
ÉVFORDULÓK 

Esterházy János 
életútja 

Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraúilakon, az Esterházy család galántai 
ágából. Családiában az ismertebbek közül való Jeszenák János báró, aki 1849-ben Nyitra 
főispánjaként lett a szabadságharc vértanúja. Nagyatyja, gróf Esterházy István, Pozsony 
főispánja, a magyar szabadságharcban huszárkapitányként harcolt, jutalma ezért Kufstein 
lett. Atyja, Esterházy János gróf, Ottó főherceg segédtisztje, a magyar főrendi házban 
ellenzéki magatartásáról lett Közismertté. Korán meghalt (1905), özvegye, Tarnowska 
Erzsébet egyedül nevelte három gyermekét: Máriát, Lujzát és Jánost. Esterházy János a 
gyermekkorában édesanyjától kapott kincsét, a „nemzetszeretet" és a „keresztény hitet" 
utolsó lehelletéig megőrizte. Ö maga két gyermeket nemzett: Jánost és Alicét. János fia 
középiskoláit Budapesten végezte, majd birtokaira vonult vissza gazdálkodni. Fiatalon 
bekapcsolódott az Országos Keresztény Szocialista Párt munkájába. 1932. december 14-én 
Ó-Tátrafüreden választották meg az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökévé. 

Az 1935-ös parlamenti választásokon képviselői mandátumot szerzett, bár beszédeinek 
viharos hatása miatt a rendőrség nemegyszer feloszlatta a választási nagygyűléseket. A cseh 
hatalmi hegemóniát a legérzékenyebben a sajtócenzúra támadása és a magyar—szlovák 
összefogás Kérdéseinek hangoztatása érintette. Első parlamenti beszédében 1935. június 
25-én világosan kifejtette: „Megkérdezésünk nélkül csatoltak minket Szlovenszkóhoz, akkor 
legalább azt elvárjuk, hogy kisebbségi, kulturális, nyelvi és gazdasági jogainkat a mindenkori 
csehszlovák kormányok 100%-ig betartsák." 1 Parlamenti viharokat kiváltó beszédeiben 
(szinte minden alkalommal elsőnek jelentkezett szólásra) a közbevetésekre azonnal válaszolt, 
cseh, szolvák vagy német nyelven. Választási körútjain felváltva tartott magyar és szlovák 
nyelvű beszédeket. Interpellációiban a magyar falvak neveinek elszlovákosításától kezdve az 

' PMH 1935. június 27. 1-2. old. 

10 



iskolai, gazdasági-szociális kérdéseken át a kulturális ügyekig a kisebbségi élet palettájának 
minden árnyalata helyet kapott. 1936-ban a két magyar párt (az Országos Keresztény 
Szocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt) egyesülésekor az egységes magyar párt ügyvezető 
elnökévé választották." Aktivitása ekkor szélesedett ki igazán: jószerivel alig van Szlovákiá-
nak olyan magyarlakta települése, ahová - nem sajnálva idejét, nem ismerve fáradságot - ne 
látogatott volna el személyesen. A politika szerinte megérzés kérdése. Pontos ráérző és 
azonnali ítélőképessége segítette, hogy helyesen tudjon dönteni a politikai zűrzavarokban is. 
„A nagy döntések pillanatában ez a könnyelmű, örökké mosolygó férfi római magatartásról 
tett bizonyságot" — írja Peéry Rezső. Nem a politikai lavírozás, hanem álláspontjának 
állhatatos védelme jellemezte őt. A Csehszlovák Köztársaság politikai viszonyai közt a tiszta 
demokrácia felé vezető alkotmányosság európai hagyományainak képviselői közé sorako-
zott föl. 

