mítoszát kötötte, így szól: 

Lassan csendéljetek 
Én apró diákim,
Hogy aludjon Mária 
Napfel költig!
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Aranyhajú Mária,
Rendítsd alá a napot!
Hozd estére a holdat,
Ahol a nap elnyugszik.
Máriában elnyugszik!"*

Kandra Kabos könyvének megjelenése 
óta eltelt több mint 40 esztendő megint 
igen sokat elmosott, az ő idejében még 
fennállott ünnepekből s a Kandra Kabos 
könyvében felsorolt virágos szent János- 
napi népszokások ma már teljesen kihalóban 
vannak hazánkban is, s ma már talán az 
egyetlen emberfajta Magyarországon, aki 
a nyarat hálával és áhítattal ünnepli: — 
az arató. Az aratás megkezdésekor még 
dívik egy-két kedves szokás megtartása, 
az aratás befejezésekor pedig az aratóün
nepélyek megülése.

Kétségkívüli tény, hogy a nyár áldá
sai és adományai szoros összefüggésben 
vannak a nappal, a nap erejével, fényével 
és melegével. Ha a nap nem sütne felénk, 
akkor a földön élet és virágzás nem volna 
lehetséges. A nap ereje teremti meg: a 
nyár szépségei és kincsei mind a nap ha
tására születnek meg. Ezt ősidőktől fogva 
mindig tudták és ezért a nyár megünnep
lése egyúttal a nap ünneplése is volt. 
A nap földi jelképe a tűz. A nyár kezde
tének ünnepélyeire nem hozhatták le az 
égről a napot, tehát tüzeket gyújtottak és 
a tűz lobogásában a nap melegét és a 
napfény erejét tisztelték. A nyáreleji áhita- 
tos ünnepségekben a tűz mindenkor a nap 
helyettesítője volt s a lobogó tüzet úgy 
állták körül, mint az égi napfény földi kö
vetét. Ezeket az ünnepségeket mindenkor 
este rendezték s voltak vidékek, ahol az 
este meggyujtott szent János-napi tűz, több

* Kandra Kabos: Magyar Mythologia Eger. Beznák 
Lajos könyvkereskedő bizománya 1897.

napon keresztül égett éjjeleken át. Felme
rül az a kérdés, hogy vájjon miért éppen 
este és éjszaka gyújtották meg ezeket a 
tüzeket, miért nem nappal, amikor a nap 
felettük ragyogott és amikor a földi tűz 
lángjai az adományozó és áldástosztó nap 
felé szánhattak volna? Erre a kérdésre le
hetne azt válaszolni, hogy nappal nem ér
tek rá ilyen ünnepélyek rendezésére, mert 
hiszen a nyár megérkezésével elkezdődött 
az aratás ideje és a munka megsokszoro
zódott. Továbbá azt is lehetne válaszolni, 
hogy a tűz szépsége, — áhítatot és tisz
teletet gerjesztő lobogása — csak a sötét
ségben érvényesül kellőképpen, csak ott 
jelenik meg teljes pompájában. Mindkét 
válasz bizonyára meg is felel az igazság
nak, azonban van még egy másik, sokkal 
mélyebb ok is, amiért a nyárünnepélyi tü
zeket nem nappal, hanem éjszaka gyújtot
ták meg.

Június 24.-én keresztelő szent János
nak nem neve, hanem születésnapja van. 
A majdnem kétezer év óta fennálló keresz
ténység keresztelő szent János személyéhez 
fűzte hozzá a nyár megünneplését. Külön
böző országokban keresztelő szent János
nak a szent Iván nevet adták, így nálunk 
is használatos volt a virágos szent János 
mellett ez a név is, ezért tehát a június 
24.-i éjszakát gyakran szent Iván éjszaká
jának is nevezik. A szent Iván-éjj elneve- 
vezés tehát azonos a nyár megérkezésének 
ünnepével. A költők és a nép látomásai
ban úgy jelent meg szent Iván-éjjele, mint 
egy nagy fordulópont a természet életében, 
mikor kinyílik egy nagy-nagy kapu és a 
természet megtelik olyan tündérekkel, akik 
egyébként alusznak, vagy pedig más csil
lagokon laknak. De a monda szerint szent 
Iván éjjelén nem csak a költők és a nép 
látnokai nyernek képességet arra, hogy a
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tündéreket, manókat, sellőket stb. szemtől- 
szembe lássák, hanem ezen az éjszakán a 
közönséges halandók is alvás közben csu
dálatos álriiokhoz jutnak s így álmaik ré
vén ismerkednek meg a természetben egyéb
ként láthatatlanul szorgoskodó rejtélyes lé
nyekkel. Ezen az ősi hiedelmen alapszik a 
„nyáréji álom," vagy „szentivánéji álom" 
mondája.

