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K. Károly. Bpesi. Címét legyen seives közölni, hogy levélben
válaszolhassunk.

Ny. M. Mindenekelőtt egy súlyos történeti botlást kell kiiga
zítauuuk: VIII. Ince pápa nem 1404-ben, hanem 1492. július 26-án
halt meg. A vérátömlesztési históriát mindössze eg.y egykorú
író, Iufessura István, a, Diario del'la citta di Roma című nagyér
dekű napló szerzője említi. Előadáea szerint a pápa házi orvosa
három tízéves fiút rneg'öletett és ezek vérét akarta a pápa ereibe
átömleszteni. A pápa azonban visszautasította ezt, mire az, orvos,
nyilván lel!riismeretIenelljárá,sa következménvoitöl félve elmene
kübt. Infessurán kívül egyetlen említését sem találjuk a, különös
esetnek. Pedig Pastor, la pápák fáradhatatlan történetfró ia még a
kiadatlan követi jelentó:seli:e,t is átbúvárolta, Egyébként is való
színűtlen, mert a pápa, éppen minta Pastortól fedkutatot't adatok
ból látjuk. egészen jámbor és keresztény módon készült a halálra:
meggyónt, megáldozott és a· halálos ágyához hívott biborosoktól
bocsána lot kért a pápa koráhan elkövetett hihá.iéet és nyomaté
kosan lelkükre kötötte, hogy nálánál kűlönb utódot válasszanak.
;)e, mint látjuk, Inf'essura előadása is teljesen tisztázza a pápa
<zerepét a három ártatlan gyermek halálában, Igy az egész, his
; óriátu középkori mende-mondák köz,t olyan bőven sarjadó Papst
ra boln köz;ó: kell u~alnunk.

Anya és anyós. - Helyes, hogy se,g1teni akar a meg'hasoulott
t'ia tal házasoáron. Azonban azt .ajánljuk, hogy nete·gye· közvet
lenill. N em kell tulságosan meg-ijcdnio ,aMáL hORY rnost a fiatalok
vitatkoznak éS' elzlt néha hangosabban teszide. Egyik mctlett sem
ul ljou ki. Mint a házasság-ok efféle válságaiban miud.ig, it.t is
mind a két fél egy.aránt hibás. Vagy talán nem is hibásak, csak
nem volt idejük és alkalrnuk ra házasság' előtt minden kérdést
tisz.túzni, ami termószetűkhűl, ügyéniségükből kifolyóan most fel
kell hogy merüljön. Ön rrraradion kívül ra vitadkozás részletein.
Legyen a végső menedéke miud a két Iiatalnak, nkihez majd ök
Iorrluljanak tanáosért, Most az!t ,ajánljuk, beszéljen ra rokonság,
v·agy ra bará.ti társaság le,gkomolyahb fiatal asszony és férfi tag
jával. Azok moridják meg; - az nsszony a fia,t,al fele'ségnek, a
férfi a fi'rjnek, -amit ön meg akar nekik mondani s ami való
han í'elelössége tudutára ébresztheti mind a kettőt. Éppen ezért
a rokonoknak. illetve harátoknak is hagyja meg sz.igorúan, hogy
a vitatkozok közül egyiknek se, fogják pártját Kívülről csak olyas
mit szabad viifatkozó házasoknak mondarri, iami Ielocsúdásukat és
felelősségérzetük növekedését szolgálja,

