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Annak a nemzedéknek, amely a század hazai katolikus megújulás
nak szolgálatába állította tehetségét, s elődeinél érzékenyebben for
dult az ország mind kínzóbb szociális problémái felé, azok keresz
tényi megoldását szorgalmazva, Mihelics Vid egyik nagy formátu
mú, kitűnően felkészült alakja volt. A halála óta eltelt időszak sem
tette időszerűtlenné törekvéseit, s születése századik évfordulója
már csak azért is kötelességünkké teszi, hogy felidézzük alakját és
gondolatait, mert Eszmékés tények címmel írt sorozata lapunk egyik
legnépszerűbb rovata volt a legnehezebb időkben. Sík Sándor el
hunyta után ő lett a Vigilia főszerkesztője, s e tisztét haláláig a
legnagyobb odaadással látta el.

Jó oka volt, hogy szinte mindenki professzor úrnak nevezte. Meg
jelenésében, megfontolt komolyságában is volt valami professzoros,
tanított az egri jogakadémián, de igazi professzorrá tudása és rend
kívüli tájékozottsága tette. Nemzedékének sok, a megújulást türel
metlenül, érzelmeire hagyatkozó tagjával ellentétben őt mérséklet és
józanság jellemezte, előbb gondolkodott és fellapozta a témához leg
inkább illő szakirodalmat, és csak az alapos előkészületek után fej
tette ki elgondolásait. Egyik mintaképe a könyveiben és tanul
mányaiban sűrűn emlegetett Horváth Sándor volt, az ő nyomán
szembesült Szent Tamással. Logikus és pontos okfejtéseiben sosem
indulatai vezérelték. A tények tisztelete jellemzi egész életművét, s
ha reményei nem mindig váltak is valóra, annak többnyire az a ma
gyarázata, hogy a történelem ritkán alkalmazkodik a logikához, né
mely fordulatai inkább cáfolják azt.

Közéleti és tudományos tevékenységének két meghatározó mo
tívuma az egyház társadalmi tanításának alkalmazása a valóságra
s a keresztény demokrácia elveinek és gyakorlatának kifejtése.
Utóbbi törekvése vezette a politikába. Barankovits István pártjá
nak igazi tekintélye, hatásos teoretikusa, a Hazánk című lap egyik
oszlopa lett. A politikai életben sosem vezették személyes ambí
ciói, az ügyet, a keresztény eszmeiség társadalomformáló elveit
szolgálta, s ebben is a hagyományok tisztelete vezérelte. Nem vé
letlen, hogy 1956-ban ő támasztotta föl a Demokrata Néppárt lap
ját, s annak egyetlen megjelent számában elvi jelentőségű cikké
ben fejtette ki a magántulajdon tiszteletét és fontosságát hangsú-
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lyozó katolikus tanítást. Minden forradalom indulatokat is kelt s
érzelmileg befolyásolja a benne részvevőket. Mihelics Vid ott és
akkor is igyekezett higgadtan értékelni az eseményeket, s józanul
megvilágítani a kibontakozás lehetőségét. A keresztény demokrá
cia keresztényi magatartást feltételez, s ehhez tartotta magát
szembeszállva mindenfajta szélsőséggel, elhirtelenkedett tervvel.
Bármennyire paradox is, a maga módján idealista volt, néha egé
szen a naivitásig, mert makacsul hitt abban, hogy a tiszta elvek
megtisztítják a hétköznapokat.

Az egyház társadalmi tanításának időszerűsítője

Világproblémák és katolicizmus (1934) című bevezető tanulmányában
(Korszakok határán) - Szekfű Gyula nyomán - a gondolkodás tra
gikus megosztottságára vezeti vissza az emberiség elbizonytalano
dását. A megújulás szándékát két eszmerendszerben ismerte föl: a
demokratikus eszményeibe "kapaszkodó" liberalizmus mellett a
mind határozottabban körvonalozódó, messianisztikus gyökerek
ből táplálkozó bolsevizmus ígért jólétet a kizsákmányoltaknak. Ám
akik Oroszországban szerezték tapasztalataikat, csak szegénységet
és nyomorúságot láttak. Az emberiség javát csak egy közbülső esz
merendszer szelgálhatja - vallotta ő -, amelyelveiben e kettőtől,

de a fasizmustól és a nemzeti szocializmustól is merőben különbö
zik. Ez a katolicizmus, amelynek szociáletikai tanítása a szolidaritás
elvén nyugszik, s az igazságosságot igyekszik megvalósítani. E
szemléletmód szigorúan tudományos meghatározását adta a követ
kezőkben: a katolikus szociáletika szerint, "a termelésnek célja nem
a profit, hanem az ember", a munka pedig a tőkével "egyenrangú
tényező".

