
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
L. N. Bp. - H. B. (szül, 1897) író él', esztétikus. Hosszú éveken

keresztül a Fővárosi Könyvtár könyvtári tiSZltje volt. Esz,tótika,i,
filozófiai, lélektani, szociológiai és irodalmi tanulmányai jelentek
meg. Firdeklődése sokoldalú, leginkább azonban a titokzatos Kelet
míszténiumaí vonzzák.

Henoch Apokalvpsise, bár kétségtelenül egyike a Iegjelentő
sebb apokrífoknek, de mégis csak apokrif', ami annyit is jelent,
hogy nem kinyilatkoztatás, tehát anvaga nagy óvatossággal keze
lendő. Ezen nem változtat a tény, hogy Júdás levele kifejezetten
említést teisz Henoch jövendÖ1é:séről. Még ha Henoch könyvét idé..
zi is, ami nem biatos, mert a jövendölést 'a szájhagyományból is
meríthette,akkor is csak az következik, hogy van a könyvben igaz
&ág is. Egyébként telve van mesés, legendás elemekkel. ködős,
homályos képekkel, sőt súlyos tévedésekkol is. Ilyen tévedés pl. az
angyaloknak az ernberek leányaival való kapcsolata, és legalábbis
ködösítés, amit az angyalok ár,t:al elkövetett bűnről mond. Ilyen
formában semmi teológiai alapja nincs.

Az nem lehetetlen, hogy valamilyen, az emberiség' tudatát
kínzó bűn emlékére vezették be a circumcisiot, de nehéz azt ál
liillani, hogy ez a bűn az lett volna, amelyről tulajdouképen sem
mit sem tudunk. Az tény, hogy a választott népnél Isten az Ab
rahámmal kötött szővetség jeleként rendel,tleel a circumelslót
(Gen. 17, 9 sköv.).

Az előszóban idézett Baader, F'ranz Xaver von Bsader német
filozófus és teozófus (1765-1841). Böhme miszticizmusának lelkes
híve és ellenfele a felvilágosodás kora racionalizmusának. Filo
zófiája híjával van a szilárd rendszerességnek és sokszor 1ft vilá
gos kifejezéseknek is, de jeUemz.ő rá a gondolatok gazdagsága és
a spekuláció mélysége. Halálos ágyán visszavonta Itlévedéseit és
kibékült az Egyházzal. Századunk elején ujra feléledt aZ, érdeklő
dés tanai iránt és műveit is ujra kiadták.

Siegrn. Freud megállapításait akkor is kritikával kell fogadni,
amikor teljesen szakterülotén marad. Mennvivel inkább áll ez, ha
olyan területre téved, mint Mózes c. könyvében. E. Sellinnek az a
"felfedezése", hogy Mózest me,ggy,HkoHák, és Mózes könyvei CfrY
később élt, Mózes nevű ember te.tíei,t irják Ie, minden alapot nél
külöző, vaskos torzítás és téved~s. SeIlin protestáns. biblikus, an
nak a racionalizmusnak híve, amely Mózes könyveit: azok vallás
történeti jelentősége miatt mindenképen el akarta vitatni Mó
zestől, és Jóval későbbi időből eredeztetni. Élete vége fe[é lénye
gesen módosította felfogását. 1933-ban így ir: "Látjuk. hogy az
erjedés és átmenet idejét: éljük. Az egyes irodalmi források semmi
esetre sem olyan szilárd és fogható bizonyosság-ok, mint amik
nek kezdetben tartottuk őket" Kevéssel előbb még így írt: "A
Pentateuchus a Mózes utáni időben koletkezef.t több forrás őssze;
sserkesztéséből.. , Ez az a szilárd aJ1ap,amclYeiIl II mai protes
táUl', Pentateuchus-kutatás egyértelmü biztonsággal áll."

