MODLITWA
w intencji beatyﬁkacji Sługi Bożego Jánosa Esterházyego
i wypełnienia jego duchowego testamentu
Boże, Ojcze miłosierny, Ty zostałeś uwielbiony w godzinie wywyższenia Twego
Syna Jezusa na Krzyżu, gdy całkowicie oddał się On w Twoje ręce, a na nas tchnął
Swego Ducha Świętego i otworzył źródło miłosierdzia – przebaczenia i pojednania.
Dzięki Ci składam za Twego wiernego sługę Jánosa Esterházyego, który
całym sercem pragnął naśladować Chrystusa w poddaniu się Twojej woli, w
służbie dla ludzi, bez względu na ich pochodzenie, w głoszeniu i realizowaniu
prawdy i miłości oraz w poświęceniu swego życia i przyjęciu krzyża, również za
swoich prześladowców.
Boże miłosierny, uwielbij się w beatyﬁkacji sługi Twego Jánosa, aby jego
przykład chrześciajańskiego życia, jak też świadectwo oﬁary jego cierpienia
i śmierci umacniały narody Europy Środkowej w wypełnianiu Twej zbawczej woli,
w naśladowaniu Chrystusa, w przedłużaniu Jego posłannictwa, w zjednoczeniu z
Nim w Eucharystii oraz w poddaniu się opiece Maryi – Matki i Królowej.
Za wstawiennictwem sługi Twego Jánosa proszę o łaskę (...) oraz o wylanie
Twego Ducha Świętego, o wiarę, nadzieję i miłość w rodzinach, wspólnotach
i narodach, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej, by pojednane z Tobą
i w Tobie między sobą, uleczone z ran przeszłości, odważnie wypełniały swą
misję szerzenia Królestwa Twej miłosiernej miłości, która jako jedyna daje życie
i szczęście wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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8. Mírov

4. Koszyce

REPUBLIKA CZESKA
SŁOWACJA

3. Bratysława

7. Lwów
7. Użhorod

2. Velké Zálužie
6. Budapeszt

NAJWAŻNIEJSZE STACJE DROGI ŻYCIOWEJ JÁNOSA ESTERHÁZYEGO:
1. Kraków: miejsce ślubu rodziców w 1900 r. i rozpoczęcia procesu
beatyﬁkacyjnego 25 marca 2019 r.
2. Velké Zálužie - Nyitraújlak: miejsce urodzin 14 marca 1901r.
3. Bratysława - Pozsony: centrum działalności politycznej (1932-45) i
parlamentarnej (1938-45). W 1945 r. aresztowany przez komunistów.
4. Koszyce - Kassa: okręg wyborczy, z którego w 1935 został wybrany do
Parlamentu w Pradze.
5. Praga: centrum działalności parlamentarnej (1935-38).
6. Budapeszt: w 1938 r. nominalnie został członkiem Zgromadzenia
Narodowego. W 1944 r. aresztowany przez nilaszowców. Miejsce
ratowania wielu Żydów i Polaków.
7. Lwów i Użhorod: w 1949 r, transportowany z Gułagu do kraju. Ze
względu na krańcowe wyniszczenie przerwano podróż i musiał spędzić
dłuższy czas w tamtejszych więzieniach.
8. Mírov: więzienie o zaostrzonym rygorze, w którym zmarł 8 kwietnia
1957 r. w opinii świętości.
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KATOWANY ZA NIEWINNOŚĆ, UŁASKAWIONY NA ŚMIERĆ

Herb wsi Dolné Obdokovce - Alsóbodok

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście,
gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z Mego
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka jest w niebie. Mt 5,10-12
Sługę Bożego Jánosa Esterházyego można uznać
za męczennika miłości, prawdy i sprawiedliwości.
Można go porównać do św. Jana Chrzciciela
- patrona wsi Alsóbodok - Dolné Obdokovce,
która przyjęła doczesne szczątki Sługi Bożego,
by mogły spocząć w ojczystej ziemi. Św. Jan
jako prorok głosił Bożą prawdę, bronił Bożego
prawa. Nie został zabity bezpośrednio za
Chrystusa. Poniósł męczeństwo za odważną
obronę prawdy o małżeństwie, która wynika z
Bożego prawa. Podobnie w aktach oskarżenia
Jánosa Esterházyego nie znajdziemy imienia
Zbawiciela. W związku z tym kard. Péter Erdő,
prymas Węgier, zwrócił uwagę, że Sługę Bożego
na śmierć skazali ci, którzy nienawidzili go z
powodu jego słów i czynów na rzecz miłości,
prawdy i sprawiedliwości. János Esterházy został
zamęczony za postawę, której inspiracją była
wiara w Boga i wierność Ewangelii. Oddał życie za
miłość Boga i bliźniego.
fr Paweł M. Cebula OFM Conv.
postulator
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Działania wobec wrogów klasowych, które władze komunistyczne rozpoczęły
zaraz po dojściu do władzy, nie mogły ominąć chrześcijan, a zwłaszcza katolików. Uważani oni byli wręcz za obiekt terroru i cel do likwidacji. Świadczą o tym
historie wielu katolickich księży i osób świeckich, których życie często kończyło
się w więzieniu lub którzy zmarli w wyniku systematycznie stosowanych tortur
już po powrocie do domu. Wielokrotnie byli niewinnymi ludźmi o głębokiej wierze i szlachetnych cechach, których prześladowano tylko za to, iż pozostawali
wierni Kościołowi oraz swej Ojczyźnie. To był wystarczający powód, by nie mogli
być pełnowartościowymi obywatelami „ludowego państwa demokratycznego”. Strategia powolnego pozbawiania niewinnej osoby honoru, czci i ludzkiej
godności została w byłej Czechosłowacji doprowadzona do perfekcji.
Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za skazanie, deportowanie,
torturowanie i zabicie niewinnego hr. Jánosa Esterházyego, mimo że istnieją
dowody złego traktowania go w komunistycznych więzieniach. Nikt nie wysłuchał świadectwa jego siostry, Márii szukającej sprawiedliwości i błagającej
o litość bezdusznych „stróżów prawa”. Jej zapiski to kronika tamtych czasów,
uwieczniająca bolesną walkę o ciało i duszę brata Jánosa.
Hrabia Esterházy był człowiekiem wyjątkowym. W ludzkim wymiarze sercem
był Węgrem, z urodzenia i zamieszkania Słowakiem, z pochodzenia po matce
Polakiem. Fundament historii jego życia stanowi jednak wymiar duchowy, który daleko wykracza poza te ludzkie kategorie. Wartości chrześcijańskie, wierność Ewangelii i miłość do Chrystusa kształtowały jego postawę i decyzje w
najtrudniejszych momentach prób w trakcie uwięzienia i tortur. Niesprawiedliwe
oskarżenia i późniejsze uprowadzenie do Gułagu stanowiły tylko przedsmak
tego, co miało nastąpić. Po powrocie do ojczyzny droga krzyżowa prowadziła
poprzez więzienia, z których nie było już powrotu. Chociaż codzienne interwencje
siostry i rodziny opóźniały karę śmierci, nie udało się złagodzić okrucieństwa
komunistycznej machiny.
„Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy”, mówi Jezus
w Ewangelii św. Mateusza. Jednak w przypadku hr. Esterházyego nie chodziło
tylko o planowane niszczenie i zabijanie ciała. W komunistycznych więzieniach
służby bezpieczeństwa pracowały również systematycznie nad tym, by zabić
jego duszę. Odmówiono mu niedzielnej liturgii i Jezusa Eucharystycznego jako
podstawowego pożywienia dla jego duszy. Tak daleko posunęło się okrucieństwo
komunistycznego reżimu.
Mimo to jego oddanie „woli dobrego Boga” przezwyciężało wszelką nienawiść
lub chęć zemsty wobec tych, którzy mu sprawiali tak straszne cierpienia. Pogodzony ze swą dolą i oddany ojczystej ziemi, na której się urodził, odmówił ucieczki
za granicę. Z pokorą zaakceptował beznadziejną sytuację więźnia oczekującego
na łaskę, choć jego sumienie nie było obciążone żadną winą.
Mentalność człowieka, który przeżył komunistyczny totalitaryzm jest, niestety,
skłonna do przekreślania przeszłości grubą kreską, bez szukania sprawiedliwości
i dokonywania osądu. Ci, którzy bez oporu współpracowali z reżimem komunistycznym, nie dostrzegając nieludzkich praktyk tego systemu, poprawiali swój
komfort osobisty. „Nie widzieli” prześladowanych, a oceniając przeszłość, wciąż
podkreślają „pozytywne” cechy totalitarnego reżimu. Pozytywne z własnego,
egoistycznego punktu widzenia, bez poczucia rzeczywistości, bez jakiegokolwiek
współczucia dla oﬁar, bez próby potępienia zła. To również powód, dla którego
oﬁara Esterházyego na Słowacji wciąż pozostaje niezrozumiana i tkwi niczym
cierń w oku miłośników komunistycznego systemu.
Dagmar Babčanová (b. ambasador Republiki Słowacji przy Watykanie)
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Arkadiusz Adamczyk
Paweł Cebula OFM Conv.
Imre Molnár
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I. KRÓTKI PRZEWODNIK:
KIM JEST JÁNOS ESTERHÁZY?
Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie Drogich
Czytelników Z jedną z najbardziej znaczących postaci
XX wieku, który później stał
się męczennikiem – z Jánosem Esterházym. Jego życie i
duchowa spuścizna związane
są z historią co najmniej pięciu narodów: Węgrów,
Polaków, Słowaków, Czechów i Żydów.
Wprawdzie kult tego Sługi Bożego szybko się
dziś rozprzestrzenia, to jednak dla wielu – nawet w
wymienionych wyżej krajach – pozostaje nieznany.
Żył on na terenie Europy Środkowej, zamieszkiwanej
przez liczne narody. Aż do śmierci pozostał wierny
Ewangelii, swoim rodakom – Węgrom, swej ojczystej
ziemi, która weszła w skład Czechosłowacji, swoim
węgierskim i polskim przodkom, swoim czeskim
przyjaciołom, Słowakom, których kochał jak braci
oraz bliźnim w potrzebie, wśród nich także Żydom.
Pośród niszczycielskich ideologii i wstrząsających
światem wojen XX wieku najlepsi synowie tego regionu, by zmierzyć się ze straszliwymi wyzwaniami,
często musieli narażać swe życie, a jednak wytrwali
wbrew zalewowi zła. János Esterházy całe życie pracował na rzecz współpracy między narodami, dlatego
można powiedzieć, że był do szpiku kości
środkowoeuropejski.

Kaplica pw.
Podwyższenia
Krzyża Św.
i dzwonnica
Centrum
Pielgrzymkowego
Sł. B. Jánosa
Esterházyego
w Alsóbodok.

Dzwon o
dźwięku E
i imieniu
„Esterházy”.

Region ten w nawałnicach krwawego wieku zrodził męczenników,
których przesłanie było i jest wciąż
aktualne dla całej ludzkości.
Trzeba pamiętać, że ta część naszego kontynentu, leżąca na skrzyżowaniu
dróg różnych ludów, jest ojczyzną kra5
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jów i narodów, które nigdy nie posiadały kolonii. Na skutek zdania na łaskę
mocarstw była jednak wiele razy w swej
historii podbijana siłą i niszczona przez
wielkich „zdobywców”.
Do grona najlepszych synów Europy
Środkowej w XX stuleciu należy z pewnością hrabia János Esterházy. Wzbudzał uznanie za granicą, np. przemawiając w wieku zaledwie trzydziestu lat
płynną francuszczyzną na międzynarodowej konferencji w Genewie, gdzie bronił praw mniejszości narodowych. Jako
polityczny przywódca Węgrów na Słowacji jeździł
w najdalsze zakątki, by spotykać się z tymi, którzy
obdarzyli go zaufaniem. Był posłem do trzech parlamentów: czechosłowackiego w Pradze, słowackiego w Bratysławie oraz (nominalnie) węgierskiego
w Budapeszcie. Fałszywie oskarżany, był aresztowany i więziony w czterech krajach. W bratysławskim parlamencie był jedynym, który odważył się
nie zagłosować za ustawą o deportacji ludności żydowskiej. Prześladowali go węgierscy faszyści, tzw.
strzałokrzyżowcy (nilaszowcy), niemieckie Gestapo i
sowieckie NKWD. Po wojnie został wywieziony do
Moskwy, gdzie był torturowany na Łubiance, a potem skazany na dziesięć lat łagrów. W ojczystej ziemi
zaocznie skazano go na karę śmierci przez powieszenie, z „łaski prezydenta” zamienionej na dożywocie.
Ciężko chory, zmagający się m.in. z gruźlicą płuc,
przez dwanaście lat przechodził kalwarię zsyłek i
więzień „bez skarg i narzekań”, cierpiąc i modląc się
za swych oprawców. Dogasał pośród straszliwych
cierpień w najcięższym więzieniu komunistycznej
Czechosłowacji, odarty dosłownie ze wszystkiego. Karany był nawet również po śmierci: decyzją o
niewydaniu prochów rodzinie i pozbawieniu katolickiego pochówku, oczernianiem, wymazywaniem
z pamięci potomnych. Dopiero wiele lat później
Karl Schwarzenberg, minister spraw zagranicznych
Czech, nazwie Jánosa Esterházyego „najuczciwszym
politykiem Europy Środkowej” i doprowadzi do od-

Stacje Drogi
Krzyżowej
Wierności
pokazują
podobieństwa
cierpień Sługi
Bożego do
Chrystusowych.

