
lsten, hogy .tal áltnk" il yen szem élvr. s naponta imádkozunk Szentatyánkért , hogy őt

meg vezesse és bátorítsa az a Kri sztus , aki maga is végigjárta a földi Kálvária minden
állomását.

.FIATAL OREGEK" (lEVELESLADANKBÓl)

A hagyományos teológiai form ák már a hittanra járt Idősebb hiv einket sem elégí tik
ki , nem ls szólva a f iatalabb és középkorú generációkról. A zsinat haladó szell emében
történő megnyilatkozás . kra (gyóntatásban, beszédben, hitoktatásban, rnaq ánbesz él
getésbenl jobban odafigyelnek, és érdekli is a testv éreket , partnereket , hallgatókat .
A konzervativ kérődzés nem ér semmit. Az evangélium új hír, örömh ir .•Az új bor új
tömlőbe való: A bort, az örök élet ital át egykor b örtörnlökbe, hord ékba. majd beton
tart ályokba. s rnost már üveghordókba töl tik és táro lják. Az evangélium mindig haladó
szellem ű volt, sőt forradalmi. A vil ág halad , fe jl őd i k , sem lsten Országa, sem lsten
népe nem topogh at egy helyben, s azok sem , akikre a közösséget r ábízta a Szent
lélek. A Szentl élek vil ágosságában, az ő vezet ésével haladunk el őre, benne él s val ó
sul meg a jelen történelem s az eszkatoló gia. Ez sajnos a keresztény közösségekben
még nem eléggé köztudott és nyilvánvaló . Egy bizto s: a középkor i magyarság jobban
beleillesztette minde nnapi életébe, áhitatába, népi ünnepeibe a Lélek hódolatos , me
legszlvú tiszteletét, mint a mai. M inden mat ér iába, ha ember kezébe kerül , Lélek kell.
S oly keveset hallunk, olv asunk, szólunk róla. Éleszteni, szitani kell a t üzet. Csak az
anoním keres ztényekben múködne a l élek Incogni ta gratla·jával, a megkere szte lte kben
nem? Hisszük a Szentieiket. szeret jük ls, de nem merünk rábízni semmit? Csak a Zs i
natra korlátozzuk áldott múködését? (Nyugd ijas paptestvér level e)

+
Nagy szüks éqern van információkra , hogy párbeszédet fol ytat hassak olyan ernberek

kel, akik ugyan nem hagyták ott az Egyházat. de még nem tudták megérten i, hogy
Krisztus Egyháza sok nem lényeges dolgot módos itott , de ezzel nem szúnt meg hite
lesnek lenni. 78 éves vagyok . Megvan a korral járó betegeskedés; de a fejem, hála
Ist ennek, telje sen ti szta . Szeretn ém fe lhasználni ezt a világosságot arra , hogy maparn
ba szívjam a fe lvilágositások at . Lelkes hive és csodálója vagyok XXIII. János pápának,
aki olyan biztons ággal ki je lö lte a követendő változások útj át : Egyszerús ég, t ermé
szetess ég, átl átszóság és mindezzel együtt felebarát i szeretet.

+
A szeretet, amely körülveszi nyugdíjas napjai mat, és gondoskodik 85 éves öreg fe

jemnek korszerü szell emi táplálékról is , mélyen meghat . A legutóbbi .Szolq álat" -ban
nagy érdeklödéssel olvastam korunk néhány gondolkodójának vázlato s bemutatását ,
akik ú j szerű meglátásokkal próbálják megközeliteni tere mtett vi lágunk lsten-k épét,
Orök témánk ez. Nemcsak Szt. Agoston igaza miatt. hogy term észeténél fogv a nyug·
talan az emberi szív, mig meg nem talál Téged, Istenem. Hanem a mi fe l el ős lelki
pásztori küldetésünk miatt ls , akik moh ön szomjazunk minden tapasztalatc serét, amely
az elvesztett vagy veszni índult bárányát nyomozó Jó Pásztor témakörébe vág. Uto lsó
kívánságom, hogy szere tnék hasonlítan i ahhoz az evangéliumi gazdához, aki még egy·
szer szétnéz háza tájékán : mit tudna még kiosztani övéinek ki ncseiből .régieket és
újak at" l?

