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Fájó szívvel adjuk tudtul, hogy dr. Hegedűs Ferene volt szerkesztő, városi
tanácsnok, helytörténeti író augusztus 28-án, Szombathelyen elhunyt. Hűséges

barátunk és munkatársunk volt, akinek egyik legutóbb kapott írását, sajnos,
most már esak halála után fogjuk közölhetni. Kérjük olvasóinkat, hogy imáik
ban is emlékezzenek meg róla.

Örömmel várom, - Kérdéseit semmiképpen sem vesszük felesleges zakla
tásnak, nem is tekintjük azokat periferiális problémáknak. A keresztszülő ki
választása és a gyermek nevének megválasztása olyan feladat, amelyet a ka
tolikus szülőnek gondolkozva, értelmesen kell megoldania, nem pedig szokvá
nyosan, felületesen, külsőséges szempontok alapján. Nagyon helyes, hogy olyan
valakit keres keresztanyának. akiről úgy érzi, nem csupán név szerint lesz ke
resztszülője születendö gyermekének, hanem komolyan veszi a lelki rokonsá
goto

A kiszemelt hölgy korát illetően megnyugtathatjuk. Tizennegyedik életév
betöltése után minden hívő lehet keresztszülő, amennyiben tisztában van hi
tünk alapvető fogalmaival és nem esik valamelyik kánoni akadály alá. (Nyil
vános bűnösség, kiközösítés, szerzetesség, magasabb papi rend; felszentelt pa
pok csak püspökük engedélyével vállalhatnak keresztszülöséget.) Nem jelent
akadályt az sem, hogy a keresztanyajelölt még hajadon. Akkor is elvállalhatja
a tisztséget, ha a gyermek 'fiú lesz. Az előírások szerint ugyanis egy kereszt
szülő kell, kettő - egy férfi és egy nő - lehet, de nem szükséges. A kereszt
szülő neme sem számít,

Az ön által felsorolt nevek mindegyikének nagyon szép az értelme, magyar
jelentése. A következőkben tudjuk lefordítani őket magyarra: Anna - ke
gyelem; Ágnes - bárány; Erzsébet - Isten megesküdött; Eszter - csodálatos
vagy csillagos; Éva - minden élők anyja; Ilona - ragyogó; Júlia - fényes;
Judit - hitvalló; Katalin - tiszta; Mária - szerétett vagy tenger csillaga;
Márta - úrnő; Teréz - bátor; Zsuzsanna - ártatlan. A kérdezett férfinevek
magyar jelentése is szép. László - dicső uralkodó; Géza - nagyúr; Imre 
nép fejedelme vagy tevékeny; István - koszorú; Sándor - férfivédő; Gábor
- Isten embere; János - Isten ajándéka; Péter - Szikla.

Persze, a keresztény hívő, amikor gyermekének nevet ad, nem csak a jó
hangzására és a szép jelentésére gondol, hanem az anyaszentegyház ama hő

sére is, aki a nevet példájával megdicsőítette, a szentre, aki valaha a nevet
viselte. A névvel egyúttal eszményképet és rnennyei pártfogót is választunk szá
mára, akit itt a földön követhet, akinek példájából erőt meríthet és aki imád
kozik érte a mennyekben. Biztosan megtalálja azt az egyéniséget, akit öröm
mel állít oda segítőnek, példának gyermeke elé.

Özv. Kl. - Egyszerű szentmise rninden lélekért mondható, tehát más val
lású elhunytért is be lehet mutatni. Éppen ezért plebánosuk nemhogy vétett
volna valamiféle szabály ellen, de nagyon helyesen is járt el.

"Neokatolieizmus." - Ez a megjelölés, amire a régi folyóirat forgatása
közben bukkant, félre sikerült epiteton volt, amely nagyot akart mondani, de
nem mondott semmit. A két világháború közötti időszak fiatal katolikus in
tellektueljeinek, íróinak és pubIicistáinak irányzatát illették vele, akik refor
mokat stirgettek főleg a magyar katolicizmus társadalmi, szellemi, gazdasági
életében. Hitre és erkölcsre vonatkozó tanításokban, a fegyelem kérdéseiben
hűséges fiai voltak az anyaszentegyháznak. Semmiféle új katolicizmust nem
akartak, hanem katolikus megújhodást.

Fiatal apa. - A bátorságra és férfiasságra való nevelést nagyon is össze
lehet egyeztetni az Isten félelmére való neveléssel. A kettőt - a bátorságot
és az istenfélelmet - nem lehet egymással szembe állttaní. Ellentétet közöt
tük az lát csupán, aki nem ismeri az istenfélelem igazi tartalmát és talán a
bátorságet sem,
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A bátorság nem jelenti a félelem hiányát. Hányszor történik meg, hogy
erős férfi, aki rettenthetetlenül száll szembe a halálveszedelemmel, amidőn

az csak őt fenyegeti, verejtékezve gyötrődik a félelemtől, amikor szerettei be
tegágya mellett áll. És hány bátor férfi fél megbántani törékeny feleségét,
nem gyávaságból, hanem szeretetből.

