
Esterházy János Zarándokközpont

Alsóbodok

Kairosz – Az idő beteljesedése 
Nemzeti zarándokhely a Zoboralján



Az idő beteljesedett. Gróf Esterházy János hamvai hazatértek szülőföldjére,  

Zoboraljára.

A dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Polgári Társulás és az alsóbodoki 

székhelyű Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület szervezésében 

megvalósult utolsó kívánsága, hogy szülőföldjében találjon végső nyugalomra.  

Egyben köszönetünket fejezzük ki partnereinknek és támogatóinknak.



Partnereink :

Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség

VILA  Építésziroda



Támogatóink :

ALSÓBODOK - ZOBORALJA 



Alsóbodok a zoboraljai magyar települések szívét alkotja. A Zobor hegy, a Csitári hegyek  

és Gímes hegyének vonulatától délre fekvő település Esterházy Jánosnak is kedvelt 

tartózkodási helye volt. A község felett magasodó dombtetőn gyakran megállította fogatát, 

hogy ott megpihenjen, gyönyörködjön a táj szépségében. 



Erre a domboldalra és dombtetőre épült az Esterházy–kálvária és kápolna is.                   

A keresztút tizennégy fából faragott stációja, a völgyben lévő Esterházy emlékmúzeumtól

indulva vezet minket végig  Esterházy szenvedéstörténetén. Az ő kálváriája, melynek végén

lelke egyesülve a feltámadt Krisztussal bennünket is el tud vezetni a feltámadás kegyelméig. 



XIII. Stácíó                                                               XIV. Stáció                                       



A kápolna a dombtetőn önmagában is a Golgota hegyét jeleníti meg számunkra, hiszen az 

építmény két részből áll. Alul a hajdan Jézus testét őrző sziklasírra emlékeztető hatalmas 

kövek alkotta barlangsír van, amely  - miként a Golgota hegy belsejében szeretett Mesterének 

- itt az Ő meggyötört testének maradványait őrzi.



A sírt kívülről is a szomszédos zsérei és koloni kőfejtőkből nyert sziklatömbök borítják, 

melyekre a felvidéki magyarság a trianoni döntés óta napjainkig tartó időszakának mártírnevei 

kerülnek felvésésre azt jelképezvén, hogy semmilyen áldozat nem volt hiábavaló, mely 

megmaradásunk és jövőnk reményében hozatott. 



Felidézzük magunkban Esterházy 

János hitvallását: „Végtelenül komoly 

és rendkívül súlyos időket élünk, 

amelyekben fokozott a 

felelősségünk Istenünkkel, 

nemzetünkkel, családunkkal, 

utódainkkal és magunkkal 

szemben”. Miként egykor neki, nekünk 

is vállalnunk kell ezt a felelősséget az Ő 

példája, igazságérzete, becsületessége, 

hite és hűsége alapján. Azért, hogy 

vállalásunkban hozzá hasonlóan 

valamennyien megtaláljuk Istent, és 

rábízva saját magunk, szeretteink, 

honfitársaink és minden embertársunk 

életét, megerősödjünk hitünkben és 

emberségünkben.



Maga írta egyik utolsó hivatalos levelében: „Rendületlenül bízom a magyarok Istenében, hogy 

megsegít engem, s rajtam keresztül az egész itteni magyar családot.”  Rajtunk múlik tehát, hogy a 

fennmaradásunkért folytatott mindennapi küzdelmünkhöz elfogadjuk-e az általa kínált kegyelmi 

támaszt. 



Amikor tehát elzarándokolunk ehhez az Esterházy János földi maradványait magába fogadó 

szent helyhez, kérjük Őt, ígérete szerint járjon közben értünk Istennél és rakja elé fohászainkat, 

könyörgéseinket.



A kőfal a sírbolt feletti feszülettel, amely az Élet halál felett aratott győzelmét jelenti. Ezzel a 

jellel válnak eggyé a múlt elnyomó rendszereinek áldozatai, kiknek nevei a sziklasír falának 

köveibe vésetnek. 

A sírbolt, amely szinte védelmezőn és óvón magasodik az alatta meghúzódó zoboralji és 

rajtuk keresztül az égész Felvidék magyarlakta települései fölé.



A sziklasírbolt áldozati oltárában elhelyezett, gróf Esterházy János földi maradványait 

tartalmazó urnát, a Felföld és a Kárpát-Medence számos pontjáról érkezett „hazai” föld-

adományok ölelik körül.



Azzal, hogy Esterházy János hamvai visszatértek szülőföldjére, a mi lelkünkbe is megnyugvás 

költözik. Az emlékhelyet felkeresve, lélekben hozzá is folyamodhatunk, erőt és bátorságot kérve 

mindennapi küzdelmeink, keresztjeink viseléséhez. Egy szál gyertyával, virággal, egy-egy 

hálaadó fohásszal, megköszönhetjük hűségét, példamutatását és értünk történt 

áldozatvállalását. S végül megköszönhetjük a Jó Istennek, hogy kegyelmeivel erőt adott János 

testvérünk kereszthordozásához, s az Ő személyén és szenvedésén keresztül vállalt 

sorsközösséget velünk, saját népével.



