
nak a dán könyvtárak igyekezetérõl, és arról,
hogyan felelnek meg a F AIFE rendelkezéseinek,
amikor a helyi mú'ködésról esik szó.. És reméljük,
elegendõ erõfeszítéseket teszünk az olyan orszá-
gok támogatására, ahol még mindig létezik cen-
zúra, amit mi úgy nevezünk: "egy város Oroszor-
szágban".. Igen, ez egy teljesen más probléma..
Mindenesetre nagy nemzetközi erõfeszítést és
szoros együttmú'ködést igényel a könyvtárak és
szervezeteik között..

Flemming ThrjJgersen

~

"Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul
Néktek és majd az egész népnek.

Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az
Úr, Dávid városában."

Lukács, 2. 10-11.
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2003. október 11-12-én Pápai Lajos gyõri püs-
pök látogatott kis küldöttség élén Írországba,
becses ajándékot hozva magával. Annak a fest-
ménynek a másolatát, amelyet Walter Lynch ír
püspök menekített magával számûzetése idején,
1655-ben Magyarországra. A püspök Brüsszelen
keresztül utazva érkezett Gyõrbe, ami annak ide-
jén szabad királyi város volt és püspöki székhely.

A Szûzanyát és a Kisded Jézust ábrázoló fest-
mény különleges értékû relikvia. Története és
csodatevõ ereje egészen különös, egyben megin-
dító. Ritka szép bizonyítéka és különleges példá-
ja a "világegyház" mú'ködésének. Nagy értékû
relikviá ja az ír és a magyar katolikus egyháznak,
a gondviselés példájaként és szolgálatában.

A kép történetéhez hozzátartozik, hogy elme-
nekítõje, Walter Lynch, a teológia doktora, egy-
ház- és polgári jogban egyaránt jártas, nagy te-
hetségû és kiváló képzettségû férfiú volt. Család-
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ja Galway eló'kelõségei közé tartozott, és egészen
Cromwell érkezéséig prominens vezetó'ket adott
a városnak és környékének. Hithû katolikusok és
jó hazafiak voltak, akik a cromwelli fordulat után
elûzettek és szétszórattak, vagyonukat elkoboz-
ták. Az akkor már püspöki rangú Walter Lynch
személyes tárgyai és a festmény kivételével min-
den holmiját -így nagy értékû és gonddal válo-
gatott könyvtárát is -hátrahagyva menekülni

kényszerült.
Lynch különlegesen igényes neveltetésben

részesült, filozófiai és humán tanulmányait a

lisaboni Ír Kollégiumban végezte, majd teológiát
tanult, ebból doktori fokozatot Párizsban, a Sor-
bonne-on szerezett. Miután visszatért Galway-
be, már a myrai Szent Miklósról Ca tengerészek
védõszentjéról) elnevezett templom elöljárói közé
sorolták, fiatal kora ellenére. A katolikus és ang-
likán egyház közötti ellentétektól sokat szenve-
dett a közösség, ami nem egyszer vérontáshoz is
vezetett, ezért úgy határozott, hogy jogi tanulmá-
nyokat folytat, és visszautazott Párizsba ismerete-
it tökéletesíteni. Nagy tehetségû jogász és szónok

lett belóle.

ol' A megbocsátó Madonna -Miasszonyunk Katedrális,

Gyõr
Cur Lady of Consolation -Donneycarney, Dublin és

Loughrea, Galway
(2003. október ll-12.)
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ségeit, és áthelyezték a csodálatos festményt a
katedrális Szûzanyának szentelt részébe. A kö-
vetkezõ évszázadban a Szûzanya elkötelezett híve,
gróf Zichy Ferenc püspök márványból újabb ol-
tárt építtetett és elrendelte, hogy a reggeli szent-

misét ennél az oltárnál celebrálják.
A csoda tényét 1874-ben hirdette ki IX. Pius

pápa. Kiváltó okát az ír történelem különösen
zaklatott idõszakával magyarázzák. Ezekben a
hónapokban születtek az angol országgyúlésben
azok az ír katolikusok elleni büntetõtörvények,
amelyek alapján gyakorlatilag kitiltották ó'ket az

országgyúlésbõ1 és a közhivatalokból, földjeiket
elkobozták.

A festmény vászonra készült, valószínûleg
olasz mester alkotása, XVII. századi iskola, bár
egyesek szerint flamand, Pieter Pourbus (Bruges)
stílusában. A templomban kapható, szép karácso-
nyi képeslap változaton egy Szent Lukács-idézet
hirdeti az örömhírt.

A kép és a püspök úr ilyetén be- és elfogadá-
sáért az ír katolikus egyház ma is nagyon hálás,
ezt mutatta a küldöttség meleg fogadtatása és az
együttesen celebrált hálaadó miséken való magas
részvétel úgy Dublinban, mint Galway-ben.