Szent Iván-éjszakája tehát a monda 
szerint nemcsak az emberek ünnepe, ha
nem a tündéreké is. A mondában a tün
dérek négy csoportja ismeretes: a levegő, 
a víz, a föld és a tűz tündérei. Ezek kö
zül nyáron bizonyára az utóbbiak játszot
ták a legnagyobb szerepet.

A pajzán, szorgalmas, vidám és tréfás 
tündérsereg a monda elképzelése szerint 
nemcsak azért van a földön, hogy tréfát 
űzzön és pajzán csínyeket kövessen el, ha
nem azért is, hogy a természet munkáját 
végezze. Más és más tündérek görgetik a 
folyók vizeit előre, mások hasítják meg a 
sziklákat, megint mások növelik meg a ki
csiny magból a hatalmas, terebélyes, szá
mos fákat és ugyancsak mások fakasztják 
ki a virágokat és érlelik meg a gyümöl
csöket.

A „Szentivánéji álom" mondáját szám
talan költőn, muzsikuson stb. kívül az an
golok és németek legnagyobb költői: Sha
kespeare és Goethe is feldolgozták. (Utób
bi nagy színmüvébe a „Faust"-ba szőtte 
bele: „Nyáréji álom" címen.) Shakespeare 
„Szentivánéji álmá“-t pedig, a legnagyobb 
magyar nyelvmüvész: Arany János fordítot
ta le magyarra.

Szent Iván éjszakájában sürgölődő tün
déreket Shakespeare így írja le:

Virág Tündér monológja:
Hegyen át, völgyön át, 
Tüskén-bokron keresztül,

Berken át, kerten át,
Tüzön-vizen keresztül,
Járok, hol madár sem volt, 
Sebesebben, mint a hold! 
Tündérkirályné az asszonyom,
Fűre gyöngyét én harmatozom, 
Testőre a sok kankalin, 
Aranyköntöst rája ád,
A pettyek rajta mind rubin,
Azokba rejti illatát.
Most itt néhány csöpp harmatot

szedek.
S gyöngyül akasztom a kikirics

szemébe!"

Tündérkirálynő a tündérekhez:
„No még egy körtánc, egy tündéri dal,
És akkor egy perc, harmadára el:
Ki férget ölni, pézsmák bimbain,
Ki bőregérrel vívni szárnyakért,
Hogy kis manóim öltönyt kapjanak;
Ki megelőzi a lármás baglyot,
Mely itt huhogva nagy szemet mereszt.

Tündér király:
Úgy, királyném, szaporán, 
Lebbenünk az éj után!
Kerüljük a földgolyót,
Sebesebben, mint a hold!

Ám a nyár legendájának megvilágítá
sában: a tündérek, amikor a természetben 
végzik munkájukat, nem saját magukból 
merítik bölcseségüket, erre ők képesek nem 
lennének. Ők csupán hü és kedves szol
gák, serény és találékony munkások, akik 
hatalmas égi lények, angyali lények veze
tése alatt állanak. A tündérek dolga, hogy 
eme fenséges és magasztos égi lények pa
rancsait végrehajtsák. A tündérek angyali 
parancsolói viszont a tündéreknek átadott 
bölcseségüket a teremtő istenség közvetlen 
szemléletéből merítik. Ök fenségesek és
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tiszták, ezért állandóan a teremtő Atyais
ten közelében élhetnek s tőle tudják, hogy 
minek kell végbemennie a földön s a tün
déreknek szóló parancsaikat e szerint osz
togatják.