St. I, Nem értette félre, a .szöveget, meor't az ellentót lU kéti for
dítás k()zöH valóban fennáll. l\Iíg a Szont István 'I'ársulat szövesre
a rabszolga-állapotból való kiszabadulásra kínálkozó alkalom fel
használására. addig az, u. n. limburg-i Biblia az abban való meg
maradásra értelmezi Szent Pál szavai,-U (1 Kor. 7, 21). Az, elJenbót
oka a görög ezöveg, amely mindkét értelemben magyarázható, s
valóhan mindkét érfelrnezésnek meg is -vanuak a képviselői és
védői la szentíráemagvarázók közö,t,t. A sz.övegö's<~z.elfüggés mintha
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a Iimburg i fordításnak kedvezne inkább. Szenh Pál ugyanis fi
k üls ő éle tá lla po ttal. a társadalmi helyzettel kapcsolatban a leg tel
jesebb kőzömbö sséget akarta a korinthusi híveknek lelkére kötni .
Ezzel a közömb öss éggel pedig n em volna teljes összhangban. ha
a keresztények csak eg y lépést i s tennének társadalmi hel yz et ük
meg vá ltozüa tás ár a. A rabszolgaság. mint az alázatossá g és enge 
delmesség gyakorlására alkalmakat bőven kínáló á llapo t , az igazi
szabads ág, a belső szabadság k íbontakozá sának cter ületo leh et. A
Iimburgi fordítás szer-in t ez vo lt Szent Pál gondolatmenete. De ha
val óbau ezt akarta is Szent P ál mondani, sú lyos t évedés volna
ben ne az embe ri m élt óságot m élven megaiázó társadalmi beren
dezkedés v éd ő iét, a társadalmi keretek megrnerev ítés ének szósz ó
I ój át, a j obbna-Lőrekv ó snek, a civ il izáció nak ellenségét l átni. Hogy
erre v onatkozólag mi a felfogása és tanítása, u hh oz lUZ Ő egész
éle tét ős tevékenység ót figyelembe kell venni. Az azonban bizo
nyos. 'hogy nem volf társadalmi forradalmár, hanem az üdvösség
nek. a lelkek ügyének munk ása, már pe,dig minden életáll a.p ot han
és társadalmi helyzetben leh et id eális életet élni. Ö mindent ter
mészetfölötti szemszögből néz, onnan pedig az elmúló dolgok na
gyon kicsinyeknek, szinte sem mik nek látszanak. Nem érdemes
teh á t leülönösebben törődni velük, hiszen csak eszközök. A cél ;1

Ki-is ztu sb an való öltözés. amel ynek megvalósulásával a társadal
mi ellentétek. a surlód ási felületek i s eltűnnek, hiszen .mincseu
több é zsi dó vagy pogány, rabszolga vagy szabad", hanem mind
nyújan I sten fiai. - .A. m ásik órtelmez és azonban ne m kevesbb,',
val ó sz íu ű , és legalább ugyanolyan s úly os ér vekke l támasztha t.
a lá. Vélem én yünk szer-in t ez a z értelmezés Sz ent P álhoz m élt őbb 

nak is Játszik. Nehezen képzelhető ugyanis el , hogy Szent Pál, aki
olya n. j ól ismerte azokat az akadályokat sőt veszél yek et , a mike t
a rabszolgasá g' a kereszténység m eg élése szempontj ából jelente tt,
aki jól tudna azt is, hogy a rabszolgaság a leg éles ebb ellentétben
van a kereszténység alapelveivel. a k i olyan ön érzettel hivatkozott
a m aga r ómai polgú.rjog ára , aZ/t kívánta volna, ho gy II rnbszol
g úk ne h a sználj ák fel a kínálkozó alkalmat a s zabadulásra a z em
bert olya n in élven megai ázó ál lapo tból. A görög szöv eg' kapcso
lá si inódia sem z árja ki ezt az ér te lmezés t. Szent P álnál urrvanis
gyakran elő fo rdul. hogy mintegy zárójelben, magyar ázó, ki eg é
szítő mellékmondatokat sző bele diktátumaiba. E7.en a helyen is
valósz ínűleg il yennel vian dolgunk. A kérdésnek egyébként dog
matikus vo na tkozása nines, 8 mivel mindkét ér te lmezés összha ng
ba hozható a krisztusi elvekkel. a keresztény tan ítással, érthetők

a v éleménykülönbségek.


