
ről úgy gondolta, hogy valamíkor va
lamilyen írással kapcsolatban még
hasznát V1€ISZi. Fiatal ember számára is
túlságosan megerőltető lett volna az a
szellemi munka, amire vállalkozott.

Szerkesztői asztalnál aligha ült va
laha is nálánállelkiismeretesebb szer
kesztő. Önmagát ugyanúgy ellenőriz

te, mint a külső rnunkatársakat, A leg
kisebb adatnak éppúgy utánanézett a
lexíkonban, mínt a nevek helyesírá
sának,

Ugyanakkor ez a sokoldalú, széles
érdeklődési. körű s a külső szemlélők

számára racionalistának és néha már
már szkeptíkusnak tűnő szellem egy
színte gyermeki tisztaságú hitet vall
hatott magáénak. Amit írásaiban vagy .
szóban, olykor esetleg finom írónia
val megkérdőjelezett, az míndig csak
az emberi oldala volt akár a hittudo
mánynak, akár az egyház életének. De
azt, ami evangélium, ami örök, azt
alázatos lélekkel hitte.

Volt benne valami nagy belső érzé
kenység, hajlandóság az ellágyulásra
és a magára erőltetett külső érdes
ség gyakran csak ezt Leplezte. Ameny
nyire kritíkus volt mánden szellemi
munkával kapcsolatban, annyira jó
híszemű volt az emberekkel, mint em
berekkelszemben. Leginkább attól
szenvedett, ha valakinek az embersé
gében kellett csalódnia. Alapvető hu
manizmusának megnyilvánulása volt
az az olykor szinte kissé régimódi ud
variasság és gavalléria, amellyel mín-

•

A KIS ÚT

Ha elégedetlen vagyok magammal, az
kétélű dolog. Éppúgy előre viheti belső
életemet, egyéniségem alakulását, sor
som irányát, mírrt ahogyan gá,tolhatja
azt.

1. Vegyük a negatív éeteímü elégedet
lenséget. Van ember, a,kit soha semmi
sem tesz elégedetté, ha anyagi értékek
ről van szó. Míndíg többet és többet
akar, és ~ssanlként csak a hiányok iránt
marad érzéke, fogékonysága, Ha megvá
sárolt egy televíziós készüléket, örömét
meg/keseríti az, hogy esetleg nem ill. leg
tökéletesebb típus, vagy pedig hogy
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denkihez közeledett. Voltaképpen a tá
vozása is olyan .tapintatos volt, hogy
annál tapintatosabb már nem is lehe
tett. Egy kis könnyűnek látszó rosszul
lét a szerkesztőségben, azután gY01'
san javuló állapot két hétig a kórház
ban, amikor folyton a lap után érdek
lődött, s azután az 'a végzetes három
perc, amely elindította arra a hosszú
utazásra, amelyről Várkonyi Imre
prépost kanonok mondta a sírnál bú
csúzva tőle, hogy "nagyon messze ve
zet".

Könyvek, tanu1mányok,egyetemi
jegyzetek egész sora tanúskodik arról
a félévszázados állandóan megfeszített
szellemi munkáról, amelyben Mihelics
Vid végül is elégett. Lesznek majd,
akik méltóképpen felmérik ezt a mun
kásságot, Nekünk, közvetlen munka
társainak túl ezeken a szellemi java
kon ,egy talán még becsesebb öröksé
get hagyott hátra. A hűség, az önzet
len emberi helytállás nagyszerű pél
dáját. S ha róla szólva fájdalom szo
rongátja is a torkunkat, azzal vígasz
taljuk magunkat, arnít ugyancsak a
sírnál mondott búcsúztatójában Vá:r
konyi Imre, hogy ő új földet és új
egieket lát már és oti van amennyeri
Jeruzsálemben. Ott vár meg bennün
ket "és akkor abban az új J eruzsá
lemben, a mennyei Jeruzsálemben,
mindazok, akik őt szerették, igazán is
merték, tudását és emberséget nagy
rabecsülték, vele együtt fognak ör
vendezni".

DOROMBY KAROLY

ELÉGEDETLENSÉG

ilyen már.a szomszédjának is van. Ész
revehetöen Inem valami metafizikai
nyugtalanságról van itt szó. Olyan tel
hetetlenség ez, amely elsősoriban anyagi
javakra meg az érzékek igényeire terjed
ki, és legtöbbször elrugaszkodík a re:a
litástól. Az ilyen embertípus állandó elé
gedetlensége eltúlzott igényeiből talkad.
Ö az, aJki mindíg úgy érzi, hogy hivatás
köre, rangja, lehetőséget, családi körül
ményei mind méltaj.lanok hozzá. Mintha
az egész világ összeesküdöte volna elle
ne. Mindenben csalódik, míndenre bízal
matíanul tekint, mándennel elégedetlen.



Ha valaki nincs megelégedve őnmágá

val, az lehet erény. Itt azonban ennek
valami elferdült megnyilatkozásával ta
lálkozunk. Mert az, aki folyton ezzel az
elégedetlenséggel nézi a világot meg az
embereket maga körül, valahogy túlsá
gosan önmagával van elfoglalva, túlfo
kozott igényeihez méri a dolgokat, mér
téktelemil túlbecsüli önmagát. Talán en
nek tulajdonítható, hogy még sincs tisz
tában önmagával. Egész helyzetet, ren
deltetését rendszerint elhibázottan ítéld
meg.

