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– Kimenjen, tehát az utcára és védje magát, amíg még
van emberi formája, vagy az engedelmes Jézus türelmével várja halálát, megváltva mindenki által most már
önmagát.
– Tudós tehát Bulányi páter vagy igehirdető. Dogma az
ige vagy alkalmazott életelv. Még nem tudtam eldönteni, de hogy napok, hetek óta ezen (is) töprengek, a páter prédikációinak tulajdonítom. Mi lenne, ha Ő döntené
el? Budapest 2007-04-01 Dr. Nagy Bálint – egy nem
ateista, de sajátos világfelfogású plebejus.
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Legyen az megfogható, elfogyasztható anyagi,
vagy a lélek épülését szolgáló szellemi adomány. Számomra ezért a kapzsi mellett, az önzetlen adakozás igényét kifejező „adzsi” nyelvújító szó üzenete is lehet egy
megállója az Egy csepp emberségnek. Már csupán csak
a hegeli dialektika jegyében is.
A szerkesztő nem vállalkozott e szöveg közlésére a könyvben. Legyen hát itt ez is egy darabja emlékezésünknek.

MIKLOVICZ LÁSZLÓ

HOMÍLIA…
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INCZÉDY PÉTER

EGY CSEPP EMBERSÉG…
Talán sokan emlékeznek még erre a címre, ami
a Magyar Rádió - akkor még Kossuth néven, ma MR1-en - sugárzott különböző ismert hazai személységeket
megszólítva a sorozatban, majd az elhangzottakat
könyv alakban is megjelentette. Levelet írtam a műsor
szerkesztőjének abban a reményben, hogy Gyurka bácsinak is jut majd egy oldal az „Egy csepp emberség”
című könyvben. Ha már egy lélegzetnyi riportidőt nem
szenteltek akkor neki.
Íme a levél, megszólítás nélkül másolom ide:
Először csak felfigyeltem erre a műsorra, később megszerettem. Megszerettem, mert egy lélegzetnyi időre megállásra késztetett. A műsorban megszólalóknak ars poeticáját hallottam ki, a megidézett mesterek mondataiban. A megszólalók legtöbbször már elhunyt gondolkodók napjainknak szóló üzenetét tolmácsolták. Magam most szakítanék egy kicsit ezzel a gyakorlattal, mert egy köztünk élő személy tanításának
egyik pillérét szeretném itt elmondani.
Egy köztünk élő emberét, aki nem politikus,
nem tagja a Tudományos Akadémiának és más világi,
vagy egyházi felekezetnek kitüntető címét sem viseli. Ő
maga piarista tanárnak tartja magát, aki hitbéli elkötelezettségével járja az evangéliumi utat. Bizonyára sokak
előtt nem ismeretlen neve sem; Bulányi György páteré,
aki életével hitelesítette s hitelesíti ma is szavait, mondhatnám úgy is, hogy az ige hirdetését.
Tőle hallottam ezt az akár nyelvújításként is jegyezhető szót: a kapzsi ellentéteként megalkotott
„adzsi”-t. Sokan vagyunk, mert magamat sem vonhatom ki ebből a többes számból, akiket olykor a többet
birtoklás vágya vezet, de szerencsére még sokan vannak, akiknél az adás előbbre való. Ők azok, akik a kapni
valamit, az adni valamit-tel gondolják ellensúlyozni.

Nagyböjt 5.,Jer 31,31-34 ;Zsid 5,7-. Jn 12,20-33

Köszöntés: … A Jn. evangélium mondatait
hallgatva az embernek az a késztetése támadhat, hogy
megnézze a szinoptikusokat is, hogy szerepelnek-e hasonló tartalmú mondatok náluk. Ennek a késztetésnek
bizony engednünk is kell, hogy jól megértsük és gondolkodásunk részévé, magatartásuk összetevőjévé váljanak ezek a jézusi tanítások. Persze nem csak a mostani
ev. részlet esetében kell ezt megtennünk, hanem általában is, amikor szorgalmasan olvasgatjuk a napi evangéliumot. Jelen esetben az a kellemes meglepetés ér bennünket, hogy mind a 4 evangéliumban szerepelnek Jézus követésével kapcsolatos kitételek, sőt Lukácsnál 3
esetben is. Igen magasra van téve a mérce és felmerülhet a kérdés, hogy ki tudja átugrani?
Vizsgáljuk is meg mindegyik üzenetet, hiszen igazi
nagyböjti gondolatokat találunk bennük!
Mk és Mt evangéliumában szinte szó szerint ugyanazok
a mondatok szerepelnek, ami nem is csoda, hiszen Mt
sok mindent átvett Mk-tól, többek között ezt is. Ezt olvassuk náluk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja
meg önmagát, és vegye föl keresztgerendáját, és úgy
kövessen engem. Aki ugyanis meg akarja menteni életét, tönkre fogja tenni, aki viszont tönkreteszi életét (értem és) az örömüzenetért, meg fogja menteni azt.”
Lukácsnál is nagyon hasonló a megfogalmazás, de van
benne egy fontos kitétel, mégpedig ez: naponta… vegye
fel keresztjét naponta, tehát nem egyszeri alkalomról
van szó.
Kérdés: mit is kell értenünk Jn, Mk, Mt és Lk által közölt jézusi tanításon? Négy pontban próbálom megfogalmazni:
1.Jézus, akárcsak egy hegyivezető, ragaszkodik ahhoz,
hogy tanítványai „mögötte” járjanak, ahelyett, hogy őt