6
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nalezienia jego ziemskich szczątków.
Mimo to pod adresem Sługi Bożego
nadal padają dziś fałszywe oskarżenia.
Wspomniane wyżej fakty jedynie lekko
zarysowują rzeczywisty obraz tej postaci. Staje się on pełniejszy w świetle
wydarzeń, o których opowiada niniejsza historia.
Nie da się ich zrozumieć bez odwołania do traktatu pokojowego w Trianon, który zamykał dla Węgrów okres I
wojny światowej. János Esterházy uważał ów akt za niesprawiedliwy dla swego narodu. Dlatego już jako młodzieniec stawał po stronie uciskanych rodaków. Później z kolei, gdy na skutek upadku
ładu wersalskiego Europa została zaatakowana od
wschodu i od zachodu przez dwie wilcze ideologie,

Pomnik János
Esterházyego w
XII. dzielnicy
Budapesztu,
dzieło a Jánosa
Nagyego.

przeciwstawiał się tym morderczym totalitaryzmom bez wahania – nawet za cenę
własnego życia.
Potrzebował do tego wielkiej siły. Czerpał ją z
głębokiej, żywej wiary w Boga. Moc do zwyciężania
zła dobrem dawało mu naśladowanie Chrystusa, całkowite utożsamianie się z orędziem chrześcijańskim
i wartościami ogólnoludzkimi.
Przekazujemy w ręce Drogich Czytelników niniejszą książeczkę – skromną biografię życia wielkiego człowieka, który całym sercem starał się naśladować Chrystusa, i który właśnie poprzez bycie
wiernym uczniem swego Mistrza, stał się postacią
niezwykłą i mogącą
stanowić wzór dla
wielu. Ufamy, że w
ten sposób nie tylko
zapoznamy Państwa
ze świadectwem jego
życia, lecz także zachęcimy do naśladowania go.

Główne wejście
b. pałacyku
Esterházych
w Nytraújlak.
Obecnie szpital
psychiatryczny.

7
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II. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
János Esterházy urodził się 14 marca 1901
roku w należącej dziś
do Słowacji wiosce
Nyitraújlak (Velké
Zálužie). Jego ojciec,
János Mihály Esterházy (1864-1905),
przedstawiciel arystokratycznego rodu
gałęzi de Galántha,
służył jako oficer
Monarchii Austro-Węgierskiej. Pełniąc służbę w
Krakowie poznał swą późniejszą żonę, hrabinę Elżbietę Tarnowską (1875-1956), córkę Stanisława Tarnowskiego – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1897 roku odbyły się zaręczyny, a ślub 8 stycznia
1898 roku w Krakowie, w kościele Sióstr Felicjanek.
Młoda para zamieszkała w podnitrzańskim majątku Esterházych, którego większość mieszkańców
stanowili Słowacy. Tam właśnie János Mihály, już
jako cywil, prowadził m.in. badania nad stosunkami
narodowościowymi w monarchii. Niestety, małżeńskie i rodzinne szczęście przerwała niespodziewana
śmierć ojca. Umierając, pożegnał się ze swym synem,
czteroletnim Jánosem słowami:

Przedwojenny
widok siedziby
Esterházych de
Galántha w
Nytraújlak.

„Bądź zawsze dobrym Węgrem!”.

Elżbieta hr.
TarnowskaEsterházy ze
starszą córką,
Lujzą i synem,
Jánosem.

Matka, Elżbieta Tarnowska-Esterházy, choć sama
była Polką, niestrudzenie starała się wypełnić testament męża. Jak zobaczymy, w pełni jej się
to udało. Pozostała w majątku Nyitraújlak,
choć mogła wrócić do Polski, do posiadłości rodziców. Sama musiała się zatroszczyć o wychowanie trojga dzieci: Lujzy
(1899-1966), Jánosa oraz Márii (1904-1975),
zwanej Maryszką. Sama, na ile tylko mogła, zapewniła im szczęśliwe dzieciństwo.
8
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W wychowaniu pierwsze miejsce zajmowała

wiara katolicka, jej nauki i praktyki
oraz wzrastanie w chrześcijańskim
człowieczeństwie. Zaraz po nich
ważne miejsce zajmowały szacunek
dla przodków z obu narodów, wierność narodowi oraz miłość bliźniego
– bez względu na jego pochodzenie,
a także umiłowanie polskiego języka i kultury oraz
głęboki szacunek dla Słowaków, którzy żyli w majątku z Węgrami i Polakami na jednej, wspólnej ziemi.
W czasie I wojny światowej hrabina Tarnowska-Esterházy, jako przewodnicząca nitrzańskiego koła
Czerwonego Krzyża, stała się prawdziwą dobrodziejką okolicznej ludności, z całego serca wspierając prostych ludzi w potrzebie. Wielka żelazna brama pałacu Esterházych w Újlak zawsze była otwarta, każdy
mógł liczyć na pomoc, żywność ubogim rozdawano
regularnie. Ta pomoc okazywana słowackiej ludności nie służyła jednak w żaden sposób madziaryzacji.
Wszyscy mieszkańcy i pracownicy majątku otrzymywali na Boże Narodzenie prezenty. Jeśli komuś
spłonął dom, za darmo otrzymywał drewno na budowę nowego. Dzieci pani Elżbiety razem bawiły się
z miejscowymi dziećmi. Cały czas, od małego,
uczyły się od matki prawdziwej miłości bliźniego. Początkowa edukacja
odbywała się w domu, z pomocą
guwernerów. Po jej zakończeniu
piętnastoletni János udał się do
Budapesztu, do średniej szkoły ekonomicznej. Przebywał
tam cztery lata, do roku 1920.
Wówczas sytuacja zmusiła go
do przejęcia zarządu nad majątkiem i praktycznego gospodarowania.

Zaręczyny
Jánosa Mihálya
Esterházyego
z hr. Elżbietą
hr. Tarnowską
w Krakowie.

Jedno z ostatnich
zdjęć rodziny
Jánosa Mihálya
Esterházyego z
żoną Elżbietą
i dziećmi.

9
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Wdowa Elżbieta
hr. TarnowskaEsterházy i jej
dzieci: Lujza
(zwana Lulu),
János (Bibi) i
Mária (Mariska
- Maryszka).

János Esterházy
z żoną, Lívią
hr. Serényi i ich
synem, Jánosem.

W następstwie traktatu pokojowego z Trianon
z 1920 roku, który zamykał I wojnę światową, podnitrzański majątek rodziny Esterházych, wraz z północną częścią ziem
Korony św. Stefana oraz ponad milionem
Węgrów, został przyłączony do nowo
powstałego państwa – Czechosłowacji.
Wkroczenie czeskich wojsk János przeżywał w Nyitraújlak. Majątek rodziny został upaństwowiony. Wraz z reformą rolną weszła w życie tzw.
ustawa o retroaktywnych podatkach (z mocą działania obowiązującą wstecz). Z tego powodu podatek
musiał być płacony od pierwotnej wielkości majątku. Na skutek tego rodzina Esterházych, podobnie
jak wiele innych rodzin szlacheckich i ziemiańskich,
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
János miał niespełna dwadzieścia lat, ale był już
– jako jedyny mężczyzna – głową rodziny. W tej dramatycznej sytuacji ujawniło się jego wielkie przywiązanie do ojcowizny, do ojczystej ziemi, a podjęta
wówczas decyzja przesądziła o losach jego i całej
rodziny. Aby uratować majątek koło Nitry, zamiast
przeprowadzić się do posiadłości pozostałych na Węgrzech, sprzedał ich znaczną część i w ten sposób
spłacił „zaległe” podatki. Zadbał też o swoich pracowników, zburzył stare budynki, w których mieszkali, i postawił im nowe.
23 marca 1920 roku w Bratysławie odbył się pierwszy kongres Krajowej Partii Chrześcijańsko-Socjalistycznej (Országos Keresztényszocialista Párt
– OKSzP), założonej przez katolickiego biskupa Ágostona Fischer-Colbriego z Koszyc w duchu encykliki Leona XIII Rerum novarum. Dzięki temu nowa partia
mogła wystartować w rozpisanych w
kwietniu tego roku wyborach do parlamentu w Pradze oraz wprowadzić
tam swoich przedstawicieli. Młody
János podczas załatwiania spraw w
urzędach skarbowych w Pradze i
w Bratysławie dość wcześnie zetknął się z przywódcami politycz-
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nymi organizującej się madziarskiej
mniejszości. Od początku z bliska
z uwagą śledził działalność wspomnianego ugrupowania, zrzeszającego w dużej mierze katolików
pochodzenia węgierskiego, słowackiego oraz niemieckiego.
Sam też coraz bardziej angażował się w życie publiczne. Zwrócił na siebie uwagę
swą społeczną wrażliwością, fundowaniem stypendiów, udzielaniem wsparcia finansowego, a także
zdolnościami oratorskimi. Osobiście angażował się
w pomoc ofiarom wielkiej powodzi na Zakarpaciu,
organizował zbiórki na rzecz ubogich rodzin oraz
wspierał dalszą naukę ich dzieci.

János Esterházy
w wieku ok.
20 lat.

Uderzał jego młodzieńczy, bezpośredni sposób bycia, w którym przejawiał się szacunek
dla każdego bez wyjątku. Każdy, bez względu na status społeczny, był dla niego równoprawnym partnerem. Nigdy nie pozwalał
tytułować siebie hrabią.
15 października 1924 roku János Esterházy poślubił
hrabinę Lívię Serényi. Poznali się na jednym z bali
w Budapeszcie. W dzień ślubu kościołowi w swojej
wsi podarowali dzwon o imieniu „Ferenc”, który bije
do dziś. Lívia urodziła dwoje dzieci: Jánosa (19292018) i Alice (1932).
Władze Czechosłowacji od początku z podejrzliwością obserwowały społeczną i polityczną działalność Jánosa (i jego siostry Lujzy). Już jako osiemnastolatek, na podstawie fałszywego donosu, trafił na
ławę oskarżonych. 19 stycznia 1929 roku w pałacu
Esterházych w Újlak przeprowadzono rewizję i skonfiskowano „kilka pism”, które zabrano do komendy
policji w Bratysławie. Później János był jeszcze dwukrotnie skazany na karę więzienia za „podburzanie
przeciw państwu”, podczas gdy w rzeczywistości publicznie zabierał głos w sprawie niezaprzeczalnego
zubożenia społeczeństwa.
11
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III. POLITYK - PRZYWÓDCA

János Esterházy
na wiecu
w Zselíz Želiezovce w
1935 r. Nad
głową słowa
powitania: „Bóg
przyprowadził“.

W roku 1931 Esterházy został wybrany na przewodniczącego Centralnego
Biura Ligi Zjednoczonych Węgierskich
Partii Opozycyjnych w Czechosłowacji.
Niewątpliwie przyczyniły się do tego
m.in. jego talent oratorski oraz znajomość języków obcych. W ramach podróży po kraju, w czasie konwencji swej
chrześcijańskiej partii OKSzP, wiele
razy mówił o najważniejszych motywach swojej publicznej działalności:
zapewnieniu przetrwania, dobrobytu i
rozwoju Węgrów żyjących w Czechosłowacji.
14 grudnia 1932 roku Esterházy został wybrany
na przewodniczącego chadeckiej partii OKSzP. Stało się to na wniosek jednego z jej założycieli Gézy
Szüllő. W mowie programowej nowo wybrany przywódca powiedział:
„Bez pytania nas o zdanie włączono nas w ramy
obcego państwa (…) W sposób uprawniony oczekujemy więc, by państwa sukcesorskie, tak jak same się
do tego zobowiązały w traktacie pokojowym, w stu
procentach wypełniły swe obietnice i dały przysługujące nam prawa” 1.
Prowadząc działalność opozycyjną, zawsze czynił
to w ramach obowiązującego prawa. Powołując się
na prawo narodów do samostanowienia oraz na konstytucję Czechosłowacji, domagał się poszanowania
prawa węgierskiej mniejszości do samostanowienia,
pełnej autonomii Słowacji i Rusi Zakarpackiej, a w
kwestii narodowościowej, religijnej i kulturalnej zapewnienia warunków i środków do rozwoju.
Broniąc praw mniejszości oraz prowadząc politykę społeczną kierował się zasadami zapisanymi w
papieskich encyklikach społecznych Rerum Novarum Leona XIII i Quadragesimo anno Piusa XI. We
wszystkim przyświecały mu dwa naczelne pryncypia: chrześcijaństwo i miłość do narodu. Dlatego też
1

