
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. G. Bármennyire küIönösen hangzik is, de be kell válla
nunk, hogy gyönyörű katolikus köszöntésünk, a Dicsértessék a
Jézus Krisztus eredetét pontosan megjelölni nem tudjuk. Az két
ségtelen, hogy Jézus szent nevének áhítatos fisztelete sohasem
hiányzott az Egyházban. "Mivel nem adatott más név, amelyben
üdvözülnünk kellene", és Jézus szent neve "az a név, amely min
den más név fölött van", már az apostolok "életüket adták érte".
(Ap. Csel. 15, 26). A "Jézus" név hatalmas valósága: Szabadító,
üdvözítő; a hozáfűződő igéret: "Amit kértek az, Atyától az én
nevemben, megadja nektek", a későbbi századok keresztényeit is
hódolatra, a legszentebb névnek magasztalására késztette. E név
nek öt betűje az üdvözülés reményét fejezte ki számunkra, azért
feléje fordultak hítükkel. reményükkel. és szeretetükkel. Szent Fe
renc rendje. a szent alapító tanítását és példáját követve, leülönö
sen kötelességének érezte Jézus szent neve tiszteletének terjeszté
oét. Ebben a törekvésben főként Sienai Szent Bernardin és Capi
stranói Szent János jártak az élen, de náluk még nem szerepel a
gazdag változatú magasztalások kőzött a Dicsértessék a Jézus
Krisztus. A 16. század végén azonban már ismeretes. A ferences
V. Sixtus pápa 1587-ben már búcsút engedélyezett azoknak, akik
ezzel a köszöntéssel üdvözlik egymást. Valószínű tehát, hogy ere
<letét valahol a 16. század közepe tá.ián kell keresnünk. A ferences
atyák buzgólkodása következtében megjelent valahol, olyanfor
mán, mint ahogyan a népdal születik. Szerzőjét talán észre sem
vették, vagy legalábbis nagyon hamar elfelejtették. maga a kö
szöntés azonban szájról-szájra járt, mint a nagy tömegek áhíta
tának, tiszteletének és szerétetének kifejezője. Egészen általánossá
azonban sohasem lett. Nyugati országokban inkább csak szórvá
ny osan jelentkezik. Az egyik tanítórend római generálisa pl. alig
talált szavakat csodálkozásának és örömének kifejezésére, ami
kor évekkel ezelőtt a nála tisztelgő magyar diákok Laudetur Jesus
Christus-szal köszöntötték. Német nyelvterületen is inkább a
.,Gross Gott" terjedt el. Klopstoek, a Messiás világhírű szerzője

egyik 1767-ben írt levelében azt írja, hogy mélyen meghatotta,
amikor svájci útja alkalmával a vele találkozó "derék svábok
mindegyike a Gelobet sei Jesus Christus"-szal köszöntötte. "Én nem
tudtam, hogy ez köszöntés, annál kevésbbé tudtam, hogyan kelle
ne visszaköszönnöm." Nálunk pl. Pázmány még nem használja.
Jézus szent nevéről mondott prédikációjában többször is szinte
várnók, hogy kimondja ezt az annyira természetesnek látszó ma-
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gasztalást, de egyetlenegyszer sem szerepel nála. Az utána kö
yetkező évtizedekben azonban nálunk is nagyon elterjedt, és Ma
lrYarország egyike volt azoknak az országoknak, ahol a hatolikusok
között a Dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntés általánosnak volt
mondható.

SztJZlES LELKtJLET. Felnőtt embernek el kellett jutnia ad
dig, hogy természetes dolgok egyszerű megnevezése ne zavarja
meg szűzies lelkűletét. Ha az mégis megtörténik, lelki betegség
áll fenn. Növelné a bajt, ha az illető szerénytelen magatartást
tanúsítana, mert akkor reá is állna a janzenista apácákról szóló
híres mondás: "Tiszták, mint az angyalok és kevélyek, mint az
ördögök." Az Ön által inkriminált kifejezésekkel a szerző - maga
is pap - jellemezni óhajtotta a környezet egyszerűségét, amely
ből hősének papi hivatása kivirágzott. - Abban viszont igaza
van, hogy névtelen levelek mögé bújni nem előkelő' dolog.

E. G. A "gátlásosság" - pláne, ha olyan fokú, hogy már
orvos állapítja meg, - bizony nagy tehertétel a gyermek jövője

szempontjából. Hányszor elég lenne csak egyetlen mosoly, ~gy szó,
egy kérdés, egy tiltakozás és elmaradna sok félreéltés, zavar,
fájdalom. nehézség. Segíteni csak az édesanya következetes, ap
rólékos rnunkája tud. Az ilyen gyermek tudniillik, - ha esetleg
kivülről nem is látszik meg rajta - rendkívül félénk. Fél, hogy
kikap, hogy kinevetik, hogy "blamálja magát" - esetleg csak
önmaga előtt is. Valószínű, hogy a szülők segítették hozzá ehhez
a magatartáshoz. Az édesanya talán büszke volt, hogy gyermeke
a világért sem megy másnak karjára, az édesapa talán gyöngé
den mondogatta: Ne emeld, ne vidd, ne hozd fiam, majd én. Te
elesel, megütőd magad, összetöröd, stb. A teendő már most: ál
landóan kis feladatokat adni a gátlásos gyermeknek, a hibákat
nem venni észre, a sikereket nem túl-dicsérni, - mások előtt soha
sem szidni, vagy dicsérni, - a feladatokat fokozatosan nehezít
ve a gyermeket abba a helyzetbe hozni, hogy átélje: nem bo
szorkányság az élet.

Sz. T. Lerinumi Vincétől származik (434) és pontosan így hang
zik: quod ubique. quod semper, quod ab omnibus eruditum est.
Vagyis: amit mindenütt, amit mindíg és amit mindenki hisz. 
Mai megfogalmazása: hinni, amit az Egyház, hogy higgyünk,
elibénk ad. Az Egyház az általános kinyilatkoztatásokat a négy
Evangéliummal, az Apostolok cselekedeteivel és az Apokalipszis
sei lezártnak nyilvánítja. Ha valaki újabb kinyilatkoztatásban ré
szesül, aht magánkinyilatkoztatásnak minősíti az Egyház és nem
kötelezi a híveket annak általános elfogadására.


