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A téma, mellyel ezt a számunkat nyitjuk, napjainkban látszólag érdek
telen. Kit izoatruik: az aszkézis kérdései, mikor még, mondják, még a kon
te1nplatív re~dekben is bizonyos ,,1'álság" észlelhető? Aki azonban a bevezető
tanulmányt és a rá következő Teilhard r'~szIetet figyelmesen elolvassa, nyil
ván láthatja, hogy többről van szo : a-manicheus tapadmányok leválasztásáról,
és a "világ" új szemléletéről és értékeléséről. S ez már korántsem mellé1ws:
korunk. keresztény életének egyik központi kérdése.

Magyarországon ennek a világ felé ,FordulÓ, a világ jólétéért és a világ
mcgszenteléséért egyszerre, minden "manicheus tudathasadás" nélkül dolgozni
akaró és tudó keresztény magatartásnak a kialakiuisáért kevesen tettek töb
bet lapunk öt évvel ezelőtt elhunyt felelős szerkesztőjénél, Mihelics Vidnél,
aki most töltötte volna be hetvenötödik életévét. Bármennyire tiltakoznék is
dlene, mint általában életében minden nyiZvános elismerés ellen: egyike volt
núlunk a "zsinati kereszténység" legmarkánsabb e7őfutárainak,majd képviselői

nek. Már korán elkötelezte magát azok mellett az eszmék mellett, amelyeket kez
detben többnyire heves ellenkezés fogadott és gyanakvó népszerűtlenség kísért,
amelyeket azonban később nemcsak a Zsinat iqazolt, hanem magyar viszonyaink
közt, valamivel előbb, a Történelem is. Ennek a látszat szerint minden ízé
ben doktrinér gondolkodónak ugyanis, talán éppen páratlan doktrinális tá
jélcozottsága következtében, kitűnő gyakorlati érzéke volt. Közismert von
zalma az úgynevezett .határkérdések" iránt, amit néha a szemére is vetet
tek, igaz·ában nem a kényes problémák feszegetésének szellemi - és egyéniségé
hez illően játékos - öröme volt, hanem, ma már elég világosan látjuk, okos
rátapintás egy-egy olyan pontra, ahol még sértetlennek tetsző fölszín alatt
már valami betegség vagy válság érik. Ha ma (pedig öt év nagyon kevés
idő) sorra vesszük ezeket a maguk idejében sokat vitatott "eszméit és té
nyeit": majdnem mindegyikről máris kiderűlt, hogy egy kitűnő diagnoszta
bülcs és bátor előrejelzése volt.

Nehéz körülmények között, de mindig az igazában bízó ember belső

nyugalmával, higgadtan és körültekintően dolgozott. Bonyolult útvesztőkből

tudta türelmes elemzések után megtalálni a kivezető ösvényt. Mindig bízni
lehetett az okosságában és a józanságában. Sosem döntött elhamarkodottan,
a kisebb, de látványosabb érdekeket mindig el tudta utasítani az igazi gyü
mölcseiket csak a jövőben megtermő nugyobbakért. Csupán saját magát
nem tudta eléggé megkímélni az erejét lassan megőrlő sziszifuszi munkáktól.
Ha valaki megírja majd egyszer - annak rendje és módja szerint, vagyis nem
a "mit vesztettünk" sziiJcös, hanem a "mi áll előttünk" széles távlatában; nem
az elmaradt restauráció nosztalgiájának, hanem a Zsinat optimizmusának szel
lemében - a magyar egyház újkori tiirténetét : szép lapokat szentel majd Mi
helics Vid igazi jelentőségében és súlyában ma még föl sem mért munkás
ságának.

A Vigilia hálásan és szeretettel őrzi világító emlékéi.
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