Az 1938-as év viharos gyorsaságú eseményei közepette sem a feltétel nélküli lelkesedésre, 
hanem a mérsékletre, a józan ész és a döntőképesség megőrzésére szólította fel a lakosságot. 
Amikor a Szudéta Német Párt vezetői valóságos harcot kezdeményeztek a szudéta német 
területek „felszabadításáért", akkor a szlovákiai németek vezetője, Franz Karmasin felke-
reste Esterházyt is, hogy a magyarok is csatlakozzanak ahhoz a küzdelemhez, amely 
kivívhatja a „Trianoni Szerződés" revízióját. Esterházy János a párt vezetőjének elutasító 
választ adott: „A Magyar Párt nem csatlakozik a szudéta küzdelemhez, mert ez magával 
vonhatja egy új háború kitörését." 

Az igazi meglepetést azonban azzal okozta, hogy Kassa képviselőieként a város átadásakor 
bejelentette - a Szlovákiában maradt mintegy 65-70 ezer magyarral vállalt sorsközösségben 
- Szlovákiában maradását. Többek közt azt mondta: „Mi, ittmaradt magyarok ígérjük, hogy 
kezet adunk az itt élő szlovák testvéreinknek és velük együtt dolgozunK egy szebb jövőért. 
Az ideát lévő magyaroktól pedig kérem, hogy az idecsatolt szlovákok nemzeti érzéseit 
tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy 
azt mi magunknak odaát követeljük."4 

A Magyar Párt tevékenységét azonban gyakorlatilag megbénították. 1938-tól 1945-ig a 
párt számára tilos volt a politikai nagygyűlések és a demonstrációk szervezése. 

Esterházy jószerével csupán a sajtón keresztül érintkezhetett a tömegekkel. Korlátozták a 
szlovákiai magyar gyerme kek és fiatalok magyarországi utazásait, 1939. szeptember 12-én 
pedig rendőri felügyelet alá helyezték a párt vezetőjét, Esterházy Jánost is. 5 E szorongatott 
helyzetben Esterházy szinte állandó munkatársává vált a szlovákiai magyar sajtónak és 
könyvkiadásnak. A lap betiltása és a szerkesztőség bezárása után Budapestre sietett, hogy a 
magyarországi szlovákság számára kijárjon egy napilapot, melyért cserébe ő is egy új 
napilapot és egy hetilapot tudott alapítani. Ez a napilap lett az 1944-ig működő Magyar 
Hírlap, melynek szerkesztőségében összevonta a korábbi két sajtóorgánum, az Esti Újság és 
az Új Hírek legjobb munkatársait. Köztük akkor már több, baloldali nézetei miatt üldözött 
szlovákiai magyar értelmiségi is helyet kapott. Az állandó gáncsoskodások, politikai 
támadások csak fokozták munkakedvét. Közszájon forgott több mondása, pl.: „Kibírtuk a 
Bach-korszakot, kibírjuk a Mach-korszakot is." 1939 végén, amikor legjobban gyülekeztek 
a magyarság felett a viharfelhők, az Esti Újság riportere álláspontjának és magatartásának 
alakulásáról kérdezte Esterházyt: „Sem álláspontom, sem magatartásom nem függ attól, hogy 
ez vagy az a kormány ezt miképp méltányolja, mert a kormányok élete mulandó, a népeké 
azonban örök, hacsak maguk nem ássák alá létüket" - válaszolta. 

A földreformmal kapcsolatos magyarországi vitákra reagálva egy agrárföldrajzi kiállítás 
kapcsán táviratban üzente meg a magyar arisztokráciának, hogy neki 5 ezer holdjából csak 250 
hold ját hagyták meg szántóföldnek és mellette 600 holdnyi erdeje maradt, mégis elégedett, 
sőt ennél nagyobb áldozatra is készen áll, ha erre lesz szükség. A magyar arisztokratatársada-

