
FRENYÓ ZOLTÁN

Született 1955-ben, Buda
pesten. Az. ELTE BTK tölté
nelem--filozólia szakán
5ZelZett diplomáI. Kandidá
tus. Az. MTAFilozófiai Intéze
tének munkatársa.

1A Vox Academica az Or
szágos Magyar Katolikus
Főiskola Diákszövetségé
nek 1927-1929 közölt
megjelent folyóirata volt,
melyet Mihelics Vid alap!
tolt és szerkesz1ett. Erre
emlékezik Mihelics Vid:
Felfogásunk és magatar
tásunk 35 évvel ezelőtt,

Új Ember, 1962. aug. 19.
Mihelics Vid egyébként
nem lett a Magyar Szemle
munkatársa, bár a lapban
1928-1940 közölt hét ta
nulmánya jelent meg.

Levelek Mihelics
Vidhez
Száz éve, 1899. január 7-én született, és harminc éve, 1968. decem
ber 20-án hunyt el Mihelics Vid, a Vigilia egykori felelős szerkesz
tője, az Új Ember főmunkatársa.Eszmék és tények című híres rovatával
és egész szerteágazó tevékenységével egyik meghatározó alakja volt
közelmúltunk katolikus sajtójának és közéletének. Életpályájának ko
rábbi szakaszai hasonlóképpen nevezetesek, gondoljunk akár a De
mokrata Néppártban végzett munkájára, országgyűlési képviselői

megbízatására (1947-49), a Hazánk, korábban a Katolikus Szemle irá
nyítására, vagy politikusi, tanári, szociológusi, újságírói és szerkesztői

munkásságának más területeire. Mihelics Vid életművének rendszeres
feldolgozása nagyobbrészt még a jövőre vár; emlékének és szellemi
ségének fenntartása s gondolkodói súlyának érzékeltetése viszont a
mai katolikus nemzedéknek is önismeretünket szolgáló feladata.

Az alábbiakban néhány, a hagyatékban őrzött levél közrebocsá
tásával szeretnénk e kettős évfordulón Mihelics Vidre emlékezni.
E levelek kortörténeti értékű dokumentumok; szerzőik közül jó
néhányan csak mostanában kezdik újra elfoglalni méltó helyüket
történelemkönyveink lapjain, de mindannyian a 30-as évek ke
resztény értelmiségi nemzedékének fontos, sokszor meghatározó
szerepet játszó tagjai, alkotó vagy közéleti személyiségei voltak. E
levelek egyúttal rámutatnak arra is, hogy Mihelics Vid ifjúkorától
kezdve milyen nagyfokú megbecsülésnek örvendett kortársai kö
zött.

Szekfű Gyula - Mihelics Vidnek

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

F. hó lO-i nagybecsű sorait csak most, 25-én kaptam kézhez,
miután több héten át külföldön tartózkodtam,

Éppen ezen távollétem miatt sajnos teljességgel lehetetlenség
számomra a Szerkesztő Úrtól megjelölt cikket elkészítenem.

Ezt az alkalmat azonban szeretném felhasználni arra, hogy régi
kívánságomhoz képest Szerkesztő Urat megnyerjem a Magyar
Szemle munkatársának.

Nagyon kérném, lenne szíves vagy telefonon, vagy egy sorban
közölni velem (a Magyar Szemle szerkesztőségébe), mikor talál
hatnám meg a Vox Academicában, l hogy a dolgot megbeszélhessük.
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2Mihelics Vid: A munkás
védelme a háború utáni
alkotmányokban, _Társa
dalompolitika, XXIV. évf.
III. köt. 1-2. sz. (1930.
júl.-aug.), 5-33.