Mihelics Vid tudományos módszerének jellemzője volt, hogy
szépítés és kendőzés nélkül szembesült az adódó ellenvetésekkel.
Történeti ismeretei és katolikus iskolázottsága meggyőződésévé

tették, hogy az elveket olykor megcáfolja a gyakorlat, az emberi
haszonszerzés és gyengeség, azaz a világban meglévő rossz "a
magasztos szociális kívánalmak" ellenében érvényesül. Mind
azonáltal a történelem azt igazolta számára, hogy a különböző

korok kihívásaira válaszoló egyház óriási szerepet vállalt a civili
zált társadalom megteremtésében, holott küldetésének lényege az
ember üdvözítése. "...rajta kell lennünk - írta -, hogy a fejlődés

irányába a mi cselekvő közreműködésünkkel is formáljuk és ala
kítsuk a társadalmat." Olyan feladatnak ítélte ezt, amelyet min
den öntudatos katolikusnak meg kell oldania.

Hangsúlyoznunk kell, hogy Mihelics Vid nem a jelszavak em
bere volt. Hitt a ráció mindent átvilágító mozgásában, s e meg
győződését erősítette, hogy egyháza, amely a francia felvilágoso
dással kibontakozó észkultusszal többször is határozottan szállt
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szembe, századunk első évtizedeiben mindinkább hajlott a ténye
ken alapuló, objektív tudományosság ember- és társadalomalakító
hatásának elfogadására. A tudomány saját eszközeivel segítheti az
emberi személyiség kibontakoztatását, s eredményeivel, felismeré
seivel hozzájárul a világ tökéletesebb megismeréséhez, birtokba
vételéhez. Ha Mihelics Vid működésének első nagy korszakának
eseménytörténetébe pillantunk, azonnal nyilvánvaló válik, hogy a
szorongatott, bizonytalan ember számára a kétségeire készen
adott válaszok nem voltak kielégítőek, hiszen az egyházon belül
is olyan változásokat tapasztalhatott, amelyek a tudomány, a mű

vészetek felé való nyitást, tehát a kiteljesíthető élet elfogadását je
lezték. A hétköznapi ember az újságok akár felületes híradásaiból
is értesülhetett a természet- és társadalomtudományok rohamos
fejlődéséről - a Mihelics Vid által művelt szociológia is roham
léptekkel haladt előre -, megcsodálhatta az új épületeket, temp
lomokat. Glattfelder Gyula és Klebelsberg Kunó együttműködése

például újjávarázsolta Szegedet. Budapesten renoválták a háború
előtt nagyhirtelen birtokba vett, istentiszteletek céljaira szolgáló
alkalmi épületeket s újakat emeltek. Fetser Antal egyre-másra
szentelte föl a megújult templomépületeket a győri egyházmegyé
jében. A szentmiséken hódítottak az új szövegű, régi dallamokat
megőrző egyházi énekek, a Szent vagy, Uram gyűjteményének da
rabjai, melyek Harmat Artur nem szűnő agilitását dicsérték. A
templombelsőket művészi freskók díszítették. Egyházi ének- és
zenekarok szerveződtek, és a korábbi vitákat lezárva a kórusokon
felcsendültek Haydn, Mozart és Schubert zenekari miséi.

