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"Milyen nagy csoda is az ember" - jut eszembe Pico della Mirandola
egyik jellegzetes mondása, amikor Mihelics Vid emberi alakjára gondolok és
gyér adatok nyomán megkísérlem megrajzolni életének vázlatát, aminek kitől

teséhez l szerenesés esztendők sorára lenne szükség, Csoda az ember, nemcsak
abban az érlelemben, ahogy a reneszánsz humanizmusának ez a nagy keresz
tény képviselője fogalmazta meg, vagyis általában, mint emberi nem, hanem
olykor egyedeiben is. De ebben az alakjában a csoda nem mindig szembeötlő,

hiszen ezek között a megszokot.t csodák: embertársaink közt élünk.
Így voltunk mi is Míhelics Viddel. Köztünk dolgozott, gondolkodott, vitat

kozott, sakkozott és szórakozott. Ismertük derűs nyugalmát, széleskörű tudá
sát, munkaszeretetét, amit átha.tott a karrtí kötelesség-erkölcs szelleme, olykor
gonoszkodtunk szenemi gyűjtőszenvedélyén és aprólékosságig menő, de nem
oktalan pontcsságán. Tudtuk róla, milyen érzékeny "papnövendék természet",
<elhogy Robespíerre-ről ktálk, de azt is, hogy nála megadóbban és mind szelí
debben senki sem viselitie el a bírálatot, vagy a baráti csipkelődést, mert soha·
nem mondott le arról, hogy kitűnő értelme révén ne tökéletesítse folyton foly
vást embertársaihoz fűződő viszonyát. És mégis, a jelenlét sokszor vakká tesz:
elveszünk a közvetilenség káprázatában s az emberi csoda olykor csak a hiány
ban válik megragadhatóvá. A halálban - a beteljesedett életben.

De még igy is csak tökéletlenül. Mert az egyén nem érthető meg kora és
környezete nélkül: az ember nem ott végződik, ahol a bőre. Bármennyire jel
legzetes egyéniség is valaki, mint amilyen Miholios Vid is volt, az öröklött
adottságokon túl a társadalom ezernyí szállal fűződik beléje, járja árt és ala
kítja. Igy alakította Mihelícs Vídet is a környezet, amibe beleszületett, az a
kor, amelyben eszmélni kezdett, amiben felnőtt s amiben megérett a halálra:
a személyes és: történelmi élmények sora..

Vidéki fiúként született, értelmiségi családban, a Bács megyei Csátalján
1899. január 7-én. De korán árvaságra jutott, IS a kisfiú a Csanád megyei Mákóra
került, ebbe az akkor ilO.OOO lakosú kisvárosba. ahol nagybátyja, Mihelics Ká
roly gimnáziumi tanáll" házában nevelkedett. Az örökbefogadott fiú, a később

is mindig krtűnő tanuló, aki nyaranként lejárt a Marosra fürdeni, az állami
Iőgímnáziumban korán megismerkedheteüt az első világháború előtti magyar
kisváros vallási t:1S társadalmi megosztottságával, (nekem legalábbis nem egy
szer beszélt erről fejlett ígazságérzetén alapuló kritíkaí érzékenységgel) értel
miségi elemeivel és kertészcivel, akik akkor Hamburg, Anglia és Olaszország
számára is termelték a híres hagymát. A sokat olvasó alföldi kisfiú - ki ne
érezte volna gyermekkoráhan táveli tájak hívását - a tengerrevágyott, Sze
renesője volt, s így 1912--13-ban egy évet at kereskedelmi tengerészeti akadé
nlián tölthetett Fíuméban, de a tengerészetet valami kis látási fogyatékossága
miatt ott kellett hagynia. Visszatért tehát Makóra, s a gimnázium VI. oszályá
nak ,elvégzése után kérte felvételét a cisztercita rendbe, ahol novíciusként egy
esztendőt töltött Zircen, a bakonyi erdővidék közepéri. A fehérruhás cisztercita
szerzetesújonc, aki akkor vette fel Béla keresztneve helyett la szerzetesi Vid
nevet, a ginmázium felső két osztályát már Egerben, az ottani katolikus rendi'
gimnáziumban végezte, aho11917-ben -- talán rnondanunk sem kell - jelesen
érettségizett. Ezután a cisztercita rend hittudományi és tanárképző főiskolájára

került, egyúttal pedig hallgatója lett a budapesti tudományegyetem bölcsészeti
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'karának. Szerzetesi nevét élete végéig nem hagyta el, de nem Iett belőle szer
zetes, sem pedig pap - mint ahogy olvasói közül sokan vélték - mert 1918
ban, másodéves korában, még felszentelése előtt kilépett a rendből. Tenger és
tudomány - ez V'OIlZ01Jta alfiút, majd az ifjút, aki végül is a tudomány ten
gerét kezdte járni és a tudomány ismeretlen tájai felé kalandozott. De sohase
szállt ki Péter lhajójából.

Akkoriban már túl voltunk az első VIilágháború megrázó eseményein. Fél
évszázaddal ezelőtt volit ez. Mihelics Vlid, lakit Békefi Remig budapesti egyetemi
tail1ár és zirci apát, a kiváló kultúrtörténész nem szívesen engedett el a rend
kötelé1{éből, úgy érezte, hogy a k~-E(szténység benne bontakozó erkölcsi és
társadalmi eszményeit vi1ág1i emberként, a világban élve hathatósabban tudja
képvíselní és kibontakoztatni, mint a szerzetes meghatározottságai kőzt,

Európa és az ország sorsa retJ1lenrtőt fordult. Az ifjú Míhelics Béla I. Ferenc
Józ,sef uralkodása idején, a haretereken ís győzelmet arató Osztrák-Magyar
monarchía korában lépett a rendbe, s amikor' távozott onnan, már összeom- .
lott körülötte egy ősi királyság, egy :régi alkotmányos rend: egy ország: öt
ven évvel ezelőtt, a húsz éves egye1Jerni hallgató szembe találta magát egy
éhező főváros kíetlenségével, menékültjeíveí, rettentő gondjaival. Budapest
átélte már az őszirózsás forradalom reményeinek elhervadásat és a proletár
diktatúra leveretését. A kOzélet a román királyi hadsereg szuronyaínak ár
nyékában és az ellenfQlI1iWlalam végleteinek lázában vergődött. A rendház
védő falai közül iki.:kJelrii1tf[ataiember egy darabig házitanítóskodással kereste
kenyerét - századok óta így szeletak indulni a vagyontalan európai értelmi
séglek - majd pedig újs~ágírásból próbálkozott megélni. Egyetemi menzákon
kosztolt és a Kecskeméti utcai tejcsarnok volt az egyetlen luxusa.

Az iaik:lkóri magyar társadalmat nem kőnnyű jellemezni. Az egyszerűsítés

módszereivel icsak hamis Lképetadhatnék róla. Száz irányban keresgélő cso
portjait a politikai, a gazdaságt, a vallási és a leszármazási kapcsolatok hozták
össze és állították szembe kaleidoszkópszerű kavargásban. Érde~ek és érdek
nélküli érzelmek rürtkö2ltek össze. Kétségbeesés vegyült vak reményekkel, Ro
mantikus álmodozás és rideg vail.óságérzés küzdött egymással. Nem volt könnyű
eligazodnia egy fiatal embernek, aki szeretebt szemlélődní és eszmélkedni és
nem csupán érzelmeit, vagy a felröppenő jelszavakat akarta követni. A poli
tíkaílag' tudatosabb réteg,e!k megoszlottak: hatott az egyén önértékére alapozó
szabadelvűség, összenőve a csenevész, de agresszív magyarországi kapitalizmus
erőivel; a szociéídemokeácía szervezeteiben élt a rnarxízmus, amely a kommu
nista emigrácíón át lis besugárzott az országba; társadalmi eszményként a
nagybírtokos arísztokrácía, a földbírtokos nemesség és a vezető hivatalnok
réteg élt az emberek szemében; la földbírtokkal rendelkező neobarokk egyház
és a politikai katolicizmus mellett egészen gyengécske volt a keresztényszo-.
cialista mozgalom; jelel1j)k~ Ja földosztó kisgazda törekvések s a fiatalok
körében a még radíkálisabo népies parasatromantika hatásai, de legheveseb
ben mégis a régi és az új nacionalizmus söpört végtig a lelkeken, Es Trianon
végzetesnek érzett veszteségei. a magyar ál1am határain kívül rekedt 3 míllíó
magyar sorsáért érziett laggodalom meddő irredentázmusba, majd egy enyhébb
revíziós politikába csapódott le, de a dunai népek igazi találkozására és meg
értésére nézve a közvéleményben nem alakult ki átütő erejű gondolat.