Vajon az ilyen rosszízű elégedetlenség
nek milyen áttétele található meg belső

életümlben ? Leginkább az, amikor igaz
ságtalanul méltatlannak ítéljük élettor
rnankat, és v:agy a Gondviselésben ké
telkedünk, vagy pedig külső körülmé
nyekre hárítjuk a felelősséget törékeny
valrásosságunkért, középszerűségűnkért,

életünk szürkeségéért, Ilyenkor azoktak
jönni a terméketlen sóhajtozások, a
rosszízű elégedetlenség visszatérővádjai,

amelyekkel sorsunkat illetjük: "Meny
nyivel jobb keresztény lehetnéik, ha nem
épp ebben a közönyös korban élnék'
... "Mennyivel tökéletesebb ember len
nék, ha munkaköröm, családi körülmé
nyeim megfelelők volnának" stb ... Nem
míntha nem léteznének illyen problé
mák. Vannak. A körülmények mégsem
adnak mínderrben fölmentést esendő

voltunkért. Ezért az ilyenfajta elégedet
lenség nem tartozik az erények sorába.
Képviselőiremondja Szent PáIl: " .. fedd
[eiok meg a nyugtalanokat" (I. Tessz 5,
14).

Az igazság ugyanis az, hogy a tökéle
tesebb életre szóló küldetésünk adott
körülményeinkhez kapcsolódik. Almaink
olykor felröpíthetnek a valóság talaja
fölé, de ez csak sétarepülés lehet vá
gyaink számára. A keresztény nagyko
rúság realizmusra szólít fel, amely egyet
jelent ebben a vonatkozásban a termé
ketlen elégedetlenség fölszámolásával.
Mindez nem jelent passzív belenyugvást.
Az ember küzd azért, hogy megfelelő

helyre kerüljön az életben, de ne téved
jen irreatitásba. Ne akarfon mindent
egvszerre és hibátlan tökéletességben
megnyerni az élettől. Ne váljon véglege
sen elkeseredette, ha nem úgy sikerül
nek a dolgok, ahogyan eltervezte. És ne
sopánkodjék azért, amin Illem változtatt
hatunk.

Nem választhatjuk meg például a szü
lednket. Ezt egyes egzísztencíalisták mínt
létünket érő jogtalanságot könyvelik el.
Elégedetlenkednek miatta. Egy író pa
naszt emelve számon kéri a Gondvíselés
útjait: " Istenem, mért nem adtál nekem

igazi apát?!" Avilai Szen.t Terézia azon
ban megköszönt Istennek, hogy olyan
szülőket kapott, amilyeneket kapott, pe
dig azok sem voltak tőkiéletes lények. A
szentek realisták ebben a tekintetben is.
Realizmusuk arra tanít, hogy mándig az
adutt körülmények közt, saját korunk
ban, hivatáskörünkben, tulajdon karak
terünkikel kell emberi és keresztényi kül
detesünket betöltenünk a világban. Az
önmagunkkal való elégedetlenség csak a
realitás talaján válik termékennyé, Ar
ról sem szabad megfeledkeznünk, hogy
Isten rendszerint nem akörülményein
ket alakítja át, amikor segítségét kérjük,
hanem bennünket alakít át, hogy az
adott körülménvék kőzött (kor, család,
karakter) teljesítsük egyéni küldetésün
ket.

2. Van aztán az elégedettenségnek egy
pozítív formája is, amikor az.emoer úgy
eíégedetíen önmagával, hogy míndig tö
keletesebbet akar kihozni magából. Ez a
vágy és törekvés már termékeny ener
giája a léleknek. Nem viszi az embert
az trrealítások útvesztőire. A valóság ta
laján marad, amikor alkotásokban és
tettekben hoz gyümölcsöt. Mert a nagy
alkotások és a kiváló jelLemek erőforrá

sa ez a jó éntelemben veet nagyravágyás,
ez a termékeny elégedetlenség, amely a
szellem és a lélek igényeiben nem is
mer szűkös határokat. Tulajdonképpen
az ember metafízíkaí nyugtalanságának
mélyén is ez az igény lappang. Mert aki
az átlagosnál mélyebben hatol be az
igazságba, az erkölcsi jóba, a szépség tit
kaíba - a szellem él'tékei erek - az
v:alamiképpen Isten felé tart, annak'szí
ve rokon Szerrt Agoston "nyugta1a,n szí
vével", Erre utal maga Jézus is, amikor
ítéletet mond a példabeszéd gazdag em
berének hamis önelégültsége fölött. Az
ugyanis fölsóhajt, míután gabonáját csű

réoe gyüjtötte: "Végre megnyugodhatsz.
Egyél-igyál, élvezd az életet" (Lk. 12,
16). A nyugtalanok vágya könyörög Sík
Sándor költeményébe foglaH fohászában :
"Szabadíits meg a szürkeségtől", Ez a
vágy visszhangzak ki l'ejtertiten ts Simon
István emlékezetes versének refrénjei
ből: "Nelm elég, sohasem elég". .lVIert "Az
ész mímddg többet kívánt", és " ... él
belli~ünk a gyönyörű végtelenség ígé-
rete '"

Nemesaik "lehet", tehát, de ,,'kJell" is
akarnunk a ",többet" a "jobbat", a "tö
kéletesebbet". A keresztény embernek le
~el!l győznie a kislelkűség kísértését. Per
sze e'!11nek a jó értelmű többet-akarásnak
a realitás talajába '1~ell gyökeret vernie.

BODA LAsZLÚ
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