


Gróf Esterházy János lassanként bekerül a
magyar nemzet tudatába és lesz idő, ami-
kor az európai jövő alakításában is fontos
szerepet kap majd szellemisége, hiszen
életpéldája, mélységes embersége, tehát az
erkölcse bármely történelmi helyzetben hi-
vatkozási alappá nemesülhet.

, aki máris a
legjelesebb Esterházy-kutatónak számít,
óriási szerepet játszik a mártír felvidéki
magyar megismertetésében. Szíve minden
szeretetével szól Esterházy Jánosról elő-
adásain Bukaresttől Varsóig; számolatlanul
írja újságcikkeit és készíti könyveit a husza-
dik század "legnagyobb" felvidéki magyar-
járól, aki bebizonyította: a szeretet a poli-
tizálás területén is a leghatalmasabb erő.
A kutató az ötvenes éveit tapossa és e
könyv megjelenésének idején - immár
másodszor - a Magyar Köztársaság varsói
nagykövetségén dolgozik. Sorsa mindig
úgy alakul, hogy Esterházyt szolgálhassa:
sokat tehet majd e rendkívüli ember nép-
szerűsítéséért - akit fogolytársai a magya-
rok Krisztusának neveztek a börtönökben
- abban az országban is, amelyből a vértanú
politikus édesanyja származott, s amelynek
üldözött polgárait a második világháború
iszonyatában minden lehetséges módon
segítette.
Molnár Imre szívélyes, mosolygós ember;
aki megismeri, a szívébe zárja. Munkájá-
ban fáradhatatlan, mert jól tudja, hogy
Esterházy szolgálata nemcsak a magyarság
számára hozhat hasznot, - mivel megte-
remtheti a szlovák-magyar jószomszédiság
és együttműködés alapjait -, de ösztönzően
hathat a népek közötti megbékélés folya-
matában is - a világ bármely térségében.

Molnár Imre történész

Batta György
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Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja
becsülni nagyjait és amelynek mindig szeme el

a!
őtt lebeg azok példát adó

munkásság
(

Č

Esterházy János: Magyar keresztfák között Új Hírek, 1939. november 1., 1. p.)

(Ján arnogurský szlovák igazságügyi miniszter válasza Roman Hoffbauer
képviselő interpellációjára a Szlovák Nemzeti Tanács 2001. március 29-i ülésén)

„Esterházy János egykori bírósági ítéletéb telm
tett, amely objektíve létez yelembe, és ez a jogilag er

et mind a mai napig érvényben van. Az Esterházyt elítél
ogadásával lehetne megszüntetni, s ehhez legf politikai akaratra van szükség.

Ha Szlovákia és a szlovákok etikailag is a jelenlegi európai formákhoz akarnak igazodni,
akkor ezt a kérdést nem lehet megkerülni, s az etikai normák szerint kell rendezni. Felfogásom
szerint a megfelel r keresésébe és megtalálásába beletartozik az is, hogy Esterházy
Jánosról szabadon lehet beszélgetni, akár a budapesti parlamentben is. Az elytelen és
igazságtalan politikai ítéletére a mai kornak kell etikailag megfelel st adni.
Ez erkölcsi kötelessége Szlovákiának, ha el akarja foglalni Európában az t.

ől egyér űen látszik, hogy olyan politikai ítélet
szüle ő tényeket nem vett fig ősen kifogásolható
ítél ő restitúciós törvény hatásait új
törvény elf őképp

ő etikai módsze
ő jogilag h

ő, koherens megoldá
őt megillető helye

„

( .)

( )

Nagy tisztelője vagyok Esterházy János személyének elsősorban a háború alatti állásfogla
lásáért. Ne feledjük el, hogy abban az időben, amikor a németek lerohanták Lengyelországot, s
ebben sajnos, a korabeli szlovák állam is segítséget nyújtott neki, Esterházy segítette a lengyel
menekülteket. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a szlovák parlementben ő volt az egyedüli, aki
az antiszemita törvény ellen szavazott. Az adott időben ez erős jellemet és bátorságot igényelt.
Ezért nagyon, nagyon tisztelem.

, -

,

„
Prágai Tükör, 2007

Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter
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ÖTVEN ÉVE HALT MEG ESTERHÁZY JÁNOS1

Ötven
-

-
-
-

őtt alakult
meg az Esterházy János Eml őzően kezdte meg
működését

– -

-

ő –
Esterházy János lánya – 15 éve minden eszkö

ől szűnni nem akaró, Esterházy János emlék

A

h
őb -

ő példája, mint régebben. Ritkaság, hogy olyan po -

őt börtönbeli szenvedései és magatartása mi
ő egész tevé -

ől adódóan egyre inkább közkincsé válik, s amelye

Ő

éve halt meg Esterházy János. Testvére, Mariska meglátogatta a
haldoklót a mírovi börtönkórházban, és amikor ezután beszélt a börtönpa
rancsnokkal, az azt mondta: elhamvasztatom, és a hamvait nem fogom
kiadni. Ez így is történt, de a börtönparancsnok megerősítette, hogy nem
szórták szét Esterházy hamvait. Azok azóta is megvannak, és arra várnak,
hogy illőképpen eltemessük őket.

A hamvak keresése, majd az újratemetés ismerős, de nem fenyegető to
posza a magyar történelemnek. Ha ez Esterházy János esetében is megtör
ténne, megnyugváshoz vezetne: egy ügy tisztázásához, és ezen keresztül kö
zelebb kerülnénk két nép megbékéléséhez is. Hiszen Esterházy ügye a
magyar–szlovák kapcsolatok alapkérdéseit érinti.

Esterházy János emlékének élesztése 15 éve tart. 15 évvel ezel
ékbizottság; s ezt megel

Pozsonyban az Esterházy János Klub. Mindez azt mutatja, hogy
az 1990 91-es rendszerváltás valóban nagy reményeket támasztott a te
kintetben, hogy az Esterházy-ügyet igazságosan lehet elrendezni.

Vajon ez az eltelt 15 év mit hozott számunkra? Csalódást vagy to
vábblépést?

Csalódást hozott abban az értelemben, hogy jogi úton nem sikerült
elérni Esterházy János rehabilitációját. Csalódást hozott azért is, mert a
hamvakat azóta sem adták ki a családnak. Esterházy Alice grófn

zt megragad arra, hogy ezt
elérje, de mindig falakba ütközik. És végül csalódást jelentenek a szlovák
részr ének további befeketítését
okozó nacionalista kirohanások is.

z eltelt tizenöt év abból a szempontból azonban nem okozott
csalódást, hogy Esterházy János immár mind a két nép számára ismertté
vált. Ebben bizonyára az igazságért való küzdelem és annak az et osza is
szerepet játszik. A magyarok körében egyre él b Esterházy János tisz
telete és kultusza. Sokkal többen tudunk róla, és ma már sokkal inkább hat
az litikus kerül be a köz
tudatba, akit emberi nagysága miatt tiszteljenek. Tudjuk, sokan szentként
emlegetik att. De legalább ilyen
fontos az a politikai hagyaték, az az üzenet, amely az keny
ségéb n egyre több ember
gondolkodik el.

Nagy, ünnepi figyelem irányult Esterházy Jánosra 2001-ben, amikor
születésének századik évfordulóját ünnepeltük. Az akkori előadások, az
azok alapján megjelent könyvek, mind-mind részletesen dokumentálták az
ő emberi nagyságát. Tiszteletünk alapja az, hogy Esterházy Jánosnak szilárd
erkölcse, és erre épülő elvei voltak, és ezekből semmit nem engedett. Nem
engedett akkor, amikor cseh és magyar részről is miniszteri széket ajánlottak
neki. Nem engedett akkor sem, amikor börtön fenyegette, vagy amikor
megszökhetett volna a pozsonyi rabkórházból. ezt nem tette meg, hanem

2
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kitartott elvei mellett. Különösképp kitartott azon küldetése mellett –
amelyet életcéljának –, hogy a Felvidéken rekedt magyarság szó
szólója legyen. Éppen ezért akkor is ott maradt velük, amikor a bécsi döntés
nyomán az egyes országrészeket visszacsatolták. a szlovák oldalon ma
radt, hogy az ott 60–70 ezer magyar ügyét képviselhesse a parla
mentben és a közéletben.

Hangsúlyozni kell, hogy Esterházy János nemcsak a magyarok ügyét
képviselte, hanem a lengyelekét, ruténokét – a szlovákokét is sokszor, és
különösképpen a zsidókét is. Nem lehet elég gyakran említeni azt a szlovák
részről szokásosan elbagatellizált tényt, hogy a pozsonyi parlamentben
egyetlenként szavazott a zsidó deportálások ellen. Kijelentette, hogy a zsi
dótörvény embertelen és istentelen. Politikai célja az volt, hogy mindig
teljes erővel álljon ki a kisebbségi jogok mellett. De ugyanakkor példát
mutat számunkra abban is – és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni –, hogy
mindig abból indult ki: a szlovákok és a magyarok együttélése történelmi
adottság. Közös a sorsunk, és ezt vállalni kell. Megszívelendő az is, amit a
gyűlöletről és a félelemről mondott, hogy tudniillik a gyűlölet oka mindig a
félelem, a rossz lelkiismeret.

Ahhoz, hogy Esterházy Jánost és eszméit még inkább megismerhessük,
még több dokumentációra, részletes életrajzra, és mindenekelőtt műveinek
kiadására lenne szükség. A legtöbb nagy embernek úgyis az a sorsa, hogy
emlékét csupán néhány idézet élteti tovább. Ez nyilván így van Esterházy
Jánossal is. Ám további történészi munka szükséges ahhoz, hogy elhelyezve
saját korában, kifejezésmódját, nyelvét az akkori politikai élet, az akkori
politikai szóhasználat tükrében tudjuk értékelni. Így rajzolódhat ki még tisz
tábban, egyértelműbben előttünk az ő mondanivalójának valódi értelme.

A kérdés, hogy most, halálának 50. évfordulóján hogy is állunk mind
ezzel.

Sokan, és elsősorban szlovák részről azt javasolják, hogy próbáljunk
humanitárius vonalon haladni, elérni a hamvak kiadását és azok tisztes
séges, végső nyugalomra való helyezését. Sokan azt mondják – és én ezt
szívből támogatom –, hogy épüljön a szülőföldjén, Nyitraújlakon egy kis
kápolna, amely a szlovák–magyar megbékélést és együttélést szimbolizálja.
Tudjuk, hogy Lengyelország ki akarja tüntetni Esterházy Jánost a II. világ
háborúban a lengyel menekültek érdekében és segítésére kifejtett tevékeny
ségéért. Ha a közvéleményben mindez összeadódik, közelebb jutunk reha
bilitálásához is.

z erkölcsi elégtétel, Esterházy János emlékének ápolása, az életútját és
tevékenységét dokumentáló és tisztázó történészi munka, szükségképpen
elvezet Esterházy politikai átértékeléshez is. Ugyanakkor, ahogy minél
inkább el habilitáció terén, és minél egyér
telm ndez elválaszthatatlan a politikai rehabilitációtól, annál
éget áltóbb az ellentmondás, hogy vajon
miért nem történik meg végre a jogi rehabilitáció is?

Ez az ellentmondás a pillanatnyi jogi helyzet, és az erkölcsi, politikai
értékelés között id hetetlenné válik. Mert hogy néz az ki, hogy
mindenki tisztel egy háborús b ki hivatalosan
mellette, ugyanakkor jogilag és papíron

ordozza? Ezt követ a kérdés, hogy
vajon miféle jogrend az, amelyik nem engedi meg a rehabilitálás t? Az egész
Esterházy-probléma magvához és nehézségeihez itt érkezünk el, amikor

mondott -

Ő -
rekedt -

-

-

-

-

-
-
-

A

őrehaladunk az erkölcsi re -
űbb, hogy mi
őbben merül fel a kérdés, és annál ki

ővel tűr
űnöst, politikusok állnak

ő még mindig a lehető legsúlyosabb
ítéletet h ően megkerülhetetlenné válik az

á
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megnézzük, mi az a jogi burok, ami a jogi rehabilitálás t védi, és tabuvá
teszi. Mi a magyarázata annak a határvonalnak, amely szerint Szlovákiában
csak az 1948. február 25-e utáni ügyekben lehetséges az elégtétel, a semmi
ség és a rehabilitáció, s mindaz ami ez előtt van, az érinthetetlen? Mi az, ami
a népbíróságok ítélkezésének felülvizsgálatát lehetetlenné teszi? A szembe
nézéstől való ódzkodás, a bátorság hiánya – itt Szlovákiáról, sőt Csehor
szágról, pontosabban Csehszlovákiáról van szó – gátolja meg, hogy egy nép
szembenézzen azzal a korszakkal, ami közvetlenül a háború után volt?
Szembenézzen államának genezisével, szembenézzen azzal, hogy vajon an
nak a korszaknak a joga, a jogrendszere és bíráskodása a mai európai jogi
standardok szemszögéből minden részében jogszerű volt-e, elviselhető-e,
tűrhető-e. Ez az a kérdés, amit nem lehet azzal megkerülni, s még kevésbé
megoldani úgy, hogy bizonyos kérdéseket – a Beneš-dekrétumoktól kezdve
egészen a népbírósági ítélkezésig – érinthetetlennek nyilvánítunk.

Ez a szembenézés egyben a rendszerváltások alapfeltétele is volt, mely
nek során két kérdést kellett megválaszolni. Meddig kell visszamenni a
múltba? Megtehetjük-e azt, hogy csak a kommunista hatalomátvételig
megyünk vissza? Ami attól kezdve történt, azt felülvizsgáljuk, ott jóvátételt
adunk és rehabilitálunk, de ami előtte volt, arra kijelentjük, hogy az rendben
van, mert az demokratikus és érinthetetlen. Vagy pedig messzebb megyünk
vissza, egészen azon jogtalanságokig, melyek következmény i ma is hatnak.
Magyarország visszament az első zsidótörvényig, mert egyforma jogtalan
ságok történtek a kommunizmus és a fasizmus uralma alatt. A másik alap
kérdés, hogy vajon lehet-e a jogtalanságra másik jogtalansággal – a
jogorvoslat kizárásával – válaszolni. Ezek voltak minden rendszerváltás
kikerülhetetlen problémái. Magyarország felülvizsgálta a háború után
hozott törvényeket is. A magyar Alkotmánybíróság kimondta, hogy
alkotmányellenesek azok az 1945–46-ban hozott törvények, amelyek
kollektív bűnösséget állapítottak meg, amelyek háborús bűntettnek nyilvá
nították a szervezeti tagságot, hazaárulásnak a német családnév visszavéte
lét stb. Köztársasági elnökként bocsánatot kértem a Magyarországról
kitelepített németektől, föltárva azokat az okokat, a nagyon prózai gazda
sági okokat is, amelyek oda vezettek, hogy bizony Magyarország elrendelte
a kitelepítéseket.

Nem minden ország vizsgálja meg a háború után történteket. Pedig ez a
kontextus az, ami miatt Esterházy János rehabilitációja nem egyedi ügy,
hanem voltaképpen az egész magyarság ügye is. Nem pusztán arról van szó,
hogy megállapítjuk: egy halálraítélt nem követte el a neki felrótt bűnöket, de
meg kell ítélnünk az egész korszakot is.

Esterházy János szellemében Szlovákiával és mindenekel tt a szlovák
néppel szemben a nyitott szív politikáját kell követnünk, de ugyancsak az
szellemében követnünk kell a jogokhoz való ragaszkodás politikáját is.
Éppen ez a kett ség vezetne el a megoldáshoz. Egyrészt a sorsközösség
szellemében törekedni a megbékélésre, kölcsönös jóindulattal és nyitottság
gal élni egymás mellett, másrészt jogilag is tisztázni a múltat. Esterházy
János ügyében el kell érni a rehabilitációt. A megbékélést ugyanis nem lehet
csupán érzelmekre építeni, hanem a jogi, politikai kérdésekkel együtt tisz
tázni kell a múlthoz való viszonyunkat is. Azt hiszem, ez felsza dító hatá
sú lenne minden érintett számára. A magunk részér lemtudo
mányban, a diplomáciában és a politikában is megteszünk mindent e siker
érdekében.
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Ajánlom az olvasó figyelmébe és szeretetébe ezt a könyvet, Molnár Imre,
a Rákóczi Szövetség, a komáromi Kecskés László Társaság és sokak kitartó
munkájának gyümölcsét, akik mind arra törekednek, hogy Esterházy János
műve ma is éljen és hasson. Segítsen minket ez a könyv Esterházy céljai felé:
a magyarok és minden kisebbség jogainak érvényesüléséhez, és a szlovák
magyar történelmi egymásrautaltság megértéséhez.

Sólyom László
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Az itt közölt ünnepi megnyitóbeszédet Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke azEsterházy-
emlékév alkalmából, a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében, 2007. április 19-én
rendezett Esterházy János emlékkonferencián mondta el.
A konferencia óta kedvező fordulat történt Prágában. 2007 októberében a cseh hatóságok meg
állapították, hogy Esterházy János hamvai Prágában, a motoli temetőben nyugszanak, abban a tö
megsírban, amely ma a kommunizmus áldozatainak emlékhelye. (Az urna hollétének kiderítéséről,
annak politikai és tudományos hátteréről a Prágai Tükör 2007 /5. számában közölt Kokes János
által készített interjú számolt be ) Ezt megelőzően Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter a
mírovi börtön falán felavatott emléktáblához küldött koszorújával, majd a Prágai Tükörnek adott
nyilatkozatával is elismerte Esterházy János érdemeit.
2008 márciusában, Izraelben tett hivatalos látogatásom nyomán remény van arra is, hogy a jeru
zsálemi Yad Vashemben újra megvizsgálják, zsidómentő tevékenysége elismeréseként bekerülhet-e
Esterházy János a Világ Igazai közé.
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Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon, a galánthai
Esterházy család cseszneki ágából. Emberi jellemének, életszemléletének
kialakulásában kétségkívül nagy szerep jutott családjának, illetve azoknak a
családi tradícióknak, amelyek hosszú évszázadok során jellemezték az
Esterházyakat. Anélkül, hogy a családtörténet részleteiben elmerülnénk,
szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy az Esterházyakat ott találjuk a török
elleni honvédő, majd pedig a nemzeti függetlenségi harcok csataterein, a
mindenkori haza érdekeinek védelmében. Hasonló kötelességtudattal szol
gálták hazájukat államférfiként, diplomáciai tárgyalóasztaloknál, vagy akár,
tudósként, illetve a művészetek és a kultúra nagylelkű pártfogóiként. A csa
ládot szoros szálak kötik a történelmi Felföld területeihez. Esterházy János
családjának közvetlen felmenői közé tartozik apai ágon dédapja, Esterházy
Mihály gróf, aki az 1848-as Honvédelmi Bizottmány tagjaként, mint a
lőszer- és fegyvergyártás kormánybiztosa szolgálta nemzetét. Nagyatyja,
gróf Esterházy István (1822–1899), huszárkapitányként harcolt a magyar
szabadságharcban, amiért két unokatestvérével együtt Kufstein várbörtö
nében évekig tartó raboskodás lett a jutalma, majd egy osztrák katonai bün
tetőszázadba sorozták. Onnan szabadulva, a kiegyezés éveiben Pozsony
megye főispánja lett, s 1869-től felesége, Jeszenák Gizella anyjától Forgách
Lujzától örökölt nyitraújlaki birtokán telepedett le. Felesége apját,
Jeszenák János bárót aki 1849-ben Nyitra megye főispánjaként a szabad
ságharc egyik vezéregyénisége volt Haynau Pesten kivégeztette.
Atyja, Esterházy János (1864–1905), gróf Esterházy István és Jeszenák
Gizella gyermeke, nagy műveltségű és világlátott férfi volt, aki Ottó fő
herceg szárnysegédjeként a magyar főrendiházban ellenzéki magatartása
miatt vált közismertté. Katonatisztként szolgálta a Monarchiát, s ezredével
Krakkóban állomásozva ismerte meg későbbi feleségét, Tarnowska Erzsé
betet, akivel 1897-ben jegyezték el egymást. A Krakkóban létrejött há
zasságkötés után kilépett a hadseregből, s újlaki birtokaira vonult vissza.
Esterházy gróf ettől kezdve minden idejét a Monarchia nemzetiségi viszo
nyai tanulmányozásának szentelte. Az e témáról készített feljegyzései
később mély hatást gyakoroltak fiára, ifj. Esterházy Jánosra. Kutatásait
azonban nem folytathatta, mivel 1905-ben, mindössze negyvenkét éves ko
rában váratlanul meghalt. A földi élettől korán búcsút vevő apa halálos
ágyán végrendeletként a következő intést hagyta fiára, Jánosra: Légy min
dig jó magyar! Esterházy János egyik beszédében így emlékezett erre a
testamentumra: Nem tudtam volna megérteni, mit jelent édesapám hoz
zám intézett búcsúja, ha nem áll mellettem az édesanya, akihez Isten után
most köszönettel fordulok. Neki köszönhetem azt, hogy megértettem, mit
jelentettek atyám búcsúszavai. Neki, aki nem magyar származása ellenére
annyira magyarrá lett, hogy ma szíve minden dobbanása a magyar ügyé.
Esterházy János emlékező szavai azt jelentik, hogy édesapja korai halála mi
att annak özvegye, Tarnowska Erzsébet grófnő (1875–1956) egyedül nevel
te három gyermekét: Lujzát (1899–1966), Jánost és Máriát (1904–1975).
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Id. Esterházy János,
a krakkói helyőrség parancsnoka



Tarnowska grófn , akinek apja Stanislaw Tarnowski gróf, a krakkói Tudo
mányegyetem nagyhírű rektora és a Lengyel Tudományos Akadémia elnöke
volt, félárván maradt gyermekeivel nem tért vissza Lengyelországba, ha
nem Újlakon maradt, s elsősorban a férje iránti nem múló szeretete miatt, az
ősök tiszteletére, odaadó nemzethűségre és a keresztény hit megtartására
nevelte gyermekeit, s egész életét e célok elérésére szentelte.
E helyütt érdemes egy rövid kitérőt tennünk a lengyel ősök megismerésé
nek irányába is. A több mint hatszáz éves múltra visszatekintő Tarnowski
(lengyel grófi) család – éppúgy, mint az Esterházyak magyar viszonylatban
– fontos történelmi küldetést betöltve, számos államférfit és tudós politikus
személyiséget adott a lengyel nemzetnek. A lengyel királyi udvar szolgálatá
ban részt vállaltak a politika formálásában, a lengyel nemzeti kultúra támo
gatásában, s természetesen a lengyel függetlenség kivívásában. Esterházy
János lengyel nagyapjának, Stanislaw Tarnowski grófnak a testvére Juliusz
Tarnowski az 1783-as januári felkelésben harcolva áldozta fel életét a len
gyel függetlenség visszaszerzéséért. A lengyel függetlenségi mozgalomban
való részvételért magát a nagyapát, Stanislaw grófot tizenkét évi börtön
büntetésre ítélte a Habsburg császári hatalom, s ebből nyolc évet le is ült.
Raboskodott többek között az olmützi börtönben is, s akkor bizonyára nem
gondolt arra, hogy egykor unokája, ugyancsak rabként, az olmützi börtön
közelében tengeti majd , s fejezi be szenvedésekkel teli életét. Neki
személyesen tehát éppúgy, mint nemzetének számos megaláztatást kellett
elviselnie a Habsburg hatalom részéről, s többek között ez, illetve kérlelhe
tetlen konzervatív patriotizmusa volt az oka annak, hogy három évig gon
dolkodott, vajon hozzá adhatja-e Erzsébet lányát egy magyar, de Habsburg
szolgálatban álló huszártiszthez. A fiatalok – megismerkedésük után – csak
három év várakozási idő elteltével tarthatták meg az esküvőjüket 1898. ja
nuár 8-án Krakkóban.
A lengyel édesanyától kapott odaadó szereteten kívül, Esterházy János élete
első időszakának meghatározó élménye volt a vegyes lakosságú szülőhely,
ahol a magyarokkal együtt élő szlovákok nyelvét már gyermekkorában
megtanulva, a zoboralji friss levegővel együtt szívta magába annak a kölcsö
nös megbecsülésnek és toleranciának az atmoszféráját is, amelynek köszön
hetően a szlovák és a magyar nép évszázadokon keresztül békességben élt
egymás mellett. Hasonló szellemű hatást gyakorolhatott reá nevelője is, egy
bizonyos Nessel János nevű 24 éves fiatalember, akiről Esterházy Lujza
visszaemlékezéseiben csupán annyit olvashatunk, hogy a kor viszonyaihoz
mérten meglepően reformpárti, sőt forradalmi gondolkodású egyéniség
volt, aki sajnálatos módon az első világháború áldozataként fejezte be fiatal
életét. Tarnowska grófn – férje elvesztése után – nagylelkű és nemesen
egyszerű magatartásának köszönhetően a környék valóságos jótevőjévé
vált. A helybeliek visszaemlékezései szerint a kastély kovácsoltvas nagyka
puja állandóan nyitva állott, oda bárki, bármire volt szüksége, betérhetett.
Nem akarták elmagyarosítani a falut. ... Nagyon emberségesek voltak, a

rászorulóknak rendszeresen osztottak élelmet. Karácsonykor mindig meg
ajándékozták a falu lakóit. Ha valakinek leégett a háza, fát adtak, hogy újat
építhessen. Erzsébet grófnő – vagy ahogy az ottaniak emlegették a »gróf
ka« – szívén viselte az egyszerű emberek sorsát. Leánya, Lujza comtesse
pedig az egész falu ápolónője volt. Bárki fordult a grófnőhöz, senki sem
talált visszautasításra, akár tűzifára, akár egy marék lisztre volt szüksége a
főzéshez. Nem tartotta magát magasabb rendűnek a falusi szlovák népnél.
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Id. Esterházy János és
Tarnowska Erzsébet Krakkóban
készült eljegyzési képe

Családi idill a nyitraújlaki kastélyban.
A katonai pályáról visszavonult,
immár civil id. Esterházy János
feleségével és gyermekeivel

A megözvegyült édesanya,
Tarnowska Erzsébet, gyermekeivel:
Lujzával, Jánossal és Máriával



Gyermekei együtt játszottak a falu többi gyermekével. Az Esterházy
kastély konyháján naponta főztek és osztottak ingyenebédet a falu és a kör
nyék rászorultjainak. Erzsébet grófnő nagylelkűségét jól példázza az a tény,
hogy 1929-ben, amikor Újlak házainak nagy részét tűzvész pusztította el, a
falu legrászorultabb családjai az ő pénzbeli segítségével tudták újjáépíteni
házaikat.
Esterházy János, miután elvégezte a gimnázium öt évfolyamát, 1916-tól
1920-ig Budapesten tanult közgazdaságot, majd újlaki birtokán kezdett
gazdálkodni. A trianoni döntés utáni id t a cseh légiós
egységek bevonulását. Ezt követően azonnal csatlakozott a szülőföldje
megszállását megakadályozni kívánó, Nyitra környékén is szerveződő
önkéntes egységekhez. Hasonló lelkesedéssel csatlakozott 1921 augusz
tusában a Sopron elfoglalásának megakadályozására részben a felvidéki
diákok által kezdeményezett fegyveres ellenálláshoz. Esterházy János so
hasem rejtette véka alá véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen tragikus
fordulatot jelentett az ő és vele együtt minden hazájától elszakított magyar
család életében a trianoni döntés. Ennek köszönhette, hogy 1919 decembe
rében a pozsonyi rendőrség nyolc napi elzárásra ítélte, azzal a váddal, hogy a
Baross kávéházban hazafias dalokat énekelt.

Az érzelmeken túl az államfordulat azonban súlyos gazdasági követ
kezményeket is jelentett családja számára. 1919-ben a csehszlovák földre
formot szabályzó törvény meghozatala során az egész országban több mint
négymillió hektár mezőgazdasági földterületet foglaltak le. A magyarlakta
vidékeken mintegy 325 ezer hektár földterület került kisajátításra. Min
dennek következtében a család nyitraújlaki birtokának nagy része is államo
sítás alá került. A 3 122 kat. holdnyi teljes birtokból az állam 2 300 kat.
holdat sajátított ki, de az előzetes ígéretekkel szemben csak a birtok egy
részét parcelláztatta ki, aminek következtében a falu mezőgazdasági mun
kásai 1920-ban sztrájkba léptek.
A földreformmal életbe lépő, ún. retroaktív adóztatási törvény miatt az
Esterházy családnak változatlanul az eredeti egész birtoknagyság után kel
lett adóznia. Nem kétséges, hogy a szóban forgó rendelet, más hasonló

11

15

16

17

18

19

-
-

őszakban itt élte á

-

-

-

-
-

-
-

-

-

13

14

„

„ „

[19]

Esterházy János szülőháza,
a nyitraújlaki kastély
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Erzsébet grófnő
varrógépe előtt a kastélyban

A kastély kápolnája

Az édesanya gyermekeivel
kiránduláson a fraknói
Esterházy-kastélyban
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A kis János a fraknói kastélyban

Az Esterházy-gyerekek pónifogata
a nyitraújlaki kastély udvarán.
A bakon Jánoska

Nessel tanár úr testnevelésórája
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törvényekkel együtt a korábbi birtokos réteget kívánta felszámolni. Az
Esterházy család sok más arisztokrata-birtokos családdal együtt, a súlyos
adóterhek miatt anyagilag nehéz helyzetbe került. A fiatalon gazdálkodni
kezdő Esterházynak szinte megoldhatatlan nehézségekkel kellett szembe
néznie a birtokügyek rendezése közben. Ekkor hozta meg, a jövőjét meg
határozó egyik legfontosabb lépését. A Magyarországra való átköltözés he
lyett eladta anyaországi birtokait, hogy ezzel megmentse újlaki birtokát. A
pozsonyi és prágai pénzügyi hatóságokkal való tárgyalásai során került kap
csolatba a magyar kisebbség szerveződő politikai pártjainak vezetőivel.
Esterházy János 1924-ben vette feleségül Serényi Lívia grófnőt. Házasság
kötésük napján, egy Ferenc névre keresztelt harangot adományoztak a
falu templomának, amely mind a mai napig szól. Ezt követően Esterházy a
majorban lebontatta a régi zsellérházakat és egy új házsort épít etett a
birtokon dolgozó földmunkások számára. Házasságukból két gyermek
született: János és Alice.

A csehszlovák kormány által 1920-ban sebtében – és részben jogellene
sen – kiírt általános parlamenti választások az akkor még nem végleges
határokkal rendelkező Csehszlovákiához csatolt magyarság vezetőit dön
téskényszer elé állították: vagy bojkottálják a választásokat, és ezzel csök
kentik az esélyét annak is, hogy a magyarság kárára elkövetett sérelmek
közjogi úton kerüljenek rendezésre, vagy pedig politikai pártokat alakítva
részt vesznek a törvényhozói munkában. Ez utóbbi döntés az államberen
dezkedés bizonyos mértékű elfogadását is jelentette, beilleszkedve az új
hatalom kínálta lehetőségek közé. Az első csehszlovák képviselőházi és
szenátusi választásokra 1920 áprilisában került sor, tehát akkor, amikor a
Felső-Magyarország megszállott területeinek állami hovatartozásáról is
intézkedő békeszerződést a magyar törvényhozás még nem ratifikálta. A
csehszlovák kormány sietsége talán épp azzal magyarázható, hogy a törté
nelmi Felvidék területe ebben az időben a nemzetközi és a magyar jog
szempontjából egyaránt még Magyarországhoz tartozott. Feltételezhető
volt tehát, hogy a magyarság aktív részvétele innen a később külön politi
kai kategóriaként oly gyakran használt aktivizmus fogalma a csehszlo
vák államforma belső berendezkedésének kialakításában és megszilárdítá
sában (márpedig a választások megrendezése egyértelműen ebbe az irányba
mutatott) végső soron a csehszlovák érdekeket szolgálja a béketárgyalások
alatt és a későbbiek során is.
A Csehszlovákiában maradt magyar nemzetrész képviselői az alterna
tívaként felmerülő passzív rezisztencia helyett ami ez esetben a válasz
tások bojkottálását jelentette volna a politikai önszerveződés útját válasz
tották. Körmendy-Ékes Lajos választott keresztényszocialista képviselő, a
prágai nemzetgyűlés első magyar felszólalójaként azonban hangsúlyozta:
A szlovákiai magyarság és németség csak azért vállalt szerepet a parla

mentben, mert ez úton vélte biztosítani a lehetőséget arra, hogy a vele
elkövetett példátlanul súlyos nemzetközi igazságtalanságoknak, a közjogi és
magánjogi jogfosztásoknak ellene alkalmazott rendszerével szemben tilta
kozó szavát messzehangzóan felemelhesse. ... Önrendelkezési jogunkat
soha és semmiképpen föl nem adjuk, azt fenntartjuk, követeljük.
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A Csehszlovákiához csatolt területeken maradt magyar népcsoport érdek
képviseletének felvállalása céljából létrejöv
álasztások el Így alakult újjá az

1907-ben Giesswein Sándor alapította Országos Magyar–Német Keresz
tényszocialista Párt Országos Keresztényszocialista Párt névvel (a további
akban: OKSZP). A párt 1920. március 23-án, Pozsonyban tartott els

resszusán Lelley Jen
onti f gbe többek között olyan

személyek kerültek mint Kiss Albert egyetemi dékán, Szüll
mann Gyula, Tost Barna, Grosschmidt Géza, Jabloniczky János, Neumann
Tibor, Wirth Gyula, Körmendy-Ékes Lajos, Rigele Alajosné és mások. A
pártirányítás társadalmi keresztmetszete egyúttal a párt szociális elkötele
z dését is jól visszatükrözte, hiszen a vezet

iségi tagok mellett találhatunk vasmunkást, földmunkást és
iparos foglalkozású választottat is.
1920 februárjában került sor az Országos Magyar Kisgazda és Földmíves
Párt megalakulására, mely elődjének a Nagyatádi Szabó István vezetésével
1909-ben megalapított Függetlenségi és Országos 48-as Gazdapártot
vallotta. A választások után a párt Országos Magyar Kisgazda, Földmíves és
Kisiparos Pártra változtatta nevét, s 1925-től, a Ruszinszkói Jogpárttal
egyesülve a Magyar Nemzeti Párt nevet vette fel. (A hasonló néven ugyan
csak 1920-ban, Komáromban létrehozott, kisebb tömegbázisú politikai
szerveződés beolvadt az új politikai formációba.) Az új párt vezetésében
ott találjuk Szent-Ivány Józsefet (országos elnökként), Füssy Kálmánt, Mo
hácsy Jánost, Törköly Józsefet, Lukovich Ferencet és másokat. A két legna
gyobb magyar párt mellett működött még néhány kisebb jelentőségű párt
szerveződés is. Együttműködésük koordinálására 1920-ban megalakult a
Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizott
sága, amely 1922-ben losonci székhellyel Központi Irodát hozott létre. A
központ a csehszlovákiai magyarság politikai és kulturális jogvédelmét is
felvállalta. Az iroda vezetője a politikusnak és jogásznak egyaránt kiváló
ügyvéd, Petrogalli Oszkár lett.
A magyar pártszerveződés élére álló politikusok, értelmiségiek érdeme
nemcsak az volt, hogy összegyűjtötték a Csehszlovákiába szakadt magyar
kisebbség kezdeti sérelmeit, hanem elsősorban az, hogy országos rangú
rendezvényeikkel, szervezeti és pártstruktúrák kiépítésével, s különböző til

-
ő politikai pártoknak tehát még a

v őtt meg kellett kezdeniük működésüket.
-
-
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kong ő nyitrai ügyvédet elnökké, Tobler Jánost köz-
p őtitkárrá választották. Az országos vezetősé

, ő Géza, Fleisch-
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takozó akcióikkal pl. az 1922-es magyar iskolabezárások ellen tiltakozó
akció első formálói lettek annak a magyar sorsközösségi tudatnak, a
mely egységes, önvédelemre berendezkedő gondolkodásra és cselekvésre
késztette az immár végérvényesen Csehszlovákiához csatolt háromnegyed
milliós létszámú magyar kisebbségi népcsoportot. Az új államalakulat kere
teibe való integrálódás adta dilemmát a magyar pártok vezető politikusai a
tudatosan választott ellenzéki politizálás felvállalásával kívánták áthidalni.
Döntésükkel azonban nem sikerült végérvényesen kiküszöbölni az aktiviz
mus újra és újra felmerülő kísértését a csehszlovákiai magyar politikai élet
ből.
Esterházy János fiatalon, ugyancsak e kezdeti hőskorszakban az 1920-as
évek közepén kapcsolódott be az Országos Keresztény zocialista Párt
munkájába. Itt pályázatok kiírásával, pénztámogatásokkal és főleg az
OKSZP nagygyűlésein bemutatott kiváló szónoki képességeivel hívta fel
magára a figyelmet. 1931 májusában részt vett a Szentiváni Kúria ülésén, s
ennek nyomán 15 000 koronás pályadíjat ajánlott fel a magyar nemzet törté
nelmét tárgyaló népszerű munkára. A pályázat igazi célja az volt, hogy a
kisebbségbe szakadt magyar ifjúság kezébe olyan könyv kerüljön, mely ké
pes ellensúlyozni a cseh történelemhamisító propagandakiadványok egész
sorát. A hatalom ugyanis betiltotta a korábban használatos magyar törté
nelemkönyveket, újakat a határon át behozni pedig ugyancsak tilos volt. A
pályázatra igazán értékelhető s kiadásra érett munka nem érkezett be, s egy
ilyen jellegű mű kiadását Esterházy csak később, az önállóvá vált Szlovákia
idején tudta megvalósítani.
Szónoki képességeinek és nyelvtudásának köszönhetően 1932-től a Petro
galli Oszkár által alapított és szervezett Csehszlovákiai Magyar Népszö
vetségi Liga elnökévé választották. Az egyfajta külpolitikai tevékenységre is
lehetőséget adó Liga azután jött létre, hogy a Nemzetek Szövetsége által a
kisebbségi sérelmek orvosolására létrehozott genfi székhelyű Népszövet
ségi Tanács fennállása alatt szinte semmilyen jelentősebb kisebbségi ügy
megoldásában nem tudott eredményesen közreműködni. A kisebbségek
képviselői által beadott panaszokat, petíciókat rendszerint az érintett or
szágok kormányszerveinek továbbította, s minden további nélkül megelé
gedett az így kapott gyakran formális jellegű válaszokkal.Nem csoda, ha az
évek során egyre kevesebb beadvány került a Tanács elé, s annak tevékeny
sége fokozatosan ellehetetlenült. E helyzetet kívánta enyhíteni a Nép
szövetségi Ligák Uniójának 1921-es Bécsi Kongresszusán létrehozott
Kisebbségi Bizottság, melynek keretében az egyes nemzeti kisebbségek is
képviseleti jogot kaptak. A Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga
1922-ben alakult meg Losoncon, s első elnöke Szüllő Géza volt. A Liga
leghatékonyabban az 1925-ben létrehozott Európai Nemzetiségi Kong
resszus keretében fejthette ki tevékenységét. Bár a kongresszus elvileg az
európai kisebbségvédelem elméleti kérdéseivel foglalkozott, az általa terem
tett fórumot Szüllő és Esterházy is felhasználta arra, hogy éles kritikával
illesse mind a csehszlovák kormány kisebbségellenes politikáját, mind pedig
a Népszövetség ezzel kapcsolatos passzív magatartását. Esterházy a Nép
szövetségi Ligák 1932-es bécsi kongresszusán megtartott felszólalásában
bár csak a napirendhez való hozzászólásra kapott engedélyt elmondta,

hogy a Népszövetség magatartása egyáltalán nem felel meg az elvárások
nak , hiszen a kisebbségek panaszainak intézését nem elég csupán admi
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nisztratív úton végezni. Kifejtette, hogy a Népszövetség magatartása miatt
a megoldatlan kisebbségi kérdés Európa békéjét veszélyezteti . A Népszö
vetség munkájára irányuló kritikája annyira éles volt, hogy a kongresszus
soros elnöke, Josip Wilfan félbeszakította az ülést, s miután így sem tudta
megakadályozni, hogy a szónok befejezze beszédét, a teremből kivonulva
szívrohamot kapott.
A Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 1933. október 1- én Po
zsonyban megtartott ülésén a csehszlovák nacionalizmust osto
rozta éles hangon. Elmondta, hogy aki a többségi nemzet hívének vallja
magát, az a kisebbségek tagjaival szemben mindenfelől erkölcsi és anyagi
támogatásban részesül. Ezért helyzetét még nacionalizmusának fokozásá

val is iparkodik előnyösebbé tenni. Az ő nemzetközi szocialistáik között is
mindennapos a legtürelmetlenebb soviniszta . A cseh és szlovák naciona
lizmust elemző Esterházy-írásokból kibontakozik a korabeli csehszlovák
nemzetfogalom alapvető rákfenéje: A csehek gyarmatosítják Szlovákiát, s
az ezzel szembeni ellenállás leszerelésére koncként odadobják a szlovák
nacionalizmusnak a magyar kisebbséget. Esterházy bontakozó politikusi
szereplését a csehszlovákiai magyarság legrangosabb politikai napilapja, a
Prágai Magyar Hírlap (a továbbiakban PMH) a következő szavakkal jelle
mezte: ...büszke reménységgel látjuk a kisebbségi magyarság újabb gene
rációjának minden ígéretét, a sors minden megpróbáltatásával dacolni tudó
szívósságát, munkakészségét, munkaakarását, európai széles látókörét és
meghajlíthatatlan magyar bátorságát.
Esterházy 1937. január 31-én, a Népszövetségi Ligák közgyűlésén, képvi
selői elfoglaltságára hivatkozva lemondott a Liga elnöki tisztségéről. He
lyette ismét az eddig díszelnökként működő Szüllő Gézát választották meg
rendes elnöknek, s ő ezt a tisztségét az 1938-as bécsi döntésig viselte.
A Prágai Magyar Hírlapot, miként más magyar nyelvű lapokat is, melyek
Esterházy beszédeit rendszeresen közölték, több alkalommal elkobozták,
illetve a politikus beszédeit csupán cenzúrázva, fehér foltokkal tarkítva
nyomtatták ki.
Az 1920-as parlamenti választások után, a kapott szavazatok alapján az
OKSZP a csehszlovákiai magyarság legerősebb pártjává vált, s mivel nem
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sikerült megegyeznie a Szlovák Néppárttal, az eddigi magyar és német szek
ció mellett létrehozta a szlovák szekciót is. Ezzel a lépéssel részben a meg
valósulás útjára lépett a keresztényszocialisták régi elképzelése, amely egy a
Szlovákia őslakosait tömörítő politikai erő kialakítását vette tervbe. (A két
világháború közti magyar pártpolitikai frazeológiában gyakorta használt
őslakos kifejezést, a csehországi területekről Szlovákia és Kárpátalja

területére beáramló cseh telepes- és hivatalnokréteggel szembeni megkü
lönböztetésként használták.) Esterházy a saját feladataként kezelte a ke
resztény univerzalizmus alapján a párt osztályok és nemzetek feletti jellegé
nek megőrzését, s politikai tevékenységét ezen elvek alapján végezte akkor
is, amikor már az OKSZP megszűnt önálló politikai egységként működni.
A párt ezzel együtt nem mentesült a belső viszályoktól. Az ellentétek az
1925. évi képviselő-választásokat megelőzően kerültek legélesebben fel
színre. A pártot addig vezető Lelley Jenő és köre ugyanis a kormánnyal
szembeni kompromisszumok érdekében mérsékelni szerette volna az
addigi radikális ellenzéki politizálást, mire a vele szembenálló, Jabloniczky
János, illetve főleg a keleti, kassai körzetben tevékenykedő Körmendy-Ékes
Lajos köré csoportosuló ellenzéki csoport azzal vádolta meg őt, hogy Lelley
a pártot az aktivizmus vizeire kívánja lavírozni. A viták eredményeképp
Lelley Jenő 1925. május 23-án lemondott pártelnöki tisztségéről, majd kilé
pett az OKSZP-ből, és megalakította a Nyugat-szlovenszkói Keresz
tényszocialista Pártot. Az új párt a továbbiakban, elkülönülten működő,
marginális szereplője maradt a csehszlovákiai magyar kisebbségpolitikának.
A Lelley-féle csoportot az 1925. október 16-án megtartott országos párt
vezetőségi ülésen zárták ki az OKSZP soraiból.
A Lelley helyébe lép ban választották meg az
OKSZP elnökévé, s megválasztásának els

y Jen OKSZP sokak által
megjövendölt kettészakadása nem következett be. Szüll

veltség olitikusként
nagy szerepet vállalt az OKSZP, s ezzel együtt a csehszlovákiai magyarság
ügyének nemzetközi fórumok elé vitelében. Talán épp kiterjedt külpolitikai
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tevékenységének köszönhet t elég energiája a párt bels
, gazdasági, kulturális életének szervezésére. Így a

harmincas évek elején a párt keretein belül újabb válság ütöttte fel a fejét,
amelynek jelei a taglétszám csökkenésében, a párt gazdasági téren való
eladósodásában, összefogó és mozgósító program hiányában, s az akti
vizmus irányába tájékozódó bels
désében nyilvánultak meg. Mindez elkerülhetetlenné tette Szüll

a továbbiakban a két magyar párt közös parla
menti klubelnöke lett, s az OKSZP parlamenti munkájának és külügyeinek
irányítójává vált. Már a lemondást követ
sen felröppent a hír, hogy Szüll esz, akit a
párt ideiglenes vezetésével megbízott öttagú koratórium tagjai közé is bevá
lasztottak. Esterházy személyiségének valódi értékeit akkor még nem sokan
ismerhették. Tudták, hogy arisztokrata származású, ami biztosítani látszott
a magyar kormánykörök és mágnások támogatását. A párt kritikus anyagi
helyzetének sürg gyanis minden más kérdést háttérbe szorí
tott, s a sz tkozó konkrét
felkérést is kapott. A vezet ésr

y elfogadta a pártelnökségre vonatkozó jelölést, és azonnal
25 000 koronát helyezett el a párt pénztárában . Esterházy személyét a
párton belül nem fogadta osztatlan lelkesedés. Sokan – s ez f

– az addigi Szüll liberális vonal kri
tikátlan követését sejtették jelölése mögött. S emiatt felmerült annak veszé
lye is, hogy a katolikus klérus kivonul az OKSZP soraiból. Ellenjelöltjeként
épp ezért emlegették Franciscy Lajos nyitrai kanonok nevét. Az ellenérvek
közé sorolták a fiatal Esterházy tapasztalatlanságát és horribile dictu grófi
címét is, amely ellentétben állt a párt eladdig gondosan szociális
érzékenységével is. A párt széles tömegbázisát ugyanis épp a keresztény
világnézet mára a gróf megválasztása a
baloldal felé egyértelm vet
keztetni lehetett, hogy a baloldali sajtó Esterházynak már a politikai poron
don puhaállú arisztokrat ként való felt al
fogadta.
Az ellentétek azonban az országos pártvezet égi ülés 1932. december 14-
id elsimultak. Mindez feltehet alt politiku
si lobbymunkájának volt köszönhet aki az ülésen Franciscy Lajos kano
nokot érdemei elismeréséül – még a pártelnöki tisztségr avazás
el olta. Javaslatát a küldöttek általános
helyesléssel fogadták. Ezek után semmi sem akadályozta meg, hogy Ester
házy Jánost vita nélkül, közfelkiáltással válasszák meg a Keresztény zoci
alista Párt elnökévé.
Szüllő javaslata Budapest egyetértő támogatásával is találkozott. A buda
pesti politika saját céljainak megvalósulását várta a szlovákiai magyar pár
tok, illetve Esterházy politikai tevékenységétől is. Esterházy életének és
politikai pályájának íve azonban messze túlszárnyalta a budapesti politikai
elképzeléseket.
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Gróf Esterházy Gyula,
id. Esterházy János testvére,
az első világháború önkéntese,
majd hősi halált halt áldozata

A Haynau által kivégzett hős,
Jeszenák János síremléke Pozsonyban

Az árva Esterházy Jánoska portréja
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A kis János lovával
és Mariska húgával
a nyitraújlaki réten

Aratási koszorúikkal
a kastélyhoz vonuló nyitraújlaki
szlovákok

Esterházy János
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Esterházy János
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Franciszek Mycielski,
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Esterházy János
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Esterházy János és lánya, Alice

Családi együttlét a nyitraújlaki
kastélyban.
Jobbról: Tarnowska Erzsébet,
Franciszek Mycielski,
Esterházy Mária,
Esterházy János és Serényi Lívia

Esterházy János gyermekeivel
és feleségével a nyitraújlaki
kastély udvarán
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Esterházy János gyermekével,
díszmagyarban

A szenvedélyes vadász

Esterházy János az Országos Keresztényszocialista Párt élén

ő anyját,
Szűz Máriát kérte oltalmul és s őslakosai számára –
elnökség ődök
által megkezdett út folytatása,

-
ő jogok biztosításáért... Ki akarjuk őt,

hogy »kisebbségi
ő joga legyen mi

űen az autonómiát követelők
mellé ől

ői
korábbi

őt mindennek épp az ője történt. Az önállóság
garanciáját j ő Szlovák Nemzeti Tanács megszüntetésével –

– , -
ű tartomá

ő sz
őshonos lakosok (magyarok, németek, ruszinok, -

-

ősebb politikai erőnek számító Szlová -
-

é űnt a ma-
ők egyesítése. A magyar kiseb -

-

ől való
támogatásának a következő főbb okai v

őre menekülés
lehetőségét jelentette, ami magában

, -

-

-

övekszik

Esterházy ótátrafüredi székfoglalójában – miután az Üdvözít
egítségül Szlovenszkó

e lényegét a szolgálatban határozta meg. Politikája, mely az el
nem a dacos gyermek oktalansága kíván

lenni, hanem öntudatos, bátor küzdelem a szlovenszkói magyarságot meg
illet küszöbölni azt a megalázó jelz

nemzet« vagyunk. Ne legyen itt uralkodó és kisebbségi
nemzet, hanem teljesen egyenl ndenkinek – mondotta,
majd beszédének további részében egyértelm

állt. Szlovákia autonómiájának kivívása kezdett fogva része volt az
OKSZP programjának, hiszen az újonnan létrejött Csehszlovákia vezet

ígéreteikhez képest sem Kárpátalja, sem Szlovákia autonómiáját
nem támogatták. S ellenkez

elent helyébe
felállították Szlovákia Teljhatalmú Minisztériumát, melynek élén Vavro
Šrobár állt az országrész cseh hivatalokkal való elárasztásával, s más ha
sonló intézkedésekkel Szlovákiát egyszer nyi szintre fokozták le,
ami nemcsak az itt él lovák népesség, hanem egyúttal a vele együtt e
terülen lengyelek) megalá
zását is jelentette. E körülmények vezettek a szlovák autonomista mozga
lom kialakulásához, melyet váltakozó intenzitással ugyan, de a magyar
pártok is támogattak. Támogatásukat annak ellenére is fenntartották, hogy
az ilyen szempontból legjelent k Nép
párt autonómiatervében szó sem esett a magyar kisebbség különleges jog
állásáról. A magyar pártok, s így az OKSZP sem dolgozott ki külön
programot Szlovákia államjogi helyzetének rendezésére, de autonómia-
elképzelésük részeként követelték a magyar népcsoport önrendelkezési
jogát. E cél elérés nek érdekében tehát természetes lépésnek t
gyar és a szlovák er bségpolitika irányítói szá
mára e korszak állandó kérdése volt, hogy vajon a szlovákok az autonómia
kivívása esetén tudnak-e, akarnak-e annál több jogot és szabadabb nem
zeti életet biztosítani a magyaroknak, mint amennyit a jelenlegi prágai
kormánytól kapnak? A szlovák autonómiatörekvések magyar részr

oltak:

1. A Hlinka-féle Szlovák Néppárt keresztény elvekre alapozott ideológiája,
amely megegyezésre is alkalmat adó közös világnézet képzetét keltette a
magyar pártvezetőkben. E vélemény hangoztatása, különösen az
OKSZP vezetőire – köztük Esterházyra – volt jellemző.

2. Az autonómia támogatása a magyarok számára az el
hordozta a mostaninál rosszabb

már úgysem lehet , sajnos alaptalan feltételezést is. Az autonómia
koncepció támogatása a magyarok számára a legtöbb esetben egyet
jelentett a prágai kormány centralizmusa ellen felhasználható védeke
zéssel.

