
 

Magyar volt és Ember – 
közép-európai mártír 
 
Igen, gróf Esterházy Jánosról van szó, akit a cseh és szlovák jogrend (?) máig háborús bűnösnek tart. 

Mi, magyarok, lengyelek mint szentre is feltekinthetünk rá, kit a XX. század sok ocsmánysága és gyalázata 
mártírnak tett. 

Nyitraújlakon született (Veľké Zálužie) 1901. március 14-én, apja magyar, anyja lengyel grófnő. 
Közéleti pályafutását a trianoni döntés után kezdte. Önrendelkezési jogot követelt a prágai parlamentben 
képviselőként, nemzeti, vallási és a kulturális fejlődés biztosítását. Amikor 1938-ban a bécsi döntés szerint 
visszakerült Magyarországhoz a Trianonban elcsatolt felvidéki magyar terület, ő Szlovákiában maradt, hogy 
képviselő-védelmezője lehessen a mintegy hetvenezer Szlovákiában maradt magyarnak. Hiába emelt szót az 
üldözöttek védelmében, hiába nem szavazta meg egyedüliként a deportálási törvényt, hiába segítette a 
lengyel és más menekülteket, mindent hiába: koholt vádak alapján letartóztatták, elítélték és szibériai 
táborokban sínylődött. Ezalatt a csehszlovák népbíróság mint hazaárulót, mint fasisztát és mint a 
csehszlovák állam bomlasztóját halálra ítélte. Ezt kegyelemből életfogytiglanra változtatták, és a 
morvaországi Mirov börtönében 1957. március 8-án elhunyt.  

Személyében a szlovákiai magyarságot marasztalták el és tették háborús bűnössé. S ezt a határozatot 
mind a cseh, mind a szlovák törvénykezés életben tartja, mert ellenkező esetben a több ezer kitelepített és 
deportált magyar mellett mintegy hárommillió teljes vagyonától megfosztott és szülőföldjéről száműzött 
németet is kárpótolnia kellene (akárcsak egy kiválasztott nép esetében ez már megtörtént …). 

Esterházy János a XX. században járta végig Jézus urunk keresztútját. Életútja példaképpé emelkedett, 
küzdelme, harca az igazságért ránk, ma élő magyarokra, lengyelekre, emberekre testálódott. Eljön majd az 
idő – hisszük –  , amikor az igazság diadalt arat, lemossák róla a gyalázatot, mint rákentek a galád 
politikusok, a számító érdek és hatalom.  

Lassan, nagyon lassan, de van haladás mégis ezen a téren. Az Európai Parlamentben 2008-ban arcképét 
helyezték el – még ott is! A lengyel elnök a Polonia Restituta kitüntetéssel ismerte el Esterházy János 
érdemeit. Búcson, Kassán, Ipolynyéken és máshol szobrot emeltek tiszteletére a bátrak, a hűséges 
közösségek. A budapesti Szép utcában minden évben a Rákóczi Szövetség rendez megemlékezést és 
Esterháy-emlékéremmel tünteti ki a mártír rehabilitációja érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyiségeket. 

Prágában az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért fejt ki áldásos tevékenységet 
évek óta. A Prágában élő magyarok e neves célért is munkálkodó egyesülete dr. Kocsis László Attila 
irányításával az idén is megható ünnepséget szervezett március 8-án, Esterházy János halálának 61. 
évfordulóján. A prágai magyarok, a Magyarországról és a Felvidékről is érkezett résztvevők a Motol 
városrész temetőjében gyülekeztek, hogy leróják kegyeletüket a kommunizmus áldozatainak emlékművénél, 
amelyen Esterházynak is emléktáblája van. 

Boros Miklós prágai magyar nagykövet, František Šedivý, a Cseh Politikai Foglyok 
konföderációjának alelnöke, Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke, az Esterházy János 
Emlékbizottság elnöke, Stanislaw Gawlik, a Coexistentia-Együttélés lengyel tagozatának elnöke, valamint 
Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke mondtak méltató beszédet. A 
koszorúzók között volt a Palóc Társaság küldöttsége is, amely a Szövetség a Közös Célokért szervezetet is 
képviselte az ünnepségen. 