A hétköznapi lét és az emberi gondolkodás megszentelésének
nagy kísérleteit mutatják ezek a különben válságos évek. Nem
csoda, hogy az egyetemi ifjúság körében felmerült az a gondolat,
hogy olyan előadásokat is kellene szervezni, amelyek a legfonto
sabb és legidőszerűbb keresztény életkérdésekre adnak választ.
1929-ben kapta kinevezését Szegedre Sík Sándor, aki hamarosan
az egyetem legnépszerűbb előadója lett. Máig kiadatlan kollégiu
mainak tanúsága szerint az irodalmat nemcsak a költő érzékeny
ségével, hanem a lelki ember igényességével tárta az Auditorium
Maximumot olykor zsúfolásig megtöltő hallgatósága elé. Schütz
Antal sorozatot tartott az egyetemistáknak a család, a házasság
keresztény értékeiről. Horváth Sándor mind erőteljesebben han
goztatta, hogy új társadalmi berendezkedésre volna szükség, mert
a jelenlegi igazságtalan.

A sokféle hatás, mely a lelkeket érte, szinte kötelező szükség
szerűséggé tette, hogy egy új szemléletű tudományelméleti alap
vetés írója tisztázni próbálja a tudományok szerepét a modem
ember életében, s feloldja azt a feszültséget, mely a tudományok,
a művészetek fejlődése és a konzervatív szemlélet között mind
érzékelhetőbbé vált. Ezt a várakozást igyekezett kielégíteni a
Nemzeti Újság, amely 1930 Pünkösdjétől folytatásokban közölte
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az akkor rendkívül népszerű angol katolikus író, Chesterton soro
zatát a tudományokról. Tóth Lászlónak sikerült elérnie, hogy az
angollapokkal egyidőben a Nemzeti Újság is közzé tehesse az
írónak a tudományos világnézet megszentelésével foglalkozó cik
keit, melyek szemléletéről és elkötelezettségéről Chesterton a köz
lést megelőző nyilatkozatában (1930. június 8.) ezeket mondta:
"Egyetlen szilárd pont áll csupán magasan, megdönthetetlenül: a
római katolikus egyház keresztje".

Chesterton, az ösztönző

1Az új manicheus,
NÚ június 8.

2Fontos-e az evolúció?
NÚ június 19.

3Célzások a modem
történelemre,

NÚ. június 22.

Természetesen az angol írónak is szembe kellett néznie azzal a kor
kérdéssel: merre tart a tudomány (június lS.)? Már csak azért is
fontos volt az erre adott válasz, mert neki is tapasztalnia kellett,
jóllehet hazáját a válság keserű következményei annyira nem ráz
ták meg, mint Magyarországot, hogy uralkodó lett a pesszimizmus
(ő új manicheizmusnak nevezte), s a csüggedt életszemlélet elutasít
minden olyan lehetőséget, amely az anyag megszentelésére irányul
és Isten jeleit keresi a világban. l

Merre tart hát a tudomány? - vetette fel a kérdést Chesterton
is, s erre úgy válaszolt, hogy tulajdonképpen arrafelé kellene tar
tania, amerre az ősi dogmák és a Szentháromság titkának forrás
vidékét sejti, mert ha az ember gőgje vagy kényelemszeretete mi
att nem gondolkodik el ezekről, lelkének, gondolkodásának épsé
gét veszélyezteti. Mert - érvelt a rá annyira jellemző paradox
szellemességgel - "a materialisták voltak azok, akik tökéletlen
felfedezéseiket a vallás ellen való érvekké akarták kicsavarni. De
az elméletek, amelyeket csavargattak, eltörtek kezük között, és
olyan rendetlenséget hagytak maguk mögött, amelyet a tudo
mánynak majdnem minden igazán modem embere igen megdöb
bentőnek nevez"? Ennek a zűrzavarnak egyik oka, hogya mate
rialisták szerint az ember csak akkor kezdte tanulmányozni vallá
sát, akkor igyekezett titkait megfejteni, amikor felismerte a tudo
mányban rejlő erőt, s a vallást is akkor támadták, amikor a tudo
mány eredményei ezt szinte kötelezővé tették. A Biblia addig volt
hatással - így a materialisták -, amíg meg nem jelent A fajok
eredete. "Ugyanilyen erővel azt is állíthatták volna - írja Chester
ton -, hogy Napóleon önkénye volt a francia forradalom oka,
vagy hogy a kolostorok kifosztása idézte elő a vörös és fehér ró
zsa harcát."