3A Királyi Magyar Tudo
mányegyetem Közgazda
ságtudományi Kara Mihe
lics Videt A nemzetközi
munkásvédelem tárgy
körből 1932. április 21·én
magántanárrá képesttet
te. A Kar határozatát a
Vallás· ésKözoktatásügyi
Miniszter 16.488/IV.1932.
sz. leiratával jóváhagyta.
Nem sokkal később a
Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Jog- ésÁl·
lamtudományi Kara Mi·
helics Videt A szociálpo
litika nemzetközi kérdé
sei, tekintettel a társada
lombölcseleti rend
szerekre című tárgykörből

1935. június 19-én szin
tén egyetemi magánta
nárrá képesítette. E hatá
rozatot a VKM
27.005/1935. XI. 16. sz.
leirata erősítette meg.

4Mihelics Vid: Keresz
tényszocializmus, Magyar
Szemle Társaság, Bp.
1933.

Délelőtti órák nekem alkalmasabbak volnának, mint a délutá
niak.

Kiváló tisztelettel
Szekfű Gyula

Budapest, 1928. január 25.

Kovrig Béla - Mihelics Vidnek

Kedves Barátom!

Engedd meg Hozzád intézni azon kérésemet, hogy a szer~esz

tésemben megjelenő Társadalompolitika júniusi számába az Alta
lad le~kellemesebbnek talált témakörből tanulmányt írni szíves
kedjél.

Súlyt helyezek arra, hogy lapom olvasói a Te nagy tudásod
gyümölcseit is élvezhessék.

Abban a reményben, hogy kérésem meghallgatásra talál Nálad,
legyen szabad Téged arra kérnem, hogy a kéziratot az előző hó
nap második felében a szerkesztőségbe juttatni méltóztassál, meg
jegyezve azt, hogy a szintén mellékelt magyar rezümének mily
két nyelven való megjelentetését kívánod, a német, angol, francia
és olasz közül,

Kedvez6 válaszodat várva, megkülönböztetett tisztelettel
üdvözöl

Kovrig Béla
Budapest, 1930. március 3.

Mihályfi Ákos - Mihelics Vidnek

Kedves Kollega Úr!

Örömmelolvastam az újságban, hogy magántanári képesítésér'
a VK. Miniszter Úr jóváhagyta. Szívből gratulálok és örülök,
hogy némileg én is segítségére lehettem ez ügyben.

Öszinte tisztelettel
Mihályfi Ákos

Bpest, 1932. jún. 3.

Horváth Sándor - Mihelics Vidnek

Kedves Tanár Úri

Hálásan köszönöm a Keresztény szocializmusról írt b. köny
vecskéjének'' szíves megküldését. Örömmel láttam, hogy hűsége
sen tolmácsolta könyvem'' fontosabb tételeit. Reméljük a legjob
bat. Mi egyelőre csak egy megértőbb kor előmunkásai vagyunk.
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5Alexander Horváth: Ei
gentumsrecht nach dem
hl. Thomas von Aquin.
Moser, Graz 1929.

6Navratil Ákos: Közgazda
ságtan, I., Bp. Gergely R.
1933.

7Mihelics Vid: Új magyar
közgazdaságtan, Navratil
Ákos nagy művének első

kötete. Nemzeti Újság,
1933. márc, 12.

82.kiad.: Bp. Gergely R.
1939.

911.köt. 1-2. fél. Bp. Ger
gely R. 1939. Mihelics Vid
hagyatékában Navratil
Ákos további levelei: Bp.
1933. márc. 1.; 1933.
márc. 16.Navratil Ákosról:
Komis Gyula: Tudós fejek.
Frankiin. Bp. 1942.52-55.
o.; Heller Farkas: Navralil
Ákos közgazdasági rend
szere. Közgazdasági
Szemle, 1935/5.; Oroszi
Sándor: Navratil Ákos. In:
Mátyás Antal (szerk.): Ma
gyar közgazdászok a két
világháború között. Akadé
miai K. Bp. 1994. 142
175. o.

10Mihelics Vid 1934-1940

közölt volt a Katolikus
Szemle felelős szerkesz
tője.

De az emberi fejlődés mindig igen keserves vajúdás eredménye
volt. Generatio unius corruptio alterius.

Kívánom, hogy törhetetlen bátorsággal járhasson göröngyös
pályáján.