A régi nemzedék reakciója a polgazi és a proletár forradalomra - a reakció volt.
A régi rend helyreállítása és megerősítése. Jelszavai: a tulajdon szentségének, a
tekintély tiszteletének, az egyházak erkölcsi vezető 'sz.erepének és a királyság
nak (leglitim vagy illegttírn) helyreállítása. Ezzel szemben a háboru utáni nem
zedék legjobbjairt a különfélJe társadalrni, vagyoni és vallási különbségeken túl
is II szocíálís érzés kötötte össze.

Mihelács Vid is lkö~éjÜik tartozott. Azok közé, akik a katolicizmus eszmél,
társadalmi tanításai alapján, de azokat továbbfejlesztve enyhébb vagy győke-
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resebb retormokkaruxartak leküzdeni a feltornycsult nehezségeket, a g:azáa
sági es társadalmi problémákat. Mihelícs azonban rendkívüli értelme és ala
possága folytán újságíróként se111. elégedett meg a felületes ábrándokkal vagy'
az üres jelszavakkal. Pedig az újságírói pálya veszélyes, könnyen elsodorja a
fiatalembert rendszeres tanulmányai mellől, mert a korai közéleté sikerek
után már nem fűlik foga a csendes tanuláshoz. Mihelics Vid azonban szemé
lyének egyik felével megmaradt kitűnő tanulónak. a tudományok felé tájé
kozódó fiatalembemek. A budapesti tudományegyetemen 1922. február 4-én
bölcsészdoktort oklevelet szerzett. Főtárgya akkor az újkori világtörténelem
volt, melíéktárgyaí a magyal' irodalorntörténet és a magyar történet. Közben
nyelveket tanult, verseket kt és a romanísztíkával foglalkozva Frederic Mist
ralról írt tanulmányáért egyéves ösztöndíjat kapott a párizsi katolikus egye
temre. 1922 februárjától 1923 öszéig vtartózkodott a francia fővárosban, ahol
azonban már nem annyira a provancal nyelv, mint inkább a szociológia és az
erkölcsbölcselet érdekelte. Budapestre visszatérve a jogi karr:a íratkozott be
és 1923. június 30-án államtudományi, majd ugyanannak az évnek december
Lő-én jogtudományi oklevelet szerzett. Ezzel azonban még nem merült ki tu
dományos érdeklődése. A később beolvasztott budapesti tudományegyetemi
közgazdaságtudományi kar 1932. június l-i hatállyal, majd a budapesti tudo
mányegyetem jog- és államtudományi kara 1935. június 19-én szociálpoliti
kából és társadalombölcseletből magántanárrá képesítette. A szoeiális kérdé
sek iránti érdeklődésére jellemző, hogy mílyen témá/kat választott egyetemi
magántanári habilítálásához. Az első: "A nemzetközi munkásvédelem", a má
sik: "A szociálpolitáka nemzetközi kérdései" voltak, "tekintettel a társadalom
bölcseleti rendszerekre." Tudományos munkásságának elismeréseként a Ma
gyar Társadalomtudományi Társulat 1931-ben titkárává választotta, a Szent
István Akadémia pedig 1938-ban iktatta tagjai közé. Tagul hívta meg a Ma
gyar Szociálpolstíkaí Társaság és a Magyar Sajtótaidományi 'l'ársaság is, ké
sőbb pedig a sajtókamara felkérésére átvette a sajtó főiskola vezetését, A
30~as évek végén Vas megye, majd Komárom vármegye szociális előadójaként

a gyakorlatban, megyei és közsegí szinten is megismerkedett- falvaink való
ságos seociális helyzetével és híiányosságaival.

Mihelicset azonban tudományos szenvedélye, a tanári pálya iránt érzett
vonzalma sem tudta elszakítani az újságírástól. attól a pályától. amelybe húsz
éves korában kostolt bele. Vonzották színei, izgalmas kanyarulatai, az eleven
élethez kötődö kapcsolabai. Talán nem utolsó sorban az újságirók világa és társasá
ga is, az a sokszínű villódzó, szabadszelleműtársalgás, amit haláláig derűs huma
nista módjára élvezett és tett színvonalassá. De talán nyitottsága a világ ese
ményei, valódi vagy látszatértékel, avagy fájdalmas hiányai iránt is arra kész
tette, hogy sohase tegye le kezéből a közíró tollá:t. Éppen !korának kiá1tó hiá
nya, fiatalságának élményei ébresztették fel benne a jobbítás vágyát, a cselek
vés akaratát és hívatástudatának egyik legfőbb vonásét: a szociálís kérdések
iránti érzékenységét és egy művelt elit kialakítására irányuló szenvedélyét,
így azután 1923 szeptemberétől egészen 1944 októberéig maradt az Új Nem
zedék munkatársa, 1925-től külpolítíkai szerkesztője, Reggel hétkor már bent
dolgozott a kom délelőtt megjelenő napilap izgatott és a folytonos síetéstöl
hangos légkörében, délutánonként pedig könyvet írt, vagy pedig folyóirato
kat szerkesztett otthona csendjében, felesége oldalán, akinek, mint hűséges

munkatársának ajánlotta 1934-ben megjelent "Világproblémák és a katoliciz
mus" círnű tanulmánygyűjteményét,

1927-ben felelős szerkesztője lett az Országos Magyar Katolikus Diákszö
vetség folyóiratának. a Vox Academicának, amelynek értékeit Czapik Gyula
is felismerte, és Genfben járt egy munkaügyi értekezlet szakértőjeként.
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Most, amikor világszerte tüntetnek: az egyetemek diákjai, talán nem lesz
érdektelen egy-két pillantást vetni a Vox Academica számaira. Egyetemi tá
nárok, a szociális kérdésekre nyitott szemű papok és. a katolikus átlagból ki
emelkedő díákok írnak bele. A lapokból nyiltan is kiderül. milyen nem köny
nyű feladat lehetett a Bethlen-féle konszolidáoió korszakában bírálni azt a
szerkezetert, ami ellen ma Marcuse szellemében küzd az európai diákok egy
része: az "establishrnent"-et. Mihelics megállapítja a Vox Academica 192R évi
januári számában, hogy a magyar társadalom felszíne nyugodt, "de alatta
egyre több robbanó erő gyűlik". A "keresztény" jelszóval indult rezsim bizo
nyos érdemeit €iliismerl,de rögtön hozzá is teszi: "alkotásai csak palliatívumok:
nem orvosolják az ijesztő ellentéteket, amelyek lelki és gazd,asági telántetben
tátonganak a magyar társadalomban." ... "A fényűzessel szemben a feneketlen
nyomor, a tőke terpeszkedésével szemben, a munka gyilkos, de egyben öngvíl
kos valáértékelése" . .. "A kereszténynek fémjelzett konzervativizmus, amely
nek politikája legfeljebb a lokalízálás: ez a rendszer nem lehet a mienk" 
írja akkor Míhelscs, Ez ra h~ng a fiatal és haladó katolikus értelmiségiek hang
ja, amelyet az idősebb nemzedék, a "boldog birtokbanlevök" természetesen
nem szívesen hallanak. De a világgazdasági válság szele már a katolíkus diák
szövetségen belül is egyre erősebben érezteti hatásait: solkan úgy érzík, hogy
a fennálló társadalmi és gazdasági rendszer erkölcsileg is összeomlóban van.
Ennek ellenére sem volt azonban könnyű katolikus részről a rendszer bírá
lata. Ezt bizonyítja a Vox Academica 1928 októberi számában Mihelícs Vidnek
egy kommentárja, amit Vass József népjóléti miníszternek a keresztény szo
Iídarízmust fejtegető beszédéhez fűzött. Ebben némi fenntartással ugyan, de
art a reményét fejezi kí, hogy a beszéd után ,,'Oégre saját táborunkban is sza
bad gondolkodni és a gondolatokat leírni!" Ettől kezdve a folyóirat oldalairól
egyre inkább fe1táJrulTliakla kor rnély szocíálís sebei: az ipari- és agrármunka
nélküliség, parasztságunk panaszai és a fiatal diplomások reménytelennek lát
szó helyzete;