Prágai Magyar Hírlap [Praskie Węgierskie Wiadomości], 1933. VI. 29., 3.
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utrzymywał dobre kontakty ze słowackimi biskupami: rzymskokatolickimi ordynariuszami diecezji Koszyce i Spisz: Jozefem Čárským i Jánem Vojtaššákiem
oraz grekokatolickim ordynariuszem diecezji Preszow – bł. Pavolem Peterem Gojdičem (późniejszym
męczennikiem). Konsultował z nimi wiele spraw.
W 1935 roku został wybrany z okręgu koszyckiego na posła do krajowego parlamentu w Pradze. W
swych regularnie wygłaszanych i zawsze gruntownie przygotowanych wystąpieniach apelował o poszanowanie równości praw „dawnych mieszkańców”
Słowacji (Węgrów, Słowaków, Niemców i Rusinów).
Przedstawiając konkretne przykłady, krytykował
praktyczne łamanie praw mniejszości narodowych.
Prezydent Czechosłowacji Edvard Beneš proponował mu zostanie ministrem bez teki, co świadczy
o tym, że uważał go za polityka godnego zaufania.
Esterházy odrzucił jednak tę kuszącą propozycję, domagając się, by rząd w Pradze najpierw sam zasłużył
sobie na zaufanie mniejszości węgierskiej poprzez
odpowiednie jej traktowanie.
W 1936 roku doszło do zjednoczenia dwóch madziarskich partii w Czechosłowacji: Krajowej Partii Chrześcijańsko-Socjalistycznej oraz Węgierskiej
Partii Narodowej. Esterházy został wybrany na przewodniczącego nowo powstałej Zjednoczonej Partii
Węgierskiej (EMP). Jego aktywna działalność na

János Esterházy
na majówce
z młodzieżą
wioski Gímes
(słow. Jelenec).
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János Esterházy
z żoną, Lívią
Serényi i
ich dziećmi,
Jánosem i Alice.

rzecz obrony praw mniejszości
narodowych uległa w ten sposób znaczącemu poszerzeniu.
Po dyktacie monachijskim z
1938 roku i przyłączeniu do
Rzeszy ziem czeskich zamieszkałych przez Niemców, węgierscy przywódcy w Czechosłowacji, na czele z Esterházym,
wezwali do „spokoju i pasywnego zachowania”. Na terenach
zamieszkałych głównie przez
Węgrów nie odnotowano żadnych aktów gwałtu, nie było
też potrzeby wprowadzania
stanu wyjątkowego.
János Esterházy nie brał
wprawdzie udziału w rozmowach węgiersko-czechosłowackich, które poprzedzały tzw. pierwszy arbitraż wiedeński (z 2 listopada
1938 roku) i przyznanie Węgrom ziem Słowacji Południowej, jednak zabrał głos w tej sprawie, domagając się bardziej sprawiedliwego wyznaczenia granicy
słowacko-węgierskiej.
Po wspomnianym arbitrażu państwo węgierskie
chciało mu – jako posłowi wybranemu z okręgu koszyckiego – przyznać miejsce w izbie wyższej parlamentu oraz posadę ministra bez teki. Jednak w
trakcie przekazywania Koszyc władzom węgierskim
Esterházy, ku zdumieniu wszystkich, ogłosił, iż pozostaje na Słowacji w geście solidarności z pozostającymi tam siedemdziesięcioma tysiącami swych rodaków. Jednocześnie od rządu w Budapeszcie głośno
domagał się poszanowania wszelkich praw Słowaków, którzy z kolei znaleźli się na terytorium państwa węgierskiego.
Jako przywódca Zjednoczonej Partii Węgierskiej
został – jako jedyny Węgier – wybrany do pierwszego parlamentu nowo powstałej Słowacji z listy
Słowackiej Partii Ludowej (założonej przez ks. Andreja Hlinkę, zmarłego 16 sierpnia 1938 roku). Było
to 14 marca 1939 roku. Na forum parlamentarnym w
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sposób konsekwentny zabierał głos w obronie praw
i interesów węgierskiej mniejszości.
W tym okresie działalność tego chrześcijańskiego
polityka i męża stanu, mimo wielu trudności, przeżywała prawdziwy rozkwit, głównie dzięki jego stanowczości i odwadze. Wielkie potrzeby wzmagały wysiłek. Na ile mógł wspierał węgierską kulturę,
przyczyniając się m.in. do ukazania się drukiem wielu
dzieł. Założył wydawnictwo i galerię artystyczną, na
nowo zorganizował węgierskie stowarzyszenie kulturalne, a także zainicjował stworzenie sieci ośrodków kulturalno-społecznych pod nazwą Węgierskie
Domy. Organizował również wsparcie dla osób z
ubogich rodzin.
Był twórcą programu pod nazwą Węgierska Rodzina, dzięki któremu uczynił Węgierską Partię na Słowacji ugrupowaniem, które nie poddawało się zasadom
przynależności rasowej, światopoglądowej czy politycznej. Dlatego wsparcie mogli otrzymywać od
niej prześladowani przez
reżim Słowacy, Niemcy
czy Żydzi. Esterházy nie
zgodził się też na wydanie
władzom list partyjnych.
Po wybuchu II wojny światowej odważnie
wzywał do posłuszeństwa głosowi sumienia.
Zarówno on sam, jak i

W parku pałacu
w Nyitraújlak,
od lewej: Lívia
Serényi, János
Esterházy, Lujza
Esterházy,
Franciszek
Mycielski,
Elżbieta
TarnowskaEsterházy.

János Esterházy
wygłasza
przmówienie w
budapesztańskim
radio.
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János Esterházy
z żoną i dziećmi.

Uroczystość
otwarcia domu
kultury w
Nyitraegerszeg
(słow. Jelšovce),
1935 r.

jego partia brali
aktywny udział w
niesieniu pomocy
polskim uchodźcom oraz w organizowaniu im
wsparcia na Węgrzech. To właśnie
Esterházy osobiście swoim samochodem przerzucił
na Zachód gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Skutkiem tych działań było poddanie go stałej obserwacji
przez słowacką policję.
Słowackich Węgrów uznawał za swoją „większą
rodzinę”, bronił ich i kochał jak rodzinę, ale gdy
tylko mógł, występował w obronie praw Słowaków,
wyznając swą wiarę we „wspólnotę losu i braterstwo”
Słowaków oraz Węgrów „z Bożego rozporządzenia
żyjących na tej samej ziemi”. Znane są konkretne
przykłady, jak wspierał Słowaków na Węgrzech, zarówno w sferze społecznej, jak politycznej. W swoich
wykładach i artykułach wiele razy wskazywał na niemożność pomijania prawdy o tym, iż narody Europy
Środkowej „skazane są na siebie”, na swoje wzajemne
sąsiedztwo, z czego wynika potrzeba ich braterskiego
współistnienia i wspólnotowej solidarności.
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Powołując się na
Ewangelię, odważnie potępiał
sprzeczne z nią
ideologie nazizmu,
faszyzmu oraz komunizmu. Symbolicznego znaczenia
nabrało jego zdanie z publicznych
wystąpień 2:

„Naszym znakiem jest Krzyż”
W jego życiu Krzyż okazał się nie tylko znakiem,
ale i drogą. Wiele razy odcinał się, nie tylko osobiście,
ale również w imieniu całej partii, od idei narodowego socjalizmu oraz jej politycznych konsekwencji.
Należał do nielicznych posłów w słowackim parlamencie, którzy regularnie zabierali głos, by potępiać
akty niesprawiedliwości i łamanie prawa przez organy państwowe. Doniosłą datą w tym względzie jest
dzień 15 maja 1942 roku, gdy słowacki rząd wniósł pod
obrady projekt (zmieniającej konstytucję) uchwały nr
68 o deportowaniu ludności żydowskiej do Niemiec.
Esterházy jako jedyny spośród obecnych na sali nie
zagłosował za tym aktem prawnym, zaś później pisemnie wyjaśnił swój sprzeciw wobec ustawy.

János Esterházy
wśród
ukochanych
rodaków w
okolicy wzgórza
Zobor, k. Nitry.

Powołując się na swą katolicką wiarę, określił „nowe prawo” o deportacji Żydów jako
„bezbożne i nieludzkie”.
Od tej pory stał się posłem „radykalnie” opozycyjnym, ledwie tolerowanym i znajdującym się pod stałą i czujną obserwacją. Mimo to ratował od zagłady
Żydów, zarówno pojedyncze osoby, jak i całe rodziny. Setkom z nich pomógł przedostać się na Węgry,
2

Całe zdanie brzmiało: „Naszym znakiem jest Krzyż, a nie swastyka!”
(czyli złamany krzyż).
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János Esterházy
z dziećmi
młodszej
siostry, Márii
EsterházyMycielskiej
podczas pobytu
w Polsce.

gdzie zadbał o mieszkanie i utrzymanie dla nich.
Z powodu tej działalności Niemcy kilkakrotnie przeszukiwali posiadłość w Nyitraújlak. W 1943 roku
na skutek oskarżenia o obrazę słowackiego państwa
parlament w Bratysławie ukarał go pozbawieniem
poselskiego mandatu i odebraniem immunitetu. Sąd
pierwszej instancji skazał go na pół roku więzienia.
W marcu 1944 roku Trzecia Rzesza rozpoczęła okupację Węgier. Esterházy protestował przeciw
temu w memorandum dostarczonym aliantom zachodnim. Madziarscy faszyści, tzw. strzałokrzyżowcy (zwani też nilaszowcami), którym Niemcy
przekazali władzę na Węgrzech, chcieli zmusić Esterházyego, by uczynił swą partię ich sojusznikiem.
Stanowczo jednak odmówił, za co został aresztowany
w Budapeszcie w połowie grudnia 1944 roku i pod
groźbą śmierci zmuszony do rezygnacji z przewodniczenia swemu ugrupowaniu. Oficjalnie uczynił to,
więc mógł powrócić do Bratysławy. Tam z kolei komitet naczelny Zjednoczonej Partii Węgierskiej jednogłośnie wybrał go ponownie na przewodniczącego.
Przez kilka miesięcy musiał się ukrywać, ponieważ
szukało go Gestapo. Mógł uciec na Zachód, jednak
wybrał pozostanie na ojczystej ziemi, wśród swoich.
Pozostał wierny - jak Dobry Pasterz.
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IV. ŚWIADEK - MĘCZENNIK
Pod koniec wojny, po wkroczeniu armii sowieckiej, rodzinna posiadłość Esterházych
w Újlak została splądrowana, ograbiona i
upaństwowiona. Do rangi symbolu urasta
fakt, że János po raz ostatni widział swoich
najbliższych w Wielki Piątek 1945 roku. Jego rodzinę
ocaliła Słowaczka – Verona (Veronika) Moravčíková. Schowała wszystkich w piwnicy i gotowa była
bronić ich nawet za cenę własnego życia. Ona też
dała później schronienie młodszej siostrze Jánosa
– Márii z jej mężem Franciszkiem Mycielskim oraz
pięciorgiem dzieci, którzy w czasie wojny uciekli z
okupowanej Polski. Żona Esterházyego – Lívia wraz
z dwójką dzieci wyjechała do Budapesztu. Starsza
siostra – Lujza, uciekając przed prześladowaniami,
schroniła się we Francji. Tam dołączyła do niej matka – Elżbieta Tarnowska-Esterházy.
W Bratysławie sowieccy żołnierze na ulicy przypadkiem aresztowali Jánosa, ale nie zdając sobie sprawy, z kim mają do czynienia, po dwunastu dniach go
wypuścili. Pod wpływem tego zdarzenia, ale również w celu pertraktacji oraz złożenia protestu przeciw polityce czechosłowackich władz wobec tamtejszych Węgrów, Esterházy udał się na spotkanie z
Gustávem Husákiem, komunistycznym pełnomocnikiem ds. wewnętrznych nowego rządu. Ten jednak
natychmiast go aresztował i przekazał sowieckiemu
NKWD.
W lipcu 1945 roku Esterházy wraz z innymi węgierskimi działaczami został przewieziony do Moskwy.
W więzieniu na Łubiance przez rok był przesłuchiwany i torturowany. W wyniku sfingowanego procesu został skazany na dziesięć lat
obozów pracy na Syberii. Jeden z punktów
oskarżenia mówił o sianiu przez niego „kłamstwa katyńskiego” (domagał się bowiem ujawnienia prawdy, iż polskich oficerów wziętych do
niewoli w 1939 roku wymordowali Sowieci). Na
zesłaniu, w nieludzkich warunkach Esterházy
zachorował na ciężkie choroby płuc (syberyjska

Więzienne
zdjęcie János
Esterházy
oraz jego
siostry, Márii
- Maryszki z
tamtego okresu.

Brama
więziennej
twierdzy w
Lipotvár (słow.
Leopoldov)
zwana „bramą
piekła”.
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Ręczne
zapiski Jánosa
na stronach
książeczki
bp. Ottokára
Prohászki pt.
Św. Droga
Krzyżowa,
poczynione
po powrocie
z Syberii.

