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ESTERHÁZY BOLDOGGÁ AVATÁSA
LEGYEN A KÖZÖS ÜGYÜNK
Március 25. jelentős dátum a felvidéki magyarság, de az egész Kárpát-medence
életében is. A lengyelországi Krakkóban hivatalosan is megkezdődött Esterházy János
boldoggá avatási eljárása.

A

nagy eseményre Alsóbodokról is – ahol a mártír gróf földi maradványai nyugszanak –
zarándokcsoport indult, hogy imáival
segítse Isten szolgájának mielőbbi boldoggá avatását, amelyről a végső döntés majd a Vatikánban születik meg.
Biztosra vehető, hogy hosszadalmas,
évekig tartó folyamatnak nézünk elébe.
Amint arról már beszámoltunk, a
Szentszék 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá
avatási eljárásának megindítását, ame-

lyet a krakkói főegyházmegye folytat le.
Januárban megalakult a magyar, szlovák, lengyel és cseh szakértőkből álló
történészbizottság, amelynek feladata a lengyel anyától 1901-ben született,
Csehországban 1957-ben mártírhalált
szenvedett felvidéki magyar politikus
életének és munkásságának tanulmányozása és értékelése a per első, krakkói egyházmegyei szakaszában. A boldoggá avatási eljárás posztulátorává a
krakkói érsek, Marek Jędraszewski az
Egerben lelkipásztori szolgálatot teljesíAlice asszony és fiai
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tő Pawel Cebula lengyel minorita szerzetest nevezte ki.

Felismerni benne Krisztus
tanítványát
A múlt héten, az eljárás elindításakor Krakkóban a szentmisét Cserháti Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspöke mutatta be Esterházy János boldoggá avatásáért és az élethagyatékához fűződő
négy nemzet – csehek, lengyelek, szlovákok és magyarok – közötti megbékélésért.
„Esterházy János ugyancsak kemény
árat fizetett a Krisztussal való együttműködésért, keresztény tanúságáért és
helytállásáért, Isten népének igaz ügyéért és ennek szolgálatában. Isten szolgájának küzdelmét és végzetes sorsát látva, feltör bennünk a kérdés: Hát
hogyan engedheti meg mindezt az Isten?! Egyáltalán van-e értelme vérünket ontani másokért, feláldozni az életünket? Mi értelme az önfeláldozásnak,
a másokért vállalt halálnak? Mi értelme életünk árán is küzdeni Istenért, hazáért, szabadságért; áldozatot vállalni
egy eszméért, hitünkért, hivatásunkért,
szerelmünkért, gyermekeinkért, népünkért, a jobb jövőért? Érdemes-e másokért élni, esetleg meghalni?” – hangzott
el szentbeszédben, amely mélyen elgondolkoztathatta a jelenlévőket.
A szentmisét követően került sor a
bíróság felállítására. Ebben helyet fog-

HÁTTÉR
lal a püspök küldöttje, az igazságosság előmozdítója és a jegyző. Ez a tribunálé hallgatja ki a tanúkat különböző országokból.
– Él még János leánya, Alice és annak gyermekei, valamint a húgának a
gyermekei, akik még emlékeznek Máriára és arra, hogy levelezett a bátyjával, és még tudnak mesélni arról, milyen volt az élet Újlakon – mondta el a
lapunknak Cebula Pawel posztulátor.
– Ezek a kihallgatások folyamatosan
történnek, miközben dolgozik a történészbizottság is, folynak a kutatások,
többféle archívumban és levéltárban.
Ami nagyon fontos és aminek nagyon
örülök, hogy a krakkói érsek jóváhagyta az imát, amellyel fohászkodunk Isten szolgája, Esterházy János boldoggá avatásáért és egyben a népek kibéküléséért is. Akik csak felszínesen ismerik Jánost, és arra koncentrálnak,
ami az ő politikai tevékenységét illeti, azok nem tudják felismerni benne

Krisztus tanítványát, aki életét áldozta Jézusért.
Cebula Pawel hozzáfűzte, egyelőre még csak lengyelül van meg az ima
szövege, de hamarosan meglesz a hivatalos magyar verzió is. Kérdésünkre,
vajon hányan lehetnek még, akik személyesen is ismerték a mártírt, azt válaszolta, egyre kevesebben, és már ők
is jóval nyolcvan év fölött járnak. Az
utolsó, akiről tudják, hogy vallomást
tett Esterházy mellett, Jan Janků egykori politikai fogoly volt, aki pár hónappal ezelőtt halt meg.

Felvirágzóban az Esterházykultusz
Ifj. Csámpai Ottó, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont megbízott igazgatója szerint felemelő érzés
volt rész venni a krakkói szentmisén, az
egyházi bizottság eskütételén. Zoboraljáról egy busznyi ember utazott el –
hajnalban indulva – a nagy eseményre.