A sziklasír fölött magasodikl a kupolás, görögkeleti mintára tervezett Szent Kereszt 

Felmagasztalása kápolna. A kápolna egyenlőszárú kereszt alaprajzú belső terében a főoltár 

freskóján a mártír feltámadása, a Szentlélek leáradása és a feltámadt Krisztus alakja látható. 

A sírban maradt leplen győzelmi jelként olvasható Esterházy János rabosítási száma a 7832. 



A kupola a mennyei megdicsőülés freskójával. A belső 

tér freskói a balassagyarmati, Lencsés Zsolt 

vezetésével dolgozó mesterek Lélekkel átitatott és 

ihletett alkotásai.

A föhajó beltere, ahol zarándokutunkat befejezve 

imádkozhatunk népünkért, hazánkért, a kárpát-

medencei nemzetek megbékéléséért, Esterházy 

János boldoggá avatásáért.



A főoltár a Czestochwai Fekete Madonna képével, mely Esterházy János anyanemzetével , lengyel 

testvéreinkkel kapcsol lelkileg össze bennünket. A Fekete Madonna ikonja előtt adhatunk hálát a Jánost 

szeretetben felnevelő édesanyáért, Tarnowska Erzsébetért, a szenvedéseket vele együtt vállaló és viselő 

húgáért Mariskáért és nővéréért Lujzáért.                



A baloldali oldalhajó.                                         A jobboldali oldalhajó.
A fogantatás, az  Istengyermek megszületése, ahol                   Jézus keresztáldozata  és megdicsőülése.

ahol gyermekáldásért, utódainkért és jövőnkért 

kérhetjük a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását.  



A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna nézete a Mária Út felől és a Szenci Szűzanya 

sziklakápolna bejárata. Esterházy a szenci lurdesi kápolnánál állt meg imádkozni egy-egy 

vidéki útja előtt, kérve a Szűzanya segítségét munkájára és küldetésére. Ez a Szűzanya 

szobor „fogadta őt” a gulágról való hazatérésének éjszakáján tárt karokkal, kivilágítva. 



A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna a sziklasírbolt felett madártávlati látványterve. 
A sziklasírbolt körül a totalitás áldozatainak emlékkő tengere. A sziklasírbolt bejárata előtt a bejárati 

fülke, mint az ókeresztény építészeti hagyományban, itt is az átmenetet jelenti evilágból a túlvilágba. 

A sziklasírbolt előterében a totalitás áldozatainak kőoltára a kőmellvéddel. 



A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna a sziklasírbolt felett madártávlati látványterve. 
A kápolna körül a totalitás áldozatainak emlékútja és emlékkő tengere, a kápolna mögötti kupola 

alatt a Szenci Szűzanya sziklakápolna  a kápolnadombra felvezető Mária Út végén.   



A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna kapujának faragványdíszítése . 

A hat kazetta szimbolikája : Atya, Fiú, Szentlélek , Keresztség, Szentáldozat, Szentháromság  



A Szenci Szűzanya sziklakápolna terve.

A kápolnába vezető földalatti folyosó vaskapujának tövisrácsozata és az alagút reliéfjei a

Gulág rabjainak és azok szenvedéseinek állít emléket. Esterházy János is megélte ezeket a

gyötrelmeket, mégis ő maga öntött lelket fogolytársaiba,  bíztatta őket Isten igéjével. A

kápolnában a szenvedések reliéfjei és a Szenci Szűzanya szobrának másolata.



A vaskapu és tövisrácsozata a gyötrelmek útjának kezdete. 



A  környező természet ölén megpihenve, gyönyörködve az elénk táruló zoboraljai táj 

szépségében alkalom nyílik az egymással való találkozásokból fakadó öröm megélésére 

éppúgy, mint az üdítő pihenésre és az elmélyült beszélgetésekre. Itt az ember lelke 

megnyugodva köszönheti meg Istennek, hogy „egy családba” tartozhat ilyen kiváló emberrel, 

akivel a Teremtő nemcsak bennünket magyarokat, hanem a kereszténység nagy családját is 

megajándékozta.



A kápolnadomb alján a fedett pódium és a Vasturul emlékmű a haza védelmében az első és 

második világháborúban elesett hősöknek állít emléket. A támfal - a Hősök fala – a két 

világháború eseményeinek ívét szimbolizálja. A kőposztamensek az íveken a magyarságot ért 

legtragikusabb háborús események mementói :  

Doberdó, Isonzó, Caporetto                                         Sztálingrád, Donkanyar, Kárpátok     



A fedett pódium és a Hősök fala a Vasturul emlékművel.
A hősök emléke kőbe vésetik. 



A nemzeti kegyhelyre érkező nagyobb zarándoktömeg fogadására is alkalmas fedett 

pódium a szabadtéri nézőtérrel megemlékezések megrendezésére, szentmisék 

bemutatására és előadások megtartására szolgál.



A fedett pódium látványterve a turulszárny tetőzettel és a Hősök falával.
A szabadtéri nézőtér felőli nézet. 



