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A mi jelünk...
… a kereszt, nem pedig a horogkereszt. Ez
talán az egyik legtöbbet idézett mondat Ester−
házytól, amely a szlovák elnök közelmúltbéli
rágalmazásai kapcsán ismét előtérbe került.
Amint Esterházy jele, vezérlő csillaga egész
életében a kereszt volt – s mindaz, amit e szent
jelkép megtestesít – úgy nekünk, mai felvidéki
magyaroknak maga Esterházy János lehet a jel,
amelyet bízvást követhetünk. Ebben a szellem−
ben állítottuk össze e kiadványt is, melyet
most a Tisztelt Olvasónak ím, átnyújtunk.
Az egy bizonyos témát körüljáró – mondjuk
úgy: tematikus – „különszámok” bevezetőjé−
ben illő, hogy a szerkesztő megokolja: mi in−
dokolja, mi adja az aktualitását épp az adott
témának, a tematikus különszám összeállításá−
nak. Gróf Esterházy János esetében nem is kell
kerek évfordulókba kapaszkodnunk: Esterházy
mindig aktuális, Esterházy tanítása mindig friss
és eleven, mindenkor szolgál számunkra régi
és új, megfogadott és még le nem vont tanul−
ságokkal egyaránt. (Folytatás a 2. oldalon)
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Esterházy János

A mi jelünk…
(Folytatás az 1. oldalról)
Ami e kis gyűjtemény – merthogy
előre kell bocsátanom: e különszám
szándékoltan nem több ennél – ös−
szeállítását inspirálta, az elsősorban a
szerkesztő azon személyes, „önző”
vágya, hogy a maga igencsak szerény
eszközei és lehetőségei mentén vala−
miképp adózzon az általa feltétlenül
tisztelt és becsült mártír politikus s
némi nagyképűséggel szólva: a pél−
dakép emléke előtt. Ehhez pedig
nincs szükség semmiféle apropóra. És
itt kell mindjárt megköszönnöm a
Felvidék Ma kiadójának, hogy erre le−
hetőséget biztosított…
Mint említettem, tulajdonképpen
egy gyűjteményről van szó, avagy –
vessenek meg érte, vállalom – váloga−
tásról, „ollózásról” – mégpedig a válo−
gató ízlése, kénye−kedve szerint. Az
eredeti elképzelés az volt ugyanis,
hogy talán hasznos lenne egy olyan,
az interneten bármikor elérhető gyűj−
teményt létrehozni, mely tartalmazza
az Esterházy grófról szóló összes,
interneten elérhető (illetve később
oda felkerülő) anyagot. Tanulmányo−
kat, cikkeket, interjúkat, fotókat, be−
szédeket, a kortársak elbeszéléseit és
az utókor emlékezését. No és persze
Esterházy munkáit. Az ötlet megvaló−
sításáról ugyan még nem tettem le,
mindazonáltal azt hamar be kellett
látni, hogy ez a munka meghaladja
egy vagy két ember lehetőségeit. Nos,
némileg változtatva tehát az alapkon−
cepción, maradt e kis album, mely−
ben immáron csupán arra kínálkozik
lehetőség, hogy a máig ható életmű
egy−egy szeletkéjére pillantást ves−
sünk. A cél azonban mindenkor az –
sem több, sem kevesebb −, hogy to−
vábbgondolásra, további kutakodásra,
elmélyülésre biztassuk az olvasót. Mi
csupán csak egy kiindulópontot – ha
úgy tetszik, kedvcsinálót – bocsátunk
itt most rendelkezésre, az olvasóra
bízva, hogy aztán e nyomon merre és
milyen mélységig indul és jut el.
Az itt megjelent írások kiválogatá−
sa persze erősen önkényes – mi más
is lehetne. Okozott is nem kevés fej−
törést, hogy mi maradjon benne és mi
maradjon a kimaradó írások tekinté−
lyes méretű mappájában. A gyűjte−

mény talán legértékesebb darabja –
ha szabad ilyet mondani – az Ester−
házy életéről szóló tanulmány, mind−
járt e bevezető után. Napjaink legfel−
készültebb, legkitűnőbb Esterházy−
szakértője a szerzője, nálánál avatot−
tabb „mesélője” aligha akadhatna Es−
terházy életének. De találunk írásokat
Esterházytól magától is, vagy éppen
visszaemlékezéseket a családtagok−
tól, de beszélgetéseket is egykori rab−
társaitól. Valódi gyöngyszem a Hant−
jával sem takar című monodráma,
melynek szövege szintén olvasható
lapunkban. Aki látta Boráros Imre
előadásában, bizonyára nehezen
úszta meg könnyek nélkül. Talán az
elolvasása, újbóli átélése sem hat
másként. E szövegkönyv itteni publi−
kálásával egyben a szerzőre, a nagy−
szerű íróra, publicistára, néhai kollé−
gámra és mesteremre, Siposhegyi Pé−
terre is emlékezem, aki éppen két év−
vel ezelőtt hunyt el…
Szintén a kedves olvasó figyelmébe
ajánlja a szerkesztő „A felföldi magya−
rok szenvedő Krisztusa” cím alatt talál−
ható írást. Egy különleges filmről szól,
mely sem nem dokumentumfilm, sem
nem életrajzi film, mégis egy küzdel−
mes élet hősi mozzanatait villantja fel
– hitelesen dokumentálva. Hiszen ma−
guk a tanúk szólalnak meg benne. A
film alkotóival készített beszélgetés
után e mozgóképes dokumentumgyűj−
temény megszólalóit olvashatják.
A tájékozódást szolgálja az a válo−
gatott bibliográfia, mellyel e kiadvány
zárul. Könyvek, melyek segítenek
megérteni azt a kort, melyben Ester−
házy élt, alkotott, szenvedett és már−
tírhalált halt. Mondanom sem kell ta−
lán: nem teljeskörű, hogy is lehetne
az, ám útravalónak talán megteszi.
Na és persze nem maradhatunk

adósok az aktualitásokkal sem. A
szlovák hatalmi elit legmagasabb csú−
csain ugyanis mindig gondoskodnak
arról, hogy Esterházy egy pillanatig se
nyugodhassék békében. A szlovák ál−
lamfő otromba megjegyzését mindan−
nyian jól ismerjük már, miszerint Es−
terházy Hitlerbarát fasiszta volt. Noha
e beszólás igen nagy port kavart fel,
mondhatni ez csak a jéghegy csúcsa,
vagy annak is inkább egy hajszálnyi
szilánkja. Esterházyt üldözni ugyanis
szlovák nemzeti sport. Lételem. Ester−
házy ugyanis olyasmit képvisel, amit a
fiatal szlovák állam s annak atyái−
anyái nem vállalnak, nem vállalhat−
nak fel. Esterházy maga a lelkiismeret
– számukra a rossz lelkiismeret –
amellyel képtelenség szembenézniök.
Ha megtennék, azzal a magyarokról
alkotott téziseket kellene gyökereiben
megváltoztatni, ami pedig egyenesen
lehetetlen, minthogy a magyarfóbia
egyben a szlovák nemzeti identitás,
önmeghatározás egyik definíciós ele−
me. Sajnos ez a helyzet a XXI. század
második évtizedében is, csakúgy,
mint száz esztendővel ezelőtt. Ahogy
akkoriban a Monarchia szétrobbantá−
sához volt elengedhetetlen a minden
létező nemtelen eszközt felvonultató,
magyarellenességre épített hazugság−
hadjárat, úgy most a szlovák nemzet−
államiság kereteit adja ugyanez. Es−
terházy békességre vágyó, az alapve−
tő emberi értékekre, a keresztényi sze−
retetre és kölcsönös tiszteletre, testvé−
riségre épülő politikája ebbe a keretbe
nem fér bele, sőt, szétfeszítené azt.
Maradnak tehát a komplexusok, s az
olyan gazember−géniuszok oltárra
emelése, mint amilyen például a fran−
cia ügynök Edvard Beneš.
Ilyen körülmények között egyelőre
csak remélni tudjuk, hogy azok is fel−
nőnek egyszer Esterházy szelleméhez,
akik most kígyót−békát kiáltanak rá.
Vagy inkább utódaik. Mi pedig addig
is tartsuk elevenen példáját, őrizzük
emlékét, merítsünk belőle erőt és hitet
a gáncsot vetők legyőzéséhez. Legyen
e kis gyűjtemény ehhez a célhoz való
szerény hozzájárulás. Fogadják olyan
szeretettel, amilyennel összeállítottuk.
SZŰCS DÁNIEL
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Gróf Esterházy János élete
„Molnár Imre történész, aki legjelesebb Esterházy−kutatónknak
számít, óriási szerepet játszik a mártír felvidéki magyar megismer−
tetésében. Előadásain – Bukaresttől Varsóig – szíve minden szerete−
tével szól Esterházy Jánosról; számolatlanul írja újságcikkeit és ké−
szíti könyveit a 20. század „legnagyobb” felvidéki magyarjáról, aki
bebizonyította: a szeretet a politizálás területén is a leghatalmasabb
erő.”
Ez áll annak a könyvnek a fülszövegében, mely túlzás nélkül a
legalaposabb, legátfogóbb, legkitűnőbb – mindemellett egyáltalán
nem mellesleg olvasmányos, valamint korabeli fotókkal gazdagon il−
lusztrált – munka „a magyarok Krisztusáról”. Az Esterházy János
élete és mártírhalála c. kötet bárki számára biztos eligazítást nyújt,
aki Esterházy felől érdeklődik. S talán még többet is nyer belőle, ál−
Molnár Imre
tala. E helyütt azonban nincs mód e mű részletes ismertetésére,
ugyanakkor Esterházy életútjának felvázolását aligha tudnánk más−
ként elképzelni, mint Molnár Imre kimagasló szakmai munkája nyomán. Ajánlva tehát a kedves olvasó
figyelmébe Molnár Imre kötetét (mely a Méry Ratio kiadó gondozásában jelent meg 2010−ben), az aláb−
biakban a történész egy korábban született összefoglaló tanulmányával vezetjük be Esterházy emléke
előtt tisztelgő lapszámunkat, felvillantva a mártír gróf életútjának legfontosabb állomásait. A könnyebb
áttekintést segítve egy kronológiai vázlatot is találhatnak a tanulmány után.
(a szerk.)

ESTERHÁZY JÁNOS ÉLETÚTJA
Esterházy János 1901. március 11−
én született, Nyitraújlakon, az Ester−
házy−család galántai ágáról. Családjá−
ban az ismertebbek közül való
Jeszenák János báró, aki 1849−ben
Nyitra főispánjaként lett a szabadság−
harc vértanúja. Nagyatyja, gróf Ester−
házy István, Pozsony főispánja, a ma−
gyar szabadságharcban huszárkapi−
tányként harcolt. Jutalma ezért Kuf−
stein lett. Atyja, Esterházy János gróf,
Ottó főherceg segédtisztje, a magyar
főrendiházban ellenzéki magatartásá−
ról lett közismertté. Korán meghalt
(1905), özvegye, Tarnowsza Erzsébet
egyedül nevelte három gyermekét:
Máriát, Lujzát, Jánost. Esterházy János
a gyermekkorában édesanyjától ka−
pott kincsét, a „nemzetszeretetet“ és a
„keresztény hitet“ utolsó leheletéig
megőrizte. Ő maga két gyermeket
nemzett: Jánost és Alicét. Középisko−
láit Budapesten végezte, majd birto−
kaira vonult vissza gazdálkodni. Fia−
talon bekapcsolódott az Országos Ke−

resztény Szocialista Párt munkájába.
Pályázatok kiírásával, pénztámogatá−
sokkal és szónoklataival tűnt ki. Ez
utóbbit már fiatal korában egész ma−
gas színvonalon művelte. 1932−től
lett a Magyar Népszövetség elnöke.
Ilyen minőségben vett részt a Népszö−
vetség bécsi kongresszusán, ahol fel−
szólalásában elmondta, hogy a „Nép−
szövetség magatartása egyáltalán nem
felel meg az elvárásoknak,1 hiszen a
kisebbségek panaszai nem egyenlők
az azokat tálaló különböző pártok pa−
naszaival, intézésük tehát már nem
történhet csupán adminisztratív úton.
Már 1932−ben kijelentette − mert
világosan látta −, hogy a Népszövet−
ség magatartása miatt a megoldatlan
kisebbségi kérdés Európa békéjét ve−
szélyezteti. A Népszövetség munká−
jára irányuló kritikája olyan megsem−
misítő és annyira szokatlan volt, hogy
a kongresszus soros elnöke valóság−
gal eszméletét vesztette beszédének
hatására és a gyűlést, valamint Ester−
házy beszédét félbe kellett szakítani.2
Radikalizmusa nem egyszerű

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3

Prágai Magyar Hírlap (a továbbiakban: PMH) 1932. szeptember 19. 2.
PMH 1932. július 2.1.
PMH 1932. december 15.1.

föltűnésvágyból fakadt. A Prágai Ma−
gyar Hírlapot, mely beszédeit rend−
szeresen közölte, több alkalommal
kobozták el, illetve csupán cenzúráz−
va jelentették meg. Politikai képessé−
geire Szüllő Géza figyelt fel, ő java−
solta a Keresztény Szocialista Párt el−
nökévé is,3 míg jómaga egyre inkább
a párt külügyeinek irányítójává vált.
Szüllő javaslata Budapest egyetértő
támogatásával is találkozott. A buda−
pesti politika saját céljainak megvaló−
sulását várta Esterházy politikai tevé−
kenységétől. János gróf életének és
politikai pályájának íve azonban
messze túlszárnyalta a budapesti po−
litikai elképzeléseket. Ezt a pályát há−
rom fő szakaszra tudjuk felosztani.
Az első szakasz fiatalkorának poli−
tikai csatározásait foglalja magába. A
második szakasz az 1938−ban Kassa
átadásakor elmondott híres beszédé−
től 1945. április 21−ei letartóztatás
időpontjáig, a harmadik szakasz a le−
tartóztatásától börtönbeli haláláig ter−
jedő időszakot ölelifel.
Az első időszak meghatározója a
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Az újlaki kastély

lengyel édesanyától kapott mély is−
tenhit, valamint a vegyes lakosságú
szülőhely, ahol nemcsak a magyar−
sággal együtt élő szlovákok nyelvét
tanulta meg már gyermekkorában,
hanem a zoboralji friss levegővel ma−
gába szívta annak a kölcsönös meg−
becsülésnek és toleranciának az at−
moszféráját is, amellyel a szlovák és
magyar egyszerű nép évszázadokon
keresztül tudott békésen egymás mel−
lett élni. Ebben az időszakban Ester−
házy János politikai pályáját a magyar
politikai pártok küzdelmei, s a politi−
kai küzdőterek mindennapos stratégi−
ájának kidolgozása határozza meg,
melyhez a játékteret és a szabályokat
− ha gyakran öncélú korlátozásokkal
is − a masaryki demokrácia biztosítot−
ta.
Esterházyt 1932. december 14−én
Ó−Tátrafüreden választják meg az
Országos Keresztény Szocialista Párt
elnökévé. Székfoglalójában elnöksé−
ge lényegét a szolgálatban határozta
meg. Politikája, melyet folytatni kí−
ván, „nem a dacos gyermek oktalan−
sága kíván lenni, hanem öntudatos,
bátor küzdelem a szlovenszkói ma−
gyarságot megillető jogok bizto−
sításáért“.4 Célját már egyértelműen
az autonómia megvalósításában je−
lölte meg. Ez az autonómiaelképzelés
nagyjából − anélkül, hogy ezt részle−
tesebben kifejtenénk − a kulturális au−
tonómia fogalmának felel meg. Szék−
foglalójának, de későbbi beszédeinek
is szinte állandó elemévé vált a ke−
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
4
5
6
7

PMH 1932. december 15.1.
PMH 1932. december 16. 3.
PMH 1935. június 27. 1−2.
Híradó 1936. június 23. 1−3.
Magyar Nap 1937. március 14. 4.

resztény erkölcsre épülő politika hit−
vallása. Eszerint „minden nemzet
egyenrangúságát mind ez idáig a ke−
resztény felfogás tudta biztosítani,
mert ez garantálja, hogy egy nemzet
se törekedjék a másik tönkretételére“.
Elképzeléseiben hangsúlyt helyezett
a gazdasági, kulturális program meg−
valósítására is.
Az 1935−ös parlamenti választáso−
kon képviselői mandátumot szerzett,
bár beszédeinek viharos hatása miatt
a rendőrség nemegyszer feloszlatta a
választási nagygyűléseket. A cseh ha−
talmi hegemóniát a legérzékenyeb−
ben a sajtócenzúra támadása és a ma−
gyar−szlovák összefogás kérdéseinek
hangoztatása érintette. Első parla−
menti beszédében 1935. június 25−
én világosan kifejtette: „Megkérdezé−
sünk nélkül csatoltak minket Szlo−
venszkóhoz, akkor legalább azt el−
várjuk, hogy kisebbségi, kulturális,
nyelvi és gazdasági jogainkat a min−
denkori csehszlovák kormányok
100%−ig betartsák.“5 Parlamenti viha−
rokat kiváltó beszédeiben (szinte
minden alkalommal elsőnek jelentke−
zett szólásra) a közbevetésekre azon−
nal válaszolt, cseh, szlovák vagy né−
met nyelven. Választási körútjain fel−
váltva tartott magyar és szlovák nyel−
vű beszédeket. Interpellációiban a
magyar falvak neveinek elszlováko−
sításától kezdve az iskolai, gazdasági−
szociális kérdéseken át a kulturális
ügyekig a kisebbségi élet palettájának
minden árnyalata helyet kapott.
8

1936−ban a két magyar párt (az Or−
szágos Keresztény Szocialista Párt és
a Magyar Nemzeti Párt) egyesülése−
kor az egységes magyar párt ügyveze−
tő elnökévé választoták.6 Aktivitása
ekkor szélesedett ki igazán: jószerivel
alig van Szlovákiának olyan magyar−
lakta települése, ahová − nem sajnál−
va idejét, fáradtságot nem ismerve −
ne látogatott volna el személyesen. A
„Gráf úr“ közvetlenségével, egysze−
rűségével, demokratikus gondolkodá−
sával egyértelműen rácáfolt arisztok−
rata származására, s csaknem minden
idejét választói körében töltötte. Úgy
tűnik, ez a szolgálat nem fárasztotta,
ellenkezőleg, megsokszorozta erejét.
Ragaszkodása népéhez nem a politi−
kai karrier érdekében kialakított póz
volt, hanem mélyen átélt, a gyakorlat−
ban megvalósuló felebaráti szerete−
ten alapult. Ez idő tájt gyakorta volt
céltáblája a szlovenszkói baloldali
magyar értelmiségiek (köztük Fábry
Zoltán)7 támadásainak, akik beszéde−
it üres szólamhalmazként, gesztusait
az úri kaszinók szabályozta magatar−
tásként értelmezték. E bírálatokat leg−
gyakrabban az indokolta, hogy a ve−
hemens nyilatkozatokat Szlovenszkó
egyre romló gazdasági, szociális kö−
rülményei közepette nem követték
valóságos változások.8 Mindezt azon−
ban Esterházy is látta és szóvá tette,
ám ez kevésnek bizonyult a valósá−
gos változtatások kieszközlésére.
Amit ez időben tenni tud, az azon fel−
ismerésének hirdetése és képviselete,

A baloldaliak ellenszenve kettős eredetű volt: egyrészt korszerűtlen−
nek és a konzervatív értékekhez mereven ragaszkodó alakulatnak
tartották az arisztokratikus vezetésű keresztényszocialista pártpoliti−
kát, másrészt a túlzó .ellenzékieskedés“ miatt attól is tartottak, hogy
Csehszlovákia felbomlásával szabaddá válik az út a náci Németor−
szág keleti irányú terjeszkedése előtt.
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hogy „a kisebbség életében bátorság−
ra és őszinteségre van szükség a ba−
jok feltárásában“.9 Nem rajta múlott,
hogy az államhatalom ugyanezt a bá−
torságot és őszinteséget nem a bajok
elismerésével és orvoslásával viszo−
nozta. Ugyanakkor tényként megálla−
pítható, hogy politikai kvalitásai éle−
tének ezen időszakában a későbbi
beérésnek csupán az előjeleit mutat−
ták. A politika szerinte megérzés kér−
dése. Pontos ráérző és azonnali ítélő−
képessége segítette, hogy helyesen
tudjon dönteni a politikai zűrzavar−
okban is. „A nagy döntések pillanatá−
ban ez a könnyelmű, örökké mosoly−
gó férfi római magatartásról tett
bizonyságot“ 10 −írja Peéry Rezső.
Nem a politikai lavírozás, hanem ál−
láspontjának állhatatos védelme jel−
lemezte őt. A Csehszlovák Köztársa−
ság politikai viszonyai közt a tiszta
demokrácia felé vezető alkotmányos−
ság európai hagyományainak képvi−
selői közé sorakozott föl.
Az 1938−as év viharos gyorsaságú
eseményei közepette sem a feltétel
nélküli lelkesedésre, hanem a mér−
sékletre, a józan ész és a döntőképes−
ség megőrzésére szólította fel a lakos−
ságot. Az igazi meglepetést azonban
azzal okozta, hogy Kassa képviselője−
ként a város átadásakor bejelentette −
a Szlovákiában visszamaradt mintegy
65–70 ezer magyarral vállalt sorskö−
zösségben − Szlovákiában maradását.
Többek közt azt mondta: „Mi,
ittmaradt magyarok ígérjük, hogy ke−
zet adunk az itt élő szlovák testvére−
inknek és velük együtt dolgozunk egy
szebb jövőért. Az ideát lévő magya−
roktól pedig kérem, hogy az idecsa−
tolt szlovákok nemzeti érzéseit tart−
sák a legmélyebb tiszteletben, enged−
jék meg, hogy ugyanúgy élhessenek
itt, mint ahogy azt mi magunknak
odaát követeljük.11
Politikai pályafutásának második
szakasza az 1938−tól terjedő időszak,
mely életének csúcsteljesítményeként
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értékelhető. 1938 a szlovenszkói ma−
gyarság számára nemcsak fizikai, ha−
nem lelki kettészakadást is jelentett.
Egyfelől az anyaországhoz visszatérő
nemzettest eufórikus lelkesedése,
másfelől a Szlovákiában maradó ma−
gyarság mély válsága volt érezhető.
Az új szlovák vezetés (amelynek po−
litikai szempontú értékelése nem cél−
ja e tanulmánynak), alaposan hozzá−
járult a magyarság lelki válságának
elmélyüléséhez. 1939−ben betiltották
a SZEMKE−t, az Új Hírek kiadását (e
lap kiadását 1938−ban Esterházy indí−
totta és szerkesztésével olyan balol−
dali gondolkodású értelmiségieket bí−
zott meg, mint Győri Dezső és Floch
István).
A magyar párt tevékenységét gya−
korlatilag megbénították. 1938−tól
1945−ig a párt számára tilos volt a po−
litikai nagygyűlések és a demonstráci−
ók szervezése. Esterházy jószerével
csupán a sajtón keresztül érintkezhe−
tett a tömegekkel. Korlátozták a szlo−
vákiai magyar gyermekek és fiatalok
magyarországi utazásait, 1939. szep−
tember 12−én pedig rendőri felügyelet
alá helyezték a párt vezetőjét, Ester−
házy Jánost is.12 Esterházy heroikus po−
litikai tevékenységének eredménye
volt, hogy ennek ellenére változtatni
tudott a szlovákiai magyarság lelki ál−
lapotán, amit az is bizonyít, hogy
1939 őszére a pozsonyi középiskolák−
ba beiratkozó tanulók létszáma már
meghaladta az 1938 előtti létszámot. E
szorongatott helyzetben Esterházy
szinte állandó munkatársává vált a
szlovákiai magyar sajtónak és könyv−
kiadásnak. A lap betiltása és a szer−
kesztőség bezárása után Budapestre
sietett, hogy a magyarországi szlovák−
ság számára kijárjon egy napilapot,
melyért cserébe ő is egy új napilapot
és egy hetilapot tudott alapítani. Ez a
napilap lett az 1944−ig működő Ma−
gyar Hírlap, melynek szerkesztőségé−
ben összevonta a korábbi két sajtóor−
gánum, az Esti Újság és az Új Hírek
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legjobb munkatársait. Köztük akkor
már több, baloldali nézetei miatt üldö−
zött szlovákiai magyar értelmiségi is
helyet kapott. Az állandó gáncsosko−
dások, politikai támadások csak fokoz−
ták munkakedvét. Közszájon forgott
több mondása, pl.: „Kibírtuk a Bach−
korszakot, kibírjuk a Mach−korszakot
is“.13 1939 végén, amikor legjobban
gyülekeztek a magyarság felett a vihar−
felhők, az Esti Újság riportere állás−
pontjának és magatartásának alakulá−
sáról kérdezte Esterházyt: „Sem állás−
pontom, sem magatartásom nem függ
attól, hogy ez vagy az a kormány ezt
miképp méltányolja, mert a kormá−
nyok élete múlandó, a népeké azon−
ban örök, hacsak maguk nem ássák
alá létüket“14 – válaszolta. 1940. au−
gusztus 11−én megalakult a Szlovákiai
Újságírók Szövetsége magyar osztá−
lya. Az alakuló közgyűlésen Esterházy
Somos Elemért elnökké, Floch Istvánt
alelnökké15 nevezte ki. A legfeszültebb
politikai légkörben is maradt ereje az
anyaországra figyelni. A földreform−
mal kapcsolatos magyarországi vitákra
reagálva egy agrárföldrajzi kiállítás
kapcsán táviratban üzeni meg a ma−
gyar arisztokráciának, hogy neki 5
ezer holdjából csak 250 holdját hagy−
ták meg szántóföldnek és 600 holdnyi
erdeje maradt, mégis elégedett, sőt en−
nél nagyobb áldozatra is készen áll, ha
erre lesz szükség. A magyar arisztokra−
ta társadalom fölzúdulása ellenében
Kodolányi János köszönte meg a Ma−
gyar Nemzet hasábjain a jól érthető
üzenetet. „Emlékezzünk csak, Móricz
Zsigmond azt írta annak idején, hogy
a csehszlovákiai magyar ifjúság mé−
lyebben magyar, mint a magyarorszá−
gi, őszintébben nézi és vallja az életet,
bátrabban vállalja, következetesebben
szolgálja. És most íme Esterházy János
gróf tanítja ki nagybirtokos osztályun−
kat áldozathozatalból, sorsvállalásból,
hitből, korszerűségből. Ő, aki ottma−
radt a kis töredék−magyarság élén, egy
sorsban vele, primus inter pares“.16 Az
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Híradó 1936. október 5. 5.
Peéry Rezső: A két Esterházy. In.: Malomkövek között EPMSZ, Bern, 1977. 54.
Magyar Nemzet 1938. november 12. 2.
Pesti Magyar Hírlap 1939. szeptember 10. 3.
Szalatnai Rezső memoranduma: Magyarok Csehszlovákiában 1938−1945. Kézirat 26. In. Magyarságkutató Intézet Archívuma 100911990.
Esti Újság, 1939. december, karácsonyi szám 3.
Baloldali demokratikus álláspontjuk miatt sokszor üldözött szlovákiai magyar újságírók. Floch István 1941−ben börtönbezárása közben szerzett
betegségébe halt bele közvetlenül a szabadulása után. Sírjánál Esterházy János mondott búcsúbeszédet.
16 Magyar Nemzet 1938. november 13.18.
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őt magát és pártját érő politikai sortűz−
nek az volt az egyetlen oka, hogy nem
alkudott meg az egyre zajosabb han−
dabandázással követelődző szlovák
néppárttal és a Karmazin által vezetett
szlovákiai németek fasiszta pártjával.
(Esterházy ez időben egyetlen hivata−
los találkozón sem vett részt e pártok
képviselőivel.) Az általuk képviselt
szélsőjobboldali irányzatokkal nem
politikusként, hanem keresztény világ−
nézetéhez ragaszkodó emberként tu−
dott szembehelyezkedni.17 Sem komp−
romisszumot, sem szövetséget nem
volt hajlandó kötni a nácizmus, de a
kommunizmus eszméjével sem. Arra
sem volt hajlandó, hogy taktikai meg−
gondolásokból az egyikkel a másik el−
lenében szövetkezzék. „Hogy mi nem
alakultunk át nemzeti szocialista párt−
tá, ennek megvan a maga oka. Ez né−
met produktum, amit mi nem isme−
rünk el. A józan ész az önfegyelem, az
igazi magyar felfogás követeli ezt meg
tőlünk“18 – nyilatkozta az Új Híreknek.
A háború kitörésekor szózatban kéri a
szlovákiai magyarokat, hogy „e nehéz
időkben igyekezzék mindenki legjobb
tehetsége szerint követni a felebaráti
szeretet parancsát“.
Kitartó politikai tevékenykedése a
háborús Európa egyre komorabbá vá−
ló ege alatt is meghozta a szlovákiai
magyarság számára a maga gyümöl−
cseit. 1941 augusztusában megalakí−
totta az első Pozsonyi Takarékbank
Rt−t, amely a szlovákiai magyarok tör−
ténetének mindmáig egyetlen pénz−
intézete lett. Ugyanebben az évben
megnyitotta a Pozsonyi Madách
Könyvesházat20 és 1942−ben újjáala−
kította és működtette a SZEMKE−t.
Leglátványosabb programja, a Szlo−
vákiai Magyar Házak hálózatának
terve is ekkor indult el a megvalósu−
lás útján. Ez a hálózat magyar kultúr−
házak fölépítését jelentette a magyar−
lakta helységekben. Célja az volt,
hogy összetartsa a magyar szervező−
erőket és összefogjon minden magyar
tevékenységet. Ez a munka lelki−szel−
lemi összetartozás kialakítását is je−
lentette, és nem merült ki pusztán a
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szervezésben. Esterházy vezetésével
egy 60 tagú szervező bizottság ala−
kult. Pozsonyban, Nyitrán, Iglón és
Eperjesen létrejöttek az első mintahá−
zak. E házakban pártiroda, kultúr−
egyleti helyiség, díszterem, szín− és
moziterem, tornaterem, a szegények
számára melegedő, gyermekszobák,
kávéház és vendéglő, könyvkereske−
dés, valamint háziipari üzlethelyiség
kapott helyet.21 A hálózat kiépítésére
országos gyűjtés indult. A szétdara−
boltságban élő szlovákiai magyarság
problémáit e mozgalom által sikerült
komplex kérdéssé ötvözni. Esterházy
a megbénított pártot egyre határozot−
tabban a szlovákiai magyarság gaz−
dasági és érdekvédelmi szervezetévé
formálta át, miközben egy percig sem
szűnt meg követelni a kisebbségnek
kijáró jogokat. Ugyanilyen kitartással
szervezte meg az önálló Szlovákiá−
ban maradt magyar néptöredék poli−
tikai képviseletének kiépítését is. „Az
itt élő népcsoportok mindegyikének
meg kell adni és az alkotmányba kell
foglalni mindazokat a lehetőségeket,
melyek a teljes élet eléréséhez szük−
ségesek, azaz a teljes egyenjogúsá−
got, a korlátlan szabadságot és az ön−
rendelkezési jogot.“22 A szlovákiai
magyarságnak szüksége volt Ester−
házy buzdító szavaira. Képviselői
magatartása követhető és követendő
példává vált. „Az a nép, mely szük−
ség esetén így tud helytállni magáért,
nem veszhet el az annyira nehéz vi−
szonyok között sem, mint amilyenek
közt most élünk... A szlovákiai ma−
gyarság első feladata akár a múltban,
akár ma, értékeinek és erejének meg−
őrzése. A második feladat ugyanilyen
fontos, ha nem fontosabb: az érték és
az erő továbbfejlesztése a megszen−
telt nemzeti hagyományok alapján“23
− írta 1941−ben, húsvéti beszédében.
A tennivalók közt arra is volt ereje,
hogy figyelemmel kísérje az anyaor−
szági állapotokat. ,Akik idehaza, Ma−
gyarországon élnek, nem is gondol−
nak arra, mennyire fontos a szomszé−
dos államokban élő magyarság szá−
mára, hogy tájékozódva legyen az

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
17 Emlékezés Esterházy Jánosról Felvidéki Tudományos Társaság értesí−
tője, Cleveland, 1957. I. szám 1−2.
18 Új Hírek 1939. április 4. 1.
19 Új Hírek 1939. szeptember 3. 1. ű
20 Új Hírek 1941. szeptember 2. 3.
21 Felvidéki Magyar Hírlap 1939. január 1. 5.
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anyaország életéről, politikai, gazda−
sági, szociális viszonyairól és a lehe−
tőség határai közt legalább szellemi
kapcsolatot tartson fenn a hazai kul−
túrával, tudománnyal, hogy abból
erőt és bizalmat meríthessen az ide−
gen környezetben is ahhoz, hogy ott
is megmaradhasson magyarnak és
gyermekeit is így nevelhesse... de
nemcsak nekünk kell ismernünk a
hazai állapotokat, hanem a magyar−
országi közvéleménynek is tudnia
kell rólunk, a mi életviszonyainkról,
helyzetünkről s a körülöttünk történő
eseményekről. Megnyugtató azt tud−
ni, hogy a kisebbségben a magyar
nincs egyedül, nincs magára hagyat−
va, hanem vele érez, mögötte van az
anyaország közvéleménye. Mindent
megteszek a magyar párt elnökeként,
hogy a szlovákiai magyarság a lehe−
tőség határai közt tájékozódást nyer−
jen az anyaország életéről, életviszo−
nyairól, mindarról, ami lelkesítő,
buzdító számára. Cserébe én is sze−
retném tájékoztatni a magyar
közvéleményt.“24
A Debreceni Nyári Egyetem hall−
gatósága arról faggatja Esterházyt,
hogy véleménye szerint a magyaror−
szági fiatalok miként szolgálhatnák
leginkább a Szent István−i eszmét. Es−
terházy válasza egyszerű: „Tanuljá−
tok a hazai nemzetiségek nyelvét,
mert ezzel jobban megismeritek az
életüket, és ezzel szolgáljátok a Szent
István−i örökséget is.“25
A kisebbségi helyzettel kapcsola−
tos elméleti írásaink lényege szerint a
kisebbségi sors jövője két tényezőn
áll vagy bukik: 1. A kisebbség szelle−
mi kvalitásán, azaz ellenálló erején,
2. Az államhatalom kisebbséggel
szembeni magatartásán.26 Esterházy
politikai programjában e két követel−
mény fontos kiegészítője volt a ha−
gyományőrzés. Peéry Rezső írja róla:
„Abban a földcsuszamlásban, amely
az addigi emberi és polgári civilizáci−
ót maga alá temette, Szlovákiában ő
(és húga) tüntető hűséggel ragaszko−
dott az elmerült világ erkölcsi mérté−
keihez. A kispolgári őrület és nihiliz−

Új Hírek 1941. április, húsvéti szám 1.
Uo.
Debreceni Szemle 1944. február 25.
Új Hírek 1941. augusztus 15. 2.
A nemzetiségek viszonya az államhatalomhoz. Debrecen, 1942. 26.
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mus korában egyre nyilvánvalóbb el−
szántsággal tudott megmaradni em−
bernek, patriótának, és keresztény vi−
lágpolgárnak. Ellenfele volt a régi
Csehszlovákiának, de sohasem barát−
kozott a köztársaságot elpusztító fa−
siszta eszmével.“27
Ezzel a könnyed eleganciával tette
karba kezét a szlovák parlament ülés−
termében 1942. május 12−én a 68−as
számú törvény megszavazásakor is,
mely Németország után elsőként ren−
delte el a zsidók deportálását. A par−
lament 80 képviselőjének karja az
övé kivételével egy emberként len−
dült a magasba. Ekkor, a náci hadigé−
pezet diadalának tetőpontján még
nagyon kevesen mertek reménykedni
a szövetségesek győzelmében. Ester−
házy tiszta lelkiismerettel és józan és−
szel szállt szembe az őrület logikájá−
val. Németország szlovákiai követe e
hír hallatán azt mondta, hogy ,aki ma
ilyet mer tenni, azt én Közép−Európa
legbátrabb emberének nevezem“.28 A
szlovákiai fasiszta lapok (Grenz−
bote,29 Gardista) támadásainak ke−
reszttüzébe kerülő Esterházy azon−
ban nem állt meg e kissé színpadias
gesztusnál. Peéry írja: „Neki köszön−
hetem, hogy sok baloldali gondolko−
dású társammal együtt nem táborban,
hanem tető alatt éltem át a sötét
időszakot.30 Esterházy többek között
Peéryvel íratta művelődéspolitikai
beszédeinek vázlatát. „Én politikus
vagyok, Ön ehhez jobban ért, Tanár
Úr! A lényeges dolgokban úgyis
egyetértünk“.31 Az életmentésekért
kapott hálálkodásokat egyszerű váll−
rándítással köszönte meg. Az egész
nemzetet sújtó erkölcsi válságban a
kisebbségi szlovákiai magyarok em−
berségre, józanságra szomjazó maga
tartását tanúságtételként élte át maga
is. Erre egyetlen forrásként a keresz−
ténységből, Jézus etikájából tudott so−
sem degradálódó fedezetet meríteni.
1943 februárjában a magyar párt köz−
ponti vezetőségének ülésén, szem−
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ben a szlovák kormánykörök egyre
merevebb álláspontjával így fogalma−
zott: „Mi békés együttélést akarunk a
szlovákokkal, hisz minket egy szent
és örök gondolat tölt el, mely nem is−
mer gyűlölködést, egyenlőtlen bánás−
módot a Duna−medencében élő kö−
zös sorsra ítélt nemzetek fiai között...

Azt vallom, hogy a politika a kiegye−
zés művészete. Arra törekszem, hogy
a félreértések kiküszöbölődjenek a
szlovák és a magyar nép közt, és az
elkövetkező súlyos időkben ne bizal−
matlankodva, hanem egymást megér−
tő és egymást segíteni kész testvérek−
ként álljunk egymás mellett. De az el−
lentétek áthidalásához és a félreérté−
sek tisztázásához feltétlenül szüksé−
ges, hogy ismerjük az igazságot.“32
Magyarország 1944−es hitleri meg−
szállásakor tüntetően beszüntette a
Pozsonyi Magyar Hírlapot, bár ezt a
kormány nem engedélyezte. Ester−
házy ekkor utasítást adott a nyomdá−
szoknak, hogy a nyomdagépeket „ke−
zeljék meg homokkal“.33 A szlovák
nemzeti felkelés kitörése idején utasí−
totta a lapot, hogy ne közöljön felke−
lésellenes cikket. A Magyar Hírlap
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volt az egyetlen, amely tárgyilagosan
tudósított az eseményekről és követ−
kezetesen „szlovák felkelőket“ emle−
getett írásaiban.34 Budapestről gyógy−
szert juttatott el a bekerített partizá−
noknak. Állandó kapcsolatot tartott a
besztercebányai központtal. Dönté−
seiben határozott volt és ebből nem
engedett a kockázat növekedésével
sem.
Már mindenki menekült körülötte,
amikor ő még a maradás mellett dön−
tött. „Ha Önöket maradásra buzdí−
tom, nekem is itthon kell maradnom,
bármilyen sors elé nézek, mindennel
ide kötődöm ehhez a néphez, vele
kell maradnom a nehéz időkben is.“35
Üldözött cseh családokat segített,
akik a szlovák hatalom elől menekül−
ni kényszerültek. 600 magyarországi
szlovák vasutast közbenjárására vet−
tek vissza állásába Magyarországon.
Zsidókat segített az emigrációba ju−
táshoz. A zsidók kizárását a pártból,
illetve a fasiszták bejutását a pártba
tagfelvételi zárlattal próbálta kivéde−
ni. A párt zsidó tagjait álnéven to−
vábbra is nyilvántartásban tartotta.
Számos antifasiszta szlovák és német
lépett be pártjába, hogy itt védelmet
és menedéket találjon. Kifinomult ér−
zékenységgel szolgálta a szlovák−ma−
gyar kapcsolatok fennmaradását e ne−
héz időkben is, mert látta, hogy a Ke−
let−Európa birtoklásáért folyó diplo−
máciai csatában a szlovák népet
ugyanolyan veszély fenyegeti, mint a
magyart, ezért a veszély ellen véde−
kezni is közösen kell. „A szlovák né−
pet nem tekinthetjük sem idegennek,
sem ellenségnek, hisz évszázadokon
át közös hazában éltünk.“36 Passzív
ellenállása miatt egyre több támadás
éri az uralomra jutó szélsőjobboldal
felől. 1944 karácsonyán Szálasiék le−
tartóztatták és Budapesten arra
kényszerítették, hogy mondjon le
pártvezetői tisztségéről. Ezt meg is
tette, de a szlovákiai magyar párt
mégis egy emberként újra őt válasz−
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Peéry Rezső: i. m. 51.
Hokky Károly: Közép−Európa legbátrabb embere Dél−amerikai Magyarság, 1957. április 12. 4.
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Magyar Hírlap, 1943. szeptember 5. 2.