Projekt rzeźby
Jánosa Nagyego
pt. „Cierpiący
Chrystus
Węgrów”,
poświęconej
Jánosowi
Esterházyemu.

gruźlica i pylica). Był nawet okres, gdy
walczył o przeżycie.
Żona Jánosa Esterházyego, Lívia
hr. Serényi, nie mogła znieść nękania męża i rodziny, więc w 1940 roku
przeniosła się z Nyitraújlak do Budapesztu z dwójką dzieci. Po wojnie dowiedziała się o
wywiezieniu Jánosa Esterházyego na gułag. Po przejęciu władzy przez komunistów ona i jej córka Alicja
zostali deportowani do obozu pracy przymusowej
ze swojej willi w Budapeszcie. Jej stan zdrowotny
pogorszył się, również odziedziczona choroba schizofreniczna, która z powodu okrutnych warunków
pogłębiała się. Jej pełne cierpień życie zakończyło
się w 1961 roku, w budapestańskim szpitalu. Chociaż
János Esterházy od 1940 roku mieszkał oddzielnie od
swojej żony, nigdy oficjalnie się nie rozwiedli. Robił
wszystko, co mógł, aby ją uzdrowić i w latach więzienia modlił się za żonę w każdy drugi dzień tygodnia.
W międzyczasie, 16 września 1947 roku Słowacki Trybunał Narodowy zaocznie skazał go na karę
śmierci przez powieszenie. A akcie oskarżenia widniały fałszywe zarzuty zdrady państwa oraz „wysługiwania się faszyzmowi”. W celu wykonania wyroku
rząd Czechosłowacji wystąpił do Związku Sowieckiego o dostarczenie skazańca.
By przetransportować więźnia, najpierw władze
Gułagu musiały go podleczyć, inaczej nie przeżyłby
drogi. Transport trwał kilka tygodni. Jego etapami
były m.in. Lwów i Użhorod. Przekazanie więźnia
nastąpiło w kwietniu 1949 roku w Ágcsernyő (słow.
Čierna). Tęskniąc w łagrze za ojczystą ziemią, Esterházy marzył, by ujrzeć figurę Matki Bożej z Lourdes. W drodze do Bratysławy marzenie to
spełniło w Szenc (słow. Senec). Dzięki usilnym
staraniom bliskich, przyjaciół oraz osób, które
uratował, władze zawiesiły wykonanie egzekucji.
Później udało się uzyskać „akt łaski” prezydenta
Klementa Gottwalda: zamianę kary śmierci na
dożywocie, co nie oznaczało jednak możliwości
normalnego leczenia. Ułaskawienie otworzyło
nowy etap drogi na kalwarię, która wiodła Es-
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terházyego przez prawie wszystkie najcięższe więzienia komunistycznej Czechosłowacji.
Cierpienia pogłębiała rozłąka z rodziną. Matka i
starsza siostra mieszkały we Francji. Żona z dziećmi
przebywała w obozie naprawczym dla arystokracji
na Węgrzech. Przy bracie trwała młodsza siostra
Mária (Maryszka), wspierając go jak mogła paczkami
z żywnością i lekami oraz rzadkimi odwiedzinami,
na które nie zawsze dostawała pozwolenie. W zimnych więziennych celach, bez fachowego leczenia,
ciężka choroba płuc pogłębiała się, coraz bardziej
pustosząc organizm.
Wszelkie prośby o amnestię były odrzucane. Powód? „Skazany nie wykazuje oznak poprawy. Resocjalizacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów”. W aktach zanotowano również, że więzień
nieustannie wykazuje „przywiązanie do swoich dawnych, głęboko zakorzenionych poglądów”. Oprawcom chodziło zapewne o katolicką religię i wiarę w
zwycięstwo prawdy.
Rok 1956 przyniósł ciężko choremu więźniowi
dwie tragiczne wiadomości, które wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia. Pierwsza dotyczyła śmierci
ukochanej matki, druga – krwawego stłumienia węgierskiego powstania antykomunistycznego. Mimo
to komendant więzienia nie miał skrupułów w odarciu Jánosa z resztek dóbr materialnych: ciepłej odzieży, modlitewnika, fotografii i listów najbliższych.
Wszystko zostało zapakowane w jeden karton i bez
słowa komentarza odesłane siostrze Márii.
Z odrzuceniem spotkała się też jego ostatnia prośba o przeniesienie do więzienia w Nitrze, by mógł
umrzeć na ojczystej ziemi. Jego kalwaria dopełniła
się na ziemi morawskiej, w Mírovie, w więzieniu o
zaostrzonym rygorze, 8 marca
1957 roku. Władze odmówiły
rodzinie wydania prochów, nie
pozwolono też na pogrzeb, który odbył się dopiero 70 lat po
ogłoszeniu wyroku śmierci oraz
60 po odejściu z tego świata Jánosa Esterházyego.

Więzienie o
zaostrzonym
rygorze w
Mírovie na
Morawach.
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V. ŚLADAMI CHRYSTUSA
János Esterházy mógł uciec i ujść z życiem; kilkakrotnie miał też możliwość uniknięcia ciężkich życiowych prób, wybierając łatwiejsze życie. Za każdym
razem wybierał jednak wierność prawdzie i trwanie
przy ojczystej ziemi i przy swym narodzie, który traktował jak rodzinę. Jeszcze przed wojną pisał: „Ani
przez moment nie przemknęła mi taka myśl, ponieważ nierozerwalnie zrosłem się z tą glebą, na której
bujała się moja kołyska, i z której losem, szczęśliwością zlała się nawet najmniejsza cząstka mej duszy,
mojego serca, całe moje ja, cała osobowość, każda
moja myśl, pragnienie i nadzieja”3.
Fundamentem trwałych postanowień oraz konsekwentnego ciągu świadomych decyzji o służbie i
poświęceniu była żywa wiara w Chrystusa i zaufanie do Niego. One też kształtowały moralną postawę Sługi Bożego. Węgrów, z którymi pozostał na
Słowacji, prosił:
„Ani na moment nie traćmy sprzed oczu wielkiego
skarbu naszego serca, naszej duszy, jakim są nasza
narodowa tożsamość oraz wiara w naszego Pana [Jezusa] Chrystusa. Pielęgnujmy ten skarb, chrońmy go,
bo jest on jedynym pozytywnym bogactwem, którego
nikt nam nie może odebrać, a którego cudowna moc
pomoże nam przetrwać choćby i najcięższe próby” 4.
Życiowych prób z każdym krokiem przybywało.
Wiele listów i notatek świadczy o tym, że wszystkie
doświadczenia przyjmował ze spokojem ducha, który wynikał z poddania się woli Boga. Po powrocie
z sowieckiego „lodowatego piekła”, przebywając w
bratysławskiej klinice epidemiologicznej tak pisał
do swej starszej siostry Lujzy:

„Pod koniec wojny, mniej więcej wtedy, gdy
rozpoczęło się oblężenie Budapesztu, za3
4

Új Hírek [Nowe Wiadomości], Pozsony [Bratysława], 1938. X. 6., 1.
Új Hírek [Nowe Wiadomości], Pozsony [Bratysława], 1940. Karácsonyi
szám [Boże Narodzenie], 1.
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cząłem się modlić, ażeby dobry Bóg
pozwolił, bym za cenę cierpień i niedostatków oczyszczony stał się godnym Go naśladować. Ponieważ o to
prosiłem, o to się modliłem, kiedy
zabrali mnie Rosjanie, a także później, byłem całkowicie spokojny – a
gdy już czułem, iż moja sytuacja jest
bardzo trudna – po prostu powiedziałem sobie, że nie wolno poddawać się
zwątpieniu, lecz trzeba się cieszyć, ponieważ Pan Jezus wysłuchał mojej prośby”5 .
Słowa te wyraźnie pokazują, że János świadomie
i z głębi serca prosił o łaskę naśladowania Chrystusa
(książkę pod tym tytułem miał w więzieniu), i że gotów był zapłacić za to najwyższą cenę – przyjąć cierpienia, zgodzić się na krzyż. Jako polityk, po ludzku
niewiele mógł już zdziałać, ale świadomy swej wiary
i otrzymanego od Boga misji głowy rodziny i przywódcy – pasterza wspólnoty Węgrów, nie poddawał
się, lecz szedł o wiele dalej, głębiej i wyżej: samego
siebie składał w ofierze. Aż do końca ziemskiej drogi wszystkie cierpienia i modlitwy ofiarowywał za
swoich najbliższych, za swój naród, ale też za swoich
prześladowców i nieprzyjaciół.
Po aresztowaniu w Bratysławie, w naprędce utworzonym więzieniu w
gmachu Dyrekcji Kolei
przy ul. Kempelen przeżył coś, co później tak
opisał:
„Gdy jeszcze siedziałem w piwnicy przy ul.
Kempelen i zapoznałem
się z systemem goszczących mnie gospodarzy
[głód, tortury fizyczne
5

Krzyż z twarzą
Chrystusa,
ulepiony w celi
Jánosa ze skąpych
porcji chleba.
Dziś w Muzeum
Archidiecezji
Ołomuniec.

Naoczny świadek
cierpień Jánosa
Esterházyego,
jego młodsza
siostra, Mária
ze starszą
siostrą, Lujzą.
Francja, 1964 r.

Z listu Jánosa Esterházyego do siostry Lujzy, w posiadaniu rodziny.
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Więzienie w
Ilavie, w kraju
treńczyńskim.

i psychiczne - red.], przerażała mnie myśl, że i Wy
moglibyście trafić w takie położenie. I mówię
tu całkowicie szczerze:
prawie oszalałem na myśl,
że dzieci musiałyby przechodzić takie cierpienia.
I modliłem się, prosząc
najmiłosierniejsze Serce Pana Jezusa, by Was
uchronił – i ta pełna trwogi troska o Was i o dzieci
to był niepokój ojca, rodzica o jego niewinne dzieci” 6.
Więzień Esterházy, ufając miłosierdziu Boga, modlił się w intencji swoich bliskich i duchowo brał
na siebie ich cierpienia. Podobnie było w Moskwie,
gdzie po wielu torturach, bojąc się zemsty oskarżycieli na swej rodzinie, przyznał się do sfabrykowanych
zarzutów i wziął je na siebie, by ochronić bliskich.
Podobną odpowiedzialność i wynikające z niej zatroskanie przeżywał wobec swoich rodaków, szczególnie tych ze Słowacji, których nazywał braćmi. Tak
było przez całą drogę przez łagry i więzienia. Pośród
różnych cierpień na „nieludzkiej ziemi” doświadczał
mocy wiary i modlitwy. To one pomagały mu wznosić
się ponad wszelkie okropności, pozwalały nie tracić
sensu życia i ofiary, a nawet dodawać otuchy innym.
W dzienniku młodszej siostry, Maryszki, znajduje
się następujący opis transportu skazańca z Moskwy
na Północną Syberię, do łagru w Kniaź-Pogost w
1946 roku: „Po drodze współwięźniowie okradli go
ze wszystkiego, w ten sposób do obozu dotarł nagi
jak go matka urodziła, w jakimś byle jakim żołnierskim płaszczu. Wszyscy jego towarzysze to byli zatwardziali złoczyńcy” 7.
Ogołocony ze wszystkiego zaczynał jakby nowe
życie w obozie śmierci. Tylko wiary w Boga nie mogli
mu odebrać. Widać to wyraźnie w pisanej po polsku
6
7

Tamże.
Imre Molnár, Kegyelem életfogytig, Esterházy János
szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária
feljegyzései alapján, Szeged, 2008, 45.

24

belivek_pl_2021.indd 24

2021. 12. 17. 14:57

wiadomości – pierwszym znaku życia z łagru. Karteczka dotarła do rodziny jesienią 1947 roku, poprzez
Polskę, dwa lata po wywózce. Więzień pisał krótko:
„Bibi prosi, żeby dali znać Matce (Etusi) i dzieciom
(János, Alice i Luli), że ja zdrów. Mam 10. Proszę o
pomoc. Może Cesia by mogła pomóc gdzie żebym
się wydostał.

Wiary nie tracę. Pan Bóg i wszystkie nasze święte tu pomagają. Modlę się za Was
wszystkich, błogosławię i ściskam wszystkich. Bibi” 8.
Ten krótki gryps jasno pokazuje pragnienie Jánosa,
by pocieszyć najbliższych, przekazując im najistotniejsze sprawy, wśród nich fakt, że „nie traci wiary”.
Nadawca pragnął umocnić bliskich, nie chciał, by
martwili się o niego.
A było o co się martwić. Mihály Csáky, Węgier
z Bratysławy, wywieziony razem z Jánosem na Syberię, cudem przeżył zesłanie, o którym później tak
wspominał:
„Panowały tam warunki, od których bardziej opłakanych nie można
już znaleźć. Sprowadzeni tu z Europy
Środkowej więźniowie, jedni szybciej, drudzy wolniej, tracąc wszelkie
swe nadzieje, stopniowo odzierali się
z człowieczeństwa, załamywali się
fizycznie i duchowo. Z Esterházym
było inaczej. Jak inni tonęli, tak on
wznosił się, rósł z dnia na dzień i stał
się z męża stanu człowiekiem w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu. Jego los był pełen cierpień tak
jak innych, mimo to znalazł sposób,
by im pomagać, dzielić się bardzo
skromnym obiadem, służyć radą i
8

Kartka gryps Jánosa
Esterházyego z
łagru dotarł do
rodziny jesienią
1947 r., przez
Polskę, dwa lata
po wywózce
na Sybierię.

