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"Folyamatban volt már e számunk nyomdai előállítása. amikor a mind';;
nyájunkat mélységesen lesújtó esemény bekövetkezett .•." öt évvel ezeliitt
ezekkel a szavakkal vezettük be azt a rövid első közleményt,ameIlyel a Vigilia
akkori felelős szerkesztőjének,Sik Sándornak halálát jelentettük be. l\lost egy
nem kevésbé szomorú közleményt keIlene ugyanezekkel a szavakkal kezdenünk,
hiszen a nyomdai munka keIlős közepén kaptuk a megdöbbentő hírt: M i b e 
I i c s V i d, lapunk felelős szerkesztője, szívinfarctus következtében elhunyt.
Amíg azonban elődjét hosszú betegség után szólította el a Gondviselés, Mihe
lics Videt váratlanul, munkabírásának teljében érte a végzetes betegség. De
cember első hetében még összeálIította januári számunkat és megírta a Vigi
liában másfél évtizede rendszeresen megjelenő népszerű rovatát az "Eszmék és
tenyek"-et, amely most hattyúdala lett, s amelyet az alábbiakban immár post
humus írásként közlünk.

Itt most csak arra van lehetőségünk, hogy a szerkesztőségünket ért nagy
csapástól lesújtottan néhány mondatban búcsúzzunk Tőle és ajánljuk Ot a
gondviselő Isten szeretetébe. Fél évszázadot töltött a magyar katolikus szelle
miség, a magyar katolikus sajtó szolgálatában, és az utolsó percig munkás éle
tének eredményeirőlmég alkalmunk lesz beszámolni.

Mire ezek a sorok az olvasó kezébe jutnak, haló porai már a Farkasrétite
metOhen nyugosznak majd. Lelke azonban ott lesz Teremtője kezében, élénk,
örökké kutató szelleme pedig itt marad közöttünk, mint ahogy példaképünk
marad a szorgalom, a kötelességteljesítés és az önzetlen ügyszeretet tekinteté
ben is.

ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Cseppfolyós századunk újabb évéhez
érve, amikor az ember tekintete óhatat
lamul a jövő felé fordul, az a kérdés is
sokak előtt felmerülhet, hogy milyen fej
lődés vagy alakulás várható, avagy len
ne kívánatos a valláslak körében. Igen
eltérő véleményeket hallani ma erről.

Ami azt a kérdést Hleti, hogy mí várha
tó, nagy számban vannak - elsősorban

marxisták -, akik bizonyosra veszik a
vallás és az egyházak előbb-utóbb be
következő elmúlását. Keresztény, főleg

katolíkus oldalról élesen tagadják ennek
lehetőségét, még akkor is, ha. nem egy
formán kedvező a prognózis, amelyre
jutnak. Szemben azonban egyes keresz
tény gondolkodókkal, akik a feltétlen
derűlátás meltlellt érvelnek, mások olyan
követelmélnyeket is hangoztatnak mínd
a vallás, mínd az egyházak irányában,
amelyek: az ő megítélésük szerínt egyben
feltéJteleiis annak, hogy a keresztény
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életszemlélet hatóerőként maradjon je
len a modern világban.

*
Sabino S. Acquaviva, a padovai egyetem

szooíológía-professzora 1961-iben L'eclis
si del sacro nella civilta industriale
(A szeritnek alkonya az ipari civilizáció
ban) címrnel könyvet adott KJ, amely erős

visszhangot keltett és élénk vitákat vál
tott ki az olasz értelmiség körében. Több
országban végzett kutatésok alapján oda
következtetett, hogy a mai társadalom
mínd nagyobb mértékben .,deszakralizá
lódiJk" azaz veszti el érzékét a "szent"
iránt. Ezt mutatjáík míndenelcelőtta val
lásgyakorlatra vonatkozó adatok, igy az
istentiszteleten résztvevők megfogyatko
záro, a húsvéti áldozások, a Jceresztelé
sek, az egyházi házasságkötések, és te
metéselk csökkenése, de ~gYaJnfgy az egy
házakból való 'kilépéselk és a magukat