Mihelics közben folyton 'tanul és körültekint az első világháború után ala
kuló Európa tájain. A kJart.óLiJkus társadalombölcselet alapjaiból indul ki, de a
maga igazságérzete, optimizmusa, az emberi haladásba és az értelembe vetett
rendíthetetlen reménye arra sarkallja, hogy nyugodt mérlegelésre szánt ta
nulmányok lés könyvek sorával kűzdjőn a magyar nemzedék jobb sorsáért és
népünk szocíálís és kulturális elmaradottsága ellen. Igy születik meg 'első ön
álló könyve: Az olasz alkotmány (1927), majd A szakszeroezkedés elmélete
és iránya (1928), azután Az új szociális álLam (1931). Ez a Szerit István Tár
sulatnál megjelent műve a háború utáni államok szociálpohtákai rendelkezé
seit és a gazdasági demokráciára irányuló törekvéseit ismerteti, több mint
száz angol, francia, német és olasz forrásmunka alapján. Széleskörű áctekíntés
ez, mintegy értelm! igazolása kíván lenni a harminckét éves Mihelícs Vid ré
szeről annak a felismerésnek, hogy századunkat él szociális küzdelmek jellem
zik. "Mélitán nevezik korunkat szociális századnak, mert a dolgozó, tisztán mun
kájukból élő néprétegeknek ;fel1Jörekvésli. küzdelrne világtörténeti erővel dübö
rög előre" - írja a könyv előszavában. J ól tükrözi ez. a műve a szerző körül
tekintését. tárgyilagosságát. óvatos, mert Jelkiismeretes és szenvedélyrnentes
.állásfcgílalésait, a megoldások sokféleségéből . adódó fenntartásait, amelyek
azoniban sohasem vonatkoznak szilárdan katolikus erkölesbölcseleti elveire. Az
azóta eltelt évtizedek fejleményel sok kérdést más módon világítanak már
meg. De könyvének végkövetkeztetése :tnég ma is áll: "Kibontakozóban van az
az új állam, amely létokát a szociális igazságosságnak s nem is egy-egy nem
zet, hanern a nagy emberi közösség közjavának szolgálatában látja."

Miihelics önmaga is megállapítja, de mi is elismerhetjük, hogy az akkor
lehető legnagyobb uárgyiiagossággal igyekezett ismertetni egyes államok S2O-
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clálpoístlkai és gazdasági rendelkezéseit. Ugyanez. a tárgyilagosság vezérelte
abban a könyvében is, amit Az új Portugália címmel a Franklan Társulat
1935-ban adott ld. Míhélícset, a katolikus szocíológust a Quádragesimo Anno
enciklikában ajánlott új szociális rendi állam kísérlete érdekelte, rnert a Doll
juss-félét Ausztriában "gyökér,telennek és mesterkéltnek" látta, ugyanakkor
azt remélte, hogy Portegalíában olyan kísérletre talál, amely eszményien
oldja meg karunk súlyos problémáját, az egyén és a közösség helyes viszonyát,
amit akkor már Hitler rendszere egyre inkább hazánkra is kiterjedő hatással
fenyegetett. Ezért utazott oda s írta meg egyik legérdekesebb, legönállöbb al
kotását. Azóta tudjuk már, hogy Portugália fejlődése Salazar uralma alatt
sem váltotta be azokait a reményeket, amelyeket akkor Míhelícs fűzött hozzá
s ezt a csalódását később többször is elmondta nekern. De hadd tegyem hozzá,
olyan szellemekkel osz:tozott ebben a tévedésben, mint Mauriac, Maeterlinck
vagy Paul Valéry.

Ebben a könyvében felvet eg)' kérdést, s ebből jól feltárul Míhelícs jel
lemének és gondolkodásának egész dialektikus vonása: egyrészt az adott té
nyek elfogadása, másrészt a haladásba vetett hite, konforrnizmusa, IS ezzel
szemben haladó, olykor lázongó törekvései. "Vajon örökkévalónak, végérvé
nyes megoldásnak tekintjük-e mi a keresztény hévatásrendiségnek azt a for
máját, amely Poetugáítéban bontakozott ki?" - veti fel a kérdést és határo
zottan azt felelá: "Nem." Ezután hozzáfűzi: "Mint ahogy nem tekínbhetjűkmajd
annak az esetleges más formáikat sem, mert la történetben csak a típusok
örökkévalók, nem pedig maguk a rendszerek, amelyek míndig az adott kor
sajátos életszemléletéhez és szükségleteihez igazodnak." Aki hisz az örökké
valóságban, az könnyebben szálmal a mulandóság tényével s 'aki számol a mú
landósággal, annak számot kell vetnie a változással, s aki lkész,cn áll a válto
zásokra, az közel kerül a történeta haladás gondolatához. Mihelics Vid ebben
azértelemiben volt "haladó kadolikus", rnindenkor megkülönböztetve a felis
mert és elfogadott abszolút igazságokat és értékeket a változó és viszonyla
gos igazságoktól és értékektőL Ez hatotta át politikai magatartását, szocioló
giai éserkölcsbölcseletl felfogását és szerkesztési elveit is. 1934-től a szocíálís
haladás eszménye vezette a Katolikus Szemle irányításában, amelytől 1940-ben
azért kellett megválnia. mert mirit felelős szerkesztő fokozatosan a főldreform

mellé állt és a Szerit István Társulat akkori igazgatójának a nagybírtokosok
nyomása míatt fel kellett őt mentenie állásából.

De ekkor már benne voltunk a második világháború mind .SZÖTI1yűbb
éveiben, s közeledett az az idő, amikor a hitleri birodalom - amelynek faji
mítoszával Míhelics lépten-nyomon szembefordult - a szővetséges hadseregek
csapásai alatt összeomlik, A várható esemény bekövetkezett, s vele omlott össze
a két háború közötti Magyarország is. Míhelics negvvenhatéves fej jél, széles
látókörű szociológusként rnost már másodszor éli át egy háborúvesztett és ösz
szeomló államrendszer megdöbbentő tapasztalatait, találkozik a forradalom
erőivel s olyan kommunista törekvésekkel is, amelyekkel istenhite és katolikus
társadalmi elvei alapján nem érthetett egyet. De nem tartozott azok közé a
katolikusok közé, akik reménytelenül meredtek a romokra. és szertelen rémülettel
tekintettek a jövő felé. Abban a reményben kezdte meg életének második sza
kaszát, hogy !Ilagy probatételek után és árán bekövetkezik a magyar társada
lom demokratikus és szociális irányú megújhodása, 1945 májusában a hivata
los lap, a Magyar Közlöny jogi és nyomdai szerkesztőjeként kezd dolgozni,
ugyanakkor kap meghívást az Új Ember szerkesztőségébe, amelynek 1947.
.augusztus 31-ig helyettles szerkesztője is lett. Eközben írja meg az Új Ember
kiadásában megjelent tanulmányát "KatoIdkus tanítás a tulajdonjogról" eim
mel. Ebben védelmezi a személyes magántulajdonnak azt a mértékét, amely
óvja az ember szabadságát az állami mindenhatóság és a gazdasági kollektí-
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vizmussai szemben, de ugyanakkor elateli a magántulajdonnak azt a hatalmi
funkcióját is, amely a javak mértéktelen halmozhatásának folyománya. "Főleg

ennek a funkciónak lett ugyanis következménye a nagytőkések osztályuralmi
helyzete, a gazdasági középrétegek romlása, az értelmiség szellemi szabad
ságának elvesztése, a fizikai munkavállalók létbizonytalansága. E hatalmi
funkció megszüntetésének szüksége olykor egymagában is igazolhat olyan lé
péseket, aminő a főldreform."

Ekkor már az. Egerben akkor -újjászervezett magyar katolikus jogakadé
mián a jogelmélet és a jogbölcselet nyilvános, rendes tanára az esztergomi ér
sek 1946. szeptember Ifi-én kelt kinevezése alapján. 1948 júliusában az egyházi
tanintézeitek államosításával kapcsolatban, rövid időre állami szolgálatba is
került, míg végelbánás alá nem vonják. így azután, ha csak kis időn át is, át
élhette a szívében mélyen élő pedagógiai eroszt: közvétlenül is átadhatta hall
gatóinak felhalmozott tudását. De 1949. május l-től kezdve ismét újságíró:
az új Ember főmunkatársa.

Az Új Ember szerkesztőségében történe alkalmazásának megszakításat az
magyarázza, hogy az 1947. évi választásokon a Heves-Nógrád megyei és a bu
dapesti választóikerületben képviselői megbízást kapott a demokrata néppárt
listáján, amelynek hetilapjában, a Hazánkhan elvi cikkeket írt pártja politi
kájáról. Vállalta a politi:lmi szerepet abban a meggyőződésben, hogy az új
magyar demokrácia és a szocializmus, valamint az egyház tisztázott együtt
élése nem lehetetlenség, sőt Magyarországon egyenesen történeti szükségesség,
amelyre társadalmunknak higgadt türelemmel, szellemileg és politikailag fel
kell készülnie.

