
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.
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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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