Etus [czyt. Etusz] – matka Jánosa, Lulu – starsza siostra Lujza, Czesia –
krewna, która żyła na Zachodzie. Bibi – dziecięce zdrobnienie imienia
Jánosa. Tamże, 29.
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Górale w Kaplicy
Arcybiskupów
Krakowskich w
dzień uroczystego
otwarcia procesu
beatyfikacyjnego
Sł. B. Jánosa
Esterházyego,
25. III. 2019 r.

pokazywać przykład. Porzucił ludzkie ułomności i
tylko wyższe, świętsze cele go interesowały” 9.
Bardziej niż zewnętrznymi, nieludzkimi warunkami Esterházy przejmował się duchowym stanem
współwięźniów. Nawet gdy był na skraju fizycznego
wyczerpania, znajdował siły, by modlić się w ich intencji, pocieszać, dodawać odwagi, a także pouczać
w sprawach moralnych.
Jego towarzysz niedoli, József Hetényi, porównywał go, niewinnie cierpiącego, do Chrystusa10. Mihály Csáky zeznał zaś, że nawet w tych nieludzkich
warunkach

„swą głęboką chrześcijańską wiarę, niewzruszoną węgierskość i bezgraniczne zaufanie
w zwycięstwo prawdy wykorzystywał do
tego, by pocieszać swych współwięźniów i
podnosić ich na duchu” 11.
W marcu 1948 roku ciężko chorego, z dziurami
w płucach i zatruciem ołowiem, przewieziono go
do szpitalnego łagru – Sangradok Protok, gdzie „na
9

10

11

Mihály Csáky, Hősiesség a XX. században [Heroizm w XXw.], Új
Hungária, 1959. V. 30, 1.
József Hetényi, A magyarok szenvedő Krisztusa volt [Był cierpiącym
Chrystusem Węgrów], w: I. Molnár, Kegyelem...,156.
Mihály Csáky, Hősiesség..., dz. cyt., 1.
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gołych deskach pryczy leżał zawszony, szczury biegały po nim. Z wysoką gorączką, w głodzie, bez
lekarstw” 12.
Umierającego uratowała Boża opatrzność. Młodsza siostra Maryszka zapisała w swym dzienniku:
„Zimą 1947 zaprzyjaźnił się z polskim profesorem z
Grodna. Ten starszy pan był chory na serce. János
opiekował się nim do jego śmierci, a po niej, napisał list do jego żony. Kobieta ta przysyłała mężowi
paczki, którymi dzielił się on z Jánosem. Wdowa
podziękowała za list i odtąd paczki słała Jánosowi.
Przysyłała tłuszcz, masło, cukier, cebulę itd. To trzymało go przy życiu” 13.
Ze wspomnień cytowanego już współwięźnia,
Józsefa Hetényiego, wiemy, że do granic wycieńczony fizycznie, „wychudzony, że aż litość budził”,
„same skóra i kości”, „z cudowną cierpliwością znosił” swoje cierpienia. Mimo ciężkiej choroby płuc
„promieniowała od niego duchowa siła”. Nikt nie
słyszał od niego żadnych słów skargi.
W stosunku do młodszych więźniów z Węgier
był bardzo ojcowski. „Jak dobry ojciec”, dzieląc we
wszystkim ich niedole, pocieszał ich, podtrzymywał
na duchu, ale też wychowywał. Później tak opowiadał młodszej siostrze: „Żyliśmy w prawdziwej przy-

12
13

János nawet
na „nieludzkiej
ziemi” nie
tracił wiary w
miłosiernego
Boga.

Tamże.
I. Molnár, Kegyelem…, 46.
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jaźni i miłości. Byłem najstarszy i mówili
na mnie ojczulek János. Bardzo ich pokochałem i prawdziwie ciężko było mi na
sercu, gdy oni tam zostali” 14.
Obok więźniów politycznych wielu
było pospolitych przestępców. Fakt ten
często przysparzał Jánosowi cierpień.
„Przeklinali, bluźnili, używali wulgaryzmów i naśmiewali się z Jánosa z powodu jego modlitw”. Nie dawał się jednak złamać. Dużo się modlił. Strażnicy doszli nawet do przekonania, że jest
kapłanem. Maryszka zanotowała przykład rozmowy
z łagru: „– Przyznaj się, że jesteś popem, nic ci się
nie stanie. – Nie jestem popem, jak bym mógł być,
mam żonę, dzieci. – To w niczym nie przeszkadza
być popem, tylko nie zaprzeczaj! Nie mogli zrozumieć, jak ktoś, kto nie jest kapłanem, dlaczego tyle
się modli” 15.
Sam będąc bliski śmierci w obozowym szpitalu,
modlił się za młodego Łotysza, który leżał na sąsiednim łóżku. Odprawił w jego intencji nowennę
za przyczyną św. Teresy z Lisieux i Istvána Kaszapa, zmarłego młodo jezuickiego nowicjusza. Lekarka była przekonana, że Łotysz umrze. Dziewiątego
dnia młodzieniec nieoczekiwanie ożył. Wyzdrowiał,
przeżył obóz i wrócił do domu16.
Gdy władze Czechosłowacji wystąpiły do ZSRS o
wydanie go, János sądził, że nadeszła godzina wolności. Radości z powrotu na ziemię ojczystą nie była w
stanie przyćmić nawet wiadomość o zaocznym skazaniu go na karę śmierci, o czym wcześniej nie wiedział.
Po uzyskaniu słownej obietnicy „aktu łaski” zapisał w swym modlitewniku krótki komentarz: „No,
jeszcze zobaczymy!”. W ten sposób wyraził pewność,
że jego los nie zależy od ludzi, lecz spoczywa w rękach Boga. Jego wygląd zewnętrzy był tak zmieniony,
że młodsza siostra nie rozpoznała go. Nie poznawała
też brata wewnętrznie, tak wielką przeszedł przemianę duchową:

József Hetényi
współwięzień
Jánosa
Esterházyego
z łagru.

14
15
16

Z listu Jánosa Esterházyego...
I. Molnár, Kegyelem…, 49.
Z listu Jánosa Esterházyego...
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„Ten człowiek, który wrócił, to już nie ten
sam, którego wywieźli. To całkowicie inny
człowiek, w porównaniu do poprzedniego
o niebo inny. Szlachetniejszy, bardziej zdyscyplinowany, wypróbowany przez cierpienie, z którego wyszedł z Bożą pomocą jako
zwycięzca. Z całą duszą skoncentrowaną
na Bogu. Stuprocentowy mężczyzna, stuprocentowy katolik. Jak mogłam była go
rozpoznać, przecież mnóstwo przeżytych
cierpień i walk całkowicie zniszczyły jego
ciało” 17.
Na prośbę Jánosa o „akt łaski” przyszła odpowiedź
o zawieszeniu wykonania kary śmierci. Na krótko
trafił do szpitala specjalistycznego w Bratysławie.
Bliscy zorganizowali mu wtedy ucieczkę na Zachód.
Odmówił. Maryszka tak opisała to w swoim dzienniku: „Po zapadnięciu zmroku miał się wymknąć ze
szpitala, Jimmy [angielski dyplomata – red.] czekałby
na niego w aucie i wywiózł do Wiednia. (…) Ale János nie chce. Jest taki szczęśliwy, że jest w domu, iż
niczego więcej nie potrzebuje. Rozumiem to – gdyż
ja też to tak przeżywam. (…) Trzeba mi było go
przekonać! Gdybym była wystarczająco energiczna,
może by wyjechał”18.

17

18

Katyń. Wśród
pomordowanych
polskich oficerów
było dwóch
Węgrów.
Esterházy
bronił prawdy
o tej sowieckiej
zbrodni.

János Esterházy węgiersko-polski męczennik, Budapest-Warszawa,
2014, 43.
I. Molnár, Kegyelem…, 56.
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Syberyjskie łagry
János nazywał
„lodowatym
piekłem”.

Decyzja o odrzuceniu ucieczki musiała być dla
Jánosa straszliwie trudna. Ciężko chory na syberyjską gruźlicę, z dziurawymi płucami i zasądzonym
wyrokiem śmierci musiał wybierać między życiem
a śmiercią. Gdyby uciekł, mógł liczyć na wyleczenie
w którymś ze szwajcarskich sanatoriów. Pozostanie oznaczało śmierć przez powieszenie lub w najlepszym przypadku powolne dogorywanie w coraz
większych męczarniach. Wybrał jednak pozostanie.
Na znaczenie tego wyboru światło rzucają jego własne słowa z 1939 roku:

„Z naszej historii mogliśmy się nauczyć i tego,
że tylko takie starania zwieńczone będą
zwycięstwem, które mają swoich męczenników” 19.
W kolejnym „akcie łaski” prezydenta Czechosłowacji, kara śmierci została zmieniona na dożywocie.
By upokorzyć Jánosa, początek kary wyznaczono na
26 kwietnia 1950 roku, jakby poprzednie lata spędził
na wolności. Wszelkie starania o objęcie go amnestią
były odrzucane. W 1955 roku, znów w drodze „łaski”,
dożywocie zamieniono na 25 lat więzienia, jednak
bez możliwości odpowiedniego leczenia.
Maryszka, widząc coraz bardziej pogarszający się
stan brata, gorzko pisała do starszej siostry Lujzy:
„W ciągu sześciu tygodni schudł sześć kilo, waży
ledwo 47 kilo! [przy wzroście ponad 180 cm – red.]
19

Esti Újság [Gazeta Wieczorna], 1939. V. 14., 1.
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W tym tempie jak długo da radę wytrzymać?! To już
naprawdę zbyt wiele. Jak można kogoś tak męczyć?” 20.
Wysyłała kolejne petycje, np. o przerwę w odbywaniu kary i możliwość leczenia. Bezskutecznie.
Gorzko rozczarowana i poniżana decyzjami komunistycznych władz pisała: „Niczego, ale to absolutnie niczego nie można zrobić w tym systemie, który
uważa, że łaska nie jest objawem zmiłowania, a jej
okazanie dopiero wtedy jest możliwe, gdy kara spełni swe wychowawcze zadanie. W przypadku Jánosa Esterházyego taka sytuacja jednak nie nastąpiła
– dosłownie to mi napisano w jednej z odpowiedzi
na moje liczne prośby. Dobry Bóg wie, co robi – ale
okropnym jest nawet wyobrazić sobie, jak straszliwie
on cierpi w takich warunkach” 21.
Przenoszony z więzienia do więzienia János
nie otrzymywał specjalistycznej opieki lekarskiej.
Wprawdzie podawano mu jakieś lekarstwa, jednak
niewiele pomagały one płucom, natomiast niszczyły
żołądek. Rzadko pozwalano mu na otrzymanie paczek żywnościowych. W pewnym okresie zabroniono
posiadania książek. Poddawany był karom izolatki,
gdyż „mimo zakazu, przebywał w innych celach”.
Współwięźniowie w Lipótvárze (słow. Leopoldov)
zeznali: „Esterházy wtedy przebywał w innych celach, gdy uwięzieni tam kapłani w ukryciu celebrowali Mszę św. dla więźniów”22.
Ks. Károly Lénár, przed aresztowaniem proboszcz
we wsi Lukanénye (słow.
Nenince), tak wspominał Jánosa: „Spotkałem go w szpitalu więziennym w Lipótvárze.
Tam również dawał innym przykład. W ukryciu odprawialiśmy Msze
św. na więziennym żelaznym łóżku, za kielich
20
21
22

Więzienie
Pilzno - Bory,
gdzie w 1955
r. powszechna
amnestia objęła
większość
więźniów.
János, ubrany
już w cywilne
ubranie, został
cofnięty z bramy.

I. Molnár, Kegyelem…, 87
Tamże, 104
I. Molnár, Esterházy János élete és mártírhalála [Życie i męczeństwo J.
Esterházyego], Budapest, 2010, 346.
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służyła zardzewiała łyżka. Łagodniejsi strażnicy
przemycali wino, a

O. Ján Mastiliák
CSsR (1911 1989), słowacki
zakonnik,
kapłan współwięzień
Jánosa
świadczący o
jego świętości.
W więzieniach
spędził 15 lat.
Trwa jego proces
beatyfikacyjny.