A nyár tündéreinek és angyalainak 
eme szentivánéji rejtelmeit egy késői szent- 
ivánéjszakai ének így írja le:

„Acélkék vizeken,
Lenge nádszálakban,
Hattyú fellegekben, 
Vándormadarakban,
Bölcseségek laknak,

Minden fa és fűszál,
Az ő fiuk, lányuk,
Virág gyümölcs és mag,
Az ő betelt vágyuk:
Életfészket raknak.

Bármit földön, égen,
Mi van és leendő,
Lételőn és végen,
Újra eljövendő:
Angyal kezek adnak.

Kilenc soros lépcsőn,
Égből fel le járnak,
Dühös árvizeket,
Dús áldásra váltnak,
Egy Urat szolgálnak.*

Ahhoz, hogy megértsük azt az össze
függést, ami keresztelő szent János és a 
nyár között van, meg kell gondolnunk, hogy 
nyáron már rövidülnek a nappalok, — a 
nappal hosszúsága éppen a nyár megkez
désekor érte el a tetőpontját és attól kezdve 
az éjszakák hosszabbodnak. Tehát amíg 
egyrészt, — mint ahogy fenntebb elmondot
tuk, — a nyár csakugyan az érés és ter
més korszaka, — addig egyúttal a nyár a 
rövidülő nappalok évszaka is. Másszóval 
ez azt jelenti, hogy keresztelő szent János

születése arra az időpontra esik, amikor 
mind rövidebbé és rövidebbé fognak válni 
a nappalok és mind hosszabbá az éjsza
kák. Keresztelő szent János -— az evangé
lium szerint — maga utal erre, amikor azt 
mondja, hogy „ő neki növekedni kell ne
kem pedig alább kell szállanom!" Látszik 
tehát, ebből, hogy ő a saját lényét a nap
palokkal hozza összefüggésbe és valakivel 
összehasonlítja magát, aki viszont az éjsza
kákkal van kapcsolatban és aki ugyanakkor 
nőni kezd, amikor ő fogy. Kérdés: ki az 
a valaki, akihez keresztelő szent János ma
gát hasonlítja és aki a hosszabbodó éjsza
kák útján jár?

‘ Keresztelő szent János mondásának 
feltűnő vonása, hogy abban semmi fájda
lom sincsen. Ö nem búsul afelett, hogy ő 
ezentúl mindig fogyni fog és hogy valaki 
más, az ő rovására, viszont egyidejűleg 
folyton nőni fog. Keresztelő szent János 
nem bánattal és szomorúsággal szögezi le 
ezt a tényt, hanem odaadással és szeretet
tel. Mindazok, akik a nyáreleji ünnepséget 
bensőséges szívvel megtartották, ismerték 
azt a rejtélyt, ami keresztelő szent János 
mondásához fűződik és tudták, hogy ke
resztelő szent János szívében miért nem 
volt fájdalom, az ő nappalainak fogyása s 
a következő éjszakák növekedése miatt. 
Ennek a rejtélynek ismerete magyarázza 
meg, hogy a nyári ünnepekben, — szent 
Iván éjszakájának megünneplésében, — so
hasem volt semmi fájdalom, bánat és me
lankólia. Pedig ezeknek az ünneplői ugyan
úgy tudták, mint mi is, hogy a nyár be
álltával éppen annak az égitestnek, a 
napnak, külső ragyogása fog fokozatosan 
megrövidülni, amely égitestnek köszönhető 
a nyár és amely égitest tiszteletére rende
zik ezeket a nyári ünnepeket. Voltaképen 
majdnem érthetetlen, hogy ezekbe a nyári
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ünnepekbe nem vegyült bele a fájdalom 
és a szomorúság mellékíze, mert hiszen 
igen természetes lett volna, hogy amikor 
egy égitestnek adományait és áldásait ün
nepük, akkor egyúttal szomorkodjanak is 
annak az égitestnek egyre rövidebb ideig 
tartó tündöklésében. Ezt az érthetetlenséget 
csak úgy tudjuk feloldani, — csak úgy 
tudjuk megmagyarázni, — ha feltételezzük, 
hogy a nyár elejének ünneplői ismertek 
egy titkos vigaszt, ami a napfény megrö
vidülésének ténye helyébe új reményeket 
és új bizodalmát öntött beléjük bizonyára.