A fedett pódium látványterve a turulszárny tetőzettel és a Hősök falával. 

Madártávlati kép. 



Az Esterházy-emlékmúzeum az Esterházy-kálvária alatt.  A földszinten a múzeum, az emeleten 

közösségi helyiségek a zarándokok számára. 



Az Esterházy-emlékmúzeum belső terei és kiállítási anyaga.



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ új látogatóközpontjának tervei. 

•Földszint : - Információ és turisztikai központ, - Szállásrecepció,  szociális háttér,
- Társalkodó 12 férőhely, - Multimédiális  terem, 120 férőhely, 
- Kávézó, étterem 32 ülőhely, komplett konyha,  - Apartmánszállás, 16

férőhely , - Gyülekezőtér a Mária Út bejáratához , sétáló kolonád, passzázs



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ új látogatóközpontjának tervei. 

Emelet : EJZ Igazgatóság - adminisztráció, archívum, műhely, 
Esterházy János Múzeum - Kiállítótér 240 m2, szociális háttér, kabinett, raktár, 
Apartmánszállás 27 férőhely,  Sétálóterasz, passzázs



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ új látogatóközpontjának tervei.
Madártávlati kép. 



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ új látogatóközpontjának tervei.
Madártávlati kép 



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ új látogatóközpontjának tervei.
Madártávlati kép 



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ látogatóközpontjának tervei.

A multimediális terem és az Esterházy János Múzeum metszete.

Az étterem és az apartmánszállás metszete.



Az Esterházy János Zarándokközpont /EJZ/ távlati fejlesztési terve.
Helyszínrajz, M 1:500 



ESTERHÁZY JÁNOS ZARÁNDOKKÖZPONT /EJZ/ – ALSÓBODOK, ZOBORALJA

A helyszínrajz legendája :
•1.   A Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna, 80 férőhely és  Esterházy János sírkamra, 40 férőhely
•2.   Esterházy János Kálváriája 1+14 megálló, - Kőtenger emléktáblákkal a totalitárius rendszer áldozatainak emlékére, 

- A totalitás áldozatainak oltára, - A zarándokok gyülekezőrétje 5000 m2, 5.000 – 10.000 ember, 
- Szabadtéri színpad nézőtérrel  - amfiteátrum 520 férőhely, 

•3 .  A nemzeti zarándokhely látogatóközpontja , - Információ és turisztikai központ, - Szállásrecepció, 2 alkalmazott, 
- Multimédiális  terem, 120 férőhely, - Frissítők, kávézó, étterem 32 ülőhely, - Apartmánszállás, 44 férőhely  

•4.   Esterházy János Múzeum , - EJZ Igazgatóság, adminisztráció, 2 alkalmazott, Kiállítótér 240 m2,  
- Szociális háttér, kabinett, raktár,

•5.   Fogadótér és parkolók , Körforgalmú előtér, Híd és belépőkapu a zarándokparkba, - Autóbuszparkoló 
3 parkolóhely, - Személygépkocsi parkoló 102 parkolóhely, 

•6.   A népi kultúra háza, - Néphagyományok háza, foglalkoztató 20 férőhely, Csűr, szabadidős foglalkoztató 
10 férőhely, 

•7.   Nemzeti szoborpark,  - Milléniumi emlékmű, Évszázadok sétányai - 6 sétány egész alakos és mellszobrokkal, 
Tavi cölöpös pihenőhely – emlékezések helye, - Széchenyi István emlékműve, A Szent György Lovagrend  
emlékműve, - Apponyi Geraldin királyné emlélműve, - A világháborúk katonahőseinek emlékműve,

•8.   Mária Út, - Megállóhelyek: 1. A szent család, 2. Szent Péter apostol, 3. Szent Pál apostol, 4. Szent János apostol, 
5. Szent Jakab apostol, 6. Szent Fülöp apostol, 7. Szent András apostol, 8. Szent Tamás apostol, 
9. Szent István vértanú,  Kápolna : - A Szenci Szűzanya sziklakápolnája,   

•9.   Esterházy János pihenőpark, - Emlékek ösvénye, - Fedett pihenőhely 20 férőhely, Pihenörét,
•10. Műszaki és karbantartási háttérudvar, - Munkagép garázs, -Trafóállomás,    
•11. Zarándok szolgáltató és pihenőbázis, - Ebédlő és társalgó 90 férőhely, 

- Klubhelyiség 30 férőhely, - Szolgálati szállás 8 férőhely, - Fedett pihenőhely 20  férőhely, 
- Gyermek játszótér,  Szabadtéri  üdülőmedence



Befejezésül idézzük fel Krisztus szavait a Szentírásból :

„Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja 

felebarátjaiért.”

Szövegidézetek :

Az alsóbodoki Esterházy János 

Zarándokközpont és Emlékpark

Nemzeti zarándokhely a Zoboralján

A zarándokközpont és emlékpark kialakításának eszmei alapvetése

Komárom,       Érsekújvár,      Pozsony,                         2016. május 12.

Batta György, Istenes József, Molnár Imre

Az anyagot összeállította :

Istenes József