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2011/II.
totta vezetőjéül. Ekkor nemkívánatos
személynek nyilvánítva kiutasították
a pozsonyi magyar nagykövetség−
ről.37 Ennek ellenére a magyarországi
jobboldali befolyás sohasem tudott
érvényesülni a pozsonyi, illetve a
szlovákiai magyarság köreiben. A há−
ború vége felé úgy tűnik, a harapófo−
gó bezárult körülötte. A visszavonuló
Gestapo valóságos hajtóvadászatot
ellene.
Menekülnie,
indított38
bújkálnia kellett, így tudta átvészelni
a háború utolsó napjait. Ekkor is he−
lyén marad, hűen korábbi szavaihoz.
„Mi a történelmünkből megtanul−
hattuk azt is, hogy csak az olyan tö−
rekvés jut diadalra, melynek mártírjai
vannak. Végtelenül komoly és rend−
kívül súlyos időket élünk, amelyek−
ben fokozott a felelősségünk Iste−
nünkkel, nemzetünkkel, családunk−
kal, utódainkkal és magunkkal szem−
ben. De vállaljuk ezt a felelősséget.
Nem fogunk sem megtörni, sem hely−
telen utakra tévedni. Nem fogunk ös−
szeütközésbe kerülni sem az isteni,
sem az emberi törvényekkel, mert
rendületlen a bizalmunk és hitünk az
isteni igazságban. Bízunk a magunk
erejében és emelt fővel hirdethetjük,
hogy lelkiismeretünk tiszta, becsüle−
tünk érintetlen, nem vétettünk senki
ellen és csak azokat a jogainkat köve−
teljük és védjük, melyeket már a
múltban kiharcoltunk és amelyek fel−
tétlenül megilletnek minket... Ha
szenvednünk kell magyarságunkért,
panasz és zokszó nélkül tesszük ezt,
mert mentül szilárdabban állunk
ilyen körülmények között, Isten adta
jogaink alapján annál értékesebb tag−
jai leszünk a nagy magyar közösség−
nek és annál eredményesebben tud−
juk majd szolgálni Isten segítségével
örök magyar céljainkat.“39
Alakja a háború befejeztének zűr−
zavarában tűnik fel újra. 1945. április
21−én a szlovák rendőrség szovjet
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közreműködéssel letartóztatja40 majd
Beneš jóváhagyásával átadja őt a
KGB−nek. Élete innét kezdődő utolsó
szakaszának rekonstruálását csak ho−
mályban tapogatózva tudjuk elvégez−
ni. A kutatás eddig ismert tényei sze−
rint a KGB által a Szovjetunióba hur−
colt Esterházyt Moszkvában bíróság
elé állították azzal a váddal, hogy
Szlovákiában „fehérekből álló parti−
zánosztagot szervezett a szlovák
nemzeti fölkelés letörésére“.41 E kép−
telen vádiratot csupán akkor írta alá,
amikor megfenyegették, hogy nővére
is az ő sorsára kerül. A Gulágok pok−
lát is megjáró Esterházy János egy ar−
hangelszki ólombányában végzetes
tüdőbetegséget kapott, egészségi ál−
lapota válságosra fordult.
Közben idehaza, Pozsonyban
1947. szeptember 16−án távollétében
kötél általi halálra ítélte a Pozsonyi
Szlovák Nemzeti Bíróság. A tárgyalás
elnöke Karol Bedrna, a bírák közt volt
Andrej Bagar színművész és dr.
Cerno miniszteri tanácsos. A vád el−
lene a Csehszlovák Köztársaság fel−
bomlasztása és a fasizmus kiszolgálá−
sa volt. Védője, dr. Cikvanová a tár−
gyalás kezdetén bejelentette, hogy
mivel csupán öt napja kapta meg a
vádiratot, nem tudott felkészülni a
tárgyalásra és ezért halasztást kért. A
bíróság a kérelmet elutasította,
ugyanígy a tanúk meghallgatását is. A
védő Esterházy mellett felhozta, hogy
csehszlovák hazafiak egész sorát
mentette meg és lehetővé tette, hogy
Budapesten át Belgrádba, majd Lon−
donba mehessenek. Így jutott Lon−
donba 1944−ben Viest tábornok, az
emigráns csehszlovák kormány had−
ügyminisztere, aki a szlovák nemzeti
fölkelés katonai vezetője is volt. A
vád bizonyítékként a szlovák parla−
ment naplóiból Esterházy felszólalá−
sait idézte, ezek azonban javarészt
gazdasági témákat érintettek. Terhelő
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adatként azt hozták fel, hogy Ester−
házy beszédeiben Bratislava helyett
következetesen Pozsonyt használt,
valamint, hogy 1943 augusztusában
Propádon azt állította, „a Tiso−féle
Szlovák Köztársaság svindli, mint
ahogy az egész ország szélhámosság−
ra épült.“ A védelem szerint egyetlen−
egy vádpont sem bizonyítható, legke−
vésbé a fő vádpontok. 1938. október
6−án a zsolnai határozat meghozata−
lánál Esterházy nem volt jelen. (Itt
Szlovákia autonómiájáról döntöttek.)
Ugyanígy nem vett részt 1939. márci−
us 14−én a pozsonyi nemzetgyűlés
ülésén, ahol kikiáltották Szlovákia el−
szakadását. Semmilyen kapcsolata
nem volt Henleinnel, sem Tisóval. A
magyar párt érdekvédelmi szerepet
töltött be,. nem pedig ideológiait. A
védelem indokként hozta fel azt is,
hogy Esterházyn kívül a szlovák par−
lament valamennyi képviselőjét fel−
mentették. A bíróság negyedórányi
gondolkodás után a 3. § alapján hir−
dette ki a halálos ítéletet. A tárgyalás
mindössze három óráig tartott.42
Fábry Zoltán ezzel kapcsolatban a
következőt írta: „Megrendülten, tehe−
tetlenül és szívütötten állunk az ítélet
előtt. Az igazság újra csatát vesztett
Szlovákiában. Halálos ítélet: mentő
körülmény nélküli végkonklúzió. Kö−
télhalál: aljas indokból elkövetett tett
megbélyegzése. És a tempó és a gyor−
saság, amivel ezt az ítéletet keresztül−
hajszolták, egyetlenegy tárgyalás su−
bája alatt. Micsoda nemzet ez! A
nyílt fórumon, a világ színe előtt, mi−
csoda bátorság, mekkora arcátlanság
így hazudni. Hitler tanulni jöhetne!
Nem hiába volt Szlovákia a führer
mintaállama. Most fölülmúlta meste−
rét is. A Karmasin által dirigált Mach
Sándor csak a politikai szabadságtól
fosztotta meg Esterházyt és pártját. A
Hitler legyőzésével keletkezett új ál−
lam, ez az állítólagos antifasiszta és
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Intézet Archívuma 404/1987.
42 Szalatnai Rezső név nélkül közölt pozsonyi tudósítása, Esterházy János halálos ítéletéről: Magyar Nemzet, 1947. október 5. 4.
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demokratikus alakulat, továbbmegy
és a fasizmus szlovákiai egyetlen el−
lenlábasát fejvesztésre ítéli. Ez tiszta
gyilkosság, de a bírák ugyanakkor
nem tudják, hogy öngyilkosság is; a
szlovák nemzet, a szlovák antifasiz−
mus ezzel az ítélettel kimondta ön−
maga felett az erkölcsi halálos ítéle−
tet. A bűntudat teljes hiánya judíci−
umhiányra mutat. Ez az ítélet törté−
nelmi példa és erkölcsi elmaraszta−
lás. Mach 30 éves büntetése és Ester−
házy halálos ítélete kötetek helyett
beszél. A szlovák nemzet újra fel van
mentve. Újra felmentette magát má−
sok befeketítésével, föláldozásával.
Meddig tarthat büntetlenül az ilyen
játék? Az áldozatok újra a szlovákiai
magyarok, mert Esterházy személyé−
ben az egész szlovákiai magyarság
nyakára dobtak kötelet. A szlovákiai
magyarok alkotják a bűnbakot, mely
a
nagyobb
szlovák
bűnöket
43
hatálytalanítja.“ Fábryn kívül Karel
Koch, cseh orvos Justicia c. könyvé−
ben a következőképpen vélekedik:
„A zsidótörvény megszavazása után
a Tatranské Hlasy így örvendezett:
Ezzel járultunk hozzá az új Európa
megteremtéséhez. Ez a mi szlovák
hitvallásunk, hogy Hitler Adolf olda−
lán lépkedünk a végső következmé−
nyekig. Nos, Esterházy sohasem
mondotta magáról, hogy én szlovák
vagyok. Egyedül ment az úton. Egye−
dül, de egyenesen, és az ő útja nem
Hitlerhez vezetett.“44
A halálos ítélet meghozatala után a
szlovák hatóságok formálisan kikérőt
nyújtottak be a Szovjetuniónak, hogy
végrehajthassák az ítéletet. Valószí−
nűleg ez a kikérő tette lehetővé, hogy
a szovjet hatóságok, szabadulni akar−
ván a halál közelében lévő, súlyosan
beteg embertől, az ítélet végrehajtá−
sára kiszolgáltatták Esterházyt.45 A
szlovák hatóságok 1949 májusában
vették őt át az ágcsernői határszaka−
szon. Az érvényben lévő törvények
szerint az ítéletet 24 órán belül végre
kellett volna hajtani. Ezt az időt hasz−
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nálta ki a pozsonyi magyar meghatal−
mazott hivatal vezetője, hogy a Ma−
gyar Külügyminisztériumon keresztül
tiltakozzék az ítélet végrehajtása el−
len a csehszlovák kormánynál. Ha−
sonlóképp lépett fel Esterházy érde−
kében több külföldi zsidó szervezet
is. A pozsonyi hivatal munkatársa
személyesen értesítette a történtekről
Fábry Zoltánt, aki Kassáról azonnal
Prágába repült és ott személyesen
Srobárt felkeresve interpellált Ester−
házy érdekében.46 A meghatalmazott
hivatal egy másik munkatársa Fábry
Istvánt, a Szlovák Kommunista Párt
Központi Bizottsága mellett működő
Magyar Bizottság tagját is felkereste,
bízva a befolyásos kommunista kap−
csolataiban, közbenjárásában. Fábry
ezt válaszolta: „Azt is ki kellene vé−
gezni, aki az ilyen ügyben
közbenjár.“47
A CSEMADOK 25 éve című kötet−
ben Fábry István ezzel kapcsolatban
a következőket írja: „Már a megala−
kulást megelőző időkben találkoz−
tunk egyének és csoportok olyan né−
zeteivel, akik az alakulófélben lévő
szövetségünket valamilyen érdekvé−
delmi szövetségnek képzelték. Sőt
egyesek odáig merészkedtek, hogy
tőlünk gróf Esterházy védelmét kér−
ték, mégpedig azon az alapon, hogy
ez az úr az ún. önálló szlovák állam
idején a zsidótörvény ellen szavazott
az akkori parlamentben, tehát haladó
gróf volt. (A legszomorúbb az volt,
hogy az ilyen és hasonló nézetek ter−
jesztésére az egyszerű dolgozókat
igyekeztek felhasználni.) Pontosan ez
és ehhez hasonló próbálkozások is−
métlődtek meg az Új Szó és minden
egyéb újonnan induló szervezetnél,
vagy intézménynél. Százszámra
küldték az olyan értelmű cikkeket,
beadványokat, állásfoglalásokat, me−
lyek az ilyen próbálkozásokról tanús−
kodtak. Nagy kár, hogy mindezeket
nem raktuk el, és nem vettük elő
1968−1969−ben − meríthettünk volna
tanulságot arra, hogy ellenségeink so−
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ha nem nyugszanak bele rabszolga−
tartó rendszerük elvesztésébe...“48
A tiltakozások eredményeként vé−
gül is Esterházy halálos ítéletét élet−
fogytiglanira változtatták. A közben−
járás a kötéltől igen, a börtöntől
azonban nem tudta megmenteni.
„A kommunista haza háborús bű−
nösként halálbüntetéssel sújtotta azt
az egyetlen volt képviselőjét, aki an−
nak idején megtagadta az igent a fa−
siszta haza alapvető törvényeitől.
Szlovákiai bujdosásaink megszerve−
zőjét, sok−sok emberi sors megmentő−
jét, a szíve gyökeréig Hitler−ellenes
politikust így mérte meg Beneš Eduard
restaurált köztársaságának jogítélke−
zése nem az elítéltre, hanem önnön
magára zúdítva ezzel vádat. A jó ügy−
be vetett hitünket ez a fantasztikus
justizmord ma éppúgy megrendíti,
mint tette azokban a kaotikus eszten−
dőkben. Azt hallottuk, hogy bátran,
emelt fővel és nyugodt lélekkel viselte
el sorsát. Neve és sorsa azon kelet−eu−
rópai antifasiszta politikusok mártírú−
mat idézi, akik bátorságukért és koc−
kázatvállalásukért a fasizmus felett
aratott győzelem után szenvedést,
börtönt, megaláztatást és halált kap−
tak cserébe az új rendtől. Normális ér−
telemmel és erkölcsi érzékkel az anti−
fasiszta magatartásnak ezt a fajta ju−
talmazását aligha lehet érthetőnek,
felfoghatónak elfogadni“49 − írta Peéry
Rezső. Az ítéletmódosítás után egy
ideig Pozsonyban a Kertész utcai kór−
házban őrizték Esterházyt. Rövid ide−
ig tartó gyógykezelésre Koch doktor
szanatóriumába kerül, ahol valószí−
nűleg többek közt titokban megláto−
gatja őt dr. Czibók János pozsonyi
ügyvéd, a pozsonyi meghatalmazott
hivatal jogi előadója. Esterházy meg−
mutatta neki Oroszországban írt fel−
jegyzéseit, mintegy 70 oldalnyi terje−
delemben. A kézirat további sorsa is−
meretlen. Czibókon kívül a szanatóri−
um vezetője, dr. Koch és mások is
szökésre próbálták rávenni Ester−
házyt. Az előre eltervezett akciót a
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szlovák hatóságok valószínűleg hall−
gatólagosan tudomásul vették volna.50
Esterházy János azonban elutasította
ezt a lehetőséget, mondván, hogy ő
nem bűnös, nincs mi elől elszöknie.
Börtönéből jövő üzenetének tartalma
ez volt: átadta magát Isten akaratának,
szenvedéseit, életét felajánlotta a ma−
gyar haza fölszabadulásáért.
Kálváriája azonban még nem ért
véget. Végigjárta Csehszlovákia szin−
te valamennyi börtönét. Rabtársai
Ilaván, Lipótváron, Jachymovban,
stb. találkoztak vele. Az állandó áthe−
lyezésekre állítólag azért volt szük−
ség, mert károsan befolyásolta rabtár−
sait. A róla érkező hírek szerint már a
Gulágban is fogolytársai lelki táma−
sza volt. Itthon ugyanígy néma méltó−
sággal viselte sorsát. Valamelyik
csehszlovákiai börtön folyosóján,
mondják a még élő tanúk, drámai és
megrázó találkozás zajlott le Arany
A. László, az európai hírű nyelvész
professzor és Esterházy János közt:
„Laci, ha kijutunk innét, ugye, folytat−
juk tovább?“ −kérdezte Esterházy, a
parlamenti képviselő. „Folytatjuk?“ −
kérdezte Arany A. László, a profes−
szor. „Hát persze, hisz ez a dolgunk“
− mosolygott a képviselő. S ennyiben
maradva mindent meg is beszéltek.51
Arannyal ellentétben Esterházynak
soha többé nem adatott meg a szabad−
ság ajándéka. Életének utolsó napjai−
ban, súlyos betegségében azt kérte,
szállítsák a nyitrai börtönbe, hogy szü−
lőföldjén halhasson meg. Kérését meg−
tagadták. Az Olomouc melletti mirovi
börtönkórházban halt meg 1957. már−
cius 8−án, 56 éves korában.52
Halálával kapcsolatban Fábry Zol−
tán a következőket írta: „Megint fel−
kavart egy szörnyű hír: Esterházy Já−
nos meghalt börtönében. Védencem
volt és hiába volt. Mintha én is bűnös
lennék halálában. Tegnap itt hava−
zott, ma csúnya köd van. Csak tavasz
nincsen.“53
Földi maradványai máig jeltelen
sírban, a rabtemetőben nyugszanak.
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Szolgálta népét és áldozatot hozott
érte. Sorsát, osztályrészét valószínű−
leg megbékélt szível fogadta, hisz ko−
rábbról ismert nyilatkozataiból úgy
tűnik, felkészült rá. A vádlott
megszólalban olvashatjuk: „Esterházy
az utolsó menetben nagyon szépen,
bátran, tisztességesen viselkedett...
mert a német terrorizmustól, a Gesta−
pótól ő félt a legkevésbé köztünk...
Láttam az úri osztály hetyke és dédel−
getett fiát, a történeti nevű arisztokra−
tát belsőleg összecsuklottan... Láttam,
hogy fordul felénk, amikor társasága
már csak veszélyt jelentett a németek
felé. Sokat voltunk vele, hogy a nyila−
sok elleni harcban tanáccsal segítsük.
Láttam, hogy néz ránk kiégett sze−
mekkel és segélykérően. A végén So−
mos maradt mellette (a Magyar Hírlap
főszerkesztője) és két „marxista“,
ahogy támadóink hangoztatni szeret−
ték... Egy osztály szomorú szerepét
kellett vállalnia: Vajnáék, a Gestapo
karmai és táborai vártak rá is, mint
mindnyájunkra, de ugyanakkor ké−
szült arra, hogy a felszabadulás után −
amit türelmetlenül kívánt − le fogják
tartóztatni. Hogy egy forradalomnak
micsoda emberi vonatkozásai van−
nak, azt könyvekből sejteni sem lehet.
Mit kellett egy magyar gróffal és egy
„úri nemzettel“ végezni, hogy az oro−
szokat várja? Hogy nekik drukkoljon,
akkor is, ha ez olyan lavinát indított
el, mely őt egyénileg eltemette?“54
Ásgúthy Erzsébet egy Esterházy Já−
nosnak 1941−ben ajánlott versben
szinte váteszként előre látta e sors be−
teljesedését:
Halottak napja volt.
S a sír felett
nem gyúltak gyertyák.
Zsoltárt nem zengtenek
siratók. – Ó tompa jajszó kongott
csak, mint a néma dob.
S a mélybe lenn:
− mint fonálról leszakadt orsó −
koppant a rög, koporsó−
fedelen.

Esterházy János

Virág nem volt a hant felett.
Igét a pap nem hirdetett. Jeltelen volt a
sír. – Ó, nem állított fejfát a síró város.
Harangok nem zúgtak.
A domb tövében csak egy fenyő állt őrt
az őszi éjben.
Csak egy fenyő volt.
De keményen állt. Mintha nem látta vol−
na a halált. −
És sudár törzsén mint az ölelő karok
nyúltak a zöld gallyak elő. Didergő ma−
darak bújtak alá és ég felé tört, mintha
mondaná, vagy maga lenne a szent val−
lomás:
Halottak napja van, de lesz:
feltámadás! (Halottak napja volt... Es−

terházy Jánosnak)55
Peéry Rezső írja visszaemlékezé−
sében: „Sokszor gondoltam az elmúlt
húsz esztendőben az életben mar−
adottak lelkiismeret−furdalásával az
üldöztetésem − üldöztetésünk idején
társaimnak kaput nyitó Esterházy Já−
nosra. A még élőért nem tehettem
semmit, kergetett lévén magam is. S
megrendítő dolog tudni, hogy húsz
esztendő múltán nincs fórum a vilá−
gon, ahol a halottért, emlékének re−
habilitálásáért a meghallgatás remé−
nyében szót emelhetnénk.“56
Peéry Rezső, e tiszta lelkű cseh−
szlovákiai magyar emléke előtt is
tisztelegve végre kimondhatjuk, hogy
a halála utáni 33. évben Esterházy re−
habilitálása számára ezen írás publi−
kálásával is megszületett az a fórum,
amely életét és áldozatvállalását kö−
vetésre méltó példaként mutatja fel
minden csehszlovákiai és nem cseh−
szlovákiai magyar számára.
Van feltámadás!
(Megjelent a Regio−Kisebbség−
tudományi Szemle 1. évfolyamának 2.
számában, 1990. áprilisában. Akkori−
ban, a diktatúra homályából a szabad
világra pislogó ember talán még joggal
reménykedhetett a gróf rehabilitálásá−
ban. Az elmúlt két évtized mást hozott,
a feltámadás még várat magára…)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
50 Szabó: i. m., 18.
51 Interjú Krausz Zoltánnal In. Magyarságkutató Intézet Archívum
52 Szent−Iványi Gábor szerint az olomouci krematóriumban került sor holtteste elhamvasztására és ugyanitt található hamvainak urnája is, amit a
család többszöri kérésére sem adtak ki emberhez méltó eltemetésre.
53 Fábry Zoltán: Levelek Máriához, Napjaink, 1977. augusztus 6.
54 Fábry Zoltán: A vádlott megszólal In.: Stószi délelőttök. Bratislava, 1968. 390.
55 Új Hírek 1939. november 1. 4.
56 Peéry: i.m, 56.
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Esterházy János életútjának főbb állomásai
1901 – március 14−én született Nyitra−
újlakon (ma Veľké Zálužie – Szlovákia), az Es−
terházy család galántai ágából. Édesapja Ester−
házy János, édesanyja a lengyel származású
Tarnowska Erzsébet volt.
1905 – meghal édesapja
1924 – házasságot köt Serényi Líviával, két
gyermekük születik: János és Alice.
1931 – A Szent−Ivány Kúria ülésén 15 000
korona pályadíjat ajánl fel egy magyar össze−
foglaló történeti munka megírására.
1932 − A csehszlovákiai Magyar Népszövet−
ségi Liga elnökévé választják.
− Az Országos Keresztényszocialista Párt
(OKSZP) elnökévé választják.
− Több országos körutat tart nagyhatású be−
szédekkel Szlovákiában.
1933 – Programadó beszédet mond az
OKSZP nagygyűlésén, ahol kifejti, hogy folytat−
ni kell a párt ellenzéki politikáját, törvényes ke−
retek közt követelve az önrendelkezési jogot,
Szlovenszkó és Ruszinszkó teljes körű autonó−
miáját, nemzeti, vallási és kulturális téren pedig
a fejlődés biztostását.
1934 – Saját politikusi magatartásával kap−
csolatban elmondja, hogy tevékenységének
egyetlen indítéka a Szlovákiában élő magyarság
létének, boldogságának és fejlődésének biztosí−
tása.
1935 − A választások során Kassa képvise−
lőjeként bekerül a prágai parlamentbe. Első par−
lamenti beszédében kifejti, hogy „megkérdezé−
sünk nélkül csatoltak bennünket Szlovensz−
kóhoz, elvárjuk tehát, hogy a mindenkori cseh−
szlovák kormányok száz százalékig megtartsák
kisebbségi, nyelvi, kulturális és gazdasági joga−
inkat”. A parlamentben követeli Szlovákia auto−
nómiáját is.
− Masaryk lemondása után a magyar pártok
Esterházy javaslatára Benešre adják le szavaza−
tukat a németbarát jelölttel szemben, és ezzel
nagyban elősegítik Beneš államelnökké való
megválasztását.
1936 − A két magyar párt (az OKSZP és a
Magyar Nemzeti Párt) egyesülésekor országos
ügyvezető elnökké választják.
− Beneš egy személyes találkozójukon mi−
niszteri posztot ajánl Esterházynak a csehszlo−
vák kormányban, aki ezt visszautasítja, mond−
ván, hogy előbb a csehszlovák kormánynak kell
olyan intézkedéseket hoznia a magyarokkal
kapcsolatban, melyekkel kiérdelmi a magyarok
bizalmát.
1938 − Szlovákia−szerte elmondott beszéde−
iben síkraszáll a magyar kisebbség jogai és
Szlovákia teljeskörű autonómiája mellett.
− A kisebbségi kérdés tanulmányozására
Csehszlovákiába érkezik Lord Runciman. Az
angol kormány kiküldöttje két alkalommal fo−
gadja Esterházyt és más magyar politikusokat.
A diplomatának átadott emlékiratban a magyar
képviselők követelik a wilsoni önrendelkezési
jog megadását a magyar kisebbség számára.
− Külföldi diplomáciai tárgyalásokat folytat
Olaszországban, Lengyelországban és Magya−
rországon.
− A határkérdéssel foglalkozó magyar − szlo−

vák tárgyalásokon Esterházy követelése ellené−
re a csehszlovákiai magyar képviselők csak
megfigyelőként vehettek részt.
− A müncheni döntés után a csehszlovákiai
magyarság képviselői Esterházyval az élen nyu−
galomra és passzív magatartásra szólítanak fel.
Ugyanakkor egy, a világ közvéleményéhez inté−
zett kiáltványban követelik a magyar kisebbség
önrendelkezési jogát, és a magyarság parlamen−
ti képviselőivel megalakítják a Magyar Nemzeti
Tanácsot, amely a csehszlovákiai magyar ki−
sebbség életét hivatott irányítani.
− Kassa átadásakor bejelenti, hogy Szlováki−
ában marad és egyúttal jogszerű bánásmódot,
kér a magyar kormánytól a Magyarországra ke−
rült szlovákok részére.
− A Szlovákiában maradt magyarság részére
megindítja az Új Hírek kiadását.
− A magyarországi földreformmal kapcsola−
tos viták során a magyar arisztokrácia számára
küldött üzenetében a földreform mellett foglalt
állást.
1939 − A szlovák hatóságok rendőri felügye−
let alá helyezik.
− Az Új Hírek betiltása után megindítja a Ma−
gyar Hírlapot.
− Hivatalos nyilatkozatban a sajtó hasábjain
határolja el magát és pártját a nemzeti szocialis−
ta eszmétől és annak politikai irányvonalától.
− Megbeszélést folytat Jozef Tiso miniszter−
elnökkel a szlovákiai magyarok jogairól.
− A szlovák parlament egyetlen magyar kép−
viselőjeként szenvedélyes felszólalásokkal kö−
veteli a magyar kisebbség érdekeinek és jogai−
nak elismerését.
− Rádióbeszédében üdvözli a Szlovák Köz−
társaság megalakulsást.
− A világháború kitörésekor a lelkiismeret
szavának való engedelmességre hívja fel a fi−
gyelmet.
− Szociális segélyakciókat szervez a szegény
sorsúak megsegítésére.
1940 − Újévi beszédében részletesen elemzi
a Csehszlovák Köztársaság felbomlásának oka−
it, s ezek között a békés egymás mellett élés hi−
ányát tarja a legfontosabbnak.
1941 − Megalakítja a pozsonyi Takarékbank
Rt−t, a szlovákiai magyarság első és máig
egyetlen önálló pénzintézményét.
− Létrehozza a kiadói tevékenységet folytató
Madách Könyvesházat.
− A debreceni nyári egyetemen tartott előadá−
saiban kiemeli a nemzetiségekhez való közaledés
fontosságát a többségi nemzet részéről.
1942 − Újjáalakítja a betiltott SZMKE−t, a
Szlovenszkói Magyar Kultúregyesületet.
− Megindul a korábban meghirdetett Magyar
Ház akció – Magyar Házak nyílnak Pozsonyban,
Iglón, Eperjesen, Nyitrán, Bártfán stb.
− Nagyobb értekezésben fejti ki, hogy a ki−
sebbség jövője elsősorban annak szellemi kvali−
tásán, másodsorban pedig a mindenkori állam−
hatalom kisebbséggel szembeni magatartásán
múlik.
− A szlovák parlamentben egyedül ő nem
szavazza meg a zsidótörvényt, és ettől kezdve a
hatalom végképp ellenségnek tekinti őt – Ve−

szélyes útra tért a szlovák kormány akkor, ami−
kor a zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavas−
latot benyújtotta, mert ezzel elismeri jogossá−
gát annak, hogy a többség a kisebbséget egy−
szerűen kiebrudalhatja. Tudom, hogy a tör−
vényjavaslat nagyon sok szlovák képviselőtár−
samnak nem fekszik, de ezek pártfegyelemből
nem mernek fellépni a javaslat ellen. Én ellen−
ben, mint az itteni magyarság képviselője leszö−
gezem ezt, és kérem tudomásul venni, hogy
azért nem szavazok a javaslat mellett, hanem
ellene, mert mint magyar és keresztény, és
mint katolikus a javaslatot istentelennek és em−
bertelennek tartom.
1943 − Miként korábban, most is több alka−
lommal hitet tesz a szlovák – magyar testvéri
együttélés eszméje mellett.
1944 − A szlovák nemzeti felkelés résztvevői−
vel közvetett kapcsolatban áll. Százával segíti Ma−
gyarországon át meneküléshez az üldözött zsidó−
kat és más, szlovák vagy cseh egyéneket.
− Memorandumban tiltakozik magyarország
német megszállása elle, amelyet eljuttat a nyuga−
ti nagyhatalmak képviselőihez.
− A nyilasok Magyaroszágon letartóztatják
és rákényszerítik, hogy lemondjon pártvezetői
tisztségéről. Miután ezt megtette, visszatér Po−
zsonyba, ahol pártja egy emberként újból őt vá−
lasztja meg vezetőjének.
− Az év utolsó hónapjaiban a Gestapo körö−
zést ad ki ellene, de nem hajlandó elmenekülni
az országból.
1945 − Az oroszok Pozsony felszabadítása
közben letartóztatják, majd tizenkét nap elzárás
után szabadon engedik.
− Felkeresi Gustáv Husákot, hogy tárgyaljon ve−
le a magyarok memorandumáról, melyben az új
magyarellenes intézkedések ellen tiltakozik. Husák
letartóztatja és átadja a KGB ügynökeinek.
− Több magyar pártvezetével a Szovjetunió−
ba hurcolják, ahol egy évet tölt a moszkvai
Ljubljanka börtönben. Koholt vádak alapján el−
ítélik, majd szibériai táborokba viszik, ahol sú−
lyos tüdőbetegséget kap.
1947 − Szeptember 16−án a Szlovák Nemze−
ti Bíróság távollétében, „in contumaciam”, kötél
általi halálra itéli a köztársaság szétveréséért és
a fasizmus kiszolgálásáért.
1949 − A szovjet hatóságok Ágcsernőnél átad−
ják a csehszlovák szerveknek. Családja és barátai
közbenjárására a köztársasági elnök kegyelemből
életfogytiglanra változtatja itéletét.
− bejárja Csehszlovákia szinte valamennyi
börtönét, közben családja szétszóródik, csupán
egyetlen húga tarthatja vele a kapcsolatot,
rendszertelenül. Leveleit, ha engedélyezik, szlo−
vák nyelven írja.
− A fűtetlen börtönökben betegsége egyre
jobban elhatalmasodik.
1957 − Utolsó kérését, hogy szállítsák a
nyitrai börtönbe, mert szülőföldjén szeretne
meghalni, elutasítják.
− Március 8−án halt meg a morvaországi
Mirov börtönben. Hamvai kiadatását és ember−
hez méltó eltemetését a mai napig nem engedé−
lyezték. (Forrás: Esterházy János Emlékkönyv,
Molnár Imre, 2001)
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Magyarellenes terror a Felvidéken 1945 és 1948 között

A beneši dekrétumok és az Esterházy−ügy
A 2001−es Esterházy−emlékévben a Tolcsvay Klub vitaestjei között is téma volt az Ester−
házy−ügy. Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után c. kötetében jelent meg
az igen tanulságos vita (2001. október) leirata, mely alább olvasható.
Vendégeink:
Gróf
Esterházy
Malfatti Alice, a mártír politikus Ola−
szországban élő lánya, az Esterházy
János Emlékkönyv szerkesztője, Ger−
gely Jenő történész, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tanszékvezető
egyetemi tanára, Török Bálint, az Es−
terházy János Emlékkönyv szerkesz−
tője és Vígh Károly történész.
Az 1945−ben Kassán kihirdetett
úgynevezett beneši dekrétumok a
Felvidéken a magyarságot megfosz−
tották állampolgári jogaitól, és a mai
napig rontják a hangulatát, hisz a jog−
alkotás, így például a reprivatizáció
terén hátrányosan befolyásolják éle−
tüket. Politikai érdekvédelmi szerve−
zetük – a Magyar Koalíció pártja –
többek között azzal a feltétellel vál−
lalhatott szerepet a Dzurinda−
kormányban, hogy ezzel a kérdéssel
nem foglalkozik. Amikor nyáron fel−
merült annak a lehetősége, hogy a
párt magára hagyja a kormánykoalí−
ciót, Bugár Béla elnök elmondta,
hogy ennek természetes következmé−
nye lett volna, hogy az Magyar Koalí−
ció Pártja követelni kezdi a beneši
dekrétumok felülvizsgálatát. A párt
viszont nem lépett ki a koalícióból. A
Magyarok Világszövetsége Szlovákiai
Tanácsa az elmúlt napokban, Brüs−
szelben követelte a rendelkezés felül−
vizsgálatát.
Gecse Géza: Mi volt az oka an−
nak, hogy Csehszlovákiában az ál−
lamapparátus teljes erejét és eszköze−
it bevetve már 1945. áprilisában ne−
kifogott nemcsak a csehszlovákiai
németek, hanem a magyarság jog−
fosztásának is?
Gergely Jenő: Csehszlovákia a
térségben szervetlen államalakulat
volt. Igaz, hogy a „csehszlovákiz−
mus” ideológiája működőképesnek
bizonyult, de csak bizonyos korlátok
között, mert a szlovákok legalább

annyira nem szerették a cseheket,
mint korábban a magyarokat. Szá−
mos szlovák katolikus politikus véle−
ményét ismerem 1918–19−ből, ami−
kor még a szlovákoknak eszük ágá−
ban sem volt a csehekhez csatlakoz−
ni. Csehszlovákiában a csehek és a
szlovákok mellett lévő magyarok, a
szudétanémetség és a ruszinok je−
lenléte magában hordozta, hogy az
ország bármely pillanatban darabja−
ira hullik. Nem volt meg ugyanis az
összetartó erő, ami jól szervezhető−
vé tette volna a társadalmat. Miért
vonzotta volna a csehszlovákizmus
a magyarokat, a ruszinokat vagy a
németeket? A II. világháború után
Münchenből a csehszlovák vezetés
azt a következtetést vonta le, ahhoz
hogy Csehszlovákiát biztonságban
tudják, a német és a magyar nemze−
ti kisebbségtől meg kell szabadulni−
uk.
Török Bálint: Janics Kálmán köny−
véből tudjuk,1940−ben Benešnek
még az volt a véleménye, nem érde−
mes kis területi problémák miatt el−
rontani a magyar szomszéddal a kap−
csolatot, és magyar kézen kell hagy−
ni az I. bécsi döntés alapján Magya−
rországnak ítélt területeket. A cik−
cakk akkor következett be, amikor a
háborús helyzet úgy alakult, hogy
volt remény arra, hogy a nyugatiak
győznek. Amint a győzelem reménye
erősödött, úgy nőtt Beneš étvágya is,
de hasonló véleményen voltak a
Moszkvába került kommunista veze−
tők is. Azért emelem ki, hogy a
Moszkvában lévő kommunisták, mert
az akkori csehszlovák kommunista
vélemény szerint a Csehszlovákia te−
rületen lakó magyarok – ellentétben a
németekkel – igen demokratikusan
viselkedtek.
Vígh Károly: 1939 októberében a
párizsi Csehszlovák Nemzeti Bizott−

mány első ünnepélyes deklarációjá−
ban, amely Beneš sugallatára készült,
a következőt olvashatjuk. Masaryk és
Stefanik szellemében el vannak szán−
va a szabad és demokratikus Cseh−
szlovák Köztársaság kiharcolására és
védelmére. Arról a köztársaságról be−
széltek, amely az állam minden nem−
zetiségéhez igazságos lesz, és vala−
mennyi polgár egyforma jogára, és
egyenlő kötelességére épül. 1940 jú−
liusában viszont Beneš a következőt
jelentette ki: „Ünnepélyesen meghir−
detem a demokratikus és jogi alapel−
veket, továbbá hangsúlyozom, hogy
ezek az elvek a nemzet minden tag−
jára érvényesek.”
Beneš még 1940 április 5−én így
nyilatkozott: „A magam részéről azt
hiszem, hogy Szlovákiában nem kap−
juk vissza egészen régi határainkat,
de nem is érdekünk, hogy emiatt is−
mét elrontsuk viszonyunkat a
magyarokkal.“
Azonban a Szovjetunió elleni há−
ború megindítása Hitler részéről rövi−
desen éreztette a hatását a csehszlo−
vák emigrációnak a kisebbségeivel
kapcsolatos állásfoglalásaira. Mihelyt
Nagy−Britannia kormánya 1942.
szeptemberében jóváhagyta a néme−
tek Benešék tervezte kitelepítését
Csehszlovákiából, ezzel megpecséte−
lődött a több mint hárommillió szu−
détanémet sorsa. Beneš azonban a
szociáldemokrata Wilhelm Jaksch
szudétanémet származású képviselő−
nek 1943. január 10−én írt levelében
leszögezi, hogy Beneš hasonló állás−
pontot vall a kérdés megoldásában a
magyar kisebbséggel kapcsolatban is.
Ekkor még Anglia Benešnek ezt az el−
képzelését nem tette a magáévá. Vi−
szont Beneš már 1943 nyarán meg−
kapta a szovjet kormány beleegyezé−
sét a szudétanémet kérdés „transzfer”
megoldásába. De amikor Beneš
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Amerikában járva kihallgatásra jelent
meg Rooseveltnél, az elnök nem volt
hajlandó a magyarok kitelepítéséről
tárgyalni.
Gecse Géza: Mivel magyarázható,
hogy a csehszlovák vezetés a kassai
kormányprogramban 1945. április 4−
én kollektíve fosztja meg állampolgá−
ri jogaitól mind a német, mind a ma−
gyar nemzetiségű lakosságot?
Gróf Esterházy Malfatti Alice:
1944−ben nyilvánvaló volt, hogy itt a
szovjet befolyás fog győzni. Beneš
Nyugaton nem kapott elegendő segít−
séget, ezért Moszkvába ment, ahol
már Gottwald volt az, aki Sztálinnal
meghatározta Csehszlovákia jövőjét.
Itt döntöttek arról is, hogy Esterházyt
majd átadják a szovjeteknek. Ha
ugyanis Esterházy Pozsonyban ma−
radt volna, nem lehetett volna elítél−
ni. Ekkorra a zsidók közül ugyanis
egyre többen tértek vissza a lágerek−
ből, akik bizonyították volna Ester−
házy ártatlanságát. Bűnbakot viszont
kellett találni, mert a magyaroktól
meg akartak szabadulni, és a világ
előtt akarták bizonyítani, hogy az ös−
szes magyar fasiszta. Azért volt fontos
őt kivitetni a Szovjetunióba, mert –
távollétében – Pozsonyban megren−
dezhették a pert. Ha Esterházy bűnös,
akkor az összes magyar fasiszta és ül−
dözhető.
Visszatérve Kassára – apám itt volt
képviselő. Az természetes, hogy mint
Kassa képviselője, ott volt, amikor
Horthy bevonult. Az is az ő karakte−
rét mutatja, hogy első szavait a Ma−
gyarországon élő szlovákok érdeké−
ben intézte Horthy Miklóshoz.
Ugyanazokat a jogokat kérte nekik,
amelyeket Szlovákiában a magyarok−
nak remélhetőleg biztosítanak.
Esterházy soha sem különböztette
meg a két népet, a mindkettőt azonos
fontosságúnak tartotta.
Esterházynak felrótták, hogy „ir−
redentista politikát” folytatott. Az
természetes, hogy a magyarok vis−
sza akartak jönni Magyarországhoz.
Ha Csehszlovákiában úgy kezelték
volna őket, ahogy azt Beneš és – an−
nak idején – Masaryk megígérte,
hogy Csehszlovákiában egy máso−
dik Svájc jön létre, és mindenkinek
ugyanannyi joga lesz, akkor nem
lett volna ez az óriási visszahúzó
erő.
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Ezekkel a szerencsétlen elcsatolt
magyarokkal úgy bántak, hogy sem−
mi joguk nem volt. Csak a cseheknek
volt államalkotó joguk, amit már a
szlovákoknak sem adtak meg, és a
kárpátaljaiaknak sem adták meg a
megígért autonómiát, a magyarokat
és a németeket pedig teljesen semmi−
be vették. Természetes, hogy mind−
két nemzet harcolt a jogaiért, és ha
megnézzük a karlsbadi pontokat –
amit a szudétanémetek kértek –,
ezek annyira alapvető emberi jogok,
hogy érthetetlen, miért kellett a né−
meteknek még bocsánatot is kérni
Potsdamban a csehektől. Azt kellett
volna mondani: a ti hibátok, hogy ez
az ország szétesett! A magyarok húsz
éven át ugyan−azokat a jogokat kér−
ték! Nem volt itt licitálás, hogy min−
den évben még egyre többet aka−
runk. Az édesapám még 1939−ben is
azt mondta: Csehszlovákia keretén
belül szeretné elérni a magyarok tel−
jes jogegyenlőségét. Itt semmiféle ir−
redentizmusról nem volt szó! Az,
hogy aztán a politika úgy alakult,
hogy a nagyhatalmak hozzájárulásá−
val visszakerültek Magyarországhoz
az elszakított területek, ez gyönyörű
volt! De ha Csehszlovákia értelmes
politikát folytatott volna, és minden
nemzetének ugyanazt a jogot meg−
adta volna, erre nem került volna
sor.
Gecse Géza: Esterházy János cseh−
szlovák állampolgárként került−e ki a
Szovjetunióba?
Gróf Esterházy Malfatti Alice:
Igen is, meg nem is. Valójában –
igen, de minden magyartól elvették a
csehszlovák állampolgárságot. Papí−
ron ezért nem volt csehszlovák ál−
lampolgár. Amikor a nagynéném Pá−
rizsban Clementis−szel tárgyalt,
Clementis azt mondta, minket nem
érdekel Esterházy, már nem a mi ál−
lampolgárunk.
Gecse Géza: Aztán végül később,
mégiscsak arra hivatkozva kérték és
kapták vissza Pozsonyban, illetve
Csehszlovákiában, hogy az ő állam−
polgáruk.
Gróf Esterházy Malfatti Alice:
Igen. Teljesen úgy forgatták a jogot,
ahogy az nekik jobb volt. Azáltal,
hogy minden magyartól megvonták
az állampolgárságot, ő is „hontalan−
ná” lett.

Esterházy János

Török Bálint
(1925−2011)
Török Bálint történész, közíró, a
Rákóczi Szövetség és az Esterházy
Emlékbizottság tevékeny tagja
életének 86. évében, 20011. má−
jus 23−án hunyt el. Török Bálint
1925. január 16−án született Bu−
dapesten. A háború alatt járt
egyetemre, közvetlenül a háború
után szerzett diplomát a Bölcsész−
karon magyar−történelem szak−
ból. Később ugyanitt doktorált.
1956 előtt az Országos Széchenyi
Könyvtár olvasószolgálatát vezet−
te és bekapcsolódott a Petőfi Kör
munkájába. A forradalom bukása
után ezért meghurcolták, alig ka−
pott munkát. Volt fizikai munkás,
tanár gyógypedagógiai iskolában,
lektor könyvkiadóknál.
A rendszerváltás után történész−
ként és közíróként tevékenykedett.
A két világháború közötti idősza−
kot kutatta, sokat foglalkozott Te−
leki Pál életével. Ezen kutatásaiért
2007−ben Teleki Pál−díjat kapott.
Jelenleg a II. világháború alatti tit−
kos tárgyalásokkal foglalkozott.
A Rákóczi Szövetségbe 1993−
ban lépett be, volt választmányi
tag, majd az Esterházy János Em−
lékbizottság tagja. Történészként
kutatta Esterházy János éltét,
2001−ben, az Esterházy−centená−
riumon Emlékkönyvet adott ki Es−
terházy Alízzal közös szerkesztés−
ben. Az Esterházy−emlékérem bir−
tokosa volt. Igen aktív volt az Es−
terházy−kultusz terjesztésében:
publikált, előadásokat tartott és
ott volt mindenütt, ahol Ester−
házyról hallani lehetett, vagy Es−
terházyért szólni kellett.
(Martényi Árpád, az Esterházy
János Emlékbizottság elnöke)
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Gecse Géza: Mi a csodának vitték
őt Moszkvába?
Gróf Esterházy Malfatti Alice: Fel
kellett építeni azt az atmoszférát,
hogy a magyarok a fasiszták, és ezért
eltávolításuk az országból – jogszerű.
Az apám lett volna a bűnbak. El kel−
lett volna ítélni.
A táborokból azonban addigra
már visszatértek a zsidók. És a leg−
több zsidó magyar volt. Ezek mind
őmellette szólaltak volna fel, ezért
ezt a kirakatpert nem tudták volna
Pozsonyban megtartani. Ezért kellett
őt átadni a szovjeteknek azzal, hogy
fasiszta. Kitalálták például, hogy Hit−
lernek volt a tanácsadója. Ezzel vá−
dolták, majd kivitték Moszkvába és
ott – tíz másik vezető magyarral
együtt – elítélték. Tíz évet kapott, és
azóta, 1993−ban Oroszországban
már rehabilitálták. Amikor Esterházyt
1949−ben visszahozták Pozsonyba,
Csehszlovákia helyzete már annyira
megszilárdult, hogy akkor már az
1947−ben meghozott halálos ítélet
alapján akár fel is akaszthatták volna.
Érdekes részlet, hogy az akkori ál−
lamügyész, Wagner Pozsonyban
mindjárt felakasztathatta volna, akár
egy napon belül. Viszont zsidó szár−
mazású volt, és ő pontosan tudta,
hogy mennyit tett a zsidókért Ester−
házy. Ezért engedte meg, hogy édes−
apám nővére elmenjen, és kérvényt
nyújtson be az édesapám nevében –
Prágában. De ha ez a zsidó ügyész
nem lett volna, akkor mindjárt fel−
akaszthatták volna, és akkoriban ez
már a kommunista gottwaldi szellem
jegyében történt volna.
Gergely Jenő: Arról, miért maradt
Esterházy Szlovákiában, miért nem
jött át Magyarországra. Ő egy mélyen
hívő, keresztény ember volt, aki nem
csak formálisan – mint a korabeli po−
litikusok többsége – mondta magát
keresztény és nemzeti politikusnak,
hanem Esterházy tényleg olyan hívő
katolikus volt, akit a keresztény er−
kölcsi elvek irányítottak a közéleti
politikai tevékenységében is. És en−
nek a kerete a felvidéki keresztény−
szocialista párt és mozgalom volt,
amelynek hosszú ideig ő volt a veze−
tője. Nem csak a zsidóüldözés ellen
emelte föl a szavát. Az közismert,
hogy a pozsonyi parlamentben egye−
dül szavazott nemmel a zsidók de−
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portálásáról szóló jogszabály ellen,
de korábban föllépett azért is, hogy
Csehszlovákián belül a szlovák és a
ruszin részek fejlesztése ne maradjon
el a cseh és morva területekétől. Te−
hát még a csehek, a szlovákok és a
ruszinok között sem volt meg a teljes
egyenlőség. És ő úgy gondolta, hogy
mindegyik nemzetnek, nem csak a
magyarnak, hanem azoknak, akik ott
ilyen−olyan oknál fogva sérelmet
szenvedtek, vagy kisebbségi sorban
voltak, vagy kisebbségi helyzetbe ke−
rülhettek, azok érdekében föl kell
lépnie.
Gecse Géza: Nem biztos, hogy
mindenki tudja azt, hogy 1947−ben,
Szlovákiában, távollétében halálra
ítélik Esterházyt. 1948−ban, Közép−
Európa államaiban mindenütt a kom−
munisták veszik át a hatalmat. 1949−
ben – kihullott fogakkal ugyan, de –
Esterházy mégiscsak visszakerül
Csehszlovákia területére, és miután
számos börtönt megjárt Csehszlová−
kia területén, 1957 márciusában hal
meg a mírovi börtönben. Van az élet−
mű lezárásban néhány olyan kérdés,
amire én nem találok logikus választ.
Első kérdés: ha már a szovjeteknél
van, miért kell halálra ítélni? A máso−
dik: 1948. után miért nem hagyják
kint, miért hozzák haza 1949−ben?
És, ha már hazahozták, akkor miért
kell őt börtönbe zárni?
Gróf Esterházy Malfatti Alice: El
kellett ítélni Esterházyt, mert azzal az
egész felvidéki magyarságot el lehe−
tett ítélni. Ezt Esterházy jelenlétében
Szlovákiában nem lehetett volna
megtenni, mert akkor bebizonyoso−
dott volna, hogy ez koncepciós per,
és ezért a céljukat nem tudták volna
elérni. Ezért vitték ki a Szovjetunió−
ba, ahol a szovjeteknek persze fogal−
muk sem volt arról, hogy ki volt Ester−
házy. Ott mindenkiből kivertek bár−
milyen vallomást, akárkire kiszabták
a tíz évet. Az egy teljesen érthetetlen
hatalmi bűnözés volt.
Miután távollétében Csehszlováki−
ában 1947−ben Esterházy ellen meg−
hozták a halálos ítéletet, nővére, Luj−
za Párizsból levelet írt Benešnek és
Beneš feleségének, és arra kérte őket,
hozzák vissza Esterházyt, hogy a pert
Pozsonyban újra lefolytathassák, és
ott ő védhesse magát, mert ez egy
minden jogalapot nélkülöző kirakat−

Esterházy János

per volt, sem védője nem volt, sőt ő
maga sem védhette magát. A
Benešnek írt levél rövid részlete meg−
jelent Herald Tribune−ban, amit a
nyugati újságok átvettek, hogy Cseh−
szlovákiában volt egy távollétében
halálraítélt ember, és Csehszlovákiá−
nak nem lett volna joga ezt az ítéletet
meghozni. Erre Beneš a párizsi követ−
ségen keresztül válaszolt Esterházy
Lujzának, hogy meghallgatják a kéré−
sét, és visszahozzák Esterházyt. És itt
jött a tragikomikum, hogy Beneš köz−
ben maga is kegyvesztett lett, guta−
ütést kapott, meghalt. Szóval mire Es−
terházyt, akit már 1948−ban vissza
akartak hozni, de olyan rettenetes
egészségi állapotban volt, hogy több−
ször újra fel kellett táplálni, mert kö−
zelebb állt a halálhoz, mint az élet−
hez, ezért aztán csak 1949−ben került
haza. És mire ő visszatért, már nem
volt Beneš, mivel ekkor már
Gottwald volt hatalmon, és akkor a
kommunista hatalom már természe−
tesen nem engedhette szabadon Es−
terházyt.
Gecse Géza: Megtehették volna,
minden hatalom a kezükben volt!
Gróf Esterházy Malfatti Alice:
Minden hatalom a kezükben volt, de
ez sem illett a koncepciójukba, mert
ez már kommunista hatalom volt.
Miért engedtek volna szabadon egy
katolikus grófot? A helyes a perújra−
felvétel lett volna. Viszont a perújra−
felvételnél meg tudta volna védeni
magát, ami bizonyította volna, hogy
az összes szlovákiai magyar teljesen
ártatlan volt. És az a szomorú az
egészben, hogy azóta sem változott a
helyzet. 1991−ben, amikor perújrafel−
vételt kértem, ugyanaz a Samko bíró,
aki Duray bírója volt, és aki Duraytól
azt kérdezte – ezt a Kutyaszorítóban
olvastam – „maga nem fogadja el a
beneši dekrétumot, ami a mi orszá−
gunk alapja!”. Ugyanez az ember
mint semleges bíró mértékadó ma−
gyar történészek szakvéleményét kér−
te. Ezeket a szlovák szaktörténészek:
Kamenec és Deak, mint inkompetens
és elfogult véleményt visszautasítot−
ták, és mint semleges tanút, a cseh
Valentát – aki tudomásom szerint a
Beneš Társaság elnöke – ajánlották
mértékadó szaktekintélynek. És an−
nak ellenére, hogy Kamenec zsidó
származású, Deakkal együtt olyan
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hazugságokat hordtak össze, hogy
kértem a per megszüntetését, mert
egy újabb, a korábbinál is súlyosabb
rágalom kerekedett volna ki belőle.
Valenta azt írta, hogy a mostani tudá−
sunk és az iratok alapján Esterházy
még egy sokkal súlyosabb ítéletet ér−
demelt volna! A kötél általi halálnál
súlyosabb ítéletet nincs, és azt is
mondták, hogy olyan becstelen em−
ber, mint Esterházy, nem érdemel
enyhébb büntetést. Esterházyt 1947−
ben ítélték halálra, és Valenta 1991−
ben azt mondta, hogy Esterházynak
még súlyosabb büntetést kellett volna
kapnia! Szóval, semmi sem változott!
Ha arra gondolunk, hogy a kormány−
ba lépő magyar pártoknak fel kellett
adniuk, hogy beszéljenek a beneši
dekrétumokról. Holott erről nem le−
het eleget beszélni, mert ez egy
ugyanolyan disznóság, mint amit a
zsidókkal csináltak a II. világháború−
ban. Miért kellett feladniuk a magyar
egyetem ügyét? Miért ne legyen ma−
gyar egyetem? Aztán miért kellett ab−
ba beleegyezni, hogy a megyehatáro−
kat átrajzolják, és a magyarok minde−
nütt húsz százalék alá kerülnek? És
ebbe a magyar kormánytagok bele−
egyeztek. Én azt hiszem, ha Esterházy
ma élne, amint annak idején nem lé−
pett be Beneš kormányába, ma sem
lépne be Dzurinda kormányába, mert
az ember nem adhatja fel saját jogait.
Gecse Géza: Most pedig, kérem
tegyenek fel kérdéseket vendégeink−
nek.
– Hering József vagyok, 1948. má−
jus 14−én megalakult Izrael állama.
Izraelből a cionista szervezet, a nyu−
gati és a nemzetközi zsidóság segítet−
te azokat a humanista embereket,
akiket a kommunisták elítéltek. For−
dult−e a család, illetve a védelem iz−
raeli, cionista szervekhez Esterházy
János életének megmentéséért, a bör−
tönből való kiszabadításért, amikor
még arra mód volt, tehát 1957−ig,
vagy ha a család nem fordult, próbál−
nak−e Esterházy rehabilitálása érde−
kében ezek után a nemzetközi zsidó−
sághoz fordulni?
Gróf Esterházy Malfatti Alice: Én
1954−ig itt, Magyarországon éltem,
és addig osztályüldözött voltam. Ki−
telepítettek, börtönben voltam és
örültem, hogy éltem, mert nekünk
semmi lehetőségünk sem lett volna
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akármilyen cionista szervezettel kap−
csolatba kerülni. Édesapám rehabili−
tálása
során
sikerült
Simon
Wisenthallal megismerkednem, egy
zsidó hölgy, aki Bécsben élt, és
Wiesenthal jó ismerőse volt, rábe−
szélte őt arra, hogy Wiesenthal írjon
ennek a bizonyos Samko elnöknek,
amit ő meg is tett. Wiesenthal arra
kérte őt, hogy rehabilitálják az apá−
mat. Semmi sem történt. Szóval, ha
szlovákokról van szó, a zsidó kére−
lem inkább negatívum, mint pozití−
vum. Én jártam a rabbinál Kassán, és
Pozsonyban is. A pozsonyi rabbit kö−
rülbelül három héttel Pozsonyba ér−
kezésem előtt megverték. A kassai
rabbi próbált segíteni, de neki sem
sikerült. Én, amikor már lehetett,
1991 után próbáltam mindent az ügy
érdekében megtenni. Aztán a zsidó
hölgy, akinek a férje úgy menekült
meg, hogy az édesapám szerzett ne−
ki magyar útlevelet, amit az Ester−
házy Emlékkönyvben meg is kö−
szönt, a Yad Vasemet is bekapcsolta,
amiért az apám ennyire kiállt a zsi−
dók mellett, és ők írásban meg is kö−
szönték, hogy az apám annyira kiállt
a zsidók mellett. Az, hogy édesapám
megkapja az igazak fáját, már folya−
matban van. Elolvastam azokat a
brosúrákat, amiket Esterházyról ös−
szeírtak. Ezek alapján én sem adnék
neki semmiféle babérlevelet, hisz a
sok hazugság alapján a szlovákok őt
így ismerik. Hanna Ponicka, a Havel
által kitüntetett egyik leghíresebb
szlovák írónő, akit én ismerek, a
nagynéném, Esterházy Lujza köny−
vét, a Szívek az ár ellent le akarta
fordíttatni szlovákra és odaadta a sa−
ját könyvkiadójának. Kamenec meg−
akadályozta, hogy szlovák nyelven
megjelenjen. Elmentem a magyar
Kalligram Kiadóhoz és kértem, hogy
Molnár Imre Esterházy János könyvét
jelentessék meg szlovákul, amire az
anyagi fedezet is meglett volna. Szi−
geti, a Kalligram vezetője azt mond−
ta, úgyse fogják olvasni, mert a szlo−
vákokat ez nem érdekli. Fábry köny−
vét is lefordítottuk, azt se olvassa
senki. Ezt az atmoszférát a szlovákiai
magyarok talán jobban meg tudják
érteni, nagyon sokára fog ez megvál−
tozni.
– Czettler Antal vagyok. Szó van
arról, hogy Csehország és Szlovákia
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is az Európai Unió tagja lesz. Kérhet−
né−e a magyar vagy a német kor−
mány, hogy addig ne vegyék be ezt a
két országot az Európai Unióba, amíg
a Beneš−dekrétumokat – amelyek el−
lentétben állnak az Európai Unió
alapgondolatával –, hatályon kívül
nem helyezik? Ausztriában olyan
párttal szövetkezett a Keresztény
Néppárt, amely a szociáldemokraták−
nak nem volt szimpatikus, ezért 14
állam szankciót léptetett életbe
Ausztria ellen. Haider pártja demok−
ratikusan megválasztott párt volt – ha
nem is értek vele egyet –, de a Beneš−
dekrétumok flagráns megsértései
minden európai jogrendnek, van−e
lehetőség, vagy lesz−e politikai akarat
erre? Én eddig, sajnos, csak a német
CSU−nál láttam erre vonatkozó politi−
kai akaratot.
Vígh Károly történész: Az eddigi−
ek során voltak kísérletek a beneši
dekrétumokkal kapcsolatban mind
német, mind magyar részről, és nem
sikerült ezt elérni sem Németország−
nak, Németországon belül Bajoror−
szágnak, ahol a szudétanémetek
nagy része él. A bajor kormányzat
ezért állt szemben az össznémet kor−
mányzattal, mert nem képviselte kel−
lőképpen a Bajorországban élő szu−
détanémetek érdekeit. Ezek a kísérle−
tek végül nem voltak eredményesek,
és nem hiszem, hogy az EU−hoz való
csatlakozás után lényegesen megvál−
tozik a helyzet. Németh Zsolt külügyi
államtitkárral is beszéltem erről a kér−
désről, aki azt mondta, ezt az álla−
mok belügyeként kezelik, és sem
Franciaország, sem Anglia, sem a
nemzetközi szervezetek nem szólhat−
nak bele abba, hogy a beneši dekré−
tumokat töröljék el. Sajnos ez a hely−
zet.
Gróf Esterházy Malfatti Alice: Ma
Ausztriában és Bajorországban a
beneši a dekrétumok annulálása mel−
lett vannak. Ez a vonal nagyon meg−
erősödött mind Németországban,
mind Ausztriában. És ajánlatos lenne,
hogy Magyarország is végre megta−
lálja, hol a hátgerince. Mert ha a né−
metekhez és az osztrákokhoz hason−
lóan a magyarok is azt mondják, ez
nem Csehszlovákia belügye, hanem
az érintett országok „hármas ügye”,
akkor lehetne belőle valami. Csak
szégyenkezni tudok, mert Esterházyt
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először az osztrákok karolták fel, mi−
közben Magyarország hallgatott. Az
első, aki írt Carnogurskynak, Mock
alkancellár volt. Az osztrákok voltak
az elsők, akik ezt a keresztény politi−
kust felkarolták. Nem értem, miért
kell a mi problémáinkat mindig véka
alá rejteni. Ha a magyar kormány ha−
tározottan felszólalna, abból nem
lenne semmi hátránya, sőt, azonnal
összefoghatna Ausztriával és Bajoror−
szággal. Én tudom, hogy ezt nem csi−
nálják meg, amit nagyon sajnálok.
Vígh Károly: A Rákóczi Szövetség
alelnöke vagyok. A Rákóczi Szövet−
ség a beneši dekrétumokkal kapcso−
latban – évekkel ezelőtt – a magyar
kormányzathoz fordult, és nem kap−
tunk semmiféle választ, hogy a kor−
mány milyen lépésekre szánja el ma−
gát. (Bekiabálás: Melyik kormány−
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hoz?) Mind a kettőhöz, a jelenlegi−
hez és a korábbihoz is!
Gróf Esterházy Malfatti Alice: Az
osztrákok most teljesen emellett van−
nak, és állandóan lehet hallani a tele−
vízióban, hogy kérik az eltörlését. Ha
ugyanis erre nem kerül sor, még mie−
lőtt belépnének az unióba, utána már
reménytelen, hogy rá lehessen őket
venni.
– Gyarmati Géza vagyok. A
Beneš–Gottwald féle kitérőt „Beneš−
cikcakknak” tetszett nevezni, és ez a
számomra érthetetlen maradt. Nem
tudom, a dekrétumnál Gottwald túl−
súlya érvényesült−e, és ha igen, mit
csinált Beneš?
Vígh Károly: Beneš és Gottwald kö−
zött már 1943−ban az alapvető kérdé−
sekben egyesség jött létre, beleértve a
csehszlovákiai német és ma−gyar ki−
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sebbség kérdését is. Amikor kiderült,
hogy a II. világháború után Csehszlo−
vákia a szovjet érdekszférához fog tar−
tozni, hiába ülésezett a be−nesi emig−
ráns kormányzat Londonban, a
Moszkvában lévő Gottwald−féle kom−
munista pártnak egyre fontosabb sze−
repe lett. Amikor a világháborúnak vé−
ge lett, és Kassán kihirdették a beneši
dekrétumokat, nem volt véletlen, hogy
a régióban, 1945 után rögtön
Gottwalddal az élen a Beneš−sel való
együttműködés alapján egyedül kom−
munista kormányzat került hatalomra.
Gergely Jenő: Arról van szó, hogy
a moszkvai külügyminiszteri értekez−
leten 1943−ban elhatárolták az érdek−
szférákat. Az angolszászok lemond−
tak térségünkről, amiről Beneš érte−
sült, és ez alapvetően megváltoztatta
a magatartását.