Titkos vigaszuk azonos volt avval, 
ami keresztelő szent János lelkének meg
adta az erőt és odaadást, ahhoz, hogy 
belenyugvással és áhítattal fogadja a maga 
megrövidítésének végezetét.

Amint látjuk, a nyár ünnepének nagy 
rejtélye voltaképen a következő kérdés 
köré csoportosul:

vájjon mi tette a nyár megünneplöit 
olyan teljes szívvel örü/őkké és bizako
dókká akkor, amikor tudták, hogy ünnep
lésük tárgya: a mindent megaranyozó, 
megszépítő, érlelő és áldásthozó nap ere
jéből egyre kevesebbet fognak kapni? Mi 
tette lehetővé, hogy ezek az ünneplők ki
zárólag csak örömet és lelkesedést éreztek 
és semmi bánat és félelem nem járta át 
lelkűket? Mi volt a vigasztalásuk, mi volt 
bizodalmuk, mit jelentett részükre keresz
telő szent János mondása és hogyan ta
lálták meg keresztelő szent János mondá
sában, alakjában és sorsában a nyár rej
télyének megoldását?

Erre a kérdésre talán leginkább akkor 
kapjuk meg a választ, ha magával keresz
telő szent Jánossal foglalkozunk s az ő 
életsorsába mélyedünk bele. Tudjuk: ő azt 
mondta magáról, hogy ő „kiáltó szó a 
pusztában és azért jött, hogy előkészítse

az Úrnak ösvényeit." Tudjuk: életének 
egész működése Krisztusra irányult. Ő a 
legutolsó hatalmas egyéniség azoknak a 
nagy Hirdetőknek sorában, akik az em
beriséget, az egész történelem folyamán 
előkészítették Krisztus eljövetelére és fel
ismerésére: Nóétól kezdve, Mózesen és a 
zsidó prófétákon, Zarathusztrán, Hermestris- 
megisthoson stb. keresztül. Ö Krisztust 
— akárcsak nagy Hirdető elődei, — több
szörösen karakterizálta egész Izráel előtt, 
hogy a választott népet képessé tegye 
Krisztus felismerésére és befogadására. 
„Én vízzel keresztellek titeket, de aki utá
nam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját 
hordozni sem vagyok méltó, — 0 szent 
lélekkel és tűzzel keresztel titeket." — „Ö 
az, aki utánam jő, de előttem lett, mert 
előbb volt nálamnál!"

De keresztelő János Krisztus műkö
dését nem csak úgy segítette elő, hogy 
Neki messzire világító és messzire szóló 
előhírnöke volt — hanem még egy más 
cselekedetével is. Avval, hogy ő keresz
telte meg a Jordán folyóban názáreti Jé
zust. E keresztelési aktus alkalmával nyílt 
meg az ég és názáreti Jézusra szállott a 
Szentlélek hogy így ő  az Ő krisztusi műkö
dését megkezdhesse. A keresztelés megtör
téntéig názáreti Jézus visszavonultan élt és 
világmegváltó munkájába még nem fogott 
bele; ez csupán csak a keresztelés megtör
ténte után következett be. Keresztelő szent 
János tehát a keresztelés tényével — amire 
Jézus maga szólította fel őt — is szolgálta 
Krisztus művének megindulását.