Apoliitikai fe1Jkészillés nem tarthatott sokáig. Az események olyan irányba
lendültek ki, amit az akkor vallott és színte változtathatatlannak látszó ka
tolíkus társadalmi elveken alapuló párt már nem követhetett. De Míhelics
Vid, aki 1949 májusától kezdve főmunkatársa a Vigiliának, amelynek Sik Sán
dor halála után, 1963 decemberétől felelős szerkesztője is lett, szellemi téren
mindkét laphan széles horizontú és rendszeres rtájétkoztatást nyújtotit a kato
Iíkus értelmiségi elitnek mindazokról a nagy kérdésekről, amelyek a világot,
fi benne a katolicizmust, hazánkat és a magyar keresztényeket különösen is
érintették.

Mihelics tudta, hogy ma egyetlen évtázed alatt több ismeretet kell tudo
másul venni és megemészteni, rnínt régente száz év során, s jókor felismerte
az egyház szellemi életében is azokat a személyi és eszmei értékeiket, akik és
amelyek a békét és az emberi jövőt szolgálva előkészítették a zsinaton kirob
banó aggiornamentót és azokat a társadalmi elveket, amelyek XXIIJ. János
Pacem in Terris, Mater et Magistra, majd VI. Pál pápa Populorum Progressio
kezdetű körlevelében és a 7JSiinalt fontos okmányaiban kerültek nyilvánosságra.
Élete utolsó évtizedében sokat utazott Keleten és Nyugaton, egyházának ügyeit
köziróként és az egyházhoz ragaszkodó világiként szolgálva. Rómában végig
kísérte a zsinat munkáját és egyikévé vált azoknak, akik az 'egyház és a szo
cialista állam megférésének. sőt jóviszonyának előkészítése érdekében önfe~

áldozó munkára vállalkoztak.
Tette mindezt egy józan helyzetfelismerés alapján, egy meggyőződéstől

fűtve, egy hátvallés szolgálatában. Gondolatai vagy egyháza helyesnek val
lott törekvéseit mindíg értelmi érvekre támaszkodó meggyőződéssel terjesztet
te, mégpedig olyan színvonalon, amire méltán lehet bÜSZKe nemcsak a kateli
kus, hanem az egész magyar esszéírodalom. Mínt maga trta a Vigilia 1956. évi
januári számában, írásai ugyan a saját felfogását is tükrözik, céljuk mégsem
annyira a meggyőzés, hanem sokkal inkébb az, hogy aminek oly nagy szük
ségét érzi: elmélkedésre és eszmélkedesre ösztönözzenek. Műveltségének és
szellemi látókörének tágassága képesítette arra, hogy része legyen a magyar
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katolíkus közszellem elmélyítésében és korszerűsítésében, miközben az egy
ház iránt fegyelmezett, de sohasem vak, hanem az értelem mérilegén lemért
tántoríthatatlan hűséget tanúsított.

Lehert, hogy szociológusként vagyerkölcsbölcselőként éppen ezért nem
alkotott olyan elméleteket vagy rendszereket, amelyek helyet kapnának a szo
ciológía vagy az erkölcsbölcselet itörténetének lapjain, bár befejezetlenül ma
radt szociológíai műve bizonyára igen értékes, önálló gondolatokat rejteget.
Szívós és tudatos hivatással törekedett viszont ana, hogy igazi kultúrahordoző

elitet alakítson ki ka'tolikus~s nernkatolíkus világiak között, s ezzel a Ka
zinczyak, a Kölcseyek és a Széchenyiek hagyományába kapcsolódó irók sorá
ban már csak előre mutató tanulmányainak gazdagságával is helyet biztosított
magának. írásain ritkán csillan-át a líra vagy a meggyőződés heve, ezért so
kan hidegnek, némelyek talán még elírtélő értelemben is "raciooolistának" tar
tották Pensze azt csak 'kevesen vehették észre, hogy világos írásainak számos
kényes kérdésföltevése mögött egy ideológiai tapadmányaítól megszabadúló
szerétetegyház és ugyanakkor egy világnézetileg semleges állam eszméje 
talán utópiaja - lebeg, anélkül, hogy az író a látható egyházról vagy hazájá
ról - amelyeket egyaránt egy önmagáról lemondó szerzetes objektív aláza-
tával szolgált - akárcsak egy píhlanatra is megfeledkezett volna. -.

De ne felejtsük el azt sem, hogy ez az egyházának nemcsak hitéhez, ha
nem külső kereteihez is ragaszkodó katolíkus tudós és esszéista olyan történeti
korszakokban és helyzetekben éLt és alkotott, amikor egy értelmiségi ernber
nek már pusztán a \kérdéseik felvetésélhez és érintéséhez is történeti tettel fel
érő polgám.i bátorságra volt szüksége, Mihelics Vid értelmi és erkölcsi teljesít
ményét herteljesedett élete - halála - felől nézve bizonyára történeti tetrtkéllit
értékeli majd egy, az enyémnél alaposabb és mélyebb kutatásokra támaszkodó
és az események növekvŐ távlata miatt is zavartalanabb és tisztább méltatás,

SAiÍD BltLA

A DIALÓGUS EMBERE

Roppant nehéz feladat megtalálni az eligazító és jellemző főfonalart olyan
összetett életben, amilyen Mihelics Vidé volt, s olyan sokoldalú tudományos
érdeklödésben, mint amilyen az ő szellemi sajátsága volt. Mégis meetern fl'
címmel azt mondani, hogy ifjúkorának ama munkás és költői játélkáltól, hogy
megtanulta a provanszál nyelvet, természetes inódon fejlődött a teológián és
a szociológián át a dialógus emberévé. A dialógus meggyőződéses hívévé és
szószólójává. Alapvetőerr_ugyanIis az "elIl'ber a társadalomban" érdekelte, "az
ember a környezetében", "az ember az emberek között." Mondhatrnámúgy is: a
társasági ember, a társadalmi ember, akiről érdemes és lehetséges érdeikesen
osevegni, s akivel érdemes és érdekes tudományosan foglalkozni.

Hogy az egyetemi katedrához vezető lépcsősor fontos állomásához előbb

a közgazdasági karon, majd a jogi karon jutott el, s így indult a bölcsészeta
tudományok irányába, tulajdonképpen aztznutatja, hogy akarta a tudományt,
akarta a tanítást, csak éppen nem tudott szakítani érte szellemi élete első és
végzetes szerelmével, az újságírással. Rosszkedvében s bizalmas körben "min
den Iében kanál" jelzővel Illette a szociológíát, másokkal, de nem avatostakkal
s7JEVUben azonban védte körömszakadtáig, elmondván sokoldalúnak, a legtel
jesebbnek. sőt, ha vitára ingerlő teológussal akadt össze, elnevezte a szocio
lógiát annak a tudománynak, amely az, emberről, az emberi életről a legtöbbet
tudj/a rnárís, s amely. a tömeglélektaní kísérletek révén, a kompute
rek segítségével rövidesen mindent fog tudni az emberről.
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S amikor em a "mindent" néha kimondta, maga is meghökkent egy ki
csit, .mert esti olvasmányaira gondolt, a világirodalom remekeire épp úgy,
mínt a vérbeli krtmikre. Nagy szenvedélyek hordozói és nagy bűnök tettesei
éppen azért álltak 'az ő szellemében és lelkében egymáshoz közel, mert volt
benne valami titok, ami nem szccíológus, nem tudós, nem professzor volt:
hanem költő és író. Versekkel kezdte ő is, s aztán tért rá a józan, tanító, ok
tató prózára, néha azonban alkotott egy-egy finom újságírói színes szívet-sze
metgyönyörköd!tetőötvösmunkát is, úgy, hogy azt hittem, egyszer, nyugdíjas
korában regényt vagy emlékiratot ír majd, de mindenképpen irodalmat, olyan
új stílusban, amelyet l'ejtegetV'e őrzött s elkülönített attól 'az esszéista modor
tól, amelyben évtizedeken át írt. Külföldön jutottunk csak hozzá, Rómában
és újvidéken, Bécsben és Salzburgban, Chiemseeben. Varsóban, Marieribad
ban, hogy fehér asztalnál hosszan elbeszélgessünk. Ezeken a meghitt esti esz
rnecseréken eszméltem rá a benne rejtőző nagy íróra, amelyet azonban lelke
bűvészpalackjában őrzött az ő páratlan publicista munkakedve, s az a szer
kesztői szenvedély, amellyel a Vigiliához kötődött. Hiába volt minden kíséríe
tem, hogy rábírjam, építsen önként gátat munkairamának, ismerje fel, hogy a
hetvenhez közeledve nem lehet büntetlenül mínden szabadságot arra hasz
nálni évek óta, hogy a legnehezebb munkát éppen ez alatt végezze el. Hiába
volt máriden kísérletem, a pihenésről épp úgy nem szeretett beszélni, mint a
halálról.