2Híradó 1936. június 23. 1-3. old. 
iPeéry Rezső: A két Esterházy, i. m.: Malomkövek között, EPMSZ, Bern, 1977. 54. old. 
4Magyar Nemzet 1938. november 12. 2. old. 
5Pesti Magyar Hírlap, 1939. szeptember 10. 3. old. 
bSzalatnai Rezső memoranduma: A csehszlovákiai magyarok 1938-1945 között II. rész - Regio 
3. 170. old. 
7Esti Újság, 1939. december, karácsonyi szám 3. old. 
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lom fölzúdulása ellenében Kodolányi Tános köszönte meg a Magyar Nemzet hasábjain a jól 
érthető üzenetet. „Emlékezzünk csak, Móricz Zsigmond azt írta annak idején, hogy a 
csehszlovákiai magyar ifjúság mélyebben magyar, mint a magyarországi, őszintébben nézi és 
vallja az életet, bátrabban vallalja, következetesebben szolgaija. És most íme Esterházy János 
gróf tanítja ki nagybirtokos osztályunkat áldozathozatalból, sorsvállalásból, hitből, korsze-
rűségből. ő, aki ottmaradt a kis töredékmagyarság élén, egy sorsban vele, primus inter 
pares. "8 Az őt magát és pártját érő politikai sortűznek az volt az egyetlen oka, hogy nem 
alkudott meg az egyre zajosabb handabandázással követelődző szlovák néppárttal és a 
Karmasin által vezetett szlovákiai németek fasiszta pártjával. (Esterházy ez időben egyetlen 
hivatalos találkozón sem vett részt e pártok képviselőivel.) Az általuk képviselt szélsőjobbol-
dali irányzatokkal nem politikusként, hanem keresztényi világnézetéhez ragaszkodó ember-
ként tudott szembehelyezkedni. H Sem kompromisszumot, sem szövetséget nem volt 
hajlandó kötni a nácizmus, de a kommunizmus eszméjével sem. Arra sem volt hajlandó, hogy 
taktikai meggondolásokból az egyikkel a másik ellenében szövetkezzék. „Hogy mi nem 
alakultunk át nemzeti szocialista párttá, ennek megvan a maga oka. Ez német produktum, 
amit mi nem ismerünk el. A józan ész, az önfegyelem, az igazi magyar felfogás követeli ezt 
meg tőlünk" lu - nyilatkozta az Új Híreknew. A háború kitörésekor szózatban kéri a 
szlovákiai magyarokat, hogy „e nehéz időkben igyekezzék mindenki legjobb tehetsége 
szerint követni a felebaráti szeretet parancsát." 

1941 augusztusában megalakította az első Pozsonyi Takarékbank Rt.-t, amely a szlovákiai 
magyarok történetének mindmáig egyetlen pénzintézete lett. Ugyanebben az évben megnyi-
totta a Pozsonyi Madách Könyvesházat 12 és 1942-ben újjáalakította és működtette a 
SZEMKE-t. Leglátványosabb programja, a Szlovákiai Magyar Házak hálózatának terve is 
ekkor indult el a megvalósulás útján. 

A szlovákiai magyarságnak szüksége volt Esterházy buzdító szavaira. Képviselői magatar-
tása követhető és követendő példává vált. „Az a nép, mely szükség esetén így tud helytállni 
magáért, nem veszhet el az annyira nehéz viszonyok között sem, mint amilyenek közt most 
élünk... A szlovákiai magyarság első feladata akár a múltban, akár ma, értékeinek és 
erejének megőrzése. A második feladat ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb: az érték és az 
erő továbbfejlesztése a megszentelt nemzeti hagyományok alapján " 3 -írta 1942-ben, húsvéti 
beszédében. 