Tudjuk azután, hogy keresztelő szent 
János élete milyen tragikus véget ért, ameny- 
nyiben egy gonosz érzelmű fejedelemi pár 
lefejeztette őt azért, mert ő tiszta életre 
intette őket. Vértanúhalálának egyik oka 
bizonyára az, is volt, hogy működését
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nem nézték jó szemmel és nem helyesel
ték, hogy ő minden erejével Krisztus szol
gálatában áll és Krisztus tanait terjeszti. 
Elvárták volna tőle, hogy a maga nagy 
népszerűségét, hatalmas erkölcsi és szellemi 
egyéniségét, példaadó erejét, ne Krisztus 
szolgálatában használja fel. Azonban ezt 
hiába várták tőle, ő születésétől kezdve 
tudta, hogy élete célja Krisztus előkészítése 
és Krisztus felismerése. Élete célját minden 
tekintetben hűségesen be is töltötte: Krisz
tus működését a legteljesebben előkészí
tette és mikor Krisztussal találkozott, ak
kor Öt a názáreti ács egyszerű köntösében 
és mit sem eláruló külsejében is felismerte, 
így nem történt vele meg az a szerencsét
lenség, ami annyi más kortársával és utód
jával megtörtént volna, hogy nem ismeri 
fel Azt, akiért dolgozott és akiért mindenét 
áldozta . . .

Keresztelő szent János a történelem
nek az a nagy alakja, aki örökreszólóan 
példázza a próbát megállt embert, a felis
merhető embert. Hányán vannak mellette, 
— előtte és utána, — óriások és törpék, 
akik e döntő pillanatban, — ellentétben 
vele, — a próbát nem állták meg, mert 
akaraterejük és felismerőképességük cser
ben hagyta őket. A próbát meg nem állt, 
az idejében felismerni nem tudó kicsinyek 
és nagyok tömegéből, magasra emelkedik 
ki, az az örök felismerő, az örök próba- 
megálló.

Ha így felidézzük magunk elé keresz
telő szent Jánosnak, a nyár szentjének 
alakját, s sorsának egyes momentumait: 
megvilágosodik előttünk fentebbidézett 
mondása, hogy „ó neki növekedni kell, 
nekem pedig alább kell szállanom!" Ezt 
a mondást ő sajátmagára és Krisztusra al
kalmazta és kettős értelmet adott neki. 
Mondásának első értelme nyilvánvalóan az,

hogy ő már befejezte előkészítő és előse
gítő működését s ő mindinkább háttérbe 
szorítja önmagát, míg Krisztus működése 
most indul hatalmas útjára és mindinkább 
nőni és terjedni fog. Mondásának ez az 
értelme jóslás is volt egyúttal, amely tel
jességgel be is vállott s amelynek igazát 
az ő vértanúhalála egy örökkévalóságra 
megpecsételte. Csakugyan az ő napja ha
marosan leszállóit, míg Krisztus működése 
mindinkább növekedett. Mondásának ez az 
első értelme igen világos: A második azon
ban rejtett összefüggéseket nyilatkoztat meg. 
A második értelem szerint önmagát össze
hasonlítja a rövidülő napokkal, Krisztust 
pedig a hosszabbodó éjszakákkal. Nyilván
való tehát, hogy a Krisztust előkészítő 
munkaműködést párhuzamba vonja a menny
bolton ragyogó égitesttel: a nappal, — ma
gát a krisztusi működést pedig az éjszaka 
hosszabbodásával állítja párhuzamba — va
gyis a naphoz a Krisztust előkészítő ótesta- 
mentumi és misztérium kultúrákat hason
lítja: az éjszakához pedig Krisztust. De 
hogyan lehetséges ez? Hiszen Krisztus 
szellemisége az égitestek közül egyedül a 
nappal hasonlítható össze, egyik más csil
lagzattal sem. Krisztus maga mondta ön
magáról, hogy ő az élet, az örökélet! Az 
életnek pedig a nap a forrása mi máshoz 
volna tehát Krisztus inkább hasonlítható, 
mint a naphoz? Miért hozza mégis keresz
telő szent János Őt a hosszabbodó éjsza
kákkal összefüggésbe?

