
IN MEMORIAM MIHELICS VID

Közel két évtizeden át szerepelt a
neve ezeknek a hasáboknak élén, ame
Iyekre most a baráti, kollegíálís isten
hozzád szavai kerülnek. Előbb Kérdé
sek és távlatok, majd Eszmék és tények
címmel lr:ta rendszeresen népszerű ro
vatát, amelyben sajátos műfajt alakí
tott ki.

Most elárvultak ezek a hasábok,
mint [ahogy elárvult az íróasztala is a
rajta tornyosuló irattartókkal, ame
lyekbe hangyaszcrgalommal gyűjtötte

a címeket, témákat, Iapkivágásokat.
Szinte hihetetlen, hogy így, múlt idő

ben kell szólni róla, színte elképzelhe
tetlen, hogy nem ül le többé ehhez az
íróasztalhoz. Mintha nem is az ő kihűlt

porhüvelye feküdt volna azon a kan
deláberekkel és virágkoszorúkkal kö
rülvett ravatalon, amelynek lábánál
azon a fagyos karácsony utáni napon
búcsút vettünk tőle.

"Hálatelt lélekkel fordulunk Hozzád
Istenünk - így mondta búcsúimájá
ban a temetési szertartást végző Bre
zanóczy Pál püspök -,a tészta fény
hez, és megköszönjük, hogy Vid szol
gádat egész életéri át bölcsességed ki
sugárzásaival tápláltad. tgy maradt
meg kereső-kutató és megvílágosodó
léleknek mindvégig. A meglelt igazsá
got felelősen ragadta meg és hamisí
tatlanul adta tovább. Igy volt képes
hűségesen vígilální, érdemezerűen őr

ködní testvérei fölött." Majd az ima
további részében még ezt is mondca
Mihelics Vidről a püspök: "Szemta
núja lehetett anyaszentegyházunk zsi
nati megújhodásának, szinodusi vizs
gálódásának, számos vállalkozásának
és nekifeszülésének. E megújhodás je
gyében vízsgálgatta az eszméket és a
tényeket. különválasztva a jóindulatú
kérdezest a kérkedéstől, az őszinte ke
resést a felelőtlenkedéstől, a bátor ku
tatast az üres gőgösk'ödéstől. Tudott
különbséget tenni az ígéretes, szerény
kedő búzamag és a pípacskodó kon
koly között, Ebben a válogatásban
tis2Jtult és érlelődött tolmácsoddá, vált
Írói ténykedése hivatássa, szolgálatod
dá és szolgálatunkká."

Mi, akik évtizedek óta dolgoztunk
mellette, vele együtt, minden tekin-

tetben csa.!k igazolhatjuk a püspöki
méltató szavakat. Míhelies Vid, mint
író és mínt szerkesztő is valóban így
fogta fel tisztjét. Eletének hetedik év
tizedében is ugyanazzal az éber érdek
lödéssel figyelte a világot, amellyel
fiatal korában. Rögtön felfigyelt, ha
valahol gondolatok üt!köz;tek, és mín
den épkézláb, az emberi szellemet to
vábbvívö gondolatnak azonnal hűsé

ges tolmácsolójává szegődött. Témái
nak kíválogatásénál soha nem volt el
fogult vagy szűkkeblű, Szinte nincs a
szellemi életnek olyan tartománya,
amelyről ne tudósított volna valami
érdekeset az elmúlt évtizedek során.

Akadtak, akik a szemére vetették,
hogy nem foglal állást ezekben az írá
sokban. Holott csak arról volt szó, hogy
ném akart semmiféle véleményt az
olvasó szájáIba rágni. Megelégedett az
zal, hogy gondolkodásra serkentse az
embereket. S ez a magatartás nem is
csak az írót, hanem az egész emberrt
jellemezte. Aprólékos, a legkisebb
részletekben -ís a legnagyobb pontos
ságot megkívánó szerkesztö volt, de
soha nem fordult elő, hogy valamelyik
munkatársára valamilyen nézetet igye
kerett volna ráerőszakolni. Azt meg
kívánta, hogy ha valaki kifejt valamit,
azt teljes viÍágossaggaltJegye, de az
író nézetét. szemléletét tiszneleben tar
totta.

Nyugtalan szellem volt, A baráti kör
sokszor vádolta tréfálkozva, hogy a
teológiában csak a határkérdések ér
delclik. Holótt csak arról volt SZÓ, hogy
a gondolatok pezsgésa érdekelte és
semmi sem volt idegenebb tőle, mínt
az elcsépelt formulákkal megelégedő

szellemi tunyaság.
Lehet, hogy részben talán éppen ez

a mindenre kiterjedő érdeklődés és
szinte kielégíthetetlen szellemi kíván
csíság lett; a végzete is. Nem érkezhe
tett a szerkesztőségbe olyan lap, folyó
irat, V1agy más kiadvány, amit át ne
nézett, ki ne jegyzetelt volna. Száz
számra töltötték meg fiókjait a tárgy
körök sZierint rendezett kis cédulák és
akárhogy roskadoztak a polcaínk, nem
engedett kivinni a szerkesztőségí szo
bából egyetlen folyóiratot sem, amely-
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ről úgy gondolta, hogy valamíkor va
lamilyen írással kapcsolatban még
hasznát V1€ISZi. Fiatal ember számára is
túlságosan megerőltető lett volna az a
szellemi munka, amire vállalkozott.