3. A harmadik ok pedig az az érvelés volt, amely szerint a szlovák autonó
mia megvalósulása esetén egyszerűen megnő a magyarság számaránya,
és ezzel nyilván a politikai ereje és befolyása is megn .
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A magyar pártoknak a szlovák autonómiát támogató törekvése egyezett
a magyar kormány szándékával. A magyar kormány hivatalosan meghir
detett revíziós politikája céljai megvalósításának egyik legnagyobb
akadályát épp az egységes Csehszlovákia hosszú távú, változatlan formában
való fennmaradásában látta. Ez persze nem azt jelentette, hogy a magyar
pártok ebből kiindulva revizionista, vagy

Pártelnökké való megválasztása után fokozatosan megszűntek a párton
belül az Esterházy személyével szemben kifogások. Fleischmann Gyula, a
párt országgyűlési képviselője erről így írt: Voltak, akik arisztokrata szár
mazását kifogásolták. Erre rácáfolt közvetlenségével, egyszerűségével, de
mokratikus gondolkodásával, amely minden arisztokratikus elzárkózott
ságtól mentes. Mások fiatalságát hozták fel, s ezt különösen az idősebb
generáció köréből hangoztatták egyesek. Ez az érv azonban még kevésbé
helytálló. [...] az új idők új, tetterős fiatalembereket kívánnak, éspedig nem
csak a közkatona-sorban, hanem vezető helyeken. Fleischmann így sum
mázta az Esterházy által meghirdetett pártmegújítási programot: Régi
úton új célok felé. [...] Programja mindenütt kedvező visszhangra talált, és
egységbe kovácsolta az egész keresztényszocialista pártot.
Esterházy rövidesen határozott elképzelésekben vázolta fel a párt gazdasági
megújulásának programját, s a kérdésnek külön fontosságot tulajdonítva, a
magyar ifjúságot érintő legfontosabb problémák megoldásáról is beszélt.
Pártelnökként azonban – szakítva elődei addigi magatartásával – minde
nekelőtt a párttagság életkörülményeivel kívánt közvetlenül megismerked
ni. Ennek érdekében az 1933. esztendőt olyan országos körúttal kezdte,
amelynek során január és február hónap folyamán meglátogatta
Munkács, Beregszász, Huszt, Rozsnyó, Ipolyság, valamint Érsekújvár és
Pozsony pártszervezeteit. A körút első tapasztalatai mély benyomást kelt
hettek a fiatal pártvezető lelkében, hiszen politikusi pályafutásának ettől
kezdve immár elmaradhatatlan részévé vált a körutazás , azaz a gondok
kal, problémákkal való helyszíni ismerkedés. A körutak nemcsak nagyszerű
tanulási, ismerkedési lehetőséget jelentettek a fiatal politikus számára, de

-
ugyanis

,

-

-

-

-

-

-

i
-
-
-

-
-

-
-

50

51

pedig irredenta politikát folytattak
volna. Ellenkezőleg szinte kínosan ügyeltek arra, hogy tevékenységük soha
ne lépjen túl az alkotmányosság kijelölte határokon.

A két világháború közötti időszakban azonban a magyar pártoknak, s az
erre leginkább hivatott OKSZP-nek sem sikerült szorosabb együttműkö
dést kiépíteni az autonomista tábor szlovák pártjaival. A Szlovák Néppárt,
egyrészt a budapesti kormány befolyásától tartva zárkózott el az együttmű
ködéstől, másrészt féltékenyen szemlélte az OKSZP szlovák szekciójának
tevékenységét, mert ezáltal saját szavazótáborának megfogyatkozásától tar
tott. Az együttműködés legnagyobb akadálya azonban a cseh hatalom volt,
amely mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar és a szlovák poli
tikai tábor erőinek egyesítésére soha ne kerüljön sor.

Esterházy székfoglalójának, de későbbi beszédeinek is szinte állandó ele
mévé vált a keresztényszociális erkölcsre épülő politikai hitvallás. E szerint
„minden nemzet egyenjogúságát mind ez ideig a keresztény felfogás tudta
biztosítani, mert ez garantálja, hogy egy nemzet se törekedjék a másik tönk
retételére [...], hanem mindenkit illessen meg az, ami tehetségénél, tudásá
nál, képesítésénél, műveltségénél és becsületességénél fogva jár neki. Akkor
nem lesz kiválasztott tízezer, mint ma, amikor a legnagyobb pazarlás és
fényűzés árnyékában százezrek nyomorognak munka és kereset nélkül.„
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alkalmat adtak az OKSZP-ben felmerült szervezti és személyi kérdések
rendezésére is. A pártelnök személyes látogatásai, az eldugott kis falvakban
való megjelenése mély benyomást keltettek az egyszerű vidéki emberek
körében, s nagymértékben hozzájárultak a pártmunka alapszervezeti szin
ten való megújulásához. Nyilvánvaló az is, hogy a körutak során látottak,
hallottak Esterházyra is mély gyakoroltak. Az így szerzett sze
mélyes tapasztalatok következtében vált a csehszlovákiai magyarságnak
valóság talajáról soha el nem rugaszkodó, reális látókörű vezetőjévé. Beszé
dei, melyek a kezdetekben inkább általánosságok szintjén mozgó erkölcsi
tanítások voltak fokozatosan a konkrétumok síkjára tevődtek át, és nem
tévedtek az általános politikai közhelyek zsákutcájába. Időt, fáradságot nem
kímélő aktív tevékenysége következtében az OKSZP megerősödve jutott
túl a belső válságon.
A fokozatosan érett politikussá váló Esterházy életében különösen fontos
szerepet tulajdoníthatunk a hitnek és a katolikus egyházhoz való tartozás
nak, amelyhez mindenkor rendületlen hűséggel és mélységes fiúi hódo
lattal kívánt ragaszkodni. 1933 húsvétján
címmel írt cikket, amelyben Krisztus feltámadási ünnepe kapcsán az
istenhit fontosságáról közölte gondolatait szlovákiai magyar olvasóival.
Politikai tárgyú írásainak ettől kezdve szinte állandó része volt a keresztény
hithez és erkölcshöz, illetve az egyházhoz való hűség fontosságának kieme
lése. Elnökké választása utáni országos körútja részeként megbeszéléseket
folytatott a katolikus egyház magas rangú méltóságaival, Jozef árský
kassai és Ján Vojtaššák szepesi püspökkel is.
A hív Szüll mellett a
katolikus egyház központjával, a Vatikánnal is kapcsolatba került. E témát
érint s hív

máromi és a premontrei rend jászói rendezetlen
kérdéseir
Esterházy 1933. június 27-én, az OKSZP hagyományos ótátrafüredi
gyűlésén mondta el programadó beszédét. Ebben hitet tett a párt által
folytatott eredeti ellenzéki politika további szükségessége és folytatása
mellett, majd a következőket mondotta: Megkérdezésünk nélkül csatoltak
bennünket egy idegen állam keretébe [...] joggal várjuk el tehát, hogy az
utódállamok, amint erre magukat a békeszerződésben kötelezték, ígéretei
ket száz százalékig betartsák, a minket megillető jogokat megadják. Ezek
után kitért arra, hogy a kisebbség nem szűnhet meg a maga számára a több
séggel azonos jogokat követelni, hiszen mindez nem jelent számára privilé
giumot, mégcsak irredentizmust sem, hanem sokkal inkább a békeszerző
désben és az alkotmányban lefektetett természetes jogok betartatását. A
szlovenszkói magyarságnak ezért, a szlovák nemzet törekvéseivel szoli
daritást vállalva az érvényes törvények keretein belül kell követelnie
önrendelkezési jogát.
Mint korábban szó volt róla, az önrendelkezési jog követelése kezdettől
fogva szerves része volt az OKSZP pártpolitikájának. Esterházy e gondo
latot olyan irányba fejlesztette tovább, hogy az eredeti szándékhoz képest
az önrendelkezési jog kibontakoztatását szorosabban kötötte a szlovák au
tonómia követeléseknek az őslakosság minden népcsoportja számára
történ ámasztotta alá a szlo
vákokkal való sorsközösség és a Duna-völgyi egymásrautaltság vállalá
sának hangsúlyozásával.
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Esterházy elnökségének egész ideje alatt különös hangsúlyt helyezett a párt
szlovák és német szárnyának meger

g a lehet píteni a szlo
vákok, illetve a szlovákiai német lakosság irányába. Törekvései különösen a
szlovákiai németek körében találtak megértésre, mert amikor megfordult
köztük, szinte mindenütt lelkes fogadtatásban részesítették . De megért

ált az OKSZP keretében m .
Ennek egyik oka az volt, hogy Esterházy mindkét népcsoport nyelvét jól
beszélte, s képes volt a közös érdek zászlója alá vonva meggy

séges cselekvés szükségességér Vezércikkben fejtette ki, hogy pártja
szolidaritást vállal az önkormányzatukért küzd

olikusokkal éppúgy, mint a jogaik érvenyesítéséért küzd
sokkal. Ugyanakkor az országos pártvezet
szédében, válaszként Beneš kétarcú politikájára (Beneš a ruszinszkói
autonómia késedelmes megvalósítását azzal indokolta, hogy akkor ott a
magyarok és a zsidók kerültek volna túlsúlyba ), a magyar politikus leszö
gezte, hogy vallási hovatartozásunkat és hitünket sohasem süllyesztjük a
politika kétes érték közeivé .
1933 júliusában, Esterházy Kárpátalja árvíz sújtotta területeit járta be.
Tapasztalatai alapján erný belügyminiszternek az árvízkárosultak számára
segélyezési kérelmet terjesztett be. Megsegítésükre, a parlament magyar
képviselőivel együtt, a sajtón keresztül felhívással fordult Szlovákia és Kár
pátalja magyarjaihoz, sürgetve a bajbajutottak érdekében történő adako
zást. A Pozsonytól Husztig terjedő körútjai jó alkalmat és lehetőséget
teremtettek a párt gazdasági, kulturális programjának széles körű ismerte
tésére és magyarázatára. Esterházy így bejárta Csehszlovákia szinte vala
mennyi magyarok által lakott tájegységét. Az első Csehszlovák Köztársaság
viszonylag demokratikus körülményeinek, a szólásszabadságnak gyüle
kezési szabadságnak maximális kihasználása mellett ritkán mulasztotta el
hangoztatni a magyar kisebbségi pártpolitika törvénytiszteletét, illetve azt,
hogy a sérelmek orvoslására törekvő politika képviselői az alkotmányos
ság talaján állva soha nem kívánják áthágni a törvény szabta lehetőségek
határait. Határozott hangon utasított vissza minden, e szándékot kétségbe
vonni igyekvő alaptalan vádaskodást.
1933 augusztusában Kassára, Királyhelmecre, majd Érsekújvárra látogatott
el, szeptemberben pedig a Szőgyénben és Kéménden tartott népgyűlésen
szónokolt. Röviddel ezután Tardoskedden mondott beszédet. A Híradó
karácsonyi számában pedig körutazásának tapasztalatai alapján a keresz
tényszocializmus eszméjéről mondotta el gondolatait.
Az 1934. év elején Esterházyt ismét Kelet-Szlovákiában találjuk, ahol az
OKSZP helyi szervezeteinek életével ismerkedve személyesen találkozott a
helybeli pártvezetőkkel és aktivistákkal. Innen az országrész nyugati felébe
utazott, ahol a pozsonyi katolikusok helyzetével kapcsolatos problémák
megoldását sürgette, ezt követően pedig egy somorjai keresztényszocialis
ta népgyűlés fő szónokaként lépett fel. Áprilisban és májusban a csallóközi
magyarokat látogatta meg. A bősi, balonyi, nagymegyeri és komáromi nép
gyűlések után továbbutazva Nagyfödémesen és Jókán találkozott pártja
tagjaival, s beszédet mondott rendezvényeiken. Júniusban, júliusban Szent
péter, Párkány, Gúta, Nagyölved került sorra, majd ezek után a zólyomi, a
besztercebányai és a selmecbányai alapszervezeteket látogatta meg, ahon

ősödésére, mert ezeken keresztül
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nan ismét visszatért a csallóközi Dunaszerdahelyre. Felszólalásaiban Ester
házy igyekezett minden felmerül t adni. A nagyme
gyeri népgy kus társait ér

tosan többek között a következ Mi, akik tör
vénytisztel atunk sérelmeinkre, mert ez az
orvoslás el le és útja. [...] Politikai ellenfeleink úgymond irredentiz
mussal és felforgatással vádolnak. Minket ezek a rosszindulatú vádak hide
gen hagynak, mert mi, keresztényszocialisták, a törvény útjáról tizennégy
esztendeje le nem tértünk.
A pártját és személyét is egyre sűrűbben érő támadások miatt a közelgő
parlamenti választásokon való szerepvállalása előtt ismételten megfogal
mazta politikai hitvallását: Magatartásunkat nem irányíthatja más, mint az
itt élő magyar nemzettest létének, boldogságának és fejlődésének biztosí
tása. Az erre irányuló munkásságban részt kell vennie minden itt élő ma
gyarnak.
Az 1934. esztendő őszi hónapjait a politikus ismét magyar párthívei közt
töltötte. Októberben az Ipoly mentén, Szalatnyán beszélt, majd Érsekúj
várott a körzeti titkárokat hívta össze, hogy megtárgyalja velük az időszerű
politikai kérdéseket. A hónap második felében a kárpátaljai helyi szerve
zeteket látogatta meg, és beszédet mondott az általuk szervezett ungvári
nagygyűlésen. Kassáról, a körzeti titkárokkal való találkozóról a nagysallói,
csatai, merényi és svedléri népgyűlésekre sietett, ahonnan ismét keletre
indult, hogy találkozhasson kassai, perényi, makranci és szepsi párthíveivel.
Az év utolsó beszédét a peredi népgyűlésen tartotta november 25-én.
Bár a magyar lakosság mindenütt egyértelmű lelkesedéssel fogadta Ester
házyt, körútjai mégsem voltak akadályoktól mentesek, hiszen a hatóságok
minden eszközt megragadtak, hogy kétségbe vonják a magyar pártok és
vezetőik által hirdetett gondolatok igazságát. A hatóságok az alaptalan
vádaskodásoktól kezdve, szinte minden módszert megragadtak a magyar
pártpolitikai munka megakadályozására. A magyar pártok vezetőinek gyak
ran kellett beidézéseken, kihallgatásokon megjelenniük, amelyeket rendsze
resen megelőztek a zaklatások, házkutatások stb. Fleischmann Gyulát, az
OKSZP alapító tagját és főtitkárát 1925-ben minden alapot nélkülözve
politikai okok miatt kilenc napig tartották fogházban. Hasonló sorsra jutott
korábban Petrogalli Oszkár és Bothár Sándor, akiket politikai szervezke
désért közel fél évig tartottak börtönben. Körmendi-Ékes Lajost, az
OKSZP egyik alapítóját, vezetőjét és prágai parlamenti képviselőjét pedig
1925-ben mondvacsinált ürüggyel állampolgársági ügyeinek rendezetlen
sége miatt kiutasították az országból.
Ugyancsak a kiutasítás lett osztályrésze Tobler Jánosnak az OKSZP első
központi titkárának, Surányi Lajos és Nagy Gyula nemzetgyűlési képvi
selőknek és sok más pártaktivistának is. Az 1918–1921 között Csehszlo
vákiából kiutasított magyarok létszáma meghaladta a ezret.
A kisebbségi pártok a tiltakozáson kívül nem rendelkeztek más, hatékony
eszközzel a durva hatósági beavatkozással szemben. A hatósági
túlkapásokat és a kormány kisebbségellenes magatartásának valóságos
összefoglalóját alkotják a Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga által a
Népszövetség számára készített memorandumok, amelyek magyar és fran
cia nyelven tárták a széles közvélemény elé a magyar kisebbség csehszlová
kiai sérelmeit.
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A cseh hatalmi hegemóniát legérzékenyebben az érintette, amikor Ester
házy és más magyar kisebbségi politikusok az alkotmány be nem tartására, a
hatalmi visszaélésekre és a sajtócenzúra durva megnyilvánulásaira hívták fel
a figyelemet. Érzékeny pontnak számított a cseh hatalmi túlsúllyal szembe
ni magyar–szlovák összefogás szorgalmazása is. 1929. január 19-én a nyit
raújlaki Esterházy kastélyt is átkutatták a hatóságok, s néhány írást a
pozsonyi rendőrigazgatóságra vittek áttanulmányozás végett . A tör
vénytisztelet s az alkotmányos keret gyakori hangoztatása ellenére Esterhá
zy János sem kerülhette el sorsát: 1933. december 11-én a Nyitrai Kerületi
Bíróság feltételesen tizennégy napi elzárásra ítélte a június 29-én, Nyitrano
vákon megtartott népgyűlési beszéde miatt. Másodízben, 1934. június 20-
án, a Kassai Kerületi Bíróság a szepsi nagygyűlésen elmondott beszédéért
tizenöt napi államfogház letöltésére ítélte. Az utóbbinak – miként a korábbi
büntetésnek is – a fő indoka az volt, hogy Esterházy a nyilvánosság előtt
kijelentette: Csehszlovákiában elnyomják a magyar kisebbséget.
Mindezen ellenlépések, úgy tűnik, csak fokozták Esterházy munkakedvét.
Talán ennek köszönhető, hogy Jozef Tiso, a Szlovák Néppárt élenjáró
politikusa, 1935 áprilisában bizalmasan közölte Bartók László pozsonyi
magyar konzullal, hogy Beneštől kapott információi szerint Esterházy ellen
egy monstre hazaárulási per van készülőben , amely méreteiben a Tuka-
pernél is nagyobb lesz. Ezen alapján Tiso kijelentette, a Szlovák
Néppárt szemszögéből nem tartja kockázatmentes lépésnek a magyar pár
tokhoz való közeledést. Ennek ellenére az 1935-ös év elején mégis sor ke
rült egy titkos találkozóra az OKSZP és a Szlovák Néppárt vezetői között.
A keresztényszocialistákat Esterházy János és Aixinger László, a nép
pártiakat pedig Jozef Tiso, Karol Sidor és Jozef Buday képviselték. A
tárgyalás során a szlovák küldöttség vezetője, Tiso véleményezésre átadta a
Néppárt autonómiatervezetét Esterházynak, aki pénzbeli támogatást ígért
egy Sidor által szerkesztendő szlovák lap megindításához abban az esetben,
ha az nem közöl Magyarországot támadó cikkeket. A találkozó után Ester
házy a magyar kormánytól támpontokat kért egy olyan autonómiatervezet
kidolgozásához, melyet a magyar pártok alapelvként használhattak volna a
szlovákokkal, illetve a kormánnyal való további tárgyalások során.
1935 februárjában, a közelgő választásokra készülve, immár képviselő
jelöltként Esterházy egy újabb körútra indult. A körutazás első állomása a
komáromi kerületi pártvezetőkkel való tanácskozás volt. Innen keleti
irányba haladva nyolc nap alatt tizenkét magyar helységet látogatott meg
Komáromtól Kassáig. Beszédet mondott Feleden, Rimaszombatban,
Várgedén, Rimaszécsen, Losoncon, Bussán és Füleken, majd Méhiben,
Rozsnyón, Szepsiben és Kassán. A körutazás, egy rövid komáromi
(SZMKE -közgyűlés) és galántai kitérő után, ismét keleten, Nagyidával,
Legenyével, Somodival, Szepsivel, Szomolnokkal, Mecenzéffel, Nagyka
possal, Dobóruszkával, Béllyel, Királyhelmeccel és Bacskával folytatódott.
Útját – az intenzív tempót kicsivel sem csökkentve – e vidékről az Ipoly
menti falvak irányába folytatatta, ahol Kóvárt, Csábot, Ipolybalogot,
Ipolyságot és Ipolynyéket kereste fel. Innen továbbmenve Érsekújvár, Léva
és Zselíz következett. Menet közben – talán pihenőként (?) – cikkeket írt a
Híradó és a Prágai Magyar Hírlap számára is.
Tavaszi programját Ótátrafüreden, az országos pártvezetőségi és végre
hajtó bizottsági ülés összehívásával kezdte, ahol az OKSZP vezetőivel ös
szegezte a választási hadjárat ddigi tapasztalatait, majd ismét hosszabb
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utazás következett, melynek megállói a Nyitrán, Csatán, Vámosladányban,
Somorján, Alsógyőrödön, Garamszentbenedeken és Aranyosmaróton tar
tott válasz ási nagygyűlések voltak.
Esterházy, leendő választói előtti magyar vagy – ha szükség volt rá – szlovák
nyelvű szónoklataiban első helyen mindenütt az összefogást sürgette.
Tudta, ha ő és pártja a közelgő választásokon eredményt akar elérni, annak
megvalósulását az összefogás hirdetésével és megvalósításával kell kezde
nie. A Híradónak adott nyilatkozatából idézzük: Csak úgy tudunk ered
ményt elérni, ha mindazok, akik szívükön hordják az őslakosság érdekeit,
összefognak egy közös platformon, és teljes őszinteséggel és száz százalé
kos becsületes fegyvertársi hűséggel igyekeznek eredményeket elérni. […]
Nem elég, hogy megtartsuk és megőrizzük az elért pozícióinkat, hanem
azokat ki is kell építenünk. Csak így érhetjük el azt, hogy ellenzéki munkánk
az itteni őslakosság szempontjából alkotómunkává váljék, mert csak így
alapozhatjuk meg és vívhatjuk ki azt a szebb jövőt, amelyre Isten adta jo
gunk van. A rendőrség azonban nemegyszer feloszlatta a magyar poli
tikusok – köztük Esterházy – által tartott nagygyűléseket. Rendszeres gya
korlat volt az is, hogy betiltották a beszédeiket közzétevő lapok kiadását.
Ezzel azonban nem tudtak gátat vetni Esterházy lendületes közsze
replésének. Aktív politikusi teljesítménye meg is hozta a várt eredményt. Az
1935. május 19-én megtartott választásokon Esterházy Jánost Kassa és
környéke magyarsága parlamenti képviselővé választotta meg.
Kassai képviselővé való megválasztása szimbolikus, de egyben logikus
következménye is volt Esterházy egész addigi politikusi tevékenységének.
Kassa a magyar keresztényszocializmus és egyben az OKSZP bölcsőjének

a felvidéki magyarság egyik legfőbb szellemi központjának is tekint
hető. Itt tevékenykedett Fischer-Colbrie Ágost püspök, az egyház szociális
tanítását összefoglaló című pápai enciklika magyar
nyelvre fordítója, aki egyben a magyar keresztényszocialista gondolatkör
egyik legfőbb elméleti megalapozója is volt. Ez a gondolatkör s ennek kassai
meghonosodása számos értékes egyházi, közéleti és politikai személyiséget
indított épp innen útjára. Közülük is érdemes kiemelni Pfeiffer Miklós ka
nonok, Slachta Margit vagy akár a közelmúltban boldoggá avatott Salkaházi
Sára példáját. Esterházy beszédeiben több alkalommal is visszatért a

, illetve a magyar keresztényszocializmus kassai kezdeteihez, s politi
kai munkássága részeként büszkén vállalta eme nagyszerű társadalompoliti
kai hagyományok folytatását. Mint új törvényhozót, itt, az OKSZP 1935.
június 5-i kassai gyűlésén iktatták be. Ettől kezdve Esterházy tíz éven ke
resztül, megszakítás nélkül, parlamenti képviselőként is szolgálta a szlová
kiai magyar népcsoport boldogulásának ügyét.
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A magyar pártok együttműködése a prágai parlamentben
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Az 1935-ös választások amiatt is mérföldkövet jelentettek a Csehszlová
kiában élő magyarság számára, mert ebben az időben, a magyar pártok közti
szorosabb összefogás és együttműködés régóta napirenden lévő kérdésé
ben is jelentős előrelépésre került sor.
A magyar ellenzéki pártok az 1925-ös választásokon csupán Kárpátalján in
dultak közös jelölőlistával, s az 1929-es nemzetgyűlési választásokon is csak
a szenátusi választásokra sikerült közös jelölőlistát összeállítaniuk. Az
1935-ös nemzetgyűlési választásokkor az összefogás fontosságát a két párt
közös választási lista állításával kívánta demonstrálni. Esterházy a párt Ótát
rafüreden tartott április 26-i tanácskozásán maga is hangoztatta ennek fon
tosságát.
A választásokon már nemcsak a magyar ellenzéki pártoknak sikerült közös
jelölőlistát összeállítaniuk, hanem közös fellépésüket a Szepességi Német
Párt is támogatta. Ennek köszönhetően a magyar pártok jól szerepeltek a
választásokon, összesen 254 943 szavazatot szereztek, ami kilenc képvise
lői, valamint öt szenátori mandátumot jelentett számukra. Az OKSZP tá
borából Esterházy Jánoson kívül Petrásek Jánost, Porubszky Gézát és
Szüllő Gézát választották képviselővé.
A Magyar Nemzeti Párt táborából Holota János, Jaross Andor, Korláth
Endre és Szent-Ivány József, a szepesi németek részéről pedig Nitsch An
dor lett parlamenti képviselő. A megszerzett szenátori mandátumokon az
OKSZP részéről Hokky Károly, Pajor Miklós és Turchányi Imre, az MNP
részéről Füssy Kálmán és Törköly József (akit később Szilassy Béla váltott
fel) osztozott.
A választások igazi meglepetését azonban a Szudétanémet Párt okozta,
amely 55 képviselői mandátumot szerzett a prágai parlamentben. Vezető
jüket, Konrád Henleint több nyugat-európai országban is előadás megtar
tására kérték fel. Henlein fellépései során minden alkalommal élesen bírálta
a csehszlovák kormány elnyomó nemzetiségpolitikáját .
Az 1935. évi választások során els gtörtént, hogy a két vezet

t, az Agrárpárt és a Csehszlovák Szociáldemokrata
Munkáspárt, az ellenzéki magyar képvisel sának ellensúlyozására
két képvisel n. aktivista azaz a kormányhoz h

yaroknak, Csomor Istvánnak és Schulz Ignácnak juttatott. E két képvi
sel a parlamenti munka során szinte minden magyar ellenzéki véleménnyel
szemben destruktív magatartást tanúsított, ugyanakkor minden kormány
intézkedést szolgai bólogatással példamutatónak tartva fogadott el.
Ténykedésükkel ennek ellenére sem tudtak jelentékeny hatást gyakorolni a
csehszlovákiai magyar kisebbségpolitika alakulására.
A két ellenzéki magyar pártnak az 1935. évi szlovákiai tartománygy

l 36 mandátumból ötöt sikerült megszereznie.
A választási eredményeket az OKSZP november 29-én megtartott zsolnai
ülésén értékelte. Esterházy Zsolnán – visszatekintve a párt addigi m

tére – kifejtette, hogy az indulás óta meglév dkívül ked
vez sokszor szinte megbénították a
párt tevékenységét – sikerült megtartani a párt táborát és mandátumainak
számát. Majd utalva a magyarságot ért sérelmekre, meger

kvés szinte Gandhi szellemében értelmezett iga
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zát: A mi f s alapon állva szel
lemi és erkölcsi er juk kivívni mindazt, ami minket megillet.
A közös listaállítás, majd pedig a választást követ
matát ennek ellenére sem lehet problémamentes folyamatnak nevezni. A
választások után az OKSZP váltig ragaszkodott ahhoz, hogy a mandá
tumelosztás a két párt között egyenl rányban történjék. Az MNP végül
egy mandátummal többet kapott, ami a két párt közötti választási szerz
désnek, illetve annak volt köszönhet a magyar népesség által lakott
területeken az MNP némileg több szavazatot kapott, mint az OKSZP.
Ennek ellenére az MNP vezet ásától féltették a
közös parlamenti klubot, melynek élére a keresztényszocialista párti Szüll

került. A prágai magyar diplomáciai képviselet egyik tagja el
apcsolatban, kijelentette, hogy az MNP

nem akar közös parlamenti klubot, mert az Szüll latt lesz . A
prágai magyar diplomáciai testület képvisel

vezet Esterházy
– velük nem egyeztetett – budapesti különmegállapodásait és a magyar
kormánnyal való úgymond jó viszonyát. Mindennek az egyetlen magya
rázata az lehet, hogy Budapesten már ekkor felismerték Esterházy politikai
képességeit, és valójában t tartották a jöv

A fenti eset s több hasonló, diplomáciai forrásból származó adat jól jel
lemzi a budapesti kormánypolitika és a csehszlovákiai magyar pártpolitika
közti összefüggéseket. Szinte természetes, hogy a magyarországi kormány
politika saját elképzelései szerint kívánta irányítani a csehszlovákiai magyar
pártok politikáját. Erre több oka is volt. Az első és legfontosabb nyilván az
volt, hogy Csehszlovákia vezetői Magyarországot sosem tekintették egyen
rangú közép-európai politikai partnernek. A kisantant létrehozásával Cseh
szlovákia legfőbb célja Magyarország politikai és katonai szempontból való
minél tökéletesebb elszigetelése és meggyöngítése volt. E tekintetben
Csehszlovákiának semmiféle érdeke nem fűződött az ellenzéki magyar
pártok támogatásához. Ezek egyetlen fennmaradási lehetősége így a Ma
gyarországról nem hivatalos csatornákon érkező pénzbeli támogatás el
fogadása volt. S ez volt a magyar kormányfüggőség második oka.
A korabeli viszonyok között természetesnek számított az is, hogy ez a
támogatás Prága hallgatólagos beleegyezésével történt, amit jól mutat
Friedrich István egykori magyar miniszterelnök személyes közlése is.
Friedrich Pozsonyban járva egy négyszemközti beszélgetésben elmondta
Esterházynak, hogy enntartja korábbi jó kapcsolatait Benešsel, aki egy
alkalommal személyesen közölte vele, hogy jól ismeri a magyar pártok
budapesti kapcsolatait: Beneš tudja azt is, hogy anyagi támogatást kapnak
Budapestr veszélyesnek,
ezért hagyja a pártokat vegetálni, és nem csukatja le a vezet Friedrich
ezen túlmen ben aktivista
politizálásra buzdította, mondván: akkor gyakran járnék ide, és segíte
nék nektek, mert sok jó barátom van az itteni vezet tt. Es
terházy azzal igyekezett elhárítani a fogadatlan prókátorságot, hogy a maga
részér nem látja az aktivizmus feltételeit Prága részér
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A magyar pártok vezet ő zaklatásokat afféle me
netrendszer tekintették. Prága igyekezett a demokratizmus
látszatát fenntartani azzal, hogy megt i magyar pártpolitizá
lást, ugyanakkor minden alkalmat kihasznált arra, hogy éreztesse a magya
rokkal, hol vannak e sajátos demokrácia t apest ebbe a folya
matba nem tudott beleavatkozni. Megkísérelte ugyan a lehetetlent, a magyar
pártokon keresztüli politikai befolyás gyakorlását, de a csehszlovák belpoliti
ka lényeges, történelemformáló eseményeit többnyire csak követni tudta,
irányítani nem. Erre célozva Szüll ben kifejtette:
...külföldr nem lehet, mert a szellemi vesztegzár miatt

annyira eltávolodott Magyarország az utódállamoktól, hogy nincs kell
élhessék az itteni tényleges helyzetet.

Esterházy János és más kisebbségi magyar politikusok – mint azt már
említettük – rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a magyar diplomácia
különböző szintű szerveivel. A kapcsolattartás egyik formája a különböző
témákban készült beszámolók, feljegyzések készítése volt. Tekintettel a
magyar kisebbség vezetőit ért egyre nyíltabb hatósági támadásokra, illetve
az egyre szigorodó csehszlovák belbiztonsági ellenőrzés jeleire, a magyar
külügyminisztérium a kisebbségi magyar politikusok védelme érdekében a
diplomáciai levélforgalomban használatos ún. elnevezési kulcsot dol
gozott ki, amely állandóan változó nevekkel és számokkal kiküszöbölte az
illető politikus megnevezését a bizalmas és titkos diplomáciai jelentésekben.
Az egyik követutasításból egyértelműen kiderül, hogy az elnevezési kulcsot
a külügyminisztérium illetékesei , nem pedig az érintett személyek hasz
nálják. Az elnevezési kulcs használata minden kisebbségben tevékenykedő
magyar politikai személyiség védelmét egyaránt hivatott szolgálni.
A magyar kormány és a Csehszlovákiában él kisebbség viszonya
természetesen nem volt minden esetben problémamentes. Jellemz

n a magyar kisebbség vezet etniük a ma
gyar kormányt arra, hogy túlbuzgó magatartása nem a csehszlovákiai
magyarság javára, hanem inkább kárára szolgál. Esterházy egyik levelében
beszámolót találunk arról, hogy az egyik budapesti egyetem a Vágsellye
környékén lév 2000 hold szántóról van szó, amelyet magyar kis
gazdák béreltek – a cseh likvida ná komisiának (felszámolási bizottság)
adta el, s az máris lépéseket tett, hogy a birtokot cseh telepesgazdák között
ossza fel a magyar kisgazdák helyett. Az illetékes magyar szervek magatar
tása teljesen érthetetlen el

rgó levelében Esterházy a magyar külügyminisztérium illetékesének –,
hogy itt valaki keresett az üzleten, ami fontosabb, mint egypár száz magyar
család megélhetése és önállóságának biztosítása [...] A felháborodás óriási.
Ezek után már csak az hiányzik, hogy a hercegprímás és az esztergomi káp
talan kiegyezzen a csehekkel az itt maradt birtokok felett, és akkor Pár
kánytól egész Galántáig minden teljesen csehszlovák agrárbefolyás alá fog
kerülni. Végül nem árt ismételten felemlítenünk a szlovákiai magyar
pártok vezet rzékét sem. Esterházy nem egy alka
lommal felhívta a figyelmet arra, hogy a Csehszlovákiába szakadt magyar
nemzetrésznek a realitás talaján állva kell politizálnia. Nem lehet és nem
szabad csodavárásra berendezkednie. Több alkalommal is kijelentette:
Mi nem bízhatunk senkiben, csak önmagunkban, mert magunkra vagyunk

hagyatva. Azokkal a jogokkal fogunk rendelkezni, amelyeket magunk ki
tudunk harcolni a magunk számára. Politizálásában lassan de biztosan
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érzékelhet y az els ma
gyar politikát Csehszlovákiában elvét egyre inkább a csehszlovákiai ma
gyar politikát elvének megvalósításával kívánta behelyettesíteni.

Esterházy a prágai parlament képviselőjeként is folytatta aktív politikai
szereplését. Képviselői esküjét 1935. június 18-án tette le. Az OKSZP kép
viselőjeként a költségvetési, alkotmányjogi, külpolitikai és mezőgazdasági
bizottság tagjaként tevékenykedett. Mandátuma hivatalosan 1938. novem
ber 17-én szűnt meg. Parlamenti képviselőként szűzbeszédében, 1935.
június 25-én kifejtette, hogy a Csehszlovákiához csatolt magyarok mind
eddig nem kapták meg a békeszerződés által nekik biztosított jogokat, majd
így folytatta: ,,Annyi szabadságunk van, amennyit kiharcolunk. Én ebben az
országban adót fizetek magyar testvéreimmel együtt, s így nem hagyhatom,
s nem tűrhetem azt, hogy a többségi pártok egyszerűen lábbal tiporják
emberi jogainkat ... Teplánský képviselő azt mondta, hogy a magyarok
hagyjanak fel revíziós politikájukkal. Ami a revíziós politikát illeti, úgy a
csehszlovák kormány az, amely a magyar kisebbséggel szembeni bánás
módját kell hogy revideálja.
Esterházy, a helyzetet pontosan felmér érzékkel vázolta fel
Szlovenszkó és Ruszinszkó gazdasági helyzetének következményeit, a

cseh–morva ipar és a gazdaság minden helyi forrást és lehet séget elsor
vasztó hegemóniáját, melynek egyik járulékos eleme, hogy itt maholnap
egyetlenegy szlovenszkói vagy ruszinszkói ember sem fog tudni a közpá
lyán elhelyezkedni Konkrét esetként felhozta azon szlovák vasutasok
elbocsátásának ügyét, akiknek a helyére Morvaországi alkalmazottakat ül
tettek. Az igazságtalan adópolitika, az e szorítása, a
törvények hivatalos részr nem tartása, a reménytelenül romló
gazdasági helyzet, a növekv ként kije
lentette: Szlovenszkó autonómiájáról, Szlovenszkó önállóságáról nem
fogunk soha lemondani. Képvisel
gy alkalommal nyújtott be törvényjavaslatot, és kért szót tárgyi megjegyzés

ügyében. Parlamenti interpellációt huszonnégy alkalommal terjesztett be
különböz ékenységére jellem
z je alatt a parlament elnökségéhez 32 olyan
bírósági, illetve egyéb forrásból származó beadvány érkezett, amely Ester
házy mandátumának felfüggesztését követelte, a legkülönböz

itikai jelleg zben elköve
tett békebontás, az államrend megsértése, sért

vádak következtében egy alkalommal nyilvános megro
vásban, kétszer pedig rendreutasításban részesült. Mindez nem csoda,
hiszen parlamenti beszédei rendszerint viharos visszhangra találtak a kor
mánypárti képvisel
Esterházy a közbevetésekre azonnal válaszolt cseh, szlovák vagy német
nyelven. Magyar vagy szlovák nyelven elmondott interpellációiban, felszó
lalásaiban azonban érvelése mindig józan, tárgyszerű és megfontolt volt...
Személyeskedésbe, sértegetésbe nem bocsátkozott, stílusa udvarias és elő
zékeny, de ha szükség volt rá, konzekvensen kemény volt
Parlamenti felszólalásaiban a magyar falvak nevének elszlovákosításától
kezdve az oktatásügyi, gazdasági-szociális kérdéseken át a kulturális ügyekig
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és a népszámlálási visszaélésekig (egy alkalommal elmondta, például, hogy
az összeírók az ő János fiát is szlovákként akarták bejegyezni) a kisebbségi
életet érintő kérdések széles palettájának minden árnyalata helyet kapott.
Az 1935. évi szeptemberi interpellációjában a még mindig rendezetlen
nyugdíjas illetmények ügyében, novemberben pedig Szlovákia és Kár
pátalja gazdatársadalmának érdekében emelt szót. Szlovák nyelv
lalásban elemezte az ország egyes részein m irtokok helyzetét
és az uralkodó viszonyokat. Érveit pontosan összeállított számadatokkal tá
masztotta alá.
Decemberben a parlament következő évi költségvetési vitájában, Hod a
miniszterelnök előterjesztése után Esterházy elsőként szót kérve azt hiá
nyolta, hogy a magyar iskolák, a magyar kultúra ügye a békeszerz

n kimaradt a költségvetés tételeib
Általában azt szokták mondani, hogy a magyarok részesülnek kisebbségi

iskolákban. A kisebbségi iskolák alatt sokszor színtiszta magyar vidékeken
épített csehszlovák iskolákról van szó. Ezeket szereti Beneš külügymi
niszter úr a külföldön a kisebbségek felé való lojalitás igazolására felhozni.
Így például a hivatalos népszámlálás Vága községben 93 százalék magyart
mutat ki és csak 4,3 százalék csehszlovákot. E hivatalos kimutatás dacára a
Slovenská Liga követelte, hogy Vága községben a csehszlovákoknak iskolát
építsenek. Az ügy több hatóságot megjárt már, és most az Országos Hivatal
fog dönteni arról, hogy a 93 százaléknyi magyarságnak kell-e csehszlovák
iskola. Ezt követ Eperjesen megtörtént
kultúrbotránnyal , ahol hatóságilag engedélyezett plakátokon izgatták a

lakosságot a magyarok ellen. Végül beszédét ezekkel a szavakkal zárta: Mi
sohasem követeltünk olyat, ami nekünk nem jár, hanem csak azt, ami ne
künk a békeszerz n. Mivel
azonban a magyarság csak arra jó, hogy adót fizessen, és a magyarság
adófillérjeit arra használják fel, hogy az állam keretét fenntartsák, de jo
gokhoz a magyarságot nem juttatják, a költségvetést nem fogadhatom el.
Az 1935-ös választásokat követően, miután Milan Hod a került a cseh
szlovák kormány élére, Esterházy nem táplált túlzott illúziókat az új
miniszterelnök személyével kapcsolatban: Az, hogy a kormány élére új
ember, éspedig szlovák ember került, nem érinti eddigi állásfoglalásainkat,
mert Hod a miniszterelnök úr csak ebben a pozícióban új, egyébként azon
ban eddig semmi olyan nyilatkozatot tőle nem hallottunk, vagy tettet tőle
nem láttunk, amelyből azt következtethetnénk, hogy az állam kormány
zatában, különösen pedig a kisebbségi kérdés kezelésében bármilyen új
módszert vagy eljárást kívánna alkalmazni.
Hod a miniszterelnök a prágai parlamentben kitért azon elképzelés be
mutatására is, amelyet a történelem Hod a-terv néven tart számon. A
terv szerint az öt dunai államot Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát,
Ausztriát és Magyarországot meg kell gy

szt egy gazdasági, kés en. A
korábbi hasonló tervek kudarcaiból okulva a szóban forgó koncepció
számolt a Németországgal való együttm

s. Ezenkívül London és Párizs támogatását is kereste. Ez
utóbbi f a tervet, de azt különösebben
mégsem támogatták. Tartózkodásuk hasonló magatartást szült a dunai álla
moknál is. Románia és Ausztria a tervvel szemben nyitottnak mutatkozott,
ám Jugoszlávia és Magyarország nem támogatta Hod a elképzeléseit. Hitler
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természetesen szintén az ellenz rt expanziós törekvé
seiben egészen más szerepet szánt e térségnek. A terv kudarca azonban
leginkább belpolitikai okokra vezethet ának és támogatóinak
külpolitikai elképzelései ugyanis ellentétben álltak Beneš francia és különö
sen szovjet orientációt szorgalmazó törekvéseivel. A Hod a és Beneš kö
zötti ellentét a két politikus élete végéig fennmaradt. Beneš utóda a külügy
miniszteri poszton Kamil Krofta lett, aki mind a Beneš-féle külpolitikai
koncepciónak, mind el zembeni hajthatatlan magatar
tásának egyaránt elkötelezett

1935-ben a választásokkal együtt más jelentős belpolitikai változásokra
is sor került az országban. Magyar szempontból is fontos eseménynek szá
mított, hogy az előrehaladott korú köztársasági elnök, Masaryk, egészségi
állapota miatt, lemondott tisztségéről és helyét, az év végére kitűzött elnök
választáson Beneš kívánta betölteni. Beneš elsősorban a szocialista blokk és
a Cseh Néppárt jelöltje volt. Ellenfele a radikális jobboldal, az Agrárpárt és a
koalíciós pártok jelöltje, Bohumil N mec, a prágai Károly Egyetem pro
fesszora volt. A jobboldali radikalizmus veszélye, az ellenzéki pártok számá
ra is komoly dilemmát jelentett a szavazások előtt. A Benešre való szavazás
ugyanakkor azzal a remélt előnnyel kecsegtetett, hogy a kisebbségi ügyeket
is kezelő külügyi tárca így egy kevésbé merev szemléletű politikushoz kerül
het. Az új államfőről a Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevele értelmé
ben a nemzetgyűlés tagjai dönthettek. A döntéshez minősített, legalább
háromötödös többségre volt szükség. Kezdetben úgy tűnt, hogy a decem
ber 18-ára kitűzött elnökválasztáson egyforma eséllyel indul a két jelölt. A
csehszlovák politikai pártok ugyanis nem tudtak megegyezni egymással az
elnök személyét illetően. A két jelölt tábora között a mérleg nyelvének
szerepét tehát az ellenzéki, köztük a magyar pártok képviselői képezték.

Ezért látszott szükségesnek, hogy saját esélyeinek növelése érdekében
Beneš tárgyalásokat kezdeményezzen az ellenzéki pártok képvisel

yarok vezet els
ött, vajon volna-e lehet

ártok a közelg vazataikkal.
Esterházy, az el egyeztetett álláspont alapján kifejtette,
hogy a Csehszlovákiában él szövetséges
Magyar Nemzeti Párt képvisel lenléte nélkül nem dönthet, ezért
egy következ gbeszélést javasolt Jaross Andornak, a Magyar Nemzeti
Párt elnökének és Szüll közös parlamenti klubja
elnökének bevonásával.
Esterházy nyilvánvalóan azt is szerette volna elkerülni, hogy ily módon a két
pártot ki lehessen játszani egymás ellen. A váratlan lehetőség, hogy a ma
gyar pártok az elnökválasztáson szavazataikkal netán a mérleg nyelvének
szerepét is betölthetik, teljesen új, addig ismeretlen lehetőséget villantott fel
a kisebbségi magyar pártpolitika történetében. Az adott helyzet felké
születlenül érte a magyar külügyminisztériumot is, annál is inkább, mert a
fejlemények meglehetősen gyorsan peregtek Prágában, ami élénk diplo
máciai tevékenységet váltott ki Budapest és a prágai magyar képviselők
között. Íme, néhány esemény a tárgyalások ügymenetéből:
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december 13-án Beneš Rückl pápai kamaráson keresztül üzent Ester
házynak, hogy számít a magyarok szavazataira, és ez okból személyesen
óhajt tárgyalni vele;
december 14-én Esterházy már Budapesten tárgyalt a kialakult helyzet
ről a kormány nemzetiségi osztályán, illetve a külügyminisztériumban;
december 15-én került sor a fent említett Esterházy–Beneš találkozóra;
december 16-án Esterházy a tárgyaláson való részvételre javasolt Szüll
és Jaross társaságában Kánya Kálmán magyar külügyminiszterrel folyta
tott megbeszélést Budapesten;
december 17-én Prágában összeült a közös magyar parlamenti klub,
hogy a helyzetet értékelje. Az ülésr
nesen a Benešsel megbeszélt találkozóra sietett, s ezt újra kiértékelés
követte a parlamenti klubban;
december 18-án pedig már sor került magára az elnökválasztásra.

Így jött létre az a találkozó, amelyen Edvard Beneš (vagy ahogy annak idején
a magyarok nevezték: Beneš Ede), Csehszlovákia egyik megalkotója első
alkalommal ült tárgyalóasztalhoz az ellenzéki magyar politikusok tárgyaló
küldöttségével. A találkozón (elkerülhetetlenül) a magyar kisebbség sérel
mei is napirendre kerültek. Esterházy a magyar képviselők szavazatát a kö
vetkező feltételekhez kötötte:
1. külön magyar iskolai referátus felállítása, amelyet a két párt parlamenti

klubja jelöl ki, s amely teljes hatáskörrel rendelkezik a magyar tanfe
lügyelők felett;

2. a költségvetés összeállításának egyik feltétele legyen, hogy abból a ma
gyarok számarányuknak megfelelően részesedjenek;

3. az összes politikai per azonnali beszüntetése;
4. évi szubvenció a magyar színházak, kultúregyletek, gazdasági egye

sületek részére (Esterházy javaslata szerint ez évi 1 200 000 csehszlovák
koronát tett volna ki);

5. magyar egyetem felállítása.
Beneš a találkozón látszólag önbírálatot gyakorolva kifejtette, hogy tisz
tában van a Csehszlovákiába került magyarokat ért igazságtalanságokkal, és
elérkezettnek tartja az időt ezek orvoslására. A színpadias ígérgetések bevál
tására azonban sohasem került sor. A magyar küldöttségnek még arra sem
sikerült rávennie Benešt, hogy ígéreteit írásban is rögzítse. viszont kérte,
hogy a magyarok foglalják írásba követeléseiket. A magyar kisebbség kép
viselői miután kifejtették, hogy lehetőséget látnak arra, hogy a magyar
képviselők szavazataikkal Benešt támogassák, ígéretet tettek arra is, hogy
követeléseiket záros határidőn belül memorandumban foglalják össze. A 18
pontos memorandumot Esterházy János készítette el. A benne foglalt
követeléseket azonban sohasem teljesítették, már csak azért sem, mivel erre
Beneš maga sem érzett sürgős késztetést, hiszen a második tárgyalás
éjszakáján, elsősorban a Szlovák Néppárt szerencsétlen taktikázása miatt
Bohumil N mec visszalépett a jelöléstől, s így Beneš maradt az egyedüli
elnökjelölt. Ez a fordulat, a szavazás mikéntjéről való újabb polémiát váltott
ki a magyar képviselők között, s e kérdésben Budapest állásfoglalása sem
volt teljesen egyértelmű. Kánya külügyminiszter számjeltáviratában azt ja
vasolta, hogy a magyar képviselők tartózkodjanak .
A szavazás előtt azonban Beneš bizalmi embere útján levelet küldött
Esterházynak, melyben ez állt: Annak ellenére, hogy az éjszaka folyamán a
helyzet megváltozott, miután a koalíció jelölésemben megállapodott, az
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Önnel és társaival folytatott tárgyalásaim során tett ígéreteimet fenntartom,
és állom ígéreteimet. Az urak nálam a magyarságot érintő kérdésekben
mindig megértésre találnak. Súlyt helyezek arra, hogy a magyar pártok
annak ellenére, hogy megválasztásomhoz immár erre nincs szükség, mellet
tem foglaljanak állást.
A december 18-án lezajlott elnökválasztás során – e levélnek köszönhetően
is – a jelenlévő magyar képviselők (az egy, üres cédulával szavazó MNP-hoz
tartozó képvisel ztak. A Csehszlovákia új
elnökévé választott Beneš, közvetlenül a választás lezajlása után személyi
titkárán keresztül a következ szönte meg a magyar
képvisel Beneš köztársasági elnök úr köszöni a magyarok lo
vagiasságát, a választás el

k. Az elnökválasztás azért is nevezhet
t ezzel együtt a kisebbsé
gi magyar társadalom két világháború közti id

ar pártpolitika jelent az id
az ország belpolitikája és jöv

hetett többé semmibe venni. A szavazási procedúra során megindult
a korábbi id tó párbeszédkísérlet a hatalom és a ma
gyarság képvisel fokozódó
belpolitikai feszültségek miatt (pl. a Szudétanémet Párt látványos meger

n éppen maga Beneš elnök szorgalmazta. Valószín g ez
volt a legf rtok a lényegében tét nélküli
játszmában is Benešre adták szavazataikat.