Amikor a tudomány kikezdte a közösséget összetartó, annak
szemléletét és működését meghatározó erkölcsöt, voltaképp a kö
zösséget, a társadalmat támadta meg? Holott az embemek épp
erkölcsi tartásra volna szüksége, anélkül elveszíti méltóságát, s
azt a képességét, hogy bűneit belátva megbánja azokat, s elindul
jon a javulás útján:" (A bűntudat és a bánat) "eltűnése... minden
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4A tudomány és a
megtérő bűnös,

NÚ 1930. július 13.

5Furcsa vélemények a
pápáról, NÚ július 20.

!>vö.: Új érva katolikus
iskola mellett,

NÚ augusztus 3.

ember elkerülhetetlen lealacsonyodását is jelenti, még a saját sze
münkben is. Ez lehetetlenné teszi az emberi méltóság visszaszer
zését".4

Korunk igazi tekintélye, aki szavatolja a katolikus erkölcsök
meglétét és sérthetetlenségét, s aki egyben a történelmi folytonos
ságnak is jelképe: a pápa. Érthető, hogy ellene intézik a legkemé
nyebb támadásokat, s igyekeznek tekintélyét lejáratni szerte a vi
lágon. 5 A világsajtóban még olyan vélekedéseket is lehet olvasni,
hogya pápaság olasz belügy, csak "a verklisekre és a makaróni
gyárosokra tartozik". Valójában azonban a mozgásterét visszanye
rő pápa a katolicizmus egységének, minden időben való megúju
lási készségének s ugyanakkor tradicionalizmusának, a fontos er
kölcsi értékekhez való töretlen hűségének letéteményese, léte és
tekintélye jóformán az egyetlen esélye annak, hogy a modem em
bemek is lehessenek erkölcsi ideáljai (amelyeket persze hatéko
nyabb keresztény iskolarendszerrel is tökéletesíteni kellene a fia
talokban.6

Gazdasági válság és szellemi honfoglalás metszéspontján bon
takozott ki s nőtt mind teljesebbé Mihelics Vid pályája, s Chester
tonnal egybehangzóan neki is az volt a meggyőződése, hogy a
válságra orvosságot az egyház szociális megnyilatkozásai adnak,
s "a szent és tudós" XIII. Leó pápa Rerum novarumja voltaképp
egy szociális államforma megteremtésének alapvetése: "XIII. Leóé
a dicsőség, hogy nem elégedett meg többé a kereszténységgel el
lentétes tanok puszta kárhoztatásával, hanem felismerve a pilla
natot, amikor az egyház nem maradhat meg tovább a hallgatás
ban, előállt, hogy megmentse az állam erkölcsi eszméjét, s meg
akadályozza a nemzetek öngyilkosságát." S ezt a megállapítását
egy nagyon fontos különbség-tevéssel egészíti ki. az államhata
lom "Istenben bírja eredetét", az államforma viszont "emberi
esetlegességek szerint alakul". Az államhatalomnak tehát engedel
meskedni kell, míg az államforma akkor elfogadható, "ha műkö

dése a közjóra irányul".
A gadasági világválság sok szempontból igazolta az egyház

társadalmi tanítását. Amikor tehát Mihelics alaposan elemezte a
Rerum novarum megfogalmazásához vezető folyamatot s De Mun
gróf abban játszott fontos szerepét, voltaképp saját kora és a 19.
század második részének rokonságát tárta föl, s azt igazolta a tör
ténelmi tapasztalatok révén, hogy az egyház a társadalommal
folytatott párbeszédek során lelkes és elkötelezett reformerek köz
reműködésével maga is folytonosan megújult, s eredményesebben
tehet eleget küldetésének, a világ megszentelésének. Hogy ez iga
zán gyümölcsöző legyen, az újítók gyakran kerülnek szembe a
hagyomány őrzőivel. Mihelics nagyságának egyik titka az volt,
hogy reformerként soha nem lázadt, hanem türelmesen igyekezett
megteremteni az alázat és a megújulás egyensúlyát, s idézett
könyve Bontakozó világ és Új társadalom című ciklusaiban is azokat
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a katolikus újító mozgalmakat, személyiségeket mutatta be, ame
lyek és akik hasonlóan gondolkodtak a keresztény társada
lomszemlélet megújításának szükségességéről.