A Debreceni Nyári Egyetem hallgatósága 1941-ben arról faggatta Esterházyt, hogy 
véleménye szerint a magyarországi fiatalok miként szolgálhatnák leginkább a Szent István-i 
eszmét. Esterházy válasza egyszerű volt: „Tanuljátok a hazai nemzetiségek nyelvét, mert 
ezzel jobban megismeritek az életüket, és ezzel szolgáljátok a Szent István-i örökséget is. "H 

A kisebbségi helyzettel kapcsolatos elméleti írásainak lényege szerint a kisebbségi sors 
jövője két tényezőn áll vagy bukik: 1. A kisebbség szellemi kvalitásán, azaz ellenálló erején. 
2. Az államhatalom kisebbséggel szembeni magatartásán.15 Esterházy politikai programjában 
e két követelmény fontos kiegészítője volt a hagyományőrzés. Peéry Rezső írja róla: „Abban 
a földcsuszamlásban, amely az addigi emberi és polgári civilizációt maga alá temette, 
Szlovákiában ő (és húga) tüntető hűséggel ragaszkodott az elmerült világ erkölcsi mértékei-
hez. A kispolgári őrület és nihilizmus korában egyre nyilvánvalóbb elszántsággal tudott 
megmaradni embernek, patriótának és keresztény világpolgárnak. Ellenfele volt a régi 
Csehszlovákiának, de sohasem barátkozott a köztársaságot elpusztító fasiszta eszmével. "16 

Ezzel a könnyed eleganciával tette karba kezét a szlovák parlament üléstermében 1942. 
május 12-én a 68-as számú törvény megszavazásakor is, mely Németország után elsőként 

8Magyar Nemzet, 1938. november 13. 18. old. 
'Emlékezés Esterházy Jánosról. Felvidéki Tudományos Társaság értesítője, Cleveland, 1957. I. 
szám 1-2. old. 
, 0 Új Hírek, 1939. április 4. 1. old. 
" Ú j Hírek, 1939. szeptember 3. 1. old. 
l 2 Új Hírek, 1941. szeptember 2. 3. old. 
" U o . 
l 4Új Hírek, 1941. augusztus 15. 2. old. 
,5A nemzetiségek viszonya az államhatalomhoz. Debrecen, 1942. 26. old. 
>bPeéry Rezső: i. m. 51. old. 
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rendelte el a zsidók deportálását. A szlovák parlament 80 képviselőjének karja az övé 
kivételével egy emberként lendült a magasba. Ekkor, a náci hadigépezet diadalának 
tetőpontján még nagyon kevesen mertek reménykedni a szövetségesek győzelmében. 
Esterházy tiszta lelkiismerettel és józan ésszel szállt szembe az őrület logikájával. Németor-
szág szlovákiai követe a hír hallatán azt mondta, hogy „aki ma ilyet mer tenni, azt én 
Közép-Európa legbátrabb emberének nevezem. "w A szlovákiai fasiszta lapok (Grenzbotc l8, 
Garcfista) támadásainak kereszttüzébe kerülő Esterházy azonban nem állt meg e színpadias-
nak is tekinthető gesztusnál. 

Peéry írja: „Neki köszönhetem, hogy sok baloldali gondolkodású társammal együtt nem 
táborban, hanem tető alatt éltem át a sötét időszakot". 19 Az életmentésekert kapott 
hálálkodásokat egyszerű vállrándítással köszönte meg. Az egész nemzetet sújtó erkölcsi 
válságban a kisebbségi szlovákiai magyarok emberségre, józanságra szomjazó magatartását 
tanúságtételként élte át maga is. Erre egyetlen forrásként a kereszténységből, Jézus etikájából 
tudott örök érvényű fedezetet meríteni. 1943 februárjában a Magyar Párt központi 
vezetőségének ülésén, szemben a szlovák kormánykörök egyre merevebb álláspontjával, így 
fogalmazott: „Mi békés együttélést akarunk a szlovákokkal, hisz minket egy szent és örök 
gondolat tölt el, mely nem ismer gyűlölködést, egyenlőtlen bánásmódot a Duna-medencében 
élő közös sorsra ítélt nemzetek fiai között... Azt vallom, hogy a politika a kiegyezés 
művészete. Arra törekszem, hogy a félreértések kiküszöbölődjenek a szlovák és a magyar nép 
közt, és az elkövetkező súlyos időkben ne bizalmatlankodva, hanem egymást megértő és 
egymást segíteni kész testvérekként álljunk egymás mellett. De az ellentétek áthidalásához és 
a félreértések tisztázásához feltétlenül szükseges, hogy ismerjük az igazságot."2" 