A csehszlovákiai magyar társadalomban a harmincas évek eleje óta jelen
volt az a fiatal – f oldali gondolkodásával felt
amelynek tagjai kritikus szemmel tekintettek az ellenzéki magyar kisebbségi
pártpolitikára. Kevesellve annak medd , gyakorta
tették bírálat tárgyává a változtatás szándéka nélküli kizárólag a sérelmi
politizálásra épít r politikai irányvonalat. Elvárták, hogy a magyar
pártpolitikusok nagyobb figyelmet fordítsanak a magyar kisebbség gazda
sági és kulturális felemelkedésére. írálatuk egy része arra vonatkozott,
hogy az ellenzéki magyar pártpolitika e célból nem használja ki a csehszlo
vák törvények által biztosított lehet

ez id agyar értelmiségiek –
köztük Fábry Zoltán, Gy ezs min
dent az osztályharc törvényeinek alárendelve beszédeit üres szólam
halmazként , gesztusait az úri kaszinók szabályozta magatartásként ,
patentírozott kisebbségi programként értelmezték. E bírálatokat leg

gyakrabban az indokolta, hogy e baloldali értelmiségi réteg hangadói a
széles kör problémák megoldását akkor már egyre határo
zottabban a szocializmus eszméinek gy Szlovenszkó
egyre romló gazdasági, szociális körülményei közepette nem elégedtek meg
a magyar pártpolitikai részr ilatko
zatokkal. Ezeket ugyanis rendszerint nem követték eredményekben mér
het gos változások. Esterházy, aki pártjában nagy hangsúlyt fektetett
az ifjabb generációk mozgósítására és pártmunkába való bevonására úgy
vélte, azzal, hogy mindenkor rámutatunk sérelmeinkre, az orvoslás és
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útjára is rámutatunk. A magyar nemzet kisebbségi önvédelmi harcát
azonban nagyon sokan tudatosan félremagyarázzák, hogy ezzel is diszkre
ditálhassák a magyar pártokat . A sérelmek szóvátételén túl (bár mindez
valóban kevésnek bizonyult az alapvet

ellenzéki politika – az aktivizmust leszámítva – nem rendelkezett
egyéb, alternatív megoldással. Az uralmon lév
ugyanis nehéz volt a mindkét fél érdekeit szolgáló becsületes együtt
m kialakítani. Neki olyan aktivistákra volt szüksége, akik eleve
lemondtak volna a magyar nemzetrész egyenrangúságának igényér
szolgalelk módon bábként szolgálták volna az igazságos csehszlovák

nemzetiségi politikát. Esterházy következetesen hirdette és képviselte,
hogy a kisebbség életében bátorságra és szinteségre van szükség a bajok
feltárásában . Nem rajta múlott, hogy az államhatalom ugyanezt a bátor
ságot és vel és orvoslásával viszonozta.
Jól jellemzi a viszonyokat s a hangulatot Esterházy egyik levele, melyet, az
egyetemr t, baloldallal szimpatizáló fiatalemberek, valamint
még az egyetemre járó ifjak körében töltött összejövetel után írt. Az össze
jövetelen azért vett részt, mert híre kelt, hogy annak legf lett
volna, hogy diszkreditálja a mostani ellenzéki politikát, és hangulatot csinál
jon egy új, úgynevezett aktivista párt létesítése mellett . Esterházy az
összejövetelen résztvev ű Prohászka-körök képvise
lőitől előzőleg azt kérte, hogy saját jól felfogott érdekükben, hogy ha az
ankéton netán politikai vita indulna meg, úgy abban ők részt ne vegyenek,
mert ez maga után vonhatná az ifjúsági egyleteknek a hatóságok részéről
való feloszlatását, tekintettel, hogy azoknak politizálniok nem szabad .
Az ankétot megnyitó Baráth László, illetve a bevezető előadást tartó dr.
Ragály Antal és más felszólalók valóban az aktivista politika térnyerését
sürgették, a jelenlegi időnként irredentizmusba is átcsapó ellenzéki magyar
politizálással szemben. Ragály többek között kijelentette, hogy a két
pártnak meg kéne szűnni, és egy újat kell létesíteni, de nem a két régi és be
nem vált párt romjaiból, hanem egy teljesen újat, melyben a régi politikusok
szerephez nem jutnának . Az elhangzott előadásokban éles kritikával
illették az OKSZP politikáját, amely a MNP-vel szemben eleve ellenzi az
aktivista politizálásra való törekvés minden kísérletét. A jelenlévő Ester
házyra célozva Ragály helytelenítőleg szólt arról, hogy az elnökválasztáson
a lapok szerint egy ellenzéki vezéralak lovaglónadrágban és sárga

csizmában jelent meg . Ez utóbbi állítást az összejövetelen jelen levő Győry
Dezső is megerősítette, aki az egész vita alatt ironikus mosollyal jegyezte
az egyes felszólalásokat, melyeket biztos erősen meg fog majd lovagolni a
Magyar Újság legközelebbi számaiban írta Esterházy az összejövetelről
készített feljegyzésében, s egyúttal határozottan cáfolta Győry reá vonat
kozó állítását is. A vitán elhangzottakra úgy reagált, hogy az ifjúság kritikáját
kedvező tünetnek minősítette, mert ebből látni, hogy őket is érdekli az

itteni magyarságnak ezer problémája . Majd így folytatta: Mi az ellenzéki
álláspontunkat soha véka alá nem rejtettük, mindig nyíltan hirdettük, és
hogy ezt helyesnek ítélik meg vidéken és a városokban egyaránt, igazolja az
elmúlt választás, amelyen nagyon nehezen tudtunk megküzdeni a külön
böző kormánypártokkal szemben. Az irredenta vádját a komoly koalíciós
politikai tényezők sem szokták ránk fogni, és csak kedvenc szólásmódja az
emigráns Békefinek és társainak, valamint a Magyar Újságnak, főleg Dzurá
nyinak és Győrynek, akiknek kormánypártokhoz való kapcsolatáról nem
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beszélek, hanem egy csomó cseh lap is írt, kifogásolván, hogy hivatalos pén
zekből drágán tartanak fenn egy magyar lapot, mely kötelességét nem tudja
100%-osan teljesíteni, mert egyrészt hajótörést szenved minden igyekezetük
az ellenzék ellenállásán, másrészt meg a lap élére egy olyan embert állítottak,
kinek erkölcsi múltja nem fehér lap. Az aktivizmussal kapcsolatban el
mondta, hogy a maga részér tja, mert öntu
datos és önérzetes magyar ember nem teheti ki magát annak, hogy hasonló
fogadtatásban részesüljön, mint Károlyi Mihály 1918-ban, mikor Vyx
ezredes azzal fogadta a delegációt, hogy hát uraim, ilyen mélyre süllyed
tek . Rámutatott arra, hogy a Hlinka-féle Szlovák Néppárt, valamint a német
pártok annak ellenére, hogy hosszabb ideig benn voltak a kormányban,
semmit népük részére elérni nem tudtak . Felhívta a figyelmet arra is, hogy a
szlovákok vagy a németek által lakott vidékeken gazdaságilag épp oly nehéz,
s helyzet van, mint a magyar vidéken. A fiataloknak, akik
azt követelik, hogy mi menjünk be a kormányba, mert ezáltal többet tudunk
elérni, mint az ellenzéki magatartással azt javasolta, hogy ne csak ellenzé
kieskedjenek, hanem az egyetemekr ve lépjenek be a pártokba,
hogy ott új érát teremtsenek vagy jobbulást . Mi szívesen látjuk az ifjakat a

magunk körében, de megköveteljük t t, hogy miel
gy két évig aktíve dolgozzanak a pártokban és így

szerezzenek tapasztalatokat, ne pedig mendemondák alapján és rossz infor
mációk útján szerzett véleményüket nyilvánítsák ki. A Masaryk Akadémiá
val kapcsolatban rámutatott, hogy fölösleges annyira lelkesülni
az elnök eme adományával kapcsolatban mert hiszen ha papirost és ceruzát
vesznek a kezükbe, akkor meglátják azt, hogy a t mifajta
kultúrtámogatásban nem részesülhetünk, mert legjobb esetben egy f

ik . A Prohászka-körökre vonatkozólag kijelentette, hogy
bár azok világnézetét a sajátjáéval megegyez

soha semmilyen el nem részesítette,
mert álláspontja az, hogy az ifjúsági egyleteknek a politikától távol kell ma
radniok. Majd ezzel zárta felszólalását: A mi pártunk mindig legerélyeseb
ben szállott síkra minden magyar ügyért, és ezt továbbra is meg fogjuk tenni.
Kisebbségi politikát teoretikusan csinálni nem lehet, tessék bekapcsolódni a
meglév els

bínját és csak azután kritizálni. ... Mi a magunk egyenes
útján haladni fogunk azzal a biztos tudattal, hogy az igazságnak gy

snak és az áldemokráciának pedig el kell t Az összejövetel
utáni közös vacsorán Esterházy csak úgy volt hajlandó részt venni, ha azon
Gy zs

Időközben jelentős fejlődési szakaszba lépett a csehszlovákiai magyar
pártpolitika is. A választások után ugyanis újra sürgető igénnyel merült fel a
két magyar párt egyesülésének kérdése. A parlamenti választások során
ugyanis a szorosabb együttműködést, illetve az egyesülést számos pártközi
és párton belüli vitás kérdés akadályozta. A korabeli dokumentumok szerint
az egység ügye, a húszas években leginkább a keresztényszocialista pártiak
ellenállásán, ezen belül is az első nemzedék keresztényszocialista politiku
sainak ellenkezésén múlott. A keresztényszocialista tábor egyik-másik veze
tő személyisége – köztük az elnök, Szüllő Géza is – úgy vél , hogy az
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egyesülés pártjuk számára több veszteséget, mint nyereséget jelenthet.
Veszteségnek vélték az OKSZP markáns katolikus-konzervatív jellegének
felhígulási lehetőségét. Az egységes pártban az MNP – főleg református
hátterű – világnézetének és az OKSZP-nél radikálisab nemzeti politi
kájának várható túlsúlyba kerülése a német és szlovák szárny leválásának
veszélyét vetítte el ovák szárnyra a Hlinka-féle Szlovák Néppárt
amúgy is régóta szemet vetett , a német szárnytól pedig a szudétanémet
kisebbségi pártok várták el egyre türelmetlenebbül, hogy hagyjon fel nem
egyszer németellenes él ljon hangsú
lyosabban az össznémet érdekek képviselete felé.

Az egyesítés harmadik akadálya a két párt között természetszerűleg
meglévő személyes ellentétek a rivalizálás volt. A keresztényszocialista
párt vezetőségének több tagja, így maga Esterházy János is, nyilat
kozatban és levélben kifejezte az MNP vezetőivel szembeni fenntartását.
Válaszként a keresztényszocialisták tartózkodására az MNP a német pár
tokkal próbált szorosabb együttműködésre lépni. Ugyanakkor a kormán
nyal folytatott tárgyalások során nemegyszer az aktivizmus lehetőségével
is kacérkodva bizonyos eredményeket próbált kicsikarni a maga és
választói számára. Ezek a kísérletek azonban ugyanúgy, mint a német pár
tokkal való hosszú távra szóló egyeztetések sikertelen nek bizonyultak. A
két magyar párt ekkor volt a legtávolabb egymástól, és előfordult az is, hogy
a parlamentben nemegyszer egymással szemben szavaztak.
Ugyanakkor a csehszlovákiai magyar kisebbségpolitika történetének ebben
a szakaszában a magyar politika szereplői között mindig akadtak olyan meg-
határozó személyiségek, akik életüket a szlovákiai magyar pártok egység

szentelték. E személyiségek között elsőként kell megemlíteni Petrogalli
Oszkárt, aki haláláig az egységes magyar pártpolitika kialakításában látta
munkásságának értelmét.
Az 1935-ös választások után napirendre kerül egyesítés kérdésének
megoldását hivatott volt szolgálni a Szlovenszkói és Ruszinszkói Nemzeti
Kisebbségek Politikai Nagybizottságának megszervezése, melynek m -
dését 1935. október 23-án a két vezet

l, s ezt utólagosan a magyar pártok vezet is jóváhagy
ták. Az egyesítés terén ismét a Magyar Nemzeti Párt lépett fel kezdemé
nyez 6. január 8-án, a párt Országos Elnöki Tanácsa elvi
nyilatkozatot fogadott el a két párt egyesülésének elengedhetetlen szüksé
gességér , s ezt felhívás formájában a nyilvánosság elé is tárta. A nyílt
kihívásra az Országos Keresztényszocialista Párt nevében Esterházy János
és Szüll ány nappal kés s
magyar párt gondolatát elfogadva a kérdést döntéshozatalra a párt Végre
hajtó Bizottsága, valamint az Országos Pártvezet
A válasz másnapján az MNP újabb nyilatkozatban sürgette az egyesülés
gyakorlati lépéseinek megtételét.
Az MNP sietős lépéseit az OKSZP ezúttal sem fogadta osztatlan
lelkesedés. Ennek okaira, a kulisszák mögött lejátszódó eseményekre Ester
házy január 10-én kelt feljegyzéséből derül fény. A feljegyzésből kiderült az
is, hogy a két magyar párt vezetője, Esterházy és Jaross a pártegyesítésről
előzetesen Kánya Kálmán magyar külügyminiszterrrel is egyeztetett. Az
MNP vezetői azonban az OKSZP- al előre nem egyeztetett módon tették
közzé január 8-i felhívásukat. Pártom minden számottévő tagja minden
kor a legszorosabb együttműködést óhajtotta az MNP-vel és ha ez nem
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sikerült teljesen, annak oka az MNP részéről tapasztalt állandó és mindig
fokozódó őszinteséghiányban kereshető – írta a történtek után egyik leve
lében Esterházy János, s egyúttal arra is célzott az OKSZP nem rendelkezik
biztos garanciákkal a MNP további politikai elképzeléseit illet Egy
négy nappal kés kelt írásában pedig kifejtette, hogy a
létesülend litikát kell foly
tatni, és nem állhat be a kormánytámogatók táborába, mert ezzel teljesen
elvesztené erkölcsi alapját . Esterházy mindennek ellenére az egységesítés
híve maradt, és err tjai során igyekezett meggy

t tanúsító vidéki szervezeteit is. Ugyanakkor kérte, hogy azok a
pártvezet ompromittálódtak, a kiseb ségi párt
politika színterér nehogy személyes érdekekb

k mérhetetlen következmé
nyei volnának úgy csehszlovák, mint magyar külpolitikai viszonylatban .
Esterházy elfogadhatatlannak tartotta – elsősorban elvi alapon –, hogy a
magánéletbeli problémák, még ha azok tisztán anyagi természetű ügyek is,
vessenek árnyékot a politikai kérdések kezelésére. Az OKSZP korántsem
homogén tagságának egyesülés elleni másik súlyos érve az volt, hogy az
MNP vezetői nemigen titkolták, hogy az egyesülés után nem tartanak igényt
az OKSZP szlovák és német szárnyára. Ezt a feltűnően szigorú elvi állás
foglalást, úgy tűnik, a magyar kormány illetékes tényezői is méltányolták,
mert ha Esterházynak az egyesítés ügyében felvetett kifogásait nem fogad
ták is el maradéktalanul, az kétségtelen tény, hogy Szent-Ivány József, az
MNP korábbi vezetője, a pártegyesítés után nem lett tagja az Egyesült Párt
csúcsvezetésnek. Bár az elnökségbe beválasztották, politikai szerepe azon
ban a továbbiakban egyre inkább háttérbe szorult.
Esterházy a párt zsolnai pártvezetőségi ülésén, 1936. február 5-én elmon-
dott beszédében a fenntartások említése mellett a nemzeti, történelmi
felelősség vállalására helyezte a hangsúlyt: ...a jövőbe kell tekintenünk,
észlelnünk kell, hogy a világháború óta egyre kaotikusabbá váló nemzetközi
helyzetben most olyan idő közeledik, amelyben népek, nemzetek és álla
mok sorsa fog eldőlni, nem szabad egy pillanatra sem letérnünk a komoly
mérlegelés és józan megfontolás útjáról. Nekünk nem a hangulatokkal,
hanem a realitásokkal kell számolnunk. E felelősségtől áthatva – saját
ellenérzéseit is legyőzve – maga is az egység támogatójáv vált.
Esterházy, több más pártvezetővel, s az OKSZP tagság jelentős
részével együtt, az egyesülés legfontosabb feltételének azt tekintette, hogy a
párt programjának főbb elemei, azaz a keresztény és a szociális elvek részét
képezzék az új pártprogramnak is. A párttisztségek egyenlő arányú elosztá
sát követően az egyesülés ügyében a végső igent az OKSZP Országos
Vezetőségének pozsonyi, valamint az MNP Országos Pártvezetőségének
érsekújvári, egy napon (március 10-én) megtartott értekezlete
mondta ki. A keresztényszocialisták aggodalma azonban nem volt alapta
lan. Az OKSZP német tagozatának vezetői kivonultak az egyesülés mellett
döntő ülésről.

A két párt fúziójának ünnepélyes kinyilvánítására 1936. június 21-én
Érsekújvárott került sor. Az új névvel – Egyesült Országos Keresztény-
szocialista és Magyar Nemzeti Párt (rövidebb változatában Egyesült Ma-
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gyar Párt EMP) – megalakított politikai párt országos elnökévé Jaross
Andort, ügyvezető elnökévé pedig Esterházy Jánost választották. Szüllő
Géza, az egyesülési nagygyűlés fő szónoka, ismertette az új párt négy
eszmei alappillérét: a nemzeti eszmekört, a keresztény valláserkölcsi felfo
gást, a szociális igazságosságot és a demokráciát. Jaross Andor pedig,
felvázolva a párt Szlovákia és Kárpátalja teljes autonómiájára vonatkozó
konkrét céljait, az anyanyelvnek az ország valamennyi hivatalában és
bíróságán való korlátok nélküli, szabad használatát követelte. A konkrét
érdekvédelem ügyében a két párt közös jogvéd , illetve
olyan tíz – mez skedelmi, közalkalmazotti, munkás,
ifjúsági, kulturális, jogügyi és egyházjogi, nemzetiségi, valamint szociális –
szakosztály felállítását határozta el, mely a kisebbségi magyar társadalom
szinte valamennyi területét felölelte.
Esterházy tevékenysége az Egyesült Magyar Pártban még inkább kiszélese-
dett. Időt és fáradságot nem kí élve, tovább látogatta a magyarlakta
helységeket. Közvetlenségével, egyszerűségével, demokratikus gondolko-
dásával valóban rácáfolt arisztokrata származására, s csaknem minden ide-
jét 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 szereteten alapult - írta róla Peéry Rezső.
A kisebbségi magyar népcsort érdekében történő politizálásnak szinte fo-
lyamatosan a kiszolgáltatott helyzettel kellett szembesülnie. Esterházyt nem
utolsósorban pontos ráérző és azonnali ítélőképessége segítette, hogy he-
lyesen tudjon dönteni a politikai zűrzavarok pillanataiban is. Nem a politikai
lavírozás, hanem álláspontjának szilárd erkölcsi alapra épülő állhatatos vé
delme jellemezte. Politikusként a Csehszlovák Köztársaság korabeli vi-
szonyai között az alkotmányos demokrácia európai hagyományainak képvi-
selői közé sorakozott föl.
A parlamenti szereplések kereszttüzében tovább folytatta érdekvédő küz-
delmét. 1936. február 18-án az ország gazdálkodásának súlyos deficitjét
bírálta. Február 28-án – részben szlovák nyelven elmondott beszédében –
a magánoktatást korlátozó rendeletről, s arról a 12 400 magyar iskolaköteles
gyermekről beszélt, akik szlovák tannyelvű iskolákat kényszerülnek látogat-
ni. Április 1-jén a magyar nyelv jogainak a kassai városháza ügyintézési
rendjébe történő visszaállítása ügyében nyújtott be interpellációt a belügy
miniszterhez. Április 21-én a demokratikus jogokra hivatkozva a kor
mány pártfeloszlatási rendelettervezetét utasította vissza.
A pártegyesülés után azonnal tisztázni kívánta az újonnan keletkezett párt
kormánnyal szembeni kisebbségpolitikai álláspontját. Ezt írásba rögzítve,
memorandum formájában 1936. szeptember 2-án nyújtotta be a csehszlo-
vák kormánynak.
Az emlékirat, melyet az Egyesült Magyar Párt (EMP) 1936. augusztus 29-én
megtartott elnökségi ülése fogadott el, ismételten összefoglalta a csehszlo-
vák kormány által be nem váltott kisebbségjogi ígéreteket, amelyek meg-
valósításának elmaradása nemcsak a St. Germain-i szerződéssel, hanem a
köztársaság alkotmánylevelével is ellenkezik. A kisebbségek sürgetésére
kiadott végrehajtási rendelet is csak a legminimálisabb jogokat tartalmazza,
mégis, a kormány közegei azokat sem hajtják végre – olvasható a do-
kumentumban. A memorandum szövege a továbbiakban kifejti, hogy a
magyarság képviselői ismételten a Népszövetségi Tanácshoz kívánnak
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fordulni, ám ezt megelőzően sérelmeik orvoslásának szándékával a kor-
mányt tervezik felkeresni. A benyújtott sérelmek listája címszószerűen a
következő volt: a bíróságok nyelvi gyakorlatának hiányosságai; a bírósági
járások beosztása; a magyar nyelv jogsérelmei a közigazgatásban és a
parlamentben; a törvénytár magyar szövegezésének hiányosságai. A me-
morandum többek között követelte a nyelvtörvény kiterjesztését a postai és
a vasúti ellátásra, magyar járási vezet min

zetben követelte az iskolaügyi sérelmek és
egyéb nyelvi sérelmek (pl. a hivatalos nyelvhasználat feltételéül megszabott
20%-os kisebbségi lakossági arányszám leszállítását 10% alá) megoldását. A
memorandum a következ Mi, magyarok törvénytiszte
l k, hogy a törvényeket itt a felel

mány minden téren betartsa és betartassa. Ezzel jár felsorolt sérelmeink
orvoslása is. Törvényhozói kötelességünknek teszünk eleget, amid

helyzetet és az itteni viszonyokat. Megmutattuk az orvos
lás módját is. Most már a kormányon áll, hogy az államraison szempontjá
ból is megtegye az elkerülhetetlen

A pártegyesítés utáni memorandum gyors elkészülése és beadása előre
jelezte a magyar kisebbségi pártpolitika látványos megerősödését. A cseh-
szlovák kormány a német kisebbséggel szemben sem tudta felmutatni a
kívánt politikai eredményeket. A kisebbségpolitikai kudarcok után Beneš –
a kisebbik rossz választásával – a magyarok felé próbált közeledni. Velük
szerette volna megerősíteni az egyre feltűnőbb hiányosságokat mutató
csehszlovák egységet. Ezért, 1936. szeptember 11-én ismét személyes
találkozót kérve Esterházy Jánostól, a kistapolcsányi rezidencián fogadta őt
mintegy másfél órás beszélgetésen. E találkozó jelentőségét részben az adja,
hogy Beneš a szlovák politikusokat mellőzve tárgyalt Esterházyval, és ez
okból a találkozó tényének bizalmas kezelését kérte tőle. A találkozó a
csehszlovákiai magyar kisebbségpolitika nagy pillanata volt, hiszen a Kö-
zép-Európa legravaszabb politikusának tartott Edvard Beneš és a végig
nyílt lapokkal játszó, nyílt sisakkal küzdő kisebbségi politikus, Esterházy
János négyszemközti megbeszélése volt ez. Beneš európai, sőt világpolitikai
elképzeléseinek felvázolásával azt kívánta érzékeltetni, hogy milyen érdek-
körökkel áll szövetségben. Esterházynak nem kellett különösebb képzelő-
erővel bírnia ahhoz, hogy felismerje: neki és pártjának legfeljebb epizód-
szerepnyi rész juthat e nagyszabású tervek végrehajtásában. Ennek ellenére
ő a beszélgetés során egyetlen szempontként a csehszlovákiai magyarság
boldogulásának kérdését tartotta mérvadónak. Mindent ehhez mért, min-
den feltételt ennek alapján mérlegelt.
Beneš elmondta: szlovákiai utazása során a fejl és bizonyos fokát észle-
lem a magyarlakta vidéken is, de nem olyan mértékben, mint ahogy ez
kívánatos volna, és ezért tartottam szükségesnek, hogy Önnel beszél-
gessek . A legutóbbi személyes találkozásukra célozva elmondta: Az el-
nökválasztás el [...] rámutattam arra, hogy a kisebbségek jogait én
mindenkor tiszteletben tartom, és nem vagyok hajlandó ezen kérdések
intézésénél letérni a nemzetközi szerz -
ratikus alkotmánytörvényünkr Majd külpolitikai helyzetelemzését
ismertetve azt fejtegette, alig két esztend
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kitörése előtt (!)
ősséget egy háború meg-

kezdéséér őben

-

-

-
-

, hogy én nem félek semmilyen háborútól sem, mert nem
hiszem, hogy egyetlen ország vállalná a felel

t . Majd kifejtette, hogy háború helyett a nagyon közeli jöv
ún. belső forradalmak kitörése várható Európa-szerte, elsőnek Francia-
országban: Ezen prognózisom Franciaország felé százszázalékig biztos, és
csak annyit fűzhetek még hozzá, hogy ezen zavarok több mint valószínű át
fognak terjedni Belgiumra is. Hitlerről megjósolta, hogy uralma nem fog
sokáig tartani , mert Németország előtt egészen más gazdasági fejlődés áll.
Magyarországon – szintén belső forradalom miatt – teljes rendszerváltás
bekövetkeztét jövendölte, és arra engedett következtetni, hogy ebben a
helyzetben a revízió ügye is másként kerül majd elő. Ezek után Csehszlo-
vákia helyzetét elemezve Beneš kiemelte, hogy országa a forrongó világ
közepette valóságos béke szigete, és Csehszlovákiát semmiféle belső zavar
nem fenyegeti , mert mint mondta: ellenállt a szélsőséges kilengéseknek.
Beneš igyekezett megcáfolni azt a hiedelmet, hogy országa a csehszlo-
vák–szovjet orosz szerződés folytán teljesen eladta a lelkét a Szovjetnek, és
semmit nem tehet, ami a szovjet intenciónak nem felelne meg . A szovjet
befolyást a németekkel és a lengyelekkel való megegyezéssel kívánta ellen-
súlyozni. A nyugalom kedvéért – jelentette ki – hajlandó vagyok a leg-
messzebbmenő tárgyalásokat lefolytatni Magyarországgal is, természete-
sen csak az esetben, ha Magyarország nem állít túlzott követeléseket. Majd
egy váratlan fordulattal Apponyi gróffal állította párhuzamba saját magát,
mondván, hogy ami neki hosszú életén át mint szentség állt, éppúgy a
magyarok nem csodálkozhatnak azon, ha életem művéből nem vagyok
hajlandó engedni, mert hiszen a háború alatti viselt dolgaim, a béke-
szerződések alatti ténykedésem, valamint a békében kifejtett munkám nem
azért volt, hogy egyszerűen az egész művemet ki lehessen radírozni. A
magyarokkal való megegyezést Beneš minden téren reciprok módon tar-
totta elképzelhetőnek, majd a végén rátért mondanivalójának igazi lényegé-
re: ...ezért kérettem én Önt ide, tegye megfontolás tárgyává azt, hogy faja
érdekében nem volna-e helyesebb, ha most a nyugalom teljes pillanatában
belépnének a kormányba, és ezzel olyan atmoszférát teremtenének az or-
szág belsejében saját fajuk felé, ami biztosítaná őket az esetleges kellemetlen
következményektől. Beneš a nagyobb hatás kedvéért újra elismerte, hogy
hibák vannak a csehszlovák kormányzat részéről a magyarság felé. De

ezek olyan hibák, amelyeket okvetlenül reparálni lehet . Esterházynak a
nyelvi sérelmek ügyében készített és leadott memorandumát elővéve, a ma
gyar politikus tudomására juttatta, hogy ő a benne foglaltakat gondosan
áttanulmányozta: Egyes pontokról máris tudom, hogy megfelelnek a való
ságnak. Egyes pontokról még információkat kell beszereznem. Ha meg
győződtem arról, hogy a többi pont is megfelel a tényeknek, úgy azok
azonnali reparálására fel fogom az illetékes minisztereket hívni.
Ezek után Beneš olyan leveleket mutatott Esterházynak, melyekben máris
különböző intézkedéseket sürgetett egyes nyelvi sérelmek jóvátétele ügyé-
ben. Nem titkolta, hogy szerette volna Esterházyt megnyerni a maga szá-
mára, ezért megígérte, hogy az illetékes tényezőket arra szorítja , hogy a
magyar párt memoranduma által felsorolt bajok a szükségelt orvoslásban
részesüljenek . Ugyanakkor azt sem rejtette véka alá, hogy tisztában van
Esterházy rebellis magatartásával is. Majd hozzátette, hogy a nem kevésbé
rebellis Hlinka-párttal folytatott tárgyalások már eredményre vezettek,
úgyhogy ők egész biztos rövidesen, de még a költségvetés előtt, belépnek a
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kormányba. Szerintem maguk is legjobban tennék azt, ha bekapcsolód-
nának a Hlinka-féle tárgyalásokba, mert most tudnának legtöbbet elérni a
magyarság részére. Kaphatnának egy tárca nélküli miniszterséget egy
bizonyos magyar költségvetési kerettel, mely összeg felől a magyar
miniszter szabadon diszponálna oly módon, hogy a hatósági jóváhagyással
rendelkező kultúr- és más intézményeket belátása szerint fejleszthetné.
Ennek a miniszternek szabad bejárása volna hozzám abban az esetben, ha
nem tudna minisztertársaival megegyezni egyes magyar kérdésekben, és én
mindenkoron, ha az a magyar miniszter jogos követeléssel áll elő, befolyá-
solnám a kormányelnököt és a szakminisztereket, hogy kérésének helyt
adjanak. Majd újabb meglepő fordulattal így folytatta: Megmondom
őszintén azt is, hogy legjobban azt szeretném, ha Ön vállalná a minisz-
terséget, mert nekem egy bizonyos fokig, hogy úgy mondjam, tetszik az,
hogy Ön, akinek annyi rendtörvényes ügye van, melyek között az egyik igen
kellemetlen lehet Önre nézve, nem hagyja magát ettől megzavarni, és
továbbra is meggyőződését követi, holott az én nézetem szerint politikájuk
hamis vágányon van. Az idősebb generációból nemigen tudnám elképzelni
valakinek a miniszterségét, mert azok egész múltja túlzottan a régi viszo-
nyokra van beállítva, és nem tudnak beleilleszkedni az új államkeretekbe.
Beneš nyilván Esterházy korábbi, de még el nem évült, hatóságokkal kap-
csolatos politikai ügyeire célzott, de jó taktikával egyúttal jelezte azt is, hogy
nem feledkezett meg az elnökválasztással kapcsolatos saját tartozásáról
sem: Ku era azaz az elnöki titkárság vezetője – említette nekem,
hogy ezek közül a kívánságok közül mai napig egy sem lett teljesítve. Ez ne
kem kellemetlen, és ezért most csak egész futólag mutatom meg azt, hogy a
tegnapi nap folyamán az alábbi utasításokat adtam ki. Ezek után Beneš
felsorolt néhányat a találomra kiválasztott pontok közül, amelyek azonban
fontosságuk ellenére is csak részletkérdéseknek számítottak a magyarság
megoldatlan ügyeinek egészéhez képest:
Utasítás a földm gyminiszterhez, hogy a

komáromi bencés rend szlovenszkói birtokait a földreform alól mentesíteni
kell, és azokat a komáromi rendnek mint célvagyont rendelkezésére kell
bocsátani. Utasítás az iskolaügyi és a pénzügyminiszterhez, hogy a Magyar
Mensa Academica részére 300 000 korona legyen kifizetve a költségvetés
keretéb szterhez utasítás, hogy a Szlovenszkói
Magyar Kultúregylet részére a költségvetésb a legyen ki-
fizetve. Utasítás az iskolaügyi miniszterhez, hogy a decemberben beadott
iskolasérelmek orvoslása érdekében a megfelel g.
Esterházy válaszából világosan kit nagy csábítás nem vette

en szempontból érdemes alaposabban szemügyre
venni. El tokat pártja illetékes
tényez kell megbeszélnie. Majd hozzátette: Elnök úr azt mondotta,
hogy utolsó szlovenszkói ittléte óta a viszonyok er en konszolidálódtak,
ezzel szemben szabadjon nekem ezt oda módosítani, hogy elnök úr utolsó
ittléte óta Szlovenszkó fokozottabb mértékben elszegényedett, minek
folytán a konszolidálás máris gyöngült, továbbá elnök úr utolsó ittléte óta a
hatóságok és a különböz ő munkája
fokozottabban érezhet ak nyugalmát nem fokozza. Az
itt él denbe bele tud tör tani
nem tudja, de nem tud beletör beletör -
szér tlenít n

č M.I.
-

űvelésügyi miniszterhez és a külü

ől. Ugyancsak a fenti két mini
ől egymillió koron

ő lépéseket tegye me
űnik, hogy a őt

le lábáról. Válaszát ily
őször is úgy vélekedett, hogy a konkrét ajánla

őivel
ős

ő csehszlovák egyletek elnemzetietlenít
ő, ami a magyarságn

ő magyarság min ődni, mert a történelmet megállí
ődni és nem akar ődni a hatóságok ré

ől jövő elnemzetie ő munkába. Az itt élő magyarság tisztában va
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azzal, hogy az Úristen nem azért teremtette a magyar fajt, és nem azért
engedte ezer évig viszontagságok között fejl

rhuszonkettedik sic év után, egy szerencsétlen háború folytán, fajának
egy nagy része átváltozzék más fajjá. A magyarság az idők folyamán sok
minden csapáson átment, de mivel hű volt nyelvéhez és ragaszkodott ah-
hoz, mindig felülkerekedett. Ha a magyarság kiállta a mohácsi vészt, ha a
magyarság a török hódoltságot is túlélte, biztosan tudom azt, hogy el fog
jönni az idő, amikor ezen a területen is a magyarság saját maga fogja intézni
sorsát, és nyelve és kultúrája elé senki nem fog akadályokat gördíteni. Ezt
azért tartottam szükségesnek előrebocsátani, hogy elnök úr tisztában le-
gyen azzal, hogyha nem is tartozom azon idősebb generációhoz, amelyikről
azt tetszett mondani, hogy nem alkalmasak az együttműködésre, de szüksé-
gesnek tartom leszögezni azt, hogy az itt élő magyarság korkülönbség nél-
kül magyar és magyarnak fog maradni és a magyar ügyeket szolgálni. Azon
magyarokat, akik ma a csehszlovák pártok keretén belül akarják az itteni
magyarkérdést megoldani, ha rögtön magyarul is beszélnek, nem tartjuk
őket magyaroknak, mert Csomor agrárpárti képviselő maradékbirtokot
kapott a földreform folyamán, és így megvásárolták, Schulz Ignác szociál-
demokrata képviselő pedig a magyarországi kommün alatt viselt tettei
folytán kénytelen volt onnan emigrálni, így semmiképpen sem tekinthetjük
őt a magunkénak. Ezt legjobban elnök úr fogja megérteni, aki a régi
Osztrák–Magyar Monarchia idején exponáltan dolgozott, és így értékelni
tudja azt, hogy ki meggyőződéses harcosa fajának és ki a konjunktúra-
hazafi. Ami elnök úrnak a nagyhatalmakra vonatkozó prognózisát illeti,
ezzel foglalkozni nem kívánok, mert ezeknek viszonyait nem ismerem
kellőképp. Elnök úr megemlítette azt, hogy Magyarországon is vár bizo-
nyos változásokat, valószínűnek tartom azt, hogy ezen információknak a
budapesti követe révén jutott birtokába; engedje meg ellenben, hogy én, aki
gyakran járom a magyarországi vidéket, ezt a prognózist ne higgyem el.
Magyarországon szerintem van egy-két kérdés, amely megoldásra vár, de
egyik kérdés sem veszélyezteti az ország belbékéjét annyira, mint például itt
annak a kérdésnek a megoldása, hogy hogyan fog a búza-vetésterület korlá-
tozása az egyes vidékek között direkt forradalmat létesíteni. Magyaror-
szágon ma a jó termés után mindenki bízik a jobb jövőben, Szlovenszkón és
Csehországban ellenben a katasztrofális termés után minden kormányin-
tézkedés a történelmi országrész vagyis Csehország – M.I. javára –, s
Szlovenszkó kárára szól. Az itteni kormánynak rövidlátó és ügyetlen politi-
kája nézetem szerint olyan súlyos helyzetet teremtett itt Szlovenszkón, hogy
nem bírom elképzelni másképp a helyzetet, illetve a nyugalmat csak úgy, ha
a kormány messzemenő engedményeket fog tenni Szlovenszkó felé, mely
esetben a történelmi országok fogják a kormányt megfúrni. Nagyon termé-
szetes, hogy elnök úr egy ellenzéki képviselő előtt Csehszlovákia belső
ügyeit rózsásan festi le, de én köteles tiszteletből figyelmeztetem elnök urat,
hogy Csehszlovákiának belpolitikai helyzete minden, csak nem rózsás, amit
majd az eljövendő parlamenti ülésszak is igazolni fog. (A revízióról tett
megjegyzésére készakarva nem tértem ki.) Elnök úr továbbá kifejtette azt,
hogy Csehszlovákiát semmifajta belső zavar nem fenyegeti, majd pár
perccel később, amikor a kormányba invitál bennünket, ezt azzal indokolja,
hogy külső forrongások esetén a mi kisebbségeink fogják ennek káros
hatását érezni. Engedtessék meg nekem, hogy teljes tisztelettel rámutassak
először e két kijelentés között fennálló ellentétre, amit bővebben fejtegetni
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nem óhajtok. Engedje meg elnök úr, hogy egy kérdést intézzek Önhöz: mit
szólna elnök úr ahhoz, ha Romániában a helyzet továbbra is zavaros lesz, és
esetleg bels nye az volna, hogy a
magyar hatóságok és a magyarországi lakosok részéről a békési tótokat
persekválnák? Nem volna-e elnök úr az első, aki joggal nemzetközi fórum
elé vinné a dolgot? Ugyanígy ítélem én meg a csehszlovákiai magyarság
helyzetét abban az esetben, ha egy külállamban zavargások állanának elő.
Nemcsak Magyarország, hanem minden igazságosan érző, akár kis-, akár
nagyhatalom támogatna bennünket akár legmesszebbmenőleg és védel-
mébe venne.
A csábítóan hangzó miniszteri poszt felajánlására azt válaszolta, hogy mi
után december 18-ika Beneš elnökkéválasztásának dátuma – óta
semmi nem történt helyzetünk enyhítésére, amire pedig ígéretet kaptunk,
helyzetem pártom felé igen nehéz, mert nem tudom megindokolni sem azt,
hogy mért tanúsítsunk újabb bizalmat a mai rendszer felé akkor, amikor a
legnagyobb bizalomnyilvánítás után sem javult helyzetünk. Mielőtt bármi is
történjék, az illetékes csehszlovák tényezőkön a sor, hogy jóakaratukat és
megértésüket a magyarsággal szemben bizonyítsák, és ezért engedje meg,
hogy a következő propozíciót tegyem: Az elnök úr által tett javaslatot pár
tom keretén belül sem fogom tárgyalni, amíg az 1937-es költségvetés a
parlamentben nincs megszavazva. Elnök úr kegyeskedjék az ismertek alap
ján utasítani a minisztériumokat, hogy a költségvetés keretén belül a ma
gyarság számarányának megfelelő juttatásokban részesüljön. Ha ez megtör
tént, biztosra veszem azt, hogy még egy egész sereg elintézetlen kérdés lesz
közöttünk, és ha akkor meg méltóztatik engedni, pártom vezetőségével
mindegyik kérdést szakszerűen és tárgyilagosan meg fogjuk tárgyalni, és ezt
memorandum alakjában elnök úrhoz fogjuk juttatni. Addig ellenben, míg a
költségvetést nem látjuk, ezen memorandumot elkészíteni nem tudjuk,
mert nem látjuk célirányosnak, hogy elibevágjunk elnök úr esetleges in
tencióinak. Fenntartjuk magunknak ellenben teljes szabadságunkat, hogy
úgy gazdasági, mint kulturális és nyelvi sérelmeinket továbbra is a kor
mányhoz beterjeszthessük, mert nem tehetjük ki magunkat annak, hogy
hallgatásunkkal elmulasszunk alkalmakat, ahol flagráns sérelmekre rámu
tatunk.
Esterházy tehát, mielőtt bármilyen nagylelkű felajánlást elfogadott volna a
csehszlovákiai magyarság nevében, konkrét intézkedéseket és konkrét ered-
ményeket várt arra vonatkozólag, hogy a csehszlovák kormány valóban
változtatni kíván a magyarokkal szemben folytatott ddigi politikáján. En-
nek hiányában nem tett volna egyebet, mint hogy a felajánlott miniszteri
poszt vállalásával legitimálja a csehszlovák kormánynak – a beszélgetés
során Beneš által is részben elismert – magyarellenes politikáját. Az elvárt
intézkedések és eredmények azonban soha nem következtek be, mint ahogy
az ígéretek sem váltak valóra. Pozsony és Kassa kétnyelvűségének elvesz-
tése okán Esterházy szomorú lemondással jegyezte meg nővérének, Lujzá-
nak Beneš elnökről: ...egyetlen ígéretét sem tartotta be. Mindig talál ürü-
gyet, hogy a magyar nyelv használatát – ahol csak lehet – megszüntessék.
Ezt a tényt erősíti meg az is, hogy alig egy évvel az Esterházy–Beneš talál-
kozó után, amikor Kánya Kálmán külügyminiszter a budapesti csehszlovák
követtel, Kobrral folytatott beszélgetés közben rákérdezett arra, hogy a
prágai kormány mikor szándékozik beváltani az annak idején Szüllőnek és
Esterházynak tett ígéreteit , a követ szó szerint azt válaszolta, hogy Cseh-

ő forradalomhoz vezetne, és ennek eredmé
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szlovákia ezt a követelést nem fogadhatja el . Majd a tétlenséget indokolva,
erősen kifakadt Kobr Esterházy és Szüllő ellen, azt állítva az utóbbiról,

hogy rövid idő előtt emlékiratot nyújtott be Bécsben és Budapesten és eb
ben a csehszlovák külpolitikát a legélesebben támadta volna . Kánya erre
azt válaszolta: A valóságnak megfelelően kijelentettem Kobrnak, hogy
nekem egy ilyen memorandumról nincs tudomásom. A követ ezután –
mintha korábban sosem létezett volna semmilyen Beneš általi átfogó ren-
dezési ígéret – kijelentette, hogy kormánya esetleg hajlandó volna egy
olyan deklaráció megtételére, mely szerint Prága a kisebbségek jogos köve-
teléseit fokozatosan teljesíteni fogja . Ugyanakkor újból és újból hang-
súlyozta, hogy beavatkozást a kisebbségi kérdésbe kormánya nem engedhet
meg . Nagyjából eddig terjedt tehát Beneš nagyvonalúsága. Esterházy
kitűnő politikai érzékére vall, hogy az idő ilyen rövid távon is őt igazolta.

A politikus pártelnök folytatta aktív parlamenti szereplését. Októberben
élesen bírálta a parlament által elfogadott koronadevalvációs javaslatot,
majd a bajánházai magyar tanköteles gyermekek szlovák iskolába kénysze-
rítése ellen tiltakozott. Szlovenszkó és Kárpátalja, valamint az itt élő
magyarság megoldatlan problémáit Esterházy a költségvetés bizottsági ülé-
sén az állam legégetőbb és legsürgősebben megoldandó kérdéseinek nevez-
te. Éles szavakkal illette a miniszterelnök kisebbségi reformterveit, ugyan-
úgy, mint a költségvetés iskolaügyre vonatkozó részét, mert mint mondta,
bár a köztársaság fennállása óta 24 milliárd koronát fordított iskolaügyi
célokra, ám a magyarságnak ebből csak morzsák jutottak .
December 2-án a parlament következ tségvetésének
vitájában Esterházy átfogó beszédben ismertette ellenvetéseit: Ezrével
vannak itt sérelmeink. Színtiszta magyar községekben nincsenek elemi
iskoláink. A színtiszta [magyar lakosú – M. I.] Macsola kéttantermes iskolá-
jában egy-két finánc és csend eztek,
és azt betelepítették a magyar iskolába, s ma az egyik tanteremben a cseh
tanító 35 gyereket, a másik tanteremben két magyar tanító felváltva 125 ma-
gyar gyereket tanít. Az ipolykéri magyar iskolát 1935-ben megszüntették.
Macháza község elöljárósága 42 magyar gyermek részére többször kért
iskolát, de eredménytelenül. Sirák községben 58 szül kérte a magyar tanítás
bevezetését, de eredménytelenül. Aknaszlatinán a tanítás egy kétszobás
melléképületben folyik. A kétszobás épület egyik tantermében a csekély
számú cseh gyermek egymaga, a másikban 470 magyar gyermek nyer
oktatást felváltva a ruszin gyermekekkel. Pályin 100 magyar szül a
szlovák nyelven folyó tanítás mellett a magyar nyelv fakultatív oktatását. Az
igazgató még csak fel sem terjesztette a kérést a felettes hatóságokhoz. A
beszéd további részében Esterházy a polgári és a középiskolai oktatás terü-
letér k bemutatásával foglalkozott, majd így folytatta: Ezek,
uraim, égbekiáltó b tt elmennek nyugodtan a
kormánypárti képvisel s azt állítják, hogy itt a magyaroknak megvannak
az összes jogaik, hogy itt semmi hiba nincs, és csak az a gyilkos magyar
revizionizmus és az a gyilkos német hitlerizmus az, amely veszélyezteti ezt a
köztársaságot, és sietnek Sztálinnal szövetséget kötni. Tizennyolc évvel
ezel ős tényez
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árpátaljának. Adja meg végre a kormány a két tartománynak az autonó-
miát, hogy mi szlovák testvéreinkkel megegyezve saját magunk gondos
kodjunk Szlovenszkó sorsáról. A beszédet durva közbekiabálásaikkal a
kormányh ör megszakították, de Esterházy azonnal vá-
laszolva, sorra leszerelte a zavargó képvisel linnal történ

e, a náci és bolsevik veszélyt már akkor ponto
san érzékel a a par
lamentben: ..csak annyit jegyeznék meg, hogy, minden katolikus elvével
teljesen ellenkez olog, hogy ezzel a társadalommal, ezzel az államközös
séggel, ahol n szövetségkötésre kerüljön
sor. Beszéljünk nyíltan tovább. Ha a
Csehszlovák Köztársaság védeni akarja határait, azt nem teheti úgy, hogy az
itt él zmékkel fert e
saját gyermekeink életét teszi tönkre. A Csehszlovák Köztársaságnak ezer
lehet éges barátságot kötni saját szomszédaival és szö
vetségre lépni bárkivel, csak épp a szovjettel nem.
1936. december 14-én a látszólagos politikai sikertelenségek ellenére is
óriási lelkesedés közepette avatták fel az abaúji földműves magyarok az
EMP első zászlaját. Az avatáson Esterházy János tartott ünnepi beszédet.
Ugyanebben a hónapban Zsolnán az EMP Végrehajtó Bizottságának ülé
sén foglalta össze az egyesülés óta eltelt időszak politikai tanulságait.
Az 1937-es évben Esterházy egyre gyakrabban bírálta az ország belpolitikai
helyzetét. Ezek a fellépései valamennyi esetben többek voltak öncélú
krit nál, hisz általában a megoldási javaslatait is letette az asztalra, melyek
azonban elkerülték az uralmon lévők figyelmét. Leltárszerű felsorolásban
Esterházy parlamenti felszólalásaiban a következő témák szerepeltek:

január 30-án Érsekújvár és környékének nyelvi jogsérelmeire kér ismé-
telten megoldást;
február 16-án a magyar nemzetiségű főiskolások segélyezését köve-
telte;
február 24-én a földreform revíziójára szólított fel gazdasági érvekkel
alátámasztott beszédében;
június 3-án a többször kérelmezett magyar egyetem megnyitását szor-
galmazta;
június 15-én, a kárpátaljai kormányzói jogkörr szóló kormányjavaslat
vitájában az autonómia mellett foglalt állást;
június 19-én a magyar kistermel kért orvoslást;
június 20-án ott van azon a nyitrai tömeggyűlésen, mintegy
nyolcezer ember tüntetett az EMP mellett, s beszédében a magyarságot
ért, soha nem orvosolt sérelmekre utalva ismételten rámutatott: jo
gaink teljesítését csak az autonómia biztosíthatja ;
június 21-én a párt zsolnai országos vezet ülésén elnökölt, majd
onnan a gútai népgy ezetett az útja;
októberben meglátogatta a lévai, losonci, ipolyvarbói, zsélyi, csiffári,
mohi, rimaszombati, tornaljai, rozsnyói és kassai alapszervezetek tagsá-
gát, majd az Ipoly mentén, Kéménden és Kőhídgyarmaton várták.

Közben a parlamenti munkából sem maradt ki. Október 5-én az autonó-
mia megadásának elkerülhetetlen szükségéről nyilatkozott. Október 15-
én, a bírósági és ügyészségi állásokból kizárt magyarok ügyében nyújtott be
interpellációt a belügyminiszterhez, továbbá a Feledi, a Galántai és az

(A kommunista képviselők zajongása.)
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Érsekújvári járásban a magyarságot ért nyelvi sérelmek kivizsgálását és
orvoslását követelte. November 10-én ismét a nyelvi sérelmek ügyében
nyújtott be interpellációt.
Esterházynak a képviselőház költségvetési bizottságának ülésén, 1937.
november 17-én elmondott beszéde egy év kisebbségi magyar krónikája is
lehetne a két világháború közötti Csehszlovákiában. E beszédében külön
példákon bizonyította az állami rendeletre történő iskolaügyi körzetesítés
magyarellenes következményeit, a magyar iskolák katasztrofális tankönyv-
helyzetét , a magyar szakiskolák és az egyetemi magyar tanszék megol-
datlan ügyét (a tanszék vezetését csehszlovák nemzetiségű egyénre akarta
bízni a hatóság, ám ezt Esterházy az egész magyarságra nézve sérelmesnek
tartotta) valamint az egyházi iskolák, köztük a Szent Benedek-rend által
működtetett komáromi magyar gimnáziummal szembeni hatósági vissza-
éléseket, melyek az említett intézményeket gazdaságilag is súlyos helyzetbe
hozták. Ez utóbbiak vonatkozásában a politikus nem hagyta említés nélkül
az iskolaügyi referátus azon diszkriminatív rendeletét sem, mely szerint az
államnyelvű iskolákban – legyenek azok államiak, községiek vagy feleke-
zetiek – a vallástant is államnyelven kell tanítani, tekintet nélkül a gyermekek
nemzetiségére. A magyar gyermekek nem értik meg a szlovák nyelvű hit-
oktatást, s így most már valláserkölcsi nevelésük is veszélyeztetve van […]
Lehet ilyen viszonyok között azt mondani, hogy itt egyenlő mértékkel
mérnek a többségnek és a kisebbségnek? Az egyes esetek csak magyarázatul
szolgáltak annak a rendszernek a megértéséhez, amely itt a kisebbségek
kultúrnívójának lesüllyesztését és fokozatos megsemmisítését célozza. Itt
nem az egyes kirívó esetek orvoslása szükséges. Itt egy alapjában beteg,
egészségtelen, antidemokratikus, kisebbségellenes rendszer megváltozta-
tása szükséges. Ezek a viszonyok tarthatatlanok. Én is azt mondom, amit
Masaryk mondott. A kisebbségi kérdés radikális megoldása nélkül nincs
béke Európában. Nem is lehet. Mert egyetlen kisebbség sem hajlandó a
maga megsemmisítését ölbe tett kezekkel nézni …a kormány tudja, mit
vétett a kisebbségek ellen az elmúlt tizenkilenc év alatt. Az ő kötelessége a
hibákat jóvátenni. A kisebbségek részéről ez a kormány csak akkor várhat
közeledést, ha teljesíti mindazt – és egyúttal intézményesen biztosítja is –,
amire a békeszerződésben kötelezte magát az államban élő kisebbségekkel
szemben.
Majd a kormány költségvetési tervezetével kapcsolatban kijelentette, hogy
az a bürokratikus apparátus, amely a minisztériumokban évről évre össze-
állítja a költségvetést, közvetlenül nem ismeri még ma sem a magyar kisebb-
ség helyzetét, s halvány fogalma sincs a mi kulturális szükségleteinkről és
kívánságainkról. Természetes, hogy ilyen viszonyok között tőlük tárgyila-
gosságot, megértést vagy pláne jóindulatot várni velünk szemben alig le-
het . Ezt a kijelentést Esterházy azzal a ténnyel bizonyította, hogy a
kormányszervek az elmúlt tizenkilenc év óta egyetlenegyszer nem tár-
gyaltak velünk a költségvetésről, hanem azt úgy állították össze, mintha
ebben az államban kisebbségek nem lennének, legföljebb gyarmati népek,
valahol a Csendes-óceán távoli szigetein . A politikus ezek után úgy véle-
kedett, hogy Csehszlovákiában a kisebbségek helyzete kielégítő rendezésé-
nek egyetlen előfeltétele a kisebbségi autonómia lenne, azazhogy a
nemzeti kisebbségeknek joguk legyen saját ügyeikben határozni és a nekik
számarányuk alapján járó összegek fölött diszponálni . Az állam külföldi
kultúrkapcsolatairól szólva kifejtette, hogy a jelenlegi gyakorlat az állam-
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ban élő kisebbségek részére korlátozza a határon túl élő fajtestvéreikkel
való kulturális érintkezést. Vonatkozik ez elsősorban mireánk, magyarokra,
akiket minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályoznak abban, hogy
Magyarország felé kiépítsük a kulturális kapcsolatokat. Amíg tehát egyrészt
idehaza gördítenek mindenféle akadályt kultúránk ápolása elé, másrészt
lehetetlenné teszik, hogy megismerjük a mai magyarországi tudományos és
irodalmi életet . Ebből az következik Esterházy szerint, hogy ha a korabeli
Csehszlovákia valóban kereste volna a közeledést a Duna-medence államai
között, akkor tényként kellett volna elfogadnia azt is, hogy Magyarországra
nézve nem lehet közömbös az itt élő magyar kisebbség helyzete és kulturális
szabadsága.
Hasonló helyzetről számolt be Esterházy a magyar nyelvű színjátszás, to-
vábbá a nép- és az iskolai könyvtárak támogatottságával kapcsolatban is.
Végül az iskolaügyi miniszterhez fordult, s pontokba foglalva felsorolta a
magyarság követeléseit:
1. A magyar nemzeti kisebbség az iskolaügyek rendezésére oly törvényes

intézkedéseket kér, amelyek biztosítják a magyar gyermekek nemcsak
magyar nyelv

2. Kérjük annak az elvnek a keresztülvezetését, hogy magyar iskolában
csak magyar nemzetiségű tanerők tanítsanak.

3. Az iskolatanácsok mielőbbi fölállítását Szlovenszkón és Kárpátalján
magyar tagozatokkal, illetve magyar iskolatanácsokkal.

4. A magyar kultúrintézmények részesedését az állami költségvetés erre
vonatkozó tételeiből, az alkotmánytörvény rendelkezéseinek megfelelő-
en a magyar lakosság számarányának figyelembevételével.

5. Iskolaszervezés terén a 189/1919. sz. törvénynek Szlovenszkóra és
Kárpátaljára való kiterjesztését s a jogos magyar iskolakérelmek elinté-
zését.

