
SZERKESZTŐI űZENETEK

AZ ÖSMAGYAR NEVEKROL. Készséggel adunk helyet az itt
következő levélnek: Fájdalommalolvastam a Vigilia nemr ógibeu
megjelent egyik szerkesztői üzenetét, amely olyan mereven szem
behelyezkedett az ősmagyar keresztnevek használatával. Csak n
franciákuak lehetnek Honoréík, Claudeljaik, Armandjaík, az an
goloknak Edwardjaik és Alfrédjaik. anémeteknek Friedrichjeik, .
Dístr-lchjeik, Wolfgangjaik, a szlávoknak Dragomiriaik, Bohus
lavjaik és Svetozárfaík'l Csak a magyar ifjak és leányok nem kap
osolódhaénak bele nevükön keresztül az Árpádi-kor magyar ég ka
tol ikus szempontból egyaránt nagyszerű és hősies korszakába ~
Vagy nekünk is szabad, ho,gy ősmagyar neveink legyenek, de csak
néhány: Géza. Gyula, Béla, Zoltán, Árpád 7

Téved, aki azt hiszi, hogy az ősmagyar névvel pogánykodni
akar valaki, Hogy akarhatna, amikor ezeknek a neveknek túl
nyomó többségót a legkeresztényibb, a legkatolíkusabb korból, a
középkorból ránkmaradt emlékekből ismerjük! Ha valakinek pél
dául kedve támadna a Buzád névhez. tugyan ki ütközhetne meg
ezen, mikor Boldog Bánfi Buzád domonkos 1242-ben az oltár előtt
ezenvedett a tatárok kezétől vértanúhalált ~

De a többi név is, arnelv így nem dicsőült meg. kereszfénnvé
tehető kétféle módszerrel, Az e:gyik az, hogy leforditoa egyeztet
hető valamelyik ezeninek a neoéoel, Az Úr Krisztus is Kéfásnak
nevezte el az apostolfejedelmet, és mi görögre fordított néven is
merjük Péternek. Ennek fordítottját meg lehét tenni felújítandó
nevelukkel. Igy lenne az Aba (= ,atya) nevet viselő magyarnak
Szt. Paternus (nov. 12.) a védőszentje, Ajtonynak (= arany) Szt,
Aurelius (márc, iai, Békésnek Szt. Pacificus (okt. 7.), Biberka
női 'név viselöjének Sst, Ruf'ina (ápr. 6.), Kevének (= kő), Szt,
Péter, Turulnak és Kartalnak (= sas) Akvila (júl. 8.). stb.

A másik lehetőség a ,'okonhangzású szent neoéoet: 1Jaló azono
sítás. Ezt gyakoroltuk már eddig is azzal a pár ősmagyar névvel,
amely használatban van. Igyeg'ynek vettük a Gyulá:t .Iuliusszal,
Bélát Adalberttel, Jenőt Eugeniusszal, Etelkán, Adelheiddal stb.,
jóllehe,t sem a két szónak nyelvészetileg, sem a két nevet viselő

két személynek történetileg nincs egymáshoz semmi köze. E7;Cin
as alapon lehetne Csabának Sabbas (dec. 5.), Ákosnak Achaeius
(jan. 2,), Kadocsának Gaudencius (júl. 1.), Szabolesnak Sabbaeius
(szept, 19.), illetve Sabbaeia (júl. 4.), Emőkének Immaculata (dec,
8.) stb. a megfelelője, ill. védőszentje.

Ha ilyen felvilágosítást kapnak a szülök a Jrereszteléskor. ez
zel eleget teszünk az Egyháznak a 761. canonban kifeje7Jett ren
delkezésének. és nem kell még más nevet a magyar név mellé ven
ni. Ezt az is mutatja, hogy még 1935-ben eszterg'orni egyházme:gyei
jóváhagyú'S1sal megjelent Meskó Lajos toldából az Ősmagymr ke
resztnevek - keresztény szellemben c. könyvecske, amely eet a
m~()ld:l!'jt propazál ia.