A tavaly megnyílt Prágai Magyar Katolikus Plébánián állófogadással folytatódott a megemlékezés, 
ahol Balga Zoltán, Palócföldről származó lelkipásztor köszöntötte a vendégeket és szólt a küldetésről, az 
emberi tisztességről és méltóságról, a keresztényi magatartásról. A Via Nova ICS és az ugyancsak tavaly 
működését megkezdő Esterházy Akadémia elnöke, Gubík László ismertette az intézmény célkitűzését, 
amely Esterházy szellemében kíván hatni a fiatal magyar nemzedékekre. Szabó Péter versét testvére, Ede 
olvasta fel. Z. Urbán Aladár, a SzaKC és a Palóc Társaság nevében üdvözölte a résztvevőket. Végül a 
házigazda Kocsis László Attila, az EJT elnöke köszönte meg az együttlétet.(Ez utóbbi három szöveg lejjebb 
olvasható). 



A prágai megemlékezés szép színfoltja volt a Kárpát-medence szerte tartott Esterházy-ünnepségeknek. 
Bizonyítása annak, hogy Esterházy János példamutatása él a magyar emberek tudatában, szellemisége egyre 
többeket érint meg, amely végső soron a nemzeti egységet, az összetartozásunkat is erősíti. 

Elhangzott a Prágai Magyar Katolikus Plébánián 

- - - - - - - - - - 
 
Szabó Péter 

Sötét árnyak 
  
Sötét árnyak, vérbefojtott vágyak, 
Élettelen testek, mint elhajított tárgyak, 
Néma lett és komor, megdermedt a lét, 
Gyilkolt a szándék elérve a célt. 
  
Gyilkos golyó vette el a fiatalok éltét, 
Gyilkos kéz oltotta ki mindkettejük vérét, 
Az életüket adták, mert bíztak a jóban,  
Az igazságot keresték a latyakos hóban. 
  
Ki volt a felbujtó és ki volt a tettes, 
Gaztettől e világ már nem lehet mentes? 
Veszniük kellett, mert így döntöttek mások, 
Az egeket verdesik, sajnos, a csalások. 
  
A polipnak csápjai mily messzire elérnek,  
A hatalomért cserébe nem keveset kérnek.  
Az erkölcs  és becsület oly ritka vendég 
Ott, ahol állandó lakos volt az nemrég. 
  
Meg kellett halniuk, mert így döntöttek mások, 
A fiúnak, mert feltárta előttünk a vad igazságot, 
A leánynak, mert mellette állt és szerette a társát, 
Gyilkos kéz szabdalta meg mindannyiunk álmát. 
  
A gazságot titkolni sokáig nem lehet, 
Elvehetnek érette még számtalan életet, 
De győz majd az Igazság a sok gonosztett felett, 
Ne hagyjuk magunkat, óvjuk az Életet!  
  
A fiatalok életét még ha el is vették, 
Az eszmét, mit képviseltek el nem söpörhették. 
Hazugságra építeni társadalmat nem lehet, 
Ha nem hagyjuk magunkat, győz majd a Becsület ! 
 

- - - - - - - - - - 
 
 



Tisztelt Emlékezők! 
 

Palócmagyari szeretettel köszöntöm a Szövetség a Közös Célokért (SzaKC) és a Palóc 
Társaság nevében Esterházy János  tisztelőit, a magyar vagy más ajkú testvért, akik most 
összetartozva kegyelettel emlékezünk a XX. század egyik legnagyobb magyarjára. 