6. Az anyanyelvű hitoktatás visszaállítását a magyar nemzetiségű gyerme-
kek számára az államnyelvű iskolákban.

7. A magyar nyelvű egyetemi oktatás mielőbbi rendezését.

Mindez szinte természetszer ehszlovák belpolitikai
helyzetre, ahol a háttérben húzódó hitleri védnökségb kiindulva a
Szudétanémet Párt egyre er l követelései
mellett. A radikális politizálás számára szinte olaj volt a t

y kisebbségi kérdéssel szembeni további érzéketlen és sz
a is úgy vélte, hogy Csehszlovákiában a

kisebbségek nem képezhetik nemzetközi megbeszélések tárgyát .
A magyar ellenzéki pártok már a húszas évek elejétől kezdve keresték a
kapcsolatot a szudétanémet kisebbség pártjaival. Valódi ellenzéki együtt-
működés azonban soha nem jött létre köztük, hisz a német pártok akár
ellenzékben, akár a csehszlovák kormány tagjaként rendre megfeledkez
tek a magyar kisebbségi követelések felvállalásáról és támogatásáról.
Az OKSZP vezetői ezen túl reális politikai érzékkel állapították meg, hogy
a németek más helyzetben vannak Csehországban, és követeléseik is más

jellegűek, mint a magyaroké . Bár 1933-ban egy a prágai parlamentben
folytatott együttműködésről is megállapodtak a pártok vezetői, Szüllő Géza
sietett leszögezni: ez a megállapodás nem korlátozhatja az egyes pártok

ű, de magyar szellemű nevelését.
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önállóságát. Szüllő meg volt győződve róla, hogy a németek elsősorban
csak magukra gondolnak, s így a magyar tervek veszélybe kerülhetnek . A
magyar ellenzéki politika, a szudétanémet pártok harmincas évek második
felében érezhető gyors szlovákiai terjeszkedését a nagy német eszmének a
szlovákiai fiatal németekre gyakorolt hatását egyre nagyobb aggodalom-
mal szemlélte. Mindez annak ellenére is így volt, hogy a német pártokhoz
való magyar felzárkózást szlovák oldalról szorgalmazták, Magyarország
irányából pedig jó néven vették volna. Az 1935-ös választásokon megerő-
södött Szudétanémet Párt, amely a prágai parlament második legerősebb
pártjává vált, egyre kevésbé tudta elviselni, hogy a köztársaság németjei nem
tömörülnek egységes politikai táborba. Márpedig a Szlovákiában élő német
népcsoportok, a cipszerek és a mánták erre nem sok hajlandóságot
mutattak. Úgy tűnik, többségük számára a szudétanémetek pártja helyett
ekkor is, később is fontosabbnak tűnt a magyar pártokkal való szövetkezés.
A szepességi németek vezetője, Nitsch Andor kijelentette: a szlovensz
kói németség érdekei teljesen eltérőek a szudétanémet érdekektől, ezért az
itteni németség nem támogatja a szudétanémet pártokat. Porubszky
Géza, az OKSZP nemzetgyűlési képviselője már 1936-ban kifejtette: Ma
gyar nemzetiségünket véka alá rejteni nem szabad, de tisztában kell lennünk
azzal, hogy mi Hitler-epigonok nem lehetünk. A magyar kisebbségi pár
tok vezető körei e kijelentéssel megegyezően, kezdettől fogva tisztában
voltak a hitlerizmus veszélyével, és elutasították annak ideológiáját, így az
antiszemitizmust is. Ugyanakkor a szudétanémetek vezetői egyre inkább
szerettek volna közeledni a magyar ellenzéki pártok vezetőihez. Már 1936-
ban a budapesti kormány közvetítését kérték a magyarokkal való egység
front kialakításához. Indoklásuk szerint Budapest közvetítésére azért volt
szükség, mert a magyar és a német pártok gyakorlatilag nem voltak beszélő
viszonyban egymással. Esterházy nyíltan megfogalmazta fenntartásait a
németekhez való közeledéssel kapcsolatban. E fenntartások három pont
ba foglalhatók össze:
1. A korábbi hasonló magyar kezdeményezésekre a németek a legcse-

kélyebb együttm em mutatták. Törvényszer
t ezésükkel inkább a németség, mint a magyarság
taktikai céljait kívánták szolgálni.

2. Kormánypártként a szudétanémetek képviselői feltétel nélkül megsza-
vaztak minden a magyarságot súlyosan érintő törvényt.

3. A szudétanémetek növekv azt eredményezheti,
hogy a magyar pártok szavazóbázisát gyarapító s eddig magyar érzelm
szlovákiai németek a továbbiakban a szudétanémetek oldalán szavaznak
majd.

A fokozódó német aktivitásra a prágai kormány a maga módján adta meg a
választ: német kulturális rendezvényeket tiltott be, és beszüntette a Die Zeit
és a Prager Rundschau című német lapokat, amelyek a csehszlovákiai né
metség központi sajtóorgánumainak számítottak. 1937. május 11-én Prágá
ban a Szudétanémet Párt vezetősége és az Egyesült Magyar Párt vezetői
között mégis létrejött egy félhivatalos tárgyalás.
A Szudétanémet Pártot Konrad Henlein pártvezér, Hermann Frank he-
lyettes pártvezér és J. Sebekovský sajtófőnök képviselték, az Egyesült Ma
gyar Párt részéről viszont Szüllő Géza, Jaross Andor és Esterházy János
voltak jelen.
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A találkozón a németek képvisel y a Szudétanémet Párt
kívánatosnak tartaná, hogy az eddigi laza együttm -
ményesebb formát nyerjen , ehhez azonban szükséges eltávolítani mind-
azt, ami a két párt együttm k akadályait képezi . Az Egyesült
Párt megbízottai kifejtették, hogy a Szudétanémet Párt terepén történtekbe
nem kívánnak beavatkozni, ám más a helyzet a szlovenszkói és kárpátaljai
térben , ahol a Kárpáti Német Párt működik. Esterházyék elmondták,
hogy a Kárpáti Német Párt működésébe bevezetett tervszerű propaganda
azon németek sorait bontja meg, akik magyarbarátságuk révén idáig vagy az
Országos Keresztényszocialista Párt német osztályának voltak tagjai, vagy a
Nitsch Andor vezetése alatt álló szepesi (cipszer) német párthoz tartoztak .
Az Egyesült Párt megbízottai tehát aggodalmukat fenntartva, határozottan
kérték, hogy a pártpropagandának ez a természete a kárpáti német párt
részéről megváltoztassék, s így biztosítékot nyerjünk arra, hogy az eddigi
magyarbarát és egyben ellenzéki szellemiségű szlovenszkói és kárpátaljai
németek továbbra is az ellenzéki fronton maradjanak, mert számos példa
azt igazolja, hogy a Henlein-párt nyomása sok, inkább alkalmazkodó ter-
mészetű németet a német kormánytámogató pártokba való menekülésre
késztet. Vagyis a Szudétanémet Párt és a Magyar Párt zavartalan együttmű-
ködésének alapfeltétele a szlovenszkói és kárpátaljai térben megváltozta-
tandó német propaganda . A tárgyaláson jelen lévő Konrad Henleinnek
nem lehetett túlságosan ínyére a magyarok bíráló és követelő fellépése, mert
váratlan fordulattal, nyilván immár birodalmi érdektől vezérelve kijelen-
tette, hogy a szlovákiai németség magyarbarátsága elsősorban attól függ,
hogy mennyire megelégedett a trianoni Magyarország területén élő német-
ség . Henlein úgy tudta, hogy az ott élő németségnek bizonyos panaszai
vannak , s a maga részéről célszerűnek tartaná, ha a magyar párt a trianoni
Magyarország németjeinek a sorsa érdekében közvetítő lépéseket tenne .
A magyar politikusok kijelentették: nincsen közvetlen tudomásuk a ma-
gyarországi németség konkrét panaszairól, de ha ilyen konkrét panaszokat
tudomásukra hoznak, úgy a maguk lehetőségén belül szívesen közre-
hatnak a tekintetben, hogy ezek a panaszok orvosoltassanak . Konrad
Henlein – akit korábbi foglalkozása miatt a magyarok körében csak a
tornatanár -ként emlegettek – erre kijelentette, hogy a maga részéről pil-
lanatnyilag nem tudna ilyen panaszokat felsorolni, de szándékában van a
nyár folyamán a magyarországi németséget is meglátogatni, és akkor kíván
meggyőződni az egyes panaszok helytállóságáról . A tárgyalás során a
szudétanémetek képviselői a német totalitárius rendszer alapelvein való
szorosabb együttműködésre próbálták sarkallni a csehszlovákiai magyar
kisebbség vezetőit. Ezt az ajánlatot azzal indokolták, hogy ezzel nagyobb
súlyt adnának követeléseik, azaz a határrevízió elérésének . A magyar
tárgyal küldöttség erre az ajánlatra kitérő választ adva kifejtette, hogy
amennyiben a csehszlovák kormány hajlandó a kisebbégi ügyről tárgyalni,

akkor mi szintén hajlandók leszünk ezt az ügyet tárgyalásos alapon ren
dezni . A megbeszélés egyetlen sovány eredménye az lett, hogy a felek
a már korábban létező parlamenti együttműködés folytatásában egyeztek
meg.
Esterházynak – mint ez a fentiekből is kitetszik – gondot jelentett a Szu-
détanémet Párt egyre erősödő szlovákiai jelenléte és terjeszkedése.
Felmerült benne az a gondolat is, hogy Szlovákiában ennek
ellensúlyozására létre kellene hozni az ún. Deutsche Christlichsoziale

ői kifejtették, hog
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Landesparteit , amely természetesen a legszorosabb együttműködésben
maradna az Egyesült Magyar Párttal. Az új német politikai tömörülésnek –
amelynek előkészítő bizottsága Esterházy hathatós támogatásával jött létre
– az lett volna a legfőbb célja, hogy a közelgő községi választásokon azok a
németek is erre a pártra szavazzanak, akik az Egyesült Magyar Párt túl
ságosan magyar színezete miatt a Henlein-pártra adnák a szavazatukat. Es
terházy ezzel kapcsolatban feljegyezte: Készítettem egy kimutatást a szlo
venszkói és ruszinszkói németekre vonatkozólag, melyből kitűnik az, hogy
az itteni németség vallásfelekezeti szempontból hogy oszlik meg. Ezen ki
mutatásból látható az, hogy a nyugat- és közép-szlovenszkói németség nagy
része katolikus, mely még kompakt egységben él, úgyhogy nem tartom
lehetetlennek azt, miután Róma és Németország között a viszony egyre fe
szültebb, keresztényszocialista programmal a katolikusok között, ha kellő
propagandát fejtünk ki, eredményeket tudunk elérni a Henlein-mozgalom
kárára.
Esterházy különösen óvni próbálta a szlovákiai németek népcsoportját az
egyre nagyobb erővel terjeszkedő náci eszméktől, aminek nyilatkozataiban
nemegyszer hangot is adott. 1938 februárjában a Szepességben járt, ahol a
körzethez tartozó 41 község közül 35 községben volt szervezete az Egye-
sült Magyar Pártnak. Az eperjesi, garanyi, nagymihályi, szepsi, kassai, király-
helmeci, nagykaposi pártszervezet meglátogatása mellett Mecenzéfre is
elment, ahol külön szólt a helyi és a környékbeli német ajkú lakossághoz. A
magyar pártról szólva elmondta, hogy ...e párt mellett ki kell tartania a né-
metségnek, mert nem szabad, hogy olyan irányzatok diadalmaskodjanak itt,
amelyeknek semmi alapjuk sincs az itteni nép lelkiségében . Majd kijelen-
tette, hogy legközelebb népgyűlésen fog megjelenni Mecenzéfen, hogy
nyilvánosan szemükbe nézhessen mindazoknak, akik az itt élő népet el
akarják téríteni régi tradícióitól. A maga részéről hajlandó együttműködni –
úgymond – minden párttal, amely a krisztusi gondolat alapján áll, de elítéli
azokat, akik a keresztet akarják a sárba rántani, akár baloldali kommunis-
ták, akár jobboldaliak azok .
A veszélyt nyilván a szudétanémetek is jól érzékelték, mert megpróbálták a
magyar pártot különböző Csehszlovákia-ellenes akciókba bevonni. Hen-
lein 1938 áprilisában tudatta Esterházyval, hogy szabotálni kívánja a cseh-
szlovák kormánnyal folytatott tárgyalásokat, mert ezt tartja a legcélraveze-
tőbb módszernek az ország szétveréséhez. E példa követésére szólította fel
Esterházyt is. Esterházy azonban mindezt elutasította. A tömegek radika-
lizálása fölösleges vérontáshoz vezetne ondotta Esterházy állás
pontját jól jellemezik a következő mondatok:
Henlein megbízásából felkeresett dr. Peters nemzetgyűlési képviselő, hogy

megkapja válaszunkat a múltkor jelentett kérésére, melynek lényege az volt,
hogy őket megelőzően Genfben adjunk be egy panaszt Csehszlovákia
ellen... Közöltem Petersszel azt, hogy előfeltétele minden ilyen koope-
rálásnak az, ha a Henlein-párt mostanáig folytatott és Szlovenszkóra és
Ruszinszkóra kiterjedő taktikáját ezen viszonylatokban meg fogja változ-
tatni, és erre kötelező kijelentéseket tesz, és garanciát vállal. Amíg részükről
ez nem történik meg, nem áll módomban az ő kérésükre lényegileg válaszol
nom. Tehát vállaljanak ők velünk szemben garanciát az ő itteni politikájuk
megmásítására, és akkor nem tartom kizártnak azt, hogy azt a nagy szíves-
séget megtesszük nekik, hogy nemzetközi fórum elé megyünk panasza-
inkkal, hogy a cseh kormány dühe megoszoljék köztünk és köztük. Peters
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dr.-t ezen követelésem látszólag kellemetlenül érintette, és kijelentette azt,
hogy nincs módjában erre választ adni, mert ezt a párt vezérével kell először
közölje. A maga részéről jogosnak találja ezen követelésünket, de nehéz lesz
ennek az életben való keresztülvitele azoknál a henleinistáknál, akik a szlo
venszkói németséget most felfedezték, és a nagy német eszmének sikerrel
kezdték szervezni. Dr. Peters kifejtette Esterházynak a szudétanémetek
– még korántsem kiforrott – politikai taktikáját, melyből Esterházy a követ
kező tanulságot tartotta fontosnak a maga számára levonni:
Az egész beszélgetésből az volt az érzésem, hogy a Henlein-párt ma ugyan

ellenzéki, de csak addig marad az, amíg érdekei ezt így parancsolják, és ezért
a magam részéről, ha csak nem valami nyomós és biztos külpolitikai ok
parancsolja, nem szívesen látnám a mi pártunk és az ő pártjuk között fenn
álló viszony

A német pártok ereje, belső zavaraik ellenére is aggodalmat keltett a
csehszlovák vezetőkben, különösen azután, hogy a szudétánémetek pártjai
egységesen hátat fordítottak az aktivista polit kának, és ellenzékbe vonul
tak. Eredménytelennek mutatkozott a Hlinka-féle Szlovák Néppárt kor
mányba való bevonásának kísérlete is. A belpolitikai feszültségeket megelő
zendő, a csehszlovák kormány a rend megszilárdításának érdekében két új
törvényjavaslat elfogadtatását vette tervbe, mégpedig a rendtörvény és a
védelmi törvény javaslatát. Ugyanakkor Beneš és a hivatalos szervek egy

re nagyobb súlyt vetettek a magyar párt megnyerésére. A magyarok vezetői
közül Beneš Esterházyt tartotta a legilletékesebbnek arra, akivel e kérdést
tisztázhatja. 1936. március 15-én a parlament mentelmi bizottsága, immár
napirendszerűen, 7:6 arányban javasolta Esterházy mentelmi jogának meg
vonását, és egyúttal a politikus bírósági tárgyalásra való kiadatását a kor
mány politikáját támadó nyilvános beszédei miatt. Esterházy az eljárás ellen
tiltakozni akart Beneš államelnöknél, ezért március 27-ére bejelentkezett az
elnök személyi titkáránál, Ku eránál. Az alkalmat felhasználva egyúttal a
párt nevében Szvatkó Pál beiktatását kérte volna a prágai egyetem tan
székvezetői tisztségébe. Ku era szobájában, nyilván nem véletlenül, magá
val Benešsel is találkozott, aki – kihasználva az alkalmat – rögtön lecsapott
Esterházyra: No mi újság különben, Esterházy úr?
Esterházy, ha már kérdezték, egyrészt szóba hozta Szvatkó ügyét, másrészt
pedig elmondta, hogy a lakosság körében súlyos aggodalmat és feszültséget
keltett a csehszlovák kormány két legutóbbi javaslata az államvédelmi tör-
vény bevezetéséről, valamint a rendtörvény megszigorításáról. Az előb-
biről Esterházy egy más alkalommal azt nyilatkozta, hogy az teljesen aláássa
a jogbiztonság érzését Csehszlovákiában.
Beneš válaszában úgy vélte, hogy Szvatkó kinevezésével szerinte nem lesz
gond, a másik ügyben pedig sietett megnyugtatni Esterházyt, hogy a két
valóban szigorú törvény nem a magyarok, hanem a németek miatt kerül be-
vezetésre, akik át vannak itatva horogkeresztes eszmékkel A kormány
velük szemben akar erőt mutatni.
Esterházy erre nyomban azt felelte, hogy szerinte épp a javaslat benyúj-
tásával mutat gyengeséget a kormány, mert olyan színben tünteti fel a köz-
társaságot, mintha annak belső békéjét csak katonai diktatúrával lehetne
fenntartani Beneš ekkor azzal szakította félbe Esterházyt, hogy nem arra
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volt kíváncsi, hogyan vélekedik a két törvényjavaslatról, hanem arra, amire
legutóbbi találkozójukon célzást is tett Esterházynak, hogy vajon a magya-
rok hajlandók-e belépni a kormányba. Esterházy azt válaszolta, hogy ő
most is csak ugyanazt mondhatja, mint legutóbb, azaz, hogy a csehszlo
vákiai magyaroknak annyi panaszuk van, annyira nincsenek jogaik, amelyek
őket megilletnék, hogy amíg mindez nincs teljesítve, szó sem lehet arról,
hogy eddigi politikai magatartásunkon változtassunk
A köztársasági elnök némi megértést várva elpanaszolta Esterházynak a
kormánykoalíció gyöngülését, a szlovákokkal való megegyezés lehetetlen-
ségét, majd ismét hangsúlyozta a magyarokkal való tárgyalás fontosságát,
amelyre – mint mondta – a közeljövőben feltétlenül sort fog keríteni. Bár-
mi panaszuk van, forduljanak bizalommal hozzám – búcsúzott el az elnök
Esterházytól, majd kisietett a szobából.
Esterházyban ez a beszélgetés nem erősítette, hanem inkább gyengítette az
eddig sem túlságosan nagy bizalamat. Olyannyira, hogy ezek után – mint
mondta – még saját mentelmi ügyével sem akart előhozakodni, mert attól
félt, hogy személyes ügyének elintézését Beneš nem tenné meg ellenszol-
gáltatás nélkül, ennek pedig a közösség, az egész magyarság láthatná kárát.
Így a mentelmi ügyet a parlamenti klub elnökére, Szüllő Gézára bízta in-
kább. A koalíció ügyében Beneš személyi titkára, Ku era még ott helyben
álláspontja megváltoztatására igyekezett rávenni Esterházyt, mondanunk
sem kell, sikertelenül.
A bírósági tárgyalás kérdése azonban mégis Beneš asztalára került, és
következő alkalmi találkozásuk során a köztársasági elnök jóindulata jeléül
arra biztatta Esterházyt, hogy korábbi, rendtörvényes ügye kapcsán adjon
be kegyelmi kérvényt, és akkor ő elintézi, hogy meginduljon a kegyelmi
aktus. Esterházy ekkor – talán épp korábbi aggodalmait fenntartva –
kifejtette, hogy azért nem ad be kegyelmi kérvényt, mert ezzel elismerné
saját bűnösségét, jóllehet ő nem követett el semmi törvénybe ütközőt,
ennélfogva teljes mértékben ártatlan. Nincs tehát miért kegyelmi kérvényt
benyújtania.
Beneš, hogy az ügy mégse végződjék immár számára is kellemetlen követ-
kezményekkel, azt javasolta Esterházynak, hogy pertörlési kérvényt nyújt-
son be, s ezt végülis ő elfogadta.
A következő találkozóra Beneš és Esterházy köz ismét a köztársasági
elnöknél került sor. Erről a találkozóról is Esterházy feljegyzéséből nyerhe
tünk képet:
Beneš, hivatkoz a szeptemberben lefolyt megbeszélésre, azzal kezdte a
beszélgetést, hogy szerinte korábbi jóslatai teljes egészükben bekövet-
keztek , majd a csonka országban észlelhető politikai helyzetet vázolta
fel. Eszerint:
Az a politikai enyhülés, ami Gömbös halála után beállt, nem tarthatja ma-

gát soká, mert Magyarországon szociális téren nem csinálnak semmit. Ott
még mindig a mágnások és zsidók akarata érvényesül, ami előbb-utóbb for-
radalmi hangulatot fog előidézni, hacsak rövidesen radikális újításokat nem
fognak keresztülvinni. Magyarország külpolitikai helyzete jelenleg kedve-
zőtlen, mert a németbarátság, amelytől a revíziót remélte hamarosan elérni,
ellenkezőleg sült el, amennyiben a német propaganda komoly zavarokat
okoz az országban. Meggyőződése, hogy ennek folytán Csehszlovákia és
Magyarország között rövidesen megegyezésre fog sor kerülni, hogy vég-
eredményben a magyarok, ha nem vallják is be nyíltan, de örülnek annak,
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hogy Csehszlovákia létezik és ilyen erős, mint amilyen, mert így Csehszlo-
vákia mint közvetlen szomszédja Németországnak, sok mindent vissza tud
tartani abból a német expanzióból, amit Magyarország nem tudna visszatar-
tani gyöngeségénél fogva.
A németkérdéssel kapcsolatban Beneš kijelentette: rövid időn belül Cseh
szlovákia és Németország között megegyezés jön létre, ami megint csak
erősen konszolidálólag fog hatni Csehszlovákia belügyeire. Egyáltalában
Csehszlovákia Közép-Európának legkonszolidáltabb országa, nem is em
lítve, hogy gazdaságilag a legjobb helyzetben van. Ez a helyzet is javulni fog
csak, mert rövidesen létre fog jönni a kereskedelmi szerződés Magyarország
és Csehszlovákia között, amely nagyon széles keretekkel fog bírni, és ami
okvetlenül emelni fogja a szlovenszkói magyarság gazdasági jólétét .
Ehhez azonban a magyar pártok két ország közötti közvetítő szerepét
szerette volna felhasználni. Mindezt azonban Beneš szerint nem lehet el-
képzelni a jelenlegi destruáló magyar és német ellenzéki poltikával. Szüllő
Gézát név szerint is figyelmeztetőleg emlegette, mint aki folytonosan vá
dolja a csehszlovák kormányt, majd így folytatta:
A Csehszlovák Köztársaságban tulajdonképpen csak két nemzetiségi

probléma van: a német és a magyar. A németek 20 százalékát képezik az
összlakosságnak, a magyarok 5 százalékát. Okos politikával – folytatta –
rövid időn belül keresztül fogjuk vinni, hogy úgy a németek, mint a ma-
gyarok meg fogják kapni mindazt, ami még nekik hiányzik. Nyelvi és
kulturális kérdésekről van leginkább csak szó, ami állandóan javulóban van,
és meg fogunk győződhetni arról is, hogy az 1938. évi költségvetésben sok
olyan tétel fog szerepelni a magyarok javára, ami mostanáig nem volt meg.
Beneš a köztársaság biztonságát célzó befektetéseket és gazdasági konjunk
túrát jósolt, a kisebbségeknek pedig több pénzt ígért. Sajnálkozott, hogy
korábbi tanácsával ellentétben a keresztényszocialista párt időben nem
alkotott blokkot a cseh katolikusokkal, ennek ellenére nem tartotta ki-
zártnak, hogy egyes kérdésekben a magyar ellenzéki pártokat is bevonja a
tárgyalásokba A nagyobb nyomaték kedvéért ismét megnevezte egy
miniszterét (ezúttal Ivan Dérert), akit arra utasított, hogy a bíróságoknál
fennálló jogos magyar sérelmeket haladéktalanul tüntesse el Ígérte,
küszöbön áll Ruszinszkó autonómiájának megadása, s nem tartotta ki-
zártnak, hogy Magyarország és Csehszlovákia közelebb fog egymáshoz
kerülni. Megjegyezte még, hogy Magyarország egyenrangúságának elis-
merése nem fog talán nehézségekbe ütközni – ha Magyarország követelései
a kisebbségeket illetőleg egyformák lesznek minden utódállam felé –,
szerinte Magyarország nem követelhet a kisebbségek részére többet a cse
hektől, mint a jugoszlávoktól akkor, mikor szerinte a magyaroknak jobb
dolga van a cseheknél, mint a jugóknál. Végezetül pedig felszólított, hogy
minden kulturális és iskolakérésünket, amit el szeretnénk érni, adjuk be
írásban dr. iha tanácsoshoz, aki ezt a kormányelnöknek és az iskolaügyi
miniszternek továbbítja majd .
A fentiekből látható, hogy sem a (bizalmaskodó) hangnem, sem az elnök
nagylelkű ígéretei jószerével semmit sem változtak a korábbiakhoz képest.
A változást legfeljebb az jelezte, hogy Beneš immár nem sürgette minden-
áron a magyarok kormányba lépését, helyette inkább azok bizonytalan ér-
telmezésű hídszerepét emlegette. A kormánnyal való megegyezés kérdé-
sét a miniszterelnök hatáskörébe utalta. Nem kerülheti el figyelmünket az a
tény sem, hogy a politikai, vallási sérelmek helyett, ez esetben csak a kultu-
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rális, iskolaügyi kéréseket említette. Mindez azt bizonyítja, hogy az ország
elnöke ezúttal saját pozícióját erősebbnek érezve maga szabta meg azoknak
a kérdéseknek a körét, melyekről tudomást kívánt venni. Ismételten elhang-
zott külpolitikai jóslatai, a németekkel való közeli megegyezésről , alig egy
évvel München előtt, nem kíván bővebb kommentárt. Esterházy sem
erőltette a vitát. Rezignáltan megköszönte az elnöki tájékoztatást, s néhány
udvariassági frázist követően távozott.

A koalícióba való belépés ügyében az államelnökön kívül a kormányzati
oldalhoz tartozó más politikusok is megkörnyékezték Esterházyt. Jan
Šrámek, a Cseh Néppárt vezetője 1937. február 12-én, Rückl pápai kamarás
jelenlétében azt fejtegette előtte, hogy a kormányzásban a németek helyett
nagyobb szükség lenne a magyarokra. Mintha sosem hallott volna az előz-
ményekről, ő is kérte Esterházyt, foglalja össze írásban a magyar párt kí-
vánságait, sérelmeit, javaslatait, hogy azokat mielőbb orvosolni lehessen.
Šrámek a jóindulatért azt kérte cserébe Esterházytól – ismerve

vatikáni kapcsolatait –, hogy járjon közbe a Szentszéknél a mo
dus vivendi (a Vatikánnal való megegyezés) életbelépése ügyében. Nyilván
jól tudta azt is, hogy ennek megvalósulását többek közt épp a magyar pártok
késleltetik vatikáni kapcsolataikkal.
Esterházy kifejtette, hogy a modus vivendi nem magyar kérdés, és önma-
gában nem rendezné a magyar katolikusok sérelmeit. Nem hallgatta el, hogy
a modus vivendi életbelépésének sürgetése öngyilkos lépés lenne a cseh-
szlovákiai magyarok részéről, mivel szentesítene egy eleddig teljesen rende-
zetlen helyzetet
1. a magyar pap- és szerzetesnevelés terén;
2. az egyházi birtokok kezelésének kérdése terén;
3. a bencés és a premontrei rend vagyona stb. rendezésének kérdésében.
Ezek olyan súlyos kérdések, mondta Esterházy, hogy mindez nem lehet
ára a magyar kisebbség ügye rendezésének , azaz e téren nem tartotta
lehetségesnek a kompromisszumot. Šrámek hiába kérte, gondolkozzék
még a dolgon, Esterházy leszögezte, hogy az ez és ez is marad A
találkozóra valószín készítése
részeként került sor, mely az új csehszlovák egyházmegyék megalakítását
helyezte kilátásba. Šrámek még arra biztatta a magyar politikust, próbáljon
meg Hod ától találkozót kérni, a magyar ügyek megbeszélése végett, ám
Esterházy nem kevésbé határozott hangon közölte, hogy

ához, mert Hod a már megkapta a magyar párt memorandumát. Ha
err majd jelentkezik

Az 1920-as évek végétől a nyugati nagyhatalmak vezetői számára egyre
világosabban kirajzolódott az a felismerés, hogy Közép-Európa megol-
datlan kérdései – elsősorban a kisebbségi kérdés – Esterházy szavainak
beigazolódásával, valóban a békét veszélyeztetik s ennek következtében
elkerülhetetlenné válik a térség területi átrendeződése is. Ez a felismerés
egyre sürgetőbbé tette az átfogó közép-európai rendezés kérdését, amely a
korabeli, e térséggel kapcsolatos diplomáciai tevékenység szinte mindenna-
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pos elemévé vált. A napirenden lévő kérdést azok a jelentések is megerősí-
tették, amelyek olyan diplomáciai missziók következményeiként születtek,
mint amilyen Robert William Seton-Watson írói nevén Scotus Viator
második csehszlovákiai körútja volt 1928-ban, illetve a történész-publicista
e látogatás nyomán született és 1931-ben megjelent
című tanulmánykötete, amelyben külön foglalkozik a magyar kisebbség
sérelmeivel. Említenünk kell Lord Rothermere brit mágnás sajtóhadjá-
ratát, illetve lord Runcimann csehszlovákiai körútját, melyre az angol
kormány felkérésére került sor, s amelynek összegzéseként mindkét lord
saját maga fogalmazta meg a csehszlovákiai belső helyzet tarthatatlanságát.
A nagyhatalmak számára a kérdés rendezésének kényszerűsége azzal a vélt
haszonnal kecsegtetett, hogy Hitler expanziós szándéka így kelet felé terel-
hető. A köztársaság belső és külső válságával párhuzamosan Csehszlovákia
kormánya nagyarányú fegyverkezési politikába és ezzel együtt egy katonai
határvédelmi vonal kiépítésébe kezdett. Mindez természetesen ismét hát
térbe szorította a kisebbségi igényekkel kapcsolatos nemes ígéretek beváltá
sát, és további szigorodó bánásmódot jelentett a magyarság számára. Az
erődvonal magyar határ mentén való kiépítésének megkezdéséről Ester
házy egyik jegyzetéből értesülhetünk:
A csehszlovák hatóságok hihetetlen terror alatt tartják a lakosságot. A
letartóztatások megsokszorozódtak. Mindenkiben kémet látnak. Bevonják
a határátlépési engedélyeket, elszedik az útleveleket, a fegyvertartási en-
gedélyt. Az emberek így nem tudnak a határ túloldalán lévő saját gazdasá-
gukba átmenni. Kisajátítják a területet erődépítésre a tulajdonos tudta
nélkül, ...nem fizetnek kártérítést ...nem lehet az építkezéseknek még a kö-
zelébe sem menni... aki ezt mégis megpróbálja, lecsukják... A beszterce-
bányai, rimaszombati, kassai fogház teli van kémkedési perekben lecsukott
magyarokkal... nem egyet közülük 10–15 évi börtönbüntetésre ítéltek el.
Az 1937-ben megkezdett erődépítéseknek rövidesen érezni lehetett a súlyos
következményeit. Rückl pápai nuncius véleményéről így számolt be Ester
házy János:
A kormányválságot Rückl szerint nem a gabonaárak megállapítása idézte

elő, hanem az a körülmény, hogy a Csehszlovákia felfegyverkezésével kap-
csolatos kiadások az államot úgyszólván csőd felé viszik. Állítása szerint a
rendkívüli fegyverkezés és az erődítések megépítése összesen kb. 19 milli
árd koronába kerül, mely munkálatoknak a meglévő tervek szerint 1938
tavaszára kell készen lenni.
A németek által lakott szudétaterületeken a civil lakosságot is kirendelték
lövészárkok és erődítések építésére, az illetékes hatóságok azonban durva
bánásmódban részesítették a németeket, s ez még inkább fokozta a szudéta
vidék elkeseredését.
A zaklatásokból nem maradhatott ki Esterházy pártja és személye sem. A
rendőrség mondvacsinált indokokkal több alkalommal feloszlatta az Egye-
sült Párt nagygyűléseit, elkobozta Esterházy kinyomtatott beszédeit –
olykor még a parlamentben a nyilvánosság előtt elmondott beszédet leközlő
lapokat is. Esterházy júliusban Dérer igazságügyi miniszternél táviratban
tiltakozott a nyomtatásban megjelenő politikai beszédek vidéken történő el-
kobzásai ellen.
Szlovák és cseh politikai lapok valóságos kampányt indítottak ellene, azzal
vádolva őt, hogy csehszlovák nemzetgyűlési képviselő létére tagja a buda-
pesti felsőháznak is. Esterházy a parlament 1937. december 13-i ülésén
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nyilvánosan cáfolta meg az ellene felhozott vádakat. Elmondta, hogy él egy
unokatestvére Budapesten, aki magyar állampolgár, akit szintén Esterházy
Jánosnak hívnak, s akit valóban a felsőház póttagjává választottak. Az eset
jól példázza a Magyarországon is kitűnően működő csehszlovák hírszerzés
tevékenységét, amely a két személy kilétének véletlen vagy tudatos össze-
keverésével több alkalommal is kellemetlen helyzetet okozott Esterházy-
nak. Ebből következik, hogy az illetékes csehszlovák szervek nagyon is jól
ismerték a kisebbségi magyar politikusok magyarországi útjait, megbeszé-
léseit. Például a csehszlovák hírszerzésnek többnyire még Esterházy buda
pesti tárgyalásainak tartalmáról is pontos értesülései voltak. A csehszlovák
hatóságok azonban ezt a kapcsolattartást sohasem gátolták , mivel ez a
korabeli politikai viszonyok természetes részének számított.
A Magyar Párt népszerűsége a magyarság köreiben ezzel együtt egyre
job an növekedett. Az Egyesült Magyar Párt Esterházy hatására végül is
képes volt az OKSZP szociális programját integrálni. Ennek következté
ben a baloldali pártokban csalódott munkások is kérték felvételüket a ma
gyar párt soraiba.
A belpolitikai feszültségeket Beneš elnök 1937 karácsonyán rádióbeszéddel
kívánta enyhíteni, a beszéd azonban az addigiakhoz képest sem hozott sem-
mi újat, mert a sérelmek orvoslásának ismételt ígérgetése már nem tudta
megnyugtatni az érintetteket. Az Anschlusst és az ezzel járó további
német keleti terjeszkedés lehetőségét a közép-európai politikusok nem fo-
gadták osztatlan lelkesedéssel. Ezekben a kritikus pillanatokban vált igazán
érezhetővé a kisantant államok által kovácsolt gyűrű szorítása. Közép-Eu-
rópa fenyegetett népei képtelenek voltak egymással szót érteni. Ezt a
későbbiekben Magyarország és a kisantant államok között megkötött ble-
di egyezmény kudarca, illetve a két világháború között lefolytatott
magyar–csehszlovák kisebbségi megegyezési törekvések sikertelensége is
bizonyították. Mindenkiben nagyobb volt a másikkal szembeni bizalmat-
lanság érzése, mint az összefogás szükségét felismerni képes cselekvőerő.
1938 elején a magyar politika a kitörés egyik lehetséges iránya, a nem
kevésbé veszélyeztetett Lengyelország felé fordult. Esterházy szívvel-
lélekkel támogatta a magyar politika – elsősorban Teleki Pál kezdemé-
nyezésének köszönhető – azon törekvését, hogy a német terjeszkedés
ellensúlyozására több kísérletet is tegyen. Sosem titkolta, hogy a közép-
európai összefogás híve, s e kérdésről nyíltan a prágai parlament színe előtt
is beszélt. 1938. március 10-én, a szomszédaival kiegyezni képtelen, de a
szovjetekkel egyezkedő csehszlovák külpolitikát bírálva kijelentette:
…Önök az olyan, t eg és politikailag is nagyon távolálló

országgal, mint amilyen a Szovjet–Oroszország, szövetségr
gyezkednek. Az olyan ország helyett, mint amilyen a szovjet, ahol az em

bereket ötvenfokos h allgatják ki, s golyóval végzik ki a hadsereg
parancsnokát, ahol a templomokat felgyújtják, a papokat gyilkolják, az apá
cákat er ik, sokkal szerencsésebb dolog lenne barátsá
got kötni a szomszédos államokkal, mert ha ezen államokkal való szövet
ségkötésr csak a szovjetet lehetne kiiktatni, de
nem kellene hogy fájjon a fejünk a harmadik birodalom miatt sem. A
vonatkozó magyar–lengyel diplomáciai tárgyalások és stratégiai elképzelé
sek során több alkalommal is felmerült egy lengyel–magyar–jugoszláv–
olasz ún. horizontális tengely gondolata is. Jóllehet a lengyel külügyi
államtitkár, Jan Szembek ja szerint Esterházy az idevonatkozó köz
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vetlen inspirációt Cian olasz külügyminisztertől merítette, aki a német–
olasz szövetség ellensúlyát látta a Budapest–Berlin–Varsó–Róma tengely
ben, Esterházy elképzelése kifejezetten egybeesett a Közép-Kelet-Európa
föderalizálására irányuló lengyel próbálkozásokkal. A lengyel történetírás
beszámolva a francia diplomácia vezetője P. Laval 1935-ben tett varsói láto
gatásáról megemlíti, hogy Jozef Beck külügyminiszter francia kollégájának
kijelentette, Lengyelországnak a Duna menti
államok csoportjához való csatlakozását

A Lengyel Köztársaság
és Magyarország törekvéseinek megvalósulása és a két állam közötti közös
határ létrehozása nyitánya lehetett volna az Esterházy-terv sikerének. A
nézetek azonossága a két ország Lengyelország és Magyarország külön
céljai ellenére is feltűnő. Lengyelország a Duna menti konföderációhoz tör
ténő csatlakozást olyan eszközként kezelte, mellyel demográfiai-katonai
ellensúlyra tett volna szert a hegemonisztikus törekvéseit nem is titkoló Né
metországgal és Szovjetunióval szemben. Magyarország számára a konfö
d ráció pedig arra teremtett volna esélyt, hogy visszaszerezze a régióban
elfoglalt egykori pozícióját.
A szövetség szorgalmazásával Magyarország Németországgal szemben
Olaszországot kívánta erősíteni, és ezáltal egyben a térség biztonságára,
háborútól való távolmaradására is garanciát keresett. Az ezzel kapcsolatos
problémák tisztázása – a lengyel–magyar közös határ, Kárpátalja hovatar-
tozásának kérdése, Szlovákia jövőbeli szerepe, Jugoszlávia magatartása –
további elhúzódó diplomáciai tárgyalások témájává vált. Ezek a tervek
beleértve Milan Hod a csehszlovák miniszterelnöknek a kisantant Magyar
országgal és Ausztriával való kiszélesítésének konfederációs elépzeléseit is

azonban a történelem közismert lefolyása miatt sorra zsákutcába futottak.
A korabeli lengyel politikusok a tervezett konföderációs elképzelések ku
darcáért félreérthetetlenül Benešt tették elsőszámú felelőssé, akit egyre
inkább Sztálin akaratától függő marionettfigurának, illetve a későbbiek so
rán egész Közép-Kelet-Európa szovjetizálása előkészítőjének tartottak.
A fentiek kapcsán érdemes idézni R. A. Buttler angol parlamenti államtitkár
véleményét, ugyancsak ebből az időszakból, mely szerint a közös len-
gyel–magyar határ, valamint Ruthénia Magyarországhoz való csatolása
egyezne az angol érdekekkel, hiszen gátolná a németek keletre való terjesz
kedését Ukrajna és a román olajmezők felé.

A lengyelekkel folytatott tárgyalásokban szerepet kapott Esterházy
János is, akit helyzete bizonyos szempontból eleve predesztinált erre a fela-
datra. Családi kapcsolatai révén ismerte a lengyel kormányköröket, tudott
lengyelül, bennfentes volt Szlovákiában, ezért 1938-ban, közvetítői szerep-
körben tárgyalt a lengyel ülügyminiszterrel és annak több beosztottjával is.
Tárgyalásaira akkor került sor (s nagyon lényeges mozzanat, hogy nem
el mikor a közép-európai politika egén már felmerült egy a Hitler
bábállamaként létrejöv kia fenyeget

éggel szemben szállt síkra saját elképzelése, a katolikus
közép-európai blokk lengyel–szlovák–magyar tengely alternatívájának
létrehozása mellett. Varsói tárgyalásainak biztató hazai (szlovákiai) hátterét
az adta, hogy a Szlovák Néppárt Karol Sidor vezette szárnya az egyre nö-
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vekv ellensúlyozásának céljából ugyancsak régóta szorgal-
mazta a lengyelekhez való közeledést. Az egyre ellenszenvesebbé váló cseh
politika és a történelmi problémákkal terhelt magyar kapcsolatok mellett a
lengyel orientáció az autonóm létezés lehet ét keres

tséges alternatívaként mutatkozott. A Sidor és Es
terházy közti korrekt politikai kapcsolat alapján feltételezhet

ogy a lengyelek egyfajta garanciaként szerepel
jenek a magyar–szlovák közeledés – ekkor még mindkét fél számára elkép
zelhet enezte közvetít

sem a tárgyalások menetébe.
Ezt a feltételezést Pavol arnogurský az önálló Szlovákia egykori parla
menti képviselője egy későbbi (1939-ből) származó feljegyzése is megerő
síti, amelyben egy Sidortól származó információ alapján leírja a Sidor és
Esterházy közt lezajlott párbeszéd részleteit. E beszélgetésben Esterházy
biztosította Sidort, hogy Magyarország nem kíván erőszakot alkalmazni
Szlovákiával szemben, s lépéseit Lengyelországgal kívánja egyeztetni egy
Kárpátalja területén kialakítandó közös határszakasz érdekében.
A tárgyalásokat értékelve szem előtt kell tartani azt a történelmi tényt is,
hogy 1938 májusában, a Budapesten zajló Eucharisztikus Világkongresszu
son, amelyre a csehszlovák hatóságok csupán ötszáz személy kiutazását en
gedélyezték, Jozef Tiso és a magyar külügyminiszter, Kánya Kálmán közt
nem hivatalos találkozóra került sor. Ezen a találkozón a legnagyobb szlo
vák politikai erő, a Szlovák Néppárt vezető politikusa kifejtette, hogy a
szlovákok a csehektől való elszakadás után hajlandók állami kapcsolatra
lépni Magyarországgal. Tiso később három pontban, írásba foglalva adta át
elképzeléseit Kányának. E három pont a következő:
1. központi hivatal, végrehajtó hatalommal Szlovenszkó közigazgatását il

letőleg és a szlovák nyelv hivatalos használata;
2. külön országgyűlés, törvényhozó hatalommal a saját belügyekben, a val

lás- és közoktatásügyben és az igazságügy terén személyi ügyekben;
3. költségvetési kvóta.
Tiso látogatását emlékirataiban Hóry András varsói nagykövet is megerő
síti, s megjegyzi, hogy a felvetett téma – vagyis, hogy Szlovákia hajlandó
lenne államjogi kapcsolatba lépni Magyarországgal – kapcsán Kánya bizal
matlanul fogadta a szlovák közeledést, s Tiso elégedetlenül távozott.
Tiso e közeledési kísérlettel elődjének, Andrej Hlinkának, a Szlovák Nép
párt vezetőjének végrendeletét kívánta érvényesíteni, aki halála előtt, a kö
vetkezőket foglalta írásba: Amint idő és lehetőség kínálkozik a csehektől
való elszakadásra, meghagyom Karol Sidornak, mint a nemzet és az én
akaratom legkompetensebb reprezentánsának, hogy tárgyaljon a magyar
kormánnyal a szlovákok Magyarországhoz való csatolásáról, szem előtt
tartva az autonómiára vonatkozó feltételeket, melyek pártunk programjá
ból következnek. A Szlovák Néppárt vezetősége a három pontból álló
feltétellistát közvetítő útján is megerősítette. A Szlovák Néppárt egészen
addig kitartott szándéka mellett, amíg Beneš elnök rá nem licitált a magyar
ígéretekre, s ezzel megnyerve a szlovákokat, némi támaszt talált az ingadozó
csehszlovák belpolitika számára. A magyar politika – mint ezt oly gyakran
tette máskor is – ismét csak elkésve reagált. Két nappal az autonómiát
kihirdető zsolnai konferencia előtt, 1938. október 4-én, Jozef Tiso elmond
ta a Bán az őt felkereső Esterházy Jánosnak, hogy a magyar kormány
részéről kísérletet tettek arra, hogy a Szlovák Néppártot, számára is elfo
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gadható formában a közös állam megalakítására beszéljék rá . Csakhogy
ekkor már Tiso volt az, aki a közeledést visszautasította. A szlovák politiku
sok ekkor már arra vártak, hogy Hitlertől rövidesen megérkezik az önálló
sodás útjára vezető legfőbb ígéret, amely perspektívájában messze túlmuta
tott mind a magyar ajánlat, mind pedig a cseh licitálás határain.
Karol Sidor maga is folytatott különtárgyalásokat Beck lengyel külügymi
niszterrel. A kettőjük közti tárgyalások során az is felmerült, hogy egy
esetleges hármas lengyel–szlovák–magyar tengely megvalósulásában a
lengyelek vállaljanak garanciát a szlovákok számára a magyarokkal szem
ben. Valószínű, hogy Lengyelország beléptetése a magyar–szlovák kérdés
rendezésébe Esterházytól , mert

hogy Lengyelországnak, els ban a német veszéllyel szembeni
védekezés miatt alapvet ik egy újabb lengyel–magyar közös
határszakasz kialakításához. A csehszlovák–német konfliktus kiéleződése
miatt felmerült az a lehet metek egész Csehszlovákiát
megszállják. A magyar és a lengyel politikusok egyetértettek abban, hogy
mindez végzetes következményeket vonhatott volna maga után mind Len
gyelország, mind pedig Magyarország számára. Ugyanakkor a lengyelek
az Olzán túli sziléziai területek miatt növekv konfliktus és a
csehszlovák–szovjet kapcsolatok kiépülése miatt kezdett

iseltettek a csehszlovák kormány s mindenekel eneš elnök
irányában, hisz f kel mindenekel

magukat. A lengyelországi politika ebb ntból
tehát hallgatólagosan támogatta a szlovákok elszakadási törekvéseit, s a
csehszlovák–magyar konfliktus kérdésében nem titkoltan mindig is a ma
gyar oldalon állt. A Csehszlovákián belüli nemzetiségi mozgalmakat ezért
Varsó némi rokonszenvvel szemlélte. Ezt meger

rházy János lengyelországi tárgyalásairól hírt adó Jan Szembek lengyel
külügyi államtitkár emlékiratában leírja: Esterházytól tudja, hogy a csehek
egyre er felel ovákokat egyre jobban
szembefordítja a csehekkel és ezzel párhuzamosan egyre inkább magyar
baráttá teszi
Esterházy magánemberként kapcsolódott be a tárgyalások menetébe. Láto
gatásának legfőbb célja nem az volt, hogy a lengyeleket megismertesse saját
elképzeléseivel, hanem inkább annak kipuhatolása, hogy a varsói politiku
sok milyen mértékben lennének hajlandók támogatni a magyar törekvése
ket. Úgy vélte, ha a jövőben sor kerülne a magyar–szlovák egyezmény meg
kötésére, Lengyelország egyenesen predesztinálva lenne a kezes szerepének
betöltésére. Szembek aki a gyakorlatias politizálás híve volt, nem tar
totta az eszmei alapelvekhez való feltétlen hűséggel ragaszkodó Esterházyt
kiemelkedő politikai koponyának némi megütközéssel számolt be arról,

hogy 1938. június 18-án Beck lengyel külügyminiszter előtt Esterházy kije
lentette: amennyiben Budapest nem fogadja el a lengyel garancia koncep
cióját, akkor ő a maga részéről befejezettnek tekinti a szlovák üggyel való
foglalkozást . Beck biztosította, hogy ezekben az ügyekben bármikor haj
landó soron kívül is fogadni Esterházyt.
Szembek emlékiratai szerint a leendő új államberendezkedésről lévén
szó, Esterházy több alkalommal is a szlovákok érdekeinek védelmében
nyilatkozott, mi több, kijelentette, hogy tudtára adta a magyar politikai
vezetőknek: csak akkor hajlandó közvetítői tevékenységét tovább folytatni,
ha Budapest nem követi el a magyar politikai vezetésnek a szlovákokkal
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szembeni korábbi hibáit. Szlovákia Magyarországhoz való csatlakozásá
val kapcsolatban kifejtette, hogy ezt csak a szlovák nép akaratával egyet
értésben tartja kivihet egengedhetetlennek tartotta bármilyen
er zköz bevetését. Esterházy elképzelései szerint Magyarország
nak az adott helyzetben Prágánál mindenképp többet kell nyújtania a szlo
vákoknak, s egy teljesen laza szövetség keretében a legszélesebb jogokat kell
számukra biztosítania, saját szlovák kormánnyal, parlamenttel, önálló költ
ségvetéssel, mi több, a magyar hadseregnek alárendelt saját katonasággal. A
laza szövetséget Esterházy Magyarország és Horvátország régebbi dualista
kapcsolatainak mintájára képzelte el.

Szembek emlékiratai megerősítik, hogy sem Esterházy, sem a magyar kor
mány soha semmilyen esetben nem volna hajlandó a Csehszlovákiával
szembeni fegyveres fellépésre, jóllehet a németek erre ösztönözték a ma
gyar politikai vezetést. Szembek szerint a tartózkodó magatartást többen is
felrótták a magyaroknak, ám Esterházy ennek ellenére végig kitartott állás
pontja mellett. Ugyanez igaz Erdéllyel kapcsolatban a Romániával szem
beni magyar magatartásra is. Ezt a véleményt Szembek előtt Hóry, Magyar
ország varsói nagykövete is megerősítette, aki többek között felpanaszolta,
hogy Esterházynak legfőképp a magyar–szlovák közeledésre irányuló tevé
kenysége jelentősen megmerevíti a magyar álláspontot.
Lengyel források beszámolnak arról a kétségbeesettnek tetsző próbálko
zásról, amellyel Milan Hod a semlegesíteni Esterházy tevékeny
ségét. A cseh miniszterelnök közvetlenül Esterházyhoz fordult, úgy
őt meggyőzni a lengyel támogatás illuzórikus voltáról: ..bár lehet, hogy
neked Varsóban mindenfélével telebeszélték a fejedet, a mi helyzetünk
napról napra javul. A németek nem akarnak, és nem tudnak háborút foly
tatni, éppen egyezséget készülnek kötni Angliával, méghozzá nem a mi ká
runkra. A szövetségesek pedig teljes mértékben támogatnak minket.
Mondani sem kell, hogy a Budapestről, Pozsonyból, Varsóból s Rómából is
naprakész információkkal rendelkező Esterházyra az efféle kijelentések
nem voltak különösebb hatással, hisz a magyar kisebbség vezetője már 1938
májusától kezdve tökéletesen tisztában volt Csehszlovákia jövőjének alaku
lásával, legfőbb törekvése épp ezért az volt, hogy minél jobb feltételeket
harcoljon ki a szlovákiai magyar kisebbségnek.
A lengyel források arról is tanúskodnak, hogy Esterházyra 1938 augusz
tusában ismét fontos diplomáciai szerep várt, hiszen a magyar és a lengyel
külpolitika irányítói közvetítőként szándékozt k felhasználni a grófot, aki
azt a feladatot kapta volna, hogy nyerje meg a brit arisztokrácia rokon
szenvét a lengyel–magyar közös határszakasz létrehozására vonatkozó
terveknek. Az angol szalonokba vezető utat Esterházy számára a vele
rokonságban lévő londoni lengyel nagykövetnek, Edward Raczy ski gróf
nak kellett egyengetnie. A helyzet 1938 szeptemberében újabb lökést
kapott, ekkor ugyanis a magyar külügyminiszter autonómiát ajánlott a szlo
vákoknak nemzetközi, vagyis varsói és budapesti garancia mellett Csak
hogy – a lengyel diplomáciai levelezés tanúsága szerint – a magyar kez
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Beck lengyel külügyminiszter úgy vélte, a két állam közti szorosabb kapcso-
latok hiányáért a magyar diplomácia a felelős, ezzel együtt nem zárta ki a
lengyel kezességvállalás lehetőségét, ám véleménye szerint erre akkor kerül-
het sor, ha ezt a szlovák és a magyar fél együtt kéri. Esterházy ennek nem
látta akadályát, és egy olyan lengyelországi látogatást helyezett kilátásba,
amelyre ő Hlinkával együtt érkezne a konkrétumok megbeszélése
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deményezés váratlan berlini ellenállást váltott ki. Esterházy ugyan maga
jelentette be a lengyeleknek, hogy Budapest javaslatát

ám a magyarok
ajánlatát semmiképpen sem lehetett összehasonlítani a németekével, amely
független Szlovákia megalakulását helyezte kilátásba. Lengyel forrásokból
azt is tudhatjuk, hogy Esterházy személyes vereségének tekintette els
ban azt, hogy elvetették a szlovák államiság Lengyelország és Magyarország
által történ terjeszkedésének
megfékezését is szolgálta volna. Elképzeléseinek merészsége és megvaló
sításuk szorgalmazása azonban így is elismerést szerzett Esterházynak a
lengyelek körében.
Szembek leírta, hogy Lubie sk lengyel minisztériumi főosztályvezető a
Hitlerrel való berchtesgadeni találkozása után beszámolt arról, hogy a meg
beszélések során a Führer élesen bírálta a budapesti magyar politikusokat,
tartózkodó politizálásukért. Hitler Esterházyról is becsmérlően nyilatko
zott. Azt mondta róla, hogy a magyar politikusok ráadásul arra sem képe
sek, hogy leváltsák a szlovákiai magyar kisebbség arisztokrata vezetőjét, és
helyébe mást

Karol Sidor, a Hlinka-féle Néppárt Slovák című napilapjában, a szlovák
autonomista front kialakulásának egységét kívánva demonstrálni, egyszerre
ismertette a szlovákiai magyarság (Esterházy), németség (Henlein) és ru
szinság (Pješ ak) vezetőinek álláspontját. A prágai ügyészség azonban a
Slovák című lap e nyilatkozatot leközlő számát, illetve az azt ismertető PMH
vasárnapi számát egyaránt elkobozta. Esterházy nyilatkozatának lényegét a
pozsonyi Új Hírek is ismertette:

megtartani a szlovenszkói magyarság nemzeti szerveződését;
ápolni nemzeti öntudatát;
kiharcolni nemzetközileg is garantált jogait.

