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„M éterek k el a h arcolók fö lé m a g a so d o tt..."
Pacsay Fidél kapucinus atya Avianói Márkról
Újabb boldog, akihez nekünk is sok közünk van, akiről
ugyan nem mondhatjuk, hogy mi magyarok adtuk volna
őt az egyháznak, mégis büszkék lehetünk rá. Büszkék,
mert ő, mint a hit védelmezője, Európa megmentője a mi
hitünket is védelmezte, a mi hazánk megmentéséért is
fáradozott. „Csodálatos, amit értünk tett" — mondja
róla Pacsay Fidél atya, budai kapucinus házfőnök, plé
bános. Fidél atyával Avianói Márkról beszélgettünk,
aki Európának a töröktől való megszabadulásáért fára
dozva tizenhárom alakalommal járta meg — kapucinus
szerzeteshez illően gyalog — az Itália és Magyarország
közötti utat. Marco d'Avianót halála után több mint
háromszáz évvel, 2003. április 27-én, Rómában a boldo
gok sorába emeli a Szentatya.
— Sokat tett a mi megmen
tésünkért, sokat a török ki
űzéséért — mondja Fidél atya
—, de általában is igaz, hogy
védte az igazságtalanság,
méltánytalanság áldozatait.
Ha kellett, a magyarokat az
osztrákokkal szemben, de tu
dunk olyan esetről is, hogy
zsidókat mentett meg felbő
szült olaszok bosszújától. A
páduai zsidókat meg akarták
lincselni, amikor az a hír járta,
hogy budai hittestvéreik öszszejátszanak a törökkel. Márk
atya fellépése megmentette a
páduai zsinagógát és zsidó
negyedet az erőszaktól. Azóta
minden szeptember 2-án „Bu
dai Purim" -ot ünnepelnek a
páduai zsidók.
A másik példa, hogy Belg
rád visszafoglalásakor, 1688ban nyolcszáz török hadifo
goly esett. A keresztények
közül egyesek le akarták mé
szárolni őket, mondván, hogy
nem tudnak mit kezdeni ve
lük. Azok Márk atyához for
dultak segítségért, ő pedig el
érte, hogy megkíméljék az
életüket, sőt azt is, hogy haza
engedjék őket.
Szeptember másodikon, 1686ban, győzedelmeskedtek a Budát
a törökkel szemben ostromló csá
szári hadak...
— Az ostrom idején egy
ágyúlövedék felrobbantotta a
törökök puskaporos tornyát,
a dzsámivá alakított Mátyás
templom is megrongálódott.
Leomlott az a fala is, amellyel
korábban a törökök egy Mária-szobrot takartak el. A rob
banáskor a Mária-szobor,
amelyről már senki sem tu
dott, előtűnt a fal mögül, a
dervisek pedig kiáltozva fu
tottak ki a templomból:
„Mirjam a keresztényekkel
van!" Az ekkor, Márk atya
ösztönzésére indított utolsó
rohammal végül sikerült Bu
dát száznegyvenöt év után
visszafoglalni. Márk atya egy
lándzsára tűzött Szent Józsefképpel hágott fel a bástyákra,
s még aznap hálaadó körme
netet tartott a Nagyboldog