Árra a kérdésre, hogy Krisztns halála idején kb. mennyien
voltak a zsidók és. ezeknek kb. hány százaléka tér,ti át a keresz
ténységre, számadatok hiányában még megközelítőensem tudunk
pontos választ adni. Azt sem tudjuk, hogy mennví volt Paleszfine
lakof>ainakszáma. rnennvi vo1t ezek kőzül la zsidó, és hányan
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voltak azok, akik akkor már szerte a világban szétszóródásban,
diasporában éltek. Ugyanígy nincs adatunk II megtértek számára
vonatkozólag. Ez érthető is, hiszen II meg-tórések a fokozatosan
előrehaladó apostoli tevékenységnek voltak következményei, és
évekre, söt évtizedekre volt szükség, hogya szétszórtságban lé
vő zsidók érintkezésbe kerüljenek a kereszténységgel. Az első
pünkösdön mintegy 3000 ember megkeresztelkedéséről számol be
az Ap. Csol. J eruzsálcmhen. A megtérések Palesztina más terü
letein ib Iolvtatódtak, úgyhogy a kereszténység már az aposto
lok idejében egész Palesztinát behálózta. Bár a palesztinai ke
reszténységnek az, első évtizedekben kűlsőség'eiben erősen zsidó
arculata volt, ebből azonban nem következdk, hegy nagyarányú,
tömeges megtérésekről beszélhetünk. Szonf Pál egy "maradék",
megtérésérdl beszól (Róm, ll, 7). A megtértek száma tehát arány
lag kicsiny lehetett.

Nem világos, mire alapítja azt az állítását, hogy az Ap. Csel.
10. fejezetében Péter beszédének a latinból és a görögből fordított
szővegében "éppen a Ieglényegesebb részben eltérés van. A gö
rögből készült fordítás szer-int mintha PMer még nem volna egé
bzen biztos a dolgában Krisztus istenség-ét illetőleg." Nem. tud
juk, rnilyen fordításokat olvasott, de a Szent István Társulatnak
a Vulgata alapján készült fordítása ős a görül{ alapján készült
u. n. liruburgi Szeutírás ebben a részben csak fogalmazásban
térnek el, ameIvaszöveg értelmét, lényegét; egyálta lán nem érin
ti. De nincs eltérés a görög szöveg és a Vulgata latin szővege kö
zött scm. Érthetetlen is volna Péter ingadozása, hiszen már jó
val korábban, pünkösdi beszédében, a templomban és a főtanács
elő tt mondott beszédeiben kifejezetten tanúsárrot tett Krisztus is
tenségéről. EgoyéLként természetes, hogya görög szövez "az ősibb

megfogalmazás", inert az az eredeti szőveg, míg a Vulgata la
tin szőveg» Szent Jeromos fordítása a IV. század végéről.

A Szent Péter római tartózkodását bizonyító írásos emlékek
közé sorolhatjuk. Ap. Csel, 12, 17-t, amely szerint Péter "más
helyre távozott" és Péter I. levelét, amelyet "BabylonbÓiI" ír (1.
Pét, 5, 13). Ezekef a halveket már a legrégibb magyarázat Rómá
ra értelmezte. Említi Péter római tartózkodását I. Szetit Kelemen
pápának (81-96) a korintusiakhoz írt levele, Szent Ignác vértanú-o
püspöknek (98-110) a rómaiakhoz írt levele, Szent Ireneus lyoni
püspök (177), aki kifejezetten említi, hogy Péter és Pál Rómában
tanítottlak és ott egyházat alapítottak. Ezeket az adatokat meg
erősíti a gazdag archeológiai anyag, amelyet komoly alapossággal
dolgozott fel a protestáns H. Lietzmanu, a hagyományos felfogást
Iényegében megerősítő munká.iában : Petrus und Paulus in
Rom, 1927.

Az apostolok feleségeinek életéről, sorsáról a Szeritírás nem
szó] és a hagyomány sem nyujt megbízható adatot. Nem lehetet
len, hogy azok kőzőtt az asszonyok között voltak, akik "mint
nővérek" IWbb apostol kíséretében szerepeltek, amint erről Szent
Pál is említést tCRZ (1. Kor. 9, 5). A legvalósz.ínűbb azonban az,
hogy ez a probléma megszünt probléma lenni az apostolok számára.