Szeretettel üdvözli
p. Horváth Sándor O. P.

Navratil Ákos - Mihelics Vidnek

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Fogadja őszinte köszönetemet azért a kedves meglepetésért,
mely akkor ért, mikor tegnap a "Nemzeti Újság"-ot kinyitottam.
Mindazok közt az újságcikkek között, amelyek könyvemmel" fog
lalkoznak, az ön tanulmány-számba menő közlernénye szerzett a
legtöbb örömet. Méltóztatik tudni, mikor az ember hosszú évek
során gyűjtögeti az anyagot az ilyen nagyobb lélekzetű munká
hoz, aztán akkor is, amikor az anyagot szintén évek során össze
rakja, sokszor gondol rá, hogy vajon miként fogja a közönség fo
gadni a könyvet: megértéssel és szeretettel lesznek-e iránta. Ez a
kettő, a hozzáértés és a végzett munka megbecsülése az, amit
kedves Doktor Úr minden sorából kiolvashatok, és ami miatt ez a
tanulmány oly becses előttem. A nemes, szociáletikai álláspontot
visszatükröző kritika pedig sok tekintetben gondolkozásra és a
szeretettel adott megjegyzések megszívelésére késztet. Ha egyszer
második kiadásra kerülne a sor, ezeket minden esetre figyelembe
fogom venni.8 De a II. kötet9 is alkalmat foga adni rá, hogy kiter
jeszkedjem azokra a kérdésekre, amelyeket mint mostohábban
tárgyaltakat méltóztatik említeni.

Még egyszer köszönet a szíves figye/emért.
Igaz tisztelettel vagyok Szerkeszt{) Úrnak

mindig kész híve
Navratil Ákos

Budapest, 1933. március 13.

Komis Gyula - Mihelics Vidnek

Kedves Bé/ám!

Nem szeretem a szkématikus újévi gratulációkat: sohasem
szoktam búékozni.

Most kivételt teszek. Tegnap egész este a Katolikus Szemlének
újévi számát olvastam. S most ellenállhatatlan lelki szükségletem,
hogy neked boldog új esztendőt kívánjak: legyen a Katolikus
S l 'd ' l . 10zem e rrun en szama o yan, mínt ez.
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11Mihelics Vid: Nyolcvan
év szól hozzánk Nemzeti
Újság, 1936. márc. 22.

Ahogyan Te az Új Feladatokat bölcsen és sugalmazó erővel kitű

zöd, különösen a katolicizmus hivatását a Duna-medencében élő kis
népek körében, amilyen klasszikusan értekezik a mi Schützünk (aki
nél Pázmány óta nem volt nagyobb magyar teológus) a Katolikus
Világnézésről. amilyen megértéssel ír Bajza a nemzetiségi kérdésről

és Molnár a diákzendülésről: az mind valóban a legtartalmasabb,
példaadó és iránytszabó. A fiatal Bethlen Iván kitűnő tollú ifjú, csak
a gondolatmenete volna szilárdabb gerincű.

SzívMI ölel
régi igaz szeretettel

Kornis Gyula
Bpest, 1933. XII. 31.

Serédi Jusztinián - Mihelics Vidnek

Nagyságos Egyetemi m. Tanár Úr!

A budapesti Actio Cath, igazgatósága és Központi Kulturális
Szakosztálya a tanárképzés szellemének elmélyítésére elsőrendű

szükségletnek tartja katolikus tanárképző tanfolyam szervezését.
Ezen eszmét magamévá téve - minthogy ez iskolai évben az
egész országra érvényes jelleghez a püspöki kar hozzájárulása
már megszerezhetőnem volt - , egyelőre főegyházmegyei jelleg
gellétesítem a katolikus Tanárképző Tanfolyamot, melynek irá
nyító szerve az e célra alakítandó Intéző Bizottság lesz. Ismerve
Nagyságod nagy érdeklődését a katolikus tanárképzés ügye iránt,
ezen Intéző Bizottság tagjává kinevezem, és egyúttal jelzem, hogy
a további teendőkre vonatkozólag utasításomat dr. Mészáros Já
nos érs. ált. helytartónak, mint a budapesti Actio Cath. igazgató
jának küldtem.