Ks. Károly Lénár
w więzieniu
po kryjomu
odprawiał
Msze św. Ciało
Chrystusa
ukrywał u
Esterházyego.

nasi najbardziej zaufani świeccy współwięźniowie – na czele z hr. Esterházym – roznosili Przenajświętszy Sakrament innym więźniom”23 .
Podobne świadectwo złożył też František Mikloško, słowacki polityk chrześcijański, który słyszał
od współwięźnia, o. Jána Mastiliáka24 CSsR, że po
odprawianych w tajemnicy Mszach konsekrowany
Chleb „dawano na przechowanie ciężko choremu
Esterházyemu. On, gdy słyszał od więźniów w celi
wulgarne słowa, jeśli mógł, raczej wychodził z celi
i przebywał na korytarzu, by ze Świętym Chlebem
nie musieć przebywać w towarzystwie brzydko mówiących skazańców”. Na koniec swego świadectwa
František Mikloško cytuje takie słowa redemptorysty o. Jána Mastiliáka: „Naprawdę mówię Ci, Františku, my, którzy mogliśmy osobiście poznać Jánosa
Esterházyego oraz darzyć go szacunkiem, możemy
zaświadczyć, że on zakończył swoje życie i odszedł
z tego świata w opinii świętości”25.
Postawa i zachowanie Jánosa często budziły zdumienie młodszej siostry – Márii. Dziwiły ją duchowy
pokój i pogodzenie się z cierpieniami, w tym także
upokorzeniami. W swoich listach nieraz dawała temu
wyraz, uważając duchową postawę brata, bez śladu
gniewu czy pragnienia zemsty, za cud sam w sobie:
„Zapytałam, czy nie czuje nienawiści lub pragnienia zemsty wobec tych, którzy taką masę strasznych cierpień
zrzucili na niego. – Ależ, słuchaj! Dlaczego? Wszystko
jest dobrze tak, jak dobry Bóg tego chce. Skoro On
Ks. Károly Lénár, Krisztus bátor hitvallója [Odważny wyznawca
Chrystusa], Pázmáneum, Dunaszerdahely, 2009.
24 Redemptorysta o. dr Ján Ivan Mastiliák CSsR (1911 - 1989) aresztowany
został w 1950 r. z dziesięcioma współbraćmi, skazany na dożywocie
w Pradze, wyszedł na wolność w 1965 r., bez prawa pełnienia posługi
kapłańskiej. Jego proces beatyfi kacyjny otworzył 31 stycznia 2015 r. abp
Ján Babjak SJ, grekokatolicki metropolita preszowski.
25
František Mikloško, Arisztokraták [Arystokraci], w: Életünk [Nasze
życie], 1991/6, 545.
23
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to uznał za dobre, to jest to
dobre i dla mnie. Kim jestem,
by sprzeciwiać się woli dobrego Boga? W tym momencie
miałam ochotę ucałować jego
rękę. Wszak dawniej tak bardzo pamiętał każdą urazę!” 26.
Po jednych z odwiedzin tak relacjonowała położenie brata: „Biedactwo po prostu ginie tam z głodu i
od zimna, i nie ma, kompletnie nie ma sposobu, by
mu pomóc. (…) Teraz po raz pierwszy zrozumiałam słowa: Bójcie się tych, którzy nie tylko ciało,
ale i duszę mogą zatracić. Oni to właśnie robią.
Jego duszy, Bogu dzięki, nie potrafią [zabić], nie,
gdyż on nawet i teraz umie przebaczyć” 27.
Ta duchowa postawa Jánosa ujawniła się w związku z jedną z największych prób, jakim go poddano.
Było to w pilzneńskim więzieniu Bory. Prezydent
Czechosłowacji Antonín Zápotocký z okazji 10. rocznicy „wyzwolenia kraju” ogłosił powszechną amnestię. Dotyczyła ona wszystkich współwięźniów, z
wyjątkiem dwóch – Jánosa i jego kolegi. Był już w
cywilnym ubraniu. Został zawrócony z bramy.
Kolega Jánosa jeszcze tego samego dnia podjął
samobójczą próbę. Mária, pisząc o tym, nie mogła
ukryć zdziwienia, że jej brat nie czuł z powodu zawrócenia z bramy jakiegoś szczególnego wzburzenia.
„Opowiadał jak ktoś w duchu pogodzony z tym, co
się wydarzyło”. Uważała za coś cudownego, iż brat
potrafił to znieść z
niezmąconym umysłem. List do siostry Lujzy zakończyła słowami: „Do
tej pory tylko go kochałam, ale teraz już
mam też dla niego
cześć za jego potężną duchową siłę” 28.
26
27
28

Słowacki biskup
polowy František
Rábek, ks. prał.
Zoltána Ďurčo
i abp Marek
Jędraszewski
w czasie
poświęcenia
Kaplicy
Podwyższenia
Krzyża Św.

Abp Balázs
Bábel
przewodniczy
Mszy św. w
Alsóbodok, w
drugą rocznicę
pogrzebu Jánosa
Esterházyego.

I. Molnár, Kegyelem..., 47.
Tamże, 102.
Tamże, 95.
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Bardzo dużo mówią słowa Maryszki z listu do
matki:

„On, który wcześniej tak bardzo pamiętał
każdą obrazę, teraz z daleka od siebie trzyma choćby cień nienawiści wobec innych
czy odrzucenia! Lituje się nad tymi, którzy
kiedykolwiek go skrzywdzili i boli go, że tak
wielu jest ludzi, którzy w ten sposób obrażają Boga”29.

Ks. prałat Rudolf
Bošňák, b. rektor
seminarium
duchownego
w Nitrze.

Kilku słowackich i czeskich więźniów politycznych również dało świadectwo o głębokiej wierze i
człowieczeństwie Jánosa Esterházy’ego w więzieniu.
Wśród nich był osobisty znajomy papieża św. Jana
Pawła II, dr Silvester Krčméry, którzy był czołową
postacią podziemnego, słowackiego Kościoła Katolickiego. Jego praca dla Kościoła była ceniona przez
papieża, który między innymi więźniami politycznymi opiekował się Jánosem Esterházym w więzieniu
jako lekarz. Jego świadectwo o Esterházym zachował
dla potomnych jego siostrzeniec, profesor Vladimír
Krčméry.
Zmarły w 2019 roku czeski towarzysz Jánosa z celi,
Jan Janků, który przechował ulepiony tam z chleba
krzyż z twarzą Jezusa, w podobny sposób dał o nim
świadectwo:
„Esterházy znosił swój los ze szlachetną godnością,
nigdy nie narzekał. Wysoka, szczupła jego postać
z daleka rzucała się w oczy na więziennym
korytarzu, gdzie zawsze szedł z podniesioną
głową, ze spojrzeniem utkwionym w dal. Był
chudy, jego ciało było prawie przezroczyste.
Szczególnie utkwiły mi w pamięci jego palce. Same kości i skóra. Bardzo dużo cierpiał,
ale cierpienie nie złamało go, gdyż wszystko
znosił z wielką duchową siłą, z wyprostowanym kręgosłupem. Rzadko mówił o sobie.
29

János Esterházy, węgiersko-polski..., 47.
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Najczęściej, prawie zawsze o
Bogu, a mówiąc o sprawach
duchowych, pocieszał towarzyszy losu”30.
Wszystko to potwierdza
świadectwo Karela Kukala,
który był z Jánosem w więzieniach w Lipótvárze i w
Mírovie. Wyznał on, że węgierskiego hrabiego wszyscy szanowali, gdyż nie wynosił się ponad nikogo i nie robił różnicy z powodu
przynależności narodowościowej czy jakiegoś innego powodu.
Krzyż cierpień Jánosa stawał się coraz cięższy.
Mimo to, podobnie jak w czasie pobytu w łagrach,
był dla współwięźniów, w tym dla kapłanów, przykładem do naśladowania, służąc im duchowym
wsparciem. Ks. prałat Rudolf Bošňák, były rektor
seminarium w Nitrze, przebywał z nim w więzieniu w Lipótvarze. Tak go wspominał: „Jego postawa
była wzorem dla nas wszystkich. Wewnętrznie w
sposób tak bardzo zrównoważony znosił uwięzienie, jakby był nie w więzieniu, ale gdzieś w domu.
Wewnętrznie on był człowiekiem wolnym, potrafił
wznosić się ponad wszystko, co go otaczało, a zawdzięczał to swej wierze, głębokiej wierze w Boga.
(…) Promieniował cudownym duchowym spokojem.
To oznacza, że wewnętrznie w jego życiu panował
porządek. Wiedział, dlaczego cierpi. (…) Cierpienia

30

Abp Andrzej
Dzięga, metropolita
szczecińskokamieński przy
dzwonie „Esterházy”
w Centrum
Pielgrzymkowym
w Alsóbodok.

Jan Janků,
współwięzień
Jánosa
Esterházyego z
celi w Mírovie
w czasie
uroczystości
na tamtejszym
więziennym
cmentarzu.

Jan Janků, Maradt egy befejezetlen sakkjátszmám [Została mi jedna
niedokończona partia szachów], w: I. Molnár, Kegyelem…, 159.
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Bł. Vasiľ
Hopko, biskup
grekokatolicki
Preszowa,
męczennik.
Towarzyszył
Jánosowi przy
śmierci.

Verona
(Veronika)
Moravčíkova,
Słowaczka,
która pracowała
w majątku
Esterházych. W
1945 r. uratowała
rodzinę
Jánosa, później
wspierała jego
siostrę Márię. Na
wieść o śmierci
Jánosa dała
świadectwo o
jego świętości.

znosił w sposób heroiczny i w ogóle nie tracił swej
ludzkiej, duchowej postawy, godności, pomimo lat,
które musiał spędzić za kratami. W tej wewnętrznej
postawie i w godności zachowywała go jego głęboka
wiara. Duchowo on potrafi ł zwyciężać”31.
János czuł, że odchodzi. Jego ostatnią prośbą było
przeniesienie do więzienia w Nitrze lub przynajmniej
do któregoś więzienia na Słowacji, by mógł umrzeć
na ojczystej ziemi. To ostatnie życzenie, jak wiele innych, zostało odrzucone. Sześć dni przed 56. urodzinami Jánosa jego siostra Mária otrzymała telegram:
„Powiadamiam, że pani brat J. E. zmarł 8 marca 1957
r., ciało zostanie skremowane, ale nie wydane rodzinie. Podpis: Komendant”32.
Mimo podejmowanych prób, prochy brata nigdy
nie zostały wydane. Podobnie jak pożegnalny jego
list, który podyktował lekarzowi. Ten ostatni opowiedział później Márii, że János w liście „pożegnał
się z Wami i powierzył się woli Boga”.
Zmarł w 56. roku życia, po prawie 12 latach więziennej gehenny, na rękach współwięźnia, błogosławionego Vasiľa Hopko, biskupa grekokatolickiego
Preszowa, który wcześniej opatrzył go na ostatnią
drogę sakramentami. W ten sposób wysłuchana została gorąca modlitwa Jánosa jeszcze z Gułagu, by
nie odszedł z tego świata bez sakramentów.
Mária w liście do Lujzy, pisanym po Mszy żałobnej w Nitraújlak, zauważyła: „Ukarali żywego
człowieka, ale nawet zmarłemu nie byli zdolni przebaczyć”. Ból żałoby łagodziła Słowaczka Verona Moravčíková – ta sama, która w 1945 roku uratowała ich
rodzinę przed sowieckimi żołnierzami i przez lata
towarzyszenia skazanemu bratu dawała Márii schronienie. Stwierdziła ona:

„Nie musimy się za niego modlić, raczej do
niego!” 33 .
31
32
33

I. Molnár, Kegyelem...,155.
Tamże, 107.
Tamże, 108. Mária dalej zapisała: „To samo też moja przyjaciółka
powiedziała. Mąż boleści... Uważa Go za największego i
najniewinniejszego męczennika wielkiej rodziny”.
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Wielu z tych, którzy poznali Jánosa w więzieniach,
potwierdzało później jego siostrze, że brat znosił
wszelkie cierpienia z cichą pokorą i wytrwałą modlitwą, ponieważ ufał Jezusowi. Jemu ofiarowywał
modlitwy i cierpienia poszczególnych dni tygodnia w
intencji najbliższych. Z kolei każdej niedzieli składał
je za dobroczyńców i za nieprzyjaciół.
Po ludzku János Esterházy doczekał się sprawiedliwości tylko w Rosji, gdzie w 1993 roku wyrok na
niego uznano za nieważny. W swej ojczystej ziemi,
mimo kilkukrotnych prób, do dziś nie został zrehabilitowany. W 2009 roku prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie orderem Polonia
Restituta.
Miejsce pochówku prochów Jánosa zostało odkryte dopiero 50 lat po jego śmierci, w roku 2007,
dzięki pomocy Karela Schwarzenberga, ówczesnego
ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej.
Był to zbiorowy grób więźniów w praskiej dzielnicy
Motol. Fakt ten ma znaczenie symboliczne: prochy
tych, którzy razem cierpieli, mimo że wywodzili się
z różnych narodów, spoczęły w jednej mogile. Ufamy,
że razem orędują za nami w Niebie, żeby narody w
tej części Europy wzajemnie się wspierały w naśladowaniu Chrystusa.
O to też modlono się 16 września 2017 roku w czasie złożenia prochów Jánosa Esterházyego w ojczystej
ziemi, w dolnej części Kaplicy pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Alsóbodok (słow. Dolné Obdokovce) koło Nitry. Wraz z biskupami polowymi Sło-