+
Bizonyára értes ültek, hogy 85 éves korában meghalt Feszty Masa. Szint e élete

utolsó perc éig dolgozott, az egyházmúvész neh éz hivatását te lj esítette. .uu Boldog-
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asszonya" és . Keresztútja" révén ismert lett határainkon túl ls . Festeni talán a be
széddel egyldöben tanult édesapjától , Feszty Arpádtól - a Körkép festőjétől - és
édesanyjától, Jókai Hózátöl. Jókai Mór fog adott leányától , aki az ecsetet csak azért
tette fé lre, hogy egészen feleség és édesanya lehessen. De tanult Firenzében és
Münchenben is. A legnagyobb hatással a quattrocento és cinquecento festészete volt
rá, és mint ő maga vallo tta: tudatos , de m a g y a r utánzója volt e festészetnek. Ezért
jelenne k meg képein az olaszos Madonnák szé p köpenyredől mögött a magyar tájak,
füzfák, virágok. Telehintette Magyarors zág és Budapest templomait Madonnálval, ma
gyar szentekkel, Szent Ritával, Szent Filo ménával és Krlsztus -ábrázolása lval. Képei lé
lekbe néző szemmel teki ntenek le a hivökre.

Megrend elésre dolgozott. Soha nem tudta valóra váltani álmát, hogy sa/át elgondo.
lásal szerint , az ált ala megálmodott módon vethesse vászonra témá it . Ezt szegénysége,
az örökös anyagi gondok tett ék lehetetl enné. Pénze soha nem vol t, adni mind ig tudott.
Minimális összegekért dolgozott. Ha szegény volt a templom, vagy valamilyen foqada
lom kötött e, akkor Ingyen. Jótékonysága, ember-, álla tszeretete legendás volt. Nem
ismert lehetet lent , ha segftenl kell ett valakln. Nem bírt a elviselni a szenved ést, el
hagyatottságot , nyomorúságot maga körül. IOrzékeny lelke vergődött minden emberi
nyomorús ág, szenvedés, halál láttán. Ily enkor törődött lélekkel vezekelt, böjtölt , lm ád
kozott, míg nyugtalan lelke valamelyik gyónt atószékben nyugalmat nem tal ált .

IOlete uto lsó éveit Domaházán töltötte , ebben a Borsod megyel kis faluban, ahol egy
korábbi oltárképének két szárnyát festette meg: Szent Erzsébet életéból vett jelenete.
ket . IOs azt a keresztutat. amely nek reprodukcióit ismeri most már az egész kato likus
vil ág. 1978 nyarán sz ü rkeh ál yoq-m űt étet végeztek rajta, de a festést utána sem hagyta
abba. 1979 januárjában kezdett betegeskedni, márc ius l -én csendesen elaludt. Elment
azok közé, akiket életében annyi szeretettel , olyan szépen ábrázolt , akiknek társáságá
ban már a földön is élt . Dédanyjának, Laborfalvy Rózának és édesanyjának sirjában
nyugszik a Kerepesi temetó müvészpanteonjában.

+
Szeretettel köszöntjü k itt a magyar egyházi zene k itünő képviselőjét, a 80 éves

B á r d o s L a j o s t . Egyénlségét és munkásságát t íz évvel ezel őtt, 1969. évi 4. sz á
munkban mél tattuk .

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmisék. Dr. Bányai József c. kanonok, ipolygalsai (Holeö, CSSR)
plébános ok t. 26-án.

Kovács Gyula pápai kamarás, tornagörgői (Hrhov, CSSR) plébános okt. 26-án.
45 éve van ott. IOvek óta két mankóval megy az oltárhoz, hogy hívei ne marad
janak szentm ise nélkül.

Aranymisék. Dr. Szenthelyi Molnár István, volt tábori főesperes és egyideig
a tábo ri püspö kség ordináriusa júl. 1-én a budavári Mátyás-templomban, amely
nek kiseg ítő lelkésze. Közel 20 évig a Széher úti kórház kertésze volt. FeIdol
gozta kézi ratban a magyarországi Mária-kegyhelyeket. Kézvezetője és szónoka
plébánosa, Dr. Fábián János volt.

Veszellty Pál aug . tz-én Bácskertesen (Kupuszina , Bácska) . Csajkás Antal
gombosi plébános volt a szónoka. Zvekanov iö püspök . consuitor ad honores"
címmel tüntetle ki.
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