Kérdések és megoldások

A kereszténység világproblémival és megújulása lehetőségeivel

számot vetve Mihelics Vid nemcsak a Rerum novarum és a Quadra
gesimo anno korszaknyitó elveivel fogalmazott, hanem azokkal a
honi társadalmi problémákkal is, amelyek meglétét a gazdasági
válság még határozottabban nyomatékosította, s megoldásukra kí
sérletet tett a népi mozgalom is, a vele sok tekintetben hasonló
elveket valló reformkatolikusok is, akiknek hangadói a jezsuiták és
a fiatalabb írók voltak. Az egyház felső vezetésével is szembeszáll
va sürgették az igazságosságon nyugvó elosztás megvalósítását, a
munka anyagi elismerését és a nagybirtok reformját. Itt nem egy
szerűen arról volt szó, hogy az akkori jelent kell megváltoztatni,
hanem Magyarország jövőjének távlatairól is, hiszen szociológusok
és írók döbbentek rá, hogy az egyke a nemzet elerőtlenedéséhez

fog vezetni. Mihelics maga is foglalkozott a problémával, s igyeke
zett azzal is számot vetni, mi az optimuma Magyarország népese
désének. A kor a népesség gyarapodását már nem természeti tény
nek, hanem akarati tényezőnek tekintette. A népesség morális fej
lődésének kulcskérdése, fejtegette Mihelics, át tudjuk-e formálni a
kapitalista gazdaságot, azaz megszüntethető-e a proletariátus, a
szegénység és a kizsákmányolás, hiszen a nincstelenek a családot
súlyos tehernek érzik. A keresztény elveket megvalósító szociálpo
litika lehet a probléma megoldása, megvalósításának azonban elő

feltétele a termelés módozatainak és eszközeinek újrafogalmazása,
átértékelese. Ez már csak azért is halaszthatatlan feladat volt, mert
a technika rohamos fejlődése, a gépi korszak beköszöntése átren
dezte az emberi munkáról addig kialakított elveket, s a korszak
történetbölcselői - nálunk Spengler, Ortega és Huizinga ekkor a
legolvasottabbak - új világrend megszületéséről s a régi alkonyá
ról írtak. A keresztény számvetés fontos dokumentuma Mihelics
Technika és kultúra című tanulmánya.

Kiindulása szerint lIa gazdasági válság nyomán általában elke
seredés kél a technikai vívmányok és a racionális ellen, mint ame
lyek az emberek millióit foszlják meg a kenyérkereseti lehetőség

től". Ez a szemlélet hatotta át Spengler Der Menusch und die Tech
nik (1931) című könyvét is, amelyben a technikát a természet
rendje és célszerűsége elleni lázadásnak minősítette. A felfedező

ember kiszakad a természet kötelékéből. amely azonban erősebb

nála. A harc reménytelen, de mindig újra kezdődik, s a nagyváro
si technicizált ember mind sebesebben halad végzete felé. Mihe
lics - Spenglerrel vitázva - megkülönböztette a szerszámgépet,
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"meghosszabbítja a munkás kezét" és a munkagépet, "amely egé
szen pótolja az embert, vagy... munkáját a minimumra csökkenti".
Ennek fő veszélyét abban látta, hogy mechanikussá teszi a mun
kát, és "lefokozza" az embert. A megoldást nem aspengieri
pesszimizmus és múltba való visszavágyódás adja, mondja Mihe
lics, hanem a racionális üzemszervezés és az igazságosság elveit
valóra váltó szociálpolitika. Ortegávai egyetértve vallja, hogy a
technika áldás is lehet, ha szellemi cselekedet, a lélek gazdagítá
sát szolgálja, és minden ember létfeltételeit megkönnyíti.

A világ és a fokozódó társadalmi feszültségek, amelyek ked
veztek a diktatórikus államformák megszületésének, fokozott erő

vel vetették föl egy igazságos államrend megteremtésének szüksé
gességét. Ennek mintáját Salazar portugál rendszerében látta és
láttatta Mihelics. Nem egyedül. Teleki Pál is rokonszenvező elis
meréssel méltányolta a portugál "gazdasági csodát", az ő közben
járására jelent meg Salazar beszédeinek gyűjteménye Békés forrada
lom címmel Lovass Gyula fordításában.