Zbiorowy grób
więzienny w
praskiej dzielnicy
Motol, gdzie w
2007 odnaleziono
prochy Jánosa
Esterházyego.
Ks. Zoltán
Balga, proboszcz
personalnych
parafii
węgierskiej i
słowackiej w
Pradze odmawia
modlitwę o
beatyfikację
Jánosa
Esteházyego
i pojednanie
między
narodami.
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Alice EsterházyMalfatti odbiera
przyznany
pośmiertnie
jej ojcu order
Polonia Restituta
z rąk prezydenta
RP Lecha
Kaczyńskiego.

wacji – Františkiem Rábekiem i Węgier – László
Bíró, Mszy św. przewodniczył arcybiskup Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski. On też w
2018 roku, po uzyskaniu
zgody Stolicy Apostolskiej, zainicjował proces
beatyfikacyjny. Od tamtej pory Jánosowi Esterházyemu przysługuje
tytuł Sługi Bożego. Inauguracja procesu na szczeblu diecezjalnym odbyła się 25 marca 2019 roku (w
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) w Krakowie.
Sługa Boży János Esterházy i dziś daje wzór tego,
jak pozostać wiernym w naśladowaniu Chrystusa,
nawet płacąc za to najwyższą cenę: cenę własnego
życia i umierania rozłożonego na lata cierpień. Jest
wzorem ofiarowania samego siebie. W jego życiu
i cierpieniach widać upodabnianie się do Mistrza.
Najbardziej wiarygodnym tego dowodem jest potwierdzony przez wielu fakt, że do końca modlił się
i ofiarowywał cierpienia za swych prześladowców, i
że przebaczył swoim oprawcom. Tym samym daje
on przykład, że słaby i grzeszny człowiek, jeśli ufa
Bogu, nawet na największą niesprawiedliwość jest
w stanie dać Chrystusową odpowiedź. W myśl słów
św. Pawła (Rz 12,21):

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj”.
Potrzeba, by przykład życia Sługi Bożego, podobnie jak wielu innych niewinnie cierpiących, którzy – według słów Aleksandra Sołżenicyna, który
poznał Jánosa w więzieniu na Łubiance – przeszli
przez wszystkie kręgi sowieckiego piekła a mimo to
pozostali niezłomni, oddziaływał na narody Europy,
więdnącej w swym człowieczeństwie z powodu braku
wiary. Dlatego jak najwięcej ludzi winno poznać ich
38
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prawdziwe życie, chrześcijańskie świadectwo oraz
przesłanie. O tym trzeba uczyć w podręcznikach.
Prawdziwa wielkość Jánosa Esterházyego polega
na tym, że to, co głosił i czynił w czasie 12 lat swej
posługi prawdziwie chrześcijańskiego polityka, potwierdził cierpieniami podczas kolejnych 12 lat uwięzienia. Swą wiernością do końca nadał temu wieczną wiarygodność. Dziś pokazuje, do czego zdolny
jest człowiek, który ufa Bogu i Jemu zawierza siebie,
wszystkich i wszystko. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w profetycznych słowach jego przemówienia
z kwietnia 1939 roku, gdy mówił o swym chrześcijańskim i węgierskim posłannictwie. Sługa Boży
powiedział wówczas:
„Z naszej historii mogliśmy nauczyć się i tego,
że tylko takie starania zwieńczone będą zwycięstwem, które mają swoich męczenników. Przeżywamy czasy nieskończenie poważne i nadzwyczaj
ciężkie, w których nasza odpowiedzialność wobec Boga, narodu, naszej rodziny, potomnych i nas
samych jest wzmożona. Ale my podejmujemy tę
odpowiedzialność. Nie damy się ani złamać, ani
zwieść na błędne drogi, nie sprzeciwimy się prawom ani boskim, ani ludzkim, gdyż nasza ufność
i wiara w Bożą prawdę są niezachwiane. Ufamy w
naszą siłę i z podniesioną głową możemy obwieścić,
że nasze sumienie jest czyste, honor nienaruszony,
nie zgrzeszyliśmy przeciw nikomu i domagamy się
tylko i bronimy tych naszych praw, które wywalczyliśmy już w przeszłości, i które bezwarunkowo
nam przysługują. (…) Jeśli za naszą węgierskość
trzeba nam cierpieć, uczynimy to bez narzekania
czy skargi, ponieważ w takich okolicznościach
im bardziej niewzruszenie stoimy na fundamencie danych nam od Boga praw, tym bardziej wartościowymi członkami będziemy wielkiej węgierskiej wspólnoty i tym bardziej owocnie będziemy
mogli służyć z Bożą pomocą naszym odwiecznym
węgierskim celom”34.

34

Esti Újság [Gazeta Wieczorna], 1939. V. 14., 1.
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VI. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
ZAPROSZENIE DO DROGI

Przewodniczący
Węgierskiego
Zgromadzenia
Narodowego
László Kövér
przed popiersiem
Jánosa
Esterházyego
przy Kościele bł.
Władysława z
Gielniowa na
Ursynowie w
Warszawie.

Wiosną 1939 roku János Esterházy mówił o służbie
„odwiecznym węgierskim celom”, którym owocnie
można służyć tylko z pomocą Boga. Teraz już wiemy,
że słowa te były prorocze. Sługa Boży poświęcił samego siebie po to, by wola Zbawcy – służba miłości
i prawdzie – wypełniła się w nim i poprzez niego w
świecie. Można go nazwać męczennikiem miłości,
prawdy i sprawiedliwości. Przypomina – w pewnym sensie – św. Jana Chrzciciela, który nota bene
jest patronem wsi Alsóbodok: nie został skazany na
śmierć wprost za Jezusa, lecz za wierność prawdzie
i Bożemu prawu.
W aktach oskarżenia Jánosa Esterházyego nie
znajdziemy imienia Jezusa, lecz – jak stwierdził prymas Węgier kardynał Péter Erdő – Sługa Boży został
skazany na śmierć z nienawiści do jego czynów na
rzecz miłości, prawdy i sprawiedliwości. Czyny te
wypływały zaś z wiary i miłości Boga i bliźniego, a
więc z ewangelicznej inspiracji.
Aby dowiedzieć się, co János Esterházy rozumiał
pod wyrażeniem „odwieczne węgierskie cele”, trzeba zagłębić się w treść jego pism, w których często
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powoływał się na wybitne postaci węgierskiej historii, w pierwszym rzędzie na węgierskich świętych.
Fundamentalne jest zwłaszcza zrozumienie roli misji św. Stefana, króla apostolskiego oraz znaczenia
jego dziedzictwa. Esterházy często powoływał się
na „Pouczenia” świętego założyciela węgierskiego
państwa oraz Kościoła w tym kraju. Powoływał się
też na ustanowione przez niego prawa. Stanowią one
razem pewnego rodzaju testament. Jego wypełnianie
polega m.in. na budowaniu wspólnoty tworzącej państwo, wspólnoty ludów i narodów, które zamieszkują
jedną, wspólną ziemię i są z woli Boga wzajemnie
zdane na siebie. Dzieło życia świętego króla było dla
Esterházyego pewnym wzorcem i zobowiązaniem.
Powoływał się także na drugiego świętego króla,
odnowiciela – Władysława (László), którego matka
również była Polką, a urodził się w Krakowie i zmarł
w Nitrze. Chętnie przywoływał również przykłady
innych wielkich osobistości historii, które najważniejszy cel swojej działalności widziały w służbie
na rzecz innych. Byli wśród nich np. Franciszek II
Rakoczy, István Széchenyi czy Pál Teleki (który tak
wiele uczynił dla obrony Polski i Polaków w 1920 i w
1939 roku). Wszyscy ci święci, bohaterowie i znaczące
postaci, pragnąc uczynić losy narodów wchodzących
w skład wieloetnicznych Węgier lepszymi i bardziej
godnymi człowieka, zapisały się złotymi zgłoskami
w historii europejskiego kontynentu. Siłę czerpały
one ze swej chrześcijańskiej wiary, z miłości Boga
i służby Jemu.
Dla Węgier przez ponad tysiąc lat chrześcijaństwo
stanowiło źródło moralności oraz rozwoju. Dzięki
jego poznawania i przyjmowania mieszkańcy Korony św. Stefana czuli się równorzędnymi partnerami
któregokolwiek narodu Europy. Chrześcijańska nauka oznaczała nie tylko duchowe bogactwo i kulturę,
ale – po pewnym czasie – stała się także rękojmią
przetrwania, niezależnie od tego, kto w jakim języku
chwalił Boga. To „prze-trwanie” stanowi też klucz
do zrozumienia życia i dzieła Jánosa Esterházyego.
„Uczyniłem to, czym – jak czułem – najlepiej
potrafię służyć dobru żyjących tu moich węgier41
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skich Braci”, oświadczył w jednym ze swych ostatnich pism. Jednym z najważniejszych dóbr Węgrów,
którzy znaleźli się w Czechosłowacji w mniejszości,
było PRZETRWANIE jako wspólnota. Esterházy
pragnął, by to dobro realizowane było nie wbrew
Bożym przykazaniom, lecz zgodnie z nimi, według
woli Boga.
Miał przed oczami ten sam cel i te same wartości,
o które wspólnie, ramię w ramię, walczyli w Basenie
Karpackim nasi przodkowie, chociaż mówili różnymi językami,

wystrzegając się utraty ewangelicznej wiary a zarazem własnej tożsamości.
Esterházy uświadamiał sobie i głosił, iż naród
może przetrwać i stanowić żywą część europejskiej
cywilizacji tylko wtedy, gdy zachowa te dwie wartości: wiarę i tożsamość. Tylko wtedy zdolny jest zabezpieczyć swoją przyszłość na ojczystej ziemi.
Sługa Boży János Esterházy wierny był tym celom.
Wierny był też naszym Świętym i Błogosławionym
Braciom i Siostrom – aż do śmierci, aż do powolnego konania. Dlatego dzieło jego życia i świadectwo,
które pozostawił, w sposób uprawniony każą stawiać
nam pytanie: za kogo i za co dzisiejszy człowiek
gotów jest ponosić ofiary? Albo dokładniej: za co,
za kogo jesteś gotowy poświęcić siebie – umrzeć?
W szukaniu odpowiedzi na te pytania pomocą
służy nam János Esterházy i zagłębienie się w tajemnicy świętości jego życia. Temu też służy modlitwa o jego beatyfikację oraz o wypełnienie jego
duchowego testamentu. Gorąco do tej modlitwy
zachęcamy. Bądźmy kontynuatorami misji naszego brata Jánosa, tak jak o to prosił: z Bożą pomocą!
1 maja 2020 r.
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VII. LIST Z KRAKOWA
„WIERNY ŚWIADEK
CHRYSTUSA”
Dostojni i Szanowni
Uczestnicy
Uroczystości Rocznicowej,
Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą rocznicę
symbolicznego złożenia prochów Jánosa Esterházyego. Uroczystości te obchodzone są po raz pierwszy
po rozpoczęciu w Krakowie, 25 marca br., procesu
kanonicznego, zmierzającego do wyniesienia Sługi
Bożego Jánosa Esterházyego do chwały ołtarzy, jako
wiernego świadka Chrystusa w całym swoim życiu,
pełnym cierpień i prześladowań.

Ten ojciec rodziny i chrześcijański polityk
inspirował się zawsze Ewangelią i nauczeniem Kościoła, pomimo, że spotkało go za
to pozbawienie wolności i w końcu przedwczesna, męczeńska śmierć z wycieńczenia.

Uroczysta sesja
rozpoczynająca
diecezjalny
etap procesu
beatyfikacyjnego
Sł. B. Jánosa
Esterházyego pod
przewodnictwem
ks. abpa Marka
Jędraszewskiego,
25. III. 2019 r.
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Do końca dawał on świadectwo wierze w
Chrystusa i wartościom ewangelicznym,
które za naszych dni są tak bardzo kontestowane.

János Esterházy
na modlitwie.

Alice EsterházyMalfatti,
jej synowie
- Giovanni i
Roberto oraz
inni goście
w czasie
uroczystości
otwarcia procesu
beatyfikacyjnego
w Kaplicy
Arcybiskupów
Krakowskich.