Ószinte jóindulattal vagyok
Serédi Jusztinián

bíboros hercegprímás
esztergomi érsek

Esztergom, 1934. szeptember 10.

Pintér Józse! - Mihelics Vidnek

Országos Központi
Kat. Legényegylet

Méltóságos Uram!

Az Egylet választmánya nevében a leghálásabb köszönörn azt
a nagyon kedves cikket, amelyet a Nemzeti Újságban 80 éves ju
bileumunk alkalmából írni méltóztatott. ll 80 éves múltunk egyik
legszebb virága és jubileumi ünnepségünk egyik drága emléke
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12Mihelics Vid: Modem ka
tolikus fejek, Szent István
Társulat, Budapest, 1936.

13Pintér Jenő: A magyar
irodalom története, Frank
Iin, Bp. 1938. A könyvről

recenziót írt Brisits Fri·
gyes: Katolikus Szemle,
1938. okt., 617-618. o.

1"Takáts Emő pápai ka
marás, a Szent István
Társulat vezérigazgatója,
akinek számos további le
vele található Mihelics Vid
hagyatékában, a Szent
István Társulat által ki
adott, s Mihelics Vid által
szerkesztett Katolikus
Szemle kiadásával kap
csolatos kérdésekről.

Méltóságod cikke. Midőn ezt leghálásabban köszönjük, nagyon
kérjük szíves további támogatását.

Legmélyebb tisztelettel
Pintér Józse!

elnök, országgyűlési képviselí5
Budapest, 1936. április 11.

Bangha Béla - Mihelics Vidnek

Kedves Vid!

Nem tehetem, hogy a Mod. kat. fejekhezr' ne gratuláljak, s ne
köszönjem meg önnek, hogy a karács. könyvpiacot ilyen gyönyö
rű ajándékkal gazdagította. Isten segítse tovább is!

Igaz üdvözlettel
Bangha Béla

Budapest, 1936. dec. 15.

Pintér Jenő - Mihelics Vidnek

Igen Tisztelt Kedves Barátom!

E sorokkal egyidejűleg megküldöm Számodra iroda
lomtörténetemetY Szolgáljon ez a levél baráti ajánlásul könyvem
élére, hogy kifejezze Irántad érzett nagyrabecsülésemet és szere
tetemet.

Pintér Jení5

Budapest, 1938. február 18.

Takáts Ernő - Mihelics Vidnek

Nagyságos Uram!

Engedje meg, hogy a Szent István Akadémia rendes tagjává
történt, jól megérdemelt megválasztása alkalmából jókívánsága
immal köszönthessem, s további munkásságára a jó Isten bőséges

áldását és kegyelmét kívánhassam.
Mély tisztelettel

Dr. .Takáts Erní514

Bp. 1938. márc. 1.
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Huszár Károly és Mihalovics Zsigmond - Mihelics Vidnek

Méltóságos Uram!

A budapesti, XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
sikeres lebonyolítása igen nagy részben a magyar társadalom
összhangzatos áldozatkészségének köszönhető. A maga helyén és
a maga lehetőségében szinte mindenki egyaránt nemes lelkese
déssel szolgálta a kegyes napok fényét, szépségét, méltóságos
pompáját és mindezzel a magyar nemzet magasztos ünneptartá
sának áhítatát, dicsőségét. Ebben a minden időkre tanulságosan
példás és egységes nemzeti odaadásban nagy áldozatkészséggel
szerfelett értékesen méltóztatott hathatós támogatást nyújtani. Kü
lönös örömmel és kiváló érdemessége teljes elismerésével mon
dunk hálás köszönetet erkölcsi és anyagi közrernűködéséért,főleg

pedig azért a lelki készségéért. mellyel a szent ügy rendelkezésére
állani kegyes volt.