A nyilatkozatban az is szerepelt, hogy ezeréves együttélésünk és ezeréves
közös sorsunk alatt a szülőföld szeretete, gazdasági érdekeink és egyező
világnézetünk annyira közel hozták egymáshoz a magyarokat és a szlová
kokat, hogy ennek logikus következményeként a Szlovák Néppárt és a mi
Egyesült Magyar Pártunk, ha nem is százszázalékosan mindenben, de bizo
nyára nagyon sok vonatkozásban, egy és ugyanazon célokért harcolnak. Mi
a magunk részéről mindig a legnagyobb rokonszenvvel viseltettünk a Szlo
vák Néppárt iránt. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha a szlovákok
továbbra is következetesen kitartanak mai politikai vonaluk mellett, Szlo
venszkó autonómiáját valóban ki is fogják verekedni.
A cenzúra törölte a nyilatkozat azon részét, ahol Esterházy kifejtette, hogy a
magyarság fennmaradásának és fejlődésének garanciája is Szlovenszkó
autonómiájához kötődik, de ugyanakkor rögtön azt is hozzátette, hogy
hinni szeretnénk, hogy Hlinka Szlovák Néppártja, melynek programján

szerepel a keresztényi szeretet és megértés, az autonómia elérése után nem
esik ugyanabba a hibába, mint ma a centralista pártok, és a Szlovenszkó
magyar vidékén lakó magyarok megkapják ugyanazokat a jogokat, mint a
szlovák vidékek szlováksága. A szlovák nép vezető szerepét és vezető
helyzetét az autonómia megvalósulása esetén magától értetődőnek találjuk,

nem megfelel
adták el ,

ő formában
és hangnemben ő, s azt a szlovákok idegenkedve fogadták
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ami egyébként a lakosság számarányából is folyik. Miként a szlovákok,
éppen úgy mi, magyarok is a keresztény igazságosság és a demokratikus
egyenjogúság alapján állunk .
A nyilatkozatot kommentáló Új Hírek szerkesztője amiatt méltatlankodott,
hogy a Slovák című lapban nyilatkozó Konrád Henleint a szlovenszkói
németség képviselőjeként állították be, holott enyhén szólva is túlzás azt
állítani, hogy minden szlovenszkói német szudétapárti volna . Ebből a
tényből, hogy ti a szlovákiai németség nevében a prágai Henlein nyilatko
zott, látható, hogy ama bizonyos autonomista front egyáltalán nem állt
biztos talajon. Esterházy nyilatkozatában nyoma sincs az összefogás sürge
tésének. Ennek ellenére a magyar politikus – találkozva a szlovák autono
mista politika vezetőivel – személyesen és üzenet által is több alkalommal
támogatásról biztosította a szlovákok autonómiáért folytatott küzdelmét,
ám a magyarok bizalmát egyre inkább megingatta az a tény, hogy a szlo
vákok a magyarokhoz való közeledés helyett mind nyíltabban a németekhez
való közeledést választották.

Az egyre sürget kérdés rendezésére
Hod a miniszterelnök 1938. március 28-án rádióbeszédben jelentette be: a
kormány nemzetiségi statútum kidolgozását tervezi, amelyben az összes
kisebbségek jogait törvénybe kívánja foglalni. A csehszlovák politika e
statútum életbelépésével kívánta orvosolni az Esterházy és Szüll aláírásá
val a kisebbségi magyar nyelvhasználat tárgyában 1936-ban benyújtott me
morandumban felsorolt sérelmeket is. A statútumtervezet szövegének
els Ezzel megindult a kor
mány és a kisebbségek közti kötélhúzás, amely lényegében Csehszlovákia
felbomlásának kezdetéig tartott. A kormány és ezen belül Hod a minisz
terelnök, szinte az utolsó percben próbált megoldást találni a rendezetlen
kisebbségi kérdésre. Az egymás után elkészül zonban, a
melyben fokozatosan egyre több jogot helyeztek kilátásba a kisebbségek
részére, csak elodázta a kérdés végleges rendezésének lehet az
igyekezet több oknál fogva is eleve kudarcra volt ítélve. Ezek közül a legfon
tosabbak a következ
1. A kisebbségi kérdés rendezésének tárgyában magán a kormánykoalíción

belül is áthidalhatatlannak t
helyzet a kormány és a köztársasági elnök álláspontja között is.

2. A statútum kidolgozásába nem vonták be a kisebbségek politikai és szak
mai képviseletét.

3. A megoldási javaslat egyszerre akarta orvosolni Csehszlovákia összes
népcsoportjának igényeit. Ez eleve lehetetlennek tűnő vállalkozásnak
bizonyult, hisz ami az egyikük részéről túlzó követelést jelentett, azt a
másik népcsoport általában kevesellte a maga számára. Az adott helyzet
ben egyetlen olyan megoldás létezett, melyet minden érintett népcso
port elfogadott volna: ez pedig az autonómia megadása lett volna. E
lépés megtétele viszont a kormány számára volt elképzelhetetlen.

Esterházy mindezt jól látta, s kijelentette: Az itteni nemzetiségi béke attól
függ, vajon a kormányban meglesz-e a jóakarat megadni mindenkinek a
magáét. A magyarság vezetői épp ezért 1938 februárjában ismét egy
részletes, nyolcvanegy pontból álló memorandumban dolgozták ki köve
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feloldását az sem segítette elő, hogy Hod a miniszterelnök, más kisebbségi
vezetők után március 10-én Esterházyval, majd június 29-én Szüllő Gézá
val, Jaross Andorral, Korláth Endrével és Esterházy Jánossal tárgyalt az
EMP-nek a nemzetiségi statútummal kapcsolatos elvárásairól.
A közelgő helyhatósági választásokat előkészítő pozsonyi nagygyűlésen,
amelyet a belügyminiszter nyilvános gyűléseket betiltó rendelete miatt az
Alfa moziban kellett megtartani, a magyar párt vezetői ismertették a magyar
népcsoport követeléseinek 81 pontba foglalt memorandumát, melyet eljut
tattak a csehszlovák kormányhoz. A követelések alapját a nemzeti önkor
mányzat , mai szóval a nemzetiségi önkormányzat és az addig elszenvedett
károk miatti jóvátétel követelése alkotta. A nagygyűlésen felszólalt Ester
házy is, kiemelte: ...nem igaz, hogy irredenták és államfelforgatók vagyunk,
hanem csupán egy soviniszta klikk elhibázott politikájára hívjuk fel a figyel
met. Mi, magyarok törvénytisztelők vagyunk, húsz éven át erőnkön felül
szolgáltuk a köztársaságot, de a magyar türelemnek is vége szokott sza
kadni.
Az 1938 júniusában megtartott községi választásokon az Egyesült Magyar
Párt mindenütt kit pelt. Pozsonyban például nyolc mandátumot
szerzett. (Összehasonlításként: a Csehszlovák Egyesült Pártok tizenkilen
cet, a Német Párt tízet, a Szlovák Néppárt hatot.) Ugyanebben a hónapban
az EMP vezetősége ismételten megtárgyalta és megfogalmazta álláspontját
a nemzetiségi statútummal kapcsolatban. Ebben a korábbiakhoz hasonlóan
Szlovákia és Kárpátalja területi autonómiájának keretében magyar nem

zeti önkormányzatot követelt a magyar kisebbség számára. Lényegében
ezt a véleményt tolmácsolták a magyar párt vezet ának július 20-i
újabb találkozójukon, ahol a miniszterelnök a kormányjavaslat végleges
szövegét a közeli jöv A csehszlovák kormány július 26-án
hagyta jóvá a nemzetiségi statútumtervezet szövegét, amely lényegében egy
kés keretrendelkezést jelentett.
A nyugati nagyhatalmak Beneš makacs magatartásával szemben titkos
diplomáciai tárgyalásokon megegyeztek abban, hogy egy cseh–német kon
fliktus esetén nem kívánnak Csehszlovákia oldalán beavatkozni az esemé
nyek folyásába. Ez természetesen azt jelentette, hogy a Nyugat (Anglia,
Franciaország) érdeke elsősorban a szudétanémet-kérdés sürgős megoldása
volt. Mindez háttérbe szorította az országban élő egyébb népcsoportok sé
relmeinek orvoslását.

A magyar kisebbség aggodalommal kísérte figyelemmel az angol kormány
újabb misszióját, melyet ezúttal lord Runciman vezetett. A lord eredeti
szándéka az volt, hogy ugyancsak a szudétanémetek és a csehszlovák kor
mány közti közvetítésre vállalkozzon. Az EMP a látogatás alkalmából a
sajtón keresztül angol és magyar nyelvű üdvözletet adott ki, melyben töb
bek közt arra emlékeztetett, hogy: Mi úgy érezzük, hogy húsz évvel ezelőtt
megtagadtak tőlünk egy jogot, […] a népek önrendelkezési jogát. Csak ez a
jog adja vissza nekünk az egyenlő feltételek közt folyó, minden nemzetnek
egyforma fejlődést biztosítani tudó becsületes államot.
Lord Runciman prágai programjában tehát nem szerepelt a magyarkérdés
felvetése, ám az EMP vezetői mindent megtettek, hogy a lorddal találkoz
hassanak. Az előkészületeket illetően azonban nem volt köztük teljes az
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egyetértés. Szüllő Géza azt szerette volna, ha az angol lord egy csallóközi
körút során ismerkedik meg a magyar kisebbség helyzetével, ezért meghívta
őt a maga szentantalkolostori birtokára, hogy ott előadhassa a magyarság
sérelmeit és követeléseit. Esterházy azonban úgy vélekedett, hogy ez, tekin
tettel a lord sűrű programjára, túlzott elvárást jelent vele kapcsolatban, ezért
célszerűbb lenne valakinek, a találkozási szándékot bejelentve, állandó ké
szenlétben a lord közelében tartózkodnia. Ezért beköltözött a lord
szálláshelyéül is szolgáló prágai Alcron Szállóba, hogy ott – a prágai magyar
nagykövet szavaival élve – mint a magyar kisebbségi problémának egy tes
tet öltött szemrehányó sóhaja, nap nap után szeme előtt legyen az angol
missziónak . Esterházy jól látta, hogy erre a magatartásra azért van szük
ség, mert:

1. az angolok, nyilván feladatuk leegyszerűsítése céljából, szeretnék
nemlétezőnek tekinteni a magyar problémát;

2. állandó tájékoztatásra van szükség, melyet hiteles forrásból a helyszí
nen kell megadni, mert az angolok nem utaznak minden informá
cióért Szlovenszkóra, és az sem lenne szerencsés, ha a csehszlovákok
szolgáltatnák ezt.

Érdekes megjegyzést f rágai magyar nagykö
vet, mely szerint azt, hogy körmére kell nézni a németeknek , csak egy
olyan képvisel jobban beszél,
mint Szüll az angolnak egyfajta csallóközi változatát beszéli,
amit rajta kívül nemigen érthet meg más .
Az ügy miatt Esterházy és Szüllő közt létrejött ellentétet végül is azzal sike
rült tompítani, hogy Esterházy, aki augusztus 10-én találkozott lord Run
cimannal, s akitől a lord írásban kérte a magyar pártok állásfoglalását a
nemzetiségi kérdés ügyében még egy találkozót kieszközölt a magyar párt
küldöttsége és Runciman között. Erre a találkozóra 1938. augusztus 12-én
került sor, amelyen magyar részről Esterházyn kívül Szüllő és Jaross volt
még jelen. A találkozón a lord ígéretet tett arra, hogy ha a szudétanémetek
jogokat kapnak, azokat a Csehszlovákiában élő magyarság is automatikusan
elnyeri.
A magyar képviselők által a lordnak átadott sérelmek törvényjavaslattal or
vosolni kívánt jegyzékének főbb pontjai a következők voltak:

a cseh köztisztviselők túlnyomó száma és szerepe a magyar közéletben;
a magyar tisztviselők hiánya;
a magyar területek aránytalan és túlhajtott adóztatása;
a magyar nyelv használatának korlátozása a bíróságok és közigazgatási
szervek előtt;
az állampolgársági okmányok megszerzésének akadályo
tatása;
ipari és a mezőgazdasági kártételek;
a magyar nyelvű közoktatás terén mutatkozó hiányok;
a háború óta a magyar nyelvterületen elszenvedett károk jóvátétele.

A magyar pártvezetők kifejtették, hogy a fenti körülmények – melyek or
voslására a magyar kisebbség vezetői a Hod a által kisebbségi statútumként
kidolgozott kormánytervezetben sem látnak garanciát – ugyan súlyossá
teszik a magyar kisebbség csehszlovákiai helyzetét, ennek ellenére az EMP
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továbbra is a megosztás taktikáját szerette volna alkalmazni, és hogy a ma
gyar kisebbség vezetői jegyzékbe foglalt sérelmeinek élét elvegye, neves
szlovákiai magyar közéleti személyiségek ellenvéleményét szerette volna
bemutatni a lord számára. A felkért magyar értelmiségiek között szerepelt
Gömöry János kassai tanárember, a Kazinczy Társaság elnöke is. Esterházy
ez ügyben levelet írt Gömöry Jánosnak:
„Kétségtelenül meggyőződtem arról, hogy a miniszterelnöknek ez az
akciója semmi mást nem céloz, mint azt, hogy az alatt az idő alatt, amíg lord
Runciman a köztársaság területén tartózkodik, tudjon neki egy olyan ma
gyar véleményt produkálni, a törvényjavaslatokkal kapcsolatban, amelyek
nem fedik az Egyesült Magyar Párt törvényhozói által elfoglalt álláspon
tot … Hodža mindenáron szeretné a külföld előtt bebizonyítani azt, hogy
az Egyesült Magyar Párt csak mokánykodik, mert íme, vannak megfontolt,
nagy tekintélyű egyéb emberek, akik teljesen másképp gondolkodnak, mint
a magyar párt. Távol áll tőlem, hogy Tanár Urat befolyásolni akarjam...
mégis kénytelen vagyok a magyar ügy érdekében azzal a tiszteletteljes ké
réssel fordulni Tanár Uramhoz, hogy … fogadja el az Egyesült Magyar
Párt által elfogadott és a miniszterelnökhöz eljuttatott álláspontunkat. Ha
ez a kérésem Tanár Úrnak megfelel, és lelkiismeretével összhangba tudja
hozni, akkor a magyar ügynek igen nagy szolgálatot tesz.„

Gömöry János – átlátva a megosztási kísérletet – közölte Hodžával, hogy a
törvénytervezet ügyében azonosul az EMP álláspontjával.
Szeptember 1-jén Hodža utolsó alkalommal találkozott Jarossal és Es
terházyval, s e tárgyaláson az autonómia felé vezető út egyik fontos eleme, a
megyei önkormányzati rendszer bevezetése került szóba. Hodža

a magyar megyék határainak és jogköreinek kijelöléséhez kikéri majd a
magyar poltikusok véleményét is. Esterházy nehezményezte, hogy
a hivatalos prágai szervek részéről „mindenki a németekkel tárgyal„ s a
magyarok jószerével csak a sajtóból értesülhetnek a különböző fejlemé
nyekről. A megyei önkormányzatokkal kapcsolatos javaslat megvalósulá
sára azonban sosem kerülhetett sor.
A szudétanémet kisebbség és a kormány közti egyre inkább kiéleződő
küzdelem eközben nyílt összecsapásokhoz vezetett. Ebben a helyzetben a
nemzetiségi közvetítő tárgyalások is értelmetlenné váltak. Esterházy János
hoz ez idő tájt több felhívás is érkezett a Szudétanémet Párt vezetői
részéről, azzal a sürgetéssel, hogy „ha a magyarok csatlakoznak a németség
küzdelméhez, kivívhatják a trianoni szerződés revízióját„. Esterházy
álláspontja nővére, Lujza visszaemlékezése szerint a következő volt: „... a
mennyiben a magyarok is csatlakoznak a szudétanémet kezdeményezé
sekhez, Hitler a mi protektorunkká is kinevezné magát, és azzal az ürüggyel
támadná meg Csehszlovákiát, hogy a magyarok segítségére kell sietnie –
tehát mi lennénk a háború kitörésének oka. Ezt mi semmiképp sem akarjuk.
– Ön pacifista, Esterházy képviselő úr! Pacifista törekvéseivel soha ebben
az életben nem fogja elérni a revíziót, amelyet a magyar kisebbség kíván –
fakadtak ki a tárgyalás alkalmával a szudéta képviselők.
János higgadtan válaszolt: A magyar kisebbségnek és Magyarországnak
több haszna lesz bel kapja meg a revíziót, mintha kier

második világháború árán.„

Az előzőekben már szóltunk arról, hogy a fenti véleményt illetően a magyar
kisebbség más vezetői is teljes egyetértésükről biztosították Esterházyt.
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Dél-Szlovákiában a magyarság – vezetői intésére – megőrizte a nyugalm t.
Esterházy párthíveit és a párton kívüli fiatalokat a Magyar Akadémikusok
Keresztény Körében igyekezett meggyőzni arról, hogy ne működjenek
együtt német vagy a szlovák fasiszta ifjúsági szervezetekkel, a rádión ke
resztül pedig arra kérte a lakosságot, hogy továbbra se kezdeményezzen
semmiféle összetűzést a hatóságokkal.
Talán Esterházy e magatartásának köszönhető, hogy miután a kormány és a
szudétanémetek közt a tárgyalások megszakadtak, lord Runciman szeptem
ber 8-án közvetítési szándékkal magához kérette a magyar pártvezetőket,
hogy általuk figyelmeztesse Frankot, a Szudétanémet Párt helyettes vezető
jét arra, hogy ha a német kisebbség a megegyezést elgáncsolja, akkor ez
katasztrofális következményekkel járhat, „mert háborút idézhet elő, amely
nek eredménye végtelen nyomor, majd kommunizmus lehet„. Runciman
tehát Esterházyn keresztül a kormánnyal való tárgyalások folytatására kérte
a német kisebbség képviselőit. A magyar politikus mindezt „úgy mondotta
el Franknak, mintha saját gondolatai volnának, mert el akarta kerülni, hogy
Magyarország a Magyar Párt esetleges taktikai hibájából háborús dilemma
elé kerüljön...„ – jelentette kormánya számára Esterházy tájékoztatása alap
ján a prágai magyar ideiglenes ügyvivő.
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Esterházy ugyanakkor azt is jól látta, hogy a prágai kormánykoalíción belüli
ellentétek szinte lehetetlenné tették a nemzetiségi kérdés ügyében a kisebb
ségekkel való megegyezés el
Frank mindenesetre ígéretet tett a tárgyalások újraindítására, az EMP vi
szont maradt a kis lépések politikája mellett. Esterházy újabb magyar isko
lák felállítását szorgalmazza (Patonyrét, Nyitra, Németgurab, Makranc,
Csécs), illetve a nehéz helyzetben lévő iskolák korszerűsítését, kibővítését,
szociális támogatását követelte az iskolaügyi minisztertől. Hod a minisz
terelnöknél azért kellett a magyar pártvezetőnek közbenjárnia, mert a po
zsonyi városi jegyzői hivatal helyettes vezetője, dr. Sommer rendeletben
tiltotta meg a hivatal munkatársainak, hogy hivatalos ügyekben a magyar
nemzetiségű felekkel magyarul érintkezzenek és azt, hogy a magyar nemze
tiségű tisztviselők egymással magyarul beszélhessenek . Esterházy erélyes
fellépésével nemcsak a rendelet visszavonását, hanem a rendelkezést kiadó
főtanácsos azonnali visszahívását is követelte.
Prága a lord Runcimannal való tárgyalások során halogató taktikát folyta
tott, ráadásul a Hod a által kidolgozott végső (negyedik) rendezési javaslat
sem a szudétanémeteknek, sem a szlovák autonomistáknak nem felelt meg.
A tárgyalások tehát nem folytatódtak, hiszen a karhatalom és a német ki
sebbség közötti ostravai nyílt utcai összecsapásokat követően, Hitler szep
tember 12-i beszédében már önrendelkezési jogot követelt a csehektől a
németek számára. Mindezt Henlein fellépése követte, melynek során a
német kisebbségi pártvezető nyíltan követelte a szudétanémet területek Né
metországhoz való csatolását. Ennek következtében a csehszlovák kor
mány elrendelte a rendkívüli állapotot és a Szudétanémet Párt feloszlatását.
Az angol és a francia kormány a háború elkerülése végett engedményeket
tett Hitlernek, s mindez menthetetlenül elsodorta Hod a kormányát is.
Lord Runciman, visszatérve Londonba, a következőképpen vonta meg
közvetítő útjának mérlegét:
Azzal a benyomással távozom, hogy a szudéta területek feletti uralmat az

utolsó húsz évben, ha az nem is mondható tényleges elnyomásnak és
semmiképpen rémuralomnak, tapintatlansággal, megértés hiányával, türel
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metlenséggel és diszkriminációval lehet jellemezni egészen addig a határig,
amikor a német lakosság haragja már a lázadás felé irányult. A szudéta
németek azt is érezték, hogy a múltban sok ígérgetés hangzott el, de nagyon
kevés vagy éppen semmi tett nem követte azokat. Ez a tapasztalat leple
zetlen bizalmatlanságot keltett a vezető cseh politikusok iránt. Helyi termé
szetű igazságtalanságok még csak növelték ezeket a komolyabb sérelmeket.
Cseh tisztviselőket és rendőröket nagy számban neveztek ki tiszta német
kerületekbe, akik gyengén vagy sehogy sem beszélték a német nyelvet. A
földreform folyamán cseh telepesek biztatást kaptak a német területeken
való letelepedésre; ezeknek a cseh betolakodóknak gyermekei számára is
kolákat építettek nagy számban; cseh cégek előnyben részesültek a német
cégekkel szemben [...] és küldetésem végén sem láttam semmiféle szándé
kot a cseh kormány részéről, hogy ezeket elfogadhatóan orvosolni akarnák.
Számtalan okból kifolyólag, beleértve az előbbieket is, a szudétanémetek
három vagy négy évvel ezelőtt reménytelennek látták helyzetüket. A náci
hatalom új reményt oltott beléjük. Azt, hogy segítségért fordultak faj
rokonaikhoz és a Német Birodalomhoz való csatolásukat kívánták, termé
szetes folyamatnak tartom. [...] Magától értetődőnek tartom, hogy Né
metország és Csehszlovákia határvidékét, ahol a szudétanémetek nagy
többségben élnek, teljes önrendelkezés illeti. Ha bizonyos területátcsatolá
sok elkerülhetetlenek – és azokat annak tartom –, azokat haladék nélkül,
azonnal végre kell hajtani. Azokra a területekre nézve, ahol a német többség
nem ilyen túlnyomó, helyi autonómiát javasolok a »negyedik terv«-ben fog
laltaknak megfelel

A magyar diplomácia mind ez ideig azt az alapelvet követte, hogy a
szlovákiai magyar kisebbség a német kisebbséggel megegyező elbánásban
részesüljön. Ez az elv fogalmazódott meg Esterházy által azon a prágai
tárgyaláson is, amelyen – 1938. szeptember 9-én – Csehszlovákia kisebbségi
népcsoportjai – a németek, magyarok, szlovákok és lengyelek – álláspont
juk egyeztetésére gyűltek össze. Esterházy a tanácskozás után elmondta,
hogy a tárgyaló felek szolidárisak a követeléseket illetően, és egyforma
elbírálást kívánnak a maguk számára azok teljesítése esetén. Ugyanakkor
a Magyar Nemzet számára adott interjújában a magyar politikus egyértel
műen kijelentette, hogy a megoldást minden csehszlovákiai nemzetiség
számára a teljes önkormányzat megadása jelentené.
A csehszlovákiai nemzetiségek közötti tárgyalások során az utolsó pil
lanatig úgy látszott, hogy a megegyezés az autonómia irányába mutat. A
szudétanémet helyzet radikalizálódásával párhuzamosan azonban egyre in
kább előtérbe került egy másik megoldás, mégpedig a népszavazás megtar
tásának szorgalmazása. A szudétanémetek képviselői szerették volna ezzel
kapcsolatban a Csehszlovákiában élő más népcsoportok, így elsősorban a
szlovákok és a magyarok vezetőit egy olyan éles hangú, csehszlovákellenes
nyilatkozat kiadásához megnyerni, amelyben a kisebbségi vezetők ígéretet
tesznek arra, hogy a jövőben ügyeik képviseletében közösen lépnek majd
fel. Az ezzel kapcsolatos megbeszélésre a kisebbségi képviselők közt 1938.
szeptember 15-én került sor. A találkozón, amelyen a magyarokat Ester
házy János és Jaross Andor képviselte, Frank a németek egy kész nyilatkoza
tának szövegét olvasta fel, amelynek aláírását azonban előbb a szlovákok
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nevében Jozef Tiso, majd a magyarok nevében Esterházy utasította el. Tiso
a pártjával való egyeztetésre hivatkozott, Esterházy viszont arra, hogy a ma
gyarok részéről ez a lépés a kormánnyal szemben tisztességtelen dolog len
ne, mivel a miniszterelnökkel, Hod ával folytatott tárgyalásaik még nem
értek véget. A nyilatkozat – s ez jól jellemzi a németek magatartását – más
nap mégis megjelent a sajtóban, méghozzá az aláírást visszautasító képvise
lők nevével együtt.
Az önrendelkezés mellett a magyar képviselők követelései között is egyre
gyakrabban szerepelt a népszavazás témája. Ez az elv szerepelt a magyar
törvényhozók és tartományi képviselők szeptember 17-i pozsonyi nagy
gyűlésének kiáltványában is, amelyben a párt a magyar kisebbség részére
önrendelkezési, tehát népszavazási jogot követelt.

Ugyanakkor több irányból, így például a lengyel- és az olasz kormány ré
széről is kemény bírálatok érték a magyar kormányt, hogy nem lép fel
erélyesebben a csehszlovákiai magyar kisebbség érdekeinek védelmében.
A nyugati hatalmak egyidejűleg elismeréssel vették tudomásul Magyaror
szág békés és nyugodt magatartását a válságos időszakban. Hasonló
elismeréssel adóztak a csehszlovákiai magyar kisebbség fegyelmezettsé
gének és nyugalmának . Esterházy, az egyik, 1938 szeptember végén
Pozsonyban tartott pártvezet smételten csak azt kérte
pártja vidéki vezet reit ...sem a városban, sem vidéken ne
szervezzenek semmilyen tüntetést, és magyarázzák meg barátainknak, hogy
csakis demokratikus és parlamentáris úton érvényesíthetjük a magyar kiseb
bég jogait.
1938. szeptember 23-án a csehszlovák kormány általános mozgósítást ren
delt el, ezzel azonban nem tudta megakadályozni a Münchenben Anglia,
Franciaország, Olaszország és Németország képviselői által aláírt döntést,
melynek értelmében szeptember 29-én, Cseh- és Morvaország német több
ségű határ menti területeit Németországhoz csatolták. Az egyezmény egyik
kiegészítő nyilatkozata a magyar igényeket a Csehszlovákia és Magyaror
szág közti megegyezésre bízta.
Pavol arnogurský emlékiratai szerint ezek után történt, hogy 1938. októ
ber 4-én Esterházy felkereste báni rezidenciáján dr. Jozef Tis t, aki erről a
találkozóról azt nyilatkozta arnogurskýnak, hogy Esterházy kísérletet
tett arra, hogy a néppártot elfogadható formában a közös állam megalapítá
sára beszélje rá . A rábeszélési kísérlet nem sok sikerrel járt, hisz néhány
nappal ezután Beneš lemondott köztársasági elnöki tisztségéről. Október 6-
án a Szlovák Néppárt kezdeményezésére Zsolnán a három szlovák párt
elfogadta és kinyilvánította A szlovák nemzet manifesztumát , azaz Szlo
vákia nemzeti autonómiáját. Ezzel Cseh-Szlovákia néven megalakult a má
sodik köztársaság. A szlovák politikai különvállás folyamata azonban
folytatódott, s úgy tűnik egyúttal végzetes vakvágányra is futott. Jozef Tiso
ugyanis, már egy nappal később, október 7-én felvette a kapcsolatot Franz
Karmasinnal, a Karpatendeutsche Partei (Kárpátnémetek Pártja) Morvaor
szágból érkezett vezetőjével, s a Német Birodalommal való kapcsolatok
kialakításáért cserébe a szlovákiai németeknek autonómiát, valamint a nem
zeti szocializmus eszméjéhez való szabad csatlakozásuk kinyilvánítását
ajánlotta fel számára. Október 7-én az Egyesült Magyar Párt parlamenti
klubja megalakította a Magyar Nemzeti Tanácsot, és hat pontban előter
jesztette a magyar kisebbség legfontosabb követeléseit.
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Ezek a következők voltak:
1. a csehszlovák hadsereg azonnali kivonása a magyarlakta területekről;
2. a magyar nemzetiségű katonák azonnali hazaengedése;
3. a magyar politikai foglyok és túszok azonnali szabadon engedése;
4. a magyaroktól például hadi célokra elvett ingóságok, kárpótlás meg

adása,
5. a mozgósítás következtében a magyar lakosságot ért károk megté

rítése;
6. a magyarlakta területeken a közhatalom átadását kérte az EMP-nek s

addig teljes gyülekezési és sajtószabadságot.
E követelések azonban ekkor már mindenütt süket fülekre találtak. 1938.
október 9-én Komáromban megkezdődtek a magyar–csehszlovák határki
igazítási tárgyalások. Esterházy a magyar és a csehszlovák tárgyaló kül
döttséghez címzett levelében három magyar képviselőtársával együtt kérte,
hogy a tárgyalóbizottság a Magyar Nemzeti Tanács delegátusaival kiegé
szíttessék, hogy képviselhesse a csehszlovákiai magyar nemzetcsoport jo
gos és vitathatatlan érdekeit . Erre a kiegészítésre azonban sosem került
sor, így Esterházy bár megfigyelőként jelen volt Komáromban, érdemben
nem tudta befolyásolni a tárgyalások menetét. Néhány alkalommal ugyan
kísérletett tett arra, hogy a magyar és a szlovák küldöttséget a rideg hangu
latú hivatalos tárgyalások után, saját nyitraújlaki kastélyába egy oldott han
gulatú találkozóra hívja, melynek során a két fél közelebb került volna egy
máshoz, erre azonban hol a magyar fél merevsége, hol pedig a szlovák oldal
sértettsége miatt nem kerülhetett sor. Hór András varsói nagykövet erre
így emlékezik vissza: Kánya merev viselkedésén igyekezett oldani Esterhá
zy, és felajánlotta, hogy a magyar és szlovák delegáció részére megszervez
egy olyan programon kívüli ebédet egy közeli kastélyban, ahol kötetlen for
mában beszélgethetnének el egymással a magyar és a szlovák delegátusok, s
ezzel is oldva a légkört és el sszumos megegyezés
lehet ya merevsége miatt nem jött létre.
A tárgyalások során az örömmámorban úszó dél-szlovákiai magyarság
képvisel d

és inzultus érte a Hlinka árda, a csehszlovák katonaság és a
tüntet terházy politikustársaival ernák és

ur ansk miniszternél tiltakozott a támadások miatt. Rónai András, az
els enyen részt vev
szaemlékezéseib s kapcsán
teljesen részletes statisztikai adatokkal rendelkezett a felvidéki magyar
területekre vonatkozóan. Ezt er ndrás
által lejegyzett információ is, mely szerint a csehszlovák–magyar tárgyalá
sok megszakadása után, 1938. október végén, amikor egy néhány f
gyar tudóscsoport Rómába repült, hogy az olasz külügyminisztert, Cianót
felkészítse a bécsi tárgyalásokra, Esterházy egy vadászrepül

emberként, a tárgyalások befejeztével érkezett az olasz f
k annyit tudott megkérdezni a magyar tár

gyaló küldöttségt Mit végeztetek?
Esterházy ezen kívül felkereste Ciano külügyminisztert. A vele való eszme
csere után az olasz külügyminiszter feljegyezte naplójába, hogy furcsa volt
viszontlátnia Esterházyt, akit az albán Zog király esküvéjén kitűnő csár
dástáncosként ismert meg, s most a határok problémájáról tárgyalt vele.
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1938. november 1- én az egész ország magyarságához intézett felhívásban
Esterházy a rend és a nyugalom megőrzésére szólította fel a lakosságot.
Felhívása nyomán a magyar lakosság – néhány utcára vonulást leszámítva –
sehol sem tanúsított rendbontást és zavargásokra, illetve a rendfenntartó
erőkkel való összetűzésekre sem került sor. A szlovákiai magyarság ezzel
együtt osztály és felekezeti különbségre való tekintet nélkül eufórikus vára
kozással tekintett a küszöbön álló változások elébe. Ennek számos megnyil
vánulására a csehszlovák hatalom kemény megtorlásokkal reagált. 1938
októberében Stern Jenő dunaszerdahelyi izraelita vallású, Pozsonyban szol
gáló magyar nemzetiségű katona például kitűzte a kaszárnyára a magyar
lobogót. Ebben az időben ugyanis elterjedt a híre, hogy Pozsony is a vissza
csatolt városok között lesz. Stern Jenőt tettéért a kaszárnyában előbb súlyos
veréssel büntették, majd statáriális b róság elé állították, s árulásért járó
halálos ítélettel fenyegették meg. E legsúlyosabb következménytől csak
Esterházy János gyors és hatékony közbenjárása mentette meg őt. A
csehszlovák hatóság az utolsó percig mindent megtett, hogy megaka
dályozza a dél-szlovákiai magyar lakosság ünnepélyes készülődését a vissza
csatolásra. A bécsi döntés nyomán kirobbanó ünneplés lavinaszerű megin
dulását azonban végül nem volt képes megakadályozni.
1938. november 2-án a bécsi Belvedere-palotában az olasz és a német
külügyminiszter meghúzta a Cseh-Szlovákia és Magyarország közti új ha
tárvonalat. Ennek következtében 12 103 km -en 1 030 000 lakos került
vissza Magyarországhoz. A Cseh-Szlovákiában maradt magyarok száma az
1939-ben sebtében végrehajtott első szlovák népszámlálási adatok szerint
66 000-re csökkent. Ezt a számot a magyar kisebbség vezetői azonban
sohasem ismerték el mértékadónak. Az új határvonal, annak ellenére, hogy
a trianoni diktátumhoz képest e területen igazságosabb viszonyokat terem
tett, több szempontból mégis csalódást okozott. A döntés miatti csalódásá
nak elsősorban František Chvalkovský, a cseh-szlovák külügyminiszter,
szlovák részről pedig Jozef Tiso miniszterelnök s vele az egész szlovákiai
politikai vezetőréteg hangot adott. Tiso lemondását fontolgatta. Ugyanak
kor csalódásuknak adtak hangot a Szlovákia területén maradt szórvány
magyar népcsoportok és magyar érzelmű német települések is. A pozsonyi
magyarság elégedetlenségét petíciók fogalmazásával fejezte ki, a zoboraljai,
Szlovákiában maradt magyar falvakban pedig a visszacsatolás érdekében
kirobbantandó népmozgalomról szóló hírek keltek szárnyra. Mecenzéf,
Stósz, Pozsonypüspöki és más szlovákiai községek német lakossága Hitler
hez írott levélben kérte Magyarországhoz való csatolását.
Esterházy János a visszacsatolás megtörténte után, szózatban fordult a régi-
új államalakulatban, Cseh-Szlovákiában maradt magyarokhoz

[...Könnyű lett volna nekem, most kényelmesebb, kevésbé felelősség
teljes és könnyebb hivatást és munkakört választanom. Egy pillanatig sem
foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem
azzal a talajjal, amelyet elődeim, őseim vérükkel és verejtékükkel tettek ter
mékennyé a magyar gondolat részére, amely talajon ringott az én bölcsőm,
és amelynek sorsával, boldogulásával egybeforrott lelkemnek, szívemnek
legkisebb része is, egész énem, egyéniségem, minden gondolatom, vágyam
és reménységem.
Amint én cselekszem, ahogy én gondolkozom, azt várom a velem együtt
visszamaradt testvéreimtől. Maradjon mindenki ott, ahova a Sors állította,
legyen éltető ereje annak a megkisebbedett, küzdő magyar családnak,
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melyre most fokozottan fontos és nagy feladatok várnak, hogy az itteni
magyar nemzetcsoport méltóan a magyar múlt szerinti hagyományaihoz,
megállja a helyét. ]
Az Úristen áldását kérem bárhol élő minden magyar testvérünkre is. Tu
dom, hogy az ő imájuk, az ő szeretetteljes testvéri együttérzésük kísérni
fogja minden lépésünket, amelyeket az új ösvényeken most majd megte
szünk.
Tudom, hogy most sem vagyunk és már sohasem leszünk az elhagya
tottságnak és árvaságnak olyan nyomasztó helyzetében, mint voltunk húsz
év előtt. És a mostani hét eseményeinek reánk nézve gazdag tanulsága is az,
hogy az Isten segítségével nemes és nagy célokért folytatott küzdelem soha
el nem bukhat, egy nép, egy nemzet meg nem semmisülhet, ha nem mond le
a létét és boldogulását biztosító jogokról.
Bízzunk a magyar jövőben, bízzunk a magyar géniusz újra feltörő erejében,
és bízzunk önmagunkban, akkor mindenkor velünk lesz az Úristen segít
sége!
November 4-e és 10-e között a magyar honvédség egységei bevonultak a
visszacsatolt országrész területeire. Kassa átadására, Horthy Miklós kor
mányzó ünnepi bevonulásával, 1938. november 11-én került sor. Az átadás
kor elhangzott szónoklatok között Esterházy János Kassa képviselőjeként
sokak meglepetésére bejelentette, hogy sorsközösséget vállal a Szlovákiá
ban maradt magyarsággal, és nem távozik az országból. Mi, itt maradt
magyarok – mondta –, ígérjük, hogy kezet adunk az itt élő szlovák test
véreinknek és velük együtt dolgozunk egy szebb jövőért. Az ideát lévő
magyaroktól pedig kérem, hogy az ide csatolt szlovákok nemzeti érzéseit
tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek
itt, mint ahogy azt mi magunknak odaát követeljük.
A visszacsatolás általános eufóriájába nem illett bele a kritika hangja. A len
gyel politikusokkal folytatott varsói tárgyalásai során Esterházy azonban
már nem hallgatta el, hogy közel sem elégedett a Komáromban történ
tekkel. Elsősorban azt a csalódását nem leplezte a lengyelek előtt, hogy a
magyar területszerzésekért cserébe tudomásul kellett venni a Csehországot
és Szlovákiát érintő német szupremáciát. Az egész komáromi tárgyalási
folyamatot azonban inkább szerencsétlenségnek tartotta, mint sikernek.
Mint elmondta, nem az eredmények bántják, hanem sokkal inkább a ma
gyar tárgyaló küldöttség türelmetlen magatartása . Esterházy nem tartotta
megfelelő megoldásnak azt sem, hogy a tárgyalások végül is a bécsi
döntéssel végződtek. Mint mondta, a szlovákokkal szembeni kellő türelem
mel és tapintattal ezt el lehetett volna kerülni. Bántotta, hogy a tárgyaló
asztalok mellől két ellenséges fél képviselői álltak fel, holott a komáromi
tárgyalás kellő tapintattal és jóindulattal a magyar–szlovák kiegyezés tör
ténelmi pillanata is lehetett volna. A szlovákok jóindulatának megszerzése
érdekében még mindig lehetségesnek tartotta, hogy a magyar kormány
önként lemondjon mintegy 1000 km -nyi területről, melynek átadásával a
szlovákok erősebben kötődnének a magyarokhoz . (Esterházy azokra a
nyelvhatár menti szlovák többségű településekre gondolt, mint Surány vagy
Tótmegyer, amelyek a bécsi döntés nyomán Magyarországhoz kerültek
Esterházynak ez az óhaja azonban sohasem teljesült, mint ahogy a
horizontális tengely , illetve a közép-európai egyensúlypolitika tervét is

könyörtelenül maga alá gyűrte a történelem dübörgő kereke.
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Esterházy tisztában volt azzal, hogy elképzelései nagy részét a magyar
belpolitikai viharok lehetetlenítették el, s azzal is, hogy a komáromi magyar
tárgyalóküldöttség vezetőjének, Kánya külügyminiszternek jószerével meg
volt kötve a keze, s állandó telefonösszeköttetéssel tulajdonképpen Imrédy
Béla, az új miniszterelnök irányította a tárgyalások menetét. Kánya pozíció
ja ebben az id eglehet

tudhatta, hogy Imrédy arra akarta y az 1938 végén
sorra kerül almával keresse fel Ribbentrop külügymi
nisztert, és tájékoztassa rül

llenessé vált, és ez egyre kevésbé tet
szett a németeknek. Esterházy Imrédy kérését kereken visszautasította .
Nemtetszésének adott hangot akkor is, amikor a volt csehszlovákiai magyar
képvisel el gyarapodott budapesti parlament melynek fels ázában e
redetileg Esterházy Jánosnak is helyet kínáltak 1938 novemberi els

latú ünneplés helyett botrányos jelenetek sorától volt han
gos. A csonka ország parlamentje, úgy látszik húsz év alatt nem tanult
semmit, és azok, akik a Duna-parti parlamentben a legjobban lármáztak,
sem a népet, sem a nép hangulatát nem képviselték, de nem is méltók rá,
hogy képviseljék. A széls
merve félreérthetetlenül leszögezte: A szlovákiai magyarság csak magyar.

–
–

-
őben valóban m ősen ingatag volt, s ezt Esterházy

abból is őt rávenni, hog
ő németországi útja alk -

őt Kánya Kálmán rövidesen sorra ke ő leváltásá-
ról, aki ekkorra meglehetősen némete -

őkk – őh -
– ő ülése

a felemelő hangu -
,

őjobb térnyerésének veszélyét már ekkor felis-

p-

-

Keresztény és nemzeti alapon állunk, de a nyilaskeresztes beállítottság ép
oly távol idegen számunkra, mint a bolsevisták sarlós kalapácsa.
Esterházynak és a Cseh-Szlovákiában maradt Szalatnai Rezső kifejezésé
vel maradék-magyarságnak ismét akaratán kívül be kellett rendezkednie
az új viszonyokra. Ez nem volt könnyű dolog, már csak a területileg
rendkívül szórt lakossági megoszlás létszámbeli arányait tekintve sem.
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A magyarok megoszlása járásonként 1939-ben
(a szlovák belügyminisztériumi adatok alapján)

Pozsony-városi 16 005 12,93
Nyitrai 13 982 15,33
Pozsonyi 7 014 11,90
Gölnicbányai 6 173 12,60
Aranyosmaróti 4 177 9,78
Szeredi 4 149 12,35
Tőketerebesi 1 188 4,48
Nyustyai 1 206 3,17
Dobsinai 1 166 5,00
Nagymihályi 1 022 1,69
Kékkői 835 4,72
Modori 711 1,91
Bakabányai 593 2,32
Iglói 576 -
Nagyrőcei 461 2,74
Korponai 377 1,30
Lőcsei 287 -
Turócszentmártoni 209 -
Körmöcbányai 172 -
Kisszebeni 163 -
Bártfai 153 -
Homonnai 135 -
Újbányai 88 -
Varannói 83 -
Ólublói 53 -
Szinnai 27 -
Sztropkói 17 -
Mezőlaborci 11 -
Szepesófalui 5 -
Összesen: 61 737 -

Járás Magyar lakosok száma

fő %
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Hírdó, 1932. karácsonyi szám, 1. p.
Krónika, OKSZP, Pozsony, 1942, 3. p.
Angyal Béla: Érdekvédelem és önszervez .m. 186. p.
Híradó, 1933, úsvéti szám, 1. p.
PMH, 1933. II. 16. 3. p.
Molnár Imre: Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. In: Egyház-Fórum 1991/3 ,
89–102. p.
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) L. K. 64-1935-7-9.
PMH, 1933. VI. 29. 3. p.
Sorsközösség a Kárpátok alatt. In: Esterházy János: Magyar hétköznapok, i. m. 8. p.
Híradó, 1934. V. 23. 3. p.
Híradó, 1934. V. 9. 2. p.
PMH, 1934. V. 23. 2. p.
PMH, 1934. V. 23. 2. p.
Uo.
Híradó, 1933, arácsonyi szám, 1. p.
Krónika, 1934, 8. p.
PMH, 1934. II. 17. 1. p.
PMH, 1934. VI. 21. 5. p.
Uo.
Krónika, 1934 9. p.
Forgách: Petrogalli. . i. m. 218. p.
Csehszlovákia a Saint-Germain-en-Laye-ben, 1919-ben megkötött kisebbségvédelmi szerz
désben arra kötelezte magát, hogy az újon an létrejöv területén állampolgárságot ad
mindazon korábbi német, osztrák, magyar stb. állampolgároknak, akik a szerz
idején ott laknak, illetve ott illet szlovák részr
kül gyminiszter írta alá 1918. szeptember 10-én. A csehszlovák nemzetgy onban ett
eltér csak azoknak biztosított állampolgárságot, akik 1910. január
1- ig az orszá részévé vált területen községi illet több tízezer
magyar illet kiutasítására adott lehet e ki is hasz
náltak.
Angyal: Érdekvédelem. i. m. 91. p.
Ölvedy: Napfogyatkozás i. m. 41. p.
Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK), Kézirattár, 1926/141.
Esterházy János levele Heged nek. OSZK, Fond 279/34.
PMH 1934. VI. 21. 5. p. Esterházy János ellen, a köztársaság védelmét szolgáló törvény alapján
két bírósági eljárás indult. Az ezeket követ tek nyilvántartási száma: Tk VII 2/33 (Kassai
KerületiBíróság), valamint Tk VII678/33 (Nyitrai Kerületi Bíróság). To III. 116/44
MOL K. 64-1935-7-231.
Angyal: Érdekvédelem i. m. 192. p.
MOL-K. 64-1935-7-93.
A Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület (a továbbiakban SZMKE), a csehszlovákiai magyar ellen
zéki pártok kezdeményezésére 1925-ben alapított országos kult rális és népm
PMH, 1935. IV. 20. úsvéti szám, 1. p.
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Krónika, 1935 10. p.
Híradó, 1935. IV. 21. 3. p.
Különösen nagy tiltakozást váltott ki a kisebbségi magyar társadalmon belül a Prágai Magyar
Hírlap kétszeri betiltatása. A kiadás 1933. IX. 16-tól XII. 16-ig, majd 1934. IX. 21-t
szünetelt a fent jelzett kényszer okból.
Krónika, 1935 11. p.
Molnár: Adalékok i. m. uo.
PMH, 1935. IV. 27. 1–2. p.
Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek els
Regio, Budapest,1990/3, 123. p.
Nitthner Ernest: Dokumente zur Sudeten Deutsche Frage. München, 128 p.
Popély: A kisebbségi i.m. 122. p.
PMH, 1935. XI. 30. 2. p.
MOL-K64-1937-7-327-1-3.
MOL-K64-1935-7-23.
MOL-K64-1935-7-872.
Uo.
Angyal Érdekvédelem i. m. 205. p.
MOL-K64-1936-7-425.
OSZK, KT, fond, X, X/15.
A külügyminisztérium, az elnevezési klucs használatára vonatkozó utasítása közli, hogy az ille
t vonatkozó titkos értesítésekben ezen elnevezések használatát sora m vételét
kezd e elrendelem a Küm. PrágávalésPozsonnyal való iratváltásakor . MOL-K64-463-Res/1933
MOL-K64-1935-7-327.
PMH, 1933. VI. 29. 3. p.
Szarka László: A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918–1998. In: A (cseh)
szlovákiai magyarm –1998. I. ( zerk.: Tóth László) Ister, Budapest, 1998,
27. p.
PMH, 1935. VI. 27. 1–2. p.
Uo.
Esterházy János, XX. voleb. Kraj, MS (OKS), mk A prágai parlament archív anyaga:
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/
Popély Gyula: Esterházy János gróf pályaképe. Valóság, Budapest, 1995/12. 61. p.
Balassa Zoltán: Pilóta a viharban róf Esterházy János élete és kora. Budapest, 1994, 29. p.
PMH, 1935. IX. 22. 2. p.
PMH, 1935. XI. 29. 4. p.
Híradó, 1935. XI. 29. 3. p.
PMH, 1935. XII. 6. 1–3. p.
PMH, 1935. XI. 30. 3. p.
Ádám Magda: Magyarország és a kisantant a harmincas években, Akadémia, Budapest. 1968, 33. p.
Popély: A kisebbségi . m. 97–133. p.
Uo.
MOL-K64-1935-7-872.
Uo.
MOL-K64-1935-7-840.
Esti Újság, 1935. XII. 20. 1–2. p.
Uo.
Turczel Lajos: Esterházy János a politikus és az ember. Hét, Pozsony, 1991, 17–18. sz. 12. p.
Hasonlóan éles hangnemben íródott Fábry Zoltán Egy szlovenszkói fiatalember c. írása: Magyar
Nap, 1936. V. 19.In: Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? Pannónia, Pozsony, 1991, 63–66. p.
Már 1932-es megválasztása után arra törekedett, hogy szervezetbe tömörítse a két ellenzéki párt
ifjúsági tagozatát. Elépzeléseit azonban akkor az OKSZP vezet
Érdekvédelem. . m. 194. p.
PMH, 1934. V. 9. 2. p.
Ölvedi: Magyarok .m. 49. p.
Peéry Rezs özött urópai Protest ns Magyar Szabad
Egyetem (EPMSZE) Bern, 1977, 54. p.
A csehszlovákiai magyar egyetemi ifjúság keresztény szellem
írásában is olvashatunk: A csehszlovákiai magyar katolikusok reformmozgalmai a két háború
között, 1918–1938, kézirat, TLA Dok, K-855/89; Mindig útban volt (Pfeifer Miklós kano
oknak, a Prohászka örök szellemi vezet életrajza), kézirat. TLA Dok, K-8555/1/90
MOL, K-641936-7-39
A Magyar Újság a prágai kormányt támogató aktivista napilap 1933–1938 között. F
Dzurányi László munkatársa Gy (1900–1974) csehszlovákiai magyar költ a csehszlo
vákiai magyar baloldali ifjúsági mozgalom egyik vezéralakja .

,
,

ől XII. 21-ig
ű

,
., ,
,

ő felében.

., ,
,

: .., ,

-
ő személyekre i ől

v .

,
-

űvelődés története 1918 S .

,

,
, G

,
,

,
,
,

, i

,

,

ősége sem támogatta. In: Angyal:
, i

,
., i

ő: A két Esterházy. In: Malomkövek k . E á
,

ű mozgalmáról Sinkó Ferenc több

. -
K őjének . .

.
őszerkesztője

, őry Dezső ő, -
volt

90

99 „ „
„

„



[90]

130

131

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

Vyx ezredes: francia hadsereg alezredese. Az antanthatalmak megbízására ő nyújtottaát a ma
gyar kormány elnökének Károlyi Mihálynak azt a jegyzéket, amely az 1919-es párizsi békekon
ferencia által meghatározottdemarkációs vonal adatait tartalmazta.
A T. G. Masaryk által adományozott egymillió koronás alapítványból létrehozott szlovákiai magyar
központikulturális intézmény.
Ol. K-64-1936-7-39
Angyal: Érdekvédelem i.m. 219. p.
Rády: A felvidéki i. m. uo.
Forgách: Petrogalli i.m. uo.
Popély: A kisebbségi i.m. 128. p.
PMH, 1936. I. 9. 1. p.
PMH, 1936. I. 10. 1. p.
PMH, 1936. I. 14. 1.p.
PMH, 1936. I. 15. 1.p.
MOL, K-64-1936-7-691

Popély Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában. In.: Fejezetek a csehszlovákiai
magyarságtörténetéb 0, 74. p
PMH, 1936. II. 6. 3. p.
PMH, 1936. III 13. 3. p.
PMH, 1936. VI. 23. 3. p.
Peéry: i. m. 55. p.
PMH, 1936. II. 20. 3. p.
PMH, 1936. II. 29. 3. p.
Krónika, 1936, 12. p.
PMH, 1936. IV. 23. 3. p.
PMH, 1936. IX. 3. 1-2. p.
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945. Budapest, 1965, 151–159. p.
Esterházy : Szívek i. m. 73. p.
Diplomáciai iratok i. m. 258–259. p.
Híradó, 1936. X. 9. 1–2. p.
PMH, 1936. X. 16. 6. p.
Híradó, 1936. XI. 5. 3–4. p.
PMH, 1936. XI. 12. 3. p.
PMH, 1936. XII. 3. 3–4.
Lec, Robert: Osobnost' Jánosa Esterházy, ako výzva k dialógu Středn Evropa, Praha,
l992/24 , 170. p.
PMH, 1936. XII. 15. 3. p.
PMH, 1936. XII. 20. 2. p.
PMH, 1937. I. 31. 2. p.
PMH, 1937. II. 19. 3–4. p.
PMH, 1937. II. 27. 3. p.
PMH, 1937. VI. 5. 1–2. p.
PMH, 1937. VI. 16. 1. p.
PMH, 1937. VI. 20. 14. p.
PMH, 1937. VI. 22. 1–2. p.
Krónika, 1937. 14. p.
Uo. 15. p.
PMH, 1937. X. 6. 3. p.
PMH, 1937. X. 16. 2. p.
PMH, 1937. XI. 11. 4. p.
Esterházy János: A csehszlovákiai magyarság kulturális helyzete. A PMH melléklete Prága 1937,
OSZK, 1968/R.
Diplomáciai iratok i. m. 263. p
Angyal: Érdekvédelem... i. m. 193. p.
Uo.
Slovenský Národný Archív (a továbbiakban: SNA) BA, fond PR, BA 240, 2109/1933 prez.
PMH, 1935. III. 13. 3.p
PMH, 1936. I. 26. 3.p
Balassa: . i. m. 35–36. p
MOL. K64-1936-7-421.
MOL. K64-1937-7-312.
A Kárpáti Német Párt a Szudétanémet Párt szlovákiai fiókszervezeteként jött létre, s az 1935-ös
választásokat megel tta elnökéül. A szudétanémet politikusok
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gyakori szlovákiai látogatásaikkal igyekeztek ráébreszteni az ott él
helyük nem a magyar ellenzéki pártok mellett és a Cipszernémet Pártban van, hanem a
Szudéta német Pártban. A pozsonyi magyar konzul jelentése. MOL. K64-1937-7-219
MOL K64.-1937-7-299
Kihallgatási .... i. m. 9. p.
MOL K64-1937-7-299.
MOL K64-1937-7-226.
PMH, 1938. II. 25. 2. p.
Lec: Osobnost'…i. m. 170. p
MOL K64-1937-7-226.
Uo.
MOL K64-1936-7-289.
MOL K64-1936-7-128.
Uo.
MOL K64-1937-7-128.
MOL K64-1937-7-273.
Uo.
Bán András: Seton-Watson és a csehszlovákiai magyar kisebbség. In: Szlovákok az európai
történelemben, TLA Dok Budapest, 1995, 85–91. p.
MOL K64-1935-7-555.
MOL K64-1937-7-419.
MOL K64-1938-7-473.
Új Hírek, 1937. XII. 17. 1. p.
Új Hírek, 1937. XII. 2. 1. p.
Krónika, 1937, 15. p.
Új Hírek, 1937. XII. 15. 3. p.
Popély: Esterházy i. m. 60. p.
Új Hírek, 1937. XII. 22. 2. p.
Új Hírek, 1937. XII. 17. 1. p.
Szent-Ivány Gábor: Graf János Esterházy. Böhlau Verlag, Wien–Köln, 1959, 109. p
Szarka László: Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió. In. Fejezetek a csehszlovákiai magyarság
történetéb Kalligram, Pozsony, 87–100. p.
Lec: Osobnost' i. m. 164–182. p.
Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945). he Polisch Institute and Sikorski Museum, London
1972, 194 p.
Arkadiusz Adamczyk: Esterházy János alakja lengyel visszaemlékezések és a lengyel történetírás
tükrében l kézirat 7. p. (A téma a lengyel professzor el
9-én Budapesten megrendezett Esterházy emlékkonferencián.)