Szerkesztői asztalnál aligha ült va
laha is nálánállelkiismeretesebb szer
kesztő. Önmagát ugyanúgy ellenőriz

te, mint a külső rnunkatársakat, A leg
kisebb adatnak éppúgy utánanézett a
lexíkonban, mínt a nevek helyesírá
sának,

Ugyanakkor ez a sokoldalú, széles
érdeklődési. körű s a külső szemlélők

számára racionalistának és néha már
már szkeptíkusnak tűnő szellem egy
színte gyermeki tisztaságú hitet vall
hatott magáénak. Amit írásaiban vagy .
szóban, olykor esetleg finom írónia
val megkérdőjelezett, az míndig csak
az emberi oldala volt akár a hittudo
mánynak, akár az egyház életének. De
azt, ami evangélium, ami örök, azt
alázatos lélekkel hitte.

Volt benne valami nagy belső érzé
kenység, hajlandóság az ellágyulásra
és a magára erőltetett külső érdes
ség gyakran csak ezt Leplezte. Ameny
nyire kritíkus volt mánden szellemi
munkával kapcsolatban, annyira jó
híszemű volt az emberekkel, mint em
berekkelszemben. Leginkább attól
szenvedett, ha valakinek az embersé
gében kellett csalódnia. Alapvető hu
manizmusának megnyilvánulása volt
az az olykor szinte kissé régimódi ud
variasság és gavalléria, amellyel mín-

•

A KIS ÚT

Ha elégedetlen vagyok magammal, az
kétélű dolog. Éppúgy előre viheti belső
életemet, egyéniségem alakulását, sor
som irányát, mírrt ahogyan gá,tolhatja
azt.

1. Vegyük a negatív éeteímü elégedet
lenséget. Van ember, a,kit soha semmi
sem tesz elégedetté, ha anyagi értékek
ről van szó. Míndíg többet és többet
akar, és ~ssanlként csak a hiányok iránt
marad érzéke, fogékonysága, Ha megvá
sárolt egy televíziós készüléket, örömét
meg/keseríti az, hogy esetleg nem ill. leg
tökéletesebb típus, vagy pedig hogy
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denkihez közeledett. Voltaképpen a tá
vozása is olyan .tapintatos volt, hogy
annál tapintatosabb már nem is lehe
tett. Egy kis könnyűnek látszó rosszul
lét a szerkesztőségben, azután gY01'
san javuló állapot két hétig a kórház
ban, amikor folyton a lap után érdek
lődött, s azután az 'a végzetes három
perc, amely elindította arra a hosszú
utazásra, amelyről Várkonyi Imre
prépost kanonok mondta a sírnál bú
csúzva tőle, hogy "nagyon messze ve
zet".

Könyvek, tanu1mányok,egyetemi
jegyzetek egész sora tanúskodik arról
a félévszázados állandóan megfeszített
szellemi munkáról, amelyben Mihelics
Vid végül is elégett. Lesznek majd,
akik méltóképpen felmérik ezt a mun
kásságot, Nekünk, közvetlen munka
társainak túl ezeken a szellemi java
kon ,egy talán még becsesebb öröksé
get hagyott hátra. A hűség, az önzet
len emberi helytállás nagyszerű pél
dáját. S ha róla szólva fájdalom szo
rongátja is a torkunkat, azzal vígasz
taljuk magunkat, arnít ugyancsak a
sírnál mondott búcsúztatójában Vá:r
konyi Imre, hogy ő új földet és új
egieket lát már és oti van amennyeri
Jeruzsálemben. Ott vár meg bennün
ket "és akkor abban az új J eruzsá
lemben, a mennyei Jeruzsálemben,
mindazok, akik őt szerették, igazán is
merték, tudását és emberséget nagy
rabecsülték, vele együtt fognak ör
vendezni".

DOROMBY KAROLY

ELÉGEDETLENSÉG

ilyen már.a szomszédjának is van. Ész
revehetöen Inem valami metafizikai
nyugtalanságról van itt szó. Olyan tel
hetetlenség ez, amely elsősoriban anyagi
javakra meg az érzékek igényeire terjed
ki, és legtöbbször elrugaszkodík a re:a
litástól. Az ilyen embertípus állandó elé
gedetlensége eltúlzott igényeiből talkad.
Ö az, aJki mindíg úgy érzi, hogy hivatás
köre, rangja, lehetőséget, családi körül
ményei mind méltaj.lanok hozzá. Mintha
az egész világ összeesküdöte volna elle
ne. Mindenben csalódik, míndenre bízal
matíanul tekint, mándennel elégedetlen.