Felületes gondolkodás ezek:·eta neveket úgy elintézni, hogy
ezek pogány nevek, Pogány tartalmuk nincs már ezeknek a ne
veknek semmi. 00 igenis van magyar jeUegük, és a kettő nem
ug-yanaz. Rőt a keresztény magyar középkor. seelleme lenp,- el ne
vek legtöbbje felett. és felújításukkal eev újabb szállal kapcsol
juk a magyarságot a kereszténységhez. .Dr, Fekete Antal piarista.
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Rokon. - Azt kérdezi ön, hogy rokona, aki elváltan ujra férj
hezment és ezért nem járulhat a szentségekhez, vajjon hallgat
hat-e szentmisét l Nos, nemcsak, hogy hallgathat, hanem köteles
hallgatni mirrden vasárnap és a kötelező ünnepeken. Éppen így
köteles imádkozni is. Magyarázza meg On neki, hogy ne szakít
son meg mostani állapotában sem miudeu kapcsolatot az Egyház
zal, vegyen részt a golgotai áldozat vértelen megismétlésónek be
mutatásán az alázatos vámos és az őskeresztény vezeklők lelkü
lelével és kérje Istent, adjon megoldást és kivezető utat számára.
Mondja meg neki, hogy igen rosszul tudja a katekizmust: a bű

nös ember imádsága felől az Egyház soha nem tanította, hogy
hiábavaló és felesleges, mert azt az Isten nem hallgatja meg. Ha
egy bűnös Isten irgalmáért esd, ha azrt kéri tőle, hogy adjon
erőt és alkalmat állapotából felemelkedni, nem fordítfa el a lelkek
végtelen irgalmú orvosa az orcáját.

N. N. - Pécs. - A kérdés, melyet levelében felhoz, szokatlan,
de érdekes és tanulságos. "Feleségem, azon a címen, hogy há
rom gyermekének gondozásában igen kifáradt, elutasítja, hogy
velem együtt imádkozzék elste és re,ggel. ÉnI ugyanis térdenállva
szoktam elvégezni a rózsafűzért a bűnösökért és az emberiség
békéjóért. Mi legyen az álláspontom ezzel kapcsolatban1 Helyes-e
feleségem viselkedése 1" - Az Egyház ajánlja. hogy a családok
imádkozzanak közösen. Dc ez nem parancs részéről, hanem aján
lás, buzdítás és kérés. Az. állapotbeli kötelességeket teljesíteni pe
dig alapvető fontosságú törvénye a keresztény életnek. E köte
lezettségek jó teljesítéséhez hozeátartozik, hogya családanya ki
is pihenje magát. E kettő figyelembevételével kell megtalálni a
megoldást. A megoldást pedig, mint az életben oly gyakran. nem
a célkitűzések merev végrehajtása, hanem a hajlékony, alkalmaz
kodó, szellemes é-s bölcs ötlet hozza meg. Imádkozzanak együtt a
gyermekekkel este, amennyit azok elbírnak. Akkor bizonyára sz.í
vesen letérdel felesége is. Egyébként végezze imáit ön egyedül.
Biztos, hogy egyszer felesége is odatérdel ön mellé.

K, D. Dehogy nincsenek a szentek között feleségek és család
anyák! Itt van mind.iárt Római Szcnt F'raneiska, aki - bár szer
zetességre vágyott, - szűlei kívánságára férjhezment, és boldog
házaséletet élt negyven esztendeig, amely idő alatt egvszer sem
fordult elő perlekedés. Hat gyermeke meglehetősen sok munkát
adott neki, de az i stenszolgálatról nem mondott le akkor sem,
ha sokszor kellett is profán munkával félbes7,akítania. Sokszor
hauzozta tta: ..A férjes nőnek sokszor kell otthagynia Istent az
oltáron, hogy aztán meg'tal ál.ia őt házigondjai közepette." Hogy
az Ur Isten elfogadta az efajta szolgálatot, azt egy bájos legenda
mutatja, melv szer-int Szent F'ranciskának C'írY zeoltársbrőfának le
írását né.gyszer kelleti különhöző teendők miatt abbahagynia. Mí
dőn aztán ötödször hozzá akart ülni. a zsoltár - aranybetűkkel
írva - készen ott ragyogott előtte. Nem tudna ebből vigasztalást
és erőt meríteni 1