A magyarországi nyilas megszállás után a Sztójai-kormány megalakulásakor Esterházy 
memorandumban foglalta össze a Szlovákiai Magyar Párt nevében a szlovákiai magyarság 
magatartását. A memorandum kifejtette, hogy a kisebbségi magyarság nem azonosítja magát 
a magyar kormánnyal, s annak viselkedését és szolidaritását Hitlerrel teljes mértékben 
elutasítja. Ezt a memorandumot Esterházy átadta Graeli, pozsonyi svájci követnek s 
megkérte, juttassa el a Svájcban működő disszidens magyar diplomatákhoz s azok révén a 
szövetséges nagyhatalmak kormányához.21 

A szlovák nemzeti felkelés kitörése idején utasította a lapot, hogy ne közöljön felkeléselle-
nes cikket. A Magyar Hírlap volt az egyetlen, amely tárgyilagosan tudósított az események-
ről és következetesen „szlovák felkelőket" emlegetett írásaiban."2 Budapestről gyógyszert 

Í'uttatott el a bekerített partizánoknak. Állandó kapcsolatot tartott a besztercebányai 
központtal. Döntéseiben határozott volt és ebből nem engedett a kockázat növekedésével 

sem. Már mindenki menekült körülötte, amikor ő még a maradás mellett döntött. „Ha 
Önöket maradásra buzdítom, nekem is itthon kell maradnom, bármilyen sors elé nézek, 
mindennel ide kötődöm ehhez a néphez, vele kell maradnom a nehéz időkben is. "21 Üldözött 
cseh családokat segített, akik a szlovák hatalom elől menekülni kényszerültek. 600 
magyarországi szlovák vasutast közbenjárására vettek vissza állásába Magyarországon. 
Zsidókat segített az emigrációba jutáshoz. 

Passzív ellenállása miatt egyre több támadás érte az uralomra jutó szélsőjobboldal felől. 
1944 karácsonyán Szálasiék letartóztatták és Budapesten arra kényszerítették, hogy mondjon 
le pártvezetői tisztségéről. Ezt meg is tette, de a szlovákiai Magyar Párt egy emberként újra 
őt választotta vezetőjéül. Ekkor nemkívánatos személynek nyilvánítva kiutasították a 
pozsonyi magyar nagykövetségről.24 Ennek ellenére a magyarországi jobboldali befolyás 
sohasem tudott érvényesülni a pozsonyi, illetve a szlovákiai magyarság köreiben. A háború 

17Hokky Károly: Közép-Európa legbátrabb embere. Dél-amerikai Magyarság, 1957. április 12. 4. 
old. 
'"Der Herr Graf stimmte nicht. Grenzbote 1942. május 19.3. old. 
19Peéry: i. m. 53. old. 
"Magyar Hírlap, 1943. február 17. 3. old. 
2>Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 közötti, in: Regio 3. 188. old. 
"Emlékirat a nagyra becsült csehszlovák kormányhoz és a Szlovák Nemzeti Tanácshoz. 
Pozsony, 1945. Ld. Regio, 1990. 1. sz., 120-121. old. 
"Peéry: i. m. 55. old. 
"Emlékirat . . . 120. old. 
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vége felé, úgy tűnik, a harapófogó bezárult körülötte. A visszavonuló Gestapo valóságos 
hajtóvadászatot indított2 ' ellene. Menekülnie, bujkálnia kellett, így tudta átvészelni a háború 
utolsó napjait. Ekkor is helyén marad, hűen korábbi szavaihoz. 