Minden korosztály képviseltette magát,
középiskolástól az idős emberig. Az Assisi Szent Ferenc-templomban került
sor a szentmisére, utána pedig az érseki kápolnában kezdődött az első nyilvános per.
– Fantasztikus élményként éltük
meg, mert ott volt közöttünk a krakkói
érsek, Marek Jędraszewski, Esterházy Alice és két fia, Giovanni és Roberto, valamint a család krakkói része is, a
történészbizottság tagjai, köztük Molnár Imre. De említhetném még Ďurčo
Zoltán nyitrai helynököt és a nyitraújlaki polgármestert. Ezt követően elbeszélgettünk Alice nénivel, akit nagyon
érdekelt, hogyan működik a zarándokközpont, és egyben bemutatta nekünk
fiát, Robertót, aki nem volt jelent az alsóbodoki temetésen. A végén pedig fogadáson vettünk részt, ahol folytattuk
a beszélgetést a család krakkói részével, akik nagyon gyakran, évente kétszer-háromszor ellátogatnak AlsóboA boldoggá avatása kezdetének egy pillanata
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dokra – tudtuk meg Ottótól. Hozzátette, Alice asszony már akkor is meg volt
hatódva, mikor 2017-ben felavatták a
zarándokközpontot, és megpillantotta
a hatalmas tömeget. Nem volt ez másként Krakkóban sem.
A boldoggá avatási folyamat fontos
része az Esterházy-kultusz életben tartása, amit az alsóbodoki zarándokközpontban nagyon komolyan vesznek. Az
igazgató mesélt arról is, milyen programokkal várják a zarándokokat. Havonta tartanak szentmiséket Esterházy lelki üdvéért és a boldoggá avatási eljárás
sikeréért, közös lengyel–magyar szentmiséik is vannak. Nagy örömmel újságolta, hogy a kápolna mindig tele van,
és már távolabbi vidékekről is érkeznek
zarándokcsoportok, akiket másfél órás
programmal várnak. Ha pap is érkezik
velük, lehetővé teszik számukra azt is,
hogy szentmisét tarthassanak.
– Mindig aszerint állítjuk össze a
programot, honnan érkeznek a zarándokok. Egy kicsit másként kell beszélni az anyaországból érkezőknek, akik
nem tudják, milyen a szórványban való élet, mint az ittenieknek. Levetítünk
egy filmet Esterházy Jánosról, áldozatvállalásáról, esetleg egy pár perces ös�szefoglalót a temetésről, s amikor már
tudják, ki volt ő, akkor felmegyünk a kápolnába. Úgy látjuk, bőven van tennivalónk, mert történelmünk ezen korszaká-

Esterházy-Malfatti Alice asszony és Dagmar Babčanová

ról sokan alig tudnak valamit – számolt
be a zarándokközpont működéséről ifj.
Csámpai Ottó.

Beszédeiből tanulhatnak
a mai politikusok
A történészbizottság tehát már gyűjti
az anyagokat, s mivel Esterházy János
esetében bőséges a termés (beszédei,
írásai, levelezése), ez egy hosszan tartó munka lesz, hiszen meg kell próbálni a teljességre törekedni. Ez a munka
nemcsak a boldoggá avatáshoz szükséges, hiszen ha már ennyire ráirányul a
figyelem a mártír felvidéki grófra, akkor
Cebula Pawel posztulátor beszél
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bizonyára sokan szeretnék közelebbről
is megismerni az életművét, s nemcsak
a feldolgozott életrajzi munkák által, hanem közvetlenül az ő írásain és beszédein keresztül is. Ezek a beszédek minden alkalommal alaposan kidolgozott
elaborátumok voltak, tanulhatnak belőle
a mai politikusok. Ezt a munkát egyébként nemcsak magyar nyelven, hanem
a V4 országok valamennyi nyelvén is
publikálni kell. Itt örömteli eseményként
könyvelhető el, hogy megjelent az első olyan lengyel Esterházy-monográfia,
amely lengyel szerző, Arkadiusz Adamczyk professzor tollából született, Esterházy János a politikus, parlamenti képviselő és vértanú címmel. A kötetet a
lengyel SZEJM kiadója adta ki. Hasonló
kiadványokat a történészbizottság szlovák és cseh nyelven is szeretne megjelentetni. Fontos persze a hazai környezetben elvégzendő munka is. Az alsóbodoki zarándokközpontot is el kell látni
megfelelő és korrekt tájékoztató és információs anyagokkal.
Úgyhogy sok még a teendő, és ezek a
felvidéki magyar közösség teljes egészére vonatkoznak, hiszen Esterházy
János mindenkié. Most az egész közösségnek (úgy, ahogy ezt Esterházy szerette volna) egy családként összefogva
kellene fohászkodni, és kérni az Úr kegyelmét a boldoggá avatás sikeréért.
Ennek megvalósulása ugyanis felette áll
minden, az ő személye körüli politikai
huzavonának.