Esterházy János:

Két kincset őrizve
Két kincsünk van: magyarságunk és
kereszténységünk
A Szlovákiában élő magyarság
éppúgy, mint a magyar nemzetnek
minden egyes tagja, két kincset ôriz
szívében és lelkében és ez a két
kincs: a magyarsága és a keresztény
mivolta. A magyar nemzetnek évez−
redes történelméből láthatjuk, hogy
legnagyobb fiai, legnagyobb alkotói
egyaránt voltak magyarok és keresz−
tények, egyaránt szolgálták a hazát
és az Istent.
Azt hiszem, egyetlen mai nemzet
történelmében sem találunk annyi vi−
szontagságot, mint éppen a magyaré−
ban. De ezekből a viszontagságok−
ból értékes tanulságokat vonhatunk
le. Amikor az ország és a nemzet ne−
megyszer a teljes romlás szélén állt,
és pogány kezek már meg akarták
húzni a lélekharangot a magyar
nemzet fölött, mindig beállott olyan
fordulat, mely megóvta az elpusztu−
lástól a nemzetet és újra felvirágoz−
tatta.

A világháború befejeztével a tria−
noni és versailles−i békediktátumok
után, amikor a magyar nemzet ezer
sebből vérezve, megfosztva jófor−
mán minden ellenálló képességétől,
halálraítélten vergődött, akkor a
nagybeteg nemzet testét 1919 tava−
szán végképp hatalmába akarta kerí−
teni a sátán a kommunizmus formá−
jában. De mi történt?
Egy maroknyi magyar, aki egytől−
egyig keresztény−nemzeti alapon áll,
kibont egy hófehér zászlót Szege−
den, és átjön a Dunántúlra, bevonul
Budapestre. Eltűnnek a vörös zász−
lók, eltűnik a sarló és a kalapács, el−
tűnik a sok álpróféta, hogy helyet ad−
jon a nemzeti színű lobogónak,
melynek lengése biztosítja a keresz−
tény templomokban az istentisztele−
tek zavartalan lefolyását, és amely a
kétségbeesett, sokat szenvedett ma−
gyar nemzetet megnyugtatja, tetterő−
re serkenti és megkezdődik az ország
második újjászületése, újraépítése
keresztény nemzeti alapon.

Kedves magyar testvéreim!
Szívünk, lelkünk nagy kincsét,
nemzeti öntudatunkat és Krisztus
Urunkba vetett hitünket ne tévesszük
szem elől egy pillanatig sem. Ápol−
juk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen
pozitív érték, amelyet senki el nem
vehet, és melynek varázslatos ereje
átsegít a legnehezebb megpróbálta−
tásokon.
(Új Hírek,
1940. december 24.)

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2011/II.

17

Esterházy János

Jan Janků, a túlélő

Aki Esterházy Jánost a koporsóba tette
2009 júliusában Esterházy−zarándoklaton vett részt Szlovákiában és
Csehországban csaknem félszáz magyarországi, erdélyi és felvidéki fi−
atal. Az autóbusznyi társaság egyik felét az Esterházy− vetélkedő dön−
tősei, Kárpát−medencei középiskolások alkották, másik felét felkészítő
tanáraik, három lelkész, néhány tudósító és filmes. A zarándokút ve−
zetője Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola alapítója, a Magyar Or−
szággyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt. Szervezői a
Lakiteleki Népfőiskola és a Keresztény Élet katolikus hetilap.
A zarándokút legnagyobb hatású
állomása Mírov volt – az ottani bör−
tönben raboskodott élete utolsó évei−
ben gróf Esterházy János, a legna−
gyobb felvidéki magyar, aki Jézus kö−
vető magatartásáért vértanúságot
szenvedett és hat nappal ötvenhete−
dik születésnapja előtt, 1957 március
nyolcadikán ebben a földi pokolnak
beillő, hajdani várerődben hunyt el.
A zarándokút vezetője, tolmácsa
és a tudósítók előtt megnyílt a fegy−
ház kapuja is – a tudósítók a kápolnát
nézhették meg, Lezsák Sándor, Szőke
László prágai magyar nagykövet, Rá−
kóczi Anna, a Csehországi Magyarok
Szövetségének elnöke és Molnár Im−
re történész Esterházy János celláját is
láthatta. Kísérőjük Jan Janků, a mártír
gróf rabtársa volt.
Maradandó élmény számomra,
hogy Mírovban elbeszélgethettem a
nyolcvannyolc esztendős Janků bá−
csival, akiből sugárzik a jóság és az
őszinteség.
A
morvaországi
Hanušovicében élő egykori halálra−
ítélt húsz évvel volt fiatalabb Ester−
házynál.
Janků : A második világháború utá−
ni években gyógyszerészhallgató vol−
tam, s mert már akkoriban szerettem
a gyerekeket, cserkészcsapatot alapí−
tottam. A csapat a kommunista hata−
lomátvétel után – 1948 februárját kö−
vetően a hatóságok számára nem volt
kívánatos, mivel az „új eszme” képvi−
selői szovjet mintára az úttörő moz−
galmat kívánták megalapozni. Fel−
szólítottak, hogy a csapatommal
együtt mint pionírok működjünk to−

vább, ami azt jelentette volna, hogy
lemondunk erkölcsi alapunkról –
szembefordulunk Istennel. Nem vol−
tam hajlandó teljesíteni az utasítást –
aminek az lett a következménye,
hogy huszonévesen az Uherské
Hradištei fogházba kerültem, majd
onnan – nem egészen egy esztendő
múltán – a mírovi börtönbe. A tárgya−
lásom 1949−ben Vsetínben volt, s a
hazaárulásért rám mért halálos ítélet−
ből a végén életfogytig tartó elzártság
lett.
Mírovban Esterházy János közelé−
ben töltötte keserves éveit...
Mivel gyógyszerészhallgató vol−
tam, a raboskodó beteg foglyok „ellá−
tásában” segédkezhettem. Esterházy
János, miután megjárta a csehszlovák
börtönök nagy részét, − nem tudták
megtörni, ezért válogatták a helyszí−
neket −, a betegek között kapott cel−
lát. Nekik egész napjaikat ott kellett
eltölteniök. 12−15 rab volt egy cellá−
ban. Esterházy súlyos tüdőbaját az
ú.n. PAS kúrával kezelték.
Miként nézett ki a gulágot is meg−
járt, súlyos beteg gróf Mírovban?
A magas termetű férfi iszonyatosan
lefogyott. A tablettáktól a bőre telje−
sen besárgult, de ez a sárga megfes−
tette az ágyneműjét is. Ráadásul a be−
teg kellemetlen szagot árasztott. Ha
Esterházy „sétálgatott” a fegyház fo−
lyosóján, mindig egyenes volt a tartá−
sa és a fejét sohasem szegte le. Tekin−
tete nyílt volt. Sovány, szinte áttetsző
volt a teste, hosszú ujjai már csak
csont
és bőr voltak. A testi szenvedés

azonban nem törte meg ezt a rendkí−
vüli embert, aki sohasem panaszko−
dott, sohasem kesergett, nem emle−
gette a múltat. Ha szólt, Istenről be−
szélt és igyekezett lelket önteni a töb−
biekbe.
Miként vélekedtek rabtársai a gróf−
ról?
Tekintve, hogy Mírovba került a
megbüntetett csehszlovákiai társadal−
mi elit tagjainak zöme – professzo−
rok, lelkészek, politikusok, a rendszer
ellenségeinek kikiáltott arisztokraták
– mindenki megtapasztalhatta példás
magatartását. Esterházy János sok
nyelven beszélt, hiszen a gulágon
még oroszul is megtanult – így nem
volt akadálya a rabtársakkal való
érintkezésnek. A már említett társa−
dalmi elit tagjai nagy tisztelettel fi−
gyelték az ártatlanul elítélt grófot, aki
viselkedésével és hatalmas hitével
példaképükké vált. Megjegyzem, volt
idő amikor Mírovban 130 pap rabos−
kodott.
A papok ott is megpróbálták hiva−
tásukat teljesíteni?
Igen, persze a legnagyobb titok−
ban. Én a gyógyszertárban kiprésel−
tem a becsempészett szőlőt, hogy er−
jedés után kis fóliákba önthessem a
„bort”. A fóliára gyógyszer nevet ír−
tam. Ha jelzés érkezett valamelyik
cellából, hogy a papok valamelyike
misézni fog, odavittem a fóliát. A bör−
tönorvosok sem árultak el, sőt támo−
gattak. Az „ostyát” egy cukrász készí−
tette a konyhán lisztből. A papok fel−
osztották egymás között a Szentírás
fejezeteit és azokat vécépapírra má−
solták. Igy jutottak Bibliához, hogy
felolvashassanak belőle...
Molnár Imre egyik könyvében, az
önről szóló részben arról olvastam,
hogy a börtönön belüli titkos együtt−
működés eredményeként fényképe−
zőgépet eszkábáltak össze!
Ez így igaz! A „gép” teste gyógy−
szeres kartondoboz, filmje a röntgen−
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felvételeknél használatos celluloid le−
mez, optikája szemüveglencse volt.
Több felvételt sikerült készítenünk a
börtönben, ezek egyikén látható pél−
dául Esterházy egyik korábbi pártfo−
gója és védelmezője, Koch profes−
szor is. Amikor kilenc esztendei ra−
boskodás után, 1957 decemberében
szabadultam, nem volt meleg kabá−
tom. A börtön szabója varrt egy felöl−
tőt. Csak otthon derült ki, hogy a bé−
lésbe rejtette a titkos felvételeket. Jól
tette, hogy nem szólt, mert ki tudja,
mi történt volna, ha izgalmamban el−
árulom magam? A rendszerváltásig
megfigyeltek, mégis sok helyen szól−
tam a börtönévekről. Egyszer körbe−
adtam a börtönben készített képeket
is. Azok aztán jártak a saját útjukon.
Már lemondtam róluk, amikor – évti−
zedek múltán – valaki a kezembe
nyomta a felvételeket. Én egyébként
nagyon szívesen járok az emberek
közé, de sohasem tartok előadást, vi−
szont kérdezhet bárki. Örömömre
szolgál, ha a közönség soraiban fiata−
lok vannak, és hitelesen tájékoztatha−
tom őket a múltról.
Ön tanúja volt Esterházy János
utolsó óráinak...
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Amikor Esterházy, akit az 1956−os
magyar forradalom híre reményke−
déssel töltött el – értesült a szabad−
ságharc leveréséről, magába roskadt
és nemsokára meghalt. Amikor láttuk,
hogy közeleg a vég, szóltam Vasiľ
Hopko püspöknek, adja fel neki az
utolsó kenetet. Mi addig lepedőkkel
takartuk el az ágyát, s őrt álltunk az
ajtónál, nehogy megzavarják utolsó
földi perceit. Esterházy a püspök kar−
jaiban adta vissza lelkét Teremtőjé−
nek. Én tettem őt a koporsóba, majd
levittük azt a börtön kapujához. Ott
halottunkat egy másik koporsóba rak−
ták.
Félévszázadig senki sem tudta, ho−
vá temették...
Az újságíró, aki pályája során mást
sem tesz, mint újabb és újabb ala−
nyokkal ismerkedik, van tehát ember−
ismerete és összehasonlítási alapja,
Jan Jankůt makulátlan férfinek látta.
Felelősségtudata, az igazság iránti el−
kötelezettsége kora egyik nagy sze−
mélyiségét kristályosította ki belőle.
Tanúságtételét, vallomásait számta−
lan újságcikk, film− és tévéfelvétel,
könyv őrzi mindnyájunk és az utókor
számára. Bennünket, magyarokat ta−
lán éppen Esterházy János példás ma−
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gatartása és legjelesebb Esterházy−ku−
tatónk, Molnár Imre mélységes empá−
tiája, beleérző képessége hozott szí−
véhez−lelkéhez közel.
Befejezésül álljanak itt tanulságos
mondatai: „Megtörtént, hogy a bör−
tönben is kaptunk büntetéseket az
őröktől
„fegyelmezetlenségeink”
okán. Ezek egyike a „korrekció” volt,
vagyis tíz nap sötétzárka egy fűtetlen
üregben, télen is meztelenül. Aki
nem tervezte meg, miként éli túl ezt
az iszonyatos megpróbáltatást, bele−
pusztult. Én felkészültem. Pár órai
„alvás” után, – a jéghideg betonon
kellett valamiképpen összekuporodni
– „tornával” kezdtem a napot. Aztán
imádkoztam, szavaltam, énekeltem
és így tovább. Egyetlen erőm volt – a
hitem. Aki nem találta meg Istent, az
nem tudta elviselni állapotát. Az Úr
reménnyel töltött el és mélységes sze−
retete értelmet adott az életemnek
abban a földi pokolban is. Talán
azért, hogy az ott történtekről hitele−
sen szólhassak.
BATTA GYÖRGY
Megjelent az Itthon nemzeti kultu−
rális havilap 2009. szeptemberi szá−
mában

A Magyar Országgyűlés Esterházyról tartott emlékülésén Schmitt Pál kitüntette Jankut, aki Molnár Imre tolmácsolásával
köszönte meg az elismerést
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7832−es
lakmuszpapír
A Szlovák Tudományos Akadémia
(SZTA) nyilatkozatot tett közzé Ester−
házy János személyével kapcsolato−
san, mely sajnos nélkülözi a tudomá−
nyos elemzést és nincs összhangban
a történelmi valósággal, így nem
mondható tudományosnak, hanem
csupán egy elfogult álláspontnak,
mely arra jó, hogy lejárassa a szlovák
tudományosságot. A szlovák−magyar
megbékélést sem szolgálja. S mindezt
az adófizetők pénzén teszi, hiszen az
akadémiát közpénzekből finanszíroz−
zák.
Ez nem az első alkalom, hogy az
SZTA tudományosságot megvető bá−
torsággal táncol a magyarellenesség
mézesmadzagján.
Sajnos, ennek megfogalmazóit
nem találjuk. Azt kell szomorúan lát−
nunk, hogy ez az intézmény és elő−
dei, gyakorta lettek a politika utcaleá−
nyai, amivel tudományon kívüli elvá−
rásokat szolgálnak ki. Ha kell, kútfő−
idomítástól sem riadnak vissza, kisza−
kítják a helyzetet vagy idézetet a kor
összefüggésrendszeréből, szövegkör−
nyezetéből és mint bunkót használják
például Esterházyval kapcsolatosan.
Nem veszik észre, ez bumeránggá
alakul és őket fogja fejbe verni. A vér−
tanú grófot ugyanis nem lehet hazug−
sággal lebunkózni!
1990−ben megírtam, hogy Ester−
házy lakmuszpapír. „Ha ugyanis nyil−
vánvalóvá válna, hogy az ellene fel−
hozott vádak hamisak, akkor a szlo−
vákiai magyarság kollektív bűnössé−
gének amúgy is gyenge lábakon álló
fikciója teljes mértében elveszítené
hivatkozási alapját és hitelét. Ez pe−
dig egyenértékű lenne a felvidéki ma−
gyarok felmentésével. Aminek az len−
ne a logikus következménye, hogy
(…) [a] beneši dekrétumok, a cseh−
szlovák kormány és parlament, vala−
mint a Szlovák Nemzeti Tanács és a

Megbízotti Hivatal által kiadott ide−
vonatkozó rendeletek és törvények
légből kapott, rosszindulatú érvekre
hivatkoztak. Ráadásul ellentmondtak
az akkori Csehszlovákia jogrendjé−
nek. (…) Az Esterházy−úgy rendezése
a jelenlegi Szlovák Köztársaságban a
demokrácia lakmuszpapírjának sze−
repét tölti be. Ez mutatja meg, men−
nyire gondolja komolyan a jelenlegi
hatalom és a vele szimbiózisban mű−
ködő egyéb hatalmi, illetve alkotmá−
nyos szerv, hogy őszintén Európában
vágyódik – a szó politikai értelmé−
ben.”
A nácizmusnak és az azt lihegően
kiszolgáló szlovák nemzeti szocializ−
musnak nem sikerült Esterházyt el−
pusztítani. Elég hátborzongatóan be−
szédes, hogy Edvard Beneš a Cseh
Nemzeti−szocialista Párt (Česká
strana národně socialistická) alelnöke
volt a két háború közötti időszakban.
De a jobboldali szélsőségesek mu−
lasztását, ha tetszik: végrendeletét a
kommunisták, a nemzetközi szocia−
lista hóhérok és lakájaik végrehajtot−
ták!
A tudományos akadémia sötétség−
be burkolódzó tudorai azt kiáltják vi−
lággá, hogy most olyan politikai sze−
mélyiségeket glorifikálnak, amivel
dezinterpretálják Szlovákia történe−
tét, sőt nyíltan meghamisítják a törté−
nelmi tényeket és összefüggéseket Es−
terházy János vonatkozásában is, aki−
ből legendát gyártanak. A magukat
történészeknek tartó személyek két−
ségbe vonják, hogy a gróf a magyar
kisebbség jogainak rettenthetetlen él−
harcosa, hogy meggyőződéses de−
mokrata és humanista volt, aki az ül−
dözött polgárok önzetlen megmentő−
jeként a szlovák−magyar barátság és
együttműködés meg nem értett híve.
A vele kapcsolatos ünnepségeken Es−
terházyt vértanúként emlegetik, aki

bosszú áldozata lett és az őt elítélő
büntetőeljárást „ráadásul” törvényel−
lenesnek tartják. „Megállapítjuk – így,
az arc nélküli testület −, Esterházy
hagiografiai képe ellentétben áll a
történeti tényekkel.” Miért? Mit vála−
szolt arra a kérdésre Igor Daxner
(1894−1960) a Nemzeti Bíróság elnö−
ke, hogy mire föl ez a szigorú ítélet?
„no hiszen magyar!”
Ezek után tények felsorakoztatását
várná az ember. Azonban csak elcsé−
pelt, már sokszor emlegetett, a kom−
munista korszakban, Husák által is
idézett sekélyes szövegeket olvasha−
tunk. A kisebbségi politikus „hosszú
távon” a csehszlovák köztársaság és
annak demokratikus rendjének szét−
verésén munkálkodott. Ez az állam−
alakulat maga ügyködött megszűné−
sén, amikor nem tartotta be saját jog−
rendjét és nemzetközi szinten vállal
feladatait. Az elmúlt húsz évben szá−
mos komoly munka cáfolta, hogy az
I. Csehszlovák Köztársaság demokra−
tikus jogállam lett volna a korabeli
mérce szerint. Csak olvasni kellene.
Esterházy egyik beszédében éppen
Zsolnán szögezte le, hogy a mi fő
fegyverünk az, hogy mindenkor a tör−
vényes alapon állva szellemi és erköl−
csi erőinkkel akarjuk kivívni mindazt,
ami minket megillett.” Egészen más
erők működtek közre annak az állam−
nak a szétverésén, melynek nem vol−
tak belső kohéziós erői. De ha egy ál−
lam szétverése bűn, akkor az Oszt−
rák−Magyar Monarchiáé miért nem
volt az? Csehszlovákiáról bebizonyo−
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sodott, nem életképes államalakulat.
Bohumil Doležal cseh politológus
régen cáfolta, Esterházy nem intrikált
titkosszolgálati eszközökkel, nem−
hogy Budapesttel, de a náci Néme−
tországgal sem. A fogalmazvány szer−
zői semmilyen bizonyítékkal nem
tudnak szolgálni erre vonatkozóan
sem. Ezt a konstrukciót – maradjunk
ennél a finomkodó meghatározásnál
– egy bizonyos Prof. dr. Jaroslav
Valenta, DrSc. (1930−2004) röpítette
világgá, aki a csehszlovák titkosszol−
gálat ügynöke volt (reg. sz. 20708,).
Kollégát vélt fölfedezni Esterházyban!
Ezen a ponton az embert elfogja a
horatiusi kacaj és a szégyenérzet. Ho−
vá lehet süllyedni a politika mocsará−
ban? Ugyanis a Visinszkij−féle gon−
dolkodás jellemzi a nyilatkozat meg−
fogalmazóit. A hírhedt szovjet ügyész
büntetőkönyve elegendőnek tartotta,
ha valaki bevallja bűnét, azt bizonyí−
tékként fogadták el minden további
eljárás nélkül. Esterházy taktikai
okokból számos esetben kénytelen
volt olyan megfogalmazással élni,
melyet mai viszonyok között furcsá−
nak találunk. Mellesleg, egy jó szó−
nok néha túlzásba is esik. Esterházy
indítékaira azonban egyik kortársa,
éppen egy jegyző, aki eredeti foglal−
kozását nézve pásztor majd cipész
volt,
mutatott
rá.
Ján
Gál
Podďumbiersky (1890−1964) 1947−
ben megjelent visszaemlékezéseiben
világosan fogalmaz a gróf egyik bátor
beszédével kapcsolatosan, mely a
magyar sajtóban is napvilágot látott.
„Bátran kimondott szavak ezek, me−
lyekhez hasonlót nem mert volna
mondani még Dr. Miloš Vančo és
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Emil Boleslav Lukáč sem és ha mégis,
akkor ki tudja, hogy valamelyiküknek
közülük megengedték volna befejez−
ni. Lehet, hogy a házelnököt
Eszterházy [!] azzal nyerte meg, hogy
beszéde elején azzal hízelgett, hogy
a múltat a következőképpen kritizál−
ta: «A prágai parlamentben kifejtett
politikai ténykedésünk romboló
volt.» Nos az ilyen tanúsítvány bizo−
nyára tetszhetett Martin Sokol házel−
nök úrnak, és ezért engedte meg ne−
ki, hogy a továbbiakban a számára
nem kedves igazságokat kimondja.
Ám ha sejtette volna, hogy
Eszterházy beszédének legerősebb
fullánkját annak végén engedi ki, bi−
zonyára nem engedte volna meg,
hogy beszédét befejezze, mely zára−
déka mintha mementó lett volna. «El−
múlt a Bach korszak, elmúlik a Mach
korszak, és eljön a krach korszak.»
Lehet, hogy a krach−korszak még tart?
A szerzők kijelentik, hogy Ester−
házy, mint a szlovák törvényhozás
tagja, megszavazta azokat a jogi nor−
mánkat, melyet segítették a totalitári−
us hatalom kiépítését Szlovákiában.
Meg nem engedve, de feltételezve,
tegyük föl, hogy igen. Erre halkan
csak azt kérdezhetjük, a többi képvi−
selő mit tett? Akkor őket miért nem
ítélték halálra? Egyedül csak őt! Ester−
házy lenne ezért felelős. Ő dolgozta
ki a szlovák nemzeti szocializmus
ideológiáját? Ő írt uszító vezércikke−
ket magyarok, zsidók, ruszinok ellen?
Azért ilyen nagy befolyást ne tulajdo−
nítsunk neki! Emil Boleslav Lukáč
(1900−1979) költő és evangélikus lel−
kész, akkori képviselő mert egyszer is
bármi ellen szavazni – horribile dictu
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– nem szavazni? Jánosy István (1919−
2006) költő barátjának azt mondta, a
szlovák nemzet érdekében az ördög−
gel is össze kell fogni. Ki tehát a szlo−
vák nép ellensége!? Ez sírni valóan
szomorú. Egy teológiai végzettséggel
rendelkező személy a Gonosszal akar
összefogni!? Ezzel saját nemzetét a
pokol legmélyebb bugyraiba akarja
juttatni. Ő és társai csak néhány évet
kaptak, voltak akik annyit se. Ester−
házy meg halált! Akadt a szlovák
képviselők között néhány, mint a már
említett Vančo, aki részt vett az ellen−
állásban, de korábban igazságügyi
miniszter volt (1938−39) és csak né−
hány évet ült.
A történészurak ezután kiragadott
idézetekkel kívánják igazolni, hogy
Esterházy antiszemita volt. Ezek
azonban nem bizonyítják azt. Az állí−
tólagos harc a zsidók ellen, a magya−
rok szenvedése a zsidók oldaláról, a
zsidó túlkapások és a zsidóellenes
pozíció vállalását csak mai szemmel
nézve tarthatjuk antiszemita megnyil−
vánulásnak. Tessék csak elolvasni az
akkori antiszemita uszítást a sajtóban
és egyéb megnyilvánulásokat. Ezek is
nyilvánvalóan olyan kijelentések vol−
tak, melyek mögé komolyabb bírála−
tot rejtett el. Mert ezek általános meg−
állapítások és az uszításnak legeny−
hébb megnyilvánulása sincs bennük.
Lehet, hogy ezt egy pásztor, vagy ci−
pész érti, de a „valamivel” magasabb
képzettségű történész nem?
Itt egyszerűen visszaélés folyik a
fogalmakkal. Ha valaki – esetleg –
zsidóellenes, az még nem jelenti azt,
hogy antiszemita. Ehhez az elfogult−
ságon még sokkal többre van szük−
ség. Például gyűlöletre, uszításra is!
Esterházytól a zsidók elleni gyűlölet−
re senki sem idézett még egy sort
sem. A kijelentéseket a kor viszony−
rendszerén keresztül kell értékelni.
Pl. harcolni a zsidók ellen sem jelent
antiszemitizmust. Zsidó túlkapásokat,
vagy zsidó sérelmeket emlegetni sem.
Végre már öntsünk tiszta vizet a po−
hárba! Az embernek lehetnek fenn−
tartásai különböző nemzetek képvi−
selőivel, vagy azok tevékenységével
kapcsolatosan. Lehet törekvéseik el−
lenzője. Ez lehet jogos és jogosulat−
lan. De ez még nem feltétele a gyűlö−
letnek. Ez Esterházy János személyi−
ségétől olyan távol állt, mint a most
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idézett történészek szövege az igaz−
mondástól. Ugyanis kritizálni valakit,
akár igaztalanul is, még nem gyűlö−
letkeltés.
Majd következik egy önellentmon−
dó gondolat: „Értékelni kell azt az er−
kölcsi gesztust, amellyel a deportálást
jóváhagyó törvény ellen foglalt állást,
de 1945 utáni tragikus emberi sorsát
nem lehet egyedül meghatározó
szempontnak tekinteni egész politikai
tevékenységének megítélésénél. Glo−
rifikálás, emlékműállítás helyett sok−
kal termékenyebb lenne folytatni a
racionális és sokoldalú vitát életéről
és politikai tevékenységéről.”
Az ember sok mindent mondhat,
ilyen−olyan oknál fogva. A cselekede−
tek esetében a helyzet sokkal egyér−
telműbb. Van itt azonban egy skizof−
rén vonás. Taktikai okokból, számí−
tásból mondott szavait minden külö−
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nösebb vizsgálat nélkül igaznak
mondják, őszinte, magasröptű, máig
érvényes gondolatai mögött sanda
szándékot gyanítanak. De ez nem Es−
terházyra vet rossz fényt.
Kedves homályban settenkedő tör−
ténész urak! Köszönet érte, hogy elis−
merik azt az erkölcsi gesztust, melyet
felmutatott. Ezt tagadni kár lenne. Es−
terházy János krisztusi tanokat követő
magatartásában teljesen egyedül ma−
radt. Hiába ültek a parlamentben pa−
pok. Nem akadt egy sem közöttük,
aki a keresztényi szeretet jegyében
nem emelte volna föl a kezét. A gyá−
vaság ára néhány éves, vagy hónapos
börtön volt, a bátorságé halál. Az utó−
doktól. Nemhiába mondta Hitler,
hogy a kommunistákból lesznek a
legjobb nácik. Csehszlovákiában be−
bizonyították, hogy a tétel fordítva is
igaz.

Kedves Uraim! Hogyan kívánják
értékelni és elismerni Esterházy mo−
rális gesztusát!? Nem kell emlékmű−
veket építeni neki?
Tudatában vagyunk annak is, nem
volt tökéletes. Mégis vállaljuk ember−
ségét és segítőkészségét, jellemét és
bátorságát. Üzeneteit is. „...egyetlen
kisebbség sem hajlandó a maga meg−
semmisítését ölbe tett kezekkel néz−
ni”! Mi sem!
Abban viszont egyetértünk, a vitát
életéről és tevékenységéről folytatni
kell. Mi azt szoborállítással kezdemé−
nyeztük. Az alkotáson rajta a rab−
szám: 7832. Név ne is legyen rajta
addig, míg nem rehabilitálják. Mert
ezzel minket is felmentenek. Ugyanis
még mindig vádlottak vagyunk Vele
együtt. Ezért kell megszólalnunk!
BALASSA ZOLTÁN, Felvidék.ma

A Szlovák Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének
nyilatkozata az Esterházy Jánosról történő megemlékezések kapcsán
Esterházyt nemcsak mint a
magyar kisebbség jogaiért
tántoríthatatlan harcost áb−
rázolják, hanem mint meg−
győződéses demokratát, az
üldözött polgárok önfelál−
dozó megmentőjét, mint a
szlovák−magyar barátság
meg nem értett elkötele−
zettjét. Szlovákiában jelen−
leg több kulturáli, társa−
dalmi és politikai rendez−
vényt tartanak tiszteletére.
Esterházy J.−t mártírként
ábrázolják, aki a bosszú
tragikus áldozata lett sőt
háború utáni bírósági perét
jogellenesnek
tekintik.
Megállapítjuk, hogy Ester−
házy szentként való ábrá−
zolása ellentétben van a
történelmi tényekkel.
Esterházy János, mint ki−
sebbségi politikus az első
Csehszlovák Köztársaság−
ban tartósan a csehszlovák
állam szétverését szorgal−
mazta. Ennek érdekében
intrikált és ügynökként
együgttműködött nem csak

a budapesti kormánnyal,
hanem a német nácikkal
is. A CsK szétverését köve−
tően a szlovák állam parla−
mentjének képviselője lett
és ott büszkén jelentte ki:
„A cseh−szlovák rendszer
ellen tűzzel vassal küzdöt−
tünk, a Csehszlovák Köz−
társaságra mi mindig úgy
tekintettünk, mint az em−
beri rosszindulat életképte−
len keverékére és tudatlan−
ságára, és nagyon jól tud−
tuk, hogy ez a művileg ös−
szetákolt és államnak ne−
vezett értelmetlenségnek
nincs joga a létezésre.“
Egyben támogatta „Német−
ország és Olaszország gi−
gantikus harcát Európa
jobb jövőjéért.“
Mint a szlovák parla−
ment képpviselője meg−
szavazta az összes jogi
normát, amely segített
Szlovákiában kiépíteni a
totalitárius rendszert. 1942
májusában személyes bá−
torságáról tett tanúbizony−

ságot, és nem szavazta
meg a deportálást. Előtte
azonban megszavazta az
összes zsidóellenes tör−
vényt, amit nyilvánosan
képviselt antiszemita állás−
pontja és nyilatkozata bi−
zonyít. Egyetértett a zsidók
elleni jogos harccal, mert
évtizedeken keresztül a
magyarok tömegei is szen−
vedtek a zsidóktól és a zsi−
dó túlkapásoktól. ...“ Fiatal
koromtól mindig is zsidó−
ellenes álláspontot képvi−
seltem és ez így is marad“.
Értékelni kell azt a morális
gesztust, amellyel ellenez−
te a zsidók deportálására
vontakozó törvényt, azon−
ban ezt a lépést, mint
ahogy az ő 1945 utáni tra−
gikus emberi sorsát sem
tkinthetjük egyetlen és
meghatározó kritériumnak
a teljes politikai tevékeny−
ségének megítélésénél.
Ahelyett, hogy Ester−
házy Jánost glorifikálnánk
és emlékműveket állíta−

nánk számára sokkal értel−
mesebb lenne racionális
és sokoldalú véleménycse−
rét folytatni életéről és po−
litikai tevékenységéről.
A Szlovák Tudományos
Akadémia Történelemtu−
dományi Intézetének nyi−
latkozatához csatlakozott:
Miloslav Čaplovič (Ka−
tonatörténeti Intézet igaz−
gatója, Pozsony)
Eduard
Nižňanský
(Komensky Eggyetem Filo−
zófiai Kara, Pozsony)
Stanislav Mičev, (A
Szlovák Nemzeti Felkelés
Múzeumának igazgatója ,
Besztercebánya)
Marian Gajdoš (A Szlo−
vák Tudományos Akadé−
mia Társadalomtudomá−
nyi Intézetének igazgatója
Kassa)
Miroslav Pekník (A
Szlovák Tudományos Aka−
démia Politikatudományi
Intézetének igazgatója,
Pozsony)
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Esterházy Jánost rehabilitálni kell!
Minden közösség önbecsülése szem−
pontjából fontos, hogy tisztelje, fel−
mutassa nagyjait, azok példáját. A
közösségi összetartó erő gyarapodik
ezáltal. Bonyolítja a dolgot, ha az
adott személyiségre, annak tevékeny−
ségére különböző nézetek vannak.
Ilyenkor a tárgyszerűség és a doku−
mentumok ereje lehetne a meghatá−
rozó.
Ez azonban sajnálatos módon nem
működik akkor, amikor az egyik tár−
gyaló fél – jelen pillanatban a szlovák
többség – nem az igazságot keresi az
adott ügyben, nem mer (és talán nem
is akar?) szembenézni a második vi−
lágháború utáni cselekedeteivel.
Mindannyian tudjuk, hogy a széle−
sebben értelmezett rehabilitálás lehet
jogi, politikai és társadalmi természe−
tű. S mivel Esterházy János esetében
egy kisebbségi közösség politikusáról
van szó, aki a többségi nemzet sovi−
nizmusának esett áldozatul, talán
joggal beszélhetünk közösségen be−
lüli újraelfogadásról és külső, formá−
lis rehabilitációról.
1990 után, miután a szlovákiai
magyar sajtóban és közéletben sza−
badon lehetett beszélni Esterházy
személyéről, életéről és kálváriájáról,
a közösség Esterházy Jánost újra a sa−
játjának fogadta el. Az idősebb gene−
rációból sokan hitet tettek mellette –
ezek közé a pozitív módon emléke−
zők közé tartoznak szülőhelye,
Nyitraújlak szlovák nemzetiségű pol−
gárai csakúgy, mint az a szlovák ka−
tolikus pap, aki együtt volt vele a bör−
tönben, s annyira hatott rá Esterházy
nemes viselkedése, hogy egyenesen
szentnek nevezte őt. Az ő tanúságté−
telével magyarázható Frantisek
Mikloško hozzáállása is ehhez a kér−
déshez, ugyanis a hivatkozott katoli−
kus pap később Mikloško lelkiatyjává
is vált és hatására alakult ki Mikloško
Esterházy−képe.
1993 után a szlovákiai magyar po−
litika is úgy érezte, hogy fel kell ka−
rolnia az Esterházy−témát. 1994−ben
május 15−ikét, tehát azt a napot, ami−
kor Esterházy a zsidó kódex ellen
szavazott, a szlovákiai magyarság
emléknapjának nyilvánítottuk. Ezen a

Csáky Pál Esterházyról tart előadást 2011. október 6−án a dunaszerdahelyi Vermes
villában
napon adjuk ki hagyományosan a Pro
Probitate−Helytállásért díjat.
Teljesen ellentétes az ezzel kap−
csolatos helyzet a szlovák társada−
lomban. A szlovákság máig húzódó,
sok problémát okozó hiányossága,
hogy még nem nézett szembe a saját
igazi történelmével. Szovákiában a
szabadság beköszönte, 1990 óta egy
sajátságos civilizációs küzdelem zaj−
lik, amelynek egyik velejárója a mí−
toszgyártás, illetve a saját problémák
elhallgatása. Esterházy esete és sze−
mélye is sajnálatos módon ebbe a ka−
tegóriába tartozik. Az ezzel kapcsola−
tos belső beszélgetéseken néha el−
hangzik, hogy személyének, munkás−
ságának rehabilitálása a magyarokkal
szemben a 2. világháború után meg−
valósított nacionalista meghurcolá−
sok kritikáját is jelentené, s erre Szlo−
vákiában ma nincs politikai akarat.
Hogy teljesen világos legyen, miről
beszélek, engedjenek meg egy idéze−
tet a Proces s dr. J. Tisom −
Spomienky c. kötetből, amelynek
szerzői a Tiso−per két kulcsfigurája,
Anton Rašla vádló és Ernest Žabkay
védőügyvéd. A könyv 62. oldalán
Rašla az alábbiakat írja:
„ Akkoriban olyan pszichózis ural−
kodott, hogy ha a Nemzeti Bíróság
elé bárki németet odaállítottak volna,
aki a Szlovák Állam idejében tevé−

kenykedett, s mindegy, hogy katonai,
politikai, gazdasági vagy más jellegű
posztot töltött volna be, a bírák nyu−
godt szívvel halálra ítélték volna
mindannyiukat (lásd pl. Ludin esetét).
Egyrészt azért, mert a németek csatló−
sai, Tiso, Mach és a többiek, minden
vétket a németekre kentek, másfelől
pedig azért, mert úgy tűnt, hogy a né−
metekkel szembeni szigorú ítéletek−
kel a bírák mintha egyfajta feladattel−
jesítési statisztikát szerettek volna fel−
javítani. Szeretném megjegyezni,
hogy a nemzeti megjelölés, amely a
szlovák és a cseh népbíróság nevé−
ben helyet kapott, nem elsősorban
azt a szándékot tükrözte, hogy itt a
nemzet, a nép ítélkezik, sokkal in−
kább azt, hogy itt nemzeti szempont−
ok alapján ítélkeznek. Csehország−
ban ezt a németekkel szemben alkal−
mazták (ott, úgy gondolom, joggal),
míg Szlovákiában a magyarokkal
szemben.
A nemzeti típusú alkalmazás pél−
dája a München előtti csehszlovák
parlament és a későbbi Szlovák Ál−
lam parlamentje volt képviselőjének,
a Magyar Párt elnökének, Esterházy
Jánosnak a pere ( halálbüntetés, amit
később megváltoztattak). Amikor az
ítélet elhangzása után megkérdeztem
Daxner dr.t, miért ilyen szigorú a
büntetés, hiszen ő volt a szlovák par−
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lament egyedüli képviselője, aki nem
szavazott a zsidó kódexre, azt vála−
szolta nekem: ugyan, hiszen ma−
gyar!„
Nos, ezt a szemléletet kellene már
végre meghaladni, s meggyőződé−
sem, hogy az a legtöbbet a szlovák
közéletnek, a szlovák tisztánlátásnak
használna.
1998−ban, miután először kerül−
tünk kormányra, magam is fontosnak
tartottam, hogy ebben a kérdésben
megpróbáljunk előrelépni. Miniszter−
elnök−helyettesként magamhoz ké−
rettem az akkori igazságügy−minisz−
tert, Ján Čarnogurskýt, akinek édes−
apja jól ismerte Esterházyt, s aki bizo−
nyos fokig maga is Esterházy tisztelői
közé tartozik. Megkértem őt, készít−
sen az igazságügyi minisztérium egy
elemzést Esterházy János lehetséges
rehabilitációjáról. Az elemzés 1999−
ben elkészült, s az alábbi fő téziseket
tartalmazta: mivel Esterházyt a népbí−
róságokról szóló korabeli törvény
alapján ítélték el, s a folyamat során
többször is megsértették még az oly
tökéletlen népbírósági törvény ren−
delkezéseit is, elvi szempontból nem
lenne akadálya az Esterházy−per újra−
felvételének. Jogi akadálya azonban
van, mégpedig az, hogy a népbíró−
ságról szóló törvény a negyvenes
évek végén megszűnt, utolsó előtti
paragrafusa pedig azt mondta ki,
hogy az eme törvény alapján hozott
ítéletek esetében fellebbezésnek he−
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lye soha nem lehet. Megjegyzem, er−
re aparagrafusra hivatkozva utasította
vissza a szlovák Legfelsőbb Bíróság
Esterházy Alíz ama beadványát is,
amelyben néhány évvel ezelőtt kérte
apja perének újrafelvételét. Jogi
szempontból az igazságügy−minisz−
tériumi elemzés két megoldási lehe−
tőséget javasolt. Az első: a szlovák
parlament hozna egy olyan törvényt,
amely lehetővé tenné a népbírósági
ítéletek újratárgyalását, s ezzel meg−
nyitná a lehetőséget a rehabilitáció
előtt. Igen ám, csakhogy talán a sors
iróniája, hogy ugyanazon törvény
ugyanazon paragrafusa alapján ítél−
ték el dr. Jozef Tisót is, s rajta a halá−
los ítéletet végre is hajtották. Egy
ilyen perújrafelvétel tehát a szlovák
második világháborús történelem
pandora−szelencéjének megnyitását
jelentené, s ettől nagyon megriadtak
a kollégáim, maga Mikuláš Dzurinda
akkori miniszterelnök is, akivel szin−
tén beszéltem erről a kérdésről.
Maradt volna, s maradna mindmá−
ig egy másik, talán elegánsabb út is,
egy lex Esterházy meghozatala,
amely három paragrafusból állhatna,
s Esterházy esetében perújrafelvételt
tenne lehetővé. Ehhez azonban meg
kellene változnia a szlovák nemzeti
szemléletnek amelyről már fentebb
szóltam, amely jelenleg ezt az utat
sem teszi járhatóvá, s amely a csehek
németektől való félelmére támasz−
kodva inkább konzerválja, mintsem

A 2011. október 6−án felállított dunaszerdahelyi emlékmű megkoszorúzása

Esterházy János

felülbírálná önmagát.
Lényegében ugyanez az akadály
áll az egyházi boldoggá avatás előtt
is, ahol a kérdés sikeres felvetését bo−
nyolítja a szlovák katolikus egyház
nacionalista szemlélete. A vélt állami
érdekre való hivatkozás és a naciona−
lista gátlások ötvözete erősen befo−
lyásol több szlovák történészt is.
Nem segíti elő a kérdés rendezését a
szlovákiai zsidó közösség több tagjá−
nak elutasító álláspontja sem.
Itt tartunk most. Én úgy gondolom,
Esterházy János rehabilitálásának kér−
dése messze túlmutat önmagán. Itt
nem csupán egy emberrel, egy politi−
kussal szembeni igazságtételről, nem
is csupán a szlovákiai magyar közös−
ség rehabilitációjáról van szó. A szlo−
vák nemzeti tisztánlátás, az egészsé−
ges szlovák nemzeti fejlődés esélyei−
nek növeléséről is. Mindezek miatt
kell tehát folytatnunk erőfeszítésein−
ket −–abban a reményben, hogy egy−
szer csak eljön annak a szlovák poli−
tikai és társadalmi elitnek is az ideje,
amely már képes lesz felülemelkedni
korlátain és képes lesz felnőtt módon
önmagát felemelni szellemileg is a
21. századi európai gondolkodás
szintjére.
CSÁKY PÁL
Felvidék Ma, 2011. március 10.
(Csáky Pál írása a Szabad Újság Es−
terházy−emlékszámában is megje−
lent)
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Berényi József a magyar Országgyűlésben tartott Esterházy−emlékülésen:

A felvidéki magyarság térjen vissza Esterházy útjára
Esterházy János születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett emlékülést a magyar Országgyűlés az Országház
Felsőházi termében. Az ünnepségen számos felvidéki közéleti személy is részt vett. A Magyar Koalíció Pártja képviseletében
Berényi József elnök mondott beszédet.
„Esterházy János nem hagyta el Cseh−
szlovákiát a trianoni döntés után, meg−
mutatta, hogy nem szabad elfutni a fe−
lelősség elől. Amikor 1936−ban kor−
mánytaggá nevezték volna ki, azt
mondta: Nem. Először a csehszlovák
kormány tegyen gesztust a magyarok
felé, valósítsa meg azt, amit Trianonban
felvállalt, és utána beléphetünk a kor−
mányzatba. Mit üzen számunkra Ester−
házy János? Azt üzeni: kormányzati
tagság igen, de nem mindenáron és
nem ingyen, hanem feltételekkel” – fo−
galmazott az MKP elnöke, majd hozzá−
tette, vissza kell térni ahhoz, hogy
azokra épüljön a szlovákiai magyar po−
litikai élet és közélet, akik vállalják ma−
gyarságukat. Berényi beszédében kitért
a kollektív bűnösség kérdésére is. „Es−
terházy sorsa összeforrott a szlovákiai
magyarság sorsával, így a kollektív bű−
nösség elvével. Esterházy János kegyel−
met kapott, és mi is kegyelmet kaptunk,
lehetnek társadalmi szervezeteink, pár−

tunk, de felmentést nem
kaptunk és igazságot nem
kaptunk, a bélyeg mindnyá−
junk homlokán ott van.” (…)
„Az Országgyűlés Felsőházi
termében mi mást tehetne
egy felvidéki politikus,
mond néhány fohászt, hogy
Esterházy politikai rehabili−
tációja megtörténhessen” –
mondta beszéde végén
Berényi. „Ma talán országa
sincs Esterházy Jánosnak, hi−
szen hamvai nem ott nyug−
szanak, ahol élt és tevékeny−
kedett, ott nem ismerik el.
Van viszont világa, s ez az összetarto−
zás, az erkölcs, a bátorság és a kitartás
világa.
Attól függetlenül, hogy valaki ma−
gyar, szlovák vagy más nemzetiségű. A
felvidéki magyarság térjen vissza Ester−
házy útjára, és közéletét szervezze úgy,
hogy önerejére támaszkodva ültesse át