„Mi a történelmünkből megtanulhattuk azt is, hogy az olyan törekvés jut diadalra, 
melynek mártírjai vannak. Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, amelyekben 
fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és magunk-
kal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget, nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra 
tévedni. Nem fogunk összeütközésbe 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, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki 
ellen és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk 
és amelyek feltétlenül 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 tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek és 
annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök magyar céljainkat. "26 

Alakja a háború befejeztének zűrzavarában tűnik fel újra. A Magyar Párt vezetőivel egy 
memorandumot készít, amelyben a csehszlovák hatóságok védelmét kérik a magyar 
lakossággal szemben jelentkező üldöztetések miatt. A memorandum átadása érdekében 
Esterházy kihallgatást kért Gustáv Husak belügyi megbízottól. Husak tudomására adta, 
hogy fogadni kívánja őt. Barátai azonban hiába várták vissza Esterházy t, aki a memorandum-
mal felkereste a belügyi megbízottat.27 Az Esterházyval együtt letartóztatott 10 magyar 
politikus: Csáky Mihály, Jabloniczky János, Neumann Tibor, Böjtös Károly, Teszár Béla, 
Párkány Lajos, Szüllő Sándor, Lászlóffy Ferenc, Virsik Károly, Láng Gusztáv. 

A magyarok további sorsáról két olyan üzenet is tudósított, melyet a vagonok rései közt 
dobtak ki az áldozatok. 

„P. Czibók Bratislava Kozia 14. I. posch. Prosim zanieste túto cedulku. (Kérem, vigye el 
ezt a cédulát.) Vasárnap, júl. 29-én elnökkel (Esterházy) együtt 11 -en ismeretlen, esetleg 
külföldi helyre utazunk. Ha belföldre kerülnénk, értesítést küldünk. Forduljatok érdekem-
ben dr. Zatykó révén dr. Daxner Igorhoz, aki nagyon tisztel, becsül és szeret. Ártatlanok 
vagyunk, sosem voltunk fasiszták.""' 

A másik cédula, amelyet a Pozsony-Budapest vasútvonal komáromi szakaszán egy 
pályamunkás talált meg és továbbított Révay Istvánnak - így szólt: „Esterházy Jánost és 
társait a régi csehszlovákiai Magyar Pártból, Moszkvába deportálják. Magyarok, mentsetek 
meg bennünket!"29 

A segélykérésre máig nem érkezett visszhang. 
A kutatás eddig ismert tényei szerint a KGB által Szovjetunióba hurcolt Esterházyt 

Moszkvában bíróság elé állították és 1946. június 24-én 10 éves javító munkatáborra ítélték 
azzal a váddal, hogy a Szlovákiában „fehérekből álló partizánosztagot szervezett a szlovák 
nemzeti fölkelés letörésére."31' E képtelen vádiratot csupán akkor írta alá, amikor megfenye-
gették, hogy szerettei is az ő sorsára kerülnek. A Gulágok poklát is megjáró Esterházy János 
egy arhangelszki ólombányában végzetes tüdőbetegséget kapott, egészségi állapota válsá-
gosra fordult. 

Közben idehaza, Pozsonyban 1947. szeptember 16-án távollétében kötél általi halálra ítélte 
a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Bíróság. 