Valahogyan így vagyunk az istenfélelemmel. Higgye el, nagyon sok olyan
derűs lélek van, aki földi viszonylatban semmiféle bajtól. fáradalomtól, szen
vedéstől, de még a haláltól sem retten meg, Istent azonban féli megbántani,
mert minden jóság és szeretet forrását látja benne.

M.-né. - Megértjük, hogyaggodalommal hallgatja azokat a vitatkozáso
kat, amelyeket leánya folytat a vőlegényével. Mégis, azt ajánljuk, lehetőleg ne
szóljon bele. Főként ne békítse őket. A jegyesség ideje arra való, hogy a fe
lek véglegesen tisztázzák érzelmeiket és egymás iránti magatartásukat. Jobb,
ha visszaadják egymásnak a gyűrűt, mintha belemennek egy rossz házas
ságba.

Vespere autern. - Nekünk, hívő keresztényeknek nincs rá szükségünk,
hogy különböző módszerekkel és fogásokkal óvjuk meg magunkat az öregkor
kesernyés és rossz hangulataítól. Számunkra az öregség nem a vég kezdete,
hanem egy új, magasabb rendű életé. Ezt kell magunkban tudatosítanunk. A
zsémbesség és a mélabú ott üti fel a fejét, ahol gyenge a hit és az Isten sze
retete.

A legelső tehát, amit ajánlunk, vizsgálja meg alaposan hitét. Mit jelent
Önnek Isten, lélek, túlvilág? Jelent-e komoly tartalmat, élő fogalmat, vagy
csak üres képek, amelyeket annak idején, gyermekkorában gondolkodás nél
kül fogadott el és azóta is megszokásból hordoz magában? Nyíltan, őszintén,

félelem nélkül vessen számot önmagával. Ne féljen, ha rádöbben, hogy hite
nem elég mély, fogalmai nem eléggé tiszták, elevenek. A rádöbbenés a tisz
tázódás, fogalmaink megelevenedésének kezdete. Utána vegye elő az evangé
liumokat. Olvassa el minél többször. A szentírás olvasása mindig fontos, leg
fontosabb azonban öreg korban. Még akkor is, ha előzőleg bőven forgattuk is.
Akkor tárul fel bennük az az értelem, ami addig retjve maradt előlünk, mert
mindennapi életünk, foglalatosságainak örömei és gondjai eltakarták előlünk.

Meglátja, az evangélium fénye be fogja ragyogni élete estéjét. Eljut oda, ahová
az a kedves öreg apáca jutott el, aki ha megkérdezték, hogy van, mosolyogva
felelte: "Egyre jobban, mert megyek hazafelé."

Turista. - Egyelőre nincs szó arról, hogy általánosságban bevezetnék a
könnyítést, amely szerint a vasárnapi mísehallgatásí kötelezettségnek már
szornbat este eleget lehetne tenni. Erre csak bizonyos helyeken kerül sor,
amennyiben az' illetékes ordinárius, főpásztor engedélyt kér rá a legfelsőbb

egyházi hatóságtól. Főként olyan helyeken vezetik be, ahol kevés a pap, nagy
területeken kell elvégeznie a lelkek gondozását, egymástól távoli helyeken kell
több misét mondania vasárnaponként, vagy ahol a nagyvárosi ember életében
immár létfontosságúvá vált turisztika olyan keretekben zajlik, hogya pihenni
vágyó hívők számára elháríthatatlan nehézségekbe ütköznék a vasárnapi mise
hallgatás.

Otthon. - Nagyméretű festett vagy nyomással készült szeritképet bármely
kegytárgykereskedésben kaphat. Nem kerül sokkal többe, ha régiségkereske
désben antik szeritképet vásárolnak. Kisméretű művészi másolatot tudunk
ajánlani. A Szépművészeti Múzeum gyönyörű és világhírű Raffael képéről, az
Eszterházy Madonnáról több helyen is árulnak olyan nagyságú nyomatot, ami
egy modern kis lakásban szépen érvényesül. Ugyancsak Szépművészeti Múzeu
munk világhírű képanyagából való Greco Mária Magdolnajának az Eszterházy
Madonnáéhoz hasonló méretben készült nyomata. Néhány egyházművészünk

készített Jézus és Madonna szobrocskákat kerámiában. Ezeket is lehet kapni
kereskedői forgalomban.


