
s Z E RKE SZTŐI ÜZENETEK

H. r. - A talentum - góregosen talanton - eredetileg súlymérték volt a
közelkelet ókori népeinél. A babiloniai, zsidó. tíruszí, szíríaí talentum 43.68
ki log ramrnot nyomott. az alexandriai, görögországi: 36.4 ki lbgrammot. Ebből

alakult ki a talentum pénzegység, mint a fent megadott súlyú ezüst értéke.
Az evangéliumban előforduló legmagasabb pénzegység. Mai pénzértékét nehéz
pontosan meghatározni: ezüstben hatezer békebeli aranyfrankot, illetve körül
belül ugyanannyi békebeli aranykoronát jelentett. Hogyan lett a talentum a
szellemi tehetségek jelzője ? Ha elolvassa a talentumokról szóló jézusi példa
beszédet (Mt, 25, 14-:'10). a következőket találja benne: "Úgy lesz akkor. mínt
azzal az emberrel, aki idegenbe készül. Összehívja szolgáit s átadja nekik va
gyonát. Egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak
egyet, kinek-kinek ráterrnettsége szerint, aztán elutazott," A bíblíumagyará
zók sokat vitatkoztak, mit értett J~?:us 'a talentumok alatt. S mit jelent a pél
dabeszéd azon kifejezése: "kinek-kinek rátermettsége szerint" adja Isten az
ő talentumait. Egyes atyák s nyomukban néhány modern szentírásrnagvarázó
szerint a talentum mindazt jelenti, ami az ember hatalmában van. Aranyszájú
Szent János az elöljárói tisztséget, vagyont, tanultságot sorolja ide. Nagy Szent
Gergely szerint a talentumokhoz hozzátartoznak: az értelem, gazdagság, mes
térség, tekintély, Szerit Jeromos szerint: a testi és lelki előnyök, természetfö
lötti kegyelmek, tudomány és ékesszólás, tisztség, hivatal, méltóság, szóval
minden, amit Isten avégből ad, hogy azzal földi életünkben sárárkodiunk az
ő dicsőségére, azaz az igazság és a szeretet szolgálatában. Mint említettük, ez
csak egyike a magyarázatoknak. A másik felfogás szerint a jézusi példabeszéd
talentuma csakis a szorosan vett természetfölötti adományokat, vagyis a ke
gyelmeket jelenti. Csak ezeket szokta Isten - érvelnek e magyarázat hívei 
elvonni azoktól, akik velük nem gazdálkodnak az ő kedve szerint, az ő szel
lemében. Ezért mondja Stolz Albán: .,Gondold meg jól, a Megváltó. akit a
szent áldozásban beléd helyeztek, .talentum' tebenned. A legértékesebb talen
tum égen és földön. Epp azért a felelősseged is nagyon nagy, vajon csendben
eltemetted-e magadban a kapott drága talentumot, haszon nélkül, vagy pedig
Isten dicsőségére és felebarátaid javára tízszeres haszonnal adod-e vissza Urad
nak és számonkérő gazdádnak." A szentírásmagyarázatokból az előbbi, Arany
szájú Szent János, Nagy Szent Gergely és Szent Jeromos értelmezése került
be a köztudatba és a nyelvhasználatba. Nemcsak a magyarba, hanem az ösz
szes európai nyelvekbe. Az angol és francia "talent", az orosz "talánt", az
olasz "talento" egyformán tehetséget, képességet jelent. bár a szó szentírási
eredete ma már egyre ink;':bb k iszorul a köztudatból.

Vince. - ]\j em kell semmiféle rendkívüli magyarázatokat keresnie, hogy
megértse önmagát és Ielkiállapotát. Ha valaki bűneire emlékezve csak a hoz
zájuk fűződő érzéki örömök emlékeit idézgeti, érthető, hogy érzéki természete
nem tud könnyezve visszagondolni cselekedeteire, nem érzi ezeket rútnak. el
ítélendőnek, leülönösen akkor. ha kapcsolatával. viszonyával nem bánt, nem
okoz szornorúságot másnak, házastársnak. Az érvényes gyónáshoz szüksóges
bánat azonban nem azonos a hétköznapi ertelemben vett érzelmes bánkódás
sal. siránkozással. mondhatnánk: érzékies bánattal. Jó és helyes, ha a bánat
oly mélyen át tudja járni szívünket, hogy könnyeink is kicsordulnak vétkeink
miatt. A sírús azonban nem okvetlenül szükséges a bűnbánat valódiságához
és a gyónás érvényéhez. Az egyik nagy egyházatya azt mondja: csak a köny
nyeidet gyalázod meg, ha sírsz bűneid felett, de míután megsirattad, vissza
térsz hozzájuk. A jó bánat alapja nem o könnyek erőltetcse és érzékiségünk
rákényszerítése arra, hogy kellemetlennek érezze azt. ami kellemes volt szá
mára. A bánat szülőanyja a helyes, tárgyilagos, nem az egyes bűnöknél hosz
szan időző, hanem minden cselekedetet sokoldalúan megvilágító lelkiismeret
vizsgálat. A helyes lelkiismeretvizs..gálat gyümölcse nemcsak a könny, 'a bán
kódás, hanem a szembefordulás a bűnnel, a bűnös állapottal, azaz az erős fo
gadás is. Ez az erős fogadás mogszülethet nagy érzelmi emóciókközött, de
rnegszülethet határozott értelmi megfontolásokból is. S az utóbbi éppen olyan



