
Számunk elé...
Századunk eddigi története két tekintetben is csúcspontja az emberiség histáriájának. Bebizonyoso
dott, hogy az emberi szellem szinte csodákra képes, hallatlan eredményeket produkált a technika és
az elméleti tudományok valamennyi terűletén; néhány évtized alatt olyan fejlődés tanúi lehettünk,
ami korábban - épp a műszaki eszközökfejletlenségefolytán - elképzelhetetlen volt. Ugyanakkor
rá kellett s rá kell döbbennünk arra - szomorú rekord -, hogy az ember tudása és éthosza között so
ha nem tátongott akkora szakadék, mint manapság; hogya megtermelt javakat élvező kisebbség
mellett a többség szégyenletes nyomorban él; hogya tudást birtokló kisebbség nem a nélkülözők

fölemelhén, hanem szellemi ésfizikai hatalmának megőrzésénfáradozik. Mindennek következmé
nye az állandó összecsapás, a háború, amely századunkban eleddig ismeretlen méreteket és formá
kat öltött.

A hivő embemek mindenkinél nagyobb felelősséget kell éreznie aföldi világ békéjéért és biztonsá
gáért : hite belső rendjéből következik a külső - erkölcsi - rend igénye. Keserves történelmi tapasz
talatok után, saját, több évszázados hibáikkal szembenézvefelismerték ezt az egyházak képviselői

is, ezért csatlakoznak a különböző békemozgalmakhoz, ezért kisérik figyelemmel a világpolitika
alakulását, s ezért igyekeznek maguk is tevékeny részt vállalni abból, hogya viszonylagos nyuga
lom tartós békévé szilárduljon, és - ami ezzel szorosan összeft1gg - az emberiség zömének anyagi és
szellemi nyomora enyhüljön.

Ebben a hónapban kerül sor Moszkvában az egyházak-vallások világtalálkozójára, amelynek
központi témája a béke megőrzése lesz. Filaret, az előkészítő bizottság elnöke, Minszk és Bjelo
russzia metropolitája joggal nyilatkozta a konferencia összehívása alkalmából, hogya fegyverkezé
si verseny meggyorsulása következtében olyan helyzet állott elő, amelyben közvetlenné vált az em
beriség totális pusztulásának veszélye. "A hivők az emberi életet Isten értékes adományának tekin
tik, s ez t az adományt meg kell őriznünk, tovább kell fejlesztenünk - mondotta. - Minden hivőnek,
minden vallásos csoportnak fel kell ismernie a veszélyt, s mindent meg kell tennie azért, hogy meg
mentse az emberiség életét a megsemmisüléstől." II. János Pál pápa a 15. békevilágnapra küldött
üzenetében a béke erkölcsi szerepét hangsúlyozta. "A béke nem valami felszines egyensúlya külön
böző anyagi érdekek között, hanem mély valóság, az emberi rend lényegéhez tartozó jó, amely ra
cionális és morális természetű. Az igazság és az erény gyümölcse. A szabad akaratok dinamizmusá
ból ered, amelyeket az értelem a közjó felé vezet. Ezt akarja megvalósítani igazságban, igazságos
ságban és szeretetben. Ez a racionális és morális rend az emberi lények lelkiismeretére támaszko
dik, akik keresik a harmántát kölcsönös kapcsolataikban, tiszteletben tartva a mindenkinek kijáró
igazságosságot és az alapvető emberi jogokat. " Szólt a keresztények aktív felelősségéről,amellyel
az éhezés, a tömeges megbetegedések, a társadalmi igazságtalanságok, azaz a hamis béke ellen
kűzdenek. A béke ügyévelfoglalkozik e számunk vezetőírása, Cserháti József pécsipüspök tanulmá
nya, Tomka Ferenc professzor, aki a keresztények szeretetközösségérőlír, s az ökumenikus össze
fogás sikeréért ajánljuk a nagyorosz író, Nyikolaj Vaszlljevics Gogol liturgikus elmélkedéseit.

De a béke ügyének kérdéséhez kapcsolódik számunk további része is. A Vigilia alapításától kezd
ve rendszeresen foglalkozott a világ s benne hazánk alapvető társadalmi problémáival; tette ezt,
vagy igyekezett megtenni azokban az időkben is, amikor bizonyos politikai erők arra próbálták szo
ritani. hogy kizárólag vallási kérdésekkelfoglalkozzék, és - úgymond - a sekrestyeirodalom műveit

publikálja. Meggyőződésünk azonban, hogya békét akkor szolgáljuk leginkább; ha működésünket

a legszélesebb értelemben vett magyar valóságban 'folytatjuk, a társadalmi-politikai élet mozgásai
tól kezdve a szociális és morális kérdéseken át a szellem - az irodalom, a művészet, a tudomány
- megnyilvánulásáig mindentfigyelemmel kisérve, ami kihatással lehet mindennapjainkra, közeli és
távoli jövendőnkre.
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M ost új soroza tot indi tunk . Első összeállításunk címe : A Vigilia Szabolcs-Szatmárban. Válasz
tásunk nem véletlenül esett Kelet-Magyarországra. Hazánknak ez a terűlete évszázadokon át rop
pant elmaradott volt , s itt a 'legszembet űn őbbek azok a változások és ellentmo ndások, amelyek az
utóbbi egy -két évtized Ma gyarországát jellemezték. M ásrészt itt olyan partnerekre akadtunk
- mind az egyházban, m ind az állam i vezet ésben ,mind a helyi értelm iség körében - , akik értik és át
érzik törek véseink ősz intes ég ét , s a maguk munkájában a lehető leg töhhet végzik azért , hogy Sza
bolcs sok szempontból még m irulig há trányos helyzete megv áltozz ék. Teszik ez t a legk űl őnfél ébb

eszközökkel : a tanácsi vezető szervezéssel; a pap lelkipászt ori tevékenységének kisz élesit ésével,
békemozgalmi erőfeszitéseivel, melyek itt nem merűlnek ki általánosságokhan és sz álaniokban : az
iró a mrivelődésifórwnok megteremt és ével . kiiziisség alakitás ával, ok os ésfelelős kritikával. Öröm
és megt iszteltetés számunk ra. hogy gondolataiknak teret nyújthatunk.

A szociográfi a alapszabálya . hogy ajellemző társadalmi problém áka vizsg álhato legkisebb egy 
ség keresz tmetszetében is k imutathat ók ; mint a mikroszk áp alá helyezett sziivetben a virus, sejtben
az élet. Eűátogauunk falvakba . városokba , gyárakba. iskolák ba, s megpróbáltunk h ű képet f est eni
a látottakról. M indeniitt segítség ünk re voltak a megyeiek , ősz inte rokonszenvvel és barátsággal fo 
gadtak bennünket . Tanúsítva a lelk ület békéjét. amely alapja a hazai párbeszédnek és a nemzeti
egyetértésnek is. E szám unk kal is az egyén harmóniáját és a társadalmi békességet kiv ánjuk szo l
g álni, a belső békét. am ely nélkül a külső - elképzelhetetlen. S elk épzelhetetlen maga az élet.

Vigilia

A kisvó rdai esperesi kerület immár negyed ik újonnan épült templomát szentelték fel

Záhonybon. Al; első ünnepi sfe ntm isét 1981. novemb er 29-én .mondta el Kádár Lász ló egri érsek .

A hét-nyolcezer lakosú ~z o bofcs i nagy közs ég korsz erű im ahózót Arpódhózi Szent Erzsébetről nevezték el.
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