Majd egyszer talán erőm és kedvem lesz megírni néhány jelenetet abból
a négy évtízedből, amely alatt párhuzamosan, egymáshoz közel, egymásba
öltődye futott újságírói életünk. (A harmincéves Mihelies Vid katolikus if jú
ságí folyóiratot indit Vox Academica címmel, e egyik felfedezettje Saád Béla
'nyugtalankodó pesti szentímrekollégiumi növendék, közgazdasági egyetemi
hallgató ... Pár évvel később az Új Nemzedék szerkesztöségében Mihelics kül
politikai rovatvezető, én a szomszéd szobában ínaskodom. Azután az Új Em
ber, amelynek szerkesatőségébe személyesen hívom el; a hivatalos lapnál kor
rigált akkoríban.)

Igen, s azután V'01t az a korszak, amikor a szociológia a mcstoha gyerek
volt. Sőt ellenséges tansüvölvény s burzsoa áltudomány. Mihelics Vid életének
nehéz szakasza volrt ez. Érdekes volna írásban megidézni ebből a korból is
egy-egy jelenetet. Majd... talán... Most egyelőDe azt kell elmondani, hogy
Mihelics Vid abban a mértékben lett a dialógus embere, amilyen méctékben
rehabílítábták a szocialdsta országok fővárosaiban a szociológiát, s sorra állí
tották vissza a tudományegyetemeken a szocíológüaí tanszékeket.

A szocíológia és a párbeszéd szellemisége között az összefüggés természe
ves, feltételezik egymást, s egymás függvényei. Annak elismerése nélkül, hogy
nunden ember személyíség, s minden ember megismételhetetlen egyéniség,
nem fedhetöle fel társadalmi törvények, s nem léphetnek akölcsőnös megbe
csülés viszonyába emberek - akik színre, vallásra, felfogásrra különböznek
egymástól. Enélkül nem merhetík letenni s tűzbevágni a durungot, amelynek
a végső szót szántálc vítáikban, enélkül nem bízhatják szavakra. érvekre a
kőzös emberség hídjának építését, amely átível az ellentétek felett.

A világ, vagy legalábbis az Európa-méretű párbeszéd leglátványosabb kí
sérletét a Paulus Gesellschaft rendezte. Az elsőt az osztrák Salzburgban. a
másodikat a bajorországi Chiemseeben. a harmadikat a csehországi Marianske
Lazneban (Mardenbad). Mihelics Vid és én mind a három konferencián részt
vettürik, sőt annyiban színte törzstagokká lettünk, hogy a magyar résztvevők

száma változott és nőtt, - a másodiktól kezdve magyar marxista gondolko
dók is tagjai lettek a konferenciának - de rni ketten voltunk csak azok, akik
mdnd a három konferencián jelen voltunk.

• Mihelics Vid híressé és népszerűvé vált rovatában (Eszmék és tények) be
számolt ezekrŐl a keresztény-marxista dialógusokról. Attanulmányoztam eze-
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ket a cikkeit, s elhatároztam, megkísérlem a megemlékezésnek azt a formáját
megvaiósítani, amely valósággal megidézi e nagy, talán mondhatom azt is,
hogy az eddig volt Iegnagyobb magyar katolikus újságíró és publicista' szelle
mét, annak a katolikus újságírónak a szellemért, aki egyenértékű volt aprófán
magyar újságírás legjobbjaival.

E különös szellemidézés - idézetekben tükröződik, olyan idézetekben,
amelyek elárulják, mít tartott érdekesnek a dialógus embere az európai ke
resztény és marxista gondolkodók magasszintű dialógusában. Ritkán jelenke
zik saját szavaival, ment nagy megértőkészsége rendkívüli nyelvtudással tár
sult, s ő maga gyakran elrejtőzött, szerényen megelégedve azzal, hogy meg
látta a helyeset, a jót, az érdekeset. oa találót ...

íme a "szellemidézés" tényei: .
"A múlt évben kitűzött téma - Kereszténység és marxizmus napjaink

ban - igen általánosnak, tárgyalása is elég szétfolyónak bizonyult, megítélé
sem szerínt azonban mégis szükséges volt ahhoz, hogy előtérbe lépjenek azok
a kérdések, amelyeket a párbeszédben leginkább vizsgálat alá kell venni. S
nem kétséges, hogy eorrendben az első teendő itf annak a felfogásnak tisztá
zása és lehető egyeztetése, amelyet a kereszténység, illetve a marxizmus vaill
az ember mivolta és ,az emberi lét értelme felől."

" ... Mínt szocíalísta rendszerben élő katolikus, különösképpen örülök
annak, hogy most tudományos szinten és elméleüleg is megvitatás elé kerül
egy olyan probléma, amelyet mi a gyakorlatban igyekszünk megoldani. Anél
kül, hogy vítatní cakarnám a humanitás és a humanizmus megkülönbözteté
sének indokoltságát, mínket, magyar katolikusokat már a társadalmi valóság
közvetlen érzékelése késztetept. arra a felismerésre, hogy az emberiség ma leg
aktívabb két csoportjának, a keresztényeknek és a marxistáknak az ideológiai
ellentétek dacára is lehet és Ikell találkozniok az egyetemes humánumban, egy
mínd boldogabb és megelégedettebb evilági rend kialakításában.

Mi, katolikusok magártjJil értetődően ellene vagyunk az ateízmusnak, és
adott lehetőségeink mínél kimerítöbb felhasználásával igyekszünk útját állni
az 'a,teizmus terjedésének a keresztény hivők körében. Ugyanakkor azonban
becsületes együttműködést tanúsítunk míndabban, amit népünk egésze szá
mára jónak és hasznosnak ítélünk, együttműködést addig a határig, amíg az
a legkisebb mértékben sem vonja magával a katolikus hit és erkölcs elveinek
feladását. Világosan látjuk, hogyahumanizmusnak, mint olyan irányzatnak
és eszménynek értéket, amely az ember méltóságának kíván az élet minden
területén érvényt szerezni, korántsem devalvá1ta a szecialista rend, sőt nem
egy tekintetben fokozza jelentőségét. Meggyőződésünk tehát, hogy amíkor
hitünk is arra kötelez, hogy teljes erőből kivegyük részünket a nemzetközi,
oa közösségi és az egyéni kapcsolatok humanizálásából. akkor abszolút szüksé
gesség számunkra ra pozitív viszonyulás a haladást munkáló minden feladathoz,
s ennek érdekében hithűségünk összhangba hozása -- a világnézeti pluralitás
jegyében - a szocialista állarn iránrti lojalitással ..."

" ... Hogy ennek megvannak a nehézségei is, kötelességem megmondani.
Hogy csökkenjenek, vagy egykoron - szeretném remélni: míhamarabb - el
háruljanak ezek a nehézségek, ennek okából is nagy jelentőséget tulajdonítok
annak ra díalógusnak, amely marxisták és katolikusok között folyamatban van.

Oszintén elfogadom azt a tételt, hogy mínden elmélet igazságát a gyakor
lat méri le. Éppen ezért hiszem, hogy az a magatartás és a dolognak az a szem
lelete, amelyet mi, a magyar szecialista rendszerben élő katolikusok tettünk
magunkévá, egyben cáfolat is a kereséténységnek arra az alapvetőerr szocioló
gíaí forrású és természetű krdtíkájára, amelyet Marx, Engels és Lenin gyako
rolt fölötte. S hiszem azt is, hogy minél kedvezőbbenalakul számunkra a mar
xista gondolikodóiknál e tekintetben mutatkozó újraértékelési folyamat, annál
mentesebb lesz problémáktól ra nemzetközi helyzet, annál eredményesebben
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teljesítheti küldetését az egyház és annál könnyebb lesz keresztény hivőnek

lenni a szecialista országokban, amelyek földünk területének immár egyhar
madát teszik ..."