érdekeit. Alakuljon ki köztünk egy pár−
beszéd is. Egy felvidéki politikus, mie−
lőtt cselekszik, gondolja át, vajon Ester−
házy most hogyan cselekedne? S végül,
jöjjön el az az idő, amikor újra termé−
szetes lesz, hogy minden unoka újra
magyarul szól nagyszüleihez!“ – zárta
gondolatait Berényi József.
(on)
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Esterházy János

Egy fasiszta jelszava: „A mi jelünk a kereszt, nem pedig
a horogkereszt!”
Esterházy Jánost nem csak munkássága, emberi és politikusi példája élte
túl, de az ellene indított hadjárat sem ért véget 1957−ben bekövetkezett
tragikus halálával. De 1989−ben sem, amikor pedig okkal remélhettük,
hogy a felfordult világban végre helyére kerülnek a dolgok. Nem így tör−
tént, mint ahogy a XXI. század sem azt hozta Szlovákiának – és Esterházy−
nak – amit reméltünk és (el)vártunk volna. Esterházy – ahogy Duray Mik−
lós találóan megfogalmazta – egy olyan tükör, melybe nagyon sokan kép−
telenek belenézni. Ez – valamint a zsigeri magyarellenesség, mint a több−
ségi társadalmat összetartó kohéziós erő – akadályozza meg, hogy Ester−
házyt végre Szlovákiában is rehabilitálják. És ezek adják az alapjait azok−
nak a támadásoknak, amelyeket napjainkban is el kell szenvednie. Ilyen
volt a kassai Esterházy−szobor körül kialakult helyzet, vagy a legutóbbi in−
cidens: az Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök által tett megjegy−
zés Esterházyra, mely aztán igen nagy port vert fel. Nem véletlenül, hiszen
az Esterházyt lefasisztázó, Hitler hívének tituláló elnöki megnyilvánulás a
történelmi tényeken túl mélyen sérti a felvidéki magyar közösségen túl az
egész magyar nemzetet, de minden jóérzésű embert is.
Az alábbiakban ez utóbbival kapcso−
latos anyagainkat tekintjük át – arra
irányítva a figyelmet, hogy az Ester−
házyval és az általa képviselt eszmé−
vel szembeni támadásokkal továbbra
is komolyan számolnunk kell, mégpe−
dig a legfelsőbb szintekről. Ám ennél
is fontosabb az a tanulság, mely a
szlovák elnök otromba és sértő meg−
jegyzéseit követő reakcióhullámból
levonhatunk: nem lehetséges a végső−
kig feszíteni a húrt és káromolni
szentjeinket, mert ez nem marad kö−
vetkezmények nélkül. Esterházy János
ma már olyan közös nevező minden
magyarok számára, akinek zászlaja
alá felsorakozik hívő és felekezeten
kívüli, jobb vagy baloldali kötődésű
magyar egyaránt. Határok nélkül.
Emlékeztetőül tehát, a tények: Ivan
Gašparovič szlovák államfő a
Bojovník című lap számára adott in−
terjújában (2011/18. szám) kijelentet−
te: „szobrot állítani Kassán Esterházy−
nak, aki Hitler és a fasizmus híve
volt, helytelen”.
A Felvidék Ma hírportálon legelő−
ször egy jegyzet keretében emlékez−
tünk meg a szlovák államelnök eme
barátságtalan kijelentéséről:
Szűcs Dániel: Ha Esterházy fasiszta,
Gašparovičot vajon minek nevez−
zem?
A fenti kérdésre sajnos nem vála−

szolhatok, az sem nyomda, sem
elektronikus “festéket” nem tűr. De
nem mondunk újat, amikor túlzó eu−
femizmussal megállapítjuk, hogy
Szlovákia első embere végtelenül
korlátolt és szellemileg alultáplált
ember, amit némi nemzeti színezék−
kel próbál elfedni − sikertelenül.
Hogy ezzel az országot minősíti, egy
dolog, nem feltétlenül Szlovákia mint
állam “lelki üdve” az első számú
szempont számomra.
Hanem amikor otromba módon gá−
zol bele az ország egyes polgárainak −
természetesen a magyaroknak − a hité−
be, becsületébe, múltjába, jelenébe,
jövőjébe, akkor azért kedvem lenne
belekapaszkodni az elnöki bajuszba...
A szlovák antifasiszták Bojovník
nevű lapjában pár nappal ezelőtt
megjelent interjújában fasisztának,
Hitler hívének nevezte gróf Esterházy
Jánost a szlovákok első embere (a
kassai szobor kapcsán). Ugye azt az
Esterházyt, aki egyedüliként mert el−
lenállni a nácik nyomásának, miköz−
ben a Gašparovičhoz hasonlók kúsz−
tak−másztak előttük. Azt az Ester−
házyt, akinek sziklaszilárd hitét és
jellemét az igazságtalanul elszenve−
dett súlyos börtönévek sem tudták
megtörni. Az a helyzet azonban,
hogy Gašparovič arra se méltó, hogy
Esterházy nevét a szájára vegye…
Nem kellett sokáig várni: hamaro−

san megszülettek az első reakciók a
Duna mindkét partján…
Magyarországi reakciók Gašparovič
Esterházyt gyalázó kijelentésére
Miután Ivan Gašparovič szlovák
köztársasági elnök egyik interjújában
a fasizmus hívének nevezte Esterházy
Jánost, Magyarországon ez éles tilta−
kozást váltott ki. Megszólalt a kor−
mány és a külügy is. Az ellenzéki
pártok közül a Jobbik és az LMP is
visszautasította Gašparovič szavait
(az MSZP nem!). Az izraelita közös−
ség is tiltakozott.
A Külügyminisztérium elutasítja a
szlovák elnök nyilatkozatát
A magyar Külügyminisztérium
kedden elutasította a szlovák köztár−
sasági elnök Esterházy János egykori
felvidéki magyar politikussal kapcso−
latos megnyilatkozását, megállapítva,
hogy annak szellemisége nem járul
hozzá a két ország kapcsolatainak
előmozdításához.
A Külügyminisztérium sajnálattal és
értetlenséggel tapasztalja, hogy Szlo−
vákiában a mártírhalált halt gróf Ester−
házy János embermentő tevékenysé−
gét újra a napi politika tárgyává teszik
− tartalmazza az MTI−hez eljuttatott
közlemény. A tárca megállapította,
hogy a konzervatív magyar politikus
életútját − Esterházy egyedüliként nem
szavazta meg a zsidóellenes törvényt
a pozsonyi parlamentben − ma már
több országban, többek között Izrael−
ben is méltó módon elismerik.
„A szlovák köztársasági elnök
megnyilatkozását elutasítjuk, annak
szellemisége nem járul hozzá a két
ország kapcsolatainak előmozdításá−
hoz, melynek érdekében kormánya−
ink az utóbbi időszakban fokozott
erőfeszítéseket tesznek“ − írta a Kül−
ügyminisztérium.
A tárca meggyőződése szerint az
esetlegesen vitatott történelmi szemé−
lyiségek, események értékelése a két
ország között jól működő történész
vegyes bizottság, és nem a politikai
szféra feladata.
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Semjén Zsolt megdöbbent a szlovák
államfő nyilatkozatán
Remélhetőleg nem szándékos tá−
madás, nem is a történelmi ismeretek
hiányából fakad, hanem csak újságírói
tévedés − közölte Semjén Zsolt Ivan
Gašparovič szlovák államfő Esterházy
János felvidéki magyar politikusról
szóló nyilatkozatával kapcsolatban.
Esterházy János volt az egyetlen, aki
a pozsonyi parlamentben a zsidó tör−
vények ellen szavazott. Esterházy Já−
nos hősiesen gyakorolta az erényeket,
és mindvégig elkötelezett volt a katoli−
kus egyház tanítása iránt, ezért nem
véletlen, hogy boldoggá avatása folya−
matban van − közölte Semjén Zsolt mi−
niszterelnök−helyettes kedden. Ester−
házy János emlékének támadása ezért
nem csak a magyar nemzet, hanem a
katolikus egyház és az egyetemes em−
beri jogok megsértését is jelenti – fűz−
te hozzá a KDNP−s politikus.
Jobbik: Esterházy emlékének meg−
gyalázása nem maradhat válasz nél−
kül!
A felvidéki magyarság elnyomásá−
nak és sorozatos megalázásának egyik
élharcosa, Ivan Gasparovič szlovák ál−
lamfő ismét hallatta hangját. Egy anti−
fasiszta lapnak tett minapi nyilatkoza−
ta sértő, provokáló, de egyúttal végte−
lenül ostoba is volt, szerinte ugyanis
Esterházy János, a felvidéki magyarság
két világháború közötti vezetője „Hit−
ler és a fasizmus híve volt”, ezért hely−
telennek tartja, hogy Kassán mellszob−
rot állítottak neki.
A Jobbik Magyarországért Mozga−
lom felháborítónak, ugyanakkor a
szlovák politikai elit nagy többségének
tájékozottságára sajnos jellemzőnek
tartja Ivan Gasparovič szavait. Elké−
pesztő, hogy 2011−ben egy európai
uniós tagállam felelős vezetője a szov−
jet és a csehszlovák kommunista bíró−
ságok koncepciós eljárásainak rágal−
mait visszhangozza. A felvidéki ke−
reszténydemokrata−keresztényszocia−
lista politikus egyébként annyira volt
„náci”, hogy 1942. május 15−én a
szlovák parlament tagjai közül egye−
düliként szavazott nemmel a zsidóság
kitelepítéséről szóló törvényjavaslatra.
Esterházy Jánost a második világ−
háborút követően letartóztatták,
Moszkvába hurcolták, ahol koholt
vádak alapján tíz év kényszermunká−
ra ítélték, majd Szibériába deportál−
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ták. 1949−ben kiadták a csehszlovák
hatóságoknak, ahol újabb koncepci−
ós per során halálra ítélték, ezt azon−
ban később életfogytiglanra enyhítet−
ték. A halál egy morvaországi börtön−
ben érte. A politikust 1993−ban az
orosz legfelsőbb bíróság rehabilitálta,
a szlovák állam azonban megalakulá−
sa óta adós az erkölcsi elégtétellel,
így az államfő kirohanása egyáltalán
nem tekinthető egyedi esetnek, vagy
valamilyen „félreértésnek”.
Örömmel tapasztaltuk, hogy eb−
ben az ügyben – számos más, hason−
ló esettel ellentétben – legalább meg−
szólalt valaki a kormány részéről.
Semjén Zsolt miniszterelnök−helyet−
tes szavai, miszerint „reméli, hogy az
elnöki nyilatkozat nem szándékos tá−
madás, nem is a történelmi ismeretek
hiányából fakad, hanem csak újság−
írói tévedés” azonban igen halová−
nyan csengenek, és a kimagyarázásra
már−már baráti segítséget ajánlanak.
Szögezzük le világosan: Gasparovič
nyilatkozata igenis szándékos táma−
dás, amely a történelmi tények tuda−
tos elferdítéséből származik!
A Jobbik felszólítja a magyar diplo−
máciát, hogy haladéktalanul fejezze ki
tiltakozását, és követelje a szlovák ál−
lamfő hivatalos bocsánatkérését! Amíg
vértanúinkat szabadon rágalmazhatják,
addig a ma élő felvidéki magyar testvé−
reink sem remélhetik alapvető emberi
és kisebbségi jogaik tiszteletben tartá−
sát. Az újabb nyílt provokációra tehát
határozott választ kell adnunk! − fogal−
mazott közleményében Szávay István,
Országgyűlési képviselő, a Jobbik
Nemzetpolitikai Kabinet elnöke
LMP: Gašparovič az egész magyar
nemzetet sértette meg
Az LMP határozottan visszautasítja
Ivan Gašparovič vérlázító és provoka−
tív kijelentését, mely szerint Esterházy
János, a felvidéki magyarság két világ−
háború közötti vezetője Hitler és a fa−
sizmus híve volt. Az LMP szerint ezzel
a kijelentéssel a szlovák államfő nem
csak a felvidéki magyarokat, hanem az
egész magyarságot megsértette.
Gašparovič állítása tényszerűen cá−
folható: Esterházy János volt a szlovák
parlament egyetlen képviselője, aki
1942 májusában a zsidóság kitelepí−
téséről szóló törvény ellen szavazott.
Döntését a politikus ezekkel a sza−
vakkal indokolta: Veszélyes útra tért a
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szlovák kormány akkor, amikor a zsi−
dók kitelepítéséről szóló törvényjavas−
latot benyújtotta, mert ezzel elismeri
jogosságát annak, hogy a többség a ki−
sebbséget egyszerűen kiebrudalhatja.
Én ellenben, mint az itteni magyarság
képviselője leszögezem ezt, és kérem
tudomásul venni, hogy azért nem sza−
vazok a javaslat mellett, hanem elle−
ne, mert mint magyar és keresztény, és
mint katolikus a javaslatot istentelen−
nek és embertelennek tartom.
A felvidéki magyarságnak most
újabb pofont adó szlovák köztársasá−
gi elnöknek azt javasolja az LMP: fris−
sítse történelmi ismereteit, hogy a jö−
vőben ne tegyen egész közösségeket
sértő kijelentéseket. A tanulási folya−
mathoz az ökopárt további két Ester−
házy−idézettel szeretne hozzájárulni:
A mi jelünk a kereszt, nem pedig a
horogkereszt.
Mi a szlovák népet mindenkor test−
vérünknek tekintettük és fogjuk tekin−
teni a jövőben is. Az ezeréves sorskö−
zösség az Úristen műve volt, és ezt a
sorsközösséget emberi erő szét nem
bonthatja (Dorosz Dávid, az LMP or−
szággyűlési képviselője,az Ország−
gyűlés Nemzeti összetartozás bizott−
ságának tagja)
Köves Slomó: Esterházy János bátran
viselkedett a vészkorszakban
Köves Slomó, az Egységes Magyar−
országi Izraelita Hitközség (EMIH) el−
nöke kétségbevonhatatlan ténynek
tartja, hogy Esterházy János több száz
zsidó életét megmentve példamutató−
an viselkedett a vészkorszakban.
Köves Slomó, az Egységes Magyar−
országi Izraelita Hitközség (EMIH) el−
nöke kétségbevonhatatlan ténynek
tartja, hogy Esterházy János több száz
zsidó életét megmentve példamutató−
an viselkedett a vészkorszakban.
A vezető rabbi kedden, az MTI−
nek nyilatkozva Ivan Gašparovič
szlovák államfő szavaira reagált, aki
Hitler és a fasizmus hívének nevezte
a felvidéki magyarság két világháború
közötti vezetőjét. Köves Slomó sze−
rint a szlovák köztársasági elnök sza−
vainak hátterében szlovák−magyar
politikai ügyek húzódhatnak meg.
Az EMIH elnöke emlékeztetett arra
is, hogy Esterházy János volt az egyet−
len a szlovák parlamentben, aki a II.
világháború alatti bátor kiállásával
nem szavazta meg a zsidók deportá−
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lását. Kiemelte: Esterházy János tevé−
kenységét több neves, nemzetközi
zsidó szervezet − így a jeruzsálemi
Jad Vasem Intézet − is elismeri.

mely szerint nekünk, magyaroknak és
szlovákoknak azt kell keresnünk, ami
bennünket közelebb hoz, és nem azt,
ami bennünket eltávolít.“

Emberként, magyarként, keresztény−
ként – a Via Nova ICS közleménye
A Via Nova− ICs erkölcsi és politi−
kai példaként állítja gróf Esterházy Já−
nos életpályáját és életművét a felvi−
déki magyar fiatalok elé. Épp ezért
nem csupán értetlenül állnak Ivan
Gašparovič köztársasági elnök gróf
Esterházy Jánosról szóló, végtelenül
sértő, határtalan történelmi tájékozat−
lanságról tanúbizonyságot adó és egy
nemzet, számtalan jóérzésű keresz−
tény ember, valamint a mártír gróf ál−
tal megmentett menekültek és azok
leszármazottainak becsületébe tipró
kijelentése miatt, de mélységesen fel−
háborítónak is tartják azt.
„Megsérteni egy szimbólumot, az
áldozatvállalás, az erkölcsi helytállás
és a rendíthetetlen hit jelképét súlyos
dolog. Mi, felvidéki magyar fiatalok
példaképként tekintünk Esterházy Já−
nosra, ezért amennyiben Őt fasisztá−
nak, ill. háborús bűnösnek tekintik,
úgy e megbélyegző jelzőket tartalma−
zó üzenetet közvetve nekünk címe−
zettnek is vélhetjük, amit mi a lehető
leghatározottabban elutasítunk. Egy
közösség tiszeteletét és hűségét kivív−
ni nem könnyű feladat. Amennyiben
nem újságírói baklövésről van szó,
úgy Szlovákia köztársasági elnöké−
nek sikerült eljátszani a felvidéki ma−
gyar fiatalok tiszteletét, és a hűség
megkövetelésére is legfeljebb alkot−
mányjogi alapja maradt, erkölcsi
semmiképp.“ − áll a Via Nova− ICS
Országos Elnöksége által kiadott köz−
leményben.
A Via Nova− ICs követeli, hogy
amennyiben Ivan Gašparovič ilyen
„sziklaszilárd történelmi tudás“ birto−
kában van, úgy ismételje meg kije−
lentését akár Európa egyes pontjain,
akár Izraelben azon emberek leszár−
mazottai előtt, akik az életüket kö−
szönhetik Esterházy Jánosnak. Ellen−
kező esetben felhívják az államfőt,
hogy a nyilvánosság előtt kérjen bo−
csánatot mindazoktól, akiket e kije−
lentésével megsértett.
Esterházy egyik parlamenti felszó−
lalásának részletével is figyelmeztet−
nek a kijelentés alaptalan mivoltára:
„Nyíltan és bátran vallom a tételt,

Batta György: Háborús bűnösök ha−
zai mozgalma?
Szlovákiában – velünk, magyarok−
kal szemben – évtizedek óta nem vál−
tozik semmi. Én például – immár 66
esztendeje, két éves korom óta hábo−
rús bűnös vagyok, s mert ezt az em−
bertelen, kollektív vádat azóta sem
vonta vissza a (mindenkori) hatalom,
háborús bűnösök lettek a gyerekeim
és az unokáim is.
Újabban megtudhattuk, hogy Es−
terházy János fasiszta volt, bár ritka
jelenség, hogy egy fasiszta a parla−
mentben, a huszadik századi európai
történelmi folyamatok egyik legkiéle−
zettebb helyzetében éppen a fasiz−
mus ellen emeli fel a hangját, miköz−
ben képviselő társai, a patyolat tisz−
ták, megszavazzák az ú.n. zsidótör−
vényt.
Különös jelentőségű, hogy Ester−
házy újbóli meggyalázását maga az
állam elnöke, a legfőbb közjogi mél−
tóság követte el, s mindezt az Európai
Unió keretei között tette. Megnyilat−
kozását kommentálni sem lehet, csak
elismételni, amit egyre többen tud−
nak kontinensünkön: lesz idő, amikor
az európai jövő alakításában is fontos
szerepet kap felvidéki vértanúnk élet−
példája, mélységes embersége, mert
az bármely történelmi helyzetben hi−
vatkozási alappá nemesülhet. Ester−
házyt a fogolytársai a magyarok
Krisztusának nevezték – ő sohasem a
saját szenvedéseiről beszélt, hanem
az elesetteket segítette súlyos betegen
is. Esterházy szolgálata megteremthe−
ti a szlovák magyar jószomszédság
alapjait, −de ösztönzően hathat a né−
pek közötti megbékélésre a világ bár−
mely térségében.
Mi, szlovákiai magyar háborús bű−
nösök már annyian vagyunk, hogy
pártot vagy mozgalmat alapíthat−
nánk – a legnagyobbat az országban,
hiszen Esrerházy János példája örök−
érvényű; ő az a felvidéki magyar, aki−
ben sohasem csalódhatunk, akinek
jele a kereszt, nem a horogkereszt, s
aki felismerte, hogy a magyarok és
szlovákok sorsközösségét az Isten
hozta létre, s azt nem bonthatja meg
emberi erő.
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Balassa Zoltán: Esterházy és Malina
Hedvig
Ivan Gašparovič szlovák államfőt
azzal vádolom, hogy
1) ellentéteket szít a szlovákok és
magyarok között.
2) nem hajlandó megismerkedni a
szlovákok és magyarok valódi törté−
nelmével.
3) Esterházy János becsületébe gá−
zol.
4) cinikusan, sőt nihilista módon
ítéli meg az emberi szenvedést.
5) Emberi kvalitásai és felkészült−
sége alkalmatlanná teszi jelenlegi po−
zíciójának betöltésére, így ezt a posz−
tot bitorolja! Le kellene mondania!
Alkalmatlan volt a parlamenti el−
nöki pozícióra is, amikor Mečiar la−
kájaként működött. Meg is kapta az
útilaput. Ez az egykori kormányfő
gyakorta alkalmazott kitüntetése
megunt hívei számára.
Gašparovič már számos alkalom−
mal adta tanújelét, mennyire nem is−
meri a történelmet és kijelentéseivel
állandóan ostromol egy olyan dobo−
gós helyet, melyet nem lehet
„alúlszárnyalni”. Ami egy közönséges
halandó számára Lisszaboni Szerző−
dés, számára Libanoni. Sebaj, azzal
kompenzálhat, hogy a „nágy” szlovák
festő, Čontváry Kostka Teodor festmé−
nyét Lisszaboni cédrusként fogja em−
legetni. Tapintatosságára jellemző,
hogy a horvát államfőnek Szerbiát di−
csérte. XVI. Benedeket mint XVI. Ke−
lement emlegette. Hogy csak eddig ti−
zennégy volt belőlük? Egy kis itóka
hatására táncolni kezdenek a római
számok és felcserélődnek. A XIV.−ből
könnyen lehet XVI. Hogy az ilyen ne−
dűket az államfő nem veti meg, Ru−
dolf Schuster könyvében látható.
Ha valaki mond valamit, akkor két
dolog válik fontossá. Ki az, aki mond−
ja és mit. Nézzünk néhány magvas
gondolatot, melyek a szlovák állam−
elnöktől származnak, hogy gondol−
kodásmódjának összefüggéseiben
lássuk az utóbbi kijelentést. „Az Eu−
rópa Tanács megszűnéséhez közele−
dik” – jósolta néhány éve
(2005.V.17.). Korábban arról igyeke−
zett meggyőzni a közvéleményt,
hogy a Csehszlovákiát szétverő De−
mokratikus Szlovákiáért Mozgalom
(DSZM) az együttélés valamilyen for−
máját támogatja. „A győztes pártok,
az ODS és DSZM közötti tárgyalások
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olyan szintűek voltak, arra az ered−
ményre jutottam, hogy Cseh−Szlová−
kiának nem kellene és nem lenne kö−
telező szétesnie.“ (Rudé právo
1992.VI.25.). „Azok a nézetek, hogy
a mi politikánk rossz, és ezért nem
mehetünk az Unióba, badarságok. Ez
nem igaz. A mi politikánk jó és mi
közeledünk az Európai Unióhoz...”
mondta a DSZM kerületi kongresszu−
sán Nagyszombatban (1997.III.15.).
Emlékszünk még a következő bot−
rányára is. „Gusto, fejezd be, engem
oda hívnak ahhoz az öreg bácsihoz.“
(az államfőhöz) − fordíthatjuk le a
mondatot, ha az egyik torokhangot
mellőzzük, ahogy az akkori parla−
ment
elnöke
szerette
volna
(1996.XII.11.). Ha nem hagyjuk ki,
akkor bizony nem éppen szalonképes
kifejezést lennénk kénytelenek leírni.
Azt, amelyet Karinthy Frigyes
bullokoknak nevezett Capilláriájában.
Egy jogi gyöngyszem. „Nem értek
egyet azokkal, akik azt mondják,
hogy ez egy alkotmányellenes tör−
vény. Az alkotmányellenes törvény
egyrészt azt jelentené, hogy az egész
alkotmánnyal ellentétben áll, de két
cikkével áll ellentétében.“ – mondta a
docensi fokozatot elért államfő arról
a törvényről, mely lehetővé tette,
hogy magánterületen is épüljön a
sztráda (2007.XII.)! Legyünk elnéző−
ek. Egy időben a pozsonyi jogi karon
nem oktatták a római jogot. Lehet,
hogy akkor sem, amikor az államfő
annak padjait koptatta?
„Szerintem az volt a döntő, hogy a
szlovák polgár tisztel engem.“ − vélte
államfővé választásáról. Nem azért,
hogy a kisebbik rosszat válasszák,
mert a józan választók Mečiart nem
óhajtották. Pedig ellenfelét kellett
volna, talán hamarább kerültek volna
mindketten a politika süllyesztőjébe.
„Nemzetközileg elismert államfő
vagyok.” – örvendezett, mert a Fehér
Házban George Bush, az Egyesült Ál−
lamok elnöke fogadta és Szlovákiá−
ban az angol királynőt fogadhatta. Ha
egy állam bohócot választ, azt másutt
tudomásul veszik és akceptálják. Így
volt ez az általa emlegetett Hitler ese−
tében is. Hogy mennyire szerény? Va−
laki megvizsgálta tizenhárom nyilat−
kozatát. Majd a felében a mondat én−
nel kezdődik.
Most a Bojovníknak (Harcos) adott
interjút, amelyben megint felvillan−

28

totta történelmi tudatlanságát. Ez a
lap közismert kommunista beállított−
ságáról. Ha valaki meg akarja tudni,
milyen is volt az újságírás a kommu−
nista korszakban, bízvást beleolvas−
hat. Hű képet nyer az 1989 előtti
szlovák publicisztika színvonaláról.
Nos, a lapban az államfő kijelenti –
tényeket megvető halálos bátorsággal
−, hogy Esterházy Hitler és a fasizmus
híve volt. Tehát Mussolinié is. Persze
tudom, Gašparovič, mint a kommu−
nizmus emlőin nevelkedett párttag,
hűen egykori nagy vezéréhez, Sztálin−
hoz, úgy véli, a német diktátor fasisz−
ta volt. Hogy ezt már számos törté−
nész és a tények is cáfolták?!
Gašparovič csak tudja! Ugyanis Sztá−
lin számára kínos volt – főleg a dicste−
len Molotov−Ribbentrop Paktummal a
háta mögött −, hogy a nemzetközi és
nemzeti szocializmus között áthallás
van és kiadta az ukázt, ezen túl a ná−
cizmus helyett, fasizmust vagy hitle−
rizmust kell mondani. Így vélte meg−
szüntetni a genetikai rokonságot a két
totalitárius rendszer között. Hiába, a
szónak valóságteremtő ereje van –
egyesek szerint. A Bojovníkot is az
Antifasiszta Harcosok Szlovák Szövet−
sége (Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov) adja ki. Hogy soha az
olaszok ellen nem harcoltak? Kit érde−
kel! Az egykori tanúk zömmel már tá−
voztak az élők sorából.
Besztercebányán 1964−ben, ami−
kor Chruscsov is ellátogatott a felke−
lés évfordulója alkalmából, egy kitün−
tetésekkel teleaggatott veterán sétált a
városban. Odament hozzá egy részeg
és egy óriási pofont kent le neki. Így
mondott köszönetet a kiharcolt „sza−
badságért”. Az „antifasiszták” egy új
diktatúra előkészítői voltak, mely Es−
terházyval együtt milliókat pusztított
el és amelynek hű kiszolgálója volt a
párttag Gašparovič is. Így nincs sem−
mi erkölcsi hitelük, hogy a grófot bí−
rálják, aki ráadásul támogatta a szlo−
vák nemzeti felkelést is.
Ha a jogász−államfő, venné a fá−
radtságot, akkor nagyon gyorsan ki−
deríthetné, mi az igazság Esterházy
ügyében. Ismerhetné a jogi axiómát:
ha egy törvény ellentétben áll az eti−
kával, akkor a törvényt kell megvál−
toztatni. De ő nem érdekelt abban −
mint Malina Hedvig esetében sem −,
hogy simuljanak el a szlovák−magyar
ellentétek, hogy a grófot rehabilitál−
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ják. Hiába írt neki Dr. Jozef Hašto
pszichiáter levelet, melyben felvilá−
gosította a valós helyzetről Hedvig
ügyében. Azt az államfő cinikusan
választási fogásnak minősítette. Az
emberek tragikus sorsa nem érdekli!
Amikor az egyetemet látogatta, még
nem tanultak a háború utáni bíróságok
viselt dolgairól, a kirakatperekről. De
abban sem érdekelt, hogy majdan a
történelemkönyvekbe ne úgy kerüljön
be, mint aki mindig a militáns nacio−
nalista embertelenség kiszolgálója
volt. Lelke rajta. Sajnos, szerény ké−
pességekkel is lehet rombolni.
Most meg az Esterházy−mellszo−
borral kapcsolatosan arra buzdít, meg
kellene vizsgálni, miképpen lehetne
beavatkozni egy magánterületen,
mert a szlovák jogrend tiltja a fasiz−
mus propagálását. A jogi végzettség
kötelezővé teszi a bizonyítást, más−
különben ez rágalmazás!
Amúgy ez érdekes játszma lenne!
„A mi jelünk a kereszt, nem pedig a
horogkereszt.“ – fogalmazott világo−
san Esterházy. A náci ideológiát ide−
gennek tartotta a magyaroktól és így
átvételre alkalmatlannak, hiába hang−
zottak a szirénhangok Tiso részéről,
hogy a magyarok is elfogadják az új
eszméket, mint a szlovákiai németek,
akkor ugyanolyan kedvezményekben
fognak részesülni. Ez lett volna a po−
kolba vezető út.
Melegen ajánljuk Gašparovič fi−
gyelmébe Karel F. Koch: Justícia (Po−
zsony 1947) c. kötetében tett tanúval−
lomását Esterházy mellett. Talán szo−
kott néha olvasni, habár ez a könyv
cseh nyelven íródott. „Ne csodálkoz−
zatok, hogy Esterházy magyar volt. So−
hasem mondta önmagáról: Szlovák
vagyok! Az úton egyedül ment, emelt
fővel. Biztos, ez az út nem Hitlerhez
vezetett.” Az orvos – aki a háború alatt
az ellenállási mozgalomban dolgozott
− így adja vissza Esterházy szavait:
„Annak oka van, hogy nem alakultunk
át nemzeti−szocialista párttá. Ez egy
német produktum, melyet nem isme−
rünk el. A józan ész, az önfegyelem és
az igazi magyar felfogás követeli ezt
meg tőlünk.” (i.m. 60. o.) De idézhet−
jük Ján Gál−Podďumbiersky vélemé−
nyét is, aki szerint, „Eszterházy [!]
mintha a pozsonyi Tiso−kormány lelki−
ismeret furdalása lett volna.” A kor−
mányt ez bántotta, de nem mertek el−
lene föllépni, a mandátumától is szíve−
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sen megfosztották volna, de tartottak
tőle, mit mondanának erre Budapes−
ten. A gróf ennek tudatában „minde−
nütt, ahol erre lehetőség kínálkozott,
az állami szervekbe belemart és bele−
kötött.” (Z kalicha utrpenia /A gyötre−
lem kelyhéből/, Pravda, Komárom
1947, 192. o.) Már egy lappal koráb−
ban leszögezte, a gróf erkölcsi szem−
pontból és igazmondásban az akkori
korifeusok fölött állt. Idézi Esterházy
beszédét, melyben kifogásolja, hogy
olyan államban, melyben az államfő
katolikus pap és a miniszterelnök ügy−
buzgó katolikus, olyan keresztyénelle−
nes intézmény létezhet, mint az illavai
koncentrációs tábor, ahová embereket
ítélet nélkül zárnak be (i.m. 191. o.).
Ugye Elnök úr, így viselkedik egy Hit−
ler−párti fasiszta! Ön szerint így kell
propagálni a fasizmust?
Gašparovičtól nem is vártam mást.
A sovinizmusban szenvedő ember
kényszerképzetek rabja.
A fentiekből kiderül, hogy ennek az
embernek a kijelentései rendszerint
nincsenek köszönőviszonyban a té−
nyekkel, az igazsággal. Tehát az Ester−
házy Jánossal kapcsolatos kijelentése
sem lóghat ki a sorból. Már csalódtam
volna, ha elismerően szólt volna róla.
Ezt a gróf nem érdemelné. „Két szóval
válaszolok önnek – mondotta két éve –
igen, igaza van!” (2009 március)
Szóvivője, aki kénytelen volt kilép−
ni a szóvivők szlovákiai szervezeté−
ből, mert etikai bizottság elé került
volna, csak megerősítette főnöke tá−
jékozatlanságát. „Nem tagadjuk,
hogy Esterházy volt az egyetlen, aki
1942−ben a zsidók deportálása ellen
szavazott, egyben azonban Szlováki−
ában mindenki számára világos,
hogy Esterházy az elsők között fogad−
ta Horthy fasiszta hadseregét, amely
megszállta Kassát.“ − nyilatkozta az
MTI−nek Trubač. Horthy akkor szlo−
vákul is beszélt, amire Gašparovič
mindezidáig képtelen volt. A két tett−
nek egymás mellé állításával a szóvi−
vő azt akarta mondani, hogy na−
gyobb bűn fogadni egy államfőt, mint
a zsidók deportálása ellen szavazni.
Valóban? Mióta bűntény egy államfőt
fogadni!? És mit mondott ott Ester−
házy? Hogy a szlovákokat méltányos
kisebbségi jogok illetik meg! Ez azu−
tán valóban nagy bűntény! Nem tud−
ja, hogy Jozef Čarsky kassai püspöki
adminisztrátor szintén fogadta Hor−
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thyt? Ezt nem szokás emlegetni. Az,
hogy a Magyar Királyi Honvédség fa−
siszta lett volna, kommunista rága−
lom. De Horthy tulajdonát sem ké−
pezte. Azt meg már egyáltalán nem
várjuk el tőle, hogy tudja, Kassa a
többi magyarok lakta szlovákiai terü−
lettel együtt nemzetközi szerződés
révén került Magyarországhoz, tehát
megszállásról szó sem lehet. Cseh−
szlovákia és Magyarország közösen
kérték a nemzetközi döntést. A Ma−
gyarországhoz csatolt területek lakos−
sága zömében egyetértett ezzel a
döntéssel. Nagyon tragikus, hogy dik−
tátorok sokkal méltányosabb határt
tudtak meghúzni, mint az ún. demok−
raták. Dehát Szlovákiában áltörténel−
met oktatnak.
Erre az abszurd kijelentésre néhány
hónapon belül Gašparovič államfő
kellemetlen választ fog kapni. De
ahogy ismerjük, úgy fog tenni, mintha
mi sem történt volna. Nem is történt.
Egy percemberke elrugaszkodott a va−
lóságtól. A kár azonban jelentős, mert
tovább mérgezi a szlovák−magyar
kapcsolatokat. A tét nagy. Esterházy
rehabilitálása egyben a felvidéki ma−
gyarság felmentését is jelentené, ami−
nek súlyos következményei lennének.
Nem volt ok a magyarok meghurcolá−
sára a második világháború után. Ezt
pedig nem szabad megengedni! A
szlovák−magyar viszony elmérgesíté−
se árán sem. Ennek történelmi felelős−
sége alól viszont nem bújhat ki. Szá−
mon tartjuk! De leszögezhetjük,
Gašparovič nem a tisztességes szlo−
vák állampolgárok államfője és nem
óhajtja a szlovák−magyar viszony ren−
dezését! Tehát nem az én államfőm!
Internetes petíció Esterházy János
védelmében
A dunaszerdahelyi székhelyű
Pázmaneum Társulás elutasítja Ivan
Gašparovič szlovák államfő vádjait,
amelyekkel megsértette a felvidéki
magyarok mártírjának, gróf Esterházy
Jánosnak emlékét. Esterházy János vé−
delmében internetes petíciót indított.
„A mi jelünk a kereszt, nem pedig
a horogkereszt!”
Esterházy János nyíltan szembe−
szállt a náci diktatúrával és életét koc−
káztatva mentette a világháborúban a
magyar, cseh, szlovák, lengyel, zsidó
embereket. Emiatt a Gestapo körözte
és le is tartóztatta. Ismeretes, hogy a
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szlovák fasiszta bábállam parlament−
jében, Tiso alatt egyedül a nyitraújlaki
születésű magyar politikus szavazott
„Nem!”−el a zsidók deportálására. A
világháború végeztével mégis igaz−
ságtalanul elítélték és bebörtönözték.
„Mi a szlovák népet mindenkor
testvérünknek tekintettük és fogjuk
tekinteni a jövőben is. Az ezeréves
sorsközösség az Úristen műve volt, és
ezt a sorsközösséget emberi erő szét
nem bonthatja.” – mondta és vallotta
Esterházy János, akit a szlovák köz−
társasági elnök lefasisztázott és Hitler
hívének nevezett. Az elnök úr törté−
nelmi ismeretei valószínűleg hiányo−
sak, ezért megfontolandó lenne, hogy
nyilatkozatai előtt tanulmányozza át
az adott történelmi időszak fejezeteit
és csak utána szólaljon meg.
Esterházy János emlékének meg−
sértése a felvidéki magyarság megsér−
tése is, illetve azoké a szlovákoké,
cseheké, lengyeleké, zsidóké, akiket
Esterházy János a világháború ször−
nyű évei alatt segített, s akik örökre
hálásak maradtak iránta.
Felszólítjuk a szlovák államfőt,
akinek minden Szlovákiában élő
nemzet államfőjeként kellene visel−
kednie, hogy kérjen bocsánatot a bar−
na− és vörös diktatúra által üldözött,
hívő keresztény Esterházy Jánost gya−
lázó szavaiért, s elégtételül a durva
sértésért támogassa a felvidéki ma−
gyarok mártírjának mielőbbi szlová−
kiai rehabilitációját!
Gašparovič kijelentése az egész ma−
gyar nemzet számára sértő
Az Esterházy János Polgári Társu−
lás felháborítónak tartja, hogy éppen
most, amikor a mártírhalált halt gróf
születésének 110. évfordulóját ünne−
peljük, az ország első embere hazug,
félrevezető és történelemhamisító ki−
jelentéseket tesz!
„Gašparovič állítása szerint Ester−
házy a fasizmus és Hitler híve volt,
ezért nem kellene szobrot állítani ne−
ki. Sajnálatos, hogy az államfő nem
ismeri saját országának történelmét,
ezért talán jobb lenne, ha nem nyilat−
kozgatna, mert a fenti kijelentésével
sérti a demokratikusan gondolkodó
embereket és a felvidéki magyarsá−
got. Inkább példát vehetne Esterházy
hősies és gerinces magatartásáról!
Esterházy János volt az, aki 1942−
ben egyedüliként nem szavazta meg
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a zsidók deportálását elrendelő tör−
vényt a pozsonyi parlamentben, és
köztudott, hogy közel ezer zsidó,
cseh és lengyel embertársát segített a
II. világháború alatt kimenekíteni az
országból. „A mi jelünk a kereszt,
nem pedig a horogkereszt” – vallotta
Esterházy. Az is köztudott, hogy a
Gestapo állandó megfigyelés alatt
tartotta, azt állítani róla, hogy a fasiz−
mus híve volt, emberi badarság.
Oroszországban már 1993−ban
megtörtént a rehabilitációja, Lengyel−
ország pedig a legmagasabb állami
posztumusz kitüntetésben részesítet−
te. Az izraeli Yad Vashem Intézet, a
holokauszt−áldozatok izraeli emlék−
hatósága tavaly elismerő levélben
méltatta Esterházy érdemeit. Varsó−
ban ez év június 15−én köztéri szob−
rot állítottak tiszteletére. Magyaror−
szágon szinte szentként tisztelik. De
példaértékű az az összefogás is,
amelyre idén március 14−én
Nyitraújlakon került sor. Szlovák és
magyar polgárok együttműködésével
sikerült szülőfalujában, a római kato−
likus templomban emléktáblát állíta−
ni a mártír grófnak. Nyitraújlakon,
ahol őt és családját is jól ismerték,
nagyon sok szlovák anyanyelvű tisz−
telője van mind a mai napig.
Elszomorító, hogy éppen Szlovákia
utasítja el Esterházyt, aki pedig méltán
lehetne büszke tetteire. Sajnálatos,
hogy a szlovák politikusok ahelyett,
hogy a szlovák−magyar jó szomszédi
kapcsolatokat igyekeznének előmoz−
dítani, rágalmazó kijelentéseikkel
csak még jobban elmérgesítik a két
ország viszonyát“ − fogalmazott köz−
leményében Peczár Károly, az Ester−
házy János Polgári Társulás elnöke.
Schmitt Pál levelet írt Ivan
Gašparovičnak
Schmitt Pál köztársasági elnök elfo−
gadhatatlannak tartja, hogy Szlovákia
Esterházy János személyében a mai
napig háborús bűnösként tart számon
egy igazi demokratát és humanistát.
A magyar államfő ezt szlovák kol−
légájához írt levelében hangsúlyoz−
za, azzal összefüggésben, hogy Ivan
Gašparovič egy interjújában Hitler és
a fasizmus hívének nevezte a felvidé−
ki magyarság két világháború közötti
vezetőjét.
Schmitt Pál úgy fogalmaz, sajnálat−
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tal és értetlenséggel fogadta a szlovák
köztársasági elnök szavait. Emlékeztet:
a magyar kormány és a korábbi köztár−
sasági elnökök már többször kezdemé−
nyezték Esterházy János rehabilitálását,
Prágában tett látogatása során pedig
maga is megkoszorúzta Esterházy Já−
nos nyughelyét, abban a reményben,
hogy ez a gesztus is enyhülést hozhat
a személye körüli indulatokban.
A magyar köztársasági elnök fel−
idézi, hogy Esterházy János volt az
egyetlen, aki a szlovák parlamentben
a zsidók deportálásáról szóló törvény
ellen szavazott 1942−ben. Ember−
mentő tevékenységéért először a
Gestapo üldözte, majd a szovjet csa−
patok bevonulása után az NKVD a
Gulagra hurcolta; 1947−ben Po−
zsonyban pedig koholt vádak alapján
halálra ítélték − sorolja az államfő.
Schmitt Pál szerint Esterházy János
egész életében elutasította a fasizmus
és a kommunizmus diktatúráját, en−
nek pedig végső, tragikus bizonyíté−
ka, hogy hosszú szenvedés után a
csehszlovák kommunisták börtöné−
ben halt mártírhalált 1957−ben.
Schmitt Pál a szlovák államfőhöz
írt levele végén ugyanakkor azon re−
ményének is hangot ad, hogy közel−
jövőben esedékes budapesti találko−
zójukon a két ország közös értékeiről
is eszmét cserélhetnek.
Szűcs Dániel: Gašparovič a levelét
megírta
Bár ne tette volna. Ha szóra sem
méltatja magyar kollégája “piszkáló−
dását” − miszerint nem igazán szép
dolog egy igaz demokratát és huma−
nistát háborús bűnösként nyilvántar−
tani − akkor most nem kéne azt gon−
dolnunk róla, hogy szellemi fogyat−
kozása teljes és visszafordíthatatlan.
Hanem csak korlátozott.
No de nem így történt, válaszleve−
lét tehát megírta. Ez áll benne: „A de−
mokratikus értékek és a történelmi té−
nyek iránti tiszteletem nem teszi lehe−
tővé, hogy támogassam az Esterházy
Jánost szentként kezelő portrét, ame−
lyet az önök országában a történészek
és politikusok egy része alkotott”.
Szerencsére végtelen az Úr türelme és
tűrőképessége, csakis ez lehet a ma−
gyarázata
annak,
hogy
a
Grassalkovich−palota falai még áll−
nak, s nem temették maguk alá ezt a
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kivételes adottságokkal megáldott ál−
lamférfit. Apropó Grassalkovich−
palota és történelmi tények iránti tisz−
telet: ha igaz lenne, amit ez a lény ál−
lít, akkor ott, abban az épületben az−
tán igazán jól bele lehet szippantani a
történelem légkörébe, elgondolkodva
a múlton. De hát az pont ott kevésbé
szlovák, annál inkább magyar múlt.
Talán ez is a baj, ettől beteg annyira a
palotalakó lelke. Megértem, nyo−
masztó lehet elorzott ingatlanban lak−
ni s közben annak egykori tulajdono−
sára köpködni megállás nélkül.
És persze a demokratikus elvek
tisztelete. A világ legpompásabb gu−
mifogalma ez: demokratikus elv. Tet−
szés szerint értelmezhető, alakítható,
hajlítható. Így bizonyosan létezik egy
szlovák kiadás is belőle, ezt interpre−
tálja most nekünk Gasparovic. Ebbe
aztán a kisebbségi nyelvhasználati
jogok korlátozása éppúgy belefér,
mint az őshonos kisebbség kollektív
bűnösségének fenntartása, alapvető
alkotmányos jogainak korlátozása
(vagy épp attól való megfosztása).
De mit tehet a magyar diplomácia
ebben a kellemetlen helyzetben?
Nincs mese, meg kell várni, míg lejár
a mandátuma az öregúrnak, addig
előrelépni úgysem lehet. Vagy legfel−
jebb hozzásegíteni a rokkantnyugdíja−
záshoz az Esterházyhoz hasonló
Hitlerbarát fasisztákat szentként keze−
lő portrék sorozatgyártásával és forga−
lomba hozatalával. Egy ilyen fokú in−
telligenciával rendelkező teremtmény
számára ez a legjobb út a gutaütéshez.
Egyebekben nincs miről tárgyalni,
nincs miről vitatkozni Esterházy gró−
fot illetően. Teljesen fölöslegesnek
tartok mindenféle vitatkozást e tekin−
tetben. Esterházy János a magyarság −
és kiemelten a felvidéki magyarság −
számára egy olyan nemzeti mini−
mum, amely nem vita tárgya, hanem
megkérdőjelezhetetlen
igazodási
pont. Ha ezt az életművet meg lehet
kérdőjelezni, akkor itt már semmi sem
szent, akkor már nincs több fogódzó.
Ezért aztán nem is találok kellő−
képpen kemény szavakat a szlovák
államelnök viselkedésének minősíté−
sére. Amely sajnos minősíti az egész
országot, az egész szlovák nemzetet
is − lévén hogy közjogi értelemben
legalábbis ő lenne az első embere...
A Felvidék.ma nyomán
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Esterházyról és ötvenhatról az Amerikai Kongresszusban
Andy Harris, az Amerikai Kongresszus
magyar származású képviselője felszó−
lalásában a Magyarországtól elszakí−
tott területeken élő magyarokra, a hi−
degháború idején elszenvedett sérel−
meik orvoslására hívta fel a figyelmet,
emlékeztetve az 1956−os magyar for−
radalomra és Esterházy János példájára
is.
Andy Harris − aki Tom Lantos 2008−
ban bekövetkezett halála után a Kong−
resszus egyedüli magyar származású
képviselője − az amerikai törvényhozás
előtt az 1956−os forradalom emlékeze−
téről beszélt. Ezúttal azonban nem csak
az ötvenöt évvel ezelőtt lezajlott drá−
mai események történelmi jelentőségét
emelte ki, hanem szólt a Magyarország−
tól elszakított területeken élő magyarsá−
got a hidegháború éveiben ért sérel−
mekről is. Mindezt abban az összefüg−
gésben tette, hogy e sérelmek orvoslása
lenne a legmegfelelőbb módja annak,
hogy a magyar történelem eme legdi−
csőségesebb lapjaira tartozó esemény−
ről megemlékezzünk. Az Magyar Táv−
irati Iroda New York−i tudósítója a
kongresszusi jegyzőkönyvre hivatkozva
idézi Andy Harris 1956−ról elmondott
szavait: "Az 1956−os magyar forrada−
lom nemcsak a szabadságért, a demok−
ráciáért és a függetlenségért folytatott
magyarországi küzdelemnek a tető−
pontja volt, hanem egyúttal előrevetí−
tette a szovjet birodalom bukását. Az
1956−os forradalom és szabadságharc
valójában az első szakadás volt a vas−
függönyön". A marylandi képviselő sze−
rint a mai generációnak őrködnie kell a
régióban az alapvető emberi jogok és a
nyugati normák felett, s fel kell lépnie a
kisebbségi jogok megsértése ellen.
Harris beszédében külön kiemelte Es−
terházy János meghurcoltatását, akinek
annak ellenére kellett a kommunisták
börtönében meghalnia, hogy egyedüli−
ként utasította el a szlovák nemzetgyű−
lésben 1942−ben a zsidók üldözését.
Az amerikai képviselő azt a sajátos
tényt is megemlítette, hogy − Oroszor−
szággal ellentétben − Szlovákia még
mindig nem rehabilitálta a mártírhalált
halt felvidéki magyar politikust. Harris
Esterházy János meghurcoltatásáról el−
mondta: annak ellenére vált a kommu−
nizmus áldozatává, hogy a szlovák

nemzetgyűlésben egyedüliként mon−
dott nemet a zsidók deportálására.
Molnár Imre történész, Esterházy Já−
nos életének és munkásságának fárad−
hatatlan kutatója véleménye szerint a
kongresszusi felszólalás rendkívül
nagy jelentőséggel bír az Esterházy Já−
nos ügyben. Molnár Imre a
Felvidék.ma−nak nyilatkozva elmond−
ta, hogy a világ vezető hatalmának tör−
vényhozói előtt elhangzott felszólalás
semmiképp sem maradhat visszhang
és folytatás nélkül. "A felszólalás logi−
kus folytatása az Esterházy János és
életműve előtt tisztelgő korábbi nem−
zetközi megnyilvánulásoknak, úgymint
az oroszországi rehabilitációnak, Bécs−
ben, az osztrák parlamentben rende−
zett emlékülésnek, a Lengyel Köztársa−
sági elnök által posztumusz adomá−
nyozott állami kitüntetésnek, illetve a
varsói Esterházy szobornak, a brüssze−
li EU parlamentben elhelyezett Ester−
házy emlékhelynek, illetve az ott el−
hangzott pozitív hangvételű felszólalá−
soknak, az izraeli Yad Vashem által
adományozott köszönetnyilvánító ok−
levélnek, a mirovi emlékhelynek, illet−
ve a prágai motoli temetőben tervezett
Esterházy emlékhelynek stb...Az Egye−
sül Államokkal kapcsolatban meg kell
említeni, hogy itt jelent meg, még a
rendszerváltás előtt Szentiványi Gábor
Esterházy Jánosról írott angol nyelvű
életrajzi kötete, s itt nyilvánított 1956
hősi halottjává Esterházyt az 1956−os
magyar emigránsok amerikai szabad−
ságharcos egyesülete. Nagyon is indo−
kolt tehát 1956 kapcsán Esterházy
ügyét is felemlegetni, hisz esetében,
mint tudjuk, a történelmi igazságszol−
gáltatás még mindig várat magára. Jó,
ha erre Magyarországon kívül máshol
is figyelmeztetnek. Épp ezért tartom
fontosnak, hogy a szülőföldjén a mos−
tani Dél−Szlovákiában egyre szaporod−
janak az Esterházy János bátorságát és
életművét példázó emlékhelyek, me−
lyek nemcsak erőt adnak, de az egész
világ számára tudtul adják, hogy mi itt
élő magyarok ragaszkodunk a saját ér−
tékeinkhez, kiállunk az igazság mel−
lett, s ezzel nem a feszültség szítását,
hanem a megbékélés ügyét kívánjuk
szolgálni. Javaslom tehát, hogy a felvi−

Andy Harris 2011 januárjától tag−
ja a Kongresszusnak, ahol Maryland
1. sz. választókerületét képviseli re−
publikánus színekben. Harris szülei
1950−ben vándoroltak ki az Egyesült
Államokba, ő már amerikai földön
született. Édesapja, Haris Zoltán
Miskolcon született 1911−ben, s
1950−ig ott is praktizált fogorvos−
ként (egyes helyeken anesztezioló−
gusként említik, ez azonban a csa−
lád egyik magyarországi tagja sze−
rint valótlan). Édesanyja, Irén, len−
gyel−ukrán származású, így Andy
már nem beszéli a magyar nyelvet.
Ettől függetlenül azonban gyökerei−
ről nem feledkezett meg, a kongres−
szusi képviselői hivatalos életrajzá−
ban is büszkén hivatkozik rá. A ci−
vilben altatóorvos Harris korábban
Maryland szenátusának tagja volt. A
Kongresszusban az infrastruktúrá−
val, valamint a tudománnyal−űrkuta−
tással foglalkozó bizottságokban te−
vékenykedik.
A
marylandi
Cockeysville−ben élő képviselő öt
gyermek édesapja.
déki
magyarok
(hasonlóan
a
Pázmáneum által elindított tiltakozás−
hoz), e−mail üzenetekben köszönjék
meg Andy Haris képviselő úr nemes ki−
állását Esterházy János gróf ügye mel−
lett. Mi pedig tartsunk ki a továbbiak−
ban is Esterházy János igazsága mellett,
hisz erre az igazságra ma sokkal in−
kább nekünk, (saját önbecsülésünk−
nek) és utódainknak van szüksége.
Tartsunk ki és örüljünk minden egyes,
hasonló nemes gesztusnak és ajándék−
nak, aminek erőt adó üzenete
Esterházyn keresztül reánk is visszasu−
gárzik." − fogalmazott Molnár Imre.
(Felvidék.ma)
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Esterházy János

New York−i zsidó szervezet méltatja Esterházy Jánost
és ő volt az egyetlen, aki nemet mon−
dott a zsidóüldözésre a szlovák parla−
mentben. Az ADL e díját egyébként
éppen ez alkalommal nevezi át az
egykori lengyel diplomata, Jan Karski
tiszteletére "Jan Karski Courage to
Care Award"−ra. Jan Karski volt az, aki
elsőként számolt be szemtanúként
Hitler végső megoldásáról a nyugati
A New York−i Rágalmazásellenes Liga
(ADL −Anti−Defamation League) zsidó
szervezet hivatalosan bejelentette,
hogy az idei "Bátorságért" járó kitünte−
tését posztumusz Esterházy Jánosnak
adja.
A Rágalmazásellenes Liga (Anti−
Defamation League ADL) 1987−ben
alapított s azóta évente kiosztott, "A
Gondoskodásra Való Bátorságért"−díjat
(Courage to Care Award) azok kaphat−
ják meg, akik a vészkorszak idején fé−
lelmet nem ismerve mentették a zsidó
üldözötteket a náci hadigépezet üldö−
zése elől.
A Rágalmazásellenes Liga idén úgy
döntött, hogy ezt a díjat „posztumusz"
Esterházy Jánosnak, adja az ő hősies
erőfeszítéseiért. Az Andy Harris re−
publikánus képviselő által az Ameri−
kai Kongresszusban elmondott beszéd
után − melyben a magyar származású
amerikai honatya 1956−os forradalom
kapcsán a mártírhalált halt felvidéki
magyar politikus példamutató bátor−
ságát is hangsúlyozta − most újabb,
nagy jelentőségű elismerést kap gróf
Esterházy János, egy zsidó szervezet−
től. A hír jelentőségét nem lehet elég−
gé kihangsúlyozni, hiszen az évtize−
deken át egészen napjainkig táma−
dott, idén augusztusban a szlovák
köztársasági elnök által is újra a fasiz−
mus vádjával illetett Esterházy meg−
ítélésében komoly áttörésként értékel−
hető. Az ADL hivatalos közleményé−
ben jelentette be, honlapján október
24−én tette közzé, egyidejűleg levél−
ben tájékoztatta Esterházy János Ró−
mában élő lányát, gróf Esterházy−
Malfatti Alice−t a döntésükről. Az ADL
indoklása szerint Esterházy János
többszörösen rászolgált erre a díjra,
hiszen 1939−ben aktívan részt vett a
lengyel − köztük sok zsidó − menekült
Magyarországra való menekítésében,

országoknak, s ezzel kivívta az ADL
elismerését. Az egykori diplomata, a
Georgetown−i Egyetem professzora 86
éves korában, 2000−ben hunyt el. Az
ADL az immáron Jan Karski nevét vi−
selő díjat november 3−án szeretné át−
nyújtani Esterházy János lányának a
szervezet országos bizottságának éves
közgyűlésén, New York−ban.