dítása után történt, hogy
megjelent Velencében három
kereskedő, akik a török sereg
gel részt vettek Bécs 1683-as
ostromában.
Tudakolták,
hogy valóban ott él-e az a
pap, akinek olyan félelmetes
híre volt a törökök táborában.
Avianói Márk valóban Velen
cében tartózkodott, találkoz
hatott is ezekkel a volt kato
nákkal, akik szerint az a bizo
nyos pap méterekkel a harco
lók fölé magasodott, amint a
csatatéren járva, egy keresztet
magasra tartva buzdította a
keresztény sereget. Ahol ő
megjelent, a pogányok azon
nal hanyatt-homlok menekül
tek, mert égi jelenségnek tar
tották.
Európa és Magyarország meg
Milyen szerepe volt Márk atyá mentjeként tiszteljük, holott
eredetileg arra kapott megbízást
nak Lipót császár mellett?
a pápától, hogy prédikáljon...
— Lipót jóindulatú, vallá
— 1683-tól, amikor a török
sos ember volt. Második gye
rekként nem uralkodónak Bécset ostromolta, egészen
Belgrád visszafoglalásáig Bol
dog XI. Ince pápa személyes
követeként működött, hogy
„Szent Ligába" tömörítse a ke
resztény erőket. A karlócai bé
ke megkötéséig tizenhárom al
kalommal tette meg ennek ér
dekében gyalog az Itália és
Magyarország közötti utat.
Mégis azt írja egyik levelében:
„Jobban irtózom a politikától,
mint a haláltól." Amikor csak
tehette, kolostorban élt. Egy
szer egy ünnepélyes vacsora
után meglesték, amikor elvo

Fidél atya: Avianói Márkot
égi jelenségnek tartották
nevelték, hanem egyházi pá
lyára szánták. Minthogy
azonban a bátyja meghalt, ő
lett az uralkodó. Attól kezd
ve, hogy Márkot megismerte,
teljesen rá támaszkodott. Az
egyszerű családból szárma
zott szerzetes nem tanult
sem politikát, sem stratégiát,
viszont hihetetlen gyakorlati
érzékkel rendelkezett. Tudta:
nem elég csak imádkozni,
tenni is kell. Bizonyos hely
zetekben az asztalra kell
csapni. Ha például rájött,
hogy a pápától a török elleni

Márk atya 1686 májusában érkezett Budára, hogy a
várat ostromló hadat segítse. Az ostrom egész idején a
keresztény táborban tartózkodott. Lelkesítette a katoná
kat, a vezéreket, és tudósításokat írt az ostrom meneté
ről. A végső győzelem, a vár megszabadítása a töröktől,
szeptember 2-án született meg. Ezzel igazolódott, amit
Boldog XI. Ince pápa egy korábbi levelében írt Márk
atyának, hogy ugyanis a BUDA szó az ő értelmezésében
ezt jelenti: Beata Virgo Dabit Auxilium, azaz a Boldogságos Szűz megadja majd a segítséget.
asszony-templom körül, majd
ő volt az első, aki a harcok
után misét mutatott be a falai
között.
Márk atya maga is részt vett a
harcokban?
— Nem fegyverrel, hanem
kereszttel a kezében járt a
harctéren — így is ábrázolja
őt a bécsi kapucinus templom
előtti szobra. Buda felszaba

A magyarokat sértet
te egy kicsit, hogy
Avianói Márk javaslatá
ra vitette Bécsbe Lipót
császár a máriapócsi
kegyképet.
Máriapócson, a görög katolikus
templom ikonosztázionján 1696-ban könnyezett
a Mária-kép, azoknak a
csatáknak az idején,
amikor Buda visszafog
lalását követően Belgrád
felé verték a törököt. Az
eset hírére nagy töme
gek kezdtek zarándo
kolni Máriapócsra. A ké
pet a császár Bécsbe, a
Stephansdomba vitette,
Márk atya pedig körme
net élén vitte körbe a vá
rosban, a keresztény had
sikeréért könyörögve.
Az eredeti máriapócsi
kegykép a mai napig
Bécsben van, de nem
könnyezett
többé.
Máriapócson viszont
pótolták a képet az ere
deti másolatával, s az
újólag könnyezett 1715ben, majd 1905-ben.

harc céljára kieszközölt ha
talmas pénzt elpanamázták,
nem hagyta szó nélkül.
Ahogy azt sem, hogy a Buda
ostromára készülő urak
minduntalan találtak okot a
szórakozásra, kártyára, ivászatra, miközben a katonák
nak nem jutott egy marék
szalma sem, hogy a sátorban
arra hajtsák a fejüket. Márk
atya mindezt bátran felpana
szolta a császárnak.