„Gróf Esterházy János a Monarchia látszólag felhőtlen ege alatt látta meg a 
napvilágot, de még a felnőttkor küszöbére se lépett, amikor elérte őt az első világháború, 
majd az azt követő trianoni döntés… - állapította meg Molnár Imre Esterházy-kutató, 
társaságunk egyik alapítója. - A trianoni diktátumot haláláig a magyarság és egyben saját 
élete legnagyobb tragédiájának tartotta.  Azt kellett tapasztalnia, hogy a népe sorsát 
közvetlenül érintő történelmi események, a feje fölött, az ő és népe akaratával távolról sem 
egyező módon mennek végbe. E felismerésből fakadt az a minden elnyomottal, szenvedővel 
szolidaritást vállaló, vállalni tudó magatartása is, mely a kényszermunkatáborok és 
börtönfalak között az egyetemes emberi értékek példaadó képviselőjének magaslatára emelte 
őt fel. Tanúja volt … a határok ide-odatologatása nyomán járó mérhetetlen sok emberi 
tragédiának…” 

Batta György költő pedig úgy véli, hogy „Esterházy János személyében olyan 
példaképet kaptunk, akit a szívünkben máris szentként tisztelhetünk és szerethetünk.  
Esterházy mindnyájunkért élt, ő volt közülünk a huszadik században az egyetlen, aki Jézust 
követve végigjárta a keresztutat…” 

Nem véletlenül idéztem e két „felvidéki lámpás” nem mellesleg palócmagyar 
gondolatát. Jobban, igazabban, életképszerűen aligha lehet  megfogalmazni, mit jelent 
nekünk magyaroknak, a közép-európaiaknak Esterházy János életútja, példája, mártíromsága. 

Hiszen a közép-európai történelem sorsfordulói az itt élő magyarság sorsfordulói is 
egyben. Székely, matyó, palóc, együtt: mind magyar.  A sorsfordulók magyarként érték a 
palócságot is, magyarként szenvedték meg, amit rájuk mért a történelem, magyarként élték át 
a vészterhes időket vagy magyarként tanulták meg a túlélés módozatait.  

Megismerni és ismerni elődeink göröngyös évszázadait, harcát a szülőföld 
megtartásáért az éppen alkalmi ellenség ellen és küzdelmét a megmaradásért, a magyarnak 
maradásért egyet jelent a hűséggel az előttünk élt nemzedékekhez, vagyis történelmünkkel, 
édesanyai magyar nyelvünkkel, kultúránkkal: ÖRÖKSÉGÜNKKEL. 

 Ez bizony napjaink embert próbáló kihívása is, s hiszem, hogy e küzdelemben bár 
eleshetnek közülünk ezeren, de mindig vannak s lesznek is, akik megtanulják, megőrzik a 
példát, magatartásukkal ezt tanítják a mindennapokban és ezt a példát adják tovább az ifjabb 
nemzedéknek. 

 Mert a testet megölhetik, kik ellenünkre törnek, de a lelket nem tudják elpusztítani. S 
lélekben erős a magyar, szűkítve: erős a palóc s tapasztalom: egyre erősebb. Nemcsak 
Mikszáth bátyánkra gondolok, kinek áldásos irodalmi működése magas rangra emelte a 
palócságot, hanem azokra a most középiskolás fiatalokra is, akik a Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére  a Palóc Társaság által már 22. alkalommal meghirdetett pályázatunkra küldték el 
jobbnál jobb dolgozataikat s akik éppen a palóc önazonosság-tudatuk kibontakozását 
örökítették meg ragyogóan. Fülek, Kóvár, Inám, Ipolyság stb. fiataljainak lelke virágba 
borul, ha szülőföldjük, a Palócföld szépséges tájairól írnak, az ük-, déd-, és nagyapák 
hétköznapi vagy háborús történeteiről mesélnek, az emberi és nemzeti sorsfordulókról 
festenek képet, melyek fényszórói, példái lettek mai életüknek.  