Berényi: Esterházy amerikai kitüntetése
figyelmeztetés Szlovákiának is
Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának
elnöke is meghívást kapott az amerikai ADL
szervezet "Bátorságért" díjátadó ünnepségé−
re, melyen in memoriam Esterházy Jánost
méltatják.
Berényi József a díjátadó ünnepségen beszé−
det is tart. Az MKP elnöke nagy jelentőséget
tanúsít Esterházy méltatásának, hiszen az
amerikai ADL nagy tekintélynek örvendő
szervezet, amelynek hangját Szlovákiában
sem lehet figyelmen kívül hagyni, főleg ak−
kor, amikor az ország államfője, Ivan
Gašparovič kijelentésével fölháborító mó−
don hozzájárul a történelem elferdítéséhez. Szlovákia a mai napi nem szolgál−
tatott igazságot Esterházynak, noha a csehszlovákiai magyarság mártírja a má−
sodik világháború ideje alatt számtalan menekültnek segítette sorsát, emiatt a
legmagasabb állami kitüntetést kapta Lengyelországban, valamint számos, sze−
mélyét érintő elismerő nyilatkozat látott napvilágot Izraelben is.
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Hantjával sem takar
1957. március 8−án a morvaorszá−
gi Mírov börtönében adta át lelkét Te−
remtőjének a szlovákiai magyarság
máig legnagyobb formátumú politi−
kusa, a keresztény erkölcsiség, a ma−
gyar hazafiság és az európaiság meg−
testesítője, Esterházy János gróf.
Halálának ötvenedik évfordulóján
kegyelettel és mély tisztelettel emlé−
kezett rá szűkebb és tágabb nemzete:
a felvidéki és az egyetemes magyar−
ság. Ezt még az az elszomorító, ámde
a helyzetet jól jellemző tény sem ho−
mályosította el, miszerint Esterházy a
mai napig háborús bűnösnek számít
szülőföldjén.
Holott nála erősebben talán senki
sem hitt az egymás mellett élő népek
összefogásának szükségességében, a
legveszedelmesebb időkben pedig
egyedüliként merte meglátni az Em−
bert a pusztulásra ítéltek tömegeiben.
A 2007−es Esterházy−emlékév szá−
mos rendezvénye közül kiemelkedő
volt ama színdarab bemutatója, mely
a maga teljességében ragadja meg Es−
terházy gróf szenvedésekkel kiköve−
zett életútját és szent küldetését, s

amely anélkül, hogy sebeket tépne
fel, félreérthetetlenül ráirányítja fi−
gyelmünket Esterházy örökérvényű
intő szavaira: „Nemzetünket, fajun−
kat okosan kell szeretnünk, mert csak
így tudjuk biztosítani, hogy fennma−
radása ne pünkösdi királyság legyen,
de örökké való élet”.
A hosszú betegség után két évvel
ezelőtt elhunyt kiváló drámaíró, pub−
licista Siposhegyi Péter Hantjával
sem takar című monodrámája a nem
különben kitűnő Boráros Imre mély
átéléssel előadott játékával megrendí−
tő élmény volt.
Tragikus, drámai, az embert szinte
agyonnyomja az az iszonyú teher,
melyet Esterházy oly nagy méltóság−
gal – és bölcsességgel – hordott egy
egész életen át. De a fénynek mindig
át kell szűrődnie valamiképp a sötét−
ség fátylán, s ez most sem lehet más−
képp: „ahol ennyi a hazugság, ott
előbb−utóbb vágy ébred az igazság−
ra”. Esterházy János üzenete éppen
az, hogy e vágynak, s csakis ennek le−
gyünk rabjaivá, szolgálóivá – ahogy ő
maga is volt utolsó leheletéig.

Siposhegyi Péter nagy hatású mo−
nodrámájának ősbemutatóját 2007.
március 25−én tartották a komáromi
Magyar Kultúra és Duna Mente Mú−
zeumában. A bemutató előtt Duray
Miklós, a Magyar Koalíció Pártjának
akkori alelnöke – a rendezvény fő−
védnöke – osztotta meg gondolatait a
megjelentekkel. Esterházyt a közbá−
torság megtestesítőjének nevezve el−
mondta, hogy a grófnak megbocsát−
hatatlan bűne volt: ember maradt ak−
kor is, amikor mások gyáva kiszolgá−
lói lettek az esztelen öldöklésnek. Ő
lett a tükör, amibe később sokan nem
tudtak belenézni. Ezért kellett elpusz−
tulnia, s ezért nem tudnak neki a mai
napig megbocsátani.
E tükröt mutatjuk fel újra és újra,
mikor Esterházy életútjára, tetteire
emlékezünk. A Hantjával sem takar
monodráma szövegének újraolvasá−
sával most azonban nem csak a már−
tír grófra, de a 2009. októberében el−
hunyt íróra, Siposhegyi Péterre is ke−
gyelettel gondolunk és emlékezünk.
SZŰCS DÁNIEL

Siposhegyi Péter: Hantjával sem takar (János Passió)
Egyszemélyes dráma egy részben (szövegkönyv)
Történik 1936 és 1957 között Szlo−
vákiában
A nagypénteki szertartások világa
elevenedik meg, hiszen egy ember ál−
dozatáról van szó. Egyetlen eszköz
van a színész kezében, egy kereplő,
mely a nagypénteki szertartások be−
vett eszköze, hiszen nagypénteken
nem szólhatnak harangok. A színész,
aki megeleveníti Esterházy János sor−
sának bizonyos fontos részleteit, ke−
replővel a kezében szertartásvezető,
kikiáltó. Stílusában e két dolgot kell
ötvöznie.
Az első képben egy sikeres embert
látunk, az utolsóban egy élő halottat,
aki azért fohászkodik, hogy valóban
halott lehessen.
A stációk hossza a történet halad−
tával rövidül, ahogy elfogy a fősze−

replő körüli élet. A látszatra múló
színpadi idő csak illúzió. Valójában
nagypéntek van. Ruházatban ennek
kell megfelelni. Egyszerű fekete öltö−
zék, hiszen egy gyászszertartás zajlik.
(Folyamatosan forgatja a kereplőt,
kántálva mondja a szöveget, mint va−
lami templomi szertartás szövegét,
amit már sokszor és sokat hallottak.)
A nagypéntek idén hétfőre esik
A nagypéntek idén keddre is esik
A nagypéntek idén szerdára esik
A nagypéntek idén csütörtökre esik
A nagypéntek idén kispéntekre
esik
A nagypéntek idén szombatra is
esik
Idén a nagypéntek vasárnapra esik.
Pénteki áldozat János passiója
Feltámadás nélkül múlik minden

óra
A nagypéntek idén minden napra
esik
Minden nappal éjjel, csak esik,
esik, esik
Maradjon meg nekünk János tisz−
tessége
Gyalázatvilágban embersége fénye
Neked adta sorsát, ne gyűlöld meg
érte!
Hallgasd stációit, imádkozz, ha ér−
zed
Kérleld a te uradat, lépjen közbe
érted
Hogy egyszer majd nagypéntek
csak egy péntekre essék
Passiós Jánosunk légy nekünk se−
gítség!
Hogy egyszer a péntek csak egy
péntekre essék

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2011/II.
Passiós Jánosunk légy nekünk se−
gítség
(Egész más hangon, mint egy kiki−
áltó)
ELSŐ STÁCIÓ!
Jánost megkísérti a hatalom. A ha−
talom, a hatalom… kísértsen hosszú
utadon! Jánost megkísérti a hatalom!
(Most is és a továbbiakban is úgy
kell beszéljen, mintha a másik sze−
replő ott lenne vele szemben, a néző−
nek pedig pontosan értenie kell, mit
is mondhat az a másik, mint amikor
hallva egy telefonbeszélgetés felét
pontosan kikövetkeztetjük, mit
mondhat a másik.)
János: Üdvözlom elnök úr… örü−
lök, hogy végre találkozhatunk. Való−
ban …én ezt komolyan mondom..
Ön mégiscsak ennek a köztársaság−
nak az elnöke Én nem azért jöttem
ide, hogy a kezét megrázzam, ha−
nem, hogy felrázzam Önt. Bizonyára
nem tudja kellő alapossággal, hogy
ott messze keleten, a szlovák nemzet
árnyékában él egy nép… az enyém..
Ismeri a magyarokat, legalább tudja,
hogy létezünk. Nem is vagyunk
olyan nagyon kevesen, bár kevesbe−
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dünk rendben, hiszen egyre többen
vallják szlováknak magukat, mert úgy
egyszerűbb. Ebben a magát demokrá−
ciának nevező országban méltatlan,
ahogy bánnak velünk.
Igen… ebben igaza van elnök úr,
hogy odaát Magyarországon semmi−
lyen demokrácia nincs. Ön büszke
lehet rá, hogy hazája sokkal köze−
lebb áll Európához, mint az enyém.
Ez igaz. De épp ezért gondolja meg,
milyen Európa az, ahol ember és em−
ber nem egyenlő?
Értem… ez nem igaz… helyi túlka−
pás. Akkor legyen szíves megakadá−
lyozni… ezeket a helyi túlkapásokat..
Ne tiltsák be rendezvényeinket, ne
cenzúrázzák kiadványainkat, s főként
ne bocsássanak el senkit azért, ha
részegen… elénekli a Szózatot. Mi az
a Szózat? Az egy dal. Nem népdal,
nem népdal. Egy híres költő meg egy
zeneszerző. Majdnem olyan, mint a
Himnuszunk. Hazádnak rendü−
letlenül… így kezdődik… de nem
akarok itt énekelni Önnek Elnök Úr!
Én arra szeretném kérni, legyen elnö−
ke annak a nyolcszázezer embernek
is, aki most hazátlannak érzi magát
és ígérem nevükben is, hogy az a

Boráros Imre színművész a Hantjával sem takar című monodráma előadása közben

Esterházy János

nyolcszázezer mindent megtesz,
hogy ez az ország, amit iderajzoltak
fölénk egyszer akár a világ hetedik
ipari hatalma legyen. Legyen a mi el−
nökünk is!
Ön is kérni szeretne tőlem vala−
mit? Mit óhajt tőlem, elnök úr?
(Hosszasan figyel)
Ezt nem vártam. Ezt nem. . Most
azonnal
válaszolnom
kell?...
gyorsan… én azért jöttem, hogy ne
alázzanak meg minket, erre kapok
egy ilyen ajánlatot én magam. Legyek
a világ nyolcadik ipari hatalmának
minisztere. S milyen tárcát szán ne−
kem elnök úr? Azt még nem döntötte
el. Ezek szerint nem régen gondolta
ezt ki. Most. Így hirtelen. Legyek a
Csehszlovák Köztársaság minisztere.
Én milyen tárcát kérnék, ha választ−
hatnék? Nemzetiségi Minisztérium?
Tudom, hogy nincs, de miért ne le−
hetne? Vannak itt németek, lengye−
lek, mindenfélék. Ruszinok. Azt ne?
Ez nagy baj, uram, ez nagy baj. Én
nemzetiségi minisztériumot szeret−
nék vezetni. Mihez értek még? Jó kér−
dés? A tisztességhez talán leginkább.
Ehhez értek azt hiszem. De valamit
mondanom kell Önnek én ebben az
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országban is magyar vagyok. Nekem
az a szerény birtok, amit megőriz−
tünk az ősök nyomán, megadja a sza−
badságot, hogy a fejem után mehes−
sek. egy kicsi időt engedélyezzen ne−
kem Elnök Úr! Köszönöm, hogy meg−
ért. Csak annyit, hogy meggondol−
jam, mit vállalok, ha vállalom.
Érezzem itthon magam. Köszö−
nöm. Ezt az érzést szeretném innen
hazavinni a többieknek is. Érezzük
otthon magunkat…
(Hosszú csend, magára marad)
Istenem adj tanácsot…. Ha megte−
szem, akkor egy idő után a keresztne−
vem a másik elé írom, ha nem, akkor
bármikor hivatkozhatnék rá, hogy
nem lehet velem együttműködni. De
itt vagyok… és vállalnom kell vala−
mit, hogy megmentsem őket…
igen… őket… milyen szomorúan,
halkan beszélnek egymással Kassa
főterén, Komárom hídjánál, Érsekúj−
vár temploma előtt Ők most mit
mondanának?
Elnök Úr!
Elnök Úr!
Döntöttem.. Én ennek a nemzet−
nek megválasztott képviselőjeként el−
lenzékben maradok mindaddig, míg
ezek a különbségek meg nem szűn−
nek. Nem vagyok ellenségük, de el−
lenzékük akarok lenni. Köszönöm a
bizalmát elnök úr, de nem élek vele.
(Felveszi a kereplőt, most újra kiki−
áltó)
Kikiáltó: MÁSODIK STÁCIÓ
egyúttal második kísértés. A határ
meglátogatja Jánost és új országot
ígér neki egy régi ország.
(Leteszi a kereplőt)
János: Ma egész éjjel nem alud−
tam. Egy késői szúnyog gyakorlato−
zott a szobámban.. Betelepednek a
vérszívók. Körbejárja áldozatát, mint−
ha az övé lenne. A vérszívó határt
rajzol a levegőben. Nem hagy békén,
míg el nem ismered, te vagy a na−
gyobb, te építetted a házat, amibe
beköltözött, de kicsinyességével
együtt ő a hatalmasabb, mert képes
tönkretenni az életedet és ha el aka−
rod hallgattatni, nem találod sem
melletted, sem magadon, csak az ap−
ró mérgek nyomát. Istenem, nem is
igaz… Ma jönnek! Jönnek. Ami a mi−
énk, az legyen a miénk, ami az övék,
az maradjon az övék. Nem minden
kell vissza, csak annyi, ahol jól meg−
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férünk, a többi maradjon azoké, akik
eddig jó mostohagyerekei voltak Ár−
pád apánknak. Tizennyolc év. Aki
akkor született, azokban a gyászos
napokban, az már érettségire készül.
Most egy pillanatra gondoljunk azok−
ra, akik nem tudták megvárni ezt a
napot… már imádkozni sem tudok.
Az ima a nyugság, de most minden
porcikám zakatol. Jönnek a mieink.
Levél….
(felvesz a földről egy levelet)
Milyen szép címzése van… Ma−
gyar Országgyűlés… mit akarhatnak?
Még sohasem kaptam levelet a ma−
gyar országgyűléstől.. Tisztelt képvi−
selő Úr! Tekintettel arra a tényre,
hogy a határ megváltoztatásával az
Ön választókerülete nagyobbrészt
Magyarország területére kerül, így
örömmel értesítjük, hogy Ön ezentúl
a magyar parlament képviselője…
Kérjük
ennek
megfelelően
jelentkezzék…
(elejti a levelet)
Erre nem gondoltam. Én képviselő
abban a házban? Végül is igazuk
van… ha a választóim odakerülnek,
akkor én is velük kell menjek. De ak−
kor ki marad itt? Hiszen még odafent
Jablonkán is élnek magyarok, s akkor
nem is beszéltünk Nyitráról, Beszter−
céről, Szombatról… mit csinálnak a
többiek? Az én jó birtokszomszéda−
im.
(Mintha beszélne valakivel)
Nem sajnálod itt hagyni ezt a tájat?
… neked az a haza, ahol a képviselő−
ség van . Tizennyolc évet késtek.
Messiásos nép a miénk, s tessék, né−
ha beigazolódnak a próféciák.
Itt vannak! Itt vannak!
Megmenekültünk attól, hogy éle−
tünk végéig idegenek legyünk a saját
hazánkban.
Megmenekültünk.
De mit csináljak ezzel a levéllel?
Menni oly természetes, maradni oly
nagyszerű. Most adjon valaki taná−
csot. De nekem nem ad tanácsot
senki… mindenki tőlem várja. Túl
szélesre tártam a karom, túl sok min−
denkit öleltem magamhoz és most
húzzák szét a két karomat a menők
és a maradók. Adj tanácsot kérlek!
(Felveszi a kereplőt)
(Újra úgy beszél, mint egy kikiáltó)
Kikiáltó: HARMADIK STÁCIÓ,
Passiós Jánosunk dönt, haza, vagy
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haza.
(Leteszi a kereplőt, újra János
hangján)
János: Mi a hazád, mondd… a há−
zad, vagy a néped. A fák, a földek, a
dombok, vagy a körülöttük keringő
lelkek? Székem megcímkézve vár
Budapesten… hatodik sor, mindjárt a
szélén, a járat mellett. Gróf Esterházy
János Felvidék. Ez a pártállásom. Fel−
vidék. Jó párt, most éppen nyerőben
van és talán programja is lesz, mert
ez egy világos program. Mi az, hogy
függetlenségi párt, meg egységes
párt, meg mindenféle ilyesmi? Tolna,
Zala, Békés, Győr és Somogy… de
Árva, Torockó, Liptó… Nyitra… ez a
feladat neve. Ellenzékben… olyan
nincs is. Vitában… más véleményen.
, hogy politikus lennék,. A politikus
győzni akar, választást nyerni, hata−
lomra jutni, én csak hirdetek valamit.
Büszke nagy magyar világ… és jön
majd Erdély, visszatér a kincses Ko−
lozsvár, újra dobban a fehér ló patá−
ja, aztán irány Délnek, Szabadka,
Zombor, Újvidék, kész a mű. Újra
úgy lesz, mint régen volt? Megfordul
a játék. Új Európa, az új világrend.
Az erőszak rendje. A germán mohó−
ság rendje, az árják rendje, akikről
azt sem tudják, kik voltak igazából.
Gyűlölöm a nemzeti szocializmust!
Mindenfajta szocializmus hazugság,
Most nem lehet jó nagypolitikát csi−
nálni, mert azt nem mi csináljuk, ha−
nem ez a osztrák piktor, mi csak ug−
rálunk, ahogy mondja. Ebben nem
akarok benne lenni.
Indítok egy lapot az itt maradottak−
nak. Jó évek voltak, a Nap nem tudta,
hogy szlovák földre süt, jó volt a ter−
més, van pénzem hozzá. Legyen a
neve Új Hírek. Egyszerű név, de
megfelel. Mert új hírek jönnek majd.
A Führer szemlét tart Bécsben. Prágá−
ban ellátogat Pozsonyba, Budapestre.
Jó lenne elbújni az új hírek elől, Erre
a levélre is válaszolnom kell. Vajon
ki képviseli azt a sok szlovákot, aki−
ből most hirtelen magyar polgár lett.
Kérem a magyar kormányt, hogy a
megnagyobbodott ország területén
maradt szlovák ajkú lakosság részére
jogszerű bánásmódot biztosítson.
Nem ők, a kisemberek tehettek róla,
mi történt az elmúlt tizennyolc év−
ben. Bárhol is legyen a határ, ennek a
két népnek nincs külön sorsa, együtt
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épül, vagy együtt romlik.
Adjatok uraim, hogy kapjatok érte
százszoros jutalmat. Egy olyan orszá−
got, ahol jó élni mindenkinek, mert
csak olyan ország lehet erős és biz−
tonságos otthona a jövőnek.
(Hosszú csend)
Különc vagyok? Nem is tartozom
közéjük. A tisztesség hontalan, elha−
gyatott kacat, ami ott várja a sarok−
ban, hogy valaki észrevegye. Az én
dolgom, hogy én legyek ez a valaki.
Isten embere nem tehet mást, nekem
pedig az Úr Jézus az egyetlen igazi
barátom.
(Felveszi a kereplőt)
(Újra ő a kikiáltó, a szertartásmes−
ter)
Kikiáltó: És Passiós Jánosunk prófé−
tának maradt. Mint a régi János, pusz−
tába kiáltott.
NEGYEDIK STÁCIÓ
János találkozik a valósággal vá−
lasztott hazájában: Mert eddig amit
büntetésnek tartott, az most már az
övé, hiszen ő választott.
János: (mintha hellyel kínálna va−
lakit) Tessék parancsolni főkapitány
Úr! Sok érdekeset hallottam Önről,
főként, hogy milyen szigorú vezető
volt Eperjesen, mindig rend volt a vá−
rosban. Erre szeretném kérni, mert itt
gyakran előfordulnak atrocitások,
melynek alanyai mindig magyarok.
Ha pedig a szerencsétlen összevert
feljelenti az esetet, akkor kiderül idő−
vel, hogy nem azért történt a dolog,
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csak úgy… csak úgy általában. Ezért
kérném a Főkapitány Urat itt is le−
gyen szigorú… nem ezért jött? Akkor
miért?
(Hallgat, mint aki nem hiszi, amit
hall)
Tessék?
(Megint hallgat)
Ugye viccel? Ez hihetetlen. Hiszen
én a Parlament képviselője vagyok,
akit véd a mentelmi joga. Csak a Par−
lament felhatalmazásával lehet bíró−
ság elé citálni.
Értem. Itt erről szó sincs, csak
rendőri felügyeletről. De miért?
Rendőri felügyelet alá szabadult bű−
nözőket állítanak, meg olyan gyanús
elemeket, akik ellen lehet, hogy nincs
elég bizonyíték, de van elég tudás.
Mit csináltam én? Mit? Meg tudja
mondani? Teszem a dolgom, képvi−
selem azokat, akik képviseletével
megbíztak. Ez bűn? Ha kell ezt én
bármikor beismerem. Írok. Írásaim
megjelennek. Nem titok, hogy mi van
bennük, nem sokan olvassák, de
akikhez kell, eljut. Más titkom nincs.
Hogyan? Neeee…betiltanak?
(Megint csend)
Ehhez indok is kell. Van. Magyar−
barát uszítás? Mi az, hogy magyarba−
rát? Utáljam a fajtámat?
(Hosszan hallgat, nyilvánvalóan
azt játssza, hogy közben beszél a má−
sik. Hirtelen felnevet annak mondan−
dójától)
Fantasztikus! Óriási. Ezt nevezem
Főkapitány Úr! Tehát betiltja a lapo−
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mat és arra sarkall, hogy indítsak má−
sikat, mert azt nem tiltják be. De én
abban a lapban is ugyanazt fogom ír−
ni
Értem. Fogadjam el… elfogadom
az olvasóim nevében, de nem a ma−
gaméban. Mondja meg őszintén,
hány spiclit állítottak rám? Csak mint
eddig, ez megnyugtató. Új spicli egy
darab sem? Titkok? Kis országban rö−
vidéltű titok, hogy ki besúgó és ki
nem. Lassanként a nemesek vannak
kevesebben. Azok a nemesek, akik
nem vállalják. Ők azt mondják, nem,
tehát ők a nemesek., erre nem vagyok
kapható, ilyennel ne is próbálkozza−
nak.
(Megint hallgat)
Én ezen a földön megfigyelve,
megalázva és betiltva is otthon
vagyok.. A legjobb céltáblája kívánok
lenni, mert nem hagyom el magyar
testvéreimet.
(Hosszú csend)
Látja, elmondtam előre, mit fogok
mondani.
(Csend)
Lehet, hogy én egy politikai ama−
tőr vagyok, mert nem a kompromis−
szumok, hanem az igazság a célom..
Az új lap neve pedig Magyar Hírlap
lesz. Az első vezércikk címe: Új ha−
zában!
(Felveszi a kereplőt)
Kikiáltó: ÖTÖDIK STÁCIÓ, mely
nem csak Jánosunké, hanem az egész
keresztútra lépett világé. Kitört a há−
ború. János nem akar háborút nyer−
ni.
János: Nem tudtuk megakadályoz−
ni. Berlinben, Párizsban, Londonban.
Ez lett Trianon, Saint Germain és a
többi békeváros ostobaságából. Ha
nincs az a béke, nincs Hitler, akkor
nem a fél világ megváltója, csak egy
kis senki. Nem a próféta adja a nép−
nek a hitet, hanem a nép hite szüli a
prófétát… a leghamisabb hit a legha−
misabbat. Most egy másik világ jön.
Elnémulnak az értelem harangjai.
Most kiálts János! Nézz körül itt a te
pusztádon és kiálts akkorát, hogy ma−
gad is beleszédülsz! Nem kell senki−
nek. De igen, egy embernek bizto−
san, neked magadnak. Tisztítsd meg
magad, hogy eggyel kisebb dolga le−
gyen az Istennek, ha fohászkodnak
hozzá a harcterek utolsó perceiket
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élő katonák! Megvan a szó … Lelki−
ismeret. Kiálts a pusztába!
(Elkiáltja magát)
Lelkiismeret!
Na még egyszer!
Lelkiismeret! Ordítsa túl a lelkiis−
meret szava a fegyverek hangját. A
szirénák figyelmeztető sivítását, a
messzehordó ágyúk torokhangját.
Egyszer oda kell állnunk Isten elé ne
feledjétek. Isten most egy kicsit elfor−
dítja fejét felőlünk. De visszatér és
megnézi majd, mit cselekedtünk nél−
küle. Lelkünket tőle kaptuk, nem
dobhatjuk el Egyszer olyan jó lenne
örülni a győztesek győzelmének. De
ezek vadak. Itt nem Európa küzd, ha−
nem a pokol.
(Számolgatja az ujjait)
Őrjítsd meg, vagy gyógyítsd meg
torz testű fiadat, ezt a csámpásra te−
remtett világot!
Kikiáltó: HATODIK STÁCIÓ (újra a
kereplővel) János megvédi a Biblia
népét.
János: (Megint mintha beszélne va−
lakivel) Min csodálkozik főrabbi Úr?
Antiszemita hírben állok? Ó igen, eb−
ben az országban mindenki antisze−
mita hírben áll, aki nincs eladósodva
a sarki fűszeresnél. Keresztény va−
gyok, nemes és úr… erről éppúgy
nem tehetek, mint Önök, hogy zsidó−
nak születtek…
(Hallgat)
felebarátot nem vagyok képes gyű−
lölni. Szeresd felebarátodat, mint te
magadat.
(Hallgat)
de számíthatnak rám. Csak rám
számíthatnak. Ön pedig különösen.
Van egy helyem az Ön számára. Bu−
dapesten sem jó Önöknek, de leg−
alább
nem
életveszélyes.
Nem akarja elfogadni? Csapdát sejt?
Miért nem hiszik el, hogy vannak
egyenes emberek is? Ön vezető, hol−
nap Pestre indul: Nem kell megkö−
szönni.
(Csend. Magára marad)
A rossz hihető, a jó hihetetlen.
Szerencsétlen lehet így élni.
Tisztelt Képviselőtársaim!
Veszélyes útra tért a szlovák kor−
mány akkor, amikor a zsidók kitelepí−
téséről szóló törvényjavaslatot be−
nyújtotta, mert ezzel elismeri jogos−
ságát annak, hogy a többség a kisebb−
séget egyszerűen kiebrudálhatja. Tu−

37

dom, hogy a törvényjavaslat nagyon
sok szlovák képviselőtársamnak nem
tetszik, de ezek pártfegyelemből nem
mernek fellépni a törvényjavaslat el−
len. Én ellenben, mint az itteni ma−
gyarság képviselője leszögezem ezt,
és kérem tudomásul venni, hogy
azért nem szavazok a javaslat mellett,
mert mint magyar és mint keresztény
és mint katolikus a javaslatot istente−
lennek és embertelennek tartom. Sza−
vazatom: nem!
(Újra magának)
Úgy jöttek belőlem a szavak, mint
az áradás, mintha nem én beszélnék,
hanem belőlem valaki. Mostantól én
leszek a zsidó ebben az országban.
Egyetlen szavazat volt mellettük, az
enyém. De mire vártál, te szerencsét−
len. Ki kockáztat ilyenkor rajtam kí−
vül? Egy zsidó maradt ebben az
országban… gróf Esterházy János,
egyszemélyes ellenzék. Mostantól el−
lenség vagyok, láttam az arcukon.
Bírnom kell… Érzem, hogy ami
ezentúl történik velem, az nem más,
mint a bírás stációinak hosszú sora.
Bírni fogom.
(Újra a kereplővel, mint kikiáltó)
Kikiáltó: HETEDIK STÁCIÓ Jánost
lefogják Budapesten.
János: Erre nem gondoltam. Az
ember tart egy helyet a lelkében,
hogy mi az a haza. Magyarnak ez
Magyarország, Budapest. Nem hittem
volna, hogy épp itt, ebben a városban
fosztanak meg a szabadságomtól.
Szégyellem magam Önök helyett, mi−
niszter Úr. Bocsánat, kormánybiztos
Úr!
Csak időlegesen?
(Ugyanaz a játék, mintha vele
szemben is ülne valaki, s azzal be−
szélgetne)
Tizenkettedik napja ülök itt a fog−
dában, ez alatt arra nem méltattak,
hogy kellő jogi képviseletről gondos−
kodhassak. Mi vagyok én itt?Aki nem
hisz a csodafegyverben, annak itt a
helye? Akkor bővíthetik a börtöneiket
kormánybiztos úr, Mehetek. Önök
nem elengednek, hanem kitoloncol−
nak
engem
Magyarországról?
Engem… Magyarországról. Mindenki
menekül. Szép. De én nem vagyok
mindenki. Tudom, hogy elindultak a
karavánok Németországba. Én nem
akarok Németországba menni.
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(Hallgat)
De oda kell mennem, értettem. Ezt
parancsolja nekem a hazám. Azok−
kal, akiket szívem minden bánatával
gyűlöltem? Csak, ha kényszerítenek
kormánybiztos úr… Ön miért nem
menekül? Mert kitart?
Kitartás. Akkor engedjék meg,
hogy én is kitartsak azon a helyen,
ahová a sorsom állított.
Az én jelszavam ugyanaz, ami az
Önöké kormánybiztos Úr! Kitartás!
Csak a karom nem lengetem hozzá,
mert az egy rossz idegen szokás, ma−
gyar ember nem lengeti a karját, ha−
nem kezét nyújtja… engedjen el nyu−
godtan, kormánybiztos úr…
(szünet)
El kell hagynom az országot….. Az
Önök kora kurta kor, egéridő.
(szünet)
Mi bibliás emberek vagyunk, a
szónak küldetése van, nem csupán
korpa, amit odavetünk mások elé
(szünet)
Azt mondja, jó hazafi vagyok első−
nek igyekszem megfelelni,
(magának, hosszú csend után)
Még hogy én meneküljek? Nem
nagy hősiesség maradni, ha az em−
bernek nincs hová mennie… az ost−
romgyűrű bezárult körülöttem… újra
jönnek… csak most mások és más−
honnan. hogy eltűntessék azt a vilá−
got, amiben felnőttünk. Mi marad be−
lőled Magyarország? Érdemes lesz
egyáltalán határról beszélni, amikor
egyetlen óriási birodalom gyarmatai
leszünk?
(csend)
Dobjanak el, öljenek meg, de én
állva várom őket, választott vezető−
ként.
(Felveszi a kereplőt)
Kikiáltó: NYOLCADIK STÁCIÓ! Já−
nos tárgyal Gustav Husákkal.
János: Ez nem lehet igaz. Mit vártam
tőlük? Jogot követeltek a jogtalanok−
tól? Törvény? Vajon van még tör−
vény? Talán az Istené… talán… az
biztosan van, mert nem itt hozták és
nem az oroszokkal kellett róla az Is−
tennek egyeztetnie.
Úgy tűnik, most valóban rab va−
gyok. Husák elvtárs meg sem hallga−
tott igazán, úgy gondolta, mit ágál itt
ez a rosszhírű alak, akivel már eddig
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is folyton baj volt. Biztonságosabb,
ha itt tartanak.? Lehet, hogy mostan−
tól ez lesz az életem?. Pedig bizalom−
mal jöttem, mert ez az egy hibám saj−
nos nem kinevelhető belőlem. Ahogy
valamikor Benešhez, aztán a háború
papjához, Tisohoz. De jobb lesz
megtanulni, hogy bár mindig azt hi−
szi az ember, ennél már nem jöhet
rosszabb, mégis itt van a még ros−
szabb Gustav Husák. Bár úgyis meg−
találnak, csak néhány napig marad−
hattam volna még szabad.. Most vért
árad a Duna. Száraz lábbal akartál át−
lépni rajta János, hát ne csodáld,
hogy ez lett a vége. Szegény csalá−
dom! Mi lesz velük? Rossz apa vol−
tam, mert mindig a nemzet szülőjé−
nek képzeltem magam, s elfeledtem,
otthon gyerekek várnak mindhiába.
Elítélnek valamiért, amit nem kö−
vettem el? Vagy elkövettem? Bátor−
nak és becsületesnek képzeltem ma−
gam és megkíséreltem úgy is tenni. Ez
a hiúság bűne.
Isten kedvencének képzeltem ma−
gam. Bűn, mert vagy mind azok va−
gyunk, vagy senki sem.
(Nagyon hangosan)
De a legnagyobb bűnöm, hogy
nem tudtam segíteni. Tehetetlen
voltam… tehetetlen, csak magamat
nyugtatgattam állandóan a tetteim−
mel. Vigyenek nyugodtan a bíróság
elé, ennyi bűn elég is egy példás íté−
lethez!
(Felveszi a kereplőt)
Kikiáltó: KILENCEDIK STÁCIÓ Já−
nost elítélik a fasiszta rendszer ki−
szolgálásáért.
János: Az utolsó szó jogán szólok
most Önökhöz, tisztelt népbíróság A
köztársaság szétverésében nem vet−
tem, nem vehettem részt, mivel ah−
hoz az én egy szavam nagyon kevés
volt. Úgy tudom, hogy államforma
csak köztársaság, vagy királyság le−
het, én pedig nem vágytam királyság−
ban élni. Szerettem és tiszteltem a
köztársaságot, csupán autonómiát
követeltem szlováknak/magyarnak.
Ezt az országot a német terjeszkedés
verte szét, nem én, vagy bárki közü−
lünk. Mi ahhoz gyengék és kevesek
voltunk. Békét akartam és békét aka−
rok, melyhez azonban egyetlen út ve−
zet, ha egyenlő jogokat biztosítunk
mindenkinek. Ezzel rá is térnék a fa−
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sizmus kiszolgálására, mint fő vád−
pontra. Megvetettem és gyűlöltem a
fasizmust, mint szervezett emberte−
lenséget. Nem szolgáltam ki egyetlen
pillanatra sem. Ellene szavaztam a
legfasisztább törvénynek, nem vettem
részt nemzeti értékek Nyugatra szállí−
tásában, egyetlen sort nem írtam a té−
boly mellett, csak ellene…
(Hirtelen felkapja a kereplőt)
Kikiáltó: De ez nem igaz! Ez csak
írói találmány, színészi játék, trükk,
kitaláció! Nincs utolsó szó és nincs
annak joga, aki nincs is itt. Passiós Já−
nosunk Oroszországban betegekért
imádkozik, míg távollétében halálra
ítélik..
KILENCEDIK
Szibériában…

PASSIÓ…

János

(Hosszú csend)
(Kerepel, kerepel, kerepel)
És passiós Jánost nélküle halálra
ítélik. Fellebbezés nincs, csak kegyel−
mi kérvény… utolsó ítélet helyett,
íme az első… halál! Itt tartunk hát ki−
lenc stáció után.
(Kerepel erősen, hosszan)
Nagypéntekre nagypéntek. Sehol a
feltámadás. Pilátusok szaporodnak,
halált kiáltók szaporodnak. Béke van.
Ez csak a béke szívbe hatoló tőrdöfé−
se. Hol vagy János?
Szólj János! Akkora lett most a
pusztád, amekkoráról a keresztelő ál−
modni sem álmodhatott. Imádkozik!
János: Atyám, itt a messzeségben
hallanod kell azokat, akiket ide vetet−
tél Ha minden nap teszel egy csodát,
akkor néped java megmenekülhet.
Kérlek segíts haza, ha úgy gondolod,
méltó vagyok rá, de csak addig, amíg
erőt is adsz hozzá. Itt nincs gyógyszer
csak Te vagy, de tudom, hogy amíg
erre a szerény eszközre szükséged
van, addig úgyis itt tartasz, tovább
meg miért maradni?
(Felveszi a kereplőt, imbolyog,
mint aki nagyon szédül. Egészen las−
san forgatja, egyeket teker rajta)
Kikiáltó: TIZEDIK STÁCIÓ. Jánost
odaszállítják, ahol halálra ítélték.
János: (nagyon gyenge, időnként kö−
hög, most már valóban és huzamo−
sabb ideje rab)
Mi lenne jobb? Ma van az ítélethir−

detés felülvizsgálata. Mit döntött az
én uram? Szüksége van még rám,
vagy elenged? De ha szüksége van
rám, mi hasznomat veszi Társaim
nincsenek, visszatérés nincs. Csak ezt
a szenvedést adhatom, hogy ezzel
megmentsek valahány embert. Amíg
élsz, addig bármi megtörténhet veled.
És a nép? Ha nem tűri? Mégiscsak ad−
nod kellene nekem egy esélyt uram…
benne van az írásokban, hogy jeleket
küldesz, de nem tudhatjuk a szaba−
dulás percét. Te bölcs vagy, így hát
lehet, hogy épp a pokol mélyéről
emelsz fel minket, hiszen onnan le−
het a legmagasabbra jutni.
(Felegyenesedik, mint aki egy íté−
lethirdetést hallgat)
Igen. Értem. Nevem Esterházy Já−
nos. Foglalkozásom? Fogoly. Igen, tu−
domásul veszem, hogy a köztársasági
elnök döntése ellen semmilyen jogor−
voslatnak nincs helye.
(Most hallgatja az ítéletet)
Köszönöm, hogy az ítéletet nem
hajtják végre és esélyt adnak egy má−
sik bírónak az igazság majdani ki−
mondására. Életfogytiglan. Értettem.
(Visszaül, mint aki már újra a cel−
lájában van)
Köszönöm uram, ez is több, mint
amennyit reméltem néhány órája
még.
(Felveszi a kereplőt)
Kikiáltó: TIZENEGYEDIK STÁCIÓ
János tíz év után megláthatja a sza−
badságot.
János: (tagjait próbálja)
Rettenetes, milyen gyenge vagyok
és épp most. Szabad leszek. A felsza−
badulás tizedik évfordulóján minden−
ki hazamehet. Haza? Mi az? Van még
valami abból a hazából, amit én an−
nyira büszkén hittem hazámnak?
Szükség van rám. Különben miért is
engedne el a rabtartó? Egy új nemze−
dék nőtt fel közben, akit majd megta−
nítunk az igazságra. Ahol ennyi a ha−
zugság, ott egy idő után vágy éled az
igazság után.
(csend) (szünet)
Szabad levegőn! Tíz éve nem lát−
tam utcát. Embereket, Felismerem
még a kinti világot? Az ember, ha be−
költözik az egérlyukba, olyan lesz,
mint az egerek és egy idő után… de
igenis, van visszatérés. Van… kell,
hogy legyen!
(kiszól valakinek)
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Indulhatunk. Csak el ne botoljak.
Kérem… álljon szorosan mellém. El−
szoktam a járástól.
(Kezébe veszi a kereplőt, elindul.
Imbolyogva, lassan, de aztán egyre
erősebben, feszesebben, egyre erőtel−
jesebben, mintha új erőre kapott vol−
na)
János: A nevem hallom! Álljak
meg? Most itt, a kapuban? Milyen
szép is odakint, már látom, már csak
keret a börtönkapu, a kép közepén
ott a szabadság. Álljak meg. Mikor ott
előttem a szabadság. Ott állnak a ka−
puban, akik ezt a napot várják tíz
éve. Nem lehet. Az nem lehet… nem
lehet…
(rázkódik, aztán, mint egy kivágott
fa szabályosan eldől)
Rám nem vonatkozik. Maradnom
kell. Értem, mit üzentél nekem. Nincs
rám szükséged.
Kikiáltó: (kezébe veszi a kereplőt, de
csak ujjával kopogtat rajta) TIZEN−
KETTEDIK STÁCIÓ János találkozik
egyetlen barátjával.
János: (szinte fekve, már alig van
benne élet) Tavasz jön és engem nem
érdekel… a naptárból tudom. Az em−
ber együtt hal a téllel, de megszületik
a tavasszal. A forradalomnak vége,
márciusban nem kezd senki újra
semmit Mennyivel lett jobb a világ?
Semmivel. Akinek segítettem már rég
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elfelejtették, akiknek nem tudtam,
azok most örülnek a szép farkasfogú
világnak, ami megint megtelt mene−
külő emberekkel. Érdemes volt?
Mennyiszer képzeli az ember, mi−
lyen lesz, amikor elmegy innen. Szé−
gyellem a kegyelmet, amit kaptam.
De talán levettem az átkot másokról
azzal, hogy magamra vettem.
Hazamegyek most… talán a marok−
nyi hamut hazaküldik, ahová az em−
bernek nem volt szabad mennie. Ta−
lán táplálhatom földemet… hazám−
nak rendületlenül hittem én bús
magyar… ez éltetett, s ne hagyd, ha
hantjával sem takar… a nagyvilágon
még ott sem volt számomra hely…
(Most egy kicsit hangosabb)
Már látlak uram a hegy tetején,
ahogy kezed nyújtod… most milyen
hosszúra nyúlik a kar… ideér a pur−
gatórium legaljára… eddig miért…
dehogynem… ez csak próba volt.
Uram!
Engedd, hogy elbúcsúzzam a rét−
től, a fáktól, a viharoktól, a termést
érlelő esőtől, könnyes szemű feleség−
től. Búcsúzzam az ellenségeimtől,
akik annyian vannak, hogy nem fér−
nek el a te birodalmadban. Búcsú−
zom az éjszakától, mert csak ennyi
jutott, s várom a nappalt, amit tőled
kérek a sokszor ezer meg egy éjsza−
káért.
Búcsúzom az őrcsizmától, mely

Esterházy János

nem hagyott aludni, s megóvott, hogy
álmomban elszaladjak.
Ha elég volt a bizonyságom, hall−
gass meg indulóban kérlek. Kérlek,
hogy válaszd szét a bűnt az embertől,
s ne mondd, hogy az ember maga a
bűn, mert elhiszik. Nevedben cselek−
szik a bűnt Uram, hogy megbocsát−
hass, ezt játsszák veled.
Mondd meg nekik, hogy megbo−
csátasz, de előre engeded a büntetle−
neket. Kérlek, Uram vedd el a hiúsá−
got, a hatalomvágyat, a bujaságot,
add helyette emberbe vetett hitedet.
Ne csak mi higgyünk benned, te is
hidd el, hogy itt a földön be kell fe−
jezned művedet. Hat nap kevés volt,
meg ne pihenj, mert egy nap rontani
elég nekünk. Teremtsd újra minden
percben, nyolcadik nap és kilence−
dikbe a mi méltatlan életünk.
Uram! Köszönöm, hogy voltam,
hogy magamat magamon megtorol−
tam Béna a lábam, mozdulatlan lett a
várakozásban, küldj értem Illés sze−
keret.
S mert a földön is velem voltál, ve−
lem fáztál, velem botoltál, most téged
dolgozni hagylak, s elviszem magam−
mal a kapott jutalmat, te itt maradsz,
én hozzád megyek. Uram! Jó volt,
hogy meghallgattál… most elcsende−
sül a magányos oltár…
Isten… isten veled!
VÉGE