" ... A katolikus-marxísta dialógust tehát mi, szecialista országokban élő

katolikusok már azért is szükségesnek tartjuk, mert rajta keresztül szembesít
hetjük egymás értékeit ás kelthetjük fel kölcsönösen a felelősséget azoknak az
értélkeknek az irányában, amelyeknek realizálására egyképpen törekszünk."
(1966. május)

" ...Érdekes volt ebben a vitában Hans Schaefer heidelbergi fiziológia
professzornak az a következtetése, hogy Marxot is az emberszeretet és az el
nyomottak iránt való könyörületesség késztette fellépésre és sugallta tanítá
sát. Annál sajnálatosabb, hogy a kereszténység, amelynek olyan alapítója volt,
mint Krisztus, még mindig nem dolgozita kia maga antropológiáját, holott
erkölcsi alapfogalma, a felebaráti szeretet végeredményben antropológiai fo
galom. Bizonyosra veszi azonban - fűzte hozzá Sohaefer -, hogya keresz
ténység nem kerülhet ellentétbe semmiféle valóban tudományos antropoló-
giával "

" Karl Rahner, aki ezidőszerint a keresztény világnézet és vallásfilc-
zófia professzora a rnüncheni egyetem bölcsészeti karán, felvetette a kérdést:
szükséges-e, hogy keresztény és marxista humanisták ellenségei legyenek egy
másnak? Szerinte nem, ha mindkét oldalon megértik, hogy sokkal inkább a
jövő, mínt a múlt irányában vannak elkötelezve. A kereszténység mínt ke
reszténység egyáiltalán nem tűz maga elé semmiféle meghatározott konkrét
jövőt, de a marxista sem hiheti azt, hogy már eleve kész tervnek van birto
kában. Akkor pedig miért ne dolgozhatnának együttesen azon a [övőn, amely
konkrét mivoltában még ismeretlen előttük? Miért ne foghatnának össze ab
ból a célból, hogy közösen vigyék előbbre azt, amire valóban vágyódnak: az
igazságosságot, szabadságot, az emberi méltóságot, a társadalom egységét és
ezen az egységen belül a differenciáltság lehetőségét? .."

" ... S a kérdést, amely így előtérbe kerűlt, így fogalmazhatom meg: el
lentétes-e vajon az a transzcendens abszolút jövő, amelyet a kereszténység
az ernber elé állit azzal IH konkrét jövővel. amelynek egyre kielégítőbb és meg
nyugtatöbb formálásán ebben IH földi világban kell fáradoznunk? Rahner már
tavaly Salzburgban is cáfolta ezt. Ezúttal is hangsúlyozta, hogy a keresztény
hivő nem veszi kevésbé komolyan a konkrét jövőt, mirit a marxista. még ak
kor sem, ha ezt közbenső lépcsőnek tekinti, amely az abszolút jövőbe visz.
Johann Metz, a rnünsterí egyetem hittudományi karának professzora minden
esetre még a katolíkus teológia feladatának nyilvánította, hogy végérvé
nyes szintézisbe foglalja az abszolút és konkrét jövőt, amelyeket hosszú időn

át oly szerencsétlen módon elkülönített egymástól a keresztény gondolko-
dás "

" Talán nem túlzás ezek után az a nézetem, hogy fokozaitosan ki is
rajzolódott a marxista-keresztény párbeszéd legközvetlenebb és legsürgősebb

feladata. Megítélésem szerínt legtalálóbban Arnold Buchholz. a marxizmus
Ieninízmus kölni kutatóíntézetének tudományos munkatársa vllágította meg
ezt. Ha ma először látszik lehetségesnek az emberiség történetében egy olyan
világ felépítése, amelyben biztositva van a béke, alkiknr az elsódlegesen a ter
mészettudományos-technikai. fejlődés eredménye - állapítotita meg Buch-
holz "

" Az a' jövőbeni cél, amelynek elérése mindnyájunk számára egyaránt
kívánatos, a biznosított. békéjű világ. Ugyanakkor azonban meg kell állapíta
nunk, hogy Kelet és Nyugat kölesönös kapcsolatát a »koegzisztencia-ideológia«
jellemzi, amelyben a háború elkerülésének akarata szellemi-ideológiai harc
cal párosul. S bár a szellemi rnérkőzésnek ez a formája a jelenben elkerülhe
tetlennek látszik, mégis állandó veszélymozzanatot rejt magában, miután po-
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Iitika É"J> ideológia elválaszthatatlanul összefonódik benne. Éppen ezért azt kel
lene leginkább fontolóra vennünk, hogy a .koegzisetencia-ideológíát' - tekin
tettel a biztosított békéjű közös világ igénylésére nem lehetne-e egy differen
ciáltabb és veszélyeket csökkentő .átrnenet-ideológiává' alakítani.

A2Jon kellene. tehát fáradoznunk - folytatta Buchholz -, hogy a béke
fenntartásának követelményét míndkét oldal számára elfogadható formában el-
méletileg megalapozzuk." (1966. [únius.) \

" ... »A régebbi marxista nemzedék előtt a katolikus annyit· jelentett,
mánt ellenség. A katolikusok számára ugyanakkor a marxista annyi volt, mint
sátáni. És ha még ez az utóbbi felfogás hatja is át a spanyol államot és annak
törvényeit, és ez irányítja a spanyol egyházi hierarchia többségi magatartását
is, a valóság immár egészen más társadalmunkban és életünkben- - mon
dotta a Maríanské-Lazné-i párbeszéd során Mánuel Azcarate professzor, a Pá
rizsban megjelenő Realidad marxista folyóirat főszerkesztője, majd ekként
folytatta: ,A marxisták szemében még nem is olyan távoli időben a katoliciz
mus úgy tűnt fel, mint a kapitalista rendszerbe beilleszkedő tömb. Ma e te
kintetben a dolgok döntő módon megváltoztek. A zsinat munkája megkönnyí
tette azoknak a katolikus áramlatoknak kt-ístályosodásáf.ameiyek egyre vilá
gosabban és formálisabban elítélik a kapitalizmust és támogatják a szocíalísta
megoldásokat társadalmi, gazdasági és politikai téren .. .'

... Kellner elnök a Paulus Gesellschaft felfogását ekként tömörítette: »A
modern államnak filem szabad sem valamely államvallás, sem valamely állam
ateizmus rnellett lekötnie magát. A vallás és az ateizmus számára ugyanazt a
Iehetőséget kell megadni vaz emberek meggyőzésére. Az állarn ne akarja a
vallást se megmenteni az elmúlástól, ha utóbbinak nem slikerült követőit any
nyira megnöltenie hittel, hog;jf maguktól megállják helyüket a társadalom-
ban.e" (1967. július)! .

Ízelítőnek szántam csupán ezt a szellemidézést. Ízelítőnek annak igazolá
sára is, mennyíre előrelátó, bölcs s meggyőződéses volt az a lélek, amely eze
ket az olvasó elé tárta, az olvasó elé, akinek módja van visszalapozni a Vigi
lia köteteiben, s meggyőződni eme idézetek után arról is, vajon véletlen át
hallások fültanúja-e, amikor e sarok hallatára a legutóbbi január 23-i nagy
egyházpolieikad eseményre gondol, vagy pedig meggondolt szavak igazolását,
Jyakorlati meghrtelesítését tapasatalhaota meg.

Hadd álljon zárókőkérst az az idézet, amelyben a felebaráti szeretet teoló
giájának szükségességét hirdeti korunk két nagy katolikus teológusa: Girardi
és Metz. Mindkettőjüknek nagy tisztelője volt Mihelies Vid.

" ... Amit a [fejlődés ma elsősorban próbára tesz - mondotta Girardi 
az a kereszténység központi szerétet-parancsa. Az igazság ugyanis az, hogy a
valóban hiteles keresztény magatartás magában foglalja a felkelést a .vidág
ban levő tarthatatlan, igazságtalan álíapotok ellen,és megköveteli a gyökeres
változásokat. »A szerétet főparuncsa a keresztények számára ma parancs az
ember felszabadítására, harci felhívás minden elidegenedés ellen.« Ugyanígy
Metz is: »A szeretetnek nem szabad többé az én-te szigorúan személyközti kö
rére korlátozódnia ; nem szabad rajta csupán ,k1arultatív felebaráti segítséget'
érteni; ellenben társadalmi dimenziójában kell felfogni és érvényesíteni: a
szeretet feltétlen eltökéltség az igazságosság, a szabadság és a béke megterern
tésére a többiekért. Megkívánja ez azt is, hogy a keresztény szeretet társadal
Inilag mozgósítsa magát, mínt feltétlen aikarat az igazságosságra és a szabad
ságra mások irányában> Emellett pedig azt se feledjük - csengett ki Metz
szavaiból -, hogy az a kritika, amely minket az ekként helyesen értelmezett
szeretet-parancs teljesítése körül érhet, a mai társadalomban mindjárt vallás
kritíkává is változik .. ."

.; ... Sokoldalúan és részletekbe menően világította meg Metz ezt a kér
dést. A keresztény vallás evilági hdvatása az - mondotta -, hogy építő birá-
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latot gyakoroljon a mindenkorí társadalom fölött, nem pedig az, hogy egy
keresztény társadalmi rend, illetve szociálís tan alapján államot vagy gazda
sági szísztémát próbáljon Iétesdteni. A keresztény szerétet központá parancsá
ban »szociálkrrtíkaí potenciál- rejlik: s az egyházat is úgy kell felfognunk, mínt
a »konstruktív társadalomkrrtika intézményét-c" (1967. június.)