Baráti Tamás ipolysági diák írta:   



„Korunkban a hazafiság s a hazaszeretet nem követel mártírhalált. Csupán egy 
erkölcs- és eszmerendszert, s egy parányi szikrát, egyfajta tettrekészséget. Gondoljunk bele, 
őseink még a háborúk közepette is büszkén vonultak magyar zászlók alatt a harcba. Az 
egyénnek tudnia kell, hogy hova tartozik, honnan való. A hazatalálás folyamata az egyén 
élete végéig tart.”  
   Egy inámi gimnazista vallomása:  

”A feltétlen hazaszeretet, ami a legszebb és legigazabb szeretet e világon….a lélek 
legmélyebb pontjaiból indul apró parázsként, és gerjed hatalmas lánggá, amely nem alszik ki 
soha. Mert aki szereti a hazáját, az egész életében szereti azt. Ez az a láng, amit senki ezen a 
földön … nem tud elvenni az embertől.” 

E sorok igazolják, hogy Palócföldön él a hűség a magyar hazához, a Kárpát-medencei 
szülőföldhöz, a magyar anyanyelvhez, az örökölt évezredes magyar kultúrához. Magyar 
fiatalok, ha tetszik: palóc ifjak e hűség hordozói, magyar jövőnk reménységei.  

A Jézus-követő Esterházy életáldozata nem volt hiábavaló és példaképpé 
magasztosodott előttünk! 
 
Z. Urbán Aladár elhangzott beszéde a Prágai Magyar Katolikus Plébánián 
 

- - - - - - - - - - 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves 
megemlékező Esterházy János-tisztelők! 
 

Kérem, engedjék meg, hogy a rendező szervezetek, nevezetesen  az Esterházy János Társulás az Emberi 
és Keresztény Értékekért és a Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága 
nevében megköszönjem mindnyájuknak a részvételüket ezen a megemlékezési ünnepségen, melyet az egykori 
Csehszlovákia magyarságának egyik vezéralakja, gróf Esterházy János vértanú születésének 117. és halálának 61. 
évfordulója alkalmából tartunk. Külön köszönetet érdemelnek a szónokok a motoli kegyelethelyen és az itt 
elhangzott ünnepi beszédeikért, valamint a Prágán kívüli résztvevők, tisztelt vendégek, akik nem törődve a 
fáradsággal, hosszú utat tettek meg, hogy velünk együtt leróják kegyeletüket mártírunk nagysága előtt. 

A tavalyi jubileumi megemlékezéshez képest most ugyan szerényebben, ám ugyanolyan nagy tisztelettel és 
kegyelettel emlékezünk gróf Esterházy Jánosra, aki minden erejével és tudásával  nemzetét és szülőhazáját 
szolgálta, akit a hit, a remény és a szeretet,  az igazságba, igazságosságba, szabadságba és a demokráciába vetett 
hite vezérelt minden tevékenységében. E nemes eszméi miatt  mártíromságot szenvedett, életével fizetett érte, de 
mélységes emberségével, ájtatosságával az emberi és keresztény erényeknek, értékeknek örök példáját adta az 
utókor számára. 

Örvendetes, hogy az idén is  szép számban jöttünk össze  megemlékezni mártírunkra. Ez arra vall, hogy 
hamvainak  Prágából szülőföldjére történt hazavitele után, amire egy évvel ezelőtt került sor,  prágai 
kegyelethelye  továbbra is megmarad hagyományos zarándokhelynek az Esterházy-tisztelő magyarok, lengyelek 
és csehek  számára. Ez természetes, hiszen itt harcolt parlamenti képviselőként a magyarok jogaiért, a népek, 
nemzetek közötti békés együttéléséért, itt raboskodott, szenvedett a börtönökben, itt van emléktáblája a 
kommunizmus áldozatainak közös sírja felett felállított emlékművön, földi maradványainak korábbi 
nyugvóhelyén.  

Kérem,  járjanak el ide minden évben, és hozzák magukkal családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket is. 
Mindnyájukat nagy szeretettel fogjuk várni. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 
 

(PhDr. Kocsis László Attilának, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért elnökének 
zárószava a Magyar Katolikus Parókián) 
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