Félszáz előadás − ugyanannyi vastaps: töretlen a darab sikere
A Sylvania−díjas színművész, Boráros
Imre 2007−ben mutatta be, gróf Ester−
házy János halálának 50. évfordulója
tiszteletére a monodrámát. Az egyórás
előadás azóta csaknem ötven előadást
ért meg a Kárpát−medence különböző
magyarlakta településein − nagy siker−
rel.
A monodráma a néhai csehszlová−
kiai magyar politikust, a Felvidék
mártírjának és vértanújának, gróf Es−
terházy Jánosnak az életét mutatja be,
tizenkét stációban. Boráros olyan
emocionális erővel személyesíti meg
Esterházy Jánost, hogy eddig vala−
mennyi helyszínen állva tapsolt a kö−
zönség művészi produkciójának Po−
zsonytól Kassáig, Nagykanizsától Bu−
dapestig. A művész komoly művészi
eszközeivel, pódiumművészi tapasz−

talatával, monodráma−specialista mi−
voltával, korismeretével formálja meg
Esterházy jellemét, vívódásait, bör−
tönkorszakát, lelkivilágát. Tudja,
hogy nem a kimondott szavakon van
a hangsúly, hanem azok tartalmán.
Ettől hiteles az előadás. Nem véletlen
tehát, hogy két év múltán is meghí−
vást kap előadásával.
Siposhegyi Pétert régi ismeretség
fűzte hazai magyar hivatásos színját−
szásunk kiemelkedő képviselőjéhez,
Boráros Imréhez. Ő előbb "Mielőtt
csillag lettem" című, Viszockijról szóló
monodrámáját, majd a Márai Sándor−
nak emléket állító "Állampolgár" című
darabját vitte sikerre. 2007−ben pedig
a szerző jeles aktorunk felkérésének
eleget téve röpke idő alatt írta meg a
"Hantjával sem takar (alcíme: János

passió)" című monodrámáját, amely
története 1936 és 1957 között játszó−
dik. Benne a nagypénteki szertartások
világa elevenedik meg, hiszen egy em−
ber áldozatáról van szó. János (Boráros
Imre) Esterházy tragikus sorsának fon−
tos részleteit − annak lelki−politikai hát−
terét is feltárva − eleveníti fel. A szertar−
tásvezető−kikiáltók (Tarics Péter és
Csomor György) a nagypénteki gyász−
szertartások szokásos eszközét, a ke−
replőt használják. A tizenkét stáció
hossza a történet haladtával úgy rövi−
dül, ahogy elfogy a főszereplő körüli
élet. A dráma zenei szerkesztője
Zsákovics László, zenei munkatársa
Hanzsér Árpád, művészeti munkatársa
Petrécs Anna, mondnivalóval harmo−
nizáló díszletét pedig Csicsói Nagy
Géza tervezte.
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Esterházy János

Esterházy−Malfatti Alice:

Apámról
Esterházy János életét három szakasz−
ra osztanám: a munkásságára, a
szenvedésére és a feltámadására.
Az első szakaszhoz kötődnek az
emlékeim. A mindig mosolygó, de
keveset látott apára emlékezem, aki
jelenlétével ünneppé varázsolta nap−
jainkat. Három évvel idősebb testvé−
rem és én a háború utolsó éveit mint
magántanulók töltöttük tanítók társa−
ságában Újlakon, s ha megjelent
apánk, szabadnapot kaptunk, s vele
lehettünk. Végigjártuk a birtokot, s al−
konyatkor még őzbaklesre is elmen−
tünk vele. Néha utaira is elkísérhet−
tük. Emlékszem egy nyári gyerektá−
borra Vöröskő mellett, ahol a felsora−
kozott gyerekek énekelték: „Kerek ez
a zsemle…”, és a refrén „éljen Ester−
házy” volt. Szívdobogva, büszkén
hallgattam. Vagy egy másik emlék,
már abból az időből, amikor a német
alakulatok kisajátították a nagyobb
épületeket. Ebédre voltunk híva egy
szomszéd kastélyba, s mikor felhaj−
tottunk a feljárathoz, láttuk: nagy ho−
rogkeresztes zászló lebegett fölötte.
Apám azonnal visszafordulásra adott

parancsot, s mert nem akart náci−
zászlós házba belépni, mi ebéd nél−
kül maradtunk.
Csak most felnőtt koromban tárul
fel előttem egyre jobban apám 1945−
ig terjedő munkássága. Előkerültek
régi beszédei, régi újságok, amelyek
tágabb családjához, a felvidéki ma−
gyarsághoz intézett szavait hozzák.
Most értem csak meg, hogy szeretetét
mindig ezzel a „nagy családdal” kel−
lett megosztanunk, s ez volt az oka,
hogy oly keveset láttuk.
Szavai még most is aktuálisak, pe−
dig 56 évvel ezelőtt hangzottak el a
pozsonyi parlamentben: „Hinni sze−
retném, hogy ezek a tünetek csak át−
menetiek, és hogy be fog következni
itt is a józan belátás politikája mely a
<Leben und leben lassen> alapján
nyugszik. Mi magyarok hiszünk eb−
ben, mert sajnos a történelem folya−
mán gyakran jutott a magyarságnak
osztályrészül az elnyomatás és a per−
zekúció. De mi szintén a történelem−
ből tudjuk, ezek hosszabb−rövidebb
idő múltán elmúltak, a perzekúció és
az elnyomatás idejét a békés munka

évei váltották fel, amelyek lehetővé
tették mindenkinek a nyugodt egymás
mellett való élést. Szeretném, ha a
szlovák kormány, a törvényhozás és a
szlovák közvélemény kellőképpen
honorálná a magyarság lojális viselke−
dését és türelmét. Nem lehet semmi−
lyen kormánypolitika célja az elkese−
redés szítása, amelyben minden mind−
eggyé lesz! Manapság közelfekvő egy
történelmi szójáték: ahogy a Bach−
korszak elnyomását követte a kiegye−
zés és az általános fellendülés, úgy kö−
veti majd a Mach−korszakot is a meg−
békülés és boldogulás ideje…” Ezt a
példát a mai napig fel lehet hozni.
Az 1940−es évből való a követke−
ző figyelmeztetés: „Kis népek és
nemzetek a jövőjüket és létüket koc−
káztatják, ha ártalmas hangulatok és
alantas ösztönök és szenvedélyek
rabjaivá válnak.”
Karácsonyi üzenetét örökre szí−
vünkbe kell vésnünk: „Egyet kérek tő−
letek: Szívünk−lelkünk nagy kincsét,
nemzeti öntudatunkat és Krisztus
Urunkba vetett hitünket ne tévesszük
szem elől egy pillanatra sem. Ápol−
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juk, őrízzük ezt, mert ez az egyetlen
pozitív érték, melyet senki el nem ve−
het. És amelynek varázslatos ereje át−
segít a legnehezebb megpróbáltatá−
sokon is. Érezze át mindenki, hogy
amikor mi a szlovákiai magyarok
családjáról beszélünk, akkor ez nem
üres szó, hanem élő valóság.”
A munkásság éveit a szenvedés
évei váltották fel. Az általános ma−
gyarüldözés elől édesanyánk Buda−
pestre vitt minket, gyerekeket. Csak
később tudtam meg, hogy apánkat
Oroszországba hurcolták. Mindig re−
méltük, hogy hazatér. Ki gondolta
volna, hogy bűnös politikusok halál−
ra ítélik, s hogy „kegyelemnek” neve−
zik azt a lépésüket, hogy 1949−től
57−ig börtönbe hurcolták? Csak elvét−
ve kaptunk tőle egyoldalas, szlovákul
írt levelet, amelyen néha a cenzúra
nem törölte ki a magyarul írt búcsú−
szót: „Isten áldjon” – Esterházy János.
Apám saját akaratából vette magá−
ra a keresztet, mert barátai felajánlot−
ták, hogy a kórházból, ahol a Szovjet−
unióból való visszahozatala után pár
hónapig tartózkodott, egy mentőko−
csival külföldre szöktetik. Nem pa−
naszkodott, csak néha kérte, élete vé−
ge felé, hogy engedtessék meg, hogy
szülőföldjén, egy nyitrai kórházban
halhasson meg. A sok szenvedést,
megaláztatást, nélkülözést hálával
köszönte meg Istennek, hogy erre
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méltónak ítéltetett. Csak két nem cen−
zúrázott levele maradt ránk, abból az
időből, amikor 1949−ben kórházban
volt. Az egyikben beszámol egy cso−
dálatos imameghallgatásról a szovjet
táborban, ahol egy fiatal lett fogoly fi−
úért imádkozott. Novénájának utolsó
napján az orvosok számára megma−
gyarázhatatlan módon a fiú meg−
gyógyult halálos tüdőbajából. Hosszú
keresés után, miután egy rigai újság−
ban tett apróhirdetésre választ kap−
tam, megtaláltam az akkor csodálatos
módon meggyógyult lett fiú, Peter
Janualitis családját – azóta Ő is Isten−
hez tért, de mint szabad ember.
A szenvedés éveit mint rettenetes
megpróbáltatást éltük át mindannyi−
an, legjobban anyja, aki csak egy év−
vel előtte halt meg. Mint fiatal pró−
báltam elhárítani, hogy a valósággal
szembenézzek – de szenvedése min−
dig jelen volt mindegyikünk életé−
ben. Halála hitünk szerint megváltás
volt. Évekkel később felkerestem Ján
Krivy szlovák dominikánus papot
Luzernben. Apám együtt volt vele be−
zárva: szent életűnek mondta apá−
mat, s kérte, imádkozzam hozzá.
Lujza nagynénémet kérdeztem
egyszer, nem fél−e a haláltól. Boldog−
ság sugárzott arcáról, amikor azt vála−
szolta, mennyire örül, hogy viszont−
láthatja majd szeretett testvérét és
édesanyját. Ez a mély hit a legszebb

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke köszönti Esterházy Alice−t, a 2011.
március 11−ei parlamenti Esterházy−emlékülésen
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„újlaki” örökségem, amit soha senki
nem fog tudni elvenni, s ezt az örök−
séget kívánom fiaimnak is továbbad−
ni. Elvittem őket nagyapám újlaki sír−
jához és megmutattam a most bolon−
dokházává csúfított kastélyt, amely−
nek egykori lakói oly mély hittel és
szeretettel áldozták életüket a többie−
kért, magyarokért, szlovákokért. El−
mondtam fiaimnak, hogy a falu végén
laktak a vályogvető cigányok, s mint
aranyos, Újlakról való szobalányunk
mesélte nekem két éve, többször jöt−
tek a kastélyba, felkérni apámat, hogy
legyen gyerekük keresztapja, amit
apám mindig meg is tett, bőkezű
ajándékkal egybekötve.
Még egy örökségem van, erről
csak az utóbbi években vettem mind−
inkább tudomást. Van nekem is egy
nagyobb családom, s ez olyan nem
várt ajándéka a sorsnak, hogy kön−
nyek jönnek a szemembe, ha rájuk
gondolok: a szlovákiai magyarokról
van szó, akiknek szeretetét érzem, s
akik iránt apám mártíriuma kötelez,
hiszen őértük szenvedett, és szenve−
déseit őértük ajánlotta fel.
A harmadik életszakasz, Esterházy
János kihantolása, feltámadása. 1991.
március 10−én kezdődött a pozsonyi
dómban, amikor először mutattak be
itt szentmisét lelki üdvéért. Feltámadá−
sának mi vagyunk az eszközei – minél
többet tudunk meg róla írásaiból, an−
nál inkább rádöbbenünk, mily böl−
csen védte és vezette a Szlovákiába
került magyarságot, s hogy a 76 év óta
ránk nehezedő sorsot, a közös keresz−
tet együtt kell viselnünk, ma is úgy,
mint régen. S mert az akkori egyéni
sorsok a mostaniaktól alig különböz−
nek, szép lenne egy emlékkertet léte−
síteni, ahová minden magyar elhozna
egy kis földet vidékéről és egy keresz−
tet, jelképül az elszenvedettekért, a
halottaiért, az üldözöttekért. Ezek a
keresztek nemcsak a szenvedést jelké−
peznék, hanem egyben a végső szere−
tet jelképei is lennének – ezen a he−
lyen kell majd Esterházy jelképes sírjá−
nak lennie, s ezen a helyen egyesülne
keresztjeivel a szlovákiai „magyar csa−
lád”, amely tudja, hogy hitét és ma−
gyarságát nem szabad soha feladnia.
Ha ezt megfogadjuk, Esterházy János
áldozata nem volt hiábavaló.
(Magyar Vasárnapi Kalendárium,
1997)
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Esterházy Lujza emlékezései
(Részletek a Szívek az ár ellen című könyvből)
Családunkról
Nyitrától nyugatra, Újlak község−
ben laktunk dédanyám, gróf Forgách
Lujza, báró Jeszenák Jánosné családi
birtokán. Dédapám, Nyitra főispánja,
részt vett az 1848−as magyar szabad−
ságharcban és ezért 1849−ben a csá−
szári katonai bíróság halálra ítélte és
kivégeztette (okt. 10.).
Veje, nagyapám, gróf Esterházy Já−
nos mint fiatal katonatiszt ugyancsak
részt vett a szabadságharcban és a vi−
lágosi fegyverletétel után besorozták
egy császári büntetőszázadba. Vagyo−
nát a függetlenségi harc szolgálatába
állítván, annak nagy részét elvesztette.
Újlakon telepedett le felesége.
Jeszenák János leánya, Gizella, hozo−
mányként kapott birtokán. Az 1867−es
kiegyezés után Esterházy nagyapám
bekapcsolódott a politikai életbe, és
Pozsony vármegye főispánja lett.
Azonos nevű fia, az én édesapám,
Poszonyban született az óváros köze−
pén, a Mihálykapu u. 3. sz. alatt, az ark−
angyallal díszített várostorony tövében.
Édesapám a 9. huszárezred hadna−
gya, a hadiakadémiáról kiválóered−
ménnyel kikerülve vezérkari kapitány
lett. A vidéki helyőrségekben meg−
döbbenéssel tapasztalta a nemzetisé−
gi politikai vezetők és a magyar kor−
mányzó hatalom közötti fokozódó fe−
szültséget. Apám hamarosan rájött ar−
ra, hogy ez a feszültség milyen veszé−
lyeket rejthet magában Magyaror−
szágra nézve. Alapos munkába fo−
gott, hogy összegyűjtse hazánk nem−
zetiségi problémáinak dokumentu−
mait. Mivel egészen e probléma meg−
oldásának kívánta szentelni magát, s
ezzel elkötelezte magát a politika
mellett, kilépett a hadseregből.
1898−ban feleségül vette anyámat,
és letelepedett Újlakon, hogy birtoká−
val foglalkozzék, és előkészítse politi−
kai tevékenységét. Újlakon született
három gyermeke: én mint legidősebb
1899−ben, János fivérem 1901−ben és
húgom Mariska 1904−ben.
Gyermekkoromra visszatekintve,
apámat íróasztalánál ülve, papírok
fölé hajolva látom, amint jegyzeteket

készít, olvas és szüntelenül ír. Az ak−
kor kidolgozott politikai terveit magá−
val vitte a sírba. Tíz napi betegség
után édesapám 1905. szeptember 2−
án meghalt, 42 éves korában. Halálá−
nak előestéjén magához hívatta gyer−
mekeit. Édesanyám az ágyához vitt
minket, Papa megáldott mindhár−
munkat, és alig hallhatóan azt mond−
ta János fivéremnek: „Légy mindig jó
magyar, fiam, kisfiam…” Jánost édes−
apánk utolsó szavai szent végrende−
letként kísérték végig egészéletén.
Édesanyám, szül. Tarnowska Er−
zsébet grófnő, 30 éves korában meg−
özvegyült. Életét az édesapánktól
örökölt újlaki birtokon teljesen gyer−
mekeinek szentelte.
Anyám lengyel származású volt.
Apja, Tarnowski Stanislav gróf, a krak−
kói egyetemen a lengyel irodalom tan−
székét vezette. Anyám annyira szeret−
te urát, hogy érzelmileg magyar lett.
Sokszor beszélt nekünk róla, ké−
sőbb felolvasta leveleit és megmutat−
ta a munkaszobája szekrényeiben őr−
zött iratait.
Ezekből az édesanyámtól hallott, és
később elolvasott feljegyzésekből is−
mertem meg édesapám átlagon felüli
intelligenciáját, érzéseinek ritka ne−
mességét és ragyogó humorérzékét.
Édesanyám beszélt nekünk déd−
apánkról, báró Jeszenák Jánosról, a sza−
badságharc mártírjáról is. Megmutatta
könyvtárunkban régi és új könyvgyűjte−
ményét, arcképeit, személyes tárgyait
és az életéről és haláláról szóló íráso−
kat. Küzdelmének és hazájáért hozott
áldozatának emléke betöltötte a házat.
Nagy fehér kastélyunk a XVIII. szá−

zadban épült. Az eredeti manzárd tető
tűzvész következtében leégett és egy−
szerű eternit tető került a helyébe. Ab−
lakait szürke kő keretezte és a vadsző−
lő majdnem teljesen benőtte a falait.
Nyáron a zöld zsalugáterek kívülről vi−
dámságot árasztottak és a szobákat
megvédték a nap hevétől. A földszin−
ten a szalonokat, a „goldkabinet”−nek
nevezett budoárt, az ebédlőt, a könyv−
tárat és a dohányzót XV. Lajos korabe−
li gyönyörű faburkolat díszítette. A há−
zi kápolna oltára és freskókkal díszített
boltívei szintén XV. Lajos korabeliek.
Ez a kápolna volt mindig az úrnapi kör−
menet harmadik stációja. A szentségek
fogadására édesanyám rózsák tömegé−
vel és feér orgonával díszítette a kápol−
nát. Tömjénnel vegyült illatukat sokáig
őrízték a falak. Elsőáldozásunk idején
is ez a balzsamos illat töltötte be a ká−
polnát. Nyáron, szélesre tárt ajtajából a
napsugarak megvilágították a fehér kő−
padlóját és a boltív melegszínű freskó−
it. Ajtajából néhány kikopott szürke
kőlépcső vezetett a rózsakertbe.
A parkon túl Újlak fehérre meszelt
házaiban és majorságainkban csak−
úgy, mint a környező falvakban szlo−
vákok éltek. Magyarok csak a kasté−
lyok urai, az intézők és a köztisztvise−
lők voltak. Nyitrán és környékén már
sokkal több magyar lakott. (…)
* Franciából fordította Pröhléné
samarjay Éva, aki először az Egyesült
Magyar Pártban dolgozott titkárnő−
ként, majd – vállalva az Estreházy−
gyerekek, János és Alice tantását –
Újlakra került, s rövidesen családtag−
nak tekintették. Esterházy János emlék−
könyv, Századvég Kiadó, Budapest 2001
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Esterházy János mártíriuma
A „mártír” szó valójában tanút, ke−
resztény értelmezésben vértanút je−
lent. A vértanúságot tulajdonképpen
az Isten ügyéért való teljes odaadás−
ként, életünk Istennek való teljes fel−
ajánlásaként értelmezzük. Így azok is
Isten mártírjai, tanúi lehetnek, akik−
nek hitükért nem kell erőszakos ha−
lált halniuk, mégis egész életüket Is−
ten és embertársaik szolgálatára, az
igazság és szeretet érvényesülésének
képviseletére áldozzák.
Ilyen mártírként tekinthetünk Ester−
házy Jánosra is, aki önzetlenül áldoz−
ta fel életét embertársaiért, bátran
közdött az emberi jogokért, igazsá−
gosságért és a békéért. Kezdettől fog−
va kiállt a magyar kisebbség egyenjo−
gúsága és autonómiája mellett, és fi−
gyelmeztetett a Csehszlovák Köztár−
saság kisebbségekkel szembeni asszi−
milációs törekvéseire. 1936−tól az
Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnö−
keként lépett fel és, fáradhatatlanul
tovább küzdött a jogtalanságok és a
nacionalista elnyomás ellen. A Kassá−
ra bevonuló Horthy Miklóstól azt kér−
te, hogy ugyanazokat a jogokat bizto−
sítsa a Magyarországra kerülő szlová−

koknak, mint amelyekért ő küzd a
Szlovákiában maradó magyarok szá−
mára: „Mi, ittmaradt magyarok ígér−
jük, hogy kezet adunk az itt élő szlo−
vák testvéreinknek és velük együtt
dolgozunk egy szebb jövőért. Az ide−
át lévő magyaroktól pedig kérem,
hogy az idecsatolt szlovákok nemze−
ti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszte−
letben, engedjék meg, hogy ugyan−
úgy élhessenek itt, mint ahogy azt mi
magunknak odaát követeljük.” (Kas−
sa, Esterházy János beszédéből Hor−
thy Kassára való bevonulásakor,
1938)
A Jozef Tiso által vezetett szlovák
fasiszta bábállam idején Esterházy
rendíthetetlenül küzdött a nemzetisé−
gi és emberi jogokért. Ő volt a pozso−
nyi parlament egyetlen olyan képvi−
selője, aki nem szavazta meg a zsi−
dók deportálásáról szóló 1942−es tör−
vényt.
Erről
így
nyilatkozott:
,,Szégyenletes dolog, hogy egy kor−
mány, amelynek elnöke és miniszter−
elnöke jó katolikusnak vallja magát,
zsidó lakosságát Németországba de−

Karaffa János a dunaszerdahelyi Esterházy−emlékmű előtt

portáltatja, a hitleri koncentrációs tá−
borokba. Azért nem szavazok a ja−
vaslat mellett, hanem ellene, mert
mint magyar és keresztény és mint
katolikus a javaslatot istentelennek és
embertelennek tartom.’’
(Pozsony, parlamenti megnyilatko−
zás, 1942)
A háború embertelensége idején is
a keresztény hit buzgó megvallója, az
üldözöttek önfeláldozó és bátor vé−
delmezője volt minden veszély köze−
pette. Sok zsidó család köszönheti
neki megmenekülését. Felemelte sza−
vát mindennemű (nemzetiszocialista
és kommunista) diktatúra és jogtiprás
ellen. A gróf 1945−ben Nyugatra me−
nekülhetett volna, de nem hagyta el
övéit, pedig az oroszok Pozsonyba
való bevonulása előtt már attól kellett
tartania, hogy elhurcolja a Gestapo.
Ő azonban tudatosan vállalta a már−
tíriumot, amint arról egy korábbi írá−
sában prófétai szavakkal vallott:
„Mi a történelmünkből megtanul−
hattuk azt is, hogy csak az olyan tö−
rekvés jut diadalra, melynek mártírjai
vannak. Végtelenül komoly és rend−
kívül súlyos időket élünk, amelyek−
ben fokozott a felelősségünk Iste−
nünkkel, nemzetünkkel, családunk−
kal, utódainkkal és magunkkal szem−
ben. De vállaljuk ezt a felelősséget.
Nem fogunk sem megtörni, sem hely−
telen utakra tévedni. Nem fogunk ös−
szeütközésbe kerülni sem az isteni,
sem az emberi törvényekkel, mert
rendületlen a bizalmunk és hitünk az
isteni igazságban. Bízunk a magunk
erejében és emelt fővel hirdethetjük,
hogy lelkiismeretünk tiszta, becsüle−
tünk érintetlen, nem vétettünk senki
ellen és csak azokat a jogainkat köve−
teljük és védjük, melyeket már a
múltban kiharcoltunk és amelyek fel−
tétlenül megilletnek minket. Ha szen−
vednünk kell magyarságunkért, pa−
nasz és zokszó nélkül tesszük ezt,
mert mentül szilárdabban állunk
ilyen körülmények között, Isten adta
jogaink alapján annál értékesebb tag−
jai leszünk a nagy magyar közösség−
nek és annál eredményesebben tud−
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juk majd szolgálni Isten segítségével
örök magyar céljainkat.” (Esti Újság
1939)
Testvére, Mária írja naplójában:
Megkérdeztem, nem érez−e gyűlöle−
tet vagy bosszúvágyat azok iránt, akik
ilyen szörnyű szenvedések tömegét
zúdították rá? „No hallod! Miért?
Minden úgy van jól, ahogy a jó Isten
akarja. Ha Ő jónak tartotta ezt, akkor
ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a
jó Isten akaratát ellenezzem?
1945. április 20−án lefogatta az őt
békés szándékkal felkereső Ester−
házyt, és átadta őt a szovjet katonai
rendőrségnek. Több társával együtt
Moszkvába hurcolták. Egy kirakatper
során szovjetellenes fasiszta tevé−
kenység címén kényszermunkára
ítélték, amelyet 1949−ig, Csehszlová−
kiába való visszatéréséig végzett. A
Gulág poklában is erőt merített hité−
ből és fogolytársait is bátorította (pl.
imája egy lett fiúért). A Szlovák Nem−
zeti Bíróság így aztán 1947. szeptem−

ber 16−án − távollétében − Esterházyt
kötél általi halálra ítélte. Esterházy
grófot azonban végül is nem végez−
ték ki, hanem a halálos ítéletet elnöki
kegyelemmel életfogytiglani börtön−
büntetésre változtatták. Több szlová−
kiai és csehországi börtönben is ra−
boskodott, mígnem hosszú szenve−
dés után a mírovi börtönben 1957.
március 8−án halt meg. Esterházy Já−
nos egész életét magyarsága, keresz−
tény hitvallása, demokrata volta hatá−
rozta meg, a 20. század bátor, önfel−
áldozó magyar politikusai közé tarto−
zik.
A Rákóczi Szövetség és a felvidéki
magyar társadalmi szervezetek 2007−
et Esterházy−emlékévvé nyilvánítot−
ták, hogy felhívják a figyelmet Ester−
házy János szellemi nagyságára, aki
az önfeláldozás nemes példáját nyúj−
totta az egész magyarság és minden
jóakaratú keresztény ember számára.
Keresztényként és magyarként is
valóban tanúságtévő életet élt. Példát
mutatott arra, hogyan őrizzük és erő−

sítsük a keresztény magyarságot. Utat
akart mutatni a magyarság számára,
amely a Szent István−i eszmeiség épí−
tőkockáival volt kikövezve. Őt is
utolérte a próféták sorsa, bátor kiállá−
sáért és megingathatatlan erkölcsi ál−
lásfoglalásáért gyalázták és támadták
a keresztény−és magyargyűlölő erők,
s végül elhallgattatták. Esterházy Já−
nos mártíriuma adjon nekünk erőt,
hogy mindig kiálljunk az igazság s az
igazi értékek mellett, ahogy azt ő
minden veszély közepette sem habo−
zott megtenni. Fontoljuk meg mind−
ehhez ma is aktuális üzenetét: „Szí−
vünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti
öntudatunkat és Krisztus Urunkba ve−
tett hitünket ne tévesszük szem elől
egy pillanatig sem. Ápoljuk, őrizzük
ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték,
amelyet senki el nem vehet, és mely−
nek varázslatos ereje átsegít a legne−
hezebb megpróbáltatásokon.” (Új
Hírek, 1940. december 24.)
Dr. Karaffa János
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A 2011. október 6−án Dunaszerdahelyen az Esterházy−emlékmű leleplezésének ünnepi szónoka Duray Miklós volt

Esterházy János, a mi legfényesebb tükrünk
(Duray Miklós beszéde Esterházy János emléktáblájának avatásán, 2011. október 6.−án, Dunaszerdahelyen)
Esterházy Jánosról beszélni kell.
Mindig beszélnünk kell róla.
Nem azért, hogy pusztán csak em−
legessük, vagy emlékezetünkben tart−
suk a nevét, noha ez sem ártana. Be−
szélnünk kell róla azért, hogy ellen−
őrizzük önmagunkat: mit és hogyan
tett és cselekedett volna János gróf,
hasonló helyzetben, mint amiben
most mi, utódai, találtatunk.
Ez a felvetés akkor is, és most is
időszerű. Amikor attól romlik a felvi−
déki magyar közösség öntudata és
állhatatossága, hogy magunk rombol−
juk azt. Amikor ismét pártoskodunk
és pártütőkkel meg egyéni haszonle−
sőkkel vagyunk körülvéve. Amikor is−
mét zavarossá válnak a nemzetről al−
kotott elképzeléseink, mert most és
újra azt gondoljuk, mint százegyné−
hány évvel ezelőtt, hogy a nemzeti
kötelék elsősorban jogi bizonylaton
alapul. Amikor hajlamosak vagyunk
ismételten elkövetni azonos vagy ha−
sonló hibákat, amikre egyszer már rá−
fizettünk. Sőt most, 2011−ben még
egy további okunk is van Esterházy
Jánosról beszélni és előtte tisztelettel
meghajolni, mert ismét a nácibérenc
otromba vádjával illették őt. Ennek
okán ítélték őt halálra 1947−ben. Sze−

rencsére akkor éppen a Szovjetunió−
ban raboskodott, a gulágon senyve−
dett, így a csehszlovák halálos ítéletet
tíz évvel túlélhette. De nem akárki
szórta rá újfent ezt az ocsmány vádat,
Szlovákia első embere tette ezt, aki
emiatt számunkra ennek az ország−
nak utolsó, legutolsó emberévé vált.
Esterházy Jánosról azért kell be−
szélnünk, mert ő egy sajátos, az át−
lagból magasan kiemelkedő magyar
ember volt, akinek a XX. század két
szörnyű világháborúja közötti húsz
évben is helyén volt a szíve és a feje.
Nem esett kétségbe a magyar nemzet
szétszakítása láttán, hanem 1932−től
pártpolitikusként is megfogalmazta
álláspontját. Ez a Kárpát−medencei
nemzetek egymásra utaltságából, az
itt élő nemzetek történelmi együttélé−
séből fakadt. Ő már akkor tudta, hogy
a partnerség, a nemzetek partneri
együttélése az egyetlen megoldás és
nem a baloldal által hirdetett meddő
híd−politika – mert az egypillérű híd
nem vezet sehová, főleg, ha a sodrás
mentén találtatik.
Esterházy Jánosról a keresztény
politikusról kell beszélnünk nap, mint
nap, mert általa mosható tisztára a
„politikus” szitokszavunk. Ha őróla

mondjuk: Ő a politikus, akkor mintha
azt mondanánk: a közjó erkölcsös
szolgája. Így válik minősíthetővé a
mai közélet szereplője is: van−e ben−
ne legalább tizednyi az Esterházy Já−
nos alapegységből? Mert tudnunk
kell: Esterházy a tükrünk, a legfénye−
sebb tükrünk. Általa keletkezhet egy
hullámösszecsengés a tükörbe néző
mai politikus egyénisége és meggyő−
ződése, valamint Esterházy szellemi
értékrendi és közéleti értéke között. A
hullámok és rezgések összecsengésé−
től függően láthatják magukat közéle−
tünk szereplői homályosan vagy éle−
sen.
Nem csupán megingathatatlan ke−
resztény értékrendjét kell számon tar−
tanunk, ami adta neki a tiszta szemű
bátorságot a kor náci, antikrisztusi
szellemével való többszöri szembe−
szegülésre, hanem az állhatatosságá−
ra kell gondolnunk, amivel kitartott
önmaga választotta szószólói hivatá−
sa és az általa képviselt magyar kö−
zösség mellett. A visszacsatolás után
nem Budapestre futott, hogy beüljön
a felsőház piros bársonnyal bevont
padsorába – noha felkérték rá –, ha−
nem kitartott az övéi mellett. Ottma−
radt az 1938 után szlovákiai (felvidé−
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ki) szülőföldjén megmaradt mintegy
hatvanezer magyar körében, és meg−
próbálta számukra megvalósítani a
magyarház programot. A háború vé−
gén nem követte sok más sorstársa,
honfitársa, osztályos társa példáját és
nem rohant, nem menekült nyugatra,
hanem vállalta a Gestapo, a nyilasok
majd a KGB általi meghurcolást.
Amikor pedig átvonult fejünk fölött a
frontvonal, azonnal folytatni akarta a
közösségéért végzett addigi munká−
ját, az akkor már szinte rühös kutya−
ként üldözött felvidéki magyarok vé−
delmét. Ekkor, 1945 áprilisában tar−
tóztatták le őt az új győztesek, mert
nem tudták elviselni állhatatosságát,
tisztaságát, a hitéből táplálkozó bá−
torságát, és legfőképpen azt, hogy
ezek az értékek és tulajdonságok
egyetlen magyar emberben testesül−
nek meg. A sors fintora, hogy a letar−
tóztatására parancsot adó szlovák po−
litikus is ugyanannyi évet töltött bör−
tönben, mint ő.
Kérdés, hogy a mai felvidéki ma−
gyar politikai közélet, miért nem jár
Esterházy nyomdokán? Mert nyilván−
való, hogy számos tisztelője él közöt−
tünk, hiszen akik szervezték ezt az
ünnepséget, és akik itt állnak emlék−
táblája előtt, szintén közéjük tartoz−
nak. Miért nem tudjuk a mára alkal−
mazva újrafogalmazni közéleti elkép−
zeléseit? – még ha történtek is erre
irányuló, elgáncsolt kísérletek az el−
múlt húsz évben. Esterházy, de nem
csak ő, volt meggyőződve arról, hogy
az elszakított magyar közösség hely−
zetének bármilyen kedvező megoldá−
sa az akkori Csehszlovákiában nem
Prágán keresztül történhet, csak Szlo−
vákia révén. Akkor ennek a meggyő−
ződésnek az volt az üzenete, hogy a
felvidéki magyar ügyet össze kell köt−
ni – a korabeli szóhasználat szerint
Szlovenszkó és Ruszinszkó – , azaz
Szlovákia és Kárpátalja autonómiájá−
nak kivívásával. Mi pedig, kétnemze−
déknyi idővel később, 1992−ben poli−
tikusaink nagy részével együtt úgy te−
kintettünk Szlovákia önállósulására,
mint ha ördögtől való lenne. Sőt
akadt közöttünk egy, aki fenyegetően
kijelentette: ha a szlovákok el akar−
nak szakadni Csehszlovákiától, a ma−
gyarok területi autonómiát fogunk kö−
vetelni. Riogatva ezzel a szlovákokat,
ahelyett, hogy szövetségeseket keres−
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tünk volna az önálló Szlovákia hívei
között, talán éppen az autonómia ér−
dekében. Aki két ilyen legitim célt
egymással így állít szembe, az nem
csak gazember, rettentően buta is. Ki−
nek volt a bérence ez a fickó? Aztán
– 1994−től – fokozatosan játékszer−
évé váltunk az itteni többségi politi−
kának, mint ahogy ezt folyamatosan
tapasztalhatjuk.
Esterházy a kereszténység és a szo−
ciális gondolat összekapcsolt megtes−
tesítője volt. Az értéknek és a feladat−
nak ez az összefonása, fonódása, ak−
kor még gyerekcipőben járó elképze−
lés volt a politikai közéletben. Mond−
hatnánk, ennek ő volt egyik, nem
csak helyi, hanem európai úttörője is.
Az ő cselekedeteiben és megnyilvá−
nulásaiban jelenik meg először a fon−
tos különbségtétel a nemzet és az ál−
lam között. Még ha ezt nem is fogal−
mazta meg ilyen egyértelműen, de a
már említett partnerség elvében, mi−
szerint a magyarok és a szlovákok,
valamint az itt élő ruszinok, németek
(svábok, cipcerek, mánták) egymás−
nak nem vetélytársai, sem ellenfelei.
A kapcsolatuknak a bizalomra, az
együttműködésre és az együttérzésre
kell épülnie. Ezek azok az értékek,
amiket a közéletben egyedüli módon,
kölcsönösségi alapon lehet csak érvé−
nyesíteni. Más közösségi érték erre
nem alkalmas.
A keresztény−szociális gondolat
azonban nem csak eszmeiségként je−
lent meg Esterházy János közéleti te−
vékenységében, hanem ez alakította
pártjának politikai programját is, gaz−
daságpolitikáját, közművelődési és
társadalompolitikai programját. Az új
államnak, ahová Trianonban el lett
szakítva a felvidéki magyar közösség,
a két világháború közötti gazdaság−
politikája elsősorban a magyarokat és
a ruszinokat sújtotta. A magyarok el−
szegényedésének megfékezésére és a
magyar kisvállalkozók gazdasági ér−
dekeinek az óvására alapította 1941−
ben a pozsonyi Takarékbankot, az
azóta is egyetlen – persze már 1945−
től nem létező – felvidéki magyar
pénzintézetet. A magyarház program,
amit a Magyar Házak mozgalom mű−
ködtetett, pedig a hiányzó közösségi
találkozó helyek megteremtésére és a
magyar egyesületi tevékenység támo−
gatására született.

Esterházy János

Esterházy Jánost mégsem eszmei−
sége, meggyőződése és eddig felso−
rolt cselekedetei miatt emlegetjük ál−
talában. Pedig a mai közéletünk ezt
tekinthetné igazi példának, előkép−
nek. Emlékezetünkbe elsősorban az−
által véste be magát, hogy képes volt
a két világháború között a politikailag
széttagolt felvidéki magyarokat 1936−
ban egy pártban egyesíteni. És nem
kevésbé azáltal, hogy az első Szlovák
Köztársaság parlamentjében, 1942.
május 15−én egyetlen képviselőként
nem szavazta meg a zsidók deportá−
lását elrendelő törvényt. Ezt, a hitéből
és erkölcsi meggyőződéséből eredő
tettét a szlovák politikai osztály vég−
képp nem tudta neki megbocsátani,
elsősorban azt, hogy a szlovák képvi−
selők között ő volt az egyetlen ma−
gyar és csak benne volt ennyi bátor−
ság. Emiatt kellett őt halálra ítélni és
emiatt nem lehet őt Szlovákiában ma
sem hivatalosan bűntelenné nyilvání−
tani. A tisztesség koronatanúját el
kellet pusztítani, egyébként a több−
ségben lévő tisztességteleneket kellett
volna elítélni.
Esterházy János tizenkét évet töl−
tött börtönben, negyvennégy éves ko−
rától a haláláig – annyi időt, ameny−
nyit pártpolitikusként töltött ki A má−
sodik világháború végének tízedik
évfordulóján, 1955. május 9−én szé−
leskörű közkegyelmet hirdettek Cseh−
szlovákiában. Méltán remélte, hogy
szabadlábra helyezik őt is. Nem úgy
történt. Visszacsapták rá a börtönajtót
– ülj te rohadt magyar gróf még tizen−
három évet. Ezt jelentette számára az
akkori amnesztia rendelet. Ha kien−
gedték volna őt, talán meghosszabbí−
tották volna életét is. Többszörös
gyilkosságot követtek el rajta, miköz−
ben ő, aki a testileg legelesettebb
volt, gyámolította a lelkileg legeleset−
tebb rabtársait.
Néhány évvel ezelőtt kezde−
ményezés indult Esterházy János bol−
doggá avatására. Ehhez súlyos tanú−
ságtételek kellenek. A legsúlyosabb
bizonyítéka lenne annak, hogy már
beléphet a boldogok sorába, ha életé−
nek példáján, politikusi magatartásán
és eszmei meggyőződésén felbuzdul−
va végre magához térne felvidéki ma−
gyar közéletünk, hogy mi is boldo−
gabbak lehessünk itt a szülőföldün−
kön.
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Esterházy János: Múlt és jövő
Az elmúlt esztendő nagy örömöt
hozott nekünk magyaroknak, de
mély gyászt is. Ünneplőbe öltözött
minden magyar szív, amikor immár
negyedszer került vissza a Szent Ko−
rona uralma alá egy leszakított te−
kintélyes rész: a Bácska a Dunántúl−
nak egyes járásaival együtt.
De hadd beszéljek számokban: a
trianoni vagyis Csonka−Magyaror−
szágnak 92 963 négyzetkilométerén
7 615 117 lakost hagytak meg.
Szent István évében 1938−ban vis−
szakerült 12 103 négyzetkilométer
és 1 051 000 lélek, 1939−ben 12
171 négyzetkilométer és 677 000
lélek, 1940−ben Szent László évé−
ben Erdély egy része vagyis 43 492
négyzetkilométer és 2 633 000 lé−
lek. Ma Magyarország területe közel
170 000 négyzetkilométer majdnem
14 millió lélekkel, amely szám – ér−
dekes ezt megállapítani – megfelel
az egész világon élő magyarok lé−
lekszámának is.
Csonka−Magyarország a múlté te−
hát.
A Sors azonban sohasem nyújt
nekünk zavartalan tiszta örömöt,
hanem abba mindenkor ürömöt ve−

gyít. Az, aki Trianon revízióját két
évtizedeken át zseniális elgondolás−
sal, fáradhatatlan munkássággal és
mély tudományossággal felépítette,
már a föld alatt pihent, amikor vitéz
magyar honvédek dübörögtek be a
Bácska aranykalászai közé, hogy
visszaszerezzék ezt az ősi magyar
földet.
Teleki Pált akkor szólította el az
Úr körünkből, amikor úgy éreztük,
hogy a legnagyobb szükségünk van
reá. Az Úr akaratában azonban meg
kell nyugodnunk.
Mit jelentett nekünk Teleki Pál?
Talán Széchenyi óta nem akadt
államférfiú, aki nemzete részére oly
átfogó célokat jelölt volna ki, mint
ő. A magyar múlt, jelen és jövő fo−
nódott össze az ő nemzeti
programmjában, a mindenkinek
boldogulását előmozdító együttélés
módozata az itt a Duna medencé−
ben egymásra utalt népek és nemze−
tek között a kontinensnek ezen a
viharszántotta területén és a magyar
méltó beilleszkedése az európai
nagy feladatkörbe, adták tartalmát
nemzetfenntartó és nemzetfejlesztő
koncepciójának.
Mint tudós nem épített ki vala−
mely tudományos rendszert, föld−
rajztudós lévén geopolitikai elméle−
tet várhattunk volna tőle. Mégis a
fajról, tájról, népről és hazáról szóló
tanítása új utakat tört a tudomány
világában és emellett ez a tanítása
erősítette államférfiui munkájának
alapjait.
Mint ember belátó, megértő csa−
ládapa, bajtárs, felebarát volt, kinél

Esterházy János
különbet aligha találhattunk. Mély
vallásossága is hozzájárult ehhez.
Az, hogy élt−halt a cserkészetért, az
ifjúságnak ezért az eszményi és ne−
velő mozgalmáért, megmagyarázza
lelkületének acélos ruganyosságát,
kedélyének fiatalosan üde és termé−
keny lendületét.
Mindezeket az erényeit átszőtte
és bearanyozta ősi lelki örökségből
táplálkozó tökéletes magyarsága.
Mint egykor Széchenyi, ő is azono−
sította magát nemzete sorsával.
Teleki is csatamezőn esett el,
akár azok a hős magyar fiuk, akik a
végtelen ukrán síkon áldozták fel
magukat nemzetünkért. Teleki is
meghalt és meg tudott halni az ő
magyar nemzetéért.
Régi igazság: az a nemzet, ame−
lyért fiai meg tudnak halni, sohasem
hal meg, − örökké él!

Forrás:

Magyar Naptár – 1942, XXII. évfolyam
Teleki Pál

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2011/II.

