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Érseki áldás a kiállításra - Mindszenty rabságban is kitartott elvei mellett
Állandó kiállítás ırzi Mindszenty József bíboros, érsek, hercegprímás emlékét a Püspöki
Palotában. A kiállítást április közepén nyitotta meg dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes és dr. Balaton Péter a Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány alapítója. A
kiállítótermekben könyvek, fotók és újságcikkek mutatják be a bíboros életét.
Márfi Gyula veszprémi érsek egy történettel idézte fel Mindszenty emberi nagyságát.
- A bíboros egy forró nyári napon kíséretével Johannesburgba érkezett – szólt az érsek. –
Megkérte segítıjét, hogy telefonálja végig a kórházakat, hogy ápolnak-e abban magyar
beteget. Az egyikben találtak egyet, aki viszont református volt. A kísérık örültek, hogy
aznap már sehova nem kell menniük, Mindszenty viszont úgy döntött, hogy meglátogatja a
beteget és beszélget vele.
Dr. Navracsics Tibor ünnepi köszöntıjében kijelentette, jót tesz a demokráciának, hogy
Mindszenty egyre inkább visszakerül a köztudatba. A bíboros minden diktatúra ellenségévé
vált azzal, hogy kitartott elvei mellett. Kitartása miatt börtönbe is zárták, de a raboskodás sem
tudta megtörni ıt.
- A bíboros élete bizonyítja, hogy létezik igazság és képes gyızni a látszat felett – szólt a
miniszterelnök-helyettes.
Balaton Péter elmondta: azért választották a tárlat helyszínéül a palotát, mert Mindszenty
káplánként itt írta a monográfiáját Padányi Bíró Márton püspökrıl, akit példaképének
tekintett. A kiállítás anyaga zalaegerszegi plébánosságától kezdıdıen mutatja a
hercegprímást, a rendszerváltás után kiadott, perének és mőködésének valódi történetét
feldolgozó kiadványokkal zárul.
- Örülök, hogy méltó helyére, a Püspöki Palotába került a Mindszenty kiállítás, válaszolta a
Sümeg és Vidéke kérdésére dr. Navracsics Tibor az ünnepélyes megnyitót követıen.
A miniszterelnök-helyettes hozzátette, figyelemmel kíséri a város és a térség fejlıdését. Örül
annak, hogy Sümegen több nagyberuházás fejezıdött be sikerrel.
Lasztovicza Jenı országgyőlési képviselı elmondta, örül, hogy a felújított palota újabb
kiállítással gazdagodott.
Rátosi Ferenc polgármestertıl megtudtuk, hogy az alapítvány vezetésével régóta jó
kapcsolatban van, ezért is született az a döntés, hogy városukba kerüljön az értékes anyag. A
jövıben újabb tárgyakkal bıvül a kiállítás.