2iDr. Szent-Iványi Gábor: Gróf Esterházy János. Kézirat, 216. old. A szerző magántulajdona. 
26Esti Újság, 1939. május 14. 1. old. 
27Esterházy Lujza: Szívek... i. m.: 259. old. 
28Örökség... i. m.: 15. old. 
29Esterházy L.: Szívek... i. m.: 238. old. 
30Szent-Iványi Gábor fent idézett kéziratában részleteket közöl Esterházy János nővérének, 
Esterházy Lujzának naplójából, ahol a történtekkel kapcsolatban az szerepel, hogy: „a magyar 
kisebbség üldözése miatt még egy memorandumot szerkesztett (ti. Esterházy János), melyben a 
magyarságot védte a fasizmus vádjával szemben. Kérte Gustav Husakot, az új csehszlovák 
belügyi népbiztost (megbízottat —a szerző megj.) fogadja, hogy átadhassa neki a memorandumot. 
Husak valóban fogadta, átvette a memorandumot, de nyomban letartóztattatta a rendőrséggel és 
utasítást adott a bezárására..." I. m. 216. old. 
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A halálos ítélet meghozatala után a szlovák hatóságok formálisan kikérőt nyújtottak be a 
Szovjetuniónak, hogy végrehajthassák az íteletet. Valószínűleg ez a kikérő tette lehetővé, 
hogy a szovjet hatóságok, szabadulni akarván a halálközelben lévő, súlyosan beteg embertől, 
az ítélet végrehajtására kiszolgáltatták Esterházyt.31 1949. április 20-án a Csap melletti 
Csernyőre szállították, és ott átadták a csehszlovák szerveknek, akik Kassára, majd onnét 
1949. április 21 -én személyautóval Pozsonyba szállították, ahová 1949. április 22-én, a reggeli 
órákban érkezett meg. Az érvényben lévő törvények szerint az ítéletet 24 órán belül végre 
kellett volna hajtani. Ezt az időt használta ki a pozsonyi magyar meghatalmazott hivatal 
vezetője, hogy a magyar Külügyminisztériumon keresztül tiltakozzék az ítélet végrehajtása 
ellen a csehszlovák kormánynál. Hasonlóképp lépett fel Esterházy érdekében néhány zsidó 
ismerőse is. A pozsonyi hivatal munkatársa személyesen értesítette a történtekről Fábry 
Zoltánt, aki Kassáról azonnal Prágába repült és ott személyesen Srobárt felkeresve 
interpellált Esterházy érdekében, ugyanezt tették szerettei is.32 

A tiltakozások eredményeként végül is Esterházy halálos ítéletét Klement Gottwald, a 
Csehszlovák Köztársaság új elnöke életfogytiglanra változtatta. Az ítéletmódosítás után egy 
ideig Pozsonyban a Kertész utcai kórházban őrizték Esterházyt. Rövid ideig tartó 
gyóigykezelésre Koch doktor szanatóriumába került, ahol valószínűleg többek közt, 
titokban meglátogatja őt dr. Czibók János pozsonyi ügyvéd, a pozsonyi meghatalmazott 
hivatal jogi előadója. Esterházy megmutatta neki Oroszországban írt feljegyzéseit, mintegy 
70 oldalnyi terjedelemben. A kézirat további sorsa ismeretlen. Czibókon kívül a szanatórium 
vezetője, dr. Koch és mások is szökésre próbálták rávenni Esterházyt. Az előre eltervezett 
akciót a szlovák hatóságok valószínűleg hallgatólagosan tudomásul vették volna.33 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 magyar haza fölszabadulásáért. 

Kálváriája azonban még nem ért véget. Végigjárta Csehszlovákia szinte valamennyi 
börtönét. Rabtársai Haván, Liptóváron, Jachymovban stb. találkoztak vele. Az állandó 
áthelyezésekre állítólag azért volt szükség, mert károsan befolyásolta rabtársait. A róla 
érkező hírek szerint már a Gulagban is fogolytársai lelki támasza volt. Itthon ugyanígy néma 
méltósággal viselte sorsát. Még első pozsonyi fogva tartásának idejéről beszélve Esterházy 
Lujza, János nővére a következőkben emlékezett vissza Esterházy János szavaira: „Hihetet-
len, hogy Isten mennyire segít elviselni a jogságot! Meglátod Lulkóm, akármi is vár még rám, 
Isten meg fog segíteni és megtartja jókedvemet." Majd így folytatja Esterházy Lujza: „Most 
értettem meg, mi az a békés ragyogás tekintetében: a hite volt az, ami éltette. Mindig hívő 
volt, ahogyan kortársai közül is sokan. De már a letartóztatása előtti hónapokban 
észrevettem, hogy a hite sokkal elmélyültebb lett; az előző nyár óta egyetlen vasárnapi misét 
sem mulasztott el.34 