BOLDIZSAR IvAN

A MANUDUCTOR

Most, amikor Mihelics Vidről írok és elöntenek az emlékek, a hangját hal
lom harmincöt év távlatából. Fiam, az érzelmei egymagukban senkit sem ér
dekelnek. Ra cikket ír, tisztázza előbb mondanivalóját, Vázolja fel gondola
tainak ezerkezetét. Intsa ki a közhelyeket és az ismétléseket. És csak azután
fűtse fel ezövegét érzelmeinek melegével,

, így szerétnék most is tenni, amikor Mihelics Vidre emlékezem, manu
ducioromra az újságírásban, általában az írásban és egy kicsit az élet mester
ségében is. Nemcsak most hallom, az elmúlt negyedfél évtized alatt sokszor a
fülembe csengett lassú, megfontolt beszéde, hangja, az érzelmek és a gondo
latok viszonyáról, valahányszor a kelleténél bővebben tolultak - rnint most
is - tollamra az érzelmek, Csak annyit mondok ezért, emléke előtt ezzel is
tisztelegve, eszméinek és nevelőerejének ezzel is áldozva, hogy nagyon sokat
köszönhetek neki, a mesternek és a barátnak.

A harmincas évek elején az új nemzedéknél dolgoztunk mind a ketten.
Ez a többesszám első személy eleinte bizony túlzás volt: Mihelics Vid a kül
politíkai rovatot vezette, én pedig húszévesen. nagy ritkán cikket írhattam az
ifjúság gondjairól és reménységeiről és főképpen a lap vidéki tudósítóít vet
tem gyorsirásba a hajnali. órákban. Mihelics Vid volt az egyetlen az idősebb

szerkesztők közott - tizenöt év korkülönbség akkor valósággal két külön vi
lág volt - aki nem tegezett le egyoldalúan, hanem önözött és kolléga úrnak
szólított, A többiek köszönésemelt sem fogadták, őt alig tudtam megelőzrn az
üdvözlésben. Egyszer egy cikkemet elolvasta és vitatkozott velem: máig is
kevés ilyen elfogódott és megtisztelt percemre emlékszem. Mindezek a talál
kozások természetesen a szerkesztőség szűk és sötét folyosóján történtek, ahol
napokat csellengtem szebátlan kezdőként. Végűl felhátorodtam Mihelics ked
vességén, pedig tartózkodó és szűkszavú ernber volt, és bekéredzkedtem lap
zárta után a szebájába külföldi lapokat olvasni. Megvallom. csodálkoztam.
hogy csodálkozott azon, hogy nemcsak a képeket nézegetem. De bizony le
vizsgáztatott németből és franciából mielőtt elhitte, hogy valóban tudok ol
vasni, az angolt aztán már ráadásként fogadta el. Néhány nap múlva egy dél
ben azt mondta: "Holnap itt kezdheti a napot. Ez a kis íróasztal a magáé."

Talán nem is tudta, milyen jót tesz. Vagy talán nagyon is? A kora ifjú
ság sok hányattatása. munkakeresése, ma oly furcsán, patetikusan. hihetetle
nül hat; amikor az egyetemet i~ félbe kellett hagynom és úgy éreztem, hogy
fiatal életemet romokban kezdem, Mihelicsnek ez a befogadó gesztusa való
sággal újra kinyitotta a lehetőségek kapuját. Eleinte csak kuporogtam a szo
bajában, nézegettem a lapokat, azután egyszer figyelmeztetett, hogy figyeljeik
oda, hogyan diktálja össze a külpolrtikai anyagót. Máskor azt mutatta meg,
hogy hogyan bánik az ollóval, miképpen szabja fel a Magyar Távirati Iroda
híranyagát, hogyan dolgozza össze a külföldi tudósítók telefonjelentését. Az
után egy nap - az ember a pályakezdés rajthelyeire öreg koráig is visszaem
lékszik - kezembe adott egy csomó kis külpolitikai hírt. Ezeket diktálja át,
de felejtsa el az MTI stílust. Nekiveselkedtem, de kétszer visszaadta. Vezér-
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cikket miriden értelmes ernber tud írni. De három-négy sorba összefoglalni a
világ egy-egy hírét: ez a művészet.

Így indított el pályám egyik mezőnyén, de nemcsak ebben az egyben se
gített utamra, Akkoriban kezdődőtt a falukutató rnozgalom. Akkoriban írtunk
először a mezőgazdasági cselédek, a földnélküli parasztok életviszonyairól. A
napi 'tizenhárom-tizennégy fillérekről, amiből élniük kellett. Nevem megjelent
egy-egy szociográfía, egy-egy ilyen tárgyú novella alatt. Mínden reggel szű

kölve mentem ibe a szerkesztőségbe, féltem, hogy kidobnak. mlint lázítót.
Egy napon alig akartam hinni a fülemnek: Mihelics felszólított, irjak

szociográfiáz a Katolikus Szemlének, amelynek akkoriban vette át főszerkesz

tői székét. "Azlt írhatom, amit láttam?" - kérdeztem. "Ha Diem azt írná, visz
szaadnám" - felelte, így jö1Jtlétre és jelent meg egyetlen szó változtatás nél
kül a Katolikus Szemlében tihanyi szociográfiám. Csak évtizedek múlva, már
a felszabadulás után tudtam meg, mennyi kellemetlensége támadt míatta
Vidnek: hányan támadták, hogy "felfoIigató" írást közöl. Nemcsak hogy meg
védett, de még arra is gondja volt, hogy semmit meg ne tudjak róla. Sőt, a
cikk megjelenése volt az alkalom, hogy összetegeződjünk és évtizedekig bará-
tok maradjunk. .

Néhány év Ma ő volt, hogy .az angol újságírói nyelv egy kedvélt kífeje-,
zését használjam ,a magyar "Mr. Dialógus." Ebben a minőségében ezúttal én
kértem tőle cikket a New Hungarian Quarte1'ly részére, Beszámolója a ma
ríenbadí találkozóról több volt, mint arndt a műfaj megkivánt: egy gondol
kodó ember önarcképét is adta, szemérmes Iírával, mint míndíg, rámutatva a
huszadik század humanizmusánaIk egyik útjára.

Az ősszel Svájcban egy nemzetközi író-találkozón a Quarterly egy angol
író-olvasója megikérdezte, ki a szerzője annak a bizonyos dialógus \ cikknek.
Elmondtam. kicsoda Míhelics Vid, és a végén hozzátettem, inkább önmagam
nak, mínt neki: Tanítványa voltam.

NIEDVIGY MIHALY

A TEOLÓGUS EMLÉKEI MIHELICS VJDRŐL

A VigiEa 1961. évi januári számán olvashatjuk először Mihelics Vidnek,
mint szerkcsztőnek nevét. Mínthogy ezidőtől fogva harmincöt hosszabb-rövi
debb írásom látott napvilágot a folyóiratban az ő szerkesztősége idején, hi-'
vatva volnék személyes tapasztalataim alapján beszámolni együttműködésünk

ről, mínt a laikusnak és a hittudomány szakemberének példaszerű kapcsola
táról. A valóság azonban nem egészen elégíti ki ezt az elképzelést, hiszen Mi
helics Vid egyáltalán nem volt laikus a hittudományban. Az egykori szerze
tes paptanár-jelölt elvégezte az egyházi tanulmányok jórészét, és utóbb is ál
landó olvasással képezte magát úgy, hogy számos részletkérdésben aligha le
hetett volna találni hazánkban papi szakembert, aki hozzá hasonló korszerű

és maglas színvonalon állt volna. Ő maga is írt a lapban hittani szakcikket a
gyarmatosítás erkölcsi és vallási vonatkozásairól (19'60 februárjában), magára
vállalta jelentős egyházi megnyilatkozások, például a pápai béke-körlevelek is
mertetését, és haláláig - egy év híján két teljes évtizeden át - vezette a hit
tudományi folyóiratcikkek illetve könyvek szemlejéből álló "Kérdések és táv
latok", utóbb "Eszmék és tények" című rovatot, amelyet Sík Sándor oly tla
lálóan nevezett a katolikus világtörekvésekre "nyitott ablaknak".