Keresztelő szent János hasonlata annál 
rejtélyesebb, mert hiszen a Krisztust elő
készítő kultúrák, jelképes nyelven Krisztus
ról mindig úgy beszéltek, mint a „nap- 
istenről" s azt mondták: Krisztus áldozata 
épen abban van, hogy Ő, aki az ég leg
gyönyörűbb pontján, a napban lakozott, 
napbeli hazáját felcseréli a föld szenvedé
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seiért. Természetesen eszerint a felfogás 
szerint „nap" alatt nem csupán a fizikai 
égitest értendő, amelyet a csillagászok és 
fizikusok vizsgálnak és leírnak s amelyet 
testi szemeinkkel, mint hatalmas fénygo
lyót, — mint óriási fény- és hőforrást 
láthatunk, — hanem a „nap" alatt értendő 
mindazon égi isteni erőknek ama forrása, 
ami a földre életet, növekedést és áldást 
sugároz le. A „nap“ alatt, — eszerint a 
felfogás szerint — értendő az égi szere
tetnek ama központja, amelyik teljes ere
jével, melegével és fényével fordul a föld s 
annak lakói felé s amelynek jóvoltából a 
föld egyáltalában létezhetik. Ilyen értelem
ben mondották a Krisztus eljövetelére jó
solva utaló régi ótestamentumi és miszté- 
riumi kultúrák nagy képviselői, hogy a 
földre leszállni készülő istenség, — az 
Atya egyszülött Fia, Krisztus, — eredetileg 
a „nap“ lakója, a „nap“ vezérlő szelleme 
a „nap" istene és földreszállásával azt a 
célt szolgálja, hogy a „nap“-ban koncent
rált égi erőket lehozza az égből a föld 
lakóinak. Ha ezt nem tenné akkor a föld 
kihalna, mert életbentartására többé nem 
volna elegendő a távoli égből reásugárzó 
napfény.

A Krisztus eljövetelét sok sok évszá
zadon át megjósoló kultúrák szerint, a 
bűnbeesés következtében betegség, halál 
és vétek borítja be a földet és a bűnnek, 
betegségnek és tévedésnek erői mindinkább 
olyan hatással lesznek, hogy kiölik az 
életerőket, nemcsak az emberi fajból ha
nem a természetből is. Ezt úgy a termé
szettudósok, mint a művelődéstörténettel 
foglalkozók évezredeken keresztül tudták, 
mert hiszen az emberiség erőbeni állapota 
és a föld természetes termőképessége év
századról évszázadra fogyott és réges-ré-

gen nem hasonlítható többé össze az
zal, amilyen egykor — a bőség korsza
kaiban —  volt.

Azok a régi kultúrvezérek, kik Krisztus 
eljövetelét előre látták, — mint pl. a zsidó 
próféták, vagy kelta papok, — meg voltak 
győződve, ha Krisztus nem hozza meg 
áldozatát és nem száll le a földre s nem 
hozza le magával azt az erőt, aminek külső 
jelképe a mennybolton ragyogó nap: ak
kor az emberiség és a természet a föld 
hátán' kipusztul, hiábavalóvá válik a terem
tésnek az a csodás munkája, amely a föl
det lakóival együtt a semmiből előhívta. 
A Krisztus eljövetelét előkészítő eme régi 
kultúrák úgy látták, az emberiség és a földi 
természet léte vagy nemléte függ attól, 
hogy Krisztus elhagyja-e „nap“-beli hazá
ját, leszáll-e a földre és emberréválva, — 
majdan pedig feltámadva — lehozza-e ide 
az új életre keltő, megváltó erőket?

Nyilvánvaló, hogy keresztelő János 
Krisztus eljöveteléről szóló tudását, ugyan
azokból a forrásokból merítette, ahonnét 
nagy Hirdető-elődei — a próféták s a 
misztérium iskolák bölcsei — merítettek. 
Nyilvánvaló, hogy ő is ismerte azokat az 
évezredes felfogásokat, melyek Krisztust 
úgy jellemezték, hogy jelképévé a napot 
tették s jellemezésére a „Napisten" nevet 
találták ki! Nyilvánvaló, hogy keresztelő 
János tudta mindezt és tudatosan állította 
oda az emberiség elé az evvel ellentétes 
új igazságot! (Folyt, köv.)
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