Török Bálint: Teleki Pál harca a kívülmaradásért. Pesti Hírlap, 1993. IV. 11. 13. p.
MOL K64-1938-17-154.
Adamczyk: Esterházy i. m. 8. p.
Stephen D. Kertész: Diplomacy in a Whirlpool. University of Notre Dame, Indiana Us,. 44. p.

arnogurský, Pavol: 6. október, 1938, Bratislava, Veda, 1993 234. p.
Diplomáciai iratok. i. m. 665–6 6 p.
Hóry András: Bukarestt , 1987, 202. p.
Naša ástava, Kassa, 1940. II. 4.
MOL-K64-1938-7-1455.
MOL-K64-1938-7-43-2541.

arnogurský, Pavol: 6. október , 105. p.
Hozzá kell tennünk mindehhez, hogy Hitler a magyar kormány részére is tett, különböz
módon Szlovákiával kapcsolatos ajánlatot, cserébe persze magyar részr
gáltatást várt volna el. Ez az ajánlat Szlovákia egész területének Magyarországhoz való csatolására
vonatkozott. Esterházy 1938. május 23-án egy Henleinnel folytatott alkalmi eszmecsere kapcsán a
következ számolt be: Henlein kijelentette továbbá azt, hogy Hitler szerint a Felvidék vissza
fog kerülni Magyarországhoz, ahol a szlovákok autonómiát fognak élvezni, viszont Csehország
azon része, ahol csehek és morvák laknak, Németországhoz fog csatoltatni egy nagyon széles kör
autonómiával. Henlein állítása szerint Mussolini és Beck err tudnak és vele egyetér
tenek. MOL-K64-1938-7-473.
MOL-K64-1938-17-569.
MOL-K64-7941-7-66.
Diariusz 194. p.
Adamczyk: Esterházy i. m. 2. p.
Diariusz i. m. 189. p.
Adamczyk: Esterházy , 3. p.
Diariusz i. m. 138. p.
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295

Uo. i. m. 192. p.
Uo. i. m. 189. p.
Uo. i. m. 206. p.
Z. Landau, J. Tomaszewski: Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne, Pismo K.
Warszawa 1985, 222. p
Adamczyk: Esterházy 5. p.
Z. Landau, J. Tomaszewski: Monachium I. m. 322. p
Uo. 492 p.
Adamczyk: Esterházy …i. m. 6. p
Diariusz. .. i. m. 465. p.
Slovák, 1938. II. 27, idézi még: Új Hírek, 1938. III/1. sz. 4. p.
Új Hírek, 1938. III. 1. 4. p.
Tri národy o slovenskom národe. Slovák, 1938, 48. sz. 2. p
Új Hírek, 1938. VI. 8. 2. p.
MOL K64-1937-7-219
Új Hírek, 1938. IX. 9. 1. p.
Új Hírek, 1938. IX. 4. 2. p.
Új Hírek, 1938. IX. 13. 2. p.
Új Hírek, 1938. III. 1. 3. p.
Angyal: Érdekvédelem m 221. p.
Új Hírek, 1938. VIII. 14. 2. p.
Új Hírek, 1938. IV. 3. 1. p.
Kihallgatási i. m. 4. p.
Krónika, 1938, 16. p.
PMH, 1938. III. 31. 1.p.
Krónika, 1938, 17. p.
Pop ly Gyula: Kronológia a csehszlovákiai magyarság 1918–1938 közötti történetéhez TLA.
Dok. 930/1989, 38. p.
MOL K64-1938-7-65.
Új Hírek, 1938. VI. 11. 1. p.
PMH, 1938. VII. 2. 1.p.
PMH, 1938. VII. 21. 2.p.
PMH, 1938. VII. 28. 1. p.
Lord Walter Runciman a Chamberlain vezette angol kormány megbízottjaként kívánt közvetíteni a
kormány és a szudétanémet kisebbség között Csehszlovákiában.
PMH, 1938. VIII. 4. 1. p.
MOL K64-1938-7-65.
Uo.
MOL K64-1938-7-331.
PMH, 1938. VIII. 13. 1. p
MOL-K64-1938-7-4-77.
Public Record, Office-Foreign Office 800/306, 2. XI. 1938.
Gömöry János: Emlékeim egy let Szépirodalmi, dapest, 1964, 183–184. p.
MOL K64-1938-7-777.
Esterházy : Sz vek i. m 86–87.
Uo.
MOL. K64-1938-7-5962/95.
Magyar Nemzet, 1938. IX. 9. 5. p.
PMH, 1938. IX. 7. 2. p.
Új Hírek, 1938. IX. 9. 3. p.
Lord Runciman to the Prime Minister. 21. XI. 1938. Miscelleneus No. 7. Gmd. 5847, London Ilis
Majesty's Stat. Office.
Új Hírek, 1938. IX. 4. 1. p.
Új Hírek, 1938. IX. 9. 1. p.
Magyar Nemzet, 1938, IX. 12 1–2. p.
Kihallgatási i. m. 13. p.
MOL K64-1938-7-5896.
MOL K64-1938-7-809.
MOL K64-1938-7-6097.
Uo.
Esterházy : Szívek i. m. 83. p.

arnogurský: 6. október , i. m. 105. p.
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Esterházy János politikai pályafutásának második szakasza 1938 őszével
kezdődött, és a második világháború végéig tartott. Ez az időszak politikai
szempontból élete csúcsteljesítményeként értékelhető. 1938 a Cseh-Szlo
vákiában maradt magyarság számára nemcsak fizikai, hanem lelki kettésza
kadást is eredményezett. Az első bécsi döntés következményeként a nép
csoport nagy többsége, több mint 700 ezer fő, eufóriás lelkesedéssel tért
vissza az anyaországhoz. A mintegy 70 80 ezer főt kitevő kisebb
viszont a teljes bizonytalanság érzésével kezdte meg életét az új viszonyok
között. A szlovák autonómia kikiáltása után hatalomra kerülő új szlovák ve
zető réteg amelynek történelmi szempontú értékelése nem célja e tanul
mánynak sok mindennel hozzájárult a szlovákiai magyar népcsoport
belső válságának elmélyüléséhez. A magyar kisebbség az egyre erőteljeseb
ben hangoztatott szlovák propaganda-jelszavak árnyékában fokozatosan
döbbent rá, milyen kilátások várnak reá régi új hazájában.
„A szlovákiai magyarság nagyot zuhant a csehszlovák demokráciából a
szlovák fasizmusba„ írta az 1938 1939-es fordulatot jellemezve Szalatnai
Rezső szlovákiai magyar baloldali író, publicista. Szalatnai nemcsak ideoló
giai szempontok alapján regisztrálta a „zuhanás„, illetve visszalépés tényét.
Véleményét saját élettapasztalatai alapján fogalmazta meg, hisz 1938 után
neki is osztályrészül jutott az első Szlovák Köztársaságban maradt magyar-
ságot érő, atrocitásokkal terhes sors. „A szlovák fasizmus szégyen és pirulás
nélkül kezdett uszítani a védtelen maroknyi magyarság ellen„ írta Szalat
nai nnek két alapvető oka volt.
Az 1938 utáni szlovák politika vezetői ugyanis hatalomra jutásuk kezdetétől
elutasították az első bécsi döntést, s a későbbiekben nem fogadták el Szlo
vákia új határait sem. Támogatták a szinte egyik percről a másikra kibonta
kozó szlovák revíziós mozgalmat is, melynek fenntartására Németország
részéről folyamatos, ígéretekben bőséges biztatást kaptak.
Ezzel együtt figyelmen kívül hagyták azokat a kisebbségvédelmi előírásokat
is, amelyeket a bécsi döntés szavatolt a Cseh-Szlovákiában maradt kisebbsé-
gek számára, s politikájukat egyre inkább a hitleri elvárásoknak rendelték alá.
„Minden magyar jog és vívmány, melyet oly nehezen küzdöttünk ki ma
gunknak Csehszlovákiában, egy tollvonással megsemmisült„ folytatta
Szalatnai. A szlovákok magyarellenességéhez kezdettől fogva társult Szlo
vákia „második kormányzója„, Franz Karmasin és az általa vezetett Német
Párt egyre hevesebb magyargyűlölete is, amely annál inkább erősödött,
minél tisztábban látszott, „hogy a magyarok az új helyzetben csökönyösen
kitartanak liberális polgári demokráciájuk, baloldaliságuk, keresztény maga
tartásuk és náciellenes meggyőződésük mellett„

1938. december 3-án a magyar parlament felsőházának ünnepélyes ülésén a
képviselők elfogadták és határozattá emelték a visszatért felvidéki területe
ken működő egykori csehszlovákiai magyar parlamenti képviselők meghí
vásáról és beiktatásáról szóló indítványt, amely assa és környéke képvi
selőjeként Esterházyra is vonatkozott. Ő azonban, érvényes meghívása
ellenére ezen az ülésen nem vett részt. Huszár Aladár, a felsőház tagja fel
szólalásában a következőket mondta vele kapcsolatban: „Úgy hiszem,
mulasztást követnénk el, ha erről a helyről nem üdvözölném Esterházy
János grófot és társait. Ők a határon kívül maradtak azért, hogy a határon
kívül rekedt magyarságnak vezetői, oltalmazói, gyámolítói legyenek. A mi
szeretetünk és imádságunk kísérje munkásságukat és küzdelmeiket. Arra
kérjük a Mindenhatót, hogy áldja és óvja minden lépésüket.„

2

3

4

[97]

Esterházy János,
a keresztényszocialista párt vezetője



A magyar párt maradék tagsága és ezzel együtt az egész magyar közösség
kezdetben bízott a Hlinka-párt autonómiaprogramja valóra válásában, mely
„határozottan leszögezte, hogy az itt élő nemzetcsoportok teljes egyenjo
gúságot fognak élvezni„. Esterházy abban reménykedett, hogy a magyarság
Szlovákiában, élvezni fogja az új szlovák kormányzat „mindenkinek egyen
jogúságot„ hirdető ígéretét. Ez a bizalom arra a történelmi tényre épült,
hogy a Csehszlovák Köztársaság fennállása óta a magyarok a szlovákokkal
együtt küzdöttek Szlovákia autonóm jogállásának kiharcolásáért, s ezért a
szlovák autonómiában a magyarság sorsa is jobbra fordul. Erre emlékira
taiban Karol Sidor is rámutatott. A prágai parlamentben utolsó felszólalása
alkalmával Esterházy elmondta, hogy a magyaroknak a kisebbségi jogok
tárgyában a prágai kormány helyett immár a pozsonyi kormánnyal kell
egyezkednie, hiszen „húsz évig becsületes eszközökkel együtt harcoltak a
magyarok és a szlovákok„ Szlovákia autonómiájáért.
Ekkor még nem számolhatott azzal, hogy Hlinka halála után a Szlovák
Néppártban, egyre inkább a „radikálisok„, azaz Tuka, Ďurčanský és Mach
csoportja veszi át a hatalmat. Tiso átállása e csoporthoz véglegesen háttérbe
szorította a Sidor-féle mérsékeltebb irányzat politikájának érvényre jutását.
Márpedig a radikálisok politikai eszköztárába kezdettől fogva beletartozott
a csehek, zsidók és magyarok iránti gyűlölet szítása, s e téren azonnal közös
hangot találtak Franz Karmasinnal is. Kosík István kommunista magyar
képviselő bírálva Esterházy optimizmusát, arra hívta fel a figyelmet, hogy
„a szlovákok soha, egy szóval sem biztosították a magyarok jogainak
elismerését az autonómián belül. Ellenkezőleg, fő jelszavuk: »Na Slovensku
po slovensky« (Szlovákiában szlovákul), azt mutatja, hogy még magyarul
sem lesz jogunk beszélni. Másik jelszavuk pedig, a »Slovensko Slovákom«
(Szlovákiát a szlovákoknak) azt jelenti, hogy a magyaroknak nincs helyük
saját szülőföldjükön. Esterházy olyan autonómiát követel, amelybe a
magyaroknak semmilyen joguk nem lenne.„ Erre az időszakra visszate
kintve Esterházy fájdalmas iróniával állapította meg a későbbiekben, hogy
„Március […] érett gyümölcsként hullatta a szlovákok ölébe vágyaik hihe
tetlenül gyors teljesülését. Olyan jól esett hinnünk, hogy ebből reánk is csak
jó származhat.„

Andrej Hlinka 1938. augusztus 16-án bekövetkezett halála után a Hlinka
Szlovák Néppártja (HSZNP) elnökévé Jozef Tiso plébánost választották.
Tiso október 6 ára Zsolnára összehívta a szlovák pártok értekezletét. Az
értekezleten jelenlévő pártok az egypártrendszer alapjait létrehozva a
HSZNP re ruháztak minden hatalmat és kinyilvánították a szlovák auto
nóm kormány megalakulását, melynek elnökévé Jozef Tisot választották. A
prágai csehszlovák kormány S rovy tábornok kormánya jóváhagyva a
zsolnai egyezményt, kinevezte az autonóm kormányt, s annak elnökét
Tisot, aki egyik első rendelkezésével december 16-ra új választások kiírásá
ról döntött.
A választások végeredményét 1939. január 18-án, Pozsonyban, az autonóm
Szlovákia (Slovenská krajina) újonnan megválasztott parlamentjének első
ülésén ismertették. A választási eredményekről készült 1938/8. számú jegy
zőkönyv rögzítette, a HSZNP jelölőlistáján parlamentbe került képviselők
névsorát. Közülük a 17. helyen szerepelt Esterházy János nyitraújlaki föld
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birtokos neve. A Hlinka-párt listáján két magyar jelöltnek kínáltak fel he
lyet, de közülük valódi esélye, a listán való elhelyezés sorrendje miatt csak
Esterházynak volt. Esterházy rövid gondolkodás után úgy döntött, hogy
elfogadja a felajánlott helyezést, hiszen a betiltott magyar párt és a lényegé
ben törvényen kívüli helyzetbe lévő magyar kisebbség ügyének törvényes
képviseletére ez volt az egyetlen számára adódó lehetőség.
Esterházy az autonóm szlovák parlament alakuló ülésén, a magyar kisebb
ség egyedüli képviselőjeként tette le a képviselői fogadalmat. A pozsonyi
parlamentbe Esterházy a Hlinka-féle Szlovák Néppárt jelölőlistáján jutott
be a német kisebbség képviselőjével, a korábbi években Morvaország te
rületéről „importált„ Franz Karmasinnal együtt. Nem is lehetett ez más
ként, hiszen a HSZNP az autonóm Szlovákia első és egyetlen választásán
induló egyedüli pártján kívül minden más politikai szerveződés működését
betiltották. Így az 1938 előtti n v n működő Egyesült Magyar Párt

is felfüggesztették.
Egyrészt tehát a szlovák fél jóindulataként, másrészt viszont a magyar ki
sebbség ügye rendezésének elodázásaként könyvelhető el az a tény, hogy
Esterházy Karmasinnal együtt a Hlinka-féle Szlovák Néppárt jelölőlistáján
a szlovák parlament képviselői közé került. A magyar és a német pártvezető
pozíciója azonban korántsem volt egyenrangú. Amíg Franz Karmasin
államtitkárként a szlovák kormány és ezzel együtt a hivatalos hatalom
gyakorlás és országirányítás részévé vált, Esterházy végig kiszorított hely
zetben, afféle megtűrt, „egyszemélyes ellenzékként„ volt tagja a szlovák
törvényhozásnak, mint ahogy a magyarság is csak „megtűrt kisebbség
maradt„ a szlovák társadalomban, miközben „a horogkeresztes zászló dia
dalittasan csattogott a pozsonyi szélben„.
Esterházy Jánosnak és vele együtt a szlovákiai magyar kisebbség néhány
megmaradt vezetőjének valóban minden erőfeszítésére, bátorságára szük
ség volt ahhoz, hogy a Szlovákiában maradt magyar szórványt fizikai és lelki
értelemben is bátorítani tudja. Esterházy megpróbálta maradásra bírni azo
kat is, akik menekülésként a Magyarországra való átköltözés lehetőségét
választották. 1938 karácsonyán s ezt követően minden karácsonykor az
ő javaslatára, valamennyi magyar család karácsonyfája alatt meggyújtották a
reménység zöld gyertyáját, hogy ezzel is hitet tegyenek a magyarság lelki-
szellemi összetartása mellett. A szimbolikus gesztusokon túl személyesen
is megtett minden tőle telhetőt a maradék magyarság életerejének megőrzé
se érdekében. „Amennyire időm engedi, felkeresem még a legtávolabb lévő
hű vidéki embereinket, bar taimat, híveinket, hogy közvetlenül is lássam és
halljam mi a kívánságuk, gondjuk és panaszuk. Sokszor csak arra marad
időm, hogy megszorítsak egy-egy becsületes magyar kezet és be tekintsek
egy felém bizalommal tekintő magyar szempárba.„

Az Egyesült Magyar Párt Szlovákiában maradt vezetői, élükön Esterházy
Jánossal legfontosabb feladatként épp ezen összetartás és az összefogás
programjának kidolgozását tűzték ki célul maguk elé. Ennek egyik első,
gyakorlati lépése, az Esterházy által 1939. január 1-jén meghirdetett „Ma
gyar Ház„ program volt. Az Új Hírekben megjelent nyilatkozata szerint
Magyar Háznak kell épülnie minden olyan területen, ahol szórványma
gyarok élnek, s ahol e házaknak „a magyar összetartás, a szervezőerő és
minden magyar tevékenység központosítását„ kellett szolgálniuk. E házak
ban pártiroda, kultúregyleti helyiség, díszterem, színház- és moziterem,
tornaterem, a szegények számára melegedő, gyermekszobák, kávéház és
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vendéglő, könyvkereskedés, valamint háziipari üzlethelyiség kapott volna
helyet. A hálózat kiépítésére országos gyűjtés indult Szlovákiában és Ma
gyarországon is. A Magyar Ház program a szétdaraboltságban élő szlováki-
ai magyarság ügyét a határon túl élő magyarság iránti felelősségvállalás fel-
keltésével kívánta közös magyar üggyé ötvözni.
Esterházy János az Új Hírek hasábjain megjelentetett programadó írásában
kifejtette, hogy a szlovák kormány „tanújelét adta annak, hogy ha akar,
akkor tud megértést tanúsítani olyan téren is, ahol ez súlyos elvi ellentétek
áthidalásával jár„ Ugyanakkor egyre inkább hangot adott bíráló meg
jegyzéseinek is „a túlnyomórészt katolikus egyházi férfiak által vezetett„

autonóm szlovák kormánnyal szemben, amely „képes harmonikus együtt
működésre a német nemzetiszocializmus itteni exponenseivel. Ha ez le
hetséges, akkor lehetségesnek kell lennie a magyar szlovák kézfogásnak is„,
amelyre mindeddig nem került sor. Esterházy idejekorán világossá tette,
hogy nem tartja összeegyeztethetőnek a katolikus hitet a német nemzeti
szocialista törekvésekkel. A szlovák belpolitikában e téren létrejövő kapcso
latot úgy fogta fel, mint a szlovákok részéről elkerülhetetlennek minősülő
szükséges rosszat. Esterházy János Új Hírek-beli és főleg a szlovák–német
viszonnyal foglalkozó kritikus hangú nyilatkozataira a pozsonyi rádióban
Alexander Mach reagált, aki éles hangnemben nehezményezte, hogy Ester
házy bírálta a szlovák kormány németek iránti magatartását.
A magyar pártvezető ezzel együtt joggal elvárta azt is, hogy mielőbb sor
kerüljön a politikai és ideológiai ellentétektől terhes magyar–szlovák vi
szony rendezésére. Ez a várakozása azonban nem teljesült. A szlovák po
litikusok magyarokkal szembeni állásfoglalását Ferdinand Ďurčanský fogal
mazta meg egyértelműen egy később írott történelmi munkájában: „...a
szlovákok attól féltek, hogy az autonómiatörekvés a magyarok szemében
egyet jelent majd a Magyarországhoz való visszatérésre mutató jellel. A ma-
gyarokkal való együttműködés ügyében korábban leírtakat és elmon-
dottakat részünkről csupán a csehszlovák politikára gyakorolt nyomás
eszközének lehet tekinteni.„

Mindez mai értelmezésben legfeljebb a túszhelyzet fenntartását je
lentette az akkori magyar kisebbség számára. Esterházy talán épp ennek
ellensúlyozására vetette papírra címmel 1938-as
karácsonyi gondolatatait, melyekben a béke, a reménykedés és a „reali
tások„ talaján való maradásra buzdította olvasóit. A szlovákok felé fordulva
ezt írta: „Mi a szlovák népet, amellyel most szorosabb közjogi kapcsolatba
kerültünk, mindenkor testvérünknek tekintettük, és fogjuk tekinteni a
jövőben is... A szlovák nép éppúgy kis nép, mint mi, éppúgy küzdött ön
állóságáért, szabadságáért, elismertetéséért és érvényesüléséért, mint mi. Mi
az Istennek megadjuk, ami az Istené, Szlovákországnak ami Szlovák
országé.„

Ugyanígy az 1939. esztendő első napján megjelent szózatában is hitet tett a
minden nehézség ellenére létező „magyar szlovák testvériség„ mellett: „...a
magyar szlovák testvériséget nyíltan és következetesen tovább hirdetem,
annak szükséges voltát vallom, vállalom ezért a célkitűzésért a felelősséget,
és annak érdekében szívesen tűröm el az akármelyik oldalról jövő vádas
kodást.„ Arról is beszélt, hogy az elmúlt húsz év legfontosabb tanulsága az,
hogy a magyarság nem bízhat a „külhatalmak„ vagy a Népszövetség által
garantált kisebbségi jogok betartatásában. Ezért „nekünk magunknak kell
portánkon rendet teremteni „ Mindez egy új típusú gondolkodás és munka
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vállalását követelte meg a kisebbségi magyarság pártjától. Ebben a munká
ban Esterházy az egész szlovákiai magyarság szükséghelyzetéből próbált
erényt kovácsolni az egymásra utaltság felismertetésével.
A magyar szlovák megbékélés és együttműködés eszméjét azonban súlyo
san beárnyékolták az olyan események, mint amilyen a nagysurányi kon
liktus, vagy később a Kárpátalja elfoglalását kísérő magyar szlovák inci
dens volt. Esterházy ezen esetekben magánemberként soha nem titkolta
elítélő véleményét az illetékes szervek előtt. Nyilvánosan tett nyilatkoza
taiban azonban igyekezett a szlovákiai magyar kisebbség érdekei mellett
Magyarország érdekeit is szem előtt tartani, azért, hogy szavait ne lehessen
érvként a magyarországi politikai vezetés ellen felhasználni.
Ez azért is érthető, mert épp arra készült, hogy a Szlovákiában tervezett
Magyar Házak fölépítésével kapcsolatos, közadakozásról szóló felhívását, a
budapesti rádió műsorában, a magyarországi közvélemény előtt is megis
mételje. Ez a rádióbeszéd viszonylagos semlegessége ellenére a szlovák
sajtó újabb éles támadását váltotta ki Esterházy ellen. A politikus felhívá
sára ennek ellenére Magyarországon és Szlovákiában is szinte tömeges ada
kozás indult meg a Magyar Házak támogatására. A Magyar Ház mozgalom
megszervezésére mintegy hatvantagú előkészítő bizottság alakult, amely
első ülését Pozsonyban tartotta. Ezen az ülésen Esterházy hangsúlyozta,
hogy a mozgalom célja a magyarság országszerte meghirdetett széles körű
összefogásának megteremtése.
Esterházy ezzel párhuzamosan végezte el az új körülmények közé került
szlovákiai magyarság valós helyzetének jogos igényeinek feltérképezését. A
magyar kisebbség kulturális és iskolaügyi követeléseit 1939. január 10-én
nyújtotta át Černák iskolaügyi miniszternek, aki elvben elismerte a magyar
kisebbség követeléseinek jogosságát, ám kifejtette, hogy ezek teljesítése a
Magyarországon élő szlovákok kulturális követeléseinek teljesítésével pár
huzamosan fog történni. E válasz csírájában már tartalmazta azt az öt év
alatt tengerikígyóvá növekedő vitát, mely a reciprocitás elve és gyakorlata
miatt folyt a magyar és a szlovák fél között, s melyet Esterházy soha nem
tartott elfogadható és mértékadó kiindulási alapnak. Černáknak adott vála
szában ezért csupán a reményét fejezte ki, hogy a szlovák kormány nem fog
„mesterséges akadályokat„ gördíteni a szlovákiai magyarság további fejlő
désének útjába. Az Esterházy által minden adandó alkalommal joggal bí
rált reciprocitás elvről azt azonban el kell mondani, hogy a magyarországi
szlovákság mindenkori helyzetére tekintettel némi védelmet mégis biztosí
tott a szlovákiai magyarság számára, s rajta keresztül legalább bizonyos al
kotmányos elvek betartására lehetett szorítani a szlovák kormányt. Össze
hasonlításként: az ukrán kisebbség (amelynek esetében nem lehetett szó a
reciprocitás elvének érvényesítéséről), bár az alkotmányos jogok elvileg
megillették volna, a magyaroknál sokkal rosszabb helyzetben, szinte vala
mennyi őt megillető jognak híjával volt. Még ennél is rosszabb helyzetbe
került a szlovákiai zsidóság és a cigányság. Ellenszenv övezte a cseh és a
lengyel kisebbséget is, de ez az állami ideológia által is fűtött gyűlölet már
egyenes alkalmazkodás volt a Führer keleti politikájához, mely mindkét né
pet ellenségként kezelte.
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Az Egyesült Magyar Párt szervezeti átalakítása
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Az 1939-es esztendőt szlovákiai körúttal kezdő Esterházy a Szepesség-
ben több helyi pártszervezetet látogatott végig, s buzdító és bátorító beszé-
det mondott az ottani magyar és német hallgatóság előtt. Ezt követően,
1939. január 20-án a pozsonyi pártközpontban találkozott az Egyesült
Magyar Párt vezető szerveinek – Végrehajtó Bizottságának és a Pártvezető-
ségnek – a maradékával. Az ülés elfogadta Esterházy korábbi programalko-
tó elképzeléseit, azaz „a pártnak és vele együtt az itt maradt nemzettestnek
jövő feladatait, életlehetőségének, fennmaradásának és fejlődésének irány-
vonalát„. Esterházy János köszönetét fejezte ki minden magyarnak, aki
húsz éven keresztül a kisebbségi sorsban kitartott. A kettészakított nem-
zettest két fele közti szolidaritás érzésének erősítése érdekében, az anya-
nemzethez visszakerült magyarokról kijelentette: összetartozásunkat nem
feledjük, s „továbbra is a mieinknek fogjuk [...] tekinteni őket„. A to-
vábbiakban az őshonos német kisebbséggel és a szlovákokkal való további
együttműködési szándékot erősítve, de az egyre inkább kitaszítottá váló
szlovákiai zsidóságra is célozva kijelentette, hogy a magyarság jogainak
kiharcolása közben nem eshet abba a végzetes hibába, hogy ezeket a jogait
egyik vagy másik népcsoport megkerülésével vagy annak hátrányára akarja
érvényesíteni. Ehhez az elvhez politikai pályafutásának végéig ragaszko
dott, s a prágai parlamenti szereplése után képviselői tevékenysége a szlovák
parlamentben azzal bővült, hogy a magyar kisebbség sérelmei hangoztatása
mellett egyre gyakrabban tette szóvá az általános jogfosztás emberi méltó-
ságot sértő hatalomgyakorlását is. A szolidaritás eszméjét tettekben is kife-
jezve, már ebben az időben is segítséget nyújtott a nehéz helyzetben lévő,
vallásuk vagy nemzetiségük miatt üldözött egyéneknek.
Az Egyesült Magyar Párt országos vezetősége szavazással erősítette meg
elnöki tisztségét. A párt szervezési ügyekkel megbízott vezetője Aixinger
László lett. Az Egyesült Magyar Párt korábbi struktúrájából mintegy száz
helyi szervezet maradt meg Szlovákiában. Ezek a pártszervezetek alkották
az új pártstruktúra szlovákiai alapbázisát.
Esterházy Jánosnak fokozatosan kellett kiépítenie és megteremtenie az új
államba került szlovákiai magyarság státuszát és önazonosságának össze
tevőit. Kezdetben a korábbi csehszlovák rendszer szellemének marad
ványaként bélyegzett meg minden, a magyar kisebbséget érő hátrányos
megkülönböztetést. Nem csoda, ha minden alkalommal bírálóan szólt a
megkülönböztetés jelenségeiről. Úgy vélte, hogy „meg kell szűnnie a
másod- és harmadrangú polgárok szerint való osztályozásnak„. Ennek leg
fontosabb előfeltételét abban látta, hogy mindenkor őszintén feltárhassa a
rábízottak minden gondját, baját, panaszát az illetékesek előtt. Ezzel együtt
a pártpolitikájában is konstruktív viszonyt kívánt kialakítani az új szlovák
állam vezetésével. Cserébe ugyanezt a konstruktivitást várta el a szlovák
kormánytól. Gyakran ismételgette, hogy „bírálatom sosem irányul a szlo-
vák nemzet ellen, hanem csak kiküszöbölni szeretném azokat a módszere
ket, sérelmeket, jogos panaszokat, amelyek megzavarják itteni békés együtt
élésünket„. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a kisebbségi helyzetet
nem szabad eleve alacsonyabb rendű létként értelmezni: „mint magyarok
teljesen egyenlők vagyunk jogokban és kötelességekben„ a szlovákokkal.
A szlovákság felé tett további gesztusként ismételten megerősítette azon
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szándékát, hogy kész bármikor síkraszállni a Magyarországhoz csatolt szlo
vák kisebbségi népcsoport jogos kívánságaiért, sőt már eddig is számos
alkalommal interveniált ebben az ügyben.
Esterházy nem kívánta alapvetően átalakítani a szlovákiai magyar pártpoli
tikát. Az Egyesült Magyar Párt korábbi programjának három pillére a
nemzeti eszme, a keresztény felfogás és a szociális igazság továbbra is a
párt alapvető célkitűzése maradt. A párton belüli struktúrát az adott hely
zetnek megfelelően kellett átszerveznie, megteremtve az érdekvédelmi
szervek, a népjóléti mozgalom, továbbá a kulturális munka lehetőségeinek
feltételeit. A pártszervezői tevékenység megindulásának érdekében köz
ponti titkárságot alakított.
Esterházy pártvezetőségi programbeszédének legfontosabb része az a felis
merés volt, hogy a szlovákiai magyarságnak az „új helyzetben új módon kell
politizálnia„. Új párt alapítását a szlovák hatóság nem engedélyezte, ezért az
általa vezetett szervezet továbbra is a – valójában már nem létező – Egyesült
Magyar Párt nevét viselve, lényegében illegálisan működött. Az adminiszt
ratív eszközökkel ellenőrzött és korlátozott politikai munka helyett ezért a

gazdasági és a kulturális munkát kellett előtérbe helyeznie. A már említett
Magyar Ház mozgalom és a magyar oktatásügy érdekében végzett tevé
kenység mellett, gazdasági vonalon megkezdődött a szövetkezeti mozga
lom újjáélesztése is. A pártvezetőségi ülésről beszámoló cikkíró jelezte:
„próbálkozások történtek„ arra is, hogy a Szlovákiában maradt magyarsá
got „új utakra próbálják csábítani„. Esterházy János programadó beszédé
ben azonban világosan leszögezte: a szlovákiai magyarság nem hajlandó „a
kísérleti nyúl szerepének eljátszására, bizonyos homályos politikai szándé
kok árnyékában„. Nem kell különösebb képzelőerő ahhoz, hogy megtud
juk, mi rejlett az „új utak„ megfogalmazás mögött, és hogy kinek a részéről
jött ama bizonyos „csábítás„. Esterházy János a nemzetiszocialista csábítá
sokra pártja programjának legfontosabb célkitűzésével, a magyar egység
megteremtésével és megerősítésével válaszolt.
A párt szervezeti tevékenységének megindulását azonban számos politikai
akadály nehezítette. A megmaradt helyi szervezeteket rendeletileg ugyan
nem szüntették meg, de működésüket úgy bénították meg, hogy semmilyen
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magyar pártszervezeti tevékenységet nem engedélyeztek. Hasonló sorsra
jutott a Magyar Cserkészszövetség, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesü
let, a SZMKE és más kisebb magyar társadalmi szervezetek, például a
sport- és ifjúsági szervezetek tevékenysége is. Ebből fakadóan a kezdetektől
fogva nagyobb hangsúlyt kapott a szociális és érdekvédelmi tevékenység.
„A felebaráti szeretetet, amelyet most szociális érzéknek szoktak nevezni,
nemcsak szavunkkal hirdetjük, de az életben meg is akarjuk valósítani„

írta ezzel kapcsolatban Esterházy János. Minderre sajnos amúgy is nagy
igény mutatkozott. A rendszeressé váló szlovákiai magyar munkás- és köz
alkalmazotti elbocsátások miatt a legsürgetőbb feladat a munka nélkül
maradt magyar családok segélyezése, valamint az elbocsátott magyar hiva
talnokok, munkások, közalkalmazottak támogatása volt. Mindezt egyéni,
családi kapcsolatokon keresztül kellett végezni, hiszen a hatóságok nem en
gedélyezték a hivatalos magyar szakszervezeti tevékenységet, mi több, a
magyarországi egyéni és csoportos utazásokat sem.
Az elbocsátott magyar munkások és közalkalmazottak ügyében Esterházy
több ízben is meghallgatást kért az illetékesektől. Amikor az alsóbb szinte
ken nem ért el eredményt, Jozef Tisohoz fordult, közbenjárását kérve a
magyar kisebbségre nézve sérelmes intézkedések visszavonására, és a töme
gével elbocsátott magyar dolgozók munkahelyükre való visszavétele ügyé
ben.
Az Új Hírek 1939. február 17-i jelentése szerint februárig mintegy kétszáz
ötven magyar családot érintettek a tömeges elbocsátások Szlovákiában.
Esterházy János többszöri közbenjárása ellenére Tiso miniszterelnök
egyetlenegy magyar munkás visszavétele ügyében sem intézkedett. Ester
házy, pártja nevében ezt követően nyilatkozatban vállalta fel az elbocsátott
alkalmazottak és munka nélkül maradt munkások támogatását. Többször
járt közben a betiltott magyar cserkészszervezet, a szakszervezetek, vala
mint a segélymegvonással sújtott magyar hadirokkantak ügyében is ered
ménytelenül.
Az említett mintegy száz helyi pártszervezet egy része Kárpátalja területére
esett. E szervezeteket a Kárpátalját irányító új hatalmi apparátus egyetlen
tollvonással megszüntette, a magyar párt itteni működését pedig betiltotta.
A párthelyiségeket lepecsételték, a titkárokat és a párt más tisztségviselőit
eltávolították. Gyakoriak voltak a letartóztatások és a hosszabb ideig tartó
elzárások. Esterházy János a tarthatatlan helyzet miatt tiltakozó táviratot
intézett dr. Emil Hácha cseh-szlovák államelnökhöz.
A tiltakozó táviratnak akárcsak a személyes meghallgatásoknak nem lett
foganatja. A lelket azonban tartani kellett a magyarságban. Esterházy János,
az új viszonyok közepette tett második szlovákiai körútján buzdította kitar
tásra az eperjesi és sárosi magyarság képviselőit.
1939 január végén ugyancsak szociális hatáskörrel megalakult az Egyesült
Magyar Párt női szakosztálya is, melynek elnökévé Esterházy Lujzát válasz
tották. Esterházy Lujza a női szakosztály feladatát a népjóléti, a gyermek
védelmi, a kulturális és a társadalmi munka fejlesztésében látta, s azzal
együtt, hogy e feladatát kitűnő szervezéssel a legmagasabb szinten ellátta, az
új érában egyre inkább Esterházy János szellemi társává vált a kisebbségi
magyar népcsoport irányításában is.
A szlovák parlament 1939. február 22-én tartotta második ülését, amelyen
Jozef Tiso miniszterelnök ismertette a szlovák állam céljait és kormánya
programját.
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Az „ezeréves szünet„ után újra kivívott nemzeti jogokkal, önálló ország
gyűléssel és kormánnyal rendelkező Szlovákia a maga létét „a szellemi erő,
tiszta erkölcs, szociális béke és igazságosság elvein kívánja felépíteni„

hangoztatta az új szlovák miniszterelnök. Az új kormány egyik első
intézkedése azonban a német mintára bevezetett egypártrendszer és az
autoritatív kormányzati rendszer felállítása volt.
A kisebbségi kérdés rendezését az egy évvel korábbi népszámlálás alapján, a
miniszterelnök lényegében a reciprocitás elvének életbelépéséhez kötötte.
A zsidókérdéssel kapcsolatban kijelentette, hogy „e kérdés megoldása elől a
kormány nem térhet ki, de e tekintetben nem akar idegen minták után iga
zodni„. Beszédének egészére jellemző volt a szociális gondoskodás túl
hangsúlyozása, amelyet legfeljebb tarkított a szlovák lélektől idegen eszme
rendszerek: mint például a csehszlovakizmus, a magyarón a magyarokhoz
húzó ideológia stb. elleni kirohanásaival. A beszéd legfontosabb üzenete
azonban az volt, hogy bár formai jegyekben nem mondott ellen a szlovák
autonómiatörvénynek, tartalmában félreérthetetlenül a teljes szlovák ön
állóság igényével hangzott el.
A miniszterelnök expozéjához csak a kisebbségek képviselői, Esterházy
János és Karmasin német államtitkár szóltak hozzá. Mindketten kifogá
solták, hogy a kisebbségek jogainak megállapításánál az 1938. december
31-i népszámlálás adatait vegyék alapul. Esterházy ezen túl rámutatott a
bécsi döntésben foglalt kisebbségvédelmi elvekre, „melyek az itteni ma
gyarság Magna Chartáját képezik, és semmiképpen sem járulhat hozzá,
hogy annak rendelkezéseit akár a reciprocitás, akár más teóriák felvetésével
bármiképpen elhomályosítsák, vagy azok érvényesülését magakadályoz
zák„. Esterházy rámutatott arra is, hogy Szlovákia számára elkerülhetetlen a
Magyarországgal való szorosabb együttműködés kiépítése. A szlovákiai
magyarság egyetlen képviselőjeként támogatásáról biztosította az autonóm
szlovák kormányt, és a Szlovákiában maradt magyarság nevében békés
együttműködést ajánlott fel „egy boldogabb jövő elérésének„ érdekében.
Az úgynevezett második Cseh-Szlovák Köztársaság fölött ezenközben sö
tét fellegek gyülekeztek. E helyzetet a szlovák politikai vezetők saját céljaik
elérésére kívánták felhasználni. E tervben Esterházynak előre megkompo
nált szerep szántak. Arthur Seyss-Inquart, Hitler bécsi helytartója 1939.
március 12-én telefonon felhívta Esterházyt, s számon kérte tőle, hogy
miért nem tanúsít nagyobb lojalitást a szlovák kormány iránt. Majd némileg
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barátságosabb hangon közölte, hogy minderről személyes megbeszélést
kíván folytatni vele, s ezért a következő napra, személyes megbeszélésre
invitálja őt Bécsbe. Esterházy azonban, mind a számonkérést, mind pedig a
bécsi találkozás lehetőségét kereken visszautasította.
Nem utasította vissza ugyanakkor Karol Sidor kérését, aki kormánya nevé
ben Szlovákia számára meg nem támadási garanciát kért a magyar féltől,
illetve a németektől független szlovák politika támogatását szerette volna
kieszközölni mind lengyel, mind pedig magyar részről. Hitler ugyanis a
szlovák politikusokat a magyar kormány küszöbön álló támadásának rémé
vel próbálta folyamatosan zsarolni. Esterházy a válaszért tegyük hozzá
ismét Szlovákia érdekében azonnal Budapestre utazott (s ezért nem
lehetett jelen a szlovák állami önállóság március 14-i kikiáltásán), ám a fel
gyorsuló események a közvetítői szándék aktualitását is elsodorták.
A szlovák autonómia és ezzel együtt Cseh-Szlovákia életben tartásának
rövid életű kísérlete 1939. március 14-én ért véget. A német csapatok prágai
és brünni bevonulásával Cseh-Szlovákia megszűnt létezni, a szlovák par
lament pedig ugyanazon a napon kikiáltotta az ország önállóságát. Ezzel
párhuzamosan a magyar csapatok elfoglalták Kárpátalját. Az önállóvá vált
Szlovákiában nem rendeztek ismételt választásokat. A parlament lényegé
ben változatlan összetételben működött tovább. Esterházy János az új hely
zetben ismételten rendre, nyugalomra és fegyelmezettségre hívta föl a szlo
vákiai magyarságot. Reményét fejezte ki, hogy az új helyzetben a magyarság
sorsában is pozitív irányú változás történik. Az önállóság kikiáltása kap
csán kiadott nyilatkozatban arra szólította fel a szlovákiai magyarságot,
hogy minden vonalon nyújtson segédkezet a szlovák nemzetnek.
Kárpátalja elfoglalásakor, 1939. március 19-én, Esterházy táviratban fejezte
ki jókívánságait Horthy Miklós kormányzónak és Beck lengyel külügy
miniszternek, az új közös magyar lengyel határ létrejötte alkalmából. 1939.
március 20-án pedig rádiószózatban köszöntötte az önálló szlovák államot,
reményét fejezve ki, hogy Szlovákia nem folytatja a magyarság számára sok
szenvedést okozó beneši politikát.
A szlovák országgyűlés második ülésére, 1939. április 25-én került sor Po
zsonyban. Ezúttal jelen volt Esterházy János is. A képviselők Martin Sokol,
az országgyűlés elnöke előtt letették az esküt, s megválasztották a parla
menti munkabizottságok tagjait. Esterházy Jánost 11 képviselőtársával a
Technikai-Közlekedési Parlamenti Bizottság tagjai közé választották. Tevé
kenysége e bizottságban azonban pusztán a formális jelenlétre korlátozó
dott. Bár Esterházy a Hlinka-párt listáján került be a parlamentbe, a párt
képviselőinek parlamenti klubjába nem kérte felvételét. Egyedül volt tehát,
de mint ő maga írta: „Ez a mostani egyedüllétem még sohasem váltotta ki
belőlem az alacsonyabbrendűség érzését, mert lehetünk mi magyarok
kevesebbek, de kisebbek nem vagyunk senkinél. És míg zárt sorokban, mint
egy ember áll mögöttem magyar testvéreim serege, addig sziklaszilárd tala-
jon állok, még ha csak egy szál ember vagyok is a parlament termében.„

A szlovák parlament szerepe a politikai demokrácia erősen korlátozott
mivolta miatt a szlovák politikai életben másodlagos volt. Az országot
érintő lényeges kérdések kormányszinten, a HSZNP-ben vagy leginkább
Berlinben dőltek el. A parlament inkább a politikai élet egyéb helyszínein
hiányzó társadalmi nyilvánosság szerepét töltötte be. Működését így értel
mezte több szlovák képviselő is emkülönben Esterházy János. Ez egyik
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oka volt annak, hogy Vojtech Tuka, miniszterelnöksége alatt még az alkot
mányt is módosítani akarta azért, hogy a parlament szerepét korlátozza,
illetve megszüntesse. Esterházy felszólalásaiban rendre érintette azon ké
nyes kérdéseket, amelyek nem szerepelhettek a sajtó vagy a politikai nyilvá
nosság egyéb keretei között. Egy alkalommal arról beszélt, hogy a magyar
ság sérelmeit azért sorolja el a parlamentben, mert a magyarságnak nem jut
más fórum, „ahol nagyobb nyilvánosság előtt őszintén nyilatkozhatunk
meg. Mert a cenzúrának rendkívül szigorú gyakorlata a sajtót már szinte
megfosztja egyik legnemesebb és legfontosabb hivatásától, hogy tárgyila
gos bírálója és ellenőre legyen a közélet minden megnyilvánulásának„.

Szalatnai Rezső szerint a szlovák állam kezdeti időszakától kezdve a kö-
vetkező magyarellenes intézkedések léptek életbe:
– „...órák alatt teherautókra rakott, �megbízhatatlannak� nyilvánított ma-

gyar családok tucatjait szállították ki az új magyar határokra, ahol a
kitaszítottak addig vesztegeltek, míg a magyar hatóságok megszánva, be
nem fogadták őket. Az így elüldözöttek természetesen vagyonuk töredé-
két sem tudták magukkal vinni, mert az természetesen hamar gazdára
talált az ország új urai között;

– a további megbízhatatlan magyarok egész sora helyben maradhatott
ugyan, de megfosztották őket állampolgárságuktól, sokukat eltávolí
tották állásaikból, elvették nyugdíjjárulékukat;

– rádiót, vadászfegyvert, sportfelszerelést, telefont, könyveket, műemlé
keket koboztak el tőlük rendszeresen;

– sorozatosak voltak a házkutatások (a demokratikusnak nevezett kiadvá
nyokat elkobozták) és a veréssel, nem egy esetben kínzással egybekötött
kihallgatások, csendőri zaklatások.„

A zsidóellenes diszkriminációhoz hasonlítható nyílt magyarellenesség
azonban nem merült ki a fentiekben, hanem a jogtiprás a magyar kisebbség
életének szinte minden területére kiterjedt. A magyar iskolák egy részét
bezárták. Az egyetlen magyar középiskolában, a pozsonyiban, amelynek
működését engedélyezték, tankönyv nélkül, olyan körülmények között kel
lett tanítani, hogy azt „a tankerületi igazgatók hat éven át nem merték
meglátogatni, nehogy szégyenkezniük kelljen a tanárság és a diákok előtt„

Ugyanitt a magyar diákok felvételét „állandó osztálycsökkentéssel és bü
rokratikus eljárásokkal gáncsolták„ Nem voltak jobb helyzetben az elemi
iskolák sem, melyeknek pedagógusait ha már korábban el nem bocsá
tották őket , „merő szeszélyből„ szlovák vidékre helyezték, hogy helyükre
szlovák tanítókat ültethessenek, hivatkozva a magyar

diákok nem kaphattak internátusi kedvezményeket, nem utaz
hattak Magyarországra; betiltották körükben a korábban virágzó cserkész
szervezetet és más magyar keresztény alapokon működő ifjúsági szer
veződéseket is. A magyar fiatalok nem alapíthatták meg német és szlovák
mintára saját ifjúsági szervezetüket, tornaegyletüket.
A betiltások nemcsak az ifjúsági szervezeteket érték utol. Megszüntették a
harmincas években Masaryk elnök adományából alapított Csehszlovákiai
Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaságot (a Masaryk-aka
démiát), betiltották a fényes múltra visszatekintő, keresztényszocialista
alapokon működő felvidéki magyar szakszervezeteket, miként az olyan
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karitatív munkát végző egyesületeket is, mint amilyen a Magyar Családvédő
Egylet volt Pozsonyban. Természetesen ugyanerre a sorsra jutottak a szín
játszó csoportok, a kulturális egyesületek és a vidéki, regionális sajtóorgá
numok is. Bezáratták a felvidéki városok ugyancsak nagy múltú magyar
kaszinóit (Pozsonyban, Lőcsén, Eperjesen stb.), azok berendezését elko
bozták. E tilalmak egy részét később visszavonták, és szórványos jelleggel
engedélyezték egy-egy csoport működését, ez azonban nem tudta megte
remteni a szlovákiai magyarság soraiban az új államhatalommal szembeni
általános bizalom légkörét.
Pozsonyban, de kisebb mértékben a vidéki városokban is rendszeressé
váltak a magyar pártjelvényeket elkobzó akciók. Ezeket az akciókat rend
szerint a Hlinka-gárda ifjúsági tagozata, az ún. Hlinka Ifjúság (Hlinková
mládež) szervezte, annak ellenére, hogy a magyar pártjelvény viselését hiva
talosan engedélyezték. A pártjelvény-elkobzásokat és az egyéb inzultusokat
a Magyar Párt Ventúr utcai székházában jelentették be a sértettek naponta
több tucat alkalommal. Erre a durva atrocitásokkal teli időszakra a balol
dali Fábry Zoltán így emlékezett vissza: „A Magyar Párt, melyet a német és
szlovák fasiszta pártok avattak ellenlábassá, üldözött párt volt mindvégig…
Lehet-e az ilyen párt kollaboráns párt? Mióta szaggatnak le kollaboráns
pártok tagjainak kabátjáról pártjelvényeket kivezényelt FS-isták (Freiwillige
Schutzstaffel), Hlinka-gárdisták és Gestapók? Miért pofozzák a Magyar
Párt tagjait? Illaván az antifasisztákon kívül miért voltak csak magyarpártiak
internálva?„ Fábry Zoltán kérdéseire Esterházy politikusi, pártvezetői
ténykedése adja meg a választ. Ez a tevékenység ugyanis az „antifasizmus
kockázatának„ példátlanul korai és nyilvános vállalását jelentette, amelyet a
Szlovákiában maradt magyarság is támogatott. Mindez természetszerűleg
azzal a következménnyel járt az itt élő magyarság számára, hogy kirekesztett
helyzetbe került. Elesett az államilag garantált viszonylagos jólét minden
juttatásától, és naponként kellett szembesülnie a fizikai fenyegetettséggel is.
„Esterházy János vezetésével a Magyar Párt megmaradt korszerűtlen ala
kulatnak. A régi keresztényszocialista funkcionáriusok igazgatták, immár
azzal a különbséggel, hogy most egy demokráciaellenes, totalitárius légkör
ben tegnapi stílusú konzervativizmusuk egyre progresszívebb tényezőnek
mutatkozott: tüntetésnek az elsüllyedt polgári jogrend és civilizáció emberi
értékrendszere mellett. Ez a szervezet a maga régies szellemével, tisztessé
gesen konzervatív nonkonformizmusával tetőt, valamelyest jogvédelmet,
bátorítást jelentett a ránk zúduló katasztrófában„ írta visszaemlékezései
ben a szociáldemokrata eszméket valló Peéry Rezső író.
1939. április 20-án hivatalosan is betiltották az addig megtűrt Szlovenszkói
Magyar Kultúregyesület működését. Esterházy János április 22-én, a ma
gyar kisebbséget ért jogtalanságok miatt nyílt levéllel fordult dr. Tiso mi
niszterelnökhöz. A magyarságot ért atrocitások azonban tovább folyta
tódtak, hiszen Tiso kezdettől fogva ellenszenvvel viszonyult Esterházy ,
a magyarokat tartva minden rossz okozójának Szlovákiában.
A magyarsággal szemben elkövetett sérelmek orvoslásaként 1939. május
12-én Esterházy a következőket kérte Vojtech Tuka miniszterelnök-he
lyettesnek írt levelében:

1. a SZMKE működésének engedélyezését;
2. a párt gyűléstilalmának felfüggesztését;
3. a cserkész-alapszabályok jóváhagyását;
4. a magyar szakszervezet alapszabályainak jóváhagyását;
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5. a ligetfalusi magyarok kishatárforgalommal való beengedését Po
zsonyba;

6. a nemzeti színek használatának engedélyezését;
7. a nemzeti zászló használatának engedélyezését;
8. a magyar himnusz éneklésének engedélyezését;
9. magyar önvédelmi gárda felállításának engedélyezését;

10. a munkáselbocsátások felülvizsgálatát.