48

Esterházy János

Az üldözöttek védelmében
Dokumentum−gyűjtemény

A felföldi magyarok szenvedő mártírja
Az üldözöttek védelmében − E cím−
mel készített Vörös Attila rendező−
szerkesztő dokumentumfilmet Ester−
házy János II. világháború alatti, ül−
dözötteket mentő tevékenységéről.
Némelyek – helytelenül – Esterházy−
emlékfilmnek nevezik az alkotást,
pedig nem az. Dokumentumfilm −
jobban mondva dokumentumgyűjte−
mény − ez, egy véres korszak eddig
kevéssé ismert momentumát doku−
mentáló film, mely rengeteg fontos
adalékkal szolgál gróf Esterházy Já−
nos emberi és politikusi nagyságának
megértéséhez.
Vörös Attila Rimaszombatban él és
alkot, már a nyolcvanas évek első fe−
lében, még JUGYIK−os főiskolás,
klubelnök korában, Nyitrán megis−
merkedett Molnár Imrével, s testvéré−
vel, Lászlóval. „Laci a színjátszás te−
rületén alakított nagyokat, Robinson
monodrámáját azóta sem feledem...
Imre pedig már harminc évvel ezelőtt
is kutató, irodalmár ember volt − s
gróf Esterházy Jánosról akkor hallot−
tam tőle először“ − mondja a film ren−
dezője kérdésemre, hogy hogyan ke−
rült kapcsolatba a témával, majd így
folytatja:
„Később, a kilencvenes évek leg−
elején, amikor cserkésztiszt lettem, s
Komáromban felavattak, akkor több
tiszttársammal tagjai lettünk a gr. Es−
terházy János cserkészcsapatnak,
mely az 1. számot kapta, s a Szlová−
kiai Magyar Cserkészszövetség tiszt−
jeit tömörítette magába. Más cser−
késztestvéremtől, többek között
Wurster Ilonka nénitől is gyakran hal−
lottam Esterházyról, az ő áldozatkész
munkásságáról, mártírságáról. Mol−

nár Imrével is többször találkoztam a
kilencvenes évek folyamán, s nagyon
sok ismeretre tettem szert az ő elő−
adásait hallgatva Esterházyról. Ké−
sőbb, a 2000−es években, nagy öröm−
mel olvastam könyveit, melyeket de−
dikált is a számomra. Cikkeken, s a
médián kersztül figyeltem azt a mai
napig tartó kalváriát, azt a méltatlan
fogadtatást az állami szervek nagy ré−
szétől, amely Esterházy személyét a
mai napig övezi. Bár emléktáblákat,
szobrokat sikerült és sikerül napjaink−
ban is állítani számára úgy Magyaror−
szágon, mint idehaza vagy Csehor−
szágban, mégis a hivatalos rehabilitá−
lása Szlovákiában várat még magára.
Pedig az emberekért−magyarokért,
zsidókért, lengyelekért, szlovákokért
s csehekért − , ha valaki igazán sokat
tett, az Esterházy János volt.“ − mond−
ja Vörös Attila.
2008−ban Molnár Imre a Kegyelem
életfogytig című könyvének rima−
szombati bemutatója után döntöttek

úgy a rimaszombati rendező−szer−
kesztővel, hogy gróf Esterházy János
második világháborús embertársmen−
tő tevékénységéről dokumentum−
gyűjteményt készítenek. Ennek értel−
mében készült el a filmes összeállí−
tás: nem dokumentumfilmként, nem
is életrajzi filmként, hiszen Esterházy
János életének csak egy bizonyos
szakaszára, pár leglényegesebb ré−
szére, de nem egész életútjára és
munkásságára irányítja a néző figyel−
mét. A film még elő tanúkkal, azok
nyilatkozataival alátámasztva emelik
ki a második világégés alatti, majd az
azt követő évek főbb mozdulatait.
Négy országban, több mint egy tucat
olyan személyt szólaltattak meg, akik
ismerték Esterházy Jánost, az ő máso−
dik világháború alatti karakán s igaz,
becsületes életét, embertársak százai−
nak megmentő−életmentő tevékeny−
ségét. Lengyelek, szlovákok, magya−
rok, olaszok−zsidók, csehek nyilat−
koztak Vörös Attilának a lehető leg−
pozitívabban Esterházyról. „Tények,
dokumentumok, egyenesben leforga−
tott nyilatkozatok, munkatársak, túl−
élők, családtagok s más emberek nyi−
latkozatai támasztják alá a történése−
ket, Esterházy emberségét, magyarsá−
gát, kereszténységét, Istenbe vetett hi−
tét, hatalmas, igazságos szívét. Bármit
mondhatnak az ügyeletes hatalom
percemberkéi − hazudozhatnak bár−
mit róla, állíthatnak valótlanokat − az
ő nevét bemocskolni nem tudják − a
piszok lepereg fényes személyiségé−
ről, a szobrára öntött festék lekopik, a
szenny elpárolog − s marad a sugár−
zóan ragyogó, igaz keresztény, em−
ber, aki másokért halni volt képes,
igazáért megszenvedni, kálváriát jár−
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ni. Mint említettem, a film, a doku−
mentumgyűjtemény kiemel egy sza−
kaszt Esterházy küzdelmes, szenve−
désektől terhes életéből. Amennyiben
a körülmények s lehetőségek megen−
gedik, elkészítjük Esterházy János
grófról illusztratív dokumentumfil−
münket. A forgatókönyv, szereplőgár−
da már adott, a stáb szintén. Felvidé−
ki színészek segítségével elevenedik
majd meg a kor, ahol Esterházy élt −
az ő, valamint családjának, munka−
társainak, rabtársainak s ellenségei−
nek, s más személyeknek figurái−éle−
te, halála, szenvedéseinek, megpró−
báltatásainak színhelyei, s életének
tartalma, tanúsága.“ − árulja el Vörös
Attila.
A dokumentum−gyűjteményben
nagyon sokan segítették a rimaszom−
bati stáb munkáját. A köszönet első−
sorban Molnár Imrét illeti, nélküle
nem jöhetett volna létre a film Az
operatőr a rendező−szerkesztő fia Vö−
rös Előd−Cornix volt. A filmmel, do−
kumentumgyűjteménnyel hozzájárul−
tak az Esterházyról kialakított hű és
igaz
kép
kialakításához.
Az
interneten szabadon elérhető, vetíté−
sekre ajánlott összeállítás. 2008. de−
cember 8−án Budapesten a Magyar
Kultúra Székházában került először
vetítésre a film, ahol Halzl József, a
Rákóczi Szövetség elnöke mondott
bevezetőt. 2011. március 4−én Po−
zsonyban szlovák és angol felirattal
vetítték a Mladosť Filmszínházban Es−
terházy születésének 110. évforduló−
ja tiszteltetére rendezett ünnepségso−
rozat keretében. A film, a szobrok,
emlékhelyek, könyvek mind−mind
csak töredékek amivel Esterházynak
tartozunk. S arra a kérdésre, hogy mi−
kor kerül méltó helyére Esterházy
személyisége, Vörös Attila így vála−
szolt: „Már régen a lehető legméltóbb
helyen van − ott van a szíveinkben − s
örökké ott is marad...“ Egyik nyilatko−
zó azt mondja a filmben − Esterházyt
azért nem rehabilitálják hivatalosan
Szlovákiában, mert akkor tulajdon−
képpen az egész felvidéki magyarsá−
got is rehabilitálniuk kellene. Egy rab−
társa pedig úgy fogalmaz: ő volt a fel−
földi magyarok szenvedő Krisztusa...
(Homoly Erzsébet)
A következőkben e filmben meg−
szólaló tanúságtevők elbeszéléseinek
leiratát közöljük.
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nak. Erre a német parancsnok azt
mondta, küldök oda katonaorvost,
mire Lujza grófnő bölcsen azt vála−
szolta: Az nem lesz jó, mert az nem
tud szlovákul és az emberek nem fog−
ják megérteni. Aztán némi huzavona
után kiadta neki az orvost. S ugyan−
úgy kikérte a szeszfőzdének a vezető−
jét, aki szintén zsidó ember volt, s ar−
ra hivatkozott, hogy senki nincs, aki
ehhez ért, és hát szükség van arra a
szeszfőzdére. Persze megfenyegette a
parancsnok, hogy ő felel értük, hogy
meg ne szökjenek...
Mayer Judit (Pozsony). Személyes
emlékem is van róla, hiszen találkoz−
tam vele egynéhányszor, de hát min−
dig csak olyan rövid időre és hát azon
kívül mi, mint diákok tudtuk róla,
hogy mennyire ellenáll az akkor diva−
tos fasiszta eszméknek. Ő többször is
fordult a diáksághoz azzal, hogy ne
dőljenek be semmiféle izmusnak. Tu−
dott dolog volt róla, hogy nem ért
egyet a zsidóüldözéssel, hiszen nagy
botránynak számított, mikor 1942.
május 15−én egyetlen képviselőként
nem szavazta meg a zsidótörvényt.
Akkor gúnyolódó cikket írtak a
Krenzbunde Zeitung című német lap−
ban és a Gardista cimű szlovák újság−
ban − ugyanaz a szöveg volt, csak két−
féle nyelven, és azt is sejtette minden−
ki, ha nem is nagy hangon hirdették,
hogy ő személy szerint zsidókat
ment. Hiszen a birtokának egy része
bérbe volt adva zsidó személyeknek.
Azokat is elvitték volna, ha ő nem
segit rajtuk. Nagyon sok párttagja is
volt az Egyesült Pártnak, ill. akkor
már úgy hívták, hogy Magyar Párt,
Szlovákiai Magyar Párt, s akkor neki
kötelessége volt törölni ezeket a zsidó
származású embereket a pártlistáról,
de hát ő úgy csinálta meg, hogy még−
is megvoltak ezek a nevek, s ő úgy
tartotta meg őket, úgy tartotta szá−
mon, mint a Párt tagjait.
Én úgy tudom, hogy nagyon
sokmindenkinek szerzett útlevelet és
átkerültek ezek az emberek Magya−
rországra. Volt olyan is, akit a birto−
kán bújtatott, illetőleg a testvére is
megmentett néhány embert, akit el−
hurcoltak. Egyszerűen bement a
nyitrai német parancsnokhoz és azt
mondta, hogy azt az orvost tessék vis−
szaküldeni, mert nincs orvosa a falu−

Schlésinger Vera Dobrocká. Én
születtem Pozsonyban, de ott volt há−
zunk, és ott laktunk − Nyitraújlakon,
ez most Velké Záluzie. Az apám a
bátyjával bérlők voltak az Esterházy
földjén, no és akkor nagyon nehéz
idők voltak, de hát Esterházy mindig
nagyon rendesen viselkedett. Akkori−
ban Tiso volt és zsidóüldözés is volt
és ő sose volt egy antiszemita és jóba
volt velünk is. Mikor el kellett hatá−
rozni tulajdonképpen, az első évek−
ben apuka volt „hospodársky
dolezity”, azok a papírok védtek, de
aztán mikor kezdődött az SNP, au−
gusztus 29−én, akkor megint minden−

kit vittek, azokat is, akiket azelőtt bé−
kében hagyták, megint transzportok−
ba. És akkor el kellett valahová men−
ni, elbújni. Mellettünk volt egy falu,
azt is most másképp hívják. Üregnek
hívták, ott volt egy pap, Dr. Galonak
hívták, s az felvett minket, de pár nap
után jött, hogy uraim, baj van, jöttek
neki mondani, hogy valaki feljelentett
minket. Úgyhogy kellett futni megint
és akkor mentünk a parkba, az Ester−
házy kastélyba, különben az öreg
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grófnő a keresztanyám volt, én 39−
ben voltam kitérve. És azok rögtön
nagyon szívesen fogadtak és pénz
kellett, s volt náluk valami pénzünk,
de hát mégis kiadta nekünk, nem csi−
nált semmit ellen nekünk. A bácsim,
a bátyja apukának, Félix Schlésinger,
apuka Frantisek volt, őt a bátyját Pes−
ten segítette mindig őt, pénzzel, s ő
Pesten bujdosott, mert ott sokkal ké−
sőbb voltak a transzportok, mint itt.
Az öreg grófnő mindig tudott rólunk,
mindig tudta, hol vagyunk, volt egy
postai alkalmazott, aki nagyon meg−
bízható volt s azzal mindig összeköt−
tetésben voltak, hogy merre vagyunk,
hol vagyunk és mi kell. Akármi kel−
lett, akkor ők elintézték. Volt még
egy unokatestvérem , őt is úgy hívták,
hogy Schlésinger Vera, ő barátkozott
Alizkával és azt bujtatták , pár hétig
ott volt, ameddig lehetett és persze
aztán ezeket főleg akik erről tudtak ,
hogy ezek nem antiszemiták, jöttek
kutatni, úgyhogy nem lehetett sem−
mit tenni, annak is el kellett menni
valahová. Aztán később Israelbe ke−
rült, nem él már, nincsenek leszárma−
zottai. Mi ott, Újlak környékén egész
idő alatt megmenekültünk. Szeptem−
bertől, meg télen, ott volt egy major,
ahol volt egy gazda, az is magyar
volt, Csapónak hívták, ez aztán bújta−
tott egy olyan kamrában, hát minden
féle szituációk voltak, mindig féltünk,
hogy valaki mégiscsak megtalál min−
ket. Rémes idők voltak, nem szeretek
erre emlékezni. Megmenekültünk és
egy olyan biztonságérzés volt mégis,
hogy Esterházy tud rólunk . Sokat
nem tudott volna segíteni, a németek−
kel nem lehetett játszani, de hát
amennyiben lehetett, segítségünkre
volt, amiért persze hálásak vagyunk
mostanáig.
Krausné Cotelly Mária (Pozsony)
Esterházy János zsidómentő tevé−
kenységéről mit tetszik tudni ?
Óriási volt. Mi is segítettünk neki.
Én írtam személyesen rá a zsidó em−
berek kérvényére, akik Magyaror−
szágra akartak menni, vízumot kérni,
én írtam rá alul, géppel, hogy gazda−
ságilag nagyon fontos, hogy elmen−
jen. Nagyon sok zsidót mentettünk.
Nekem aztán voltak olyan zsidó em−
bereim, akikkel később aztán Pesten
találkoztam, átjöttek a másik oldalról,
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üdvözölni engem, megismertek. Na−
gyon védte, mindenkit védett, ugye
elmehetett volna Magyarországra − és
itt maradt, mert itt akarta magyarokat
védeni. A magyarokért mindent meg−
tett. Állásokat keresett, a Párttal is, a
Magyar Párttal is nagyon jó viszony−
ba volt és mondom, őnála fantaszti−
kusabb embert azóta sem ismertem.
Koncsol László (Pozsony) Számos
zsidó nyilatkozott pozitívan Ester−
házy János zsidómentő szerepéről.
No most azt még tudni kell, hogy a
Szlovák Állami Levéltárban , a Tiso−
féle szlovák titkosszolgálat anyagai−
ban megtaláltam három, a szlovák ál−
lam idején itteni református gyüleke−
zetben működött lelkésznek a dosszi−
éját. Mind a három nagy számban
mentett zsidókat, keresztelték és me−
nekítették őket, mégpedig Esterházy
János közreműködésével. Ennek van
egy nagyon gazdag, most már na−
gyon gazdag dokumentációja, tud−
nak róla az emberek, lapokban is kö−
zöltem, legutóbbi könyvemben is
megjelent a teljes, feldolgozott
anyag. Fénymásolatban megvannak a
dokumentumok hozzá, többen őrzik,
látták már őket, konferenciát is ren−
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deztünk róla kétszer, itt, Nyitrán.
Ugyanis az egyik zsidómentő lelkész
nyitrai református lelkész volt, Sedivy
László, a másik pedig Puskás István
zólyomi református lelkész, s a har−
madik Brányik Sándor homonnai ill.
eperjesi református lelkész volt. És
tény, hogy Puskás István ezt a titkos−
szolgálati iratok is bizonyítják, Pus−
kás Esterházy János pártjának, a Szlo−
vákiai Magyar Pártnak volt az alelnö−
ke, és Esterházy Jánossal szorosan
együttműködött, a titkosszolgálati do−
kumentumok is bizonyítják, figyelték
őket és regisztrálták pontosan, hogy
hol találkoztak, hol gyűléseztek,
Puhón, Zsolnán,. különböző helye−
ken, Vágbesztercén, meg más helye−
ken. Úgyhogy ez egy nagyon szépen
föltárt, mindenféle szempontból és
minden irányból föltárt anyag, tehát
ez tény és való.

—Már szerkesztő koromban vis−
szatértem a zongorához, és kerestem
magamnak egy zongoratanárnőt, itt,
Pozsonyban. Vettem tőle néhány lec−
két. A néni zsidó volt. Pozsonyi ma−
gyar zsidóasszony. A fia zeneszerző
aki Stockholmban élt és úgy tudom,
még mindig él./Simai Pál zeneszerző,
Simai Erzsébet, édesanyja − megj.−a
szerk./ Magyar kultúrájuk volt és
egyszer a zongoralecke előtt kérdez−
tem tőle, hogy hol élték túl a vészkor−
szakot. Azt mondta, hogy Budapestre
menekültek, Esterházy János gróf me−
nekítette őket oda, Pozsonyból és Bu−
dapesten élték túl az egész szörnyű−
séget a fiával együtt. Azt mondta, Bu−
dapesten túl lehetett élni. A lelkészek
pozsonyi zsidókat is kereszteltek, ezt
Mikola László tiszteletes úr is mond−
ta nekem. Ő is részt vett a keresztelé−
sükben. Be is jegyezték őket az anya−
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könyvekbe, de a háború után a cseh−
szlovák hatóságok a pozsonyi refor−
mátus anyakönyveket összeszedték
és elvitték. Hiába kutattam, bárhol,
egyetlen levéltárban sem találtam
meg őket. Ott lehetne megtalálni az
itt keresztelt zsidóknak a névsorát,
akiket aztán aztán Esterházy János
menekített Magyarországra. Azt hogy
itt is /Pozsonyban / kereszteltek, a
rendőrség irataiból tudom. Név sze−
rint tudom, kiket tartóztattak le, a
szlovák hatóságok, a hlinkások, miu−
tán a pozsonyi lelkészek megkeresz−
telték őket...
Pröhle Éva (Budapest)
1940−ben én is a Magyar Pártnak
voltam a dolgozója, mint gyors és
gépírónő és 1941−ben Esterházy Já−
nos elnök megkér engem, hogy jöjjek
ki hozzájuk nyáron, mert a fia meg−
bukott franciából és pótvizsgára kell
tanitani. Nagy szívesen kimentem, s
így kezdődött az ismeretségünk a
családdal. Annyit tudok, hogy ott
helyben volt a Schlésinger gazdasági
ügyintéző, két testvér, akik ottan az
ügyeket intézték és azoknak volt
ugye családja. Mikor a zsidóüldözés

elkezdődött, akkor a nagymamát, a
nyolcvanéves édesanyát és a nyolc−
éves unokát, a kislányát, az egyik
Schlésinger, elbújtatta a kastélyban.
Esterházy befogadta őket, és egy
olyan szobát adtak nekik, amelynek
a park hátsó oldalán is volt kijárata,
és ha jött német zsidó−ellenőrzés,
mert jött bizony, akkor ők ott szépen
kiszökhettek. A faluban meg volt már
beszélve, hogy melyik családhoz is
bújhattak és másnap, ha elmúlt a ve−
szedelem, visszajöhettek. Ezekkel mi
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együtt éltünk, ez a nyolcéves kislány
Alizkámnak játszópajtása volt...
A szülők pedig a vadászkastélyába
menekültek az erdőbe és ott is átvé−
szelték az időket. Ahányan hozzá
fordultak segítségért, azokat átmene−
kítette Magyarországra, mert akkor
ott még nem üldözték őket, és akkor
akár hamis papírral, akár csónakon a
Dunán át, hányan mentek csónakkal
át...és azoknak mind segített.

Vitéz
Nagybányai
Horthy
Istvánné, Edelsheim Ilona mélt. as−
szony − családunknak szoros kap−
csolata volt az Esterházy családdal,
úgy vele, mint a testvérével, Lujzával,
éveken keresztül, szoros kapcsolat
volt. Én egy ideig aztán fönn voltam a
Tátrában, és ott kétszer is meglátoga−
tott, elmondta a zsidókérdésről a vé−
leményét és hogy mi történik Szlová−
kiával, szóval ő személyesen engem
keresett föl ott, a Tátrában. Ő azt
mondta, hogy ez egy lehetetlen hely−
zet, hogy kiadják a zsidókat Németor−
szágnak, persze mi akkor nem tudtuk
még, hogy mi a végeredmény a zsidó−
kérdésben. Mi csak azt hittük, munká−
ra viszik, nem is hittük volna, hogy mi
történik. Szóval arról nem tudtunk...
Azt mondta, nem lehet kiadni a zsidó−
kat Németországba, nagyon rossz
helyzetben lesznek...ő mindent elkö−
vet azért, hogy ne adják ki őket s ké−
ri, hogy mondjam meg apósomnak s
férjemnek, hogy mondjam meg, na−
gyon köszöni, hogy átengedik a zsi−
dókat Magyarországra, és ezt külön
megköszöni s kéri, hogy továbbra is
ez így legyen. Ő volt az, aki a parla−
mentben, az egyetlen, aki fölszólalt a
zsidó−deportálás ellen. És ez egy na−
gyon szép, bátor cselekedet volt.
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Gr. Esterházy Alice − Énnekem
egy elsőkezű emlékem van. Egyszer
kopogás nélkül bementem az ő szo−
bájába, s ott volt egy kis koffer s a
kofferben voltak magyar útlevelek. Én
akkor azt nem is értettem
meg…utólag tudtam meg, hogy azok
az útlevelek voltak… Őneki barátja
volt a Keresztes−Fischer belügymi−
niszter. Megbeszélték, hogy ő átviszi
az útleveleket, s az útlevelek ki lesz−
nek töltve a zsidóknak a nevére, s
azok átjöhetnek, mint magyar állam−
polgárok. Én egy embert, nem sze−
mélyesen, de az özvegyét ismertem,
a Rujder Irén volt és a férje volt a po−
zsonyi hentes. Kóser hentes volt és
apám neki adott egy ilyen útlevelet.
A baj az volt, hogy ő vissza akart jön−
ni a feleségéért, mert a feleségének
még nem volt útlevele s akkor őt el−
kapták ...Rujderné volt az , aki en−
gem megkeresett, mert annyira hálás
volt , hogy volt valaki, aki beszélt a
zsidókkal Pozsonyban, mikor már
mind üldözték őket és az apámat
ugyhivták hogy fehér−zsidó − kifeje−
zés volt azokra, akik zsidó−barátok
voltak. Azt mondta, hogy az édes−
apám átment az úton köszönteni a
férjét és amikor megtudta, hogy baja
van, megszerezte neki az útlevelet, s
átment Magyarországra... Ezt a
Rujdernét átvitték Lengyelországba,
azt hiszem Auschwitzba, s a háború
után addig keresett engem, amíg
megtalált. Ő nagyon jó barátságban
volt Wiesenthallal és én így megis−
mertem Simon Wiesenthalt. Simon
Wiesenthal írt egy levelet a Schamko
elnöknek, a Schamko elnök tőle
akarta megtudni, hogy milyen ember
volt az édesapám, mentett−e zsidó−
kat, vagy nem. És ő irt egy levelet a
Schamkónak, hogy nagyon reméli,
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hogy hamarosan rehabilitálva lesz az
Esterházy, mert az ő papírjai között
sok zsidó van, aki jelentkezett, hogy
segített rajtuk és hogy őszerinte azért
lett az édesapám elitélve, mert ma−
gyar arisztokrata volt. Wiesenthal egy
nagyon érdekes ember volt, nagyon
barátságos, az egyetlen szomorúsága
az volt, hogy amikor jöttek a felsza−
badító hatalmak, akkor nem jöttek
ejtőernyővel direkt Auschwitzba, s
ezekbe a táborokba, holott ők tud−
ták, hogy hol vannak a zsidók, meg−
menthették volna az életüket… ne−
kik fontosabb volt a Ruhr−vidék... A
szülők még elmentek, nem tudom
hogy ő vagy a nagybátyja még el−
ment−e /Schlésinger megj./ Nyitrára, s
ottan tanúságot tettek, mert még má−
sok is voltak, a Vigh, a szeszfőzdés,
az is zsidó volt és tanúságot tettek,
hogy − sőt a nagynéném Vighet vissza
is hozta a zsidó deportáltaktól, azok
még Nyitrán voltak, sikerült rábeszél−
ni a német parancsnokot, hogy a
Vighet vissza is adták s akkor persze
őt is elbújtatták valahova. Úgyhogy
ez mind , az édesapám keveset volt
Újlakon, de ez mind az ő parancsára
történt. Én személyesen ezekre a
Schlésingerékre emlékszem, a Vighre
és a Varsányira, ez a három zsidó
család, ezek a közelünkbe voltak,
akiket tényleg mi mentettünk meg.
Ezen kívül persze voltak Kassa köze−
lében, ez benne van a Szentiványi
Gábornak a könyvében, ezek az em−
lékezések, hogy hogyan ment az
édesapám megmenteni őket és adott
nekik útlevelet és sikerült nekik meg−
menekülni. Át is mentek Budapestre,
s odament az édesapám, megkereste
őket, hogy minden rendben van−e és
lakást talált és a barátain keresztül
megélhetésük biztosítva volt. Édes−
apám Kassának a képviselője volt,
nagyon sok ismerőse volt s azokat azt
hiszem nagyban ezekkel az útleve−
lekkel mentette.
Malfatti úr − Róma−németül be−
szél, Aliz asszony tolmácsol.
—Akkoriban Herbert Schranbeck,
a szenátus elnöke , meg lett híva Ma−
gyarországra, s Antal József hivatalo−
san fogadta, nagy pompával, a férjem
elkísérte őket, ez volt a vágy, hogy
jöjjön el a férjem is vele. A férjem an−
nak idején a Máltai Rendnek volt a
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nagykövete, és amikor megtudta az
Antal József, hogy ő a veje az Ester−
házy Jánosnak, akkor mindjárt el−
mondta, hogy az édesapja dolgozott
az Esterházy Jánossal együtt, s hogy
ő, Antall József maga tud arról, hogy
zsidókat mentett a Dunán, akik hajón
s bárkákkal el tudtak menni a szlovák
oldalról és felsegítette őket a hajóra,
kb. 300 zsidót mentett az édesapám
és erről Antal József tudott... Erre két
tanúm van − a férjem / Malfatti/ és a
Schranbeck, a szenátus elnöke. 300
zsidó volt, aki a Dunán menekült, az
édesapám organizálta meg a
menekülésüket...Amikor a deportálá−
sok elkezdődtek, amikor az apám a
deportálások ellen szavazott, úgy a
42−es években – akkor kezdődtek
úgy igazán a deportálások...akkor le−
hetett ez...
Balassa Zoltán (Kassa) A szüleim−
től hallottam először Esterházy János−
ról, egy fantasztikus, tiszta ember
volt. Puskás Lajos református lelkészt
szüleim jól ismerték, ő eskette őket
össze ha jól emlékszem 1939−ben.
Később, amikor már tudtam valamit
Puskás Lajos /István/ életmentő mun−
kásságáról, akit e miatt be is börtö−
nöztek és meghurcoltak, erről a szü−
leim semmit nem tudtak. Később, mi−
kor Esterházy Jánossal közelebbről is
foglalkoztam, hiszen 1994−ben egy
kötetet is írtam róla, ezekkel a kérdé−
sekkel is foglalkoztam, ráadásul pe−
res ügy is lett belőle, akkor tudtunk
utánanézni, a dolgoknak, emberek−
nek, Esterházy embermentő tevé−
kenységének. Egyrészt Kleimann Láz−
ár, az akkori kassai rabbi, aki külföld−
ről került Kassára és ő volt a rend−
szerváltás után az első rabbi, s hos−
szú ideig azután is, ő hallott zsidók−
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tól, hogy mentette őket, ezt ő tanúsí−
tani is volt hajlandó /levél−megj. a
szerk./
Másrészt aztán Sándor
Istvánné, aki sajnos nagyon hirtelen
halt meg, ő neki a férjét, aki zsidó
származású volt megmentette /EJ/ és
Magyarországra mentette, sajnos raz−
ziát tartottak Debrecenben az egyik
szállodában és akkor elfogták. De ez
már nem Esterházy Jánoson múlott...
Nem csak zsidókat mentett, hanem
más politikusokat, katonatiszteket is
kijuttatott Nyugatra./Sándor I.−né le−
vele −Uj Szo, Nap/ ... Sándor
Istvánnéhoz akkor gyakorta jártam,
sokat beszélgettünk, nagyon szimpa−
tikus hölgy volt és remek íráskészsé−
ge volt. Sajnos amikor erre a biroksá−
gi tárgyalásra sor került, már nem élt,
de a lánya, aki természetesen erről

tudott, nagyon készségesen nyilatko−
zott erről s adott egy jegyzőkönyvet
is, ahol leírta, hogy az édesapját
megmentette Esterházy János és neki
volt köszönhető, hogy néhány hóna−
pot még tovább tudott élni. /Molnár
Imrénél van a jegyzkönyv másolat
!/Esterházy Jánosnak nincs mit szé−
gyenkeznie, és mi is örülhetünk neki,
hogy Esterházy János volt, megada−
tott neki, −nekünk− hiszen azzal is
mindenki tisztában volt, elmondták
az emberek, hogy Esterházy Jánost
azért kellett halálra ítélni, mert ezzel
az egész szlovákiai magyarságot
akarták elítélni és egy bélyeget sütni
rá és nyilvánvaló, hogy a rehabilitá−
ció is éppen ezért nehézségekbe üt−
közik, mert ennek lennének azután
vonatkozásai a beneši dekrétumok, a
kormányprogram meg minden olyan
atrocitás vonatkozásában, amelyek
velünk a 20. sz. második felében tör−
téntek...
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Hetényi József (Celldömölk) Ester−
házy Jánost én a szibériai láger kór−
házában ismertem meg, akkor én is
TBC−beteg voltam. Most, 60 év múl−
tán is én annyira ragaszkodom és an−
nyira tisztelem őt, János bácsit, mert
hát nekem János bácsi volt, mert ő azt
mondta, „Fiam, nagyon megtisztelsz,
mert sorstársak vagyunk, szólits csak
János bácsinak“. Amikor az ember
rossz helyzetben van, ott lehet csak
igazán megismerni az egyik ember a
másikat. Vagyis, hogy magyarul fe−
jezzem ki: ott kimutatja mindenki a
foga fehérjét. Nehéz helyzetekben
vannak olyan lépései az embernek,
olyan cselekedetei, amiből meg lehet
ismerni az ember lelki világát − min−
den jellemét az ember többnyire ki−
mutatja, és ebből aztán lehet követ−
keztetni az ember mivoltjára.
A többiekhez is jól viszonyult −
volt ott litván, lett, észt meg lengyel
származású fogolytársunk is, akik
többnyire úgy kerültek oda, mint mi,
ártatlanul. Semmilyen jogalapjuk
nem volt, hogy bennünket elhurcol−
janak.
Amikor lebetegedett és elkapta a
TBC−t, akkor kerültem együtt ebbe a
San Garadok nevezetű kórház−lágerba
akkor kerültem Esterházy Jánossal
együtt. Nagyon egyenes lelkű, hívő
ember volt, és én annak is köszönhe−
tem tulajdonképpen a hazajövetele−
met, mert ő annyira tartotta a hitet ben−
nem mint fiatalban, mert nagyon sok fi−
atal így kallódott el, hogy nem hitt ab−
ban, hogy hazajön, vagy hogy valami−
kor onnan kikerül. Az embereknek na−
gyobb része ugye csak úgy élt. Telje−
sen állati sorban, elnyomatásban tulaj−
donképpen. Egy állatot jobban tarta−
nak, mint bennünket, mert ott tiszta ál−
lati sorsban voltunk. Mi ugye az össze−
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zárás következtében minden aprósá−
gokról szót ejtettünk. Annál inkább is,
mert csak ketten voltunk magyarok ab−
ban a korpuszban, ugyebár jól esett az
embernek az anyanyelvén. Ő is be−
szélt 7−8 nyelven, de azért szívesen be−
szélt magyarul mindig.
Mondta, hogy voltak bérlői, akik
zsidó származású emberek voltak.
Mindig kifejtette, hogy nagyon ren−
des, becsületes emberek voltak. Föl
volt háborodva, hogy a németek meg
főleg az akkori szlovák kormány az
akkori Tiso, aki volt a miniszterelnök
− sokszor mondta, hogy hogy lehet
egy csuhás ilyen, hogy becsapja az
Istent. Egy papnak tulajdonképpen
nem szabadna így viselkedni, és ilyen
kegyetlen lenni az embertársához,
független attól, hogy az zsidó, vagy
katolikus, vagy református, vagy bár−
mi vallású ember. Mert ugye egy az
Isten mindnyájunknak.
Beszélt arról is, meg a lányának
volt barátnője zsidó lány, akivel na−
gyon megértették egymást.
48−ban februárban indították őt a
transzporttal el, amikor a cseh állam
kikérte őt. Körülbelül ő 4 hónapot
volt a 4−es barakkban. Amikor ment,
akkor éppen, hogy inteni tudtunk
egymásnak. Nekem bejárásom nem
volt oda. Én az 5−ös barakknak vol−
tam a szanitéce, úgyhogy én legfel−
jebb csak az orvos engedélyével me−
hettem be abba a 4−es korpuszba.
Fehérneműben járkált, hosszú al−
sónadrág, meg ilyen ing − ilyen kise−
lejtezett, agyonfoltozott gúnyában
jártunk ott. Ezt a pokrócszerűséget
magára terítette, úgy találkoztunk
többnyire.
Én annak idején egyedül voltam,
aki azt a kijelentést tettem, hogy Es−
terházy János tulajdonképpen a ma−
gyarok szenvedő Krisztusa volt. Mert
amikor nem csak Esterházy János
volt, voltak ott magyar urak is, akik
ugye a maguk dolgaival nyavalyog−
tak. Esterházy nem ez volt. Esterházy
olyan volt, azért is emlékszem rája
szeretettel vissza és ragaszkodással,
mert ő soha nem magával foglalko−
zott. Neki előrevalóbb volt mindig a
fogolytársa. Lehetett az magyar, lit−
ván, vagy lett − de nem magával fog−
lalkozott − mindig a másik embertár−
sát vigasztalta. Azt próbálta segíteni,
ahogy lehetett. És ez az a nemes tu−
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lajdonság, ami végett én ma is ra−
gaszkodom hozzá.
Szita Szabolcs (Budapest)
Esterházy Jánost én egy olyan
európer embernek tartom, aki egy min−
ta lehet mindenki számára. Az a legfon−
tosabb, hogy kiemelni belőle azt az igen
magas fokú erkölcsiséget, amit ő tanúsí−
tott. És ebbe beletartozik, hogy nem tett
különbséget ember és ember között és
számára egyáltalán nem volt az dilem−
ma, hogy a gyengék, az üldözöttek, a
kirekesztettek oldalára álljon. Akkor is
lehetett választani a jó és a rossz között.
Ő az a példa, ahol nem lehetett semmi−
féle kétely, aközött, hogy hol van az ő
helye. Így állt ő a zsidók mellé. Amit mi
itt ismerünk róla, Magyarországon az el−
sőképp az átsegítés, a szöktetés, az itt

élők megsegítése. Kállay Kázmér is segí−
tett neki, olyképpen , hogy saját kocsijá−
val hozták át a menekülteket, akiket rá−
bízott Esterházy János. Őt aztán ezért le
is fogták, óriási kárörvendezés volt,
hogy egy ilyen személy s egy ilyen do−
logba keveredik. Aztán kisegítették a
börtönből s kimentették. Kállay is olyan
volt, hogy habozás nélkül segített. A
magyar hatóságok ténykedése kettős
volt. Olyan nagy számú lengyel mene−
kült mellett nem lehetett, hogy ne en−
gedjenek be, bejutottak, pl. a Balaton
partjára is szlovák lányok és fiuk. A zsi−
dó hitközségek befogadták őket. Volt
egy olyan hallgatólagos megegyezés,
hogy őket segíteni kell. Kitalálták pl.
hogy Erdélyből származnak, s papírokat
szereztek nekik. Volt egy szolidaritás itt
a zsidó hitközségeknél, hogy ezeket be
kell fogadni. Esterházyra tekintve még
fontos, hogy jó kapcsolatban volt egy
hírhedt szervezettel, a KEOKH−
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al./Külföldieket Ellenőrző Országos
Hivatal/. A KEOKH foglalkozott az ide−
gen és rendezetlen állampolgárságúak
kiutasitásával. Esterházy el tudta érni,
hogy a KEOKH tudott ilyen−olyan ideig−
lenes papírt adni a Szlovákiából általa
átsegítetteknek. Gondolom, hogy
Keresztes−Fischer belügyminiszter is ez
mögött lehetett... Aki kapott egy ideigle−
nes papírt, azzal már el lehetett tűnni az
országban. Találkoztam olyan menté−
sekkel, hogy cionista vonalon is jöttek
ide fiatalok.. Egy cionista, Révész Fe−
renc gyerekeket segített át, ezek kaptak
10−20 pengőket és akkor eldugták őket
gyerekotthonokban Budapesten. Ezen
keresztül is megtalálható az a szál, ami
őhozzá vezetett. Lehetett egy komoly
tekintélye hogy ilyen súlyú dolgokat el
tudott intézni. A harmadik dolog, ami−
vel találkoztam, a református lelkészek
tevékenysége volt − Puskás, Brányik,
Sedivi t. urak tevékenységét ismerem.
Azok, az álltaluk megmentettek közül is
kerültek ide át. Az biztos, hogy itt mene−
dékre leltek, ez bizonyítható a kutatások
alapján. Nagyságrendet nehéz monda−
ni, de 15000 fő volt az, aki polgári me−
nekült volt, s ha azt mondjuk, hogy ha
azt mondjuk, hogy 1/5−e, kb. 3−4000
ember lehetett ez a létszám, akkor ez re−
ális szám, akiket a hitközségek befogad−
tak. Azért nehéz konkrét számokat
mondani, mert egyszer itt volt az illető,
egy hónap múlva meg másutt volt. Eze−
ket a menekülteket kézről−kézre adták.
Meggyőződéssel mondom, több évtize−
des kutatásaim alapján, Esterházy János−
nak itt rendkívüli érdemei vannak, pél−
daértékű , különleges, és azt mondom:
abszolút elismerésre méltó.
El kell őt ismerni. Közel 300 em−
bert javasoltam az igaz ember elisme−
résre, s bizony újra és újra fel fogom
vetni, hogy addig nem nyugodhatunk
meg, míg őneki a fáját ott el nem fog−
ják ültetni, s az igazak falára föl nem
írják a nevét.
Ádám Magda (Budapest). Kutatása−
im során tapasztaltam, hogy a nem−
zetközi események hatottak Ester−
házyra, befolyásolták is a cselekede−
teit. A szomorú az, hogy több mint 60
éve az Esterházy−probléma még min−
dig folyik, s politikai kérdés. A szak−
embereket terheli a felelősség. Ester−
házy koncepciós perének egyes ele−
mei még ma is megtalálhatók egyes
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szlovák írásokban. Tovább él az az
álláspont, amely szerint Esterházyt je−
lentős felelőség terheli Csehszlová−
kia dezintegráciojában. Amiért tulaj−
donképpen halálra ítélték.
A cseh politikusok által kierőszakolt
határok miatt Csehszlovákia már létre−
jöttekor magában hordozta felbomlá−
sának csíráját. Ezt a folyamatot gyorsí−
totta az a tény, hogy Prága semmibe
vette a kisebbségi szerződésben rög−
zített jogokat, a pittsburghi egyez−
ményt, s a Kárpátaljának beígért auto−
nómiát. Csehszlovákia szétesésének
okait vizsgálva ki kell emelnem Beneš
felelősségét. Azért a helyzetért felelős,
hogy az etnikai elvektől, helyzettől
nagyonis eltérő határokat erőszakoltak
ki és a kisebbségi szerződéseket sem−
mibe vették. Nacionalista szemlélete
gátolta abban, hogy rendezze időben
Prága viszonyát a kisebbségekkel, akik
még húsz év múlva is az alapjogaikért
küzdöttek. Torz kép alakult ki Ester−
házy trianoni határokkal kapcsolatos
politikájáról is. Noha igazságtalanok−
nak tartotta a trianoni határokat, az
erőszakos módositást mindig ellenez−
te. Ezt végig következetesen képvisel−
te. Az etnikai elven alapuló reviziót
csakis a szerződést aláiró hatalmaktól
várta. Tevékenységének középpontjá−
ban mindig a kisebbségben élők joga−
iért folytatott harca állt. A magyarság
helyzetét Szlovákián belül kivánta
megoldani. Ezt támasztja alá nagyon
sok dokumentum de a koncepciós per
anyaga is, amely Esterházy fő bűnének
azt tartotta, hogy támogatta a szlovák
politikusok harcát Prágával és − idé−
zem a per szövegét :− mert igéretet ka−
pott, hogy a magyarok jogait Szlováki−
án belül tiszteletben fogják tartani. −Ezt
a szlovák kollégáim nem veszik ész−
re... Tehát bizonyitható, dokumentál−
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va van, hogy Esterházy a müncheni
válságig a magyarok helyzetét Szlová−
kián belül kivánta megoldani. Az ön−
rendelkezés és népszavazás gondolata
Esterházynál csak 1938 őszén kapott
helyet. Akkor, amikor konkrét jelek
mutatkoztak arra, hogy a nagyhatal−
mak ezután kivánják megoldani a
csehszlovák válságot. Sőt azt is lehe−
tett tapasztalni, hogy ezt csak a néme−
teknek szeretnék megadni, tehát egy
diszkrimináció készül a magyarokkal
szemben. Ebben a helyzetben Ester−
házy erőteljes politikai és diplomáciai
tevékenységet folytatott, hogy meg−
akadályozza a diszkriminációt és a
magyarok számára is követelni kezdte
az önrendelkezést és népszavazást.
Esterházy rehabilitációját még ma is
ellenző szlovák történészek ezt tartják
legnagyobb bűnének. Úgy gondolom,
hogy a népszavazásért és az önrendel−
kezési jogért, az azért való síkraszállá−
sért még nem jár halálos ítélet de még
életfogytiglani börtön sem. Remélem
hogy ma, amikor már minden lehető−
ség megvan a politikamentes
történetítrásra, Esterházy tevékenysége
előbb−utóbb az őt megillető helyre ke−
rül. Meggyőződésem, hogy ezzel a
cseh és szlovák történészek nagy része
egyetért s ezt a feladatot közösen fog−
juk elvégezni. Teljesen érthetetlen,
hogy miért kell Esterházy zsidómentő
tevékenységét kétségbe vonnni vagy
kissebíteni? Kétségtelen, hogy páratlan
esettel állunk szemben. Ő volt az
egyetlen képviselő a szélsőjobboldali
Tiso−féle kormányban, aki a zsidóde−
portálás ellen szavazott. Össszeszedik
a különböző nyilatkozatokat, szövege−
ket s bizonyitják, hogy ő mégsem sze−
rette a zsidókat. Attól még a nagy tet−
tét semmivel sem kisebbitik, azt, hogy
mentette a zsidókat. Ez egy olyan vi−
lágraszóló esemény volt, hogy a gróf
volt az egyetlen, aki szavazott a zsi−
dódeportálás ellen−a nemzetközi sajtó
tele volt vele. Én hiszem, hogy Ester−
házyt előbb−utóbb rehabilitálni fogják,
meg vagyok győződve erről. A náci
eszmék távol álltak tőle, ez
bizonyitható, a zsidómentésért na−
gyon haragudtak rá, Hitler személye−
sen is. Egy időben elrendelték a meg−
figyelését is. A háború végén neki már
bujkálnia kellett, tartania attól, hogy
letartóztatják.
(Kérdezett: Vörös Attila)
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Esterházy János emlékezete Felvidéken
Búcs (2005)
A hajdani Esztergom vármegyében található Búcs a Du−
nától légvonalban mindössze néhány kilométerre fekszik
Párkány és Révkomárom között. Azon, egyre csökkenő
számú községek egyike a szlovák oldalon, ahol a lakosság
döntő része, mintegy 94%−a magyar ajkú. Büszke refor−
mátus többség határozza meg a falu szellemi arculatát,
bár alig hat éve annak, hogy a katolikus kisebbség temp−
lomot kapott, amelynek alapkövét maga II. János Pál pápa
szentelte fel szlovákiai látogatása alkalmával. A mezőgaz−
dasággal foglalkozó népesség egy része, élve a környék
kies természeti adottságaival, az utóbbi időben a falusi tu−
rizmus felé fordult. A kálvinista makacssággal megáldott
község identitásához való ragaszkodása fejeződik ki a sok
szoborban és egyéb emlékező jelben, amelyet a falu kö−
zönsége emelt az utóbbi években. Ezek közül kettőre sze−
retném fölhívni az olvasók figyelmét. Mind a kettő a már−
már kisvárosi hangulatot idéző főtéren áll. Az egyik a köz−
ség lehetséges névadójának tartott Bulcsú vezérnek állít
emléket. A Bulcsú−szobor által megidézett szinte mitikus
idő jelen időre vált, ha teszek néhány lépést arrébb, a ká−
vézó előtt kialakított Esterházy János−emlékhelyhez. Búcs
a tragikus sorsú felvidéki politikus emlékének ápolásában

példát mutat. A szobrot 2005−ben állították, az első szlo−
vákiai köztéri alkotás volt, ami megemlékezett a máig
nem rehabilitált mártír politikusról. Csehszlovákia szétve−
résében és a Tiso−féle Szlovákia fasizálásában játszott sze−
repével indokolták a koncepciós per 1947−es halálos íté−
letét. Pedig nem vonzódott a fasizmushoz, ezt beszédei és
írott szövegei is ékesen bizonyítják. Ami a csehszlovák ál−
lam bomlasztására irányuló tevékenységét illeti, kétségte−
len, hogy a magyarság önrendelkezéséért vívott küzdel−
met a ’30−as évek végén. De ezt ne kérjük rajta számon,
hiszen a müncheni időszakban joggal láthatta úgy, hogy a
nyugati demokráciák is partnerek a Trianon okozta sérel−
mek orvoslásában – és nem csak a tengelyhatalmak. Leg−
nagyobb bátorságot igénylő megnyilvánulása a szlovákiai
zsidók deportálása elleni (egyedüli!) nem szavazata volt a
pozsonyi parlamentben. A magyar kormányzat többszöri
sürgetése ellenére Esterházyt mind a mai napig nem reha−
bilitálta északi szomszédunk. Imponáló civil kurázsival
tehát egy törvényen kívüli embernek állított szobrot Búcs
népe. A mellszobor maga elé néző, megtört arcot ábrázol.
A szürke téglából készült kőfalba vájt rácsos ablak a hos−
szú börtönévekre emlékeztet. Esterházy életének utolsó
12 évét szenvedéssel töltötte. A fájdalmasan ünnepélyes,
szigorú, szimmetrikus alkotás az eszméiért vértanúságot
vállaló kisebbségi politikus szép apoteózisa. Bulcsú és Es−
terházy János szobrai mintha keretbe illesztenék a búcsiak
történelmét. A romantikus hősi régmúlt és a nem problé−
mamentes jelenkortörténet érdekesen ellenpontozza egy−
mást ezen a falusi agorán. Ha a környéken járnak, ne mu−
lasszák el Búcsot!
Peragovics Ferenc

Királyhelmec (2007)
Államférfi volt a politikusok között: kisebbségiként is
több, mint ők. Hosszú távon gondolkodott olyan körülmé−
nyek között, amikor az ostoba − és az éles eszű! − gonosz−
ság épült rendszerré. Emléke és üzenete egyre erőteljeseb−
ben van jelen. Ma Kelet−Szlovákiában, Királyhelmecen
tartanak emléknapot Esterházy János tiszteletére, és fel−
avatják a városháza előtti mellszobrát. A szobor a Losonc−
ról elszármazott Szabó István alkotása. Ez Dél−Szlovákiá−
ban a második Esterházy János−szobor. Az elsőt Búcs köz−
ségben állították föl. Esterházy János mindig a kisebbségek
védelmében szólalt meg. Az üldözötteket védte akkor is,
amikor 1942−ben a független Szlovákia parlamentjében
nem szavazta meg a zsidótörvényt. Az egyetlen képviselő
volt, aki ellen mert állni. Ilyen előzmények után Esterházy
Jánost a Szovjetunióba, a gulagra vitték mint háborús bű−
nöst. Távollétében Csehszlovákiában halálra ítélték. Bete−
gen került vissza Csehszlovákiába, ahol kegyelemből élet−
fogytiglanra változtatták a halálos ítéletet. 1957. március
8−án halt meg, testét elhamvasztották, a hamvak sokáig is−
meretlen helyen voltak. Ma a kommunizmus áldozatainak
prágai tömegsírjában várják, hogy befogadhassa őket a
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szülőföld. Az emléknapon Molnár Imre történész felolvas
Kegyelem életfogytig című új könyvéből. „Ha veletek vol−
tam a jóban, a rosszban is veletek akarok maradni“ − em−
lékeztetett Molnár Imre Esterházy János híres szavaira,
amelyek akkor hangzottak el, amikor a gulagról való ha−
zatérése után felajánlották neki a lehetőséget, hogy lezárt
diplomataautóban kicsempészik Csehszlovákiából. Or−
szágszerte, sőt a határokon túl is emlékeztek ebben az év−
ben gróf Esterházy Jánosra, a szlovákiai magyar mártír−po−
litikusra, halálának 50. évfordulóján. Ezen kegyelettel va−
ló emlékezés−sorozat méltó befejezése volt a szombaton,
2007. december 1−jén Királyhelmecen tartott megemléke−
zés. Régóta készültek Pásztor István parlamenti képviselő
vezetésével a Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás, a Szö−
vetség a Közös Célokért és más civil szervezetek megem−
lékezni Esterházy Jánosról, hiszen a szobra is mintegy
másfél éve áll városunkban. Azonban december első nap−
ján eljött a megfelelő alkalom, az emlékezés alkalma, mi−
vel „A nemzetek közötti megbékélés európai hírnöke”
címmel emléknapot tartottak. A szobornál Pásztor István
megnyitó beszéde után, melyben méltatta Esterházy János
emlékét és üdvözölte a megjelenteket, Csáky Pál parla−
menti képviselő, az MKP elnöke mondott ünnepi beszé−
det. Itt szólt a jelenlevőkhöz Lezsák Sándor, a magyar Or−
szággyűlés alelnöke is. Az ünnepi beszédek után az em−
lékezés koszorúit helyezték el a szobornál különböző tár−
sadalmi és civil szervezetek, valamint a Kassai Magyar
Konzulátus főkonzulja. A Zemplén Európa Ház konferen−
ciatermében tartott ünnepi szimpóziumon előadások
hangzottak el Esterházy János életútjáról, emberi tartásá−
ról, népünkért és más nemzeti kisebbségekért végzett
szolgálatairól és mártíromságáról. Molnár Imre történész
„Esterházy János élete és szenvedéstörténete”, Martényi
Árpád, a Rákóczi Szövetség titkára „Párhuzamok Rákóczi
és Esterházy életében” és Duka Zólyomi Árpád EU−
parlamenti képviselő pedig „Esterházy János üzenete a je−
lenkornak” címmel tartott előadást. Az előadások után
Siposhegyi Péter: „Hantjával sem takar János passió” mo−
nodrámáját Boráros Imre színművész adta elő. A megem−
lékezés záróakkordjaként mécsesgyújtás volt Esterházy
szobránál, majd a római katolikus templomban Pásztor
Zoltán püspöki helynök és Szalay László helyi plébános
misét mutattak be Esterházy János lelki üdvéért.
(Felvidék.ma)
A mise után Molnár Imre történész felolvasta Ester−
házy Alice, a mártír−politikus leányának levelét, mely áll−
jon itt teljes terjedelmében:
Főtisztelendő Pásztor Zoltán, helynök Úr! Tisztelt Pol−
gármester Úr! Tisztelt Lezsák Alelnök Úr!
Tisztelt Csáky Elnök Úr, képviselő urak és kedves jelen−
lévők mindannyian!
Szeretném megköszönni Pásztor István képviselő úrnak
s a vele együttműködő felvidéki magyar szervezetek
mindegyikének az édesapám emlékének megőrzésére
szánt szoboravatás nagylelkű és nemes gesztusát. Sajná−
lom, hogy nem lehetek itt Önökkel e felemelően szép ün−
nepségen de az élet úgy hozta /s bizonyára ez sem
véletlen/, hogy épp ma, a szoboravatás napján van Róbert
fiamnak, azaz Esterházy János unokájának az esküvője itt