Avianói Márk,
Európa lelki orvosa
Avianói Márk (Marco
d'Aviano) rendtársaihoz ha
sonlóan mindenekelőtt ige
hirdető volt. Egyszerű beszé
dével mindenki szívéhez el
juttatta az Evangélium üzene
tét. Nemcsak szavai, de buz
gó imádságos élete és szigorú
kapucinus szellemisége is
vonzotta a hívők tömegét, kü
lönösen is adventi és nagyböj
ti lelkigyakorlatos beszédei
alkalmával.
Attól kezdve, hogy 1676ban Padovában áldása nyo
mán csodás módon meg-

Szerzetes elöljárói és ké
sőbb a Szentszék utasítására
több missziós utat tett a mai
Ausztria, Németország, Hol
landia, Belgium, Szlovénia,
Csehország és Svájc területén.
A mélyen vallásos I. Lipót né
met-római császár és magyar
király is meg kívánt ismer
kedni vele, s első találkozá
suk alkalmával azonnal bizal
mába fogadta őt.
Boldog XI. Ince pápa, aki
nemcsak pénzzel, és eseten
ként csapatokkal és más mó
don is támogatta a török ellen

Gyógyított is?
— 1674-ben Páduában pré
dikált egy apácakolostorban,
majd megáldott egy hosszú
idő óta beteg nővért, aki azon
nal meggyógyult. Ez az eset
alapozta meg a hírnevét, ké
sőbb több alkalommal úgy
kellett kimenekíteni az imája
által gyógyulást várók közül.
Mint prédikátor, akinek a kör
nyezetében csodálatos gyó
gyulások történtek, bejárta
Európa nagy részét, így lett is
mert Bécsben is. Amikor egyegy diplomáciai, illetve a tö
rök elleni harcot segítő külde
tését elvégezte, azonnal viszszatért a szerzetes-prédikátori
hivatásához. Minden nagy
böjt negyven napját végigpré

Széchenyi György prímás, esztergomi érsek (a prímási szék akkor a török hódítás miatt Nagyszombatban
volt) Avianói Márk érdemeiért rendelte el, hogy a kapu
cinusoknak legyen Budán kolostoruk. A középkorban
már állt a Vízivárosban egy Szent Anna tiszteletére szen
telt kápolna, amelynek a helyére 1555-ben Tojgun pasa
dzsámit építtetett. Ennek, és a mellette lévő török iskolá
nak és rituális fürdőnek a falait felhasználták később a
kapucinus templom és kolostor építésekor. Az 1687-es
érseki adomány révén működik — plébániával együtt —
az Alsó-Vízivárosban a kapucinus rendház.
nult imádkozni. Látták, hogy
nagy fényesség veszi körül,
amint térdel a cellájában. Való
színűleg annyira vágyódott az
imádságra, hogy amikor végre
lehetővé vált a számára, akkor
azonnal és teljesen bekapcso
lódott az isteni erőtérbe.
Márk atya a bánat felindítá
sával kezdte az imádságot,
prédikációiban is ezt hangsú
lyozta. Csak élő lelkek fogad
hatják be az Isten igéjét — is
mételte. Imádság, vagy a szent
tanítás meghallgatása előtt fel
kell támasztanunk a lelkünket!
A latinon és olaszon kívül más
nyelven nem beszélt, a nép
mégis értette a prédikációját.
Ezrek és ezrek zokogva hall
gatták őt. Müncheni jezsuiták
jegyezték fel, hogy egyszer
harmincötezren áldoztak a mi
séjén. Ugyancsak München
ből, az ottani kapucinus rend
házból való az a lajstrom,
amely szerint százötven man
kót, negyven botot, számos
sérvkötőt és más effélét hagy
tak ott az emberek egyetlen
prédikációja után.
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dikálta, s rendszerint a
diplomáciai küldetésbe indult
a feltámadási körmenet után.
Mikor kezdeményezték Márk
atya boldoggá avatását?
— 1702-ben, három évvel a
halála után Lipót császár in
dította az eljárást, ám utódai
nem követték ebben. Több
mint száz évvel később, az
1830 körül folytatódó pert az
európai forradalmak szakítot
ták meg. Ismét száz év telt el,
amikor az 1930-as években,
Bécsben, a kapucinus temp
lom előtt szobrot állítottak ne
ki, ekkoriban újra lendületet
kapott boldoggá avatás ügye,
csakhogy hamarosan kitört a
II. világháború. A halálának
háromszázadik évfordulója
kapcsán (1999) aztán ismét
megerősödött a tiszteletének
hivatalos elismerését szorgal
mazó kezdeményezés, és
most már bizonyára eléri a
„boldog" végkifejletet.