A hatodik és a hetedik pontot illetően a pártvezetőség döntése alapján a
későbbiekben a Magyar Párt kompromisszumként megelégedett a párt
színeinek azaz a zöld-fehér színnek és turulmadaras jelvénye használa
tának az engedélyezésével. Ehhez a hatóságok hozzá is járultak. Az egyéb
kérések engedélyezésére azonban vagy csak jóval később, vagy sohasem
került sor. Jellemző ebből a szempontból a magyar cserkészet betiltásának
ügye, melyet látszólag az ellenséges angolszász ideológiai hatás kiküszö
bölése miatt rendeltek el, a valóságban azonban az ifjúság magyar szellemű
nevelését igyekeztek vele megakadályozni. A helyi szervekkel végrehajtatott
betiltást krimibe illő rendőrségi vizsgálat, kihallgatás-sorozat stb. előzte
meg. A hatalom az egyébként virágzó magyar cserkészmozgalomban a sa
ját szervezésű Hlinka Ifjúság vetélytársát látta, másrészt minden szervező
désben „államellenes összeesküvést„ sejtett. A Magyar Pártban ezért időről
időre felmerült egy külön fegyveres testület felállításának gondolata, erről
azonban a hatalom hallani sem akart. Később, amikor egy hasonló elneve
zésű szerveződést a náci szellemiségű nevelés céljából akartak létrehozni, a
kezdeményezést maga Esterházy utasította vissza. A korábban virágzó
tevékenységet folytató szlovákiai magyar cserkészet a tiltás ellenére a Kis-
Kárpátok Turista Egyesület égisze alatt működhetett egy ideig.
1939. május 12-én, az Egyesült Magyar Párt vezetőségi ülésén, Esterházy
János újra a hit és a kitartás fontosságát hangoztatta a szlovákiai magyar
pártvezetők előtt. Többek között a következőket mondotta: „Változatlanul
hangsúlyozom, hogy mi a szlovákokkal egy talajból nőttünk ki. Nem hatal
mi, de természeti, gazdasági, geopolitikai és hasonló magasabb erők for
rasztottak minket, magyarokat, velük egy közösségbe. A magyar és szlovák
népnek lelke föltétlenül összhangba hozható, és azt összhangba is kell hoz
ni, mert sok a közös lelki adottságunk. Ha a magyar és a szlovák egymás
ellen fordul, annak mindkettő a kárát vallja. Természetellenes és ezért eleve
bukásra van kárhoztatva minden olyan törekvés, amely meg akarja bontani a
Kárpátok alján egymásra utaltan élő népek lelki és gazdasági közösségét. Ez
vonatkozik természetesen a magyarok és szlovákok viszonyára is. [...] Tör
ténelmünkből megtanulhattuk, hogy az isteni igazságszolgáltatás elől nem
térhet ki senki, ha talán el is kerüli az emberi igazságszolgáltatást, és megta
nulhattuk azt is, hogy csak olyan törekvés jut diadalra, amelynek mártírjai
vannak.„

Ugyanazon a napon látott napvilágot a pozsonyi magyar tanítóképzés meg
szüntetéséről szóló hír is. Június 4-én és minden évben egészen 1945-ig,
nem véletlenül épp ezen a napon minden eddiginél nagyobb tömeg vett
részt a hagyományos magyar zarándoklaton a Pozsony melletti Mária-
völgyben, ahol Esterházy János beszéddel köszöntötte a résztvevőket. A
zarándoklat egyúttal békés demonstráció is volt a magyar kisebbségi jogok
megadásáért.
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Az egésznapos zarándoklatot több, közösségi összefogásról tanúskodó
rendezvény is követte. Ilyen volt többek között az a gyűjtés melyet a Ma-
gyar Párt aktivistái a magyar kisebbséghez tartozó, rászoruló szegény csalá-
dok megsegítésére június 20-án szerveztek Pozsony utcáin, s melynek
köszönhetően mintegy 122 000 korona önkéntes adományt szedtek össze.
Az adományt elsősorban az ifjúság támogatására szántak. A pozsonyi utcai
gyűjtésbe a Magyar Párt apraja-nagyja bekapcsolódott, de a szervezésben
mégis a „hölgyszakosztály„ járt az élen. A fillérekből és koronákból össze-
gyűlt összeg értéke arányaiban meghaladta a pozsonyi németek és szlová-
kok hasonló jellegű gyűjtéseinek eredményeit. Esterházy János ezzel kap-
csolatos nyilatkozatában nem véletlenül mondta, hogy „az itteni magyarság,
amely ilyen nehéz körülmények között ilyen bámulatra méltóan sietett
segítségére a nálánál talán nehezebb helyzetben lévő testvéreinek, ifjúságá-
nak, nyugodt lehet, hogy csak szebb és jobb jövő elé nézhet„. A magyar-
sággal kapcsolatos gazdasági ügyek áttekintésére a párt június 23-án Gaz-
dasági Tanácsot hozott létre.

A magyarellenesség államilag megtűrt jelenségére Jozef Tiso 1938 de
cemberében Privigyén elmondott beszédének egyetlen mondata is elégsé
ges magyarázatot adott: „A magyarok, akik szintén élnek Szlovákiában,
irigylik a németektől, hogy annyi jogot adtunk nekik. Ezt válaszolom erre:
jöjjenek velünk, ahogy a mi németjeink jönnek, s akkor ugyanannyi jogot
fognak kapni.„

Esterházy válasza nem sokáig késett: „Mi sohasem irigykedtünk, és nem is
fogunk irigykedni amiatt, ha egy nemzetiség bizonyos eredményeket ér el.
Mi tisztán csak arra szorítkozunk, hogy rámutatunk: a magyarság még nem
kapta meg azokat a jogokat, amelyeket a németeknek megadtak. De még
azoknak a jogoknak sem vagyunk birtokában, amelyeket a bécsi egyezmény
alapján a szlovák kormány köteles nekünk megadni...„ Hogy mely hiá
nyosságokról van szó, kiderül egy, a Magyar Párt vezetői által készített
beadványból, melyben többek között a következőket olvashatjuk: „Mi van
meg a németeknek, és mi nincs meg a magyaroknak?
1. 1938 októbere óta a német népcsoportnak államtitkársága van...

Mint államtitkár Karmasin mérnök működik, akinek kinevezését
azonban mind ez ideig hivatalosan nem tették közzé. Magyar állam
titkár és magyar államtitkárság nincs.

2. Az iskolaügyi minisztériumban f. év márciusában külön német ügyosz
tályt állítottak föl, amely önállóan intézi a németek minden iskolaügyét.
Ilyen magyar ügyosztály nincs.

3. A németek nyíltan vallhatják magukat Hitler és a nemzetiszocializmus
követőinek, nyíltan énekelhetik a nek nevezett dalaikat.
A magyarok Horthyt nyilvánosan nem ünnepelhetik, a t nem
énekelhetik.

4. A németek minden korlátozás nélkül szabadon használhatják kampós
keresztes [sic!] zászlójukat és jelvényüket. A magyar címer és a magyar
nemzeti színek használata ezzel szemben tilos, sőt egyes járásokban az
Egyesült Magyar Párt jelvényét sem engedélyezik.

5. Hitler képe szabadon használható és terjeszthető, Horthy képét leg
újabban elkobozzák.
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6. A németek Freivillige Schutzstaffel (FS) nevű alakulatának megszer
vezését megengedték. Egyenruháját elismerték. Ez az alakulat gyakran
mint hivatalos karhatalom is szerepel. Ezzel szemben magyar gárda
megalakítását nem engedélyezik.

7. A németség részére Pozsonyban közjegyzőt neveztek ki. Magyar köz
jegyző sehol sincs.

8. Önálló német szakszervezet működését engedélyezték. Magyar szak
szervezet működése elé akadályokat gördítenek, mint ezt más helyen is
megemlítjük.

9. A németek felvonulásai, nyilvános gyűlései minden korlátozás nélkül
folyhatnak le. A magyarok nyilvános rendezvényeit nem engedélyezik.

10. Németeket köz- és magánüzemekből hatósági intézkedés alapján nem
bocsátottak el, se ki nem utasítottak. A magyarokkal ez állandóan és
rendszeresen fordul elő.

11. A németeknek Pozsonyban van két bankjuk, magyar bank nincs. Né-
met szövetkezeti központ van, magyar nincs.

12. A német színészet Pozsonyban akadálytalanul működhet, a magyar
nem.

13. A német sajtóval szemben a cenzúra elnéző, a magyarral szemben
kíméletlen. Németországi lapok korlátozás nélkül jöhetnek Szlová
kiába, magyarok csak szórványosan.„

A felsorolás kimondatlanul ugyan, de a magyar kormány felé érzékeltetni
kívánta azt a sajnálatos tényt is, hogy amíg a szlovákiai német kisebbséget
anyaországa, Németország jelentős támogatásban részesíti, ugyanez a tá
mogatás a magyar kormány részéről csak csurran-cseppen.
Esterházy mindezek ellenére nem tartotta szükségesnek, hogy a szlovákiai
német kisebbség pártjával szorosabb együttműködésre lépjen. Franz Kar
masinnal, a szlovákiai Német Párt vezetőjével abban állapodott meg, hogy
nem lesznek a vezetőség szintjén találkozások, hanem a két csoport közti
félreértések eloszlatására, illetve a vitás kérdések megoldására egy paritásos
bizottságot állítanak fel, amely a sajtó és a politikai kérdésekről folytat tár
gyalásokat. E bizottság létrejöttéről, illetve későbbi működéséről azonban
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nem sokat lehetett hallani. A németeknek az együttműködés nem állt külö
nösebben érdekükben, a magyarok viszont nem törekedtek egy tisztázatlan
hátterű kapcsolat ápolására.
Esterházy 1939 húsvétjára írott cikkében továbbszőtte a szlovák–magyar
viszonyról megfogalmazott korábbi gondolatait, amennyiben a megbéké
lést Közép-Európa biztonsági kérdéseként tüntette fel. Hozzátette, hogy a
megbékélés előfeltétele a magyar kisebbség részéről megvan, hiszen a ma
gyarság mindig is konstruktív módon viszonyult az önálló szlovák állam
hoz. Szlovákia jóléte és boldogulása viszont attól függ, ha a területén élő
minden nép és nemzetiség jól érzi magát s „egyenlő jogok és egyenlő köte
lességek felett rendelkezik„ „A magyarság ellen szított mesterséges ellen
szenvnek meg kell szűnnie„ írta Esterházy, és ha ez a magyar kisebbség
magatartásán múlik, akkor „ne legyen hiány a kitartás, a türelem, a becsüle
tesség értékeiben„ a magyarság soraiban. Írásának végén a politikus a ma
gyar kisebbség és a nemzet sorsát is a krisztusi igazság oltalmába helyezte.
Esterházy meggyőződése szerint a magyarsággal szembeni ellenszenv meg
szűnésének érdekében újra és újra a szlovák magyar egymásrautaltságot kell
hangoztatni. Az EMP végrehajtóbizottsági ülésén kijelentette: „Ha a magyar
és a szlovák egymás ellen fordul, ennek mindkettő kárát vallja„, majd ki-

fejtette: „Az itteni magyarság nevében teljes nyíltsággal és őszinteséggel
jelentkeztem konstruktív munkára. Sajnos, a legteljesebb jóakaratunkat, úgy
látszik, egyes tényezők vagy meg nem értették, vagy félreértették, mert nem
tudom magamnak másképp megmagyarázni azt, hogy helyzetünk itt március
óta minden tekintetben lényegesen rosszabbodott.„ Példaként felhozta az Új
Hírek és a SZMKE betiltását, a gyűléstilalalmat, a szociális és kulturális
kérdésekre vonatkozó elintézetlen beadványok sokaságát, a nyugdíjak ki nem
fizetését, a Hlinka-gárda tagjainak terrorját, akik „igen sok esetben saját sza-

kállukra minden jogi alapot nélkülözve elfogták embereinket, és azokat bör
tönbe juttatták„. Ezután Esterházy Jozef Tisonak a nemzetiségek helyzetével
is foglalkozó nyitrai beszédét idézte, melyben a szlovák politikai vezető a
nemzetiségek szlovák állammal szembeni lojalitását kérte számon. A magyar
politikus a következőket fűzte hozzá ehhez a kijelentéshez: „A szlovákiai
magyarság teljes egészében mindig lojálisan viselkedett a szlovák állam iránt.
Ennek legjobb bizonyítéka az, hogy egyetlenegy országos vagy helyi viszony-
latban lévő vezető vagy rendes párttagunk ellen a mai napig a fennálló tör-
vények alapján bírósági eljárás nem indult, s hogy miért nem indult, erre
egyszerű a válasz: mert nem volt ok rá. […] Annak, hogy bárki bárhol is
öntudatosan vallja magát magyarnak, szlováknak vagy németnek, nem sza-
bad maga után vonnia azt, hogy ebből akár az egyénnek, akár a népcso-
portnak bárminemű hátránya származhassék. Ha itt, Szlovákia területén egy
ultrasoviniszta szlovák úgy véli önálló hazájának érdekeit legjobban szolgálni,
hogy egy nyitrai, pozsonyi, eperjesi vagy besztercebányai magyarnak a
pártjelvényét leszakítja, vagy őt nemzeti érzésében provokálólag sérti, úgy ez
az ultrasoviniszta szlovák éppúgy árt hazájának, mint ahogyan árt az a
magyarországi ultrasoviniszta magyar, aki akár szóval, akár tettel igyekszik a
magyarországi szlovákok nemzeti fejlődését megakadályozni vagy gátolni.„

Esterházy tisztán látta, s több ízben is megfogalmazta, hogy a túlburjánzó
„nacionalizmus rombolóvá is válhatik, ha nem fogadja el az egyetemes
humanitás és a keresztény gondolatvilág korlátozásait„. Ezért a soviniszta
kilengésekkel szembena maga részéről a humanista és a keresztény értékrend
következetes képviseletét igyekezett szembeállítani a legnehezebb időkben is.
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Szüllő Géza,
az Országos Keresztényszocialista
Párt Esterházy előtti elnöke,
egyben Esterházy politikai pályájának
elindítója és későbbi támogatója

A Magyar Párt Nyerges utcai új irodájában 1939. július 1-jén házkutatást
tartottak. Először az éppen jelenlévő Esterházy János a detektíveket, mivel
nem volt házkutatási engedélyük, kiutasította a párt irodahelyiségéből.
Azok néhány óra múlva, immár az engedély birtokában visszatértek, meg
tartották a házkutatást, lepecsételték az irodahelyiségeket, íróasztalokat, s
kihallgatták a párt három tisztviselőjét. Terhelő bizonyítékot azonban nem
találtak.

Esterházy első hosszabb felszólalását a szlovák alkotmány parlamenti
vitája során mondta el. Beszéde elején megemlékezett a magyar alkotmá
nyozás ezeréves hagyományairól, majd elmondta, hogy a szlovák alkotmá
nyozásnak „keresztény gondolattól áthatva„ az „önrendelkezési jog„ és az
„etnikai elv„ két pillérére kell épülnie. Mindennek a magyarázatát is meg
adta beszéde további részében, ahol arra figyelmeztetett, hogy az „új esz
meáramlatok„ által felfokozott és nyilván túlzásokba hajló „nemzeti öntu
dat mérséklése már csak a keresztény felebaráti szeretet törvénye útján válik
lehetségessé„ „Ez olyan adottság mondotta amellyel feltétlenül szá
molni kell, hacsak nem akarjuk az itteni állami életet megrázkódtatásoknak
kitenni.„ Esterházy szerint ebből nem következhet más, mint hogy az itteni
népcsoportok mindegyikének meg kell adni, és az alkotmányban biztosítani
kell mindazokat a lehetőségeket, melyek szükségesek a nemzeti létük meg
éléséhez. Ezek a lehetőségek: „a teljes egyenjogúság, a korlátlan szabadság
jogok s az önrendelkezési jog „ Ez utóbbi fogalmak hangoztatása nem
még követelése önmagában is szentségtörésnek számított a totalitariz
must építő szlovák viszonyok közepette.
Esterházy az alkotmányozás egyik legfontosabb elvi követelményeként
emelte ki azt az elvitathatatlan tényt, hogy „itt a Kárpátok alján nem egy nép
él, ez nem egy népnek az élettere hogy a modern frazeológiából merítsek
, hanem, hogy itt a határokon belül és kívül az évszázados sorsközösség

által egymásra utalt népek helyeződtek el, és nemcsak keresik, hanem kö
vetelik is mindazt, ami erkölcsi, szellemi, anyagi és gazdasági létük fenn
tartásához szükséges. Ebből a gondolatból következik az is, hogy itt az
alkotmánytörvény útján sem létesíthető olyan új rend vagy rendszer, mely
ellenkeznék az itt élő nemzetek, legyenek akár szlovákok, magyarok, néme
tek vagy ruszinok, lelkében évszázadok óta meggyökeresedett és tradícióvá
vált gondolatvilággal, vagy ellenkeznék mindnyájunk geopolitikai (!) hely
zetével„

Esterházy már a szlovák államiság kezdeti szakaszában meglepően világo
san látta a tekintélyelvűség okozta jogrendbeli torzulásokat is. Mindezek
megfékezésére is alkalmat látott az alkotmányozás során, „mert ha a tekin
télynek tisztelete túlzásokban merül ki, úgy az a minden egyént megillető
szabadságjogok csorbításával és végül teljes elveszésével is járhat„.
Esterházy számára az is világos volt, hogy a legszebben hangzó szabadság
jog is csak papírjog marad abban az esetben, ha betartásának biztosítékairól
nem gondoskodik az alkotmány. „Nagyon jól tudjuk, hogy a csehszlovák
alkotmány papíroson sok mindent megadott, amit azután a gyakorlatban és
életben nem tartott meg. Az alkotmánytörvényben tehát meg kell adni azo-
kat a biztosítékokat is, amelyek alkalmasak arra, hogy a megadott jogok
megsértésének legcsekélyebb kísérletét is megtorolják vagy jóvátegyék.„
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Nem titkolta el véleményét az alkotmányból hiányzó sajtónyilvánosság
ügyében sem „holott ez a véleménynyilvánítási szabadságnak egyik legfon
tosabb tényezője és emellett a közéleti tisztaságnak egyik nem mellőzhető
őre„. Ezzel kapcsolatban rámutatott a korabeli cenzúra diktatórikus gya
korlatára „amely miatt lehetetlenné válik a közállapotoknak és hatósági
intézkedéseknek olyan teljes tárgyilagosságú bírálata is, amely csak az állam
érdekeit szolgálja„.
Külön szólt az alkotmánynak a magyarokat közelebbről érintő fejezeteiről
is. A szabad önszerveződés hiányára rámutatva elmondta: „...hiányos annak
a megállapítása, hogy valamely nemzetcsoportot milyen párt jogosult kép-
viselni. Ki állapítja ezt meg? Ha ez tisztán a kormány kényétől-kedvétől
függ, amit nem tudok elhinni, úgy ez egy olyan labilis alap, melyet
semmiképpen sem fogadhatnánk el.„

Az alkotmánytervezet 95. szakasza a reciprocitás elvéről kimondta, hogy a
nemzeti csoportokra vonatkozó és az alkotmányban lefektetett jogok csak
annyiban érvényesek, amennyiben az illető nemzet anyaországában a szlo
vák kisebbség a valóságban is élvezi ugyanezeket a jogokat. Esterházy szerint
ezt a szakaszt egyszerűen törölni kellene az alkotmányból „mert ez ellen
kezik azzal az egyenlőséggel, mely minket, nemzeti csoportokat, itt megillett,
és a mi jogaink érvényesülését olyan körülményektől teszi függővé,
amelyeknek irányítása rajtunk teljesen kívül áll. Beleszólást jelent ez azután
végeredményben egyes külállamok belső viszonyaiba is, és ami szintén
fontos, nem találok expedienst arra, hogy milyen fórum legyen döntő ebben
a kérdésben. Mert ha egyoldalúan a szlovák kormányra hárulna a döntés, úgy
ez teljesen szokatlan és legkevésbé sem megnyugtató eljárás volna, és az itteni
nemzetcsoportokat kiszolgáltatná a kormány szándékainak és akaratának.„

Hasonlóképp bírálta a VII. fejezet rendiségről szóló részét is amely mint
mondotta „nem tartalmaz egy szót sem a nemzeti csoportokról, holott
éppen az egyenlő elbánásból folyóan el nem képzelhető, hogy a rendi cso
portokon belül a különböző nemzetiségek, amelyek természetesen kisebb
ségben lesznek, állandó kisemmizés tárgyaivá váljanak„. Esterházy kijelen
tette, hogy az állam építésében mindeddig mellőzött magyarság önmagát
továbbra is a szlováksággal egyenlő jogú „államalkotó népnek„ tekinti.
„Éppúgy, mint a szlovák nemzet, mi is a krisztusi igazságok szolgálatába
szegődtünk, mert erre kötelez múltunk is, minden szociális gondolatot a
magunkénak vallunk, és ha nemzeti céljaink mellett rendületlenül kitartunk,
ezzel sohasem akarunk bárkitől és bármit elvenni, hanem csak azt kérjük,
ami minket az isteni törvények szerint feltétlenül megillet. Olyan szempon
tok ezek, amelyeknek elfogadása és honorálása csak azt bizonyítaná, hogy
itt közös az akarat és közös a szándék az itteni népek együttes boldogulásá
nak megalapozására„ – fejezte be beszédét Esterházy János.
Esterházy nagyívű beszéde után Alexander Mach, a társadalom egészét is
érintő felvetéseket megkerülve csupán a kisebbségi kérdésre vonatkozó
bírálatra válaszolt.: „A nemzetiségi kisebbségek jogai nálunk a valóságban
annyiban érvényesülnek, amennyiben a szlovák kisebbség jogai érvényesül
hetnek az adott kisebbség anyaországának területén. Érdekes, hogy épp ez a
paragrafus adott okot Esterházy képviselő úrnak arra, hogy kritizálja az
alkotmányt„ mondotta.
A végszavazásnál Esterházy az alkotmánytervezetet annak ellenére is elfo-
gadta, hogy észrevételeit mellőzték, de hangsúlyozta, hogy a „szlovák nem-
zet rendkívüli, felelősségteljes és súlyos feladat előtt áll„.
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A szlovák országgyűlés 1939. július 25-én a közigazgatási reform bevezeté
sét tűzte napirendre Esterházy másodmagával jelentkezett a kérdés vitájá
ban felszólalásra, s a törvényjavaslat hiányosságainak elemzésével a totális
államberendezkedés alapjairól mondott lesújtó véleményt. Bírálta, hogy az
új szlovák közigazgatási törvény amely hat megyére osztva Szlovákia te
rületét visszaállította a megyerendszert a magyaroknak nagy csalódást
jelentett. Az új szlovák megyékben ugyanis egy tizenkét tagú zsupáni tanács
lett a korlátlan úr. Esterházy leginkább a megyegyűlések útján megvalósuló
„megyei önkormányzatot„, „a megye közönségének széles körű autonó
miáját„ hiányolta, mert így „a kinevezési rendszer lesz a predomináló, nem
pedig a választás. Vagyis a felülről lefelé és nem az alulról fölfelé való ki
építés a lényege a megyei életnek. Ha az alkotmánytörvény nem is mondja ki
a korlátlan tekintélyi elvet és a totalitást, félő, hogy ebben a megyei rend
szerben alfától megáig ez fog megvalósulni„.
Ezek után elmondta, hogy a magyarok a csehszlovák uralom alatt minden
kor az autonómia gondolatának voltak hívei és harcosai. Ebben a küzdel
münkben együtt haladtak a Szlovák Néppárttal. Most viszont, amikor az
uralomra került Szlovák Néppártnak módjában állna érvényt szerezni az
autonómia gondolatának, „amelyért két évtizeden át valóban példás kitar
tással és elánnal harcolt, mint valami hasznavehetetlen dolgot lomtárba he
lyezi azt, és ezzel az új megyerendszerrel a kísérletezés útjára lép„.
Követelte, hogy a megyei tanácsok mellett felállítandó szakbizottságokban
„tekintet nélkül politikai állásfoglalásukra és nemzetiségükre helyet kap
janak különböző szakemberek, akik teljes hozzáértéssel rendelkeznek a bi
zottságuk hatásköréhez tartozó ügyekben. Nem értem meg, miért kell ezen
bizottságok tanácskozásainak bizalmasnak lenniük, mert ez a nyilvános
ellenőrzés szempontjából feltétlenül hátrányos„.
Bírálta az új megyei adórendszer bevezetésének tervezetét is, a bürokrácia
elburjánzásának számtalan lehetőségét és azt a tényt, hogy a közigaz
gatásilag fontos pozíciók betöltésére nem az élettapasztalattal, emberisme
rettel és a közigazgatási törvények ismeretével rendelkező alkalmazottak
kerül .
Rámutatott az egyes közigazgatási hatóságok visszaéléseire is. Ezek a Szlo
vákia és Magyarország közti nemzetközi egyezmény ellenére „derűre-bo
rúra nagy számban utasítják ki azokat a magyarokat, akik kétségtelenül
szlovákiai állampolgárok, még ha illetőségük a visszacsatolt területre esik
is„. Ugyanígy, a hatóságok több helyütt akadályokat gördítenek „a magyar
párt szervezkedése elé, magyar vezető pártemberek ellen eljárást indítanak,
minden alapos ok nélkül, a pártjelvény, a pártfeliratok használatát megtilt
ják„, végül megemlítette, hogy „állandóan folynak a letartóztatások és
internálások, s ennek olyan magyarok az áldozatai, akiknek semmi egyéb
nem róható fel bűnükül, mint gerinces magyarságuk„. Kérte, hogy a kor
mány, illetve a belügyminisztérium általános rendelettel és utasítással szün
tesse meg a magyarok üldözését.
Végül nem kis keserűséggel hangjában, a következő szavakkal fejezte be
beszédét: „Hinni szeretném, hogy az új közigazgatási törvény új szellemet is
fog meghonosítani, amelynek nem lesz éle senki ellen, hanem egyenlően
mér, és azt, aki híven teljesíti kötelességét az állam iránt, nem szorítja háttér
be, és nem zárja ki az egyenlő jogokból. Az ilyen új szellemtől nekünk, ma
gyaroknak nem kell tartanunk, mert állampolgári kötelességünket becsü
letesen fogjuk teljesíteni.„74
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1939. október 26-án Jozef Tiso köztársasági elnökké választották. Utóda a
miniszterelnöki székben Vojtech Tuka lett. Ő terjesztette be a szlovák kor
mány programtervezetét a parlament el . Esterházy november 28-án, az új
kormány programja kapcsán kifejtette, hogy a magyarság képviseletében
ugyan üdvözli az új kormányt, és annak „hatalmas munkaprogramját„, de
rögtön felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy beruházási és egyéb „grandi
ózus tervek„ gazdasági és pénzügyi fedezetéről, szakemberekre épített
megalapozottságáról egy sor sem szerepel az előterjesztett programban.
Arra figyelmeztette képviselőtársait, hogy „a mai időben jobban, mint
bármikor, távol kell tartanunk magunktól bármilyen romanticizmust, áb
rándokat és fellegvárakkal való önámítást. [...] A fő elv szerintem nem lehet
más, mint hogy főleg a magunk erejére számítsunk és építsünk.„

Nem hallgatta el fenntartásait a »nemzeti állam« fogalmának túlhangsú
lyozása miatt, mert „a szlovák nemzet fiai lennének ilyen esetben az I. osz
tályú állampolgárok, a többi népcsoport pedig a II. vagy III. osztályú! „

Hiányolta a kisebbségek nyelvi jogait külön szabályozó törvényt, s részlete
sen kitért a magyarságot Szlovákiában érő sérelmekre. Elmondta, hogy
annak ellenére, hogy az itt élő magyarságot „mindenkor alkotmányos érzék,
jog- és törvénytisztelet jellemzi„, mindez eddig mégsem talált elismerésre „a
mértékadó körökben„, amit Esterházy a parlament színe előtt „az egyes té
nyezők politikai rövidlátásából„ eredeztetett. Érthetetlennek tartotta, hogy
„kinyújtott baráti jobbunkra„ „számos hivatalos hely és közeg„ ellenséges
érzülettel, bizalmatlansággal és néha a gyűlöletig fokozott rosszindulattal
válaszolt.
A sérelmeket konkrét példákkal érzékeltette. Többek közt kitért arra, hogy a
magyar iparosoknak, ha iparengedélyhez akarnak jutni, akkor azt előbb a
rendőrségnek kell véleményeztetniük, mintha minden magyar iparos
legalábbis potencionális bűnöző lenne; hogy az Egyesült Magyar Pártban
kisebbnagyobb szerepet betöltő személyek mind feketelistán szerepelnek, s
ez csak akkor derül ki, amikor útlevelet vagy külföldre való utazáshoz enge-
délyt kérnek, és nehézségeik támadnak, vagy amikor elveszik rádiójukat,
vagy megtagadják tőlük a fegyverviselési engedélyt, amikor ellenőrzik a
levelezésüket, holott büntetlen előéletű, dolgos, komoly emberekről van
szó.
„Mindezekre esetleg azt mondhatná valaki folytatta Esterházy , hogy
meg lehet élni anélkül, hogy az ember külföldre utazzék, vadásszék, levelez
zen, rádiót hallgasson. … Én belátom, hogy lehetnek olyan rendkívüli
viszonyok, amikor talán megokoltak mindezek a korlátozások, de ha ilyen
rendkívüli viszonyok ténylegesen bekövetkeznek, úgy az ilyen korlátozás
föltétlenül [az] egy országban élő összes polgárra kell, hogy vonatkozzék és
nem csak egy nemzetiség tagjaira. Ha azonban azok rendszeressé válnak, és
nyilvánvaló, hogy egy teljesen megokolatlan, mesterségesen táplált bizal
matlanságnak túlhajtásai, és fő okuk az, hogy az illetők, akik ellen irányulnak

magyarok, akkor vétkes mulasztásnak kell fennforognia azok részéről,
akik az ilyen gyakorlatnak kifejlődését nem akarják észrevenni.„ Rámuta
tott, hogy e hátrányos megkülönböztetés miatt a magyarságnak „könnyen
megrendülhet a bizalma a felelős kormánytényezők igazságszeretetében,
komolyságában és bölcsességében, ha napról napra kell tapasztalnia, milyen
nagy űr tátong egyrészt a szép szavak és elvek, másrészt a tettek és valóság
között„
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Elmondta azt is, hogy hovatovább „a magyarok nyilvános helyen nem be
szélhetnek magyarul, nem viselhetik a pártjelvényt, nem járathatnak magyar
újságot, nem talán félelemből, hanem csak azért, mert el akarnak kerülni
minden inzultust. Erre a tartózkodó magatartásra én adtam az utasítást,
mert tudom, hogy provokációnak szeretnek feltüntetni minden magyar
nemzeti megnyilvánulást. Mindenütt találhatók olyan újdonsült szlovák
hazafiak, akik nemrég még meggyőződéses csehszlovákok, marxisták vagy
kommunisták voltak mondotta , de ma a legtürelmetlenebbek és leghan
gosabbak. Az ilyen kaméleonok éppúgy ott fogják hagyni a mai rendszert,
ha egyszer úgy gondolják, hogy az ő egyéni érdeküknek ez már meg nem
felel, mint ahogy ott hagyták divatját múlt eddigi programjukat. Az ilyenek
től óva intem a kormányt „

A szlovák diktatórikus, tekintélyelvű rendszer kiépítésének a legelején
bátran kijelentette, hogy „a polgári szabadságjogok éltető elemei és kellékei
minden egészséges állami életnek„. Kifogásolta a magyar nyelv használa
tának korlátozását. „Egyenrangúságról szó sincs. Sőt olyan rendelkezés is
fenn áll, hogy köztisztviselő még a magánéletben és magánérintkezésben is
kerülje a magyar nyelvet.„

Szóvá tette a közhivatali állások magyarok előli elzárását és a magyar mun
kásokat sújtó elbocsátásokat. Külön kitért a Szlovákiából való kiutasítások
ra, melyek lebonyolításánál „szívet tépő jelenetek játszódnak le, amidőn a
minden írásbeli rendelkezés nélkül éjjel odazsuppolt szerencsétleneket
férfiakat, nőket, öregeket, fiatalokat egyaránt fenyegetések közben átker
getik a határon„

„Mire jó mindez? tette fel a kérdést Esterházy János. Csak nem akar ez
egy áttelepítési akciónak kezdete vagy kísérlete lenni? Mert erkölcsi haszna
nincs ebből az államnak, de gazdasági vagy anyagi haszna sem, ha dolgos
munkásokat, kereső iparosokat és más adófizetőket vagy olyanokat tesz ki a
határra, akiket jobbakkal legalább egyelőre nem tud pótolni.„

A nyelvi és gazdasági jogokon túl az egyesülési és gyülekezési szabadság
magyarokkal szembeni korlátozására is kitért. „Ha itt felvonulhat, gyűlést
tarthat akár a szlovák, akár a német, miért nem teheti ezt a magyar? Az
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Egyesült Magyar Párt színeinek, zászlójának használatában úgy látszik
valamilyen megoldhatatlan probléma rejlik, mert mind ez ideig nem tudtam
elérni ennek a kérdésnek tisztázását. Emberi ésszel nem fogható fel, hogy az
elnökválasztó parlamenti ülésen a kormány kívánságára oda kellett helyez
nünk a terembe zászlónkat, de ki tudja, minő kázus támadna abból, ha más
alkalmakkor azt kitűznők. A pártjelvényünk, párttábláink Istenem, milyen
ártalmatlan dolgok ezek helyenként és időnként vad támadások tárgyai
lesznek.„

Szóvá tette, hogy a magyarság országos kulturális és népművelő egyesüle
teinek, szervezeteinek működését 1939 óta nem engedélyezik. Még a Gyer
mekvédő Egyesület működését sem hagyták jóvá, annak ellenére, hogy
ezek politikai jellegű szervezetek. Elmondta, hogy a magyar szakszer
vezet betiltása munkások, magántisztviselők százainak okoz napról napra
fokozódó gondot, és értelmetlenül állnak e jelenség előtt. „Azelőtt volt ilyen
szakszervezetünk, most miért ne lehetne, amikor másoknak is megvan?„

Nem képeztek kivételt a magyar sportszervezetek sem. Feloszlatták többek
közt az „Eperjesen 40 éve alapított Egyesült Testnevelési Védegyletet
(ETVÉ)„ is.
Bírálta a Magyarország felé a szlovák hatalom által létesített „valóságos
szellemi zárat„. A szabad véleménynyilvánítás polgári szabadságjogáról el
mondta, hogy ma „már majdnem anakronizmusnak tetszik ez a fogalom
ma több bajt okoz, mint jót. A szabad szóra ma rossz idők járnak, s ez már
kóros tünet. Túl szigorúnak tartom azokat a megtorlásokat, amelyek
ezekkel járnak, akár rendőrségi fogdába, akár bírósági fogházba juttatják az
illetőt„ Bíráló hangnemben szólt arról is, hogy „a bűnvádi perrendtartás
nak a letartóztatásra és a vádlottakkal való bánásmódra vonatkozó rendel
kezéseit ma nem abban a szellemben kezelik, amely a törvény alkotói előtt
lebegett„ Ugyanígy nehezményezte, hogy a „besúgásnak, rosszindulatnak
túl sok befolyás jut, és a gyanúsított vagy vádlott gyakran nem védekezhet,
mert nem jut tudomására, ki, miért és mivel gyanúsítja vagy vádolja„

A visszaéléseknek, mint mondta, már halálos áldozatai is vannak. Ezután
tért ki arra, hogy „a közigazgatási úton munkatáborba utaltakkal való bánás
módon enyhíteni kellene. Ha már az úgynevezett munkatábor vagy
koncentrációs tábor, mint a modern kor egyik azt hiszem háborús vív
mánya mai életünkből ki nem küszöbölhető, legalább adjanak módot, hogy
az, akit internálni akarnak, nyilatkozhasson és védekezhessen, mielőtt be
utalják, és ne függjön az internálás tartama előtte és előttünk ismeretlen
körülményektől. A keresztény felfogás, amely az állam egyik alappillére,
még a bűnösök és büntetések kérdésében is ellentétben áll a »Macht geht
vor Recht« gyakran kényelmes, de végeredményben nagyon mulandó és
mindig ártalmas praktikáival. Ellenkezik a polgári szabadság és a büntetőjog
céljaival, hogy az internáltakkal szabadulásukkor reverzálist íratnak alá,
amellyel lényegesen korlátozzák politikai és nemzeti szabadságjogaikat „

Súlyos szavakkal illette a szlovák iskolapolitikát is, amely mint mondotta,
képtelen szakítani a „csehszlovakizmus rendszerével és módszereivel,
éppen az iskolaügy terén„. Elmondta, hogy az iskolaügyi minisztériumban
nincs „magyar ügyosztály„, sem „magyar iskolaügyi felügyelő, illetve
előadó„. Hiányolta, hogy a magyar népcsoportnak nincs képviselője, sem a
parlamenti, sem egyéb más olyan bizottságban és szervben, amely iskola
ügyekkel foglalkozik. A magyar iskolák felügyeletét nem magyar tanfel
ügyelők végezték, mint ahogy gyakran neveztek ki szlovák igazgatót és
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szlovák tanerőket magyar iskolákba is. Elégtelennek nyilvánította a magyar
iskolák dotációs és beíratási rendszerét is, aminek következtében magyar
szülők több helyütt szlovák iskolába kellett, hogy beírassák gyermeküket.
Szóvá tette, hogy nem engedik magyar iskolák, magyar osztályok megnyi
tását, illetve a már működő magyar osztályokat szlovák tanintézetekhez
csatolják, a meglévőkben pedig több helyütt létszámleépítéseket hajtanak
végre. Mindezt az 1938. december 31-i népszámlálás adataira hivatkozva
teszik. Esterházy szerint azonban ezek az adatok nem lehetnek mérvadóak,
mert „ez a népszámlálás hevenyészve és célzatosan, azonfelül bámulatos
dilettantizmussal lett lebonyolítva„.
Követelte továbbá a „magyar óvodák, magyar tanonc- és ipariskolák, illetve
osztályok, női háztartási iskolák, földműves-tanfolyamok létesítését és a
magyar vándortanítás intézményesítését„, annál is inkább, mert ez ügyben a
magyarság több hivatalos kérelmére az illetékesek nem válaszoltak. Ester
házy biztosította a tanügyi kormányzatot, hogy „lesz elég magyar tanuló
bármely magyar iskolában, és tudunk megfelelő tanerőket is a kormány
rendelkezésére bocsátani„.
A pozsonyi tudományegyetemen a magyar nyelv és irodalom részére ma
gyar tanerővel működő magyar tanszéket követelt, a magyar diákok részére
pedig állami ösztöndíjakat, valamint a diákjóléti intézmények támogatását
kérte, éppúgy, mint ahogy ez a más nemzetcsoporthoz tartozó diákokat
megilleti.
Határozott hangon kijelentette, hogy „a különböző törvényekben részünk-
re biztosított intézményekhez magyar könyvtár, közművelődési testületek

változatlanul ragaszkodunk, és jogainkból semmit fel nem adunk. Helyet
kérünk a műemlékvédő bizottságban is, mint egyáltalában mindenütt, ahol
magyar szellemi alkotásokról, magyar történelmi értékekről, vagy bármely
vonatkozású magyar érdekekről van szó... Az a tendencia mondta Ester
házy , amely minket, magyarokat itt akár nem létezőknek, akár alacso
nyabb rendűeknek akarna feltüntetni, csak a félműveltek vagy elvakultak és
félrevezettek körében találhat követőkre. Ha az ilyen elemeknek időnként és
esetleg most is nagy a konjunktúrájuk, ez minket sem meg nem aláz, sem
meg nem riaszt, mert a történteket nem lehet meg nem történtekké tenni, a
folytonosság logikája ellen lehet vétkezni, de azt nem lehet felborítani, és az
örök igazságokat emberi erő és fortély soha sem fogja

kérdések kapcsán elmondta, hogy „Sine ira et studio kell meg
állapítanom, hogy a magyarság gazdasági helyzete ma rosszabb, mint volt a
csehszlovák uralom alatt„. A szlovákiai magyarságot a német kisebbség
gel ellentétben tervszerűen és rendszeresen szorították ki a gazdasági élet
egész területéről. Majd hozzátette, hogy a magyaroknak a német kisebbség
gel ellentétben nem lehet magyar szövetkezeti központjuk, magyar pénzin
tézetük, „amelyre szintén jogot formálunk, nem egyedül azért, mert magyar
érdekeket akarunk szolgálni ezzel, hanem azért is, mert ilyen pénzintézet
nek belekapcsolása az itteni gazdasági élet vérkeringésébe általános közgaz
dasági szempontból is csak áldásos lehet„

A részletekig precízen kidolgozott parlamenti felszólalását Esterházy ezek
kel a sokatmondó szavakkal fejezte be: „Mélységesen fájlalom, hogy a ma itt
velünk, magyarokkal, országszerte tapasztalható bánásmód azt a hitet lát
szik igazolni, hogy aki bántja a magyart, azt nem érheti semmilyen megtor
lás, sőt, ellenkezőleg, az dicsérendő és jutalmazandó cselekményt követ el.
[...] Sorsunk az Úristen kezében van! Önfegyelemmel, béketűréssel és kitar-
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tással vállaljuk a ránk háruló küzdelmeket. Azért vállaljuk így, mert nekünk
éppúgy, mint minden európai magyarnak, nemcsak magyar nemzeti, de
európai hivatásunk is van. Ennek tudata segít át a rosszindulatú emberi
mesterkedések akadályain, és erősít meg abban az örök hitünkben, hogy
mindenkor megálljuk helyünket ott, ahová az Úristen akarata helyezett.„

Ez, az akkoriban ritkán hangoztatott „európai hivatás„ nem egy szok
ványos szlogen, hanem Esterházy politikai működését kitöltő sőt azon
bevallottan felül is emelkedő nagyon is komolyan veendő küldetéstudat
ként volt jelen politikusi életében. Mindezt saját pártja és a szlovákiai ma
gyar társadalom irányában is egyre gyakra ban hango tatta: „Várakozva
kell tűrnünk és türelemmel kell várakoznunk, önfegyelemmel, higgadtan,
mert mostani helyzetünkben ezt parancsolja az a magasabb hivatás, melyet
nem egyedül nemzetünkért, de az is vállalnunk kell„ írta
egyik alkalommal, jelezve, hogy a nemzet érdeke felett va ónak tartja az
Eu ópa érdekeit. Vojtech Tuka miniszterelnök, Esterházy János beszédére
válaszolva elismerte, hogy az alkotmány szerinte bizonyos elkülönülést álla
pít meg a népcsoportok között, ezt azonban a magyar kisebbség provokatív
viselkedésével (konkrét példaként egy magyar zászló kitűzését hozta fel
Kelet Szlovákiában), illetve a reciprocitás elvével magyarázta. Tuka mi
niszterelnöknek ez az érvelése a későbbiek során általános válasszá vált. A
magyar kéréseket, követeléseket rendre vissza lehetett utasítani a magyar
országi szlovák kisebbség megoldatlan helyzetére hivatkozva. Hiába han
goztatta Esterházy, hogy a maga részéről kész bármikor, bármilyen ügyben
közbenjárni a magyarországi szlovákok érdekében a magyar kormánynál, s
ami tőle tellett e kérdésben, azt meg is tette. A többi nem rajta múlott.
Az 1939. december 21-én a következő évi költségvetés elfogadásáról szóló
vitában válaszolt Tuka miniszterelnök szavaira. Elmondta, hogy a recipro
citásnak ily gyakran és legtöbbnyire alap nélkül való hangoztatása, szerinte
veszélyes játék, mert a bizalmatlanság légkörét árasztva még inkább elmér
gesítheti a magyar szlovák viszonyt.
A költségvetéssel kapcsolatban bírálta az átgondolatlan adó- és beruhá
záspolitikát, a belügyminisztérium magas kiadásait, illetve a propagandára
szánt indokolatlanul nagy pénzösszegeket. Legélesebben azonban azt a
tényt bírálta, hogy a német nemzetiséggel szemben a magyar nemzetiségre
szánt tételek egyetlen költségvetési összegben sem jelentek meg. Felhívta a
kormány figyelmét „ne feledkezzen meg arról, hogy a szlovákiai magya
roknak nemcsak kötelességeik, de jogaik is vannak, amelyek betartására
éppúgy igényt tartanak, mint ahogy megkívánják tőlük azt, hogy ők minden
körülmény között betartsák és teljesítsék a rájuk háruló feladatokat„.
Bár Esterházy elsősorban érdekvédelmi szerepben lépett a szlovák parla
ment nyilvánossága elé, tévedés lenne azt állítani, hogy csak a kisebbség
politika szemszögéből látta és értékelte a szlovák politika és a szlovák
gazdaság helyzetét. Épp költségvetési felszólalásai bizonyítják, hogy kitűnő
áttekintése volt az országot uraló rendezetlen állapotokról és a gazdaság
valós helyzetéről.
Esterházy parlamenti felszólalásainak keserű hangját igazolja a párt egy
másik vezetőjének bizalmas hangú írása is, amely a szlovákiai magyarság el
keserítő szociális, politikai, gazdasági viszonyairól számolt be. Ebből meg
tudható, hogy a szlovákiai magyarságot a munkanélküliségen és a nehéz
gazdasági helyzeten kívül a szlovák hatóságok érthetetlen intézkedései is
sújtják. Nem engedélyezték háromszáz szegény sorsú szlovákiai magyar
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család gyermekének a Budapesti Gyermekvédő Liga költségén tervezett
háromhetes ingyenes balatoni nyaraltatását, magyar fiatalok magyarországi
cserkésztáboroztatást. Ennél azonban sokkal megdöbbentőbbek azok a
tények, melyek a Hlinka-gárda szlovákiai magyarokkal szembeni garázdál
kodásairól szólnak. A német mintára létrehozott, Alexander Mach parancs
noksága alatt állam az államban elv alapján működtetett Hlinka-gárda
„Szlovenszkó-szerte embereket vetett börtönbe, házkutatásokat tartott, és
rettegésben tartotta a békés és törvénytisztelő magyarságot„. 1939 áprilisá
ban csak Pozsonyban hatvanhárom magyart tartóztattak le. Egyiküket, név
szerint Bikszárdy Vince művezetőt, a Magyar Párt önzetlen pozsonyi mun
kás-szervezőjét, oly súlyosan bántalmazták, hogy belehalt sérüléseibe. A
gyilkosság eltussolására a börtönben kiállított reá vonatkozó jelentésben az
állt, hogy Bikszárdy a börtönben nyakkendőjével fölakasztotta magát. Az
eset azért is sokkolta a Magyar Pártot, s annak elnökét, mert 1939 augusz
tusában Esterházyt kérték fel: vállalja el Szlovákia legnagyobb testedző
egyesületének, a magyar sportolókat tömörítő Polgári Tornaegyletnek ko
rábban Pozsonyi Tornaegylet elnöki tisztségét, s Esterházy eleget tett a
felkérésnek. Bár a kegyetlenkedések egy rövid ideig abbamaradtak, a vidé
ki magyar pártvezetők elleni hajsza folytatódott. Ezt bizonyították az elle
nük foganatosított többrendbeli házkutatások, letartóztatások, az illavai
koncentrációs táborba való elhurcolások, vagy az ügyészségi fogházában
való, bizonytalan ideig tartó elzárások. Aranyosmaróton az EMP harminc
öt tagját tartóztatták le minden indok nélkül. A letartóztatottak között volt
ügyvéd, magántisztviselő, iparos, kereskedő, munkás, de szép számmal még
asszonyok is. A hatóságok nem voltak tekintettel az idős, beteg vagy sok
gyermekes egyénekre sem. A párt egy köztiszteletben álló tagját, dr. Kalch
brenner Hugó hatvanhét éves ügyvédet a tátraszéplaki szanatóriumból, az
orvosok tiltakozása ellenére, hajnali fél négykor hurcolták el Illavára. Az
illavai koncentrációs táborbanebben az időben mintegy száz magyar sínylő
dött, a különböző ügyészségi fogházakban pedig ennél is többen voltak.
Mindez „pedig csak egy kis töredéke azon sérelmeknek és megaláztatások
nak, amelyekkel nap nap után találkozunk„ olvasható a korabeli bizalmas
tájékoztatóban, melyből nem nehéz megállapítani, milyen lelki állapotban
lehetett a szlovákiai magyarság ebben az időben, s vezetőinek milyen körül
mények között kellett helytállniuk.
Esterházy helytállása talán épp ezért, egyre szélesebb körben így a hatá
rokon túl is elismerést váltott ki. Bár rendkívül lefoglalták a belpolitikai
események, mindig talált rá módot, hogy odafigyeljen és reagáljon a
magyarországi társadalmi-politikai eseményekre. A földreformmal kapcso
latos vitában például egy agrárföldrajzi kiállítás alkalmából elsősorban a
jó barátnak és harcostársnak vallott Teleki Pál eszméit támogatandó
táviratban üzente meg a magyar arisztokráciának, hogy a csehszlovákiai
földreform ugyan őt magát is megfosztotta birtokaitól, de ha kell, még
ennél nagyobb áldozatra is készen áll. A magyar arisztokrata társadalom
persze nemtetszéssel fogadta ezt a véleményt, így helyettük, az egész ma
gyar társadalom nevében Kodolányi János köszönte meg a Magyar Nemzet
hasábjain Esterházynak 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 éle
tet, bátrabban vállalja, következetesebben szolgálja, és most íme, Esterházy
János gróf tanítja ki nagybirtokos osztályunkat áldozathozatalból, sorsvál
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Esterházy János,
a szlovák parlament képviselője

lalásból, hitből, korszerűségből. Ő, aki ott maradt a kis töredékmagyarság
élén, egy sorsban vele, „ Az ügyben megszólalt Apponyi
György is, aki ugyancsak e lap hasábján szállt vitába Kodolányi Jánossal.
Az ügy hullámverése a magyar parlament falai közé is bejutott. Az Új Hírek
is idézte Porubszky Géza képviselő beszédét, melyben a magyar földre
formmal kapcsolatban visszamenőleg Esterházy Jánosra hivatkozott. A
képviselő követendő példaként állította őt a magyar földbirtokosok elé.
Pethő Sándor, a Magyar Nemzet főszerkesztője a pozsonyi Új Hírek által is
ismertetett vezércikkben Esterházy János politikusi személyiségét és maga
tartását mutatta be: „…a Magyar Párt nem külső erőszak politikai terméke,
hanem a lelkek és az energiák szabad ölelkezése olvashatjuk. Ez az egység
alapszik azon a pártatlan és határtalan bizodalmon, amelyet kicsiny és nagy,
öreg és fiatal, intellektuel és földműves, iparos és városlakó érez, a maga
választotta vezető iránt. Esterházy János személye itt providenciális. Tavaly
november óta ő óvta meg az itt maradt magyarságot a teljes lelki össze
omlástól. A szlovákiai magyarság egy emberként zárkózik Esterházy mögé,
akinek meg nem zavart nemzeti ösztöneiben szinte vallásos hittel bízik. De
nemcsak feje ő ennek a megkevesebbedett magyarságnak, hanem ezermes
ter keze, lába, bocsánatot kérünk a kifejezésért: mindenese. Mintha nem is
egy példány forogna belőle mindenütt való jelenlétének színhelyein. Neve
fogalom, ideál, erő és mérhetetlen bizalom. […] Esterházy: ez a név előttük
a magyar nemzet maga, a szülői ház, a védő hatalom, a nagy oltalom.„

A Magyar Nemzet egy további méltató írásában úgy értékelte Esterházy
János emberi és politikusi magatartását, mint amelynek „egész lelkülete
naptávolban van minden pohárköszöntő és mozsár-durrogtatós, önkortes
kedő, szájhazafiságtól....„

Ami az anyaországhoz került egykori csehszlovákiai magyar politikai ve
zetőkkel való kapcsolatát illeti, Szüllő Gézával való korábbi kisebbségi
küzdőtársi kapcsolata nagy távolságból ugyan, de továbbra is fennmaradt.
Jaross Andorhoz fűződő viszonya azonban jelentősen átalakult. A két ko
rábbi küzdőtárs egyre távolabb került egymástól, s e folyamatot az tette
visszafordíthatatlanná, hogy Jaross Andor a szélsőjobboldali irányzatot
képviselő Imrédy Béla kormányában tárca nélküli miniszterséget vállalt.
Egy alkalommal a magyar sajtó nyilvánossága előtt kettőjük közt nyílt ös
szetűzésre is sor került, miután Jaross, akinek, a felvidéki ügyek minisztere
ként „mintha fejébe szállt volna a dicsőség, kijelentéseivel kritikátlanul
beállt azok táborába, akik a magyar konzervatív középosztály vezetőit,
köztük Bethlen Istvánt támadták„ írta Esterházy, majd így folytatta:
„Írjon inkább a pesti sajtó arról, hogy a Szlovákiában maradt magyarság
érdekében sürgősen rendezni kellene a nemzetiségi kérdést Magyarorszá
gon „ E nyilatkozat után a két politikus közti kapcsolat lényegében teljesen
megszakadt. A kettőjük közti szakítás valódi oka azonban az volt, hogy a
magyar parlamentbe bekerülő Jaross és köre a Magyar Élet Pártján belül a
szélsőjobboldali Imrédy frakcióhoz csatlakozott. Zsitvay Tibor, a Bethlen-
kormány volt minisztere visszaemlékezéseiben leírta, hogy Esterházy János
a magyar parlament folyosóján és karzatán „nemegyszer megjelent és heves
vitákat folytatott az Imrédyhez csatlakozott, volt csehszlovákiai kép
viselőtársaival„. Ő maga Szüllő Gézával együtt Bethlen István és Teleki Pál
politikai irányvonalát, az Imrédy ellenzékeként megalakult Keresztény
Nemzeti Párt politikáját támogatta „teljes egyetértéssel„
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A II. világháború kitörése