Amikor szeretettel nyilvánítjuk megkülönböztetett tiszteletün
ket és nagyrabecsülésünket, a jóságos lsten jutalmazó áldását kér
jük életére. Hálánkat és köszönetünket tisztelettel megismételve
maradunk

hazafias üdvözlettel

Huszár Károly
v. miniszterelnök

a Propaganda Bizottság elnöke

Budapest, 1938. június 10.

Czapik Gyula - Mihelics Vidnek

Kedves Jó Tanár Úr!

Mihalovics Zsigmond
tb. kanonok

m. kir. kormányfőtanácsos

ügyvezető igazgatá

Megindultan köszönöm veszprémi megyéspüspökké történt ki
nevezésem alkalmából küldött meleg üdvözlését.

Sokszorosan értékes számomra megemlékezése. Tanár Úr a ré
gi időben, amikor még igen nehéz napjaim voltak, mindenkor
szeretettel, megértéssel és barátsággal viseltetett irántam, ez kű

lönleges értéket adott rnostani sorainak. Kérem, tartson meg to
vábbra is régi hajlandóságában, és én is mindenkor baráti kész
séggel leszek rendelkezésére.

A régi szeretettel:
Dr. Czapik Gyula

veszprémi választott püspök
Budapest, 1939. VIII. 6.
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15Ld. erről. Frenyó Zoltán:
Filozófiai útkeresések, ke
resztény ooértelmezések,
Fejezetek a katolikus
Szemle két világháború kö
zötti történetéből,
Magyar Filozófiai Szemle,
1993.3-4. sz. 477.

16Szekfű Gyula: Akik mér
legelnek, Magyar Nemzet,
1940. szept. 29. Mihelics
Vid: Keresztény humanis
ták, Nemzeti Újság, 1940.
nov. 22.

Kovrig Béla - Mihelics Vidnek

Igen tisztelt Barátom!

Csodálkozva és őszinte sajnálkozással vettem megtisztelő leve
ledet, amelyben arról értesítesz, hogy a Katolikus Szemle szer
kesztőségétől megváltál.f Nem ismerem azokat az indokokat,
amelyek Téged erre az elhatározásra juttattak, azonban úgy ér
zem, hogy a nagyobb veszteség nem Téged ér ezzel, hanem a fo
lyóiratot, amely Benned a mai időket megértő és haladó gondol
kodású irányítót veszít el. Én a Te távozásod után nem óhajtom
tovább vállalni a művészeti rovat vezetését, mivel távozásoddal
nem látom biztosítottnak azt a teljes gondolatszabadságot, amely
hez én írásaimban a Te beleegyezéseddel hozzászoktam.

Remélve, hogy eljön még a lehetősége annak, hogy a jövőben

együtt dolgozhatunk, és hálásan köszönve irántam a múltban ta
núsított nagy kedvességedet, vagyok mindenkor

6szinte tiszteM híved:
Kovrig Béla

Budapest, 1940. február 15.

Kerkai Jenő - Mihelics Vidnek

Kedves Professzor Uram!

A teológusoknak adott lelkigyakorlat közben olvastam el Szek
fűnek írt válaszodat a hivatásrendiség vitájában." Annyira mé
lyen és oly frappánsan fogalmaztad meg a vitatott kérdések meg
oldását, hogy ahhoz csak a legmelegebben gratulálni lehet. Dol
gozunk is az utolsó lehelletig ezen a vonalon, amelynek első ma
gyar felrajzolóját tiszteljük b. személyedben.

Bárcsak közelebb érezhetnénk Téged a megvalósítás gyakorlati
harcában is! Vagy pedig a tudósnak nem szabad leszállnia a küz
dőtérre? Döntő fordulatoknál - szerény nézetem szerint - nem
csak szabad, de kötelesség is!

Tisztelettel meghívlak, K. Professzor Uram, a KALOT nov. 28-i
(este 7) közgyűlésére a Vigadó nagytermébe!

Igaz szeretettel köszönt
p. Kerkai Jen6

Bpest, 1940. XI. 22.
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