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Esterházy János Csábon

1935. március 24-ét írtak. Akár egy
átlagos vasárnap is lehetett volna a két
világháború közötti Csáb községben.
Reggel az emberek felébredtek, kifényezték, majd felhúzták száras csizmáikat, és
elmentek a Molnár atya által celebrált
szentmisére, majd délután kisebb-nagyobb háztáji gondjaikkal voltak elfoglalva. Csakhogy, mint utólag kiderült,
nem így történt…

Szerte a faluban mindenki izgatottan
várt valamire vagy valakire, amirõl a
nótáikat próbálgató helyi rezesbanda is
tanúbizonyságot tett. A kora délutáni
órákban pedig egy kisebb tömeg zsúfolódott össze a helyi kultúrház elõadótermében azzal a céllal, hogy meghallgassanak egy politikai kampánybeszédet,
1935 ugyanis választási év volt Csehszlovákiában, mégpedig annak prágai
Nemzetgyûlésébe lehetett képviselõket és
szenátorokat juttatni. Mivel ilyen események manapság is bõven akadnak,
nem keltik fel különösebben érdeklõdésünket. Viszont a korban messzemenõleg másként értékelték az ilyen
összejöveteleket, hiszen az akkor tizenöt
éve sorsközösségben élõ felvidéki magyarság léte forgott kockán minden egyes
ilyen alkalommal.
Az izgalom és kíváncsiság akkor
hágott a tetõfokára, amikor a kultúrháznál álló emberek meghallották a rezesbanda hangos harsonáját a falu lenti
részérõl. Hatalmas tapsvihar fogadta az
éppen csak befutott három szónokot, akik
közt ott voltak Gürtler Dénes és Reicher
Kálmán, az Országos Keresztényszocialista Párt körzeti vezetõi. Harmadik, s
egyben legjobban várt társuk pedig nem
volt más, mint a párt országos elnöke, a
felvidéki magyarok mártír politikusa,
Esterházy János.
Rögtön el is kezdõdött a gyûlés,
amely Balga István (Koser), a helyi párt-

szervezet elnökének köszöntõjével nyílt
meg. Õ ismertette a vendégekkel a csábiak törhetetlen ragaszkodását és hûségét
magyarságuk iránt, majd felkérte
Esterházyt, hogy szóljon az egybegyûltekhez. Õ beszédében elismerte, hogy
Csábon, katolikus magyar falu lévén,
igazi tömeg sorakozik fel a keresztényszocialista zászló alatt, s ígéretét tette
arra, hogy megválasztása esetén az egész
szlovenszkói magyarságért fog síkra
szállni, amelyet az utóbbi idõben igen sok
sérelem ért. A csábiak bizalmát megköszönve intett búcsút, hogy késõ délután
Ipolybalogon folytassa misszióját. Éljenzés közepette távozott községünkbõl.
Nyolcvanöt év elteltével ez a páratlan
esemény valamennyiünk emlékezetébõl
kikopott, éppen ezért kisebb csoda az
újrafelfedezése. Mivel az Ipoly mentén
csupán három helyen (Kóvár, Csáb,
Ipolybalog) tartott a párt ilyen jellegû
kampányrendezvényt, joggal feltételezhetõ, hogy Csáb, mint manapság is, úgy
túl nyolcvan évvel ezelõtt szintén e térség
magyar védõbástyájaként és végváraként
mûködött, ami jogos büszkeséggel tölt és
kell hogy töltsön el bennünket! Esterházy
gondolt ránk, eljött közénk, bízott bennünk!
Igazi keresztény és hithû magyar
ember létére igazságtalan bánásmódban
részesült, elnöki kegyelemmel életfogytiglanát töltve hunyt el mostoha körülmények között a csehországi Mírovban.
Ezen erényei, valamint a népek - csakúgy
mint a szlovákok és magyarok - testvérségét hangoztatva méltón érdemli meg,
hogy máig lezáratlan ügyében végre
elõrelépés történjék. Ezen a felettébb
felemás pajzson talán az elsõ repedés
lehet az, hogy pár éve Alsóbodokon
újratemették, és 2018 novemberében a
Szentszék engedélyezte boldoggá avatási
eljárásának megindítását.
Reméljük a legjobbakat, s mi, csábiak
legyünk igen büszkék arra, hogy mára
legendává vált mártírunk egykor köztünk
is járt!
Miskei Ferenc