Antonio de Oliveira Salazar az 1926. május 28-án kirobbant és
győzelmes forradalom után a combrai egyetem jogi tanszékéről

került a pénzügyminiszteri posztra, 1930 júliusától pedig Portugá
lia miniszterelnöke lett. "...munkássága éppen azt mutatja - Tele
ki Pál szavai -, miként igyekszik egy kis nemzet a maga sajátos
egyéniségét, jellegét, gondolkodását megóvni, megőrizni és fej
leszteni. Nekünk különösen hasznos egy kis ország példáját is
megismernünk, az új életre berendezkedés szemeink előtt álló
nagy példái mellett." Ez a két mondat is rávilágít arra, hogy nem
véletlenül került épp Salazar rendszere az érdeklődés fókuszába.
Kis nép is nagyra nőhet, ha megőrzi egyediségét s fejleszteni is
tudja azt. Ez a gondolat akkor és ott üzenetértékű volt. Igaz, Sa
lazar is diktatúrát épített föl, de a hivatásrendiség és keresz
ténység vezérelte. Mihelics Vid Az új Portugáliát bemutató köny
vében egy keresztény államforma példáját nyomozta, azt is érzé
keltetve, hogy a portugál diktátor tulajdonképpen számunkra
sem elérhetetlen, ideális rendszert teremtett, amelynek alapja az
erő, a korporációs szervezetek és a nemzeti unió, melynek tagjai
a köz szolgáltatására esküdtek föl, anélkül, hogy bármilyen ked
vezményben részesültek volna. Salazar szembeszállt a liberaliz
mussal, elítélte az "alacsony pártküzdelmeket", egységessé akarta
formálni népét, s ehhez megteremtette gazdasági fölemelkedésé
nek lehetőségeit. A keresztény korporativizmus, amely Salazar el
képzeléseit meghatározta, az állam függetlenségének hangoztatá
sa mellett hangsúlyozta a társadalmi szabadság és az egyéni sza
badság eszméit is. Megvalósításának igazi akadálya a vezetők ki
választásának nehézsége, hiszen az irányítóknak egyéni érdekei
ket teljes mértékben alá kellett rendelniük a közérdeknek. (Korpo
rációs államrendünk - mondta a diktátor - "erőre támaszkodik,
de alapja főleg a józan ész, a jóság, a közérdek és az egész rend-
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szer erényeinek öntudata." Ezt a gondolatot a hivatásrendi társa
dalom igazságos modelljét Brandenstein Béla épp a Mihelics Vid
szerkesztette Katolikus Szemlében alapozta meg elméletileg is,
igaz, elsősorban Mussolinira hivatkozva).

A szerkesztő és politikus

7Közvetítés Kelet és
Nyugat között,

Új Ember június 22.

Mihelics Vid 1934-től a Katolikus Szemle főszerkesztőjeként is több
ször kifejtette társadalomátalakító elképzeléseit. Az ő idejében a lap
alig foglalkozott irodalmi kérdésekkel, bár az irodalmi élet érdekes
ségeit figyelemmel kísérte. Annál érzékenyebben reagált a társa
dalmi és etikai jelenségekre. A szerkesztő ideálja ekkor is egy ke
resztény magyar kultúrközösség megteremtése volt, s mert ilyen
nek vélte Imrédy Béla programját, üdvözölte azt: "katolikus szem
pontból a program megalapozása és konkrét célkitűzései mind he
lyesek és áhítottak."

Itt feltétlenül szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogyan
viszonyult Mihelics e programnak a zsidó vallásúakat korlátozó
elemeivel, amelyekkel nagyon sok értelmiségi egyáltalán nem ér
tett egyet. Imrédy a vér, a faj és a család védelmét jelölte ki fon
tos céljai között, s ezzel veszélyes vizekre hajózott, hisz a náci
Németország társadalombölcselőiés egynémely írói is hasonló jel
szavakat hangoztattak. Mihelics Vid álláspontját erősen befolyá
solták portugáliai tapasztalatai. Álláspontja szerint a zsidóságnak
teljesen asszimilálódnia kell, vallásilag és lélekben is be kell 01
vadnia a magyarságba, s ennek jele, hogy "nem kíván nyomban
érvényesülni, különösen nem a politikai és egyházi életben"
(1939). A háborút is elvi szempontból értékelte Gutzwiller Um
Krieg und Frieden című munkájára támaszkodva. Isten vasekéjének
nevezte, amely felszántja a világot, hogy Krisztus magvait befo
gadja. Ezekben a megnyilatkozásaiban megmutatkozik a valósá
got elméletek alapján szemlelő tudós naivitása, aki következteté
sei közben néha megfeledkezik a tényekről, amelyek elképzelései
ellen hatnak. Pedig alapjában véve pozitivista alkat volt, idegen
kedett a csodáktól is, a titokzatos, okkult jelenségektől is. De naiv
is volt, hiszen még 1947-ben is hitt Kelet és Nyugat kiegyenlítő