Bobok Beáta

Limerickbe helyezték át, ahol nagy tekintélynek
örvendett. Aktívan részt vett a waterfordi szinódus
(1646) és a clonmacnoise-i püspöki konferencia
munkájában. Limerickbó1 kényszerült menekülni a
hazafias megmozdulások miatt, több szerzetes, pap
és püspök társával, "méltatlanul és méltatlan körül-
mények közé" -fogalmazott X. Innocent pápa -,
elõször Innisboffm szigetére. Gyõrbe érkezve PÜSky
János püspök befogadta, majd kinevezték segéd-
püspöknek (1655). Hivatalát becsülettel ellátta, kéz-
iratait és a Szûzanya-képet a kincstár megõrizte.

Halála után (1663) a festményt a katedrális
Szent Anna oltáránál helyezték el. 1697. március
17-én, Szent Patrick napján, a hatórás szentmise
alatt a Szûzanya arcán és homlokán vércseppek
jelentek meg, és amikor leitatták a véres verejté-
ket, a jelenség tovább folytatódott, három órán
keresztül.

Szinte az egész város tanúja volt a csodának,
hiszen mindenki látni akarta, felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül. A katedrális kincstárában
õrzik a vémyomos kendõt és az írásos bizonyíté-
kokat, t~bbek között Dumer Mihály jezsuita pro-
fesszor tanúsítványát.

Gyõr város kormányzója és Heister õrgróf
közösen vállalták egy új oltár állításának a költ-
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K isebbségek Európában cím-
mel nyílt kiállítás tegnap az

Országos Idegennyelv{! KönyVtár-
ban. A Határtalan Európa rendez-
vénysorozat e hav;, kontinens(Jnk
kisebbségeivel foglalkozó prog-
ramjához kapcsolódó tárlatot az
Európai Bizottság képvisell;tében
Thomas Martin Gliiscr tanácsos,
Kovdcs Péter egyetemi professzor.
valamint Hcizer Antal, a Nem7.eti
és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnö-
ke nyitotta meg. Thomas Glilser
köszönt6jében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogya helyi nyelvek to-
vábbélését az Európai Unió is tá-
mogatja a helyi fejlesztésekkej.
Mint mondta. már a jó ideig merev
kisebbségpolitikát folytató Fran-
ciaországban sem ritka jelenség. ha
egy iskolában breton, baszk, kata-
lán vagy éppen okcitán nyelven is
fol}'ik oktatás. Ez nem csoda. hi-
szen Európa a kisebbségek konti-
nense: Franciaországban közel
halmillió nyugat- és észak-afrikai
él, míg Nagy-Britanniában közel
hatmillióra tehet6 az indiai szub-
kontinensr6] bevándoroltak szá-
ma. Kovács Péter arról szólt. hogy
a kisebbségeket érint6 intézmény-
rendszer sok helyiitt éppen a közel-
múltban épült ki az unió országai.

Magyar r
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ban. és egyre több n)'elv nyert pert
a többségi államok ellen nemzet-
közi jogi f6rumokon is. Heizer An-
tal úgy fogalmazott, hogy a kisebb-
ségek egyenl<Jségének eszméje n1ég
az unió országaiban is gyakran
csupán elérend<J cél, nem pedig lé-
tez(j valóság. Mint mondta. EU-
csatlakozásunk nem jelent nagy
könnyebbséget a most kimarad6
nemzetek itt él<J kisebbségei sú-
mára, nen1 is beszélve az anyaor-
szággal nem rendelkez(j etnikai kö-
zösségekrlSl -például a cigányság-
ról és a ruszinokr61.

A kiállításmegnyit6n a Vuji-
csics együttes klarinétosa. Borbély
Mihály játszott görög motívumok-
ra épüIlS dallamokat, és a Pilis-
szentkereszti Szlovák Quartett fia-
taljai adtak ellS népdalokat. A mO-
sor irodalomban sem szOkölkö-
dött: Skrapics Lajos nyugat-ma-
gyarországi horvát költlS. mOfordí-
tó Pe/öli Sándor Szeptember
végénjének gradisryei horvát nyel-
va változatát s7,Svalta el saját fordí-
tásában, majd Sain/-Exupéry A ki"
herceg cimO mOvéb61 han8'~ott el
részlet lovári nyelven. Ros/ás-
Farkas Gy/irgy író. köll6 tolmácso-
lásában. Az irodalmi program zár-
lataként Rostás-Farkas A Nap
gyermekei címO mitologikus no-
velláját olvasta fel.

-;jemzet 2004. január 8.