Ám hittudományiszakismex'etei mellett, és talán egykori egyetemi ma
gántanársága meg jogakadémiai tanszéke ellenére, a "professzor úr" mégis
osak vérbeli újságíró volt elsősorban. A teológiához is az újdonság közlésének
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igényével közelitett. Ez dicséretére legyen mondva, mert nem a napi sajtó jel
legzetes szenzációigénye vezette, hanem a felelősségérzet és hívatástudat ka
tolikus tömegeínk, elsősorban a hazali klérus tájékoztatása iránt. Nem kért
olyan cikket, vagy ha kéretlenül írtam, nem közölte. amely nem korszerű

hittudornányes mozgalmat képviselt, még ha elvileg jelentős kérdést tárgyalt
is. Ez lett a sorsa 1963-<ban kt Erkölcs és világnézet című kis tanulmányom
nak. Elvontnak mondta, mert nem látta időszerű vonatkozásait. Pártfogolt ví
szont minden oly írást, amelyben prófétai sejtessel világmozgalmti rezonanciát
érzett. tgy - az akkori átlagolvasá érzéketlensége ellenére - készségesen
helyt adott a konstantinápolyi pártTiárka megtisztelő címeiről szóló erkölcstőr

téneti visszapillantásnak 1966 februárjában, amíkor még nem volt szokás ka
tolikus részről is "ökumenikrus pátriárkának" címeeni a konstantinápolyi ortho
dox egyház főpásZ1torlát. A ciikk megjelenése után egy debreceni olvasónk le
vélben sajnélkozobt, hogy a cik!kíró ily szükségtelen ügyekkel bíbelődik a kor
sürgető ífjúségproblémái helyett. A keresztény egységre-törekvés katolikus
részről tetlt mérföldes, sokalkszámára váratlan lépései azonban megmutatták,
hogy éppen nem hasztalan kérdésről volt szó, és hogy a szerrkeSZItő tájékozta
tás-politikája alegjoibbkor t,ett előzetes szelgálatot a hamarosan valóban éb
redő általános érdeklődésnek.Mfhelícs tehát észre tudta venni az "idők jeleit".
A francia k3.ltQl.ilkus élet jelenségein gyakorlott szeme örömmel kapott a litur
giareform céljait és 'jövő kiJátásait vázoló írá:somori, amely rámutatott a csen
des míse sajnálatos lelikipásztori hátrányaira, és amely valószínűnek ígérte,
"hogy néhányév:tized múltával a szentmíse leglelke, az üdvözítő utolsó vacso
raí ígéi is fennhangon vagy énekelve, a nép nyelvén hangoznak el". Akkori
ban nálunk erről még szó sem lehetett, hiszen a "Per ipsum" iKezdetű kárion
záró dicsőítést sem volt szabad magyarul mondanunk, noha az párbeszéd jel
legű rniserész ; a hívek Ament felelnek rá. :ElITe a Vígílía-közleményre is érke
zett bizony helytelenítő levél az olvasótól; sőt előzőleg, amikor szövege 

.előadásként - eredetileg elhangzott ;az Országos Magyar Cecilia Egyesület
1965. évi közgyűlésén, maga az elnök látta szükségesnek székéből kijelenteni,
hogy nem ért egyet az előadóval. Mihelics egyetértett. Szerkesztőí bátorságá
nak igazolásána nem vOl1t szükség "néhány évtizedre", sőt még néhány évre
sem. Azóta pápai és püspökkari utasítások vi,ttélk diadalra nálunk a közőseégi

magyar mísét, és arnikor e sorokat írom, csaknem egy év óta hangzik templo
mainkban magyarul a róm,ai mísekánon az Oltáriszentség szerzésének jézusi
igéivel együtt; sőt a három új mísekánon magyar fordítását is jóváhagyta már
az Apostoli Szeritszék.

A születésszabélyozés erkölcsének égetően időszerű kérdéseiben a szer
kesztő - a Humanae vitae pápai körlevél megjelenés-e előtti években - ha
tározottan rokonszenvezett azzal a szakma-i kórökben felvetődő erkölcsteoló
giai nézettel, amely súlyos okból, a szülői felelősségtudat sugallta családterv
megvalósításának érdekében megengedhetőnek tartotta a fogamzásgáélás bár
mely, lelki vagy egészségi szempontból nem jelentősen káros módszerét. írtam
akkoriban egy tanulmányt az időszakos megtartóztatás (a "ritmus-módszer")
korszerű tökéletesítéséről, tekintettel ai újabb orvos-biológiai felfedezésekre.
Először nem fogadta el a cikket, mert nem tartotta haladónak; utóbb átdol
goztatta velem. Nem kívánt állásfoglalást, de azt akarta, hogy legyen a cikk
ben tájékoztatás a szabadabb irányzat érveiről is, és szerkesztői kék ceruza
jával rövidített benne a ritrnus-módszer ajánlásári. Így aztán megjelent végre,
mégpedig egy szinte külön cikknek számító francianyelvű kivonat kiséretében,
két évvel a pápai körlevél előtt, 1966 júliusában.

A szerkesztő kék oeruzájára különben sohasem volt okom neheztelni, Rit
kán használta, és a szakszerűség sérelme nélkül. Tőmőrebbé, találóbbá t-ette a
szöveget, és gyakran látita el az olvasó tájékozódásat megkönnyítő tagolással,
belső címekkel.
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Mdhelics Vida szó nemes értelmében vett "kritikai katolikusok" táborába
tartozott. Komolyan vette a vándor-egyház, az Ecclesia peregrinans zsinati fo
galmát. Úgy gondolta, hogy nem szabad megállanunk a haladás útján, mert
akkor elidegenedünk a folyton-folyvást megújuló világtól és azoktól az új nem
zedékektől, amelyek továbbhaladnak meUettünk. Lelkes híve és szószólója
volt a zsinat szellemének. Hangoztatta előttem, meanyire szükség volna egy
olyan tanulmány készítésére, amely megmutatná az egyházi kcllégtalítás tel
jes színképét, vagyis a felelősség megosztásának összes formáit, mínden szín
ten. Örömrnel közölt, sőt kért és sürgetett olyan írásokat, amelyek az öku
menizmus, a keresztény egységre-törekvés elméletével. gyaikodatával és ered
ményeivel foglalkoztak. Az egyházi belső párbeszéd szellemében megbecsülte
a határozott, de mérté!k:tartá, építő kritikát. A három új misekánont ismer
tető, 1968 szeptemberében megjelent naplócikkből csak a bíráló jellegű, a to
vábbfejlődés szükségességére utaló részeket fordította le francianyelvű kívo
natként. Minden bizonnyal annak reményében, hogy így testvéri szelgálatot
tesz a külföldi hasonló törekvéseknek.

1967-'ben, a zsínatí okmányok magyar szővegének míndmáig folyamatban
lévő kiadása során Mihelics Vid kapott megbízást a Magyar Katolíkus Püspöki
Kar titkárától, hogy magyarra fordítsa a ~jedelmesebb, de egyúttal leg
szebb és Míhelícs lelkiségével olyannyira rokontartalmú zsinati szőveget: a
Gaudium et spes kezdetű Ielktpásztori rendelkezést "az Egyházról a mai világ
ban". Szerkesztőí munkáját félretéve smbadságra ment, és a latin meg a fran
cia szöveg egyidejű szemmeltartásával dolgozott a nem éppen könnyű feladat
megoldásán. A kész szöveg hozzám került lektorálásra és a végleges nyomdái
kézirat elkészítése végett. Ezúttal tehát az én kezemben volt a szerkesztőí kék
ceruza. S2JÍnte az egész fordítást átsímítottam, és gördülékenyebbé, hangos
olvasásra alkalmasabbé tettem. A legkevésbé sem sértődött meg a sok változ
tatás míatt, sőt a !kötet megjelenése után kéretlenül adott egy dedikált pél
dányt ezzel. a sajátkezű rbejegyzéssel : "Kedves barátomnak, hálával és szere
tettel." A "hálával" szót aláhúzással emelte ki.

Részemről kétségtelenül jóval nagyobb a szerető hála tartozása a feled
hetetlen "professzor úr" iránt. Ebből szeréttek volna leróni valamicskét az
emlékezés jelen sorai.

NÉMETH GÉZA VERSEI

BEJÁR:6 MUNKÁS

Tizenkétezerszer várta
a hajnali munkásvonatot
utazott
huszonnégyezer órát
egyezer napot -
ma este úgy vették le.
Tiszteletére míg áll
szipákol a gép
s.zikrát
visz az égig a füst 
a tökéletességig
szervezett közlekedés
öt percet késik.

HAJOLJ ODA

Úgy
ahogya Nap lesheti
lihegését földi tenqerekmek:
ahogy az Úr futhatott
az ős-kertben remegőkhőz

ahogya költő vigyázta
pulzusát a márciusi népnek

most
hasonló
szorongó
reménnyel
hajolunk

csapzott homlokodra:
gyógyulj meg kisfiunk!
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