Esterházy János

Olaszországban. Bízom benne, hogy e két ünnepség
résztvevőit Esterházy János emléke is egyesíti, különösen
most, hogy hamvait prágai tömegsírban megtalálták.
A prágai Motole−i temető méltóságát a kommunizmus
itt nyugvó számtalan áldozata adja. Esterházy az áldoza−
tok vérével megszentelt földben nyugszik. Sírhelyét halá−
lának ötvenedik évfordulóján fedezték fel, s ez már önma−
gában is egy jövőbemutató szimbólum: Az igazságnak
előbb vagy utóbb győznie kell.
Az erről szóló híradások mindegyike kifejtette, hogy Es−
terházy családtagjainak immár lehetősége lesz felkeresni
a sírt, s leróni kegyeletüket az egykori mártírpolitikus em−
léke előtt. Esterházy Jánosnak azonban rajtunk, a szűk
családján kívül volt egy tágabb értelemben vett családja
is, ez pedig maga a felvidéki magyarság volt – s ezt ő
olyan fontosnak tartotta, hogy itt akart élni és meghalni, itt
e tágabb családi körben. Ezért utasította el többek között
a menekülés minden lehetőségét. Ebbe a családba Önök
is beletartoznak mindannyian.
Prágai majd pozsonyi tevékenysége során Esterházy Já−
nos a csehszlovákiai magyar népcsoport identitása meg−
őrzéséért szállt síkra, s ezen küzdelme az emberi jogvéde−
lem körébe tartozott éppúgy mint a lengyel menekültek
ügyében tett lépései, vagy a zsidóellenes törvény egyedü−
liként való elutasítása a pozsonyi parlamentben. Nem az
itt élő népek, hanem az azokat megnyomorító ideológiák,
a nácizmus és a bolsevizmus ellensége volt. Krisztusnak
szentelt életű, hivő politikusként másképp nem is csele−
kedhetett volna.
Hálás vagyok Karel Schwarzenberg hercegnek, s min−
denkinek, aki bármilyen módon is segítette apám földi
maradványainak felkutatását. Köszönöm azt a sok meg−
emlékező ünnepséget is, amelyre az Esterházy−emlékév
keretében felvidék−szerte sor került. Remélem, eljön majd
az az idő is, hogy apám földi maradványai, végakaratának
megfelelően itt, a szülőföldjén legyenek örök nyugalomra
elhelyezve. Addig is, mint Esterházy János családtagjait
kérem Önöket ápolják, őrizzék és adják át gyermekeiknek
is az Ő emlékét továbbra is. Legyenek büszke örökösei
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annak a szellemi hagyatéknak, de egyben azon céloknak
is melyet apám egész életművével / tehát szenvedéseivel
is/ itt Önök között alkotott meg és tűzött ki mindannyiunk
számára követendő példaként.
Amikor Esterházy János megszületett, Budapest, Po−
zsony és Prága még egy államszervezethez, a Monarchiá−
hoz tartozó városok voltak. Most, amikor hamvai megke−
rültek, ismét itt állunk a határok eltörlésének küszöbén. Es−
terházy János is erre vágyott, s most vágya beteljesülni lát−
szik. A többi már rajtunk, Önökön múlik. Remélem, hogy
a közép−európai országok fiaiban – beszéljenek bármely
nyelven is – ismét megérlelődik az egy közös európai ha−
zához való tartozás tudata és felelősége.
Ehhez kívánok mindannyiuknak a nehézségek közepet−
te is kitartást és édesapám közbenjárása által a Jó Isten ál−
dását.
2007.XII.1
Esterházy Alice
Bár az alkotás nem önkormányzati tulajdonú telken, de
a város egyik legforgalmasabb pontján, a Kossuth és a
Štefánik utca kereszteződésének közelében, az egykori
postahivatal bejáratával szemben áll – az elmúlt években
semmiféle negatív reakciót nem váltott ki a településen élő
vagy az ide látogató különböző nemzetiségű emberekből.
A talapzat alatti parcella azonban időközben gazdát cse−
rélt, a területen hamarosan áruház és parkoló épül. Simon
Péter, a Királyhelmeci Városi Hivatal területfejlesztési
részlegének megbízott vezetője elmondta, nemrégiben le−
vél érkezett az ügyosztályra a Lorántffy Zsuzsanna Polgári
Társulás képviselőjétől, melyben a megváltozott körülmé−
nyekre való tekintettel a szobrot felajánlották a városnak,
és egyben javaslatot is tettek arra, hogy azt Királyhelmec
mely pontjára – a magyar tanítási nyelvű alapiskola új
épülete élé vagy a Millennium térre – helyezzék át. Az
osztályvezető tájékoztatása szerint azonban ebben az
ügyben a területfejlesztési részleg nem intézkedhet, a ja−
vaslat először az önkormányzat mellett működő szakbi−
zottság elé kerül, majd a döntést vélhetően a helyi képvi−
selő−testület hozza meg.
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Ipolynyék (2009)
Búcsot és Királyhelmecet követően Ipolynyék a harma−
dik felvidéki község, ahol a mártír sorsú felvidéki hős, Es−
terházy János tiszteletére emlékművet avattak. A helyi kul−
túrház előtti udvarban ma délután leplezték le Oláh Szil−
veszter szobrászművész impozáns alkotását, melyen az
ősmagyar rovásírással tüntették fel Esterházy egyik idéze−
tét. Az ünnepségen felcsendült a magyar és a lengyel him−
nusz, a szlovák még várat magára... Az ünnepi program
már 11 órakor elkezdődött, az ünnepi szentmise Esterházy
János lelki üdvéért szólt. Ezt követte az Esterházy kiállítás
megnyitója a községi hivatal épületében. A kiállítást Kalita
Gábor, a Pozsonyi Magyar Galéria kurátora nyitotta meg.
Következett az emlékülés, melyen olyan szaktekintélyek
szólaltak fel, mint Molnár Imre történész, Simon Attila
egyetemi tanár vagy Martényi Árpád, az Esterházy Emlék−
bizottság elnöke. A szoboravatás előtt még emléklapokkal
köszönték meg azon személyek segítségét, akik munká−
jukkal és anyagi támogatásukkal nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy ma Esterházy−emlékmű állhat Ipolynyéken.
Nem csak Szlovákiából, hanem Lengyelországból és Ma−
gyarországról is érkeztek támogatások. Délutánra már
több száz ember gyűlt össze a még lepel alatt álló emlék−
mű körül. Közöttünk számos közéleti személyiség. Eljött
Heizer Antal, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövete,
a Magyar Koalíció Pártjából Csáky Pál elnök, Bárdos Gyu−
la frakcióvezető és Szigeti János képviselő, Búcs polgár−
mestere, a Palóc Társaságot Urbán Aladár képviselte. Az
ifjúság sem maradt ki, a VIA NOVA ICS szervezet tagjai is
tisztelegtek Esterházy előtt. A lengyel állam miniszteri
szinten képviselte magát az ünnepségen. A szobor alkotó−
ja Oláh Szilveszter kávai szobrászművész. Az emlékmű
körüli falat Zsigmond Vilmos segített létrehozni, amely
egy börtönt imitál. A falon lévő emléktáblán a politikus
szavai állnak: „Nyíltan vallom a tételt, mely szerint ne−
künk magyaroknak és szlovákoknak azt kell keresnünk,
ami bennünket közelebb hoz és nem azt, ami bennünket
eltávolít”. A szoboravatási ceremónia házigazdája Hrubík
Béla Csemadok elnök volt. Hangsúlyozta, ha a felvidéki
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magyarság szellemi példát állít maga elé, az nem lehet
más, mint gróf Esterházy János. Örömmel mondta, hogy
valóra vált a tavalyi ígéret, amit Szüllő Géza emlékművé−
nek állításakor tettek, miszerint egy év múlva ugyanitt Es−
terházy János szobra előtt tisztelegnek majd. „Bárcsak
ilyen hamar valóra válna minden álmunk“ − mondta
Hrubík Béla. A kultúrműsorról Korcsog Ágnes és Nagy Fe−
renc gondoskodtak, akik Sajó Ferenc és Ady Endre egy−
egy költeményét tolmácsolták. Ady szavai rendkívül talá−
lóak Esterházyra: Ember volt ő az embertelenségben. Mint
ismeretes, a Bécsi döntés után Esterházy Szlovákiában
maradt, és az Egyesült Magyar Párt elnökeként a szlovák
parlamentben egyedüli volt, aki nem volt hajlandó meg−
szavazni a zsidók üldözéséről határozó törvényt. A hábo−
rú után börtönbe került, és 1957−ben ott is hunyt el. Mé−
száros Alajos Ipolynyék polgármestere Tóth István kö−
szöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi szónok Mészáros
Alajos, az MKP európai parlamenti képviselője volt, aki
felhívta a figyelmet arra, hogy Esterházy szlovákiai és
csehországi megkövetése, illetve rehabilitálása a mai na−
pig várat magára. Pedig kétség sem férhet ahhoz, hogy
hősről van szó, és nem bűnösről. „Esterházy a szó legne−
mesebb értelmében volt nemes“, mondta az EP−képviselő.
Miért kellett meghalnia Esterházynak? Tragikus sorsának
szerepet játszott, hogy magyar demokrata nemes volt. „Jó
magyar és emberséges ember”. Felvidék politikusa a bécsi
döntés után a hetvenezres magyarság érdekeit védelmez−
te és egyben a magyar kormánytól a szlovák lakosság jo−
gainak betartását követelte a visszacsatolt területeken. A
második világháborúban zsidók, csehet, szlovákok, len−
gyelek százainak segített a szökésben, mégis a mai napig
háborús bűnösként kezelik Szlovákiában és Csehország−
ban egyaránt. Esterházy János lánya levélben köszönte
meg, hogy édesapja emlékének Ipolynyéken már igazsá−
got szolgáltattak. Esterházy Malfatti Alice 1989. november
óra igyekszik elérni, hogy apját Szlovákiában rehabilitál−

ják. Lánya fontosnak tartja ápolni Esterházy János szellemi
hagyatékát. Esterházy Alice üzenetének legfőbb gondola−
ta: „Egyszer a békének is be kell következnie a két nemzet
között.” (a levél a cikk végén teljes egészében olvasható)
Az ünnepség végén felcsendült a lengyel és a magyar him−
nusz. A szlovák nem (az emlékműre írt Esterházy−idézetet
szlovákul is feltüntették). Kérdésünkre, hogy miért nem
játszották el a szlovák himnuszt is, Hrubík Béla elmondta:
„Nagyon szívesen lejátszottuk volna azt is, ehhez azon−
ban előbb az kell, hogy Szlovákia állami szinten is fejez−
ze ki tiszteletét Esterházy emléke előtt, és rehabilitálja őt“.
Ez év márciusában Lech Kaczyński lengyel államfő a
Polonia Restituta elnevezésű rangos posztumusz kitünte−
tést adományozott a felvidéki magyarság mártír politikusá−
nak, Varsóban a lengyel menekültek érdekében a második
világháború idején kifejtett tevékenységéért, illetve a len−
gyel emigráns kormány hadügyminiszterének, Kazimierz
Sosnkowski tábornoknak Magyarországon keresztüli Nyu−
gatra szöktetésében való közreműködéséért. (Felvidék.ma)
A szobor melletti emléktábla kétnyelvű szövege: Nyíl−
tan vallom a tételt, mely szerint nekünk magyaroknak és
szlovákoknak azt kell keresnünk, ami bennünket köze−
lebb hoz, és nem azt, ami bennünket eltávolít.

Nyitraújlak
Készülő kápolna Nyitraújlakon − Nyitra−Ujlak, a nyitra−
szeredi országút mentén fekvő nagy tót község 1772 túl−
nyomóan r. kath. vallású lakossal. (Az izraeliták száma
90.) Postája van, távíróállomása Nyitra, vasúti állomása
pedig Nyitra, Szered, vagy Tornócz. Hajdan mezőváros
volt. Kath. temploma 1769−ben épült, de tornyát 1860−
ban ujra építették. Kegyura gr. Eszterházy Istvánné. Az iz−
raelitáknak is van itt imaházuk, mely 1861−ben épült. A
községben van gr. Esterházy István szép, régi kastélya, tá−
gas és érdekesen berendezett helyiségekkel. A kastélyt a
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gróf Forgách−család építtette és női ágon, öröklés útján ju−
tott a jelenlegi tulajdonos birtokába. A kastély körül szép
park terül el. A hagyomány szerint a község felső részén
erődített hely volt. Ezt a részt a nép ma is „Várok“ vagyis
várároknak nevezi. Bethlen és Bocskay hadai is több íz−
ben táboroztak itt és az akkoriban, a táborhelyen fúrt ku−
tat ma is Bethlen−kútnak nevezik. A falu 1268−ban
a Huntpázmán nemzetségből származó Aba mester birto−
ka volt. Későbbi földesurai a Forgáchok voltak, jelenleg
pedig gr. Eszterházy Istvánné, szül. báró Jeszenák Gizel−
lának van itt nagyobb birtoka.
2007. március 8−án, Búcson kelt felhívást a budapesti
Rákóczi Szövetség, a pozsonyi Csemadok Országos Vá−
lasztmánya és a Zoboralja Közhasznú Társaság jegyzett.
2007−ben emlékeztünk Esterházy János, a mártírsorsú po−
litikus halálának 50. évfordulójára. Ebből az alkalomból a
nyitraújlaki Esterházy−sírbolt fölé emlékkápolnát kívá−
nunk emelni. A kápolna egyben a közép−európai népek −
köztük a magyarok és a szlovákok − Esterházy Jánosáltal
hőn óhajtott megbékélését is szolgálni kívánja.
Jelenleg a kápolna tervezési munkálatai zajla−
nak. Nyitraújlak község képviselő testülete a kápolna lé−
tesítését támogatja, azt engedélyezi és befogadja. A terve−
zőt, Szűcs Endre építész személyében kiválasztottuk, a
tervváltozatok már készülnek.
Esterházy János 1901. március 14−én a nyitraújlaki
családi kastélyban látta meg a napvilágot. Itt van az a csa−
ládi sírbolt is, ahol édesapjának hamvai nyugszanak. A
község lakossága 60 év távlatából is hálával, elismeréssel
emlékezik a falu−közösséget éltető és istápo−
ló Esterházycsaládra.
Esterházy János 1957. március 8−án halt meg a morva−
országi Mírov börtönében. Hamvait kutatásaink ellenére
máig sem sikerült meglelni. Ha erőfeszítéseinket egyszer
siker koronázza, a hamvak Nyitraújlakon méltó helyet lel−
nek majd, a kápolna védelme alatt.
Az emlékhely létesítésének céljából a Rákóczi Szövet−
ség és a Csemadok kezdeményezésének égisze alatt sze−
retnénk összefogni a jóakaratú magyarokat, szlovákokat,
cseheket és lengyeleket.
Mivel Esterházy édesanyja lengyel volt, s hamvai a
morvaországi Mírovban valószínűleg egy sírba kerültek a
második világháború során ott szenvedett és kivégzett
lengyel és cseh szabadsághősökkel, közös emléküket
együtt ápoljuk lengyel és cseh barátainkkal is. Tudomá−
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sunk van arról is, hogy a nyitraújlaki szülőfalun túl, szá−
mos szlovák barátunk is tisztelettel adózik a szlovák nép−
pel való sorsközösség mellett számtalanszor hitet tevő Es−
terházy emléke iránt. Ezért a Visegrádi−együttműködés
szellemében szeretnénk, ha a négy nemzet fiai közösen
állítanának méltó emléket Esterházy Jánosnak szülőhe−
lyén.
Az emlékkápolna azonban csak úgy jöhet létre, ha an−
nak létrejöttét a család és az Esterházy szellemi örökségét
ápoló szervezeteken túl, anyagilag mindazok támogatják,
akik életét példaadó, mártíromságát pedig tiszteletreméltó
örökségként a magukénak vallják.
Ezért adakozásra szólítunk mindenkit, aki egyetért
szándékunkkal
és
kész
annak
támogatására.
ÖSSZEFOGÁSSAL KÖZÖS TÖRTÉNELMÜNK EGY
ÚJABB EMLÉKHELYÉT HOZHATJUK LÉTRE!
Az Esterházy emlékhely létrehozása szempontjából
minden forint, korona és zloty számít, de még ettől is töb−
bet jelent, ha közös szabadságunk eszméjének égisze
alatt példát tudunk mutatni a népeink közötti szolidaritás−
ban megnyilvánuló összefogásra is. Bankszámla száma−
ink: Rákóczi Szövetség: 11705008 – 20119193
„Nyitraújlak”
Zoboralja közhasznú társaság –
Podzoborie, n. o.: 5366183/5200 „Nyitraújlak” Külföldi
utalás esetén: Podzoborie, n.o.: IBAN kód: SK76 5200
0000 0000 0536 6183 A sírkertben Esterházy János sír−
keresztje A jelképes sír az újlaki tömbházak között talál−
ható. a mártírhalált halt politikus földi maradványait csak
az elmúlt években találták meg egy prágai (!) tömegsír−
ban.
Nyitraújlakon, Esterházy János szülőfalujában a szent−
misét követően a templom falai között felavatták azt a há−
rom nyelvű (szlovák, magyar, lengyel) emléktáblát, me−
lyet a Magyar Köztársaság Nagykövetsége és az Esterházy
János Polgári Társulás állíttatott a mártírsorsú felvidéki
gróf születésének 110. évfordulóján. A szentmise előtt
megkoszorúzták Esterházy János jelképes sírját. A vendé−
geket Ladányi Lajos, a Zoboralja Közhasznú Társaság ve−
zetője köszöntötte. Mint mondta, megtörni látszik a jég,
és hosszú évek után ismét magyar nyelvű mise lesz a
nyitraújlaki templomban. Ünnepi beszédet mondott
Heizer Antal is, aki bízik abban, hogy hamarosan eljön az
idő, hogy nem csak egy jelképes sír előtt fejezhetjük ki
tiszteletünket Esterházy János emberi nagysága előtt. Szá−

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2011/II.

60

mos közéleti személy vett részt az ünnepségen. Eljött Mé−
száros Alajos európai parlamenti képviselő is, Csáky Pál
politikus−közíró, Mártényi Árpád, az Esterházy János Bi−
zottság elnöke, Molnár Imre Esterházy−kutató, Peczár Kár−
oly, az Esterházy János Társulás elnöke. Lengyelorságból
is érkeztek, köztük Esterházy János két unokája. Peczár
Károly és Heizer Antal leplezték le az emléktáblát. Az em−
léktábla avatása egy magyar−szlovák összefogás − mondta
portálunknak Peczár Károly. „Molnár Imrével és František
Milkoškóval több hónapja vetettük fel ezt a gondolatot, és
nagy örömünkre nagy támogatást kaptunk az egyház ré−
széről. Eredetileg a templom külső falán akartuk elhelyez−
ni, ám a helyi plébános, Jozef Daško felajánlotta, hogy he−
lyezzük el a templomban, bévül“ − tette hozzá Peczár Kár−
oly. A szentmisét a nyitrai püspökség magyar ajkú helynö−
ke, Ďurčo Zoltán celebrálta. Hangsúlyozta, Esterházy hű−
séges volt hitéhez és a kereszthez.
Az emléktáblát Heizer Antal és Peczár Károly közösen
leplezték le. Heizer Antal elmondta, büszke az egyház−
ára, mely Szlovákiában megelőzte az államot, és mindent
meg fog tenni azért, ami erejéből telik, hogy Esterházy po−
litikai rehabilitációja is megtörténjen. Esterházy János
unokái tolmácsolták Esterházy Alice−nak (Esterházy János
lánya) is a köszönetét, és maguk is meghatódottan mond−
tak köszönetet Esterházy János emlékének ápolásáért.
(Felvidék.ma)
Az emléktábla magyar nyelvű szövege:
Az újlaki gróf Esterházy család emlékére, mely segítője
és támogatója volt a község lakosainak.
Készült e föld szülötte − a kommunista rendszer áldoza−
ta − Esterházy János képviselő születése 110. évfordulóján.
Esterházy János Polgári Társulás
Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetsége,
2011.III.13

Kassa (2011)
A Magyar Köztársaság Nagykövetsége, a Magyar Köz−
társaság Kulturális Intézete, a Kassai Polgári Klub és a Ma−
jor család közös szervezésében 2011. március 14−én Es−
terházy János Emléknapot tartottak Kassán.
Délután az Orsolya−rend templomában szentmisével
kezdődött a megemlékezés, ahol Ft. Pásztor Zoltán püs−
pöki helynök szolgált és Marfatti Esterházy Alice grófnő
üzenetét is tolmácsolta a jelenlevőknek. Majd a megem−
lékezők átvonultak a Csáky−Dessewffy palota udvarára,
mely a Major család magántulajdonában van, ahol meg−
próbálták méltósággal az ott „eldugott“ szobrot leleplezni
a mártírgróf születésének 110. évfordulója alkalmából, de
azt a szlovák ellentüntetők bekiabálásokkal többször is
megzavarták.
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című versét
a Thália Színház művészei adták elő, Varga Lívia magya−
rul, Illés Oszkár szlovák szavalta. Martényi Árpád, az Es−
terházy János Emlékbizottság elnöke mondott avatóbeszé−
det, melyet szlovákul Balassa Zoltán tolmácsolt. (a teljes
beszéd alább olvasható). A szobrot Lantos Györgyi szob−
rászművész készítette s ajánlotta fel, melyet Major György
úr és Szerencsés János kassai főkonzul leplezett le, s Pász−
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tor Zoltán püspöki helynök áldotta meg, majd következett
a kegyelet virágainak az elhelyezése. A koszorúzás köz−
ben Peter Kalmus helyi alkotó miután közvetlenül a szo−
bor leleplezésekor tiltakozásképpen beakarta tekerni toa−
lettpapírral a szobrot, később papírtekercsekkel is szerette
volna megdobálni. Pár magyar fiatal nem bírta ezt tétlenül
nézni, s méltatlanul a kegyeleti koszorúzáshoz dulakodás,
verekedés alakult ki a tömegben. Senki nem sérült meg,
feljelentést sem tettek. Az ünnepség végén azonban a fia−
talokat állították elő, s rendőrőrse vitték tiltott jelképek
használat miatt. Az emléknap nagyon rossz szájízzel és
mérhetetlen nagy elkeseredéssel ért véget kinek−kinek
megtérve otthonaiba vagy folytatódott a Pasztorációs Köz−
pontba, ahol sor került a Hommage ŕ Esterházy című kiál−
lítás megnyitójára, majd a Thália Színházba, ahol ünnepi
műsort tartottak a magyar forradalom és szabadságharc
163. évfordulója tiszteletére is. (Homoly Erzsó)
Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság el−
nökének avatóbeszéde:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
A Rákóczi Szövetség és a kebelében működő Esterházy
János Emlékbizottsága nevében szeretettel köszöntöm
Önöket. Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy ezen a mai
ünnepségen Önök között lehetünk!
Nagy öröm mindnyájunknak, hogy a sorban negyedik−
nek immár Kassán is szobra van Esterházy Jánosnak. Az is
örömre ad okot, hogy ilyen sokan vagyunk itt a szobor−
avatón, sokan, magyarok és szlovákok együtt!
Kedves Barátaim!
Nem kívánok itt és most Esterházy életrajzot mondani.
De itt és most két dolgot szeretnék kiemelni Esterházy Já−
nos politikai pályájából. Két momentumot, amelyek Kas−
sához kötődnek.
Az első, hogy Esterházy János Kassa képviselője volt a
prágai Parlamentben. Az 1935. május 19−i nemzetgyűlési
választásokon a két magyar párt összefogásával az Orszá−
gos Keresztényszocialista Párt jelöltjeként nyerte el a
mandátumot. Politikai ars poétikáját így fogalmazta
meg:”… a mi fő fegyverünk az, hogy mindenkor a törvé−
nyes alapon állva szellemi és erkölcsi erőinkkel akarjuk
kivívni mindazt, ami minket megillet.” Már első parla−
menti beszédében, 1935. június 25−én megfogalmazta,
hogy Csehszlovákiában a cseh−morva hegemóniával
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szemben szükség van Szlovenszkó autonómiájára. Akkor
magyar revíziós politikával vádolták. De az idő őt igazol−
ta. A 39−ben létrejött I. Köztársaság még német segítség−
gel alakult, de a szocializmus végét jelentő rendszerváltás
után, a 90−es évek elején már saját akaratból lett szlovák
autonómia, született meg az önálló Szlovákia.
Esterházy János pártelnöki és képviselői tevékenysége so−
rán nem rejtette véka alá magyar és keresztény voltát, de
mindig kiállt az egyetemes emberi jogok és a kisebbségek
jogai mellett. A baloldali Peéry Rezső erről később így fo−
galmazott: „Ragaszkodása népéhez nem a politikai karri−
er érdekében kialakított póz volt, hanem mélyen átélt, a
gyakorlatban megvalósuló felebaráti szereteten alapult.”
Tökéletes jellemrajz!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A második momentum, amiről itt és most, Esterházy le−
leplezendő szobra előtt meg kell emlékeznünk az az I.
Bécsi döntés nyomán kialakult, és Kassát is érintő helyzet.
A Felvidék, az etnikai határokat követő nagyobb részének
Magyarországhoz történő visszacsatolása 1938. novem−
ber 4−e és 12−e között zajlott le. Kassa átadására novem−
ber 11−én került sor. Ezen az alkalmon Horthy Miklós kor−
mányzó is jelen volt. Mint Kassa város képviselője, Ester−
házy János is a fogadó bizottság tagja volt. Itt elmondott
beszédében jelentette be, hogy ő Csehszlovákiában ma−
rad és sorsközösséget vállal azzal a 60−70 ezer magyarral,
akiknek szintén ez a sors jutott. Kifejtette, hogy „kezet
adunk az itt élő szlovák testvéreinknek és velük együtt
dolgozunk egy szebb jövőért.” Ugyanakkor tanácsként
hívta fel a figyelmét az új vezetésnek, hogy a visszacsatolt
területeken a „szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmé−
lyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhesse−
nek itt, mint ahogy azt mi magunknak odaát is követel−
jük.”
Kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy ezt a mondatot megismételjen! A
„szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszte−
letben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint
ahogy azt mi magunknak odaát követeljük.” Elgondolkod−
tató és ma is érvényes szavak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
És ez az ember koholt vádak alapján ebben az ország−
ban ma is viseli a háborús bűnös bélyeget. Ezért kell ezt a
szobrot félig−meddig eldugni a nyilvánosság elől! Ezen is
érdemes elgondolkodnunk! Kedves Barátaim! Kedves
szlovák és magyar Barátaim! Itt, Esterházy szobra előtt,
ahogy ő maga mondta, fogjunk kezet és dolgozzunk
együtt egy szebb jövőért! Egy olyan szebb jövőért, amely−
ben Esterházy János visszakapja becsületét és tisztességét!
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében avassuk fel és szen−
teljük meg Esterházy János szobrát!
2011. március 14−én, Kassán a szlovákiai magyarság
sorsát is jelképező Esterházy szobrát nem tudtuk megvé−
deni. − kezdi visszaemlékezését Köteles László.
„Kékszemű magyarok, szégyenkeznék a helyükben!“
hangzik el a hátunk mögött, mikor Balassa Zoltánnal az
Orsolyák templomából együtt igyekszünk az Esterházy−
szobor avató ünnepségére. A bennünket árjásító és szlo−
vák zászlóval felszerelt csoport a Csáky−Dessewffy palotát
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az utcától elzáró kapunál gyülekezik, ahonnan jól látszó−
dik a letakart szobor.
Már az ünnepség kezdete előtt többen arról beszéltek:
rendzavarásra lehet számítani. Így nem meglepő, hogy
körbe kell mennünk. A bejáratnál, − hivatalos meghívó hí−
ján − úgy tűnik, mindenkit beengednek. Az udvaron fél−
körben már kb. 200−250 ember várakozik. Sok ismerőst
fedezek fel, de legalább ugyanannyit hiányolok. Kajánul
megállapítom, hogy a magyar nagykövetség fogadásainak
legismertebb arcai nincsenek itt. Mindenki ünneplőben,
sok a kokárda és sok − kassai viszonyok között meglepő−
en − a fiatal. Az udvaron felsorakozott cserkészek között
meglepetésemre a 82 éves Magyar Ferencet is felfedezem.
Az udvar másik oldalán a Bódva−völgyéből érkező cso−
port álldogál, így hozzájuk csatlakozom. Jó a hely, csak a
hátunk mögött − karnyújtási távolságban, de már a ková−
csolt kapun túl − egy kifeszített szlovák állami zászlóval
ácsorgó, 15−20 főre gyarapodott csoport. Zavaró. Közel−
ségük folytán a következő háromnegyed óra alatt minden
megjegyzésüket egyenesben hallhatjuk.
Csoltkó Jenő közben méltatlankodik. Amikor be szeret−
ték volna jelenteni a koszorúzást, azt a választ kapták,
hogy „biztonsági szempont miatt, nem fogják felolvasni
őket.“ Ezt nem értem!!!
Megtelik az udvar. A számtalan kamera és fényképező−
gép is arra utal, hogy mindenki botrányt vár, melyet a ka−
pun túli csoport egyre erősödő beszólásai − „maďarskí
fašisti!“ − meg is erősítenek. A média mikrofonjai ilyenkor
mintegy vezényszóra feléjük fordulnak, és mint újsütetű
Esterházy−szakértőket faggatják őket.
Varga Lívia szavalja Illyés Gyula Egy mondat a zsar−
nokságról című versét. Közben egyre erősödik a hátunk
mögül a szlovák nemzeti csoport hangja. Illyés halhatat−
lan versét már többször hallottam, de először történik meg
velem, hogy nemcsak megértem, de át is érzem. Illés Osz−
kár szlovákul kezdi a verset szavalni, válaszul a fasisztá−
zó hangorkán megerősödik. A Thália Színház művészei
kezdik az ünnepséget. Dudás Péter üdvözli a jelenlévő−
ket.
Hiába forgolódom, a biztonsági kockázat és provoká−
ciós veszély ellenére látótávolságon belül egyetlen egyen−
ruhás rendfenntartót sem vélek felfedezni. Az eddigi ta−
pasztalataim alapján persze tudom, hogy a biztonsági
szolgálat tagjai itt vannak közöttünk, csakhogy az ő fel−
adatuk nem a rendfenntartás. Ellenkezőleg!!
Az Esterházy János Emlékbizottság nevében a budapes−
ti Martényi Árpád elnök mond ünnepi beszédet, Esterházy
János életútja és megnyilatkozásai alapján a szlovák−ma−
gyar megbékélés mellett érvel. Reakcióként a kívülállók a
bekiabálásokat megszakítják, és egy szlovák dalt, ha jól
emlékszem, a Hej, Slováci kezdetűt éneklik. Meg is meg−
állapítjuk, hogy az egyiknek meglepően jó hangja van.
Majd Balassa Zoltán váratlanul táskáját a kezembe nyom−
ja, s Martényi beszédét a tömegnek szlovákra fordítja.
Eközben egy mikrofont tartó fiatalember jelenik meg mel−
lettem, az ünnepség végén interjút kér tőlem. Láthatóan
nem tud hová tenni, bár valahonnan emlékszik rám. Mint
a Csemadok képviselőjét szeretne megszólítani. Ebben a
közegben nem szívesen állok kötélnek, végül megegye−
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zünk, hogy az ünnepség végén találkozunk.
A kassai és magyar nemzeti színekkel átkötött mellszob−
rot a sok terhet felvállaló tulajdonos, Major György és
Szerencsés János kassai főkonzul leplezi le. A szob−
rot
meglátva
meglepődve
állapítom
meg:
− Ilyen szomorú Eszterházyt még nem láttam!
− Csodálkozol, hogy szomorú? − reagál Csoltkó, − hiszen
ezekre néz! − bök a vállával a hátunk mögé, az ünneplő−
ket folyamatosan magyar fasisztáknak ituláló társaságra.
A szobrot Pásztor Zoltán püspöki helynök áldja meg, a
kinti tömeg ideiglenesen lecsendesedik, de csak azért,
hogy azután még nagyobb erővel törjön elő.
Ekkor egy hajléktalannak tűnő férfi, ki eddig a hátunk mö−
gött kószált, hirtelen előlépett és wécépapírral először
a mellszobor száját majd nyakát próbálja betekerni. Egy
mellette álló résztvevő automatikusan eltolja onnan az ak−
kor még meglepően szelíden viselkedő provokatőrt. Csala
Lia egy fotóssal leszedi a papír maradékait a szoborról, az
illetőt (Peter Kalmus kassai exhibicionistát) a következő
szavak kíséretében próbálják eltanácsolni a szobor köze−
léből:
− Prepáčte, toto si tu nemôžete robiť. Megrökönyödöm.
Mi kérünk tőle bocsánatot? Mi attól, aki nyilvánosan, ma−
gánterületen, magánrendezvényen meggyalázta a résztve−
vők nagytöbbsége által vértanúként tisztelt Esterházy Já−
nos szobrát?
A papírtekercset közben valaki kidobja az utcára, de
azt az utcai dalárdából visszadobják, ráadásul a hangok−
ból ítélve azt egy üres műanyag palack is követte.
Ekkor már Dudás Péter is megemelt hangon kéri fel koszo−
rúzásra a jelenlévőket. Először a szervezők koszorúznak,
majd mi is indulunk. Fejet hajtok a legnehezebb időkben
is férfiként viselkedő mártír képviselő emléke előtt. A fo−
lyamatos skandálás mellett lassan a helyemre indulok.
Egy pillanatra még megfordulok, és döbbenten látom,
hogy Kalmus egy fehér műanyagszatyorból újabb papírte−
kercset vesz elő, és a szobor felé dobja. Ezt már nem tu−
dom megakadályozni, de amikor ismét a táskába nyúl,
megfogom a kezét. Egymásnak feszülünk. Nagyon erős,
sikerül is kirántania az egyik kezét szorításomból. Egy pil−
lanatig megmerevedünk, de mielőtt reflexszerűen moz−
dulna a jobbom, érzékelem a reánk szegeződő kamerákat
és fényképezőgépeket. Lelki szemeim előtt látom a más−
napi cikkeket: „Egy volt magyar képviselő békés szlovák
tüntetőket ütlegelt“. Ellenfelem kihasználja megtorpaná−
somat, és kiszakítja a másik kezét is. Meglepetésemre nem
rám, hanem egy mellettünk álló vékony, szemüveges
srácra támad, megüti. Nagy a kavarodás. Egy jókötésű
srác kirántja Kalmus lábát, aki erre nagy puffanással
a földre esik. A jelenlévők közül egy−kettő már rámozdul−
na, de szerencsére próbálják őket szétválasztani. A szlo−
vák TV riportere is közéjük áll. A kapun túl erre jelszót
váltanak: „Poď von! Poďte von“!
Kalmus feláll a földről, és a számára biztonságos kerí−
téshez igyekszik. Előttem elhaladva, szóban még össze−
akaszkodunk. Felszólítom, hagyja abba a provokációt,
hagyja el az ünnepséget. Agresszívan válaszol:
− Keď to chcem, tak aj tu ostanem!
Ezután arra figyelmeztetem, hogy hívom a rendőröket.
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− Polícia, ma vôbec nezaujíma! − a reakciója.
(Ebben − a történések folytatását figyelve − neki lett igaza.)
Már nyúlnék a mobilomért, hogy hívom a rendőrséget,
miközben tudatosítom, hogy itt én is csak vendég vagyok!
A rendőrség hívása egyedül a szervezők joga.Ismét meg−
jelenik mellettem a szlovák TV riportere, és azt firtatja, mit
gondolok Esterházy Jánosról ill. az itt történtekről. Ester−
házy zsidókkal kapcsolatos kijelentéseiről vitatkozunk. Én
Esterházy tetteivel érvelek, hiszen egy politikust a tettei
minősítik, nem a nagy szavak. A koszorúzás lassan a be−
fejeződik, de még hallom a riporterek között pünkösdi ki−
rályságát ünneplő Kalmust. Alkotmányos jogaival érvel.
Ismét megemelkedik a vérnyomásom: alkotmányos jo−
gok? Magánterületen, magánrendezvényen, nyilvános, az
ünneplőket mélyen sértő és megalázó provokációval? És
mindezt büntetlenül? Hát az a bizonyos „holubičí národ“
mi vagyunk!
Az ünnepség befejeződik. Ezúttal a Himnusz és a Szó−
zat éneklése elmarad. Az udvar lassan kiürül, de a még
mindig nyilatkozó és felém mutogató Kalmust senki sem
küldte el oda, ahová papírtekercsével való. Kifelé tartva
keserű szájízzel tudatosítom a régi igazságot: A vesztes
hagyja el hamarább a csatateret! Az ünnepség után a Fő
utcán az Esterházy−kiállításra igyekezve egyik kassai isme−
rősömmel még Kalmusról vitatkozom. Ő csak egy extra−
vagáns művésznek tartja. Én meg megszégyenülve ér−
zem magam.
Utóhang: az ünnepségről természetesen hiányzó rend−
őrség még aznap megmutatja körmeit (no, ebben nem
sokban különbözik a Kaliňák− és a Lipšic−féle irányítás). A
rendőrök tiltott önkényuralmi jelkép viseléséért három
miskolci középiskolást előállítanak. Hasonlóan, mint aho−
gyan a máig kivizsgálatlan 2008−as dunaszerdahelyi szur−
kolóverés után, amikor is Királyhelmecen kellett gyorsan
magyar ellenségekre lelniük. Írásom egy pontos megörö−
kítésre
törekvő
szubjektív
visszaemlékezés.
Köteles László, a Csemadok országos alelnöke, az MKP
korábbi parlamenti képviselője.

Dunaszerdahely (2011)
A nemzeti gyásznapon leplezték le Dunaszerdahelyen
a felvidéki mártír Esterházy János gróf domborművét,
Lipcsey György, Munkácsy−díjas szobrászművész alkotá−
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sát. A rendezvényen több százan vettek részt, köztük köz−
életi személyiségek Felvidékről és Magyarországról egy−
aránt. Az ünnepi megemlékezés a Pázmáneum Társaság
és az Esterházy János Polgári Társulás szervezésében va−
lósult meg, a domborművet a Városi Művelődési Központ
melletti épületen, Dunaszerdahely Fő utcáján helyezték
el. Dunaszerdahely városa egyébként korábban egy utca
elnevezésével is tisztelgett Esterházy emléke előtt. A dom−
borműavatást szervező Pázmáneum Társaság nevében
Karaffa Attila ügyvezető elnök, önkormányzati képviselő
köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Magyarország
nagykövetét, Balogh Csabát, Veres Lászlót, a Magyar Or−
szággyűlés elnökének, Kövér Lászlónak a kabinetfőnökét,
Berényi Józsefet, a Magyar Koalíció Pártjának elnökét,
Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármestert, Duray Mik−
lós közíró−politikust, a Nyugat−magyarországi Egyetem
docensét, Csáky Pál közíró−politikust, Fenes Ivánt, az
MKP járási elnökét, Horváth Máriát, a Rákóczi Szövetség
Esterházy Emlékbizottságának képviselőjét, Lomnici Zol−
tánt és Szunai Miklóst, az Emberi Méltóság Tanácsának
képviselőit is. Dráfi Mátyás Jászai−díjas színművész szava−
latát követően az ünnepi beszédet Duray Miklós tartotta,
a hallgatóság több gondolatát tapssal fogadta (teljes
terjedelemben olvasható a 44. oldalon) . Az emlékművet
Pázmány Péter, Dunaszerdahely korábbi polgármestere
és Karaffa Attila leplezték le.

Gúta (2011)
2011. október 14−én délután a Gútai Római Katolikus
Plébánia a Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és
Gimnázium és a Keresztény Magyar Szövetség a gútai
Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium
kertjében felállította első Esterházy−keresztjét, amelyet Dr.
Herdics György c. apát áldott meg. Ünnepi beszédet Ha−
lász Béla és Decsi Katalin igazgatónő mondtak.

Szöveg az aktuális cikhez

Csúsz Péter és Duray Miklós leleplezik Esterházy losonci
emlékművét

Losonc (2011)
Október 21−én avatták fel Losoncon a Magyar
Kulturális Központban Esterházy János mellszobrát,
melyet a losonci születésű Duray Miklós politikus−közíró
és Csúsz Péter besztercebányai megyei képviselő (MKP),
a Kármán József Alapiskola igazgatója leplezték le.
lepleztek le.
A fából faragott mellszobrot a csicsói nemzetközi
fafaragó táborban Orník Strečko szlovén fafaragó
készítette. „Losonc is kötődik Esterházy Jánoshoz, hiszen
az Egyesült Magyar Pártnak a központi irodája az 1930−as
években Losoncon a Szilassy kastélyban volt, így gyakran
megfordult itt Esterházy János, a párt munkatársa,
képviselője“ mondta a Felvidék.ma portálnak Hahnné
Duray Éva, a Csemadok Losonci Alapszervezetének
elnöke.
A szép számban összejött közönség előtt Böszörményi
István ismertette a politikus életútját
politikai
szerepvállalását és azt, hogy a szobor, mely Nagy Géza
fafaragó ajándéka, miért került Losoncra.
Böszörményi István többek között hangsúlyozta, hogy
Esterházy következetes hirdetője volt a magyar−szlovák
egymásra utaltságnak és idézte a politikus szavait „ Mi a
szlovák népet…mindenkor testvérünknek tekintettük és
fogjuk is tekinteni a jövőben is.”
És, hogy miben kötődik Esterházy János Losonchoz? A
városban élő Szilassy Béla haladószellemű földbirtokos
is tevékenyen részt vett a politikai életben. 1920−tól elnö−
ke a Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki
Pártok Közös Bizottságának, melynek központi irodáját
Losoncon a Szilassy−kastélyban rendezték be. Szilassy a
Magyar Nemzeti Párt munkájában is szerepet vállalt,
1925−től 1929−ig, mint szenátor a prágai parlamentben.
Ez a tény teszi aktuálissá a szobor Losoncon való elhelye−
zését, melynek gondolata és kivitelezése Duray Miklós−
nak köszönhető, aki szintén jelen volt a szoboravatáson.
Elmondta, hogy Esterházy Jánost példaképének tekinti.
Arról is szólt, hogy reméli lehetőséget lehet teremteni ar−
ra, hogy a jelenleg rossz állapotban levő Szilassy−kastélyt
rendbe lehet hozni, mely méltó helye lesz Esterházy mell−
szobrának.
Összeállította: Homoly Erzsó
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Pro Probitate − A Helytállásért díj
Nagy János szobrászművész műalkotá−
sát és az oklevelet eddig a következő
személyek, csoportok, szervezetek
vehették át:

2011. október 23−án a komáromi Tisz−
ti Pavilonban immár tizennyolcadszor
adták át a Magyar Koalíció Pártja par−
lamenti képviselői által alapított Pro
Probitate − Helytállásért díjat.
A Pro Probitate díjat 1994−től adják
át a Magyar Koalíció Pártjának parla−

menti képviselői. Első alkalommal in
memoriam Esterházy Jánost méltatták,
ezzel egyben olyan üzenetet is adtunk
a díjnak, hogy a majdani kitüntetettje−
ink olyan emberek lesznek, akik Ester−
házy örökségének, értékrendjének kö−
vetői.

1994: Esterházy János, in memoriam,
1995: Zonctorony község (a magyar is−
kola megmentéséért),
1996: Lénár Károly lelki atya, 1997: a
Mindszenty−per elítéltjei,
1998: Janics Kálmán író−politikus,
1999: Ág Tibor népzene−kutató,
2000: Burján László lelkipásztor,
2001: Gáspár Tibor pedagógus,
2002: a Szlovákia Magyar Pedagógu−
sok Szövetsége,
2003: Jókai Színház,
2004: Turczel Lajos irodalomtörténész,
2005: Koncsol László író−költő,
2006: Takács András néprajzkutató,
2007: Stelczer Elemér (az Esterházy Já−
nos Emlékbizottság volt elnöke),
2008: Sidó Zoltán (pedagógus, a Cse−
madok volt elnöke),
2009: Szénássy Zoltán pedagógus,
2010: Dobos László író.
2011: Dolník Erzsébet

A csehországi magyarok is híven ápolják a mírovi börtönben
elhunyt és mindmáig cseh földben nyugvó Esterházy emlékét
A súlyosan beteg Esterházy János 1957.
március 8−án hunyt el a mírovi várbör−
tönben. Fél évszázadig azt sem lehetett
tudni, hol találhatók a mártír gróf ham−
vai (2007−től ismert, hogy Esterházy ur−
nája a prágai Motol nevű köztemető kö−
zös sírjában található) . A cseh− és mor−
vaországi magyarok azonban − ahogy
Rákóczi Anna, a Cseh−és Morvaországi
Magyarok Szövetségének elnöke megfo−
galmazta − magukénak vallva Esterházy
Jánost, híven ápolták és őrizték emlékét.
S teszik ezt ma is. Idén májusban immá−
ron 14. alkalommal emlékeztek a legna−
gyobb felvidéki magyarra Mírovban a
csehországi magyarok. E megemléke−
zést is a már említett Szövetség, vala−
mint a Coexistentia−Együttélés politikai
mozgalom (mely tavaly ünnepelte meg−
alakulásának 20. évfordulóját), illetve a

helyi szervek rendezték közösen. A
mírovi egykori rabtemetőben lévő jelké−
pes síremléknél helyi magyar szerveze−
tek, szlovákiai és anyaországi magyarok,
valamint a prágai magyar nagykövetség
képviselői koszorúztak és virágokat he−
lyeztek el. Az emlékezés virágait. Mert
minden egyes ilyen alkalom új és új em−
lékművet állít a „magyarok Krisztusá−
nak", hiszen minden ilyen ünnepséggel,
koszorúzással, emlékezéssel erősebbek
leszünk: hitünkben és igazunkban egy−
aránt. A lángot őrző csehországi magya−
rokat − az Esterházy hamvai fölött őrkö−
dőket − tisztelet illeti ezért a szolgálatért.
Mírov község is törődik a Csehország
területén álló egyetlen Esterházy−em−
lékművel − az Esterházy János Emlékbi−
zottság és a Rákóczi Szövetség ezért
még 2007−ben Esterházy János Emlék−

érmet adományozott a morvaországi
településnek.
(Felvidék.ma)
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Esterházy Emlékérem
1995: Duray Miklós és egykori munkatársai (csehszlováki−
ai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága)
1996: pozsonyi Esterházy János Közművelődési Klub
(Scheniererné Wurster Ilona), Popély Gyula történész, Tóth
László író
1997: 1. sz. Esterházy János Cserkészcsapat
1998: Stelczer Elemér, Molnár Imre történész
1999: Pröhle Henrikné Samarjay Éva, Balassa Zoltán törté−
nész
2000: Halzl József, Cseh−és Morvaországi Magyarok Szö−
vetsége (Mónus Ferenc)
2001: Magyar Koalíció Pártja (Bugár Béla), Frantisek
Miklosko szlovák kereszténydemokrata politikus, Lénárt Kár−
oly atya
2002: Lazarovics Ernő
2003: Erdélyi Géza ref. püspök, Szlovákiai Magyar Peda−
gógusok Szövetsége
2004: Frideczky János, a Pozsonyi Kaszinó alapítója, ko−
máromi Selye János Kollégium
2005: Burián László katolikus pap, Hetényi Józyef, Ester−
házy rabtársa
2006: Kassai Thália Színház, Búcs község
2007: Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépis−
kola, Alsóbodok, illetve a csehországi Mírov község
2008: Pázmáneum Polgári Társulás, Remény c. folyóirat
2009: Cservenka János és az általa alapított hidaskürti Kö−
zépfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadé−
mia, illetve a Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa
2010: CSEMADOK, illetve Kovalcsik Cirill ferences atya

A Rákóczi Szövetség mellett működő Esterházy János Em−
lékbizottság alkotta meg 1991−ben az Esterházy Emlékér−
met, melyet minden évben olyan személyek, illetve szerve−
zetek, intézmények kapják, akik−amelyek sokat tettek a fel−
vidéki mártír politikus, gróf Esterházy János rehabilitálásá−
ért vagy szellemi örökségének népszerűsítéséért, illetve ki−
emelkedő munkát végeztek a felvidéki magyarság értékei−
nek gyarapításában.
Az Esterházy Emlékérmet ezidáig az alábbi személyek, szer−
vezetek vehették át:
1991: Esterházy−Malfatti Alice grófnő, Hites Kristóf bencés
szerzetestanár
1992: Janics Kálmán orvos, a Mindszenty−per elítéltjei:
Lipcsei Gyula, Krausz Zoltán, Mészáros Gyula és Hajdú
László
1993: Ébert Tibor író, Komáromi Jókai Színház Társulata
1994: Nagy János szobrászművész, Mayer Judit irodalmi
szerkesztő

Idén a felvidéki Diákhálózat kapta az Esterházy Emlékér−
met, melyet a szervezet képviselői a Magyar Köztársaság
Országgyűlésében tartott Esterházy−emlékülésen vehettek
át márciusban. Ezzel nem csak a Szlovákiában és Csehor−
szágban tanuló magyar egyetemisták kulturális és érdekvé−
delmi szervezeteként működő Diákhálózat közéleti, kultu−
rális és érdekképviseleti tevékenységét ismerték el, hanem
az Esterházy János szellemi örökségének ápolása terén vég−
zett munkásságát is. A kitüntetés átadása alkalmából Ugron
Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára mondott laudációt,
melyben kiemelte: 1990−ben a Diákhálózat tagszervezete,
a Juhász Gyula Ifjúsági Klub, ferde keresztet állítva, jelké−
pes sírt emelt Nyitraújlakon, elsőként állítva emléket Ester−
házynak a Felvidéken. 2007−ben, Esterházy halálának 50.
évfordulója kapcsán a Prágai Ady Endre Diákkör tagjai
Nyitraújlakra látogattak, ahol eltávolították Esterházy édes−
apjának sírkövéről a gyalázó, szlovák nyelvű "GYILKOS"
feliratot. Önerőből kijavították a kerítést, és megtisztították
a sírkertet. Ezután Köteles László parlamenti képviselő se−
gítségével, a DH és az Ady Endre Diákkör felajánlásaiból
jelképes vaskeresztet helyeztek el Nyitraújlakon. Nem sok−
kal ezután pedig, amikor a sajtóból kiderült, Esterházy föl−
di maradványai Prágában nyugszanak, a prágai diákkör si−
etett a helyszínre először, mécsest gyújtva a mártír politikus
sírja felett.
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Vándorol és sikert arat a „Hommage a Esterházy” kiállítás

A Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének épületében, Po−
zsonyban március elsején kezdődtek az Esterházy János Em−
léknapok, Esterházy János születésének 110. évfordulója al−
kalmából, melynek keretében bemutatták a két évvel koráb−
ban vándorútra kelt "Hommage a Esterházy" vándorkiállítást
a Pozsonyi Magyar Galéria művészeinek alkotásaiból. Napja−
inkra a vándorkiállítás helyszíneinek a száma már tizennégy−
re emelkedett. A Pozsonyi Magyar Galériát működtető pozso−
nyi szervezetek, elsősorban a Pozsonyi Műtermek szabad
művészeti társulás 2007−ben, Esterházy János halálának 50.
évfordulója alkalmából hirdették meg pályázatukat, amely−
nek köszönhetőn értékes alkotások születtek felvidéki magyar
képzőművészek, majd magyarországi, sőt kanadai magyar

művészek bekapcsolódásával. A gyűjteményt 2008−ban elő−
ször a Pozsonyi Magyar Galériában mutatták be, majd a ko−
máromi Limes Galériában is nagy sikert aratott. Kassán, 2011
márciusában a kiállítás megnyitóját egybekötötték a mártír
felvidéki gróf mellszobrának leleplezésével. Legutóbb, 2011
októberében a szlovéniai Lendván, az ottani magyarság talál−
kozó helyén, a Bánffy Központ kiállító termében tekinthették
meg az érdeklődők. A szlovéniai megnyitón Kiemelték azt a
bátor alkotói kiállást, melyet nemzetiségük, nemzetük, s pél−
daképeik irányába tanúsítanak az itt kiállító képzőművészek,
akik korántsem burkolództak be a ma oly divatos művészi
anonimitás kényelmes fátylába, s bátran vállalják hitüket,
nemzetüket, nemzetiségüket, egyben jeles tiszteletüket fejez−
ve ki − nemzeti mártírjaink irányába. Magyarországon megte−
kinthették a kiállítást többek között Budapesten, Zalaegersze−
gen, Tatabányán, Szombathelyen, Sopronban is. Lendva után
Lenti, Csurgó és Nagykanizsán tervezik bemutatni a képző−
művészeti anyag, mely "visszavándorol" majd a Felvidékre. A
22 felvidéki −és anyaországi alkotó 42 művét tartalmazó gyűj−
temény tavasszal a Felvidéknek azon részeit járja majd, ahol
ezideig még nem volt kiállítva a gróf Esterházy János nemes
emlékét őrző gyűjtemény. Kalita Gábor, a kiállítás kurátora
elmondta: "Joggal lehetünk büszkék a Hommage Esterházy
János festmény−, szobor és grafikai gyűjteményünkre, amelyik
már három éve járja a Kárpát−medence magyarlakta vidékeit,
ezzel is erősítve a felvidéki képzőművészeti élet rangos helyét
térségünkben."
(on)
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