
Közös erõvel
egy sötét korszakban

Felesége tartotta életben
a katonaságmegtagadó vértanú hagyatékát

„A forráshoz vezetõ út az árral
szemben halad” – ez a refrénje an-
nak a Jägerstätter-dalnak, amely az
ausztriai St. Radegundból származó
békeapostol spirituális útját énekli
meg. Ki volt ez a Franz Jägerstät-
ter? Egy háborúellenes hõs, egy ka-
tonaságmegtagadó, akit „téves lel-
kiismereti tettéért” kivégeztek: nem
tudta szolgálni a náci há-
borús gépezetet. 2007.
október 26-án, Ausztria
nemzeti ünnepén bol-
doggá avatták. Az „in-
tézményes egyház” ez-
zel „a hit tanúságtétele-
ként” méltatta Jägerstät-
ter katonaságmegtaga-
dását.

De csendes, mélyen
vallásos felesége, Fran-
ziska nélkül – akinek há-
rom lánya, 14 unokája és
17 dédunokája van –
nem maradt volna olyan
eleven Jägerstätter vérta-
núsága. „Franziska egy
titkos, csendes hõs, egy
isteni lény jóságával és
erejével”, vélekedik az egyházköz-
ség egyik tagja, majd így folytatja:
„Kettõjüket, Franzot és Franziskát
egységnek látom.”

Franz Jägerstätter egyszerû pa-
raszt volt a felsõ-ausztriai St. Rade-
gundban, az Inn vidékén. Ez egy ki-
csi, nyugalmas hely Braunau és
Salzburg között, a németországi ha-
tárfolyó, a Salzach fölött. Franz
1936-ban vette feleségül Franziska
Schwaningert. Két évvel késõbb az
egész faluban egyedül õ szavazott
Ausztriának a nemzetiszocialista
Németországhoz csatolása ellen.
1943 márciusában kijelentette,
hogy „nem vonul be katonai szolgá-
latra”. Mint minden katonaságmeg-
tagadót, Berlinbe szállították, s a bi-
rodalmi hadbíróság 1943. július 6-
án halálra ítélte, augusztus 9-én pe-
dig Brandenburg/Havel fegyházá-
ban – további kilenc háborúellenes

személlyel együtt – a vérpadon ki-
végezték.

Amikor még kinn dolgozott a föl-
deken, gyakran megállt, és leje-
gyezte gondolatait egy füzetbe.
Ezek a feljegyzések és levelei fenn-
maradtak, s ma hatásosan szemlél-
tetik „lelkiismereti konfliktusait”.
Azzal indokolta a katonáskodás

megtagadását, hogy nem lehet egy-
szerre nemzetiszocialista és katoli-
kus: „Vannak olyan esetek, amikor
inkább kell engedelmeskedni Isten-
nek, mint az embereknek.”

A ma is élõ, 94 éves Franziska
Jägerstätter nélkül nem lett volna
olyan híres „az õ Francija”. Franzis-
ka megõrizte férje életének tanúsá-
gát, gondosan eltette, és így meg-
mentette az utókor számára a note-
szekben foglalt feljegyzéseket.
Odaadta ezeket a „lelkiismereti ku-
tató” Gordon Zahnnak, és lehetõvé
tette Erna Putz számára, hogy meg-
írja és kiadja Jägerstätter életrajzát.
A maga jólesõen szerény módján
türelmes beszélgetõtársa volt min-
den érdeklõdõnek – legyen az kato-
na, holland kényszermunkás, újság-
író, békeaktivista vagy egyházi
méltóság.

Franziska Jägerstätter kitartott
férje mellett „a sötét korszakban”

is. „Ha nem így tettem volna, akkor
senkije sem lett volna” – így írja le
szelíden és tartózkodóan „az õ
Francijához” fûzõdõ kapcsolatát.
Franziska gondolatait mély hitbeli
meggyõzõdése vezette. Mélyen val-
lásos kötõdése a meggyilkolthoz
mind a mai napig érezhetõ.

A hivatalos egyház a boldoggá
avatással annak jelét
adta, hogy helyes cse-
lekvésként értékeli Jä-
gerstätter elhatározását,
amellyel „Jézus erõszak-
mentességének szelle-
mét” követte. Azzal,
hogy szembeszállt „a
háború kultúrájával”,
„a keresztény békepa-
rancsot teljesítette”. El-
lenállásával szembefor-
dult a kor áramlatával,
és politikai felelõsséget
vállalt.

A linzi Mária-kated-
rálisban lezajlott bol-
doggá avatási szertartás
végén az özvegy, Fran-
ziska Jägerstätter meg-

csókolja férje ereklyéjét. Majd több
mint egy órán marad a templom
padjában, és fogadja a „Jägerstät-
ter-egyházközség” jókívánságait.

A következõ vasárnapon St. Ra-
degundban, Ludwig Schwarz me-
gyés püspök által tartott mise után
Franziska egy motorkerékpár oldal-
kocsijában ül – mint annak idején
„Francival”. A feldíszített temp-
lomhoz tartó körmenet során meg-
kérdezik tõle, hogyan bírta az ün-
nepségeket. „Jól”, feleli, „az embe-
rek kedvesek voltak hozzám.” Majd
hozzáteszi: „Ez nem mindig volt
így. Gyakran épp az ellenkezõje
történt.” Mosoly suhan át az arcán.
Életörömöt sugároz – a sors minden
megpróbáltatása ellenére is.

Lothar Eberhardt
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