Nie mogąc przybyć na te podniosłe uroczystości
osobiście, zapewniam o mej duchowej łączności z
wszystkimi ich Uczestnikami. Jestem przekonany,
że nasz Sługa Boży János Esterházy, tak jak błogosławiony biskup Vasiľ Hopko [grekokatolicki ordynariusz Preszowa - red.], na którego rękach umierał on w komunistycznym więzieniu, rychło dostąpi
chwały ołtarzy w Kościele i będzie przed Bożym
tronem orędownikiem jedności i pokoju pomiędzy
naszym Narodami.
Zachęcam do modlitwy o tę właśnie rychłą beatyfikację Sługi Bożego oraz do wzajemnego szacunku
i miłości i z serca błogosławię.
Kraków, 14 września 2019 r.
† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
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VIII. CENTRUM PIELGRZYMKOWE
SŁ. B. JÁNOSA
ESTERHÁZYEGO W
DOLNYCH OBDOKOVCACH –
ALSÓBODOK
Centrum Pielgrzymkowe swoje powstanie zawdzięcza ofiarności chrześcijanina, Węgra z Alsóbodok –
Boldizsára Paulisza i jego rodziny. Po tzw. aksamitnej rewolucji 1989 roku, w ramach odszkodowania za
ziemie zabrane im przez komunistów, uzyskali teren
wzgórza, na którym wcześniej było wysypisko śmieci
(por. Asyż i grób św. Franciszka). Ogromnym nakładem własnej pracy zagospodarowali teren, posadzili
prawie dwa tysiące drzew i stworzyli przestrzeń rekreacyjną z możliwością jazdy konnej dla najmłodszych i całych rodzin.
Boldizsárowi Pauliszowi zawsze leżała na sercu sprawa poprawy życia mieszkańców okolic Nitry,
zwłaszcza terenów wzgórza Zobor. Dlatego zakładał szkoły, organizował obozy dla dzieci i młodzieży,
festiwale folklorystyczne, wykłady i letnie uniwersytety. Wznosił budynki noclegowe i konferencyjne. Sadził też drzewa, wśród których znalazły się
odmiany z całego Basenu Karpat. Drzewa te, jak
różne pomniki oraz pamiątki historii, sprawiły, iż
Alsóbodok i jego okolice nazwać można symbolicznym parkiem pamięci regionu.
Gdy odnaleziono miejsce złożenia prochów Jánosa Esterházyego, w sercu Paulisza zrodziło się pragnienie wypełnienia ostatniej woli męczennika, by
spocząć w ojczystej ziemi. „Któż, jak nie my, ma to
zrobić?”, powtarzał. Temu celowi wraz z rodziną poświęcił swoją posiadłość, by rozpocząć na szczycie
wzgórza budowę kaplicy grobowej, która otrzymała
zaszczytny tytuł – wezwanie Podwyższenia Krzyża
Świętego. Posiada ona dwa poziomy. W dolnej krypcie złożono doczesne szczątki Jánosa Esterházyego.
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę odbyło się w 2013 roku pod przewodnictwem wikariu45
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Poświęcenie
Drogi
Krzyżowej
Wierności
przez ks. prał.
Zoltána Ďurčo,
wikariusza
biskupiego dla
Węgrów diecezji
nitrzańskiej.

sza biskupiego dla Węgrów diecezji nitrzańskiej, ks.
prałata Zoltána Ďurčo.
Pracami budowlanymi kierowali architekci Rastislav Kočajda i József Istenes. Wystrój wewnętrzny
stworzył malarz artysta Zsolt Lencsés z Balassagyarmat oraz jego współpracownicy. Prace ciesielskie wykonał István Paulisz, zaś meble intarsjowane – Árpád
Rostás. Wapienne ściany dolnej kaplicy zbudowane
zostały z kamieni z pobliskich złóż kalcytu w Pográny (słow. Pohranice).
Wzdłuż drogi prowadzącej do kaplicy stoją stacje
Drogi Krzyżowej Wierności, opartej na cierpieniach
i myślach sługi Bożego. Ustawiono je już w 2011 roku.
Pracom nad ich powstaniem przewodniczył Vince
Buják z Tardoskedd (słow. Tvrdošovce). Drogę zamyka pochodząca z Polski figura Chrystusa cierpiącego.
U podnóża znajduje się zadaszona scena: miejsce imprez kulturalnych i polowych Mszy świętych.
Poświęcenia Kaplicy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego dokonał 16 września 2017
roku arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita
krakowski, zaś koncelebransami byli biskupi polowi
Słowacji i Węgier: František Rábek i László Bíró. Po
Mszy urnę z prochami złożono w dolnej części kaplicy. Sama urna, jak i całe miejsce jest symbolem jedności męczenników w cierpieniu, a także wspólnoty
losu żyjących tu narodów oraz potrzeby pojednania i
solidarności między nimi. O to modlono się w czasie
uroczystości pogrzebowych, w których wzięli udział
m.in. córka Sługi Bożego – Alice Esterházy-Malfatti, jego wnuk – Giovanni Malfatti, liczni polscy
krewni oraz około dwóch tysięcy
wiernych ze Słowacji, Węgier,
Czech i Polski.
Od tamtej
pory w każdą
pierwszą środę
miesiąca w Kaplicy
sprawowana jest Msza

46

belivek_pl_2021.indd 46

2021. 12. 17. 14:57

święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego oraz
wypełnienia jego duchowego testamentu, czyli o
pojednanie między narodami Europy Środkowej i
Wschodniej – narodami jednej ziemi. Wezwanie
Kaplicy przypomina, że Krzyż jest znakiem, drogą
i bramą do tajemnicy Świętych Obcowania w Niebiańskim Jeruzalem.
Twórca Centrum Pielgrzymkowego Boldizsár
Paulisz odszedł do Pana 13 czerwca 2018 roku. Za
zgodą rodziny Esterházych został pochowany w
lewym skrzydle krypty Kaplicy. Pieczę nad Centrum sprawuje Fundacja na rzecz Ziemi Ojczystej
Jánosa Esterházyego.

Abp Marek
Jędraszewski
z Boldizsárem
Pauliszem,
twórcą Kaplicy
Podwyższenia
Krzyża Św.
i Centrum
Pielgrzymkowego,
w czasie
uroczystości
wręczenia
Nagrody
im. Jánosa
Esterházyego
w węgierskim
parlamencie.

MUZEUM SŁUGI BOŻEGO
JÁNOSA ESTERHÁZYEGO
Wnętrze muzeum zawdzięcza swój wygląd profesjonalnej pracy dyrektora i nauczycieli przyuniwersyteckiej (ELTE) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
Jánosa Bolyaiego. Córka Jánosa Esterházyego, Alice
Esterházy-Malfatti przekazała muzeum rzeczy osobiste ojca z więzienia, modlitewnik, okulary i różaniec oraz przedmioty z ich rodzinnego majątku, m.in.
ornaty i kościelne paramenty, które były używane w
domowej kaplicy w Nyitraújlak (słow. Veľké Zálužie).
Muzeum zostało wzbogacone także licznymi materiałami źródłowymi. Częścią muzeum jest recepcja
47
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Liczni wierni z
krajów Grupy
Wyszehradzkiej
na pogrzebie
Jánosa
Esterházyego
w Alsóbodok,
16. IX. 2017 r.

z salą konferencyjną, gdzie można nabyć pamiątki i
wydawnictwa poświęcone Jánosowi Esterházyemu.

REKONSTRUKCJA NITRZAŃSKIEGO
POMNIKA OFIAR I WOJNY ŚWIATOWEJ
17 października 2015 roku odsłonięta została rzeźba
Turula – mitycznego ptaka, który miał przyprowadzić Węgrów do Basenu Karpackiego. Jest to rekonstrukcja oryginalnego pomnika, który stanął przed
budynkiem ratusza w Nitrze dokładnie sto lat wcześniej: 17 października 1915 roku. Miał on wówczas
służyć idei wspierania rodzin żołnierzy poległych w
I wojnie światowej. Akcję charytatywną prowadził
nitrzański Czerwony Krzyż, któremu przewodziła hrabina Elżbieta Tarnowska, matka Jánosa Esterházyego. Obecna kopia owego posągu jest więc
znakiem pamięci o tej wybitnej kobiecie, znanej w
całym regionie nitrzańskim ze swego społecznego
zaangażowania i troski o potrzebujących.
Powyższe opracowanie powstało z myślą przybliżenia postaci Sługi Bożego Jánosa Esterházyego. Jest
ono zaledwie zarysem, który ma zachęcić do głębszego poznania jego życia, działalności i męczeńskiego
świadectwa oraz do naśladowania go.
Warto sięgnąć po prace cytowane w niniejszej
publikacji, po świadectwa naocznych świadków, po
pisma Jánosa Esterházyego i jego sióstr: młodszej –
Márii Esterházy-Mycielskiej oraz starszej – Lujzy, a
także po inne źródła.
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Szczerze ufamy, że w naszych krajach wzrastać będzie zainteresowanie osobą i dziedzictwem Sługi
Bożego, że jego kult będzie się rozszerzał i przyczyniał do kontynuacji jego misji. Mamy też nadzieję, że rosnąć będzie zainteresowanie Centrum
Pielgrzymkowym. Wszystkim, którzy je nawiedzą,
z serca życzymy duchowego wzbogacenia, którym
będą mogli podzielić się z innymi. Niech to wszystko służy zachowaniu i rozwijaniu duchowej spuścizny Jánosa Esterházyego – męczennika za prawdę,
miłość i sprawiedliwość.

Z LISTU JÁNOSA ESTERHÁZYEGO
Wróciłem i jestem dziś takim, jakim mnie uformowało
najmiłosierniejsze Serce naszego Pana Jezusa, na Mamy,
Twoją i Maryszki prośbę. Wiem, że przeszedłem wielką
przemianę - ale nie można mnie chwalić z tego powodu, a nawet nie wolno - bo nawet dzisiaj, kiedy się już
zmieniłem, jestem tak nieskończenie daleko od tego, bym
stał się prawdziwie takim człowiekiem, w którym Jezus,
nasz Pan mógłby znaleźć radość. I bym mógł złożyć
Panu ofiarę na przebłaganie, proszę Was tylko o skuteczne wymodlenie dla mnie u Pana Jezusa, Jego serdecznej Matki, Świętej Tereski i Istvána Kaszapa łask
dla mnie, a także siły i wytrwałości dla spełnienia tych
moich dobrych intencji”.

Prezydent
Węgier János
Áder z małżonką
w Kaplicy
Podwyższenia
Krzyża Św.
w Alsóbodok
6. III. 2018 r.
Wezwał wtedy:
„Czerpmy siłę z
postawy Jánosa
Esterházyego,
jego wiarę
przekażmy
naszym
dzieciom!”.
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Urna z prochami
Sł. B. Jánosa
Esterházyego
w drodze na
miejsce spoczynku
w upragnionej
„ojczystej ziemi”.

Węgierski
biskup polowy
László Bíró głosi
Słowo Boże w
czasie Mszy św.
pogrzebowej
Jánosa
Esterházyego
w Alsóbodok,
16. IX. 2017 r.

(…) Co mogła czuć
pełna dobroci Maryja
Dziewica, jak musiało cierpieć Jej matczyne
serce na widok cierpień
Syna, które to cierpienia
ja spowodowałem Panu
Jezusowi. A dobra Maryja Dziewica, mimo
mojej podłości, jak bardzo jest przy mnie, jak pomaga,
jak błogosławi – i to porównanie tak mnie poruszyło
i taki wzbudziło we mnie żal, że od tej pory potrafiłem całkiem inaczej się modlić i całkowicie zmieniła się
moja miłość do Maryi. I kiedy myślałem o pełnej dobroci Maryi i modliłem się, oczyma wyobraźni widziałem
przed sobą najczęściej tę figurę Matki Bożej, która stoi
w Szenc na końcu wsi (…). I podczas mojej nieobecności
dużo naprzykrzałem się dobrej Matce Bożej i najczęściej
widziałem wspomnianą figurę, jak również ten obrazek,
który widziałem u Ciebie, na tytułowej stronie książki
o fatimskich cudach. Kiedy wracałem do kraju, nocą, gdy
jechałem przez Szenc, wypatrywałem figury Matki Bożej, żeby w ciemności zobaczyć choć jej kontury. Możesz
sobie wyobrazić moją radość, gdy spostrzegłem oświetloną
grotę i tak po czterech latach mogłem zobaczyć oświetloną Maryję Dziewicę, której tak często się przyglądałem
oczyma duszy. Trzeba coś takiego przeżyć – bo nie da się
tego opisać. (List do Lujzy z 16. VI. 1949 r. - Boże Ciało)
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„Opieramy się na fundamencie Chrystusowej Prawdy, chrześcijańskiej etyki, która nie uznaje różnic
pomiędzy ludźmi, i według której synom każdego
narodu przynależy jednakowo prawo do pełnowartościowego życia. Niczego bardziej wzniosłego, bardziej szlachetnego od tej Prawdy nie jest w
stanie stworzyć nawet najbardziej wyrafinowany
ludzki geniusz. Prawda Chrystusowa zawsze jest
żywa i zwycięży!”

Pomnik Jánosa
Esterházyego
w Tatabánya.
Dzieło László
Péterfyego.

János Esterházy
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Wejście do krypty Kaplicy Podwyższenia Krzyża Św. po złożeniu tam prochów Sługi
Bożego Jánosa Esterházyego. Jedno jego pragnienie zostało spełnione - doczesne szczątki
Wejście do krypty Kaplicy Podwyższenia Krzyża Św. po złożeniu tam prochów Sługi
spoczęły w rodzinnej, ojczystej ziemi. Inne pragnienie - duchowe pozostaje wciąż
Bożego Jánosa Esterházyego. Jedno jego pragnienie zostało spełnione - doczesne szczątki
aktualne. To pragnienie, by jego Bracia i Siostry z różnych narodów razem, pojednani
spoczęły w rodzinnej, ojczystej ziemi. Inne pragnienie - duchowe pozostaje wciąż
budowali Królestwo Boże, którego znakiem, drogą i bramą jest Krzyż Chrystusa.
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