valódi értékkel bír, mint az előbbi, ha ugyan nem nagyobbal annál. A ,.h ide
gen" gondolkodó, erősen értelmi beállítottságú tudós, vagy a kemény, csupa
akarat ka tona belső számvetései és a belőlük fakadó elhatározások va jon ér
t éktelenebbek-e , m in t a művészlélek nagy érzelmi emóci ókból kirobbanó ne
kil end ül és ei ? Nézzük lelki életünk dolgait is józanul, hi ggadtan, tárgyilago
sa n. Ne m könnyű megszabaduln i v é tk ünkt ől. különösen ha az rne gszok o t t á vá
lik. Belsőnkben szüntelenül folyik énünk különböző részei között a párbeszéd,
a v ita, néha a z elkeseredett kü zdelem. Nagy , súlyos elha tározások nem pat
tannak ki lelkünkből , m int ahogy Vulkán is ten pörölycsapása nyomán ugrott
ki Zeus fá jás fejéből Pallas Athené. Sokszor kell megismét elni elha tározásun
kat, hogy erős elhatározássá érlelődjék bennünk. Sokszor összeroskadunk, el
bukunk , amíg egyszer talpon tudunk maradni. Sokat kell társalognunk sz í
vünk két lakójával: önmagunkkal és Istennel, amíg ér telm ü n k telj esen vilá
gos , akaratu n k teljesen szil árd lesz. Ezt ajánljuk önnek is, ha ki akar kerülni
a zsákutcából, ahol van. Ne akarjon nagy érzelmi megrázkódtatásokat kicsi
karni a sz ív éből, hanem gondolkozzék. Gondolja végig helyzet ét. Levelében 
nem akar j uk szószerint idézni azt - ma ga mond itéletet önmaga és az illető

férfihez való viszonya felett. Csak ennyi-e az igénye, amit abban leír? Mi úgy
lát juk. hogy több az igénye, hiszen a kkor nem panaszk ódn ék bánatának
hiánya, azaz lelki sivárs ága miatt. Igen, pontosan en-ől van sz ó, amit ki is
m ond : szenved élyének hite lesz a z ára, á ld oza ta. S hogy ebből a zsáku tcából
kikerülj ön , nem elegendő jól kibánkódni magá t időnként és m egtisztulva a
gyónásban - tovább folytatni a régi utat. Ide erős elhatározások kellenének.

Ind ex. - Két megoldás áll rendelkezésére, hogy megszabaduljon aggályai
tól. Az egyik : igy ekezzék rnegszerezn i, el ol vasni az Indexel. Legutolsó kiadása
1948- ban jelen t meg. Az a kiadvány, amelyet hajdan i hittaná ra is mertetett
önök előtt, nyilván a Luzsénszky-féle m agyar fordítás voLt. T al án anti kv ári 
umban megkaphatja valahol. A m ásik megold ás: ha va la m elyik olvasmányá
va l kapcsola t ba n aggályai támad nak, ké r je n a z olvasás á ra enged ély t az ille
t ék es főpásztorától. Az ön foglalkozása és a hivatása ol yan, hog y minden to
vábbi nél k ül m egkaphatj a az engedélyt. Az indexen levő könyvek olvasás ához
főpásztori engedély kell. De Noldin - akit mint a legszigorúbb moralis tát tar
tanak számon - az idevonatkozó Iejtegetése í so rán a következő megállapítást
teszi : ,.Necessita s tamen a ut magna utili tas leg end! l ib rum proh ib itum a b ob 
serva tton e legts excusat. saltem ub i non su ppetit occasio pe ten di li ce n tiam ."
Ha te hát a sz ükség vagy a nagyobb jó úgy ki ván ja. hogy elolvassuk a tiltott
könyvet, mentesít a törvény alól , k ül ön ösen ha nincs alkalom m egkérni az
e ngedélyt. (Lá sd No ld in , Sum ma theol. m oralis, 1961-es kiadás , II. k öt. 626.
old.) Az idéze tben fogla lt kivétel nem eredményezhet Ia x ízrnust, nem alta thatja
el lelki ism eretünk ébersége t. Valób an sz ükséges, hogy Ienri állj anak a felsorolt
körűlmények : a sz üks éghelyzet, a n ag yobb jó és az alkalom hiánya az enge
d él y kérésé re. Leveléből azonban úgy látjuk. hogy mind a három tényező fenn
fo rog az ön helyzetében. Ne a gg ályos k ódj ék. olvassa el mindazokat a könyve
ket, a melyeket hivatása folytán köteles elolvasni. Fennáll azonhan az erkölcsi
és h ivatásbeli kötelessége, hogy kritikával olvassa mindazt, ami kezébe kerül,
eltogadva, ami azokban jó, és fentartással fogadva. ami tévedés.

Dr. B. E.-né. - Nemcsak a hal álozás hó- és évfordulóján mondható gyász
mise az elh unytér t, hanem a hal ál után egy héttel is. sőt bármikor. A m ise
k önyv hat gyászmisét ismer. Az elsőt halottak napján m ondják. ezen kí vül a
pápa , a p üspök és a papok temetése alkalmával. Halottak napjára való a má
sodik és harmad ik is. A negyedik m íseszövege t haszná l j ák a v ilágiak temetése
alkalmával, a halálozás utáni harmadik, hetedik és 'harmincadik napon és a
hal ál ozás év ford u lói n. A hatodik rrnseszöveg a m indennapi használ atra szolgál.