Az 1939. szeptember 1-jén Lengyelországot lerohanó német támadás
híre Esterházyt – rokoni kapcsolatai miatt – személyében is tragikusan érin-
tette, hiszen az invázióhoz a szlovák hadsereg is csatlakozott, amely délről,
öt divízióval intézett támadást Lengyelország ellen, s a lengyel oldalhoz
tartozó árvai és szepességi területeket foglalta el. Ez, és az országszerte
erősödő, az emberi jogokat semmibe vevő atrocitások ténye arra késztette,
hogy nyílt üzenettel forduljon a szlovákiai magyarsághoz, amelyben kérte,
„Istenbe vetett hittel és bizalommal végezze mindenki a maga polgári köte-
lességét, mindennapi munkáját, és ezekben a nehéz történelmi időkben
igyekezzék legjobb tehetsége szerint követni a lelkiismeret és a felebaráti
szeretet parancsát„. Az országszerte harsogó propagandával szemben
Esterházy a tisztességes egyéni helytállásra épülő felebaráti szeretet paran-
csát állította szembe a háborús propagandával. Ez jól példázza Esterházy
János háborúval kapcsolatos álláspontját is. A politikai szólamok helyett
ismét a magyar családhoz, a magyar asszonyokhoz, lányokhoz fordult, hogy
a keresztényi szeretet parancsa és a családvédelem alapján kérje tőlük: a
karitatív, a segélyező és betegápoló mozgalomba bekapcsolódva enyhítsék a
háború okozta sérüléseket. Felhívásának egyik magyarázata, hogy Esterhá-
zy első kézből értesült a lengyel háborús hadszíntér valós helyzetéről, a
német és szovjet kegyetlenkedések sorozatáról. Ezért első pillanattól
kezdve bekapcsolódott a lengyel menekültek magyarországi befogadásának
szervezésébe. Ez korántsem jelentett egyszerű feladatot a számára. Len-
gyelország lerohanásához ugyanis Szlovákia és Magyarország merőben
ellentétes módon viszonyult. Míg Szlovákia a Führer csatlósaként, s a be-
ígért területszerzési zsákmány reményében tevőlegesen részt vállalt Len-
gyelország megtámadásában, addig Teleki Pál miniszterelnök magyar
részről még a német csapatok magyarországi átvonulásához sem járult
hozzá. Ez, a hivatalos szervek számára újabb indokot jelentett a szlovákiai
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magyarokkal szembeni ellenséges magatartás, s az ezzel járó vegzatúrák fo-
kozására. Ennek egyik következménye lett az a tény, hogy a lengyel mene-
külteket segítő, s ezzel a hivatalos szlovák politikával –hadba lépés idején is!
– szembeforduló Esterházyt, röviddel a háború kirobbanása után Pozsony-
ban ismét rendőri felügyelet alá helyezték. A tényt a budapesti Magyar
Nemzet így kommentálta:
„1939. szeptember 12-én értesültünk arról, hogy Esterházy Jánost rendőri
felügyelet alá helyezték Szlovákiában. [...] Senkinek sem kell megmagya
ráznunk, mit jelentett Esterházy személye a szlovákiai magyarságnak. Pél
dátlan agilitása, nem közönséges bátorsága, őszintesége, az egyetemes ma
gyar célokat a Felvidék népeinek sajátos érdekeivel mindig egyeztetni tudó
tapintata, a legszebb régi magyar politikai hagyományokban gyökerező
szemlélete, és gyakorlati működése méltó és hivatott vezérévé tette a fel
vidéki magyaroknak.„

Esterházy kezdettől fogva támogató ösztönzője és segítője volt a lengyel
menekültek magyarországi befogadásának. Szlovák állampolgár lévén – a
hadiállapot miatt – nem kis kockázatot vállalva, folyamatos kapcsolatban
állt a budapesti működésű Magyar–Lengyel Menekültügyi Bizottsággal,
amely a polgári és katonai menekültek befogadását szervezte és irányította.
Jan Szembek Lengyelország lerohanása után írt feljegyzéseiben arra is
találunk adatot, hogy Esterházy többek között fontos diplomáciai közvetítő
feladatokat látott el ebben az időszakban. Közvetítő tevékenysége révén
nagy szerepe volt a lengyel hadsereg Magyarországra menekülő parancsno-
ki kara ellátásának és elszállásolásának megszervezésében, a civil lengyel
lakosságról való gondoskodás kialakításában, a lengyel műkincseknek a
Nemzeti Múzeumban, valamint a lengyel banki lerakatoknak a Magyar Hi-
telbankban való elhelyezésében. Ez utóbbbi tényhez kapcsolódik, hogy
Esterházy segítette Ignacy Matuszewski volt lengyel pénzügyminiszter Ma-
gyarországon keresztül vezető útját Nyugat felé. Szembek emlékiratának
1939. október 11-i bejegyzésében arról olvashatunk, hogy egy magas rangú,
menekülő lengyel katonatisztnek, név szerint Kazimierz Sosnkowski gene-
rálisnak Esterházy segített abban, hogy az illegalitásban lévő lengyel tábor-
nok Budapestre jöjjön. Esterházy Ungvárott találkozott a Lembergből
álruhában érkező lengyel főtiszttel, és onnan kísérte őt Budapestre. Ez a
segítségnyújtás nemcsak azt jelenti, hogy Esterházy a lengyel tábornokot
megmentette a letartóztatástól, az internálástól, hanem azt is, hogy mindez
jelentős hatással volt a lengyel emigráns hatóságok megalakulására, hisz
neki köszönhetően Sosnkowski tábornok Párizsban így találkozhatott és
tárgyalhatott Wladyslaw Sikorski generálissal, aki a lengyel emigráns kor-
mány vezetője lett.
Esterházy személyes közbenjárást vállalt a Szlovákiába tévedt és ott letar
tóztatott lengyelek érdekében is, akiket képviselői igazolványával kimentve
a fogdából Magyarország felé irányított tovább.
Esterházy lengyelek melletti kiállása és közvetlen segítségnyújtása súlyos
(statáriális) következményeket vonhatott volna maga után, amennyiben te
vékenysége a Lengyelországgal hadban álló Szlovákia hatóságainak tudo
mására jutott volna.
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Jozef Tiso, az államelnök

1939. október 26-án Josef Tis t megválasztották a Szlovák Köztársaság
elnökévé. A miniszterelnöki széket Vojtech Tuka vette át. A magyarok kép
viseletében Esterházy még ugyanazon a napon dr. Neumann Tibor és
Láng Gusztáv társaságában, magyar nyelven elmondott beszédben üdvö
zölte az új elnököt. Válaszában Tiso ugyancsak magyar nyelven hitet tett
a szlovákság és a magyarság megértő együttműködése mellett, amelyet
mint mondotta saját maga is támogatni kíván. Az elnökválasztással Es
terházy pozsonyi rádióbeszédében is foglalkozott, melyben reményét fejez
te ki, hogy az új államfő egyházi emberként föltehetőleg nagyon jól tudja,
„hogy bármely emberi közületben egyedül csak egy biztos alap van, amelyre
nyugodtan építhetünk, és ez a krisztusi szeretet„ Esterházy emlékeztette
hallgatóit arra, hogy Beneš elnökké választása előtt ő maga is jelen volt
azokon a megbeszéléseken, amelyeken a leendő köztársasági elnök külön
böző ígéreteket tett a magyarságnak. A magyar politikus kifejtette, hogy a
későbbiek során „a legrosszabb hatást keltette a magyarok körében, hogy
Beneš utóbb hallani sem akart ezekről az ígéretekről, és közülük egyet sem
teljesített„ Esterházy jól látta, hogy a háborús vészhelyzetben a kis álla
mok, kis nemzetek kapcsolatában az egymásrautaltság és az ebből fakadó
szolidaritás értékes tényezővé válhat. „Ez mindig szemem előtt lebegett, én
állandóan ilyen irányban működtem, és ha félreértettek, gáncsoltak, támad
tak, az engem mind nem érint, mert meggyőződésem az, hogy igazam volt
és van. Ezt az igazságomat már eddig is igazolták a történelem tanulságai, de
igazolni fogják a további fejlemények is„ szögezte le a szóban forgó rádió
beszédében.
E háborús konfliktusokkal teli időszakban, s a náci Németország politikai
befolyásának szlovákiai felerősödésével párhuzamban, Esterházy János az
eddigieknél is sürgetőbbnek vélte a magyar szlovák megbékélés (kiegye
zés) megteremtését. Az Új Hírek hasábjain behatóan elemezte Magyar
ország és Szlovákia, illetve a volt Csehszlovákia és Magyarország közti
kapcsolatok rendszerét. Bevallotta, hogy a szlovákiai magyarság számít
arra, hogy a két ország közötti viszony rendezésével saját sorsában is javulás
következik be. Esterházy szerint az egykori csehszlovák kormányok,
kormánypolitikusok azt az elvet képviselték, hogy Csehszlovákia és
Magyarország között először a gazdasági kérdésekben kell megegyezni, s ez
majd automatikusan lehetővé teszi a politikai kérdések megoldását is.
Esterházy szerint ez azért volt lehetetlen, mert „sem a magyarországi hiva
talos tényezők, sem a csehszlovákiai magyarság hivatalos tényezői sohasem
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ismerhették el magukra nézve kötelezőnek sem a versailles-i, sem a trianoni
békediktátumot. Ezért ragaszkodtunk Hodža tervével szemben mereven
ahhoz, hogy először a politikai kérdéseket kell megoldani, amit követhet
azután a gazdasági és kereskedelmi rendezés is „ Szlovákia és Magyarország
között azonban szerinte más a helyzet, hiszen a két ország ugyanannak a
szövetséges politikai rendszernek a része, tehát mindketten ugyanazon az
oldalon állnak. Ez esetben valóban a gazdasági kérdések kerülhetnek előtér
be, amelyeknek automatikusan magukkal kell hozniuk a közeledést politi
kai, kulturális és szociális téren egyaránt vélte Esterházy, és annál érthe
tetlenebb volt számára, hogy mindennek ellenére miért nem indult meg a
két ország közt legalább egy gazdasági egyezmény megkötésének előkészí
tése.
Az 1939-es év vége felé úgy tűnhetett, hogy Esterházy egységet hirdető
álláspontja győzedelmeskedik, hiszen az 1939. november végén a pozsonyi
magyarság által szervezett utcai gyűjtésen, a Téli Segély akció során jelentős
összeg, 120 700 korona gyűlt össze a párt szociális kiadásainak fedezésére.
A gyűjtést ugyanakkor szlovák részről nyílt provokációnak tartották, s

kisebb magyarellenes tüntetéssel próbálták az akciót megzavarni. A gyűjtés
estéjén összesen mintegy 100 150 fő főleg fiatalok tüntettek több he
lyütt a városban a magyarok ellen. Mivel azonban a gyűjtést a rendőrség
engedélyezte, az EMP irodája előtt nagyobb rendőri készültség körözött, és
megakadályozott minden incidenst. „Bizalmas információk azt állítják,
hogy a tüntetés értelmi szerzője, miként a korábbi magyarellenes megmoz
dulásoké is, ismét Alexander Mach és társai voltak„ írta az eseményekkel
kapcsolatos jelentésében a magyar követség munkatársa.
1939 végén, amikor a hatalom arroganciája Esterházyval és pártjával szem
ben is egyre erőteljesebben nyilvánult meg, és amikor legjobban gyülekez
tek a viharfelhők a magyarság felett, 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 kérdésre a pártvezető.
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Karácsony előtti üzenetében Esterházy János az összefogást és a szociális
gyűjtés országos kiterjesztését szorgalmazta, hogy minden magyar rászoru-
ló részesedhessen a gyűjtés eredményéből.

Esterházy a parlament költségvetési vitájában a szlovák kormány által
hangoztatott reciprocitási elvvel kapcsolatban elmondta, hogy „Nézetem
szerint, a Duna-medencében élő kis nemzeteknek, különösen most, ebben
a háborús légkörben egymásra kell találniuk, hogy függetlenségüket meg-
őrizve biztosítsák a Duna-medence, vagy ha úgy tetszik, a Kárpátok me-
dencéjének békés életét„. Esterházy szerint ebből szinte automatikusan az
következik, hogy „minden nemzetnek vagy nemzetiségnek joga van arra,
hogy saját nemzeti létét itt a Duna-medencében maradéktalanul megőrizze,
még abban az esetben is, hogyha azt nem élheti saját független államának
kereteiben. Ennek természetes következményeként vallom azt az elvet,
hogy a magyarországi szlovákoknak meg kell kapniuk mindazt, amihez
mint nemzetiségnek istenadta joguk van. Viszont a magam részéről nem
mondhatok itt le semmilyen magyar jogról „ Szerinte a reciprocitás, ha azt
csak az egyik fél hangoztatja, s rendszerint akkor, amikor a szlovákiai ma-
gyarság sérelmeire kell válaszolni, nem közelíti, hanem sokkal inkább el-
távolítja egymástól a magyar és a szlovák társadalmat. Ha a magyar kormány
is negatívumokkal válaszolna a reciprocitás elve alapján a szlovák kormány
negatív lépéseire, akkor mindezt „a végsőkig lehet fokozni, ami sajnos,
éppen az ellenkezőjét fogja eredményezni annak, amire mindnyájan vá-
gyódunk, hogy a két nemzet egymással jó barátságban éljen, és a két ország
nemzetiségei meg legyenek elégedve„ mondotta. A parlament nyilvános-
sága előtt kitért arra, hogy több esetben maga is közbenjárt a magyarországi
szlovákok ügyében az illetékes magyar szerveknél, de nem hallgatta el azt
sem, hogy véleménye szerint több olyan túlzott szlovák követelésről is tud,
melynek támasztására Pozsonyból tüzelik fel a magyarországi szlovákokat.
Kifejtette, hogy a reciprocitással szemben a maga részéről sokkal pozi
tívebbnek tartja a szlovákok által sokat bírált Szent István-i elveket, melye
ket „nézetem szerint, csak egyféleképpen lehet magyarázni, hogy keresz
tény nemzeti alapon állva, tiszteletben tartja a másajkúak nemzeti érzését. A
Szent István-i gondolat sohasem jelentett elnyomó vagy elnemzetlenítő
törekvést, és ez a gondolat sohasem akarja erőszakkal hatalmát rákénysze
ríteni arra ami nem az övé„ folytatta nagy zaj közepette Esterházy , és
arra kérte képviselőtársait, hogy a háborútól övezett „Kárpátok medencéjé
ben„, „a kicsinyes tűszúrás politikája„ helyett „a keresztény megértés és
megbecsülés„ politikájával szolgálják a békés és biztonságos együttélés
ügyét. Ezt a gondolatot folytatta az 1940. év újesztendei írásában is, mely
ben előre jelezte, hogy a magyarság előtt álló év súlyosabb lesz az előbbinél.
Rámutatott arra, hogy egy év elegendő volt arra, hogy a magyar kisebbség
leszámoljon azokkal az illúziókkal, amelyeket a nagyhatalmi támogatások
révén próbált elhitetni önmagával. A folyamatosan fennálló hatósági, admi
nisztratív akadályok, amelyek miatt a pártmunka jószerivel csak illegalitás
ban, csöndben folyhatott, a magyarságot ráébresztették arra, hogy csak
saját erejében, kitartásában bízhat. Ugyanakkor az elmúlt év legnagyobb ta
nulsága, Csehszlovákia végleges felbomlása Esterházy szerint megszívle
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lendő tanulság Európa-szerte azoknak, akik úgy gondolják, hogy „hivatva
vannak arra, hogy államok, nemzetek, népek sorsát intézzék„ Vannak
ugyanis olyan geopolitikai adottságok, amelyeket nem lehet megdönteni, és
amelyek ellen csak ideig-óráig lehet vétkezni. „Én ezt úgy mondom, hogy
voltak, vannak és lesznek isteni és természeti erők, amelyek megszabják a
népek és nemzetek sorsát. Ezek az erők nem engedik meg, hogy azokat,
akiket a sors egy területen egy közösségbe foglalt egybe, bármilyen emberi
elgondolással szétszakítsák, különválasszák részenként, más érdekkörök
höz kapcsolják.„

A karácsonyi és újévi ünnepeket Esterházy gyermekeivel együtt a Tátrában
töltötte. Ezt a meglehetősen ritka pillanatot, amikor a családi vonatkozások
is bekerültek a politikus beszédébe, a rádióban elmondott újévi üzenet örö
kítette meg: „Most együtt maradtam két gyermekemmel, hogy a karácsonyi
ünnepek után még néhány békés, csendes napig érezhessem lelküknek
annyira üdítő és minden gondért kárpótló melegét. [...] Gyermekeink a jö
vőt, a magyar jövőt jelentik, és a nekik szentelt percekkel és órákkal mind
nyájunk közös, jobb jövőjét munkáljuk.„ Ezután politikustól szokatlan köl
tői szöveget hallhatott tőle a rádió hallgatósága: „Amikor itt a Magas-Tátra
lábánál elnézem az egekbe nyúló ormokat, amelyek a nap sugaraiban a hó
szűzi fehérségétől szikráznak, majd lejjebb száll tekintetem a fenyők zöldjé
nek sötétjére, megkap ennek a tájnak, látványnak fensége és jelképes volta is.
Mennyi gyönyörűséggel ajándékozott meg a természet örök szépsége útján
az Egek Ura, csak felül kell emelkedni a mindennapos élet sötétségein, ha el
akarjuk érni a hótiszta erények világát! De sajnos, milyen messze vagyunk
ettől, amikor minduntalan látjuk, hogy az embernek a legnagyobb ellensége
az ember, és emberek keserítik meg embertársaik létét és életét. Mi, itteni
magyarok is gyakran állunk a vádak, a gyűlölet és a bosszú pergőtüzében.
Erdőtűz ez, amely azonban minket meg nem enyészhet, eddig is csak meg
tisztított, mert kivált belőlünk a salak, és ami megmaradt, ellentálló mint a
tiszta acél. Mi makulátlanul állunk itt és álljuk tovább a szenvedélyek vi
harát.„

Majd a lélek és a természet harmonikus szépségét egyaránt megrontó nem
zeti gyűlöletről szólva elmondta: „Ha nagy népek vagy nemzetek engednek
szabad teret a gyűlöletnek, ám tegyék. Nekik van elpazarolható feleslegük.
Kis népek és nemzetek azonban a jövőjüket és létüket kockáztatják, ha ár
talmas hangulatok, alantas ösztönök és szenvedélyek rabjaivá válnak.„ Az új
szlovák állam alkotóinak és vezetőinek címezve kifejtette: „Egy alkotásnak
maradandóságát nem az biztosítja, ha azt állandóan az ellentétek kiélezésé
vel, mások hátrányára iparkodnak megalapozni, hanem egyedül az, ha azt a
mindenkiért való munka átfogó ereje és a felebaráti szeretet melegsége hatja
át. Amikor mi, magyarok, jövő céljainkat kovácsoljuk, ebből indulunk ki.
Nem az a jelszavunk, hogy valaki vagy bárki ellen, hanem mindenkiért, aki
vel egy a sorsközösségünk a dunai medencében.„

A sorsközösség vállalása Esterházy szerint nem zárhatja ki az önfenntartás
parancsszavát, mely mint korábban is annyiszor elmondta ott kezdődik,
hogy a magyarság egy tapodtat sem enged azokból a jogaiból, amelyek őt itt
ezen a földön eddig megillették, és amelyeket nem ajándékképpen, hanem
ezeréves megpróbáltatások és küzdelmek árán szerzett. Megerősítette,
hogy mindaddig kész a magyarság pártjának élén minden erejével tovább
küzdeni a jogokért, amíg azokat, valamint az „itteni magyarság szellemi,
erkölcsi és anyagi birtokállományát„ a maga teljességében nem tudja biz
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tosítani. A személyes hangú üzenet e szavakkal fejeződött be: „Magyar test
véreim! Legyetek a jövőben is olyan szilárdak és kemények, mint a Tátra
tömör gránitbércei. Ha időnként, amikor hóviharok száguldanak végig raj
tuk, el is tűnnek szemünk elől, végül újra előbukkannak, és minden időkön
át leghatalmasabb bástyái maradnak azoknak a Kárpátoknak, amelyek ölébe
helyezte a sors magyar nemzetünket.„

Esterházy János 1940. január 18-án a budapesti rádióban számolt be a Ma
gyar Házak ügyében egy évvel korábban indított gyűjtés eredményeiről. A
magyarországi városok és vármegyék által adományozott összeg 133 876
pengőre rúgott. Jelentős adománnyal járult hozzá ezenkívül az akcióhoz a
kormányzó, Horthy Miklós, valamint számos pénzintézet, magánszemély és
az egyház is. A kisebbségi pártvezető a következő szavakkal köszönte meg az
adományozók nagylelkűségét: „A Szlovákiai Magyar Házak mozgalma
gyakorlati céljai mellett fontos szerepet tölt be, mert felélesztette a szlovákiai
magyarok mozgalma iránt a széles érdeklődést, és az északi határon túl élő
magyarok erőt merítettek az ország közvéleményének megmozdulásából, és
érzik, hogy nincsenek magukra hagyatva. A mozgalom magyarországi ak
ciójának eredménye várakozáson felüli. Az elmúlt húsz év alatt nem volt
ilyen nagyszabású társadalmi akciója a külföldi magyaroknak.„

Nyolchónapos kényszerszünet után 1940. január végén újra országos
pártvezetőségi ülést tarthatott az Egyesült Magyar Párt. Esterházy János a
továbbra is megoldatlan sérelmekre utalva, megnyitó beszédében keserűen
állapította meg, hogy nem vált valóra Jo ef Tiso egykori ígérete, mely
szerint „a szlovákok igazságosan akarnak együttműködni a más nem
zetiségű állampolgárokkal„ Elmondta, hogy a „magyarság önérzetét sérti a
további fölajánlkozás, így a továbbiakban, ameddig nem hívnak, most már
semmilyen lépést nem teszünk. Minden cselekedetünk és eljárásunk ezek
ellenére szigorúan a törvényes keretek közt fog történni. Semmilyen jo
gunkról le nem mondunk, sérelmeinket el nem hallgatjuk, és ha szükség lesz
a mi közreműködésünkre, rendelkezésre állunk, előzőleg azonban föltétle
nül megköveteljük minden sérelmünk gyökeres orvoslását„ Ugyanakkor
kijelentette, hogy nem akar mindenáron a sérelmi politika talaján állni, mert
nem az a célja, hogy „a mostani kaotikus és lőporos légkörben újabb bo
nyodalmak kirobbanásához szolgáltasson gyújtóanyagot„ Megemlítette
azonban, hogy az eddigi parlamenti felszólalásaiban vagy más alkalmakkor
felsorolt sérelmek orvoslásának semmiféle pozitív nyomát nem látja, sőt a
gyakorlat azt mutatja, hogy a hivatalos politika inkább a magyarság margóra
szorítását akarja elérni. Példaként hozta fel azt a tényt, hogy a különböző
parlamenti bizottságokba, ahová a kormány az utóbbi időben parlamenten
kívüli szakembereket is meghívott a szlovákiai németek részéről például
tizennégyet , egyetlenegy magyar sem került be. Esterházynak tehát egye
dül kellett állnia a sarat. Ennek ellenére a következő szavakkal fejezte be
mondanivalóját: „Mindezek ellenére tudni fogom kötelességemet a parla
mentben, és magányosságom sosem fogja fölkelteni bennem az alacso
nyabb-rendűség érzését, mert tudom, hogy az itteni egész magyarság zárt
sorokban áll mögöttem, és tudom azt is, hogy amiért az ő és a magam
nevében küzdök, az mind olyan igazság és jog, amelyet tőlünk senki el nem
vitathat.„
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A szlovák állam első évfordulójára írt vezércikkét is inkább a keserűség,
mint az ünneplés hangja hatotta át. Ebben többek között újra leszögezte,
hogy a szlovákiai magyarok csak azt szeretnék megértetni az ünneplő szlo
vákokkal, „hogy a bennünk, irántuk az évek folyamán, mint minden szen
vedő és küzdő embertársunk iránt kifejlődött bajtársi érzület értékét le ne
becsüljék akkor, amikor nekik bő tarisznyából jutott minden áldás„.
A szlovák nemzeti ideológiát egyre inkább átitató náci eszmék a szlovák
államvezetők megnyilatkozásaiból is sugároztak. Alexander Mach, a Hlin
ka-gárda főparancsnoka, például az 1940. márciusi ünnepi beszédében azt a
gondolatot fejtegette, hogy „a szlovák történelem útja Arnulftól Hitlerhez,
majd Tiso elnökhöz vezetett„.
Esterházy a közélet főszereplőinek felelőtlen nyilatkozataival kapcsolatban
elmondta: „…nem tartom alkalmasnak a mai feszült európai helyzetben
való sok beszédet, mert nézetem szerint az ilyen komoly időkben felelős
ségteljes állásból csak akkor szabad megszólalni, ha komoly mondanivalója
van az embernek.„ Beszédeiben az ordas eszmékkel továbbra is a Szent
István-i türelem és tolerancia eszméjét állította szembe.
1940. május 7-én a szlovák parlament ingatlantörvény vitájában Esterházy
újabb beszédben adott hangot a saját személyét és a magyarságot ért
erősödő támadások miatti tiltakozásának is. Beszéde elején leszögezte, hogy
a szóban forgó törvényjavaslat ellen kíván szólni, majd elmondta, hogy po
litikai pályafutásának kezdete óta a szlovákokkal való barátságot vallotta,
szolgálta és hirdette, és ennek jegyében igyekezett a bécsi döntés után
Magyarországra került szlovákok nyilvánvaló sérelmeit is a legjobb tudása
szerint orvosoltatni. „Tettem ezt minden feltűnés elkerülésével és nem
azért, mintha ezzel politikai tőkét akartam volna magamnak kovácsolni,
hanem a szlovákok iránt érzett teljesen spontán, őszinte barátságból és
igazságérzetből. Amikor nem igazolt szlovák nemzetiségű vasutasok vagy
más állami alkalmazottak, telepesek ügyében gyakran és sikerrel eljártam, és
erről soha senkinek említést nem tettem, ezt természetesnek véltem, mert
emberi kötelességet teljesítek, amikor akár egyesek, akár többek érdekében
járok interveniálni.„ Mindezt azon képviselők támadásaira reagálva kö
zölte, akik kifogásolták pesti útjait, illetve a magyarországi sajtóban és rádió
ban elhangzott nyilatkozatait. „Igenis járok Pestre. Akkor járok, amikor úgy
érzem, hogy valami bajon segíteni kell. Elárulom azt is, hogy pesti utazá
saim alkalmával feljárok a magyar miniszterelnök úrhoz és a külügyminisz
ter úrhoz is. Azt is megmondom, mert nem vagyok nagyképű, hogy az
előbb említett urakkal nem nagypolitikai kérdésekről beszélünk, és nem tár
gyaljuk azt, hogy miképpen fog a háború utáni Európa térképe kialakulni,
hanem igenis a nem igazolt szlovák vasutasok érdekében és hasonló ügyek
ben járok, és ha akadna valaki, aki szavaimat kétségbe meri vonni, írásbeli
bizonyítékokat fogok bemutatni arról, hogy intervencióim folytán hány
szlovák állami tisztviselő nyerte vissza kenyerét.„ Ezek után több „elszo
morító„ magyarellenes atrocitásra figyelmeztette a szlovák parlamentet:
„Április 21-én Nagymihályon kvalifikálhatatlan módon támadták a magya
rokat. Április 22-én Pozsonyban tüntettek a magyarok ellen. Április 24-én
Nyitrán fejszékkel távolították el a magyar feliratú táblákat. Április 27-én
Késmárkon tüntettek a magyarok ellen; május 1-jén Lőcsén és ugyancsak
Nyitrán.„ Pedig a magyarság végképp nem szolgált rá az ilyen bánásmódra,
hiszen „pártgyűléseket nem tartunk, összejöveteleket csak igen ritkán ren
dezünk és akkor is teljesen politikamentes kulturális előadásokon vagy szo
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ciális és jótékony rendezéseken gyűlünk egybe. Mindenhonnan szerényen
visszahúzódunk, senkit nem zavarunk, és mégis a magyarság az, amelyiken
állandóan ütnek túlbuzgó elemek. Sajnos, előfordult még olyan eset is,
amikor felszentelt katolikus pap ahelyett, hogy a megbékélést hirdetné és
szolgálná, nemzetiség ellen való uszításban véli hivatását teljesíteni. Ezek a
magyarokat mélyen sértő és őket mint az előbb említettem testi és
vagyoni épségükben veszélyeztető kilengések legtöbbnyire sajnos a Hlinka-
gárda égisze alatt történnek.„ Esterházy nyíltan bírálta az „állam az állam
ban„ szerepre törő gárda egyre inkább elvaduló tevékenységét. „Semmi
esetre sem lehet hivatása a gárdának az, hogy egyes tagjai éjszaka köveket
dobáljanak gyanútlanul alvó emberek ablakába. Hinni szeretném, hogy
ezek a tünetek csak átmenetiek, és hogy be fog következni itt is a józan
belátás politikája, mely a [Élni és élni hagyni M. I.]
alapján nyugszik. [...] Manapság kézenfekvő egy történelmi vonatkozású
szójáték: ahogy a Bach-korszak elnyomását követte a kiegyezés és általános
fellendülés, úgy követi majd a Mach-korszakot is a megbékülés és
boldogulás ideje.„ Esterházy ez utóbbi mondása a szlovák állam végéig
közszájon forgó mondás maradt, amely számtalan változatban terjedt el.
Kérdéses beszédében konkrét sérelemként az elbocsátott magyar pedagó
gusok ügyét is megemlítette, majd a beterjesztett törvényjavaslat ellent
mondásait elemezve kijelentette: „Szlovákia parlamentje szerény nézetem
szerint túl nagy lendülettel fogott a törvények gyártásához, és mivel egy
pártrendszer uralkodik, ellenzék tehát nincs, minden törvényjavaslat simán
megy keresztül a parlament szűrőjén. Különösen gazdasági és pénzügyi
téren kell tapasztalnom, hogy egyes törvényjavaslatok ötletszerűen kerül
nek napirendre, és megszavazásuk után vagy nem lépnek életbe, vagy csak
részben hajtják őket végre, ami könnyen keltheti a kapkodás benyomását.
Szlovákia gazdasági jólétét előmozdítani hivatott minden törvényt termé
szetszerűleg megszavaznék. De mivel meggyőződésem az, hogy az előttünk
fekvő törvény Szlovákia gazdasági jólétét nem fogja előmozdítani, sőt
annak esetleg kárára lesz, és mert a javaslatban nem tudom elhallgatni azt
sem bizonyos nemzetiségi tendenciát kell felismernem [...] lelkiismere
temmel nem tartom összeegyeztethetőnek, hogy a javaslatot

„

1940. május 15-én, a pártok regisztrálásáról szóló javaslat vitájában hatá-
rozott hangvétele az eddigieknél is keményebbre fordult. Beszédében a ma-
gyar politikus egyúttal saját törvényhozói munkásságának ellehetetlenülését
is felvázolta. Ez azonban nem gátolta meg őt abban, hogy kendőzetlenül
elmondja véleményét az ország súlyos belső viszonyairól. Kifejezte abbéli
szándékát, hogy szeretné, ha az általa kifogásolt és helytelen pontok kima-
radnának a javaslatból, majd elmondta, nincs módja résztvenni a törvény-
előkészítő munkában „mivel egyik törvényelőkészítő bizottságban sem
kapott a magyarság helyet rajtam keresztül, és így egyedüli lehetőségem az,
hogy a parlament plénuma előtt bíráljam a törvényjavaslatot, vagy terjesz-
szem elő kifogásaimat. Nagyon jól tudom, hogy az elmondott kifogásokat
figyelembe nem fogják az urak venni, még ha tárgyilagosságuknál fogva
országos viszonylatban hasznosak volnának is, és hogy pár percre rá, hogy
elhagyom a szónoki emelvényt, a parlament többsége a javaslatot úgy fogja
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megszavazni, ahogy azt az előadó úr előterjesztette, és az általam pedig
kifogásolt és nehezményezett pontok is törvényerőre fognak emelkedni.
[...] a képviselő urak közül, akik ezt a törvényt megszavazzák, azt hiszik,
hogy azzal, hogy kifogásaimat és módosító indítványaimat nem honorálják,
jó munkát végeztek. Felfogásom szerint tévedésben vannak. A pártregiszt-
rálásról szóló törvényjavaslatot lehetne nyugodtan a Szlovákországban élő
nemzetiségek pártjainak felosztásáról szóló törvényjavaslatnak is nevezni.
Különösen magyar viszonylatban állíthatom ezt teljes objektivitással, mert
hivatalos helyről nemegyszer elhangzott egy-egy olyan kijelentés, amely
szerint a szlovákiai magyarokat a reciprocitás alapján nem illetik meg a meg-
lévő politikai jogaik, és azokat csak olyan mértékben élvezhetik, amilyene-
ket élveznek a magyarországi szlovákok. Látszatra a szlovákiai magyarok
ugyan rendelkeznek egy párttal, melyet annak vezetője képvisel a szlovák
parlamentben, de ez a párt tevékenységében össze sem hasonlítható azon
pártok tevékenységével, ahol »politikai szabadság« uralkodik„. Majd ismét
elmondta: pártja 1938 óta egyetlen népgyűlést sem tarthatott, még a leg-
szűkebb pártvezetői értekezleteket is csak a legnagyobb nehézséggel tudják
megtartani. A magyarságtól lényegében a szavazati jogot is megtagadták,
hisz az 1938. decemberi képviselő-választáson csak egy kormánypárti lista
volt, melyen maga Esterházy is bekerülhetett a parlamentbe. Ezzel együtt
azonban újfent tényekkel cáfolta azon szlovák politikusi megnyilatkozáso-
kat, melyek szerint a szlovákiai magyarság minden szükséges joggal rendel-
kezik. Majd váratlanul túllépve a magyar kisebbség adta keretek határain, a
következőket mondta:
„Engedjék meg, igen tisztelt Uraim, hogy még egy dologra felhívjam az
Önök figyelmét, már csak azért is, mert könnyen lehet, hogy Önök erről
nem tudnak, viszont tény az, hogy az ilyen esetek […] előfordulhatnak, ahol
az államfő egy katolikus pap, és ahol a kormányelnök buzgó katolikus és
gyakori áldozó, csak ártalmára lehetnek Szlovákia hírnevének. Köztudo-
mású tény, hogy Illaván koncentrációs tábor létezik. Abba a táborba gyak-
ran a legártatlanabbul kerülnek be egyesek, és a lehető legsiralmasabb
nyomorúságban töltenek ott heteket és hónapokat úgy, hogy egészségük
sokszor tönkre is megy. Nem vagyok híve a koncentrációs táborok intézmé-
nyének, mert felfogásom szerint, ha valaki olyat tett, ami törvénybe ütközik,
tartóztassák le, üljön vizsgálati fogságban, állítsák a bíróság elé, ha bűnös,
nyerje el a méltó büntetését. De beszállítani valakit egy koncentrációs tábor-
ba, ott tartani hetekig, sőt hónapokig kihallgatás nélkül, majd hazaengedni,
de előbb vele egy szigorú reverzálist aláíratni, nézetem szerint nem helyes.
De hogy a koncentrációs táborba zárjanak katolikus papokat, ez mégis
sok.„ Ezek után, magyar és szlovák nemzetiségű személyek neveit felsorol-
va, több konkrét esetet hozott fel mondanivalója alátámasztására. Mondan-
dóját ezzel a figyelmeztetéssel zárta: „Tegyenek a hivatalos tényezők arról,
hogy az itt felhozott sérelmek reparáltassanak, tegyenek arról, hogy a ben-
nünk élő bizonytalanság érzése bölcs intézkedésekkel eloszoljék és akkor
tapasztalni fogják azt, hogy intézkedéseik nyomán a békés fejlődés gyümöl-
csei fognak teremni, nem pedig a bizonytalanságból eredő meddő egy hely-
ben topogás.„

Esterházy parlamenti felszólalásainak kritikus részeit általában parlamenti
hangzavar kísérte. A magyar politikus általában szlovák nyelven válaszolt a
magyarul elmondott beszédeit megszakító közbevetésekre. A személyét ért
sértéseket azonban minden alkalommal figyelmen kívül hagyta.
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Esterházy János
a máriavölgyi zarándoklat élén

Esterházy János parlamenti beszédeire Ján Gál-Podďumbierský szlovák író
így emlékezett vissza: „Ezek nagyon bátran kimondott szavak voltak, olyan
szavak, amelyeket még dr. Miloš Vančo vagy Emil Boleslav Lukáč sem
merészelt volna kimondani, és ha igen, akkor ki tudja, megengedték-e volna
nekik, hogy be is fejezzék mondandójukat. […] Ez a beszéd persze a mi
szlovák nemzetébresztőink szempontjából renegát, nemkívánatos beszéd
volt […] A hatalom gyakran a saját, kellemetlennek számító barátait is
elküldte Illavára, ahol be volt zárva többek közt olyan magyar érzelmű
(maďarón) szepességi német is, mint fiával együtt Nitsch Andor, aki az első
csehszlovák republika képviselője volt. Ekkor zárták be Illavára Zachar
magyar érzelmű nyitrai papot is. A püspöke hiába írogatott Pozsonyba dr.
Tisónak kiszabadulása érdekében, mert az a püspök leveleit egyenest a
szemétkosárba hajigálta, és Zachar papnak hosszú időt kellett eltöltenie Illa-
ván. […] A püspök újabb kérvényei sem segítettek, a papot nem engedték
ki. Csak akkor, amikor az ügyében Esterházy János gróf lépett fel.„

1940. június 4-én este Esterházy János a Mély úti kápolnánál fogadta a
máriavölgyi nagy zarándoklaton résztvevők mintegy huszonötezer magyar
hívőből álló zarándokcsoportját. A még a Csehszlovák Köztársaság idején
hagyománnyá vált egynapos zarándoklat, kora reggel indult a Pozsonytól
18 km-re lévő Mária-kegyhelyre, ahol az egyházi szertartás tizenegy órakor
vette kezdetét. Az istentisztelet s az ebéddel összekötött pihenő után a
zarándokok csoportja 14 órakor, ugyancsak gyalogmenetben indult vissza
Pozsonyba. Amíg az odamenet az országúton, a visszafelé való menet az
erdei úton haladt, s csak közvetlenül a város szélén (a Vörös hídnál) tért rá
az országútra. Itt többen csatlakoztak a menethez, olyanok is akik a
kegyhelyi szertartáson nem vettek részt. A Mély úti kápolnánál Esterházy
állt az élre, s mivel ekkor, 8 óra tájban már sötétedni kezdett, meggyújtásra
kerültek a gyertyák és a fáklyák. A zarándokok, mint „egy nagy család
tagjai„ impozáns gyalogmenetben (a jogsértések ellen melyek közé az
igazságtalan trianoni döntést, s annak következményeit is besorolták
tiltakozva) égő gyertyával vonultak végig Pozsony utcáin a belvárosi kapuci
nus templomig, ahol áldásosztással fejeződött be a nap. A rendőrség csak
úgy engedélyezte a pozsonyi magyarság minden rétegét, sőt felekezeti
csoportját is felvonultató zarándokok bevonulását, ha a résztvevők nem
viselnek politikai jelvényeket, illetve nem hangzik el több megnevezett és
nem engedélyezett egyházi ének (a Magyarok Nagyasszonyáról, Szent
István királyról stb.), köztük nyilván a magyar himnusz sem, és nem bukkan
fel a meg nem engedett színösszetétel, azaz a piros-fehér-zöld zászló sem.
Mondani sem kell, hogy a színpompás népviseletbe öltözött fiatalok ruhája
épp erre a színpárosításra épülő viselet volt. Érdemes egy pillantást vetnünk
a trianoni tragédiára csöndes vonulással emlékező pozsonyi magyarok né
ma demonstrációnak is megfelelő bevonulására, melynek fő szervezője
Lászlóffy Ferenc, a Magyar Párt vezetőségi tagja volt, s amely minden korlá
tozó intézkedés ellenére is méltóságteljes rendben zajlott. A menet élén
kerékpárosok csoportja haladt, majd a kis zarándokkereszt következett. Ez
után a gyermekek, az iparosok, a kereskedők és a szakszervezetek csoportja
haladt. Őket követte a virágvölgyi katolikus közösség, a Legényegylet, a
Rózsafüzér Társulat, a különféle kongregációk csoportjai, a Szent Család
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Egyesület, valamint a Szent Ferenc harmadrendi csoport. Ezután vonult a
Bartók Béla Dalegyesület, a Magyar Párt hölgyszakosztálya, s ezt követően
az anyazászló. A zászló után következett a férfiak sötétruhás, méltóságteljes
csoportja, ők vitték, s menet közben kézről kézre adták a nagy zarándok-
keresztet és a virágdíszbe öltöztetett Mária-szobrot. Őket követte a papság-
nak és szerzeteseknek a kara. Mögöttük a magyar pártvezetőségi tagok
vonultak, akiket az előénekesek és a zenészek (fúvósok) lassan lépkedő cso-
portja követett. A menet záró részében, főtisztelendő Jeszenák Gábor ka-
nonokot és kíséretét, az énekkarok és a nők csoportját lehetett látni.
Esterházy János nyilatkozatban köszönte meg a mintegy harminc kilométer
hosszú utat megtevő zarándokcsoportban részt vevő, a vallásukhoz és hi-
tükhöz ragaszkodó magyarok áldozatát és példamutatóan szervezett áhí-
tatát.
A résztvevők száma a nemzetiségi elnyomás fokozódásával együtt növeke-
dett, hisz ez volt az egyetlen alkalom, amikor a nemzetiséghez való tartozás
kinyilvánítása mellett néma tiltakozással lehetett kifejezni a rendszerrel
szembeni elégedetlenséget. A hatóságok, bár nem nézték jó szemmel,
betiltani nem merték a rendezvényt, hisz nehezen lehetett volna megma-
gyarázni, hogy a Tiso plébános vezette szlovák államhatalom miért is tilt be
egy vallásos rendezvényt. Ha a betiltásra nem is, a provokációra mindig
volt mód. Nem lehet a véletlen műve, hogy ugyanerre az időpontra idő-
zítette Szlovákia fővárosában háromnapos demonstrációját a Hlinka Ifjú-
ság (Hlinkova mládež), amelyen mintegy húszezer főnyi szlovák fiatal vett
részt, akik a beszámoló szerint percekig éltették Hitlert s a beszédet mondó
Tisót, aki Szlovákia és Németország sorsközösségét emelte ki az ifjúság
számára legfőbb tanulságul.

Esterházy minden beszédét, megnyilatkozását átszőtte a háború kiterje-
dése miatti aggodalom. Már jóval a háború kitörése előtt több alkalommal is
leírta és elmondta, hogy Európa helyzete vészesen hasonló az első világhá-
borút megelőző hónapok állapotához, és ezért sürgősen kiutat kell keresni a
válságból. A háború kitörésekor úgy gondolta, hogy ez a háború az egymás
erejét előbb-utóbb felőrlő nagyhatalmak „titáni harca„, amelybe a kis nem-
zeteknek úgymint a magyaroknak és a szlovákoknak nem szabad be-
lekeveredniük. Célzását a mitológiában tájékozott, művelt magyarok és
szlovákok egyaránt könnyen megérthették. Nyilatkozataiból érződik:
mindvégig abban reménykedett, ez sikerülni fog. Épp ezért helyeselte a
magyar államvezetés Teleki Pál által szorgalmazott politikáját, mert Teleki
törekvése megegyezett Esterházy csöppet sem titkolt vágyával: „Teleki úgy
igyekszik kormányozni az ország hajóját, hogy a magyarság kimaradjon a
háború sötétségéből„ írta Esterházy 1940 húsvétjára írott gondolataiban.
„A háború vihara megremegteti a jóérzésű emberek lelkét. […] Hét hó
napja mérik össze fegyverüket hatalmas ellenfelek, s ha még nem is
bontakozott ki a háború a maga teljességében, már eddig is túlontúl sok a
gyász és a fájdalom, amely szerető szülőket, hitveseket és gyermekeket
egész életükre kihatóan ért. A háború okozta nyugtalanság és bizonytalan
ság még a benne nem részes országok, nemzetek és népek körében sem
alkalmas a lappangó vagy kiütköző ellentétek elsimítására és olyan légkör
megteremtésére, amelyben mindenki csak egy uralkodó eszmét követ és ez
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a keresztény felebaráti szeretet „ A vezérkultuszra célozva mondta, hogy
„minden földi dicsőség és hatalom múlandó„. A maga tevékenységét pedig
úgy értékelte, mint olyan munkát, amely a „keresztény fölfogástól megne
mesített nemzeti gondolat jegyében folyik„

1940 júniusában, amikor a német hadigépezet sikereinek csúcsán volt,
Esterházy sem kerülhette ki, hogy ne mondjon véleményt a minden szem-
pontból impozánsnak tűnő háborús sikerekről. Beszédét a magyar pártve-
zető, a német és az olasz nemzetnek szóló elismeréssel kezdte, később
azonban rátért a mondanivalója igazi lényegére is, mely már az anyaország-
nak is szólt: „Tudom, hogy lesznek mert hisz mindig voltak most is
olyanok, akik nem ismerve az ezeréves magyar nemzet gondolatvilágát és
történelmi fejlődését, majd azzal állnak elő, hogy a magyar nemzet nehezen
tud beilleszkedni a mai kor különböző új eszmeáramlataiba, és túl óvatosan
nyúl egyes elkerülhetetlen reformokhoz. Ezeknek csak azt mondom, hogy
a magyarnak is éppúgy mint minden más értékes nemzetnek, mely
ragaszkodik a saját hagyományaihoz megvannak a maga sajátosságai,
amelyek nélkül nem volna az, ami, és éppen ezek a sajátosságok biztosí-
tották neki a legjobban, és fogják biztosítani a jövőben is a méltó helyet.
Ahogy mi nem akarjuk a mi sajátosságainkat ráerőszakolni másokra, úgy
mások se akarják az ő sajátosságaikat reánk erőltetni. Mi, magyarok, nem
vagyunk máról holnapra keletkezett nemzet.„ A szlovákiai magyarságnak
azonban a világra szóló diadalmak árnyékában továbbra is a megpróbáltatás
jutott osztályrészül. Esterházy ehhez a tényhez azt fűzte hozzá, hogy
„mindnyájunk jobb jövőjét csak szenvedések árán tudjuk kiérdemelni. Ez
az emberi sors, a magyar sors fokozott szenvedéssel jár„. Az nyilvánvaló
volt Esterházy számára is, hogy e szenvedéseknek a magyarság erejénél
fogva sem lesz képes elejét venni. Ő azonban a megpróbáltatások közepette
is megnevezte az egyetlen lehetséges magatartásnormát: „A mi célunk és
törekvésünk nem lehet egyéb, mint hogy a mostani súlyos viszonyok és a
jövő kiszámíthatatlan esélyei között megtartsuk az itteni magyar család
minden tagját a magunk körében. Biztosítsuk a szellemi, erkölcsi, anyagi
létfeltételeit, megmaradjunk mindnyájan tántoríthatatlan keresztény ma-
gyaroknak, akik ha egybeforrtunk a rossz időkben sok szenvedés, fájdalom
és szomorúság által egymással, együtt akarjuk megélni azokat a jobb időket
is, amelyekre mindannyiunknak Isten adta jogunk van.„

Az 1940. július 28-i, salzburgi találkozó után, a szlovák kormányt Hitler
diktátumára alakították át. Esterházy nyilatkozatban látta jónak úgymond
fátylat borítani az eddigi kisebbségi szempontból is sikertelen szlovák poli-
tikára, és ugyanakkor az újjáalakított kormánytól is elvárta a megoldatlan
kérdések rendezését. Ezt tartalmazza az új belügyminiszternek, Alexander
Machnak küldött távirata is. A távirat után elsők között jelentkezett meg-
hallgatásra a szlovák belügyminiszternél, hogy feltárja előtte a magyar ki-
sebbség megoldatlan gondjait.

A kezdeti, jónak induló viszonyt azonban hamar egy újabb incidens ár-
nyékolta be. Esterházyt Alexander Mach a megbeszélt időpontban hosszú
ideig megvárakoztatta, s ennek az lett a következménye, hogy a magyar poli-
tikus a hivatal épp jelenlévő nyilvánossága előtt mondta el kendőzetlen véle-
ményét a belügyminiszterről és ezzel együtt a szlovák adminisztrációról.
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Az ügyből feljelentés lett, amit rendőrségi vizsgálat követett, kihallgatá-
sokkal. Ez nyilván tovább rontotta Esterházynak az ország vezetői előtt
amúgy sem kiemelkedő népszerűségét.
Ez azért is igaz, mivel Esterházy parlamenti és egyéb megnyilatkozásaiban
mondanivalójának élét mindig a nagypolitika, illetve a hatalom képviselői
felé irányította. A szlovák egyetemről folytatott parlamenti vita során ő
ismét a meghurcolt és ártatlanul bebörtönzött magyar újságírókról és ma-
gántisztviselőkről beszélt. Az általa felsorolt személyeket az eddigi szoká-
sokhoz híven mindenféle ügyészi eljárás és ítélet nélkül, közel fél évig úgy
tartották bezárva, hogy a rendőrségen még ki sem hallgatták őket. Ester-
házy mindebből nem késlekedett levonni a megfelelő tanulságot: „Uraim,
ez mégiscsak azt eredményezi, hogy akaratlanul az embernek a jogrendbe
vetett bizalma kezd lassan megszűnni.„ Felhívta a figyelmet arra, hogy az
ártatlanul meghurcoltak ügye tovább rontja a szlovák és a magyar népcso-
port közötti viszonyt. A nem egyértelmű és főleg a magyarokat sújtó bel-
ügyi rendelkezések kapcsán a belügyminisztertől kérte, ha már így áll a
helyzet, akkor azt is szögezzék le, hogy „amit szabad az egyiknek, azt nem
szabad a másiknak„.
Esterházy bírálatára, Schwarz képviselő reagált a következő szavakkal:
„Esterházy képviselő úr egészen biztos, hogy nincs tisztában az általa teg-
nap a szlovák parlament égisze alatt előadott ügy hátterében álló cselek-
ményekkel, sem a kérdés jogállásával, ami nem szolgál becsületére.„ Majd
elmondta, hogy Esterházy olyan személyek érdekében lép fel, akik nem is
magyarok, hanem zsidók, akik gyűlölik Németországot és a bolsevik pro-
paganda forrásai az országban. „Az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy
néhány nappal ezelőtt Eperjesen magyar röplapokat szórtak szét. Néhány
nappal később pedig kommunista röplapokat szórtak szét ugyanitt. Jellem-
ző, hogy mindkét típusú röplapot ugyanazok a kezek készítették, s akik
most börtönben ülnek. Az ebben az akcióban letartóztatott személyek közt
nyolc zsidó van, és csak az egyikük keresztény. Javasoljuk tehát Esterházy
képviselő úrnak, hogy ne ezeket az embereket képviselje, mert ezek senki
másnak, de leginkább neki tudnak ártani a legtöbbet. (Úgy van! Hatalmas
taps.)„

A szlovák politika vezetőihez való viszonyának jellemzésére alkalmas az a
beszámoló is, amelyet a szlovák hatalom legfelsőbb képviselőivel folytatott,
1940. augusztusi tárgyalásáról adott. Ebben közli, hogy előbb Mach belügy-
miniszternél tárgyalt „a magyarság követeléseiről„, amikor is megragadta az
alkalmat, és személyesen is tiltakozott a reciprocitás magyarságellenes poli-
tikája ellen. Mach a szlovák kormány reciprocitás-politikáját és Magyaror-
szággal szembeni „tűszúrás-politikáját„ igyekezett Ďurčanský nyakába
varrni, és kijelentette, hogy ezeket a jelenségeket ő „a leghatározottabban le
fogja törni„. Esterházy, kellő tapasztalattal rendelkezvén, beszámolójában
megjegyezte: „Nem tudom, mennyire őszintén átérzettek voltak ezek a
szavai, de ha a mutatott jóakaratnak csak egy bizonyos hányadát tartaná be,
akkor is lényegesen javulni kellene helyzetünknek.„

Esterházy ezután Vojtech Tuka miniszterelnöknél tárgyalt. Tuka úgy érezte,
hogy miniszterelnöki pozíciója egyben Hitler szövetségesévé való előlépte-
tését is jelenti, melyre Szlovákia