désének lehetőségében, s a földön az igazságos társadalmi rend
szerek kialakíthatóságában, "amelyet csak az a perszonalizmus
hozhat, amely a kereszténységből sarjad"'?

A Demokrata Néppártnak viszont megingathatatlanul józan,
következetes teoretikusa volt. Abban a gazdag színképben, amely
az akkori pártot jellemezte, ő volt a társadalmi-gazdasági prog
ramadó, így egészítve ki kiváló képviselőtársai más irányú tudá
sát, tehetségét. S ez a tényeket vallató, jövőre orientált szemlelet
mód jellemezte a párt megszüntetése után is, amikor 1949 júliusá
tól a Vigiliában elkezdte Kérdések és távlatok című szemle-soroza-
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tát, amelyben olykor rendkívül bátran vitatta az uralkodó marxis
ta-leninista elképzeléseket. Feltette például a kérdést, vajon mire
vezet a Lukács György által kezdeményezett revízió, a magyar
irodalom megrostálása? "...az értékállapítások helyessége és ter
mékenysége végeredményben a marxizmus ideológia-elméletének
helyességén vagy helytelenségén fog múlni" - írta némi maliciá
val. (A tájékozatlanabbak kedvéért hadd mondjam el, ebben az
átrendezett irodalomtörténetben nem jutott hely Babits, Kosztolá
nyi, Németh László, Szabó Lőrinc, Ottlik Géza, Mándy Iván, Ne
mes Nagy Ágnes és Pilinszky számára sem, de a sort jócskán le
hetne folytatni.)

A Kérdések és távlatokban a legkülönfélébb tudományterületekre
tekintett ki. Foglalkozott a kultúra és a civilizáció szétválasztásá
nak szükséges voltával, az egzisztencialista filozófiával - amely
ről egyébként csak elítélő hangsúllyal lehetett megemlékezni -,
Nikolai Hartmann-nal, Blondellel, a tudattalan világával, a család
dal és házassággal és a helyes életvitellel. Szemléletmódjáról két,
tőle származó gondolat árul el a legtöbbet. Az egyik: "A kapott
hit helyett annak építése lesz a feladat". A másikat Francesco 01
giati Keresztény humanízmus című műve kapcsán vetette papírra:
"úgy használni a világot, hogy Isten mutatkozzék meg benne!"

Az Eszmék és tények páratlan hatásáról sokan szóltak már. Anél
kül, hogy ezeket a kivétel nélkül dicsérő megnyilatkozásokat
megismételném. hadd irányítsam a figyelmet arra a sorozatára,
amelyben a II. Vatikáni zsinat előkészületeit. munkáját és eredmé
nyeit taglalta 1962-től haláláig. Ezek az írásai részben főszerkesz

tősége idején születtek. Akkoriban emberfeletti munkát végzett 
szerkesztői elveiről és gyakorlatáról röviden írtam már -, de ro
vatának ezeket a cikkeit bámulatos alapossággal, minden monda
tot latolgatva készítette el, méltók arra, hogy külön kötetbe gyűjt

ve megjelenjenek.
Nem volna teljes e vázlatos pályarajz. ha végezetül nem idéz

nénk fel Mihelics Vid egyéniségét, szeretni való, érzékeny szemé
lyiségét, amely ugratások céltáblájává tette. Ilyenkor sosem hara
gudott. Tudta, hogy ugyanakkor osztatlan elismerés és tisztelet
övezi, s erre rá is szolgált. Aki ismerte és olvasta írásait, lelke
vásznára írva őrzi nevét és emberségét.
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