Az oldalt összeállította:
Szikora József

A kereszt, amellyel a
harctéren járt, s a saru,
amelyben Magyarországra
gyalogolt

gyógyult egy apáca, egyre
többen akarták őt látni és
hallgatni, s persze áldásában
részesülni. Rájött, hogy a cso
da és a gyógyulás iránti vágy
kitűnő alkalmat ad arra, hogy
elsősorban az emberek lelki
javát szolgálja. Mielőtt áldást
osztott volna, hosszú prédi
kációt tartott, Isten igéje és az
egyház tanítása által készítet
te fel hallgatóit. Buzdította
őket, hogy őszintén bánják
meg bűneiket, majd indítsák
fel a tökéletes bánatot, s amint
lehetőségük van, járuljanak
gyónáshoz is.
A bűnbánatnak gyógyító ha
tása van a vétek által sebzett lé
lekre, s már az is csodának ne
vezhető, hogy Márk atya beszé
dét hallgatva számos olyan em
ber megtért, aki korábban elha
nyagolta hitét. Az áldás, amit a
feszülettel a kezében osztott, a
pápától kapott kiváltság révén
teljes búcsú elnyerésével járt.
Nemcsak a lelkek gyógyulását
segítette elő, de rengeteg kora
beli tanúbizonyság emlékezik
meg azokról a csodálatos testi
gyógyulásokról is, amelyek ál
dását kísérték. Boldog )ű. Ince
pápa „az évszázad csodatevő
jének" nevezte őt.

harcolókat, látva, hogy mek
kora hatással van Márk atya a
császárra, megbízta őt, hogy
segítse elő a török elleni ke
resztény koalíció, a „Szent Li
ga" létrejöttét. Tevékenységé
nek első gyümölcse 1683-ban
a török ostromolta Bécs fel
mentése lett. Ezután meg
győzte I. Lipótot, hogy eljött a
pillanat Magyarország felsza
badítására.
Avianói Márk a későbbiek
során jelen volt többek között
Párkány, Visegrád, Vác, Esz
tergom, Érsekújvár és Pest
felszabadításánál. Szívügye
volt Buda visszavívása, ami
1686. szeptember 2-án sike
rült. Amikor 1697-ben a török
ellentámadása miatt ismét ve
szélybe került Magyarország,
nagy engesztelő zarándokla
tot rendezett Bécsben, a pócsi
kegyképpel. Nem sokkal ez
után érkezett a fényes zentai
győzelem híre, mely végleg
kiszabadította Magyarorszá
got az Oszmán Birodalom ér
dekszférájából.
Avianói Márk atyát Bécs
ben érte a halál, 1699. augusz
tus 13-án. Ágyánál ott térdelt
könnyek között a császár is.
Ravatalához szinte az egész
város elzarándokolt. Testét a
bécsi kapucinus templomban,
egy külön kápolnában he
lyezték nyugalomra, nem
messze a Habsburg uralko
dók sírjaitól.
Avianói Márk lelkiségének
egyik legfontosabb üzenete a
bűnbánat és az Isten irgalmá
ba helyezett feltétlen bizalom.
Nem véletlen, hogy a Szent
atya éppen az Isteni Irgalmas
ság vasárnapján avatja őt bol
doggá. Példája egyben arra is
biztatást jelent, hogy Európa
keresztény identitásának meg
őrzésén fáradozzunk. Márk
atya ezt a küldetést szolgálta.

Érszegi Márk