Esterházynak soha többé nem adatott meg a szabadság ajándéka. Életének utolsó 
napjaiban, súlyos betegségben azt kérte, szállítsák a nyitrai börtönbe, hogy szülőföldjén 
halhasson meg. Kérését megtagadták. Az Olomouc melletti mirovi börtönkórházban halt 
meg 1957. március 8-án, 56 éves korában.33 

Halálával kapcsolatban Fábry Zoltán a következőket írta: „Megint felkavart egy szörnyű 
hír: Esterházy János meghalt börtönében. Védencem volt és hiába volt. Mintha én is bűnös 
lennék halálában. Tegnap itt havazott, ma csúnya köd van, csak tavasz nincsen.36 

Földi maradványai máig jeltelen sírban, a rabtemetőben nyugszanak. Szolgálta népét és 
áldozatot hozott érte. Sorsát, osztályrészét valószínűleg megbékélt szívvel fogadta, hisz 

31Koch Karel: Justícia, Bratislava, 1947. 60-61. 
ilDuka Zólyomi Norbert visszaemlékezésében viszont ezzel kapcsolatban úgy tudja, hogy 
Magyarországon Esterházy Lujza járt közben Dobi István kommunista politikusnál Esterházy 
János kiadatása ügyében. In.: Bába Iván: Beszélgetés Duka Zólyomi Norberttel Oral History 
Archivum 37. sz. Eletinterjú. 
}iPeéry: i. m.: 57. old. 
34Esterházy L.: Szívek... Im.: 263. old. 
3lInterjú Krausz Zoltán-na\ In. Magyarságkutató Intézet Archívum. 
ihSzent-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. 
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korábbról ismert nyilatkozataiból úgy tűnik, felkészült rá. Börtönkórházból írt egyik 
levelében ez áll: 

„Mindenért hálát adok Istennek, még a deportálásért is, mert hiszen főleg az orosz 
koncentrációs táborban kerültem egészen az Ő közelébe. De már a deportálásom előtti 
hónapokban is, a háború utolsó szakaszában, abban a végtelen kegyelemben részesültem, 
hogy azt kérhettem Tőle, hogy szenvedésem és nélkülözésem árán méltó lehessek az Ő 
követésére megtisztult lélekkel. Lulkóm, imádkozz értem, hogy így tudjam öt követni 
mindig. S ezért ne engem dicsérjetek, mert bár tudom, hogy milyen nagy változáson estem át, 
még mindig messze nem vagyok az, akinek a mi urunk Jézus Krisztus örülhetne... A 
legnagyobb bánatom, hogy édesanyám sír miattam. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy 
ő törölje le könnyeit, ő simogassa meg fejét s Ö ne engedje, hogy sírion. "3? 

Peéry Rezső írja visszaemlékezésében: „Sokszor gondoltam az elmúlt húsz esztendőben 
az életben maradottak lelkiismeret-furdalásával az üldöztetésem — üldöztetésünk — idején 
társaimnak kaput nyitó Esterházy Jánosra. A még élőkért nem tehettem semmit, kergetett 
lévén magam is. S megrendítő dolog tudni, hogy húsz esztendő múltán nincs fórum a világon, 
ahol a halottért, emlékének rehabilitálásáért a meghallgatás reményében szót emelhetnénk.18 

Peéry Rezső, e tiszta lelkű csehszlovákiai magyar emléke előtt is tisztelegve végre 
kimondhatjuk, hogy a halála utáni 34. évben Esterházy rehabilitálása számára is megszületett 
az a fórum, amely életét és áldozatvállalását követésre méltó példaként mutatja fel minden 
csehszlovákiai és nem csehszlovákiai magyar számára. 

Van feltámadás! 
Molnár Imre 

37Esterházy L.: Szívek... Im.: 356 old. 
isFábry Zoltán: A vádlott megszólal. In.: Stószi délelőttök. Bratislava, 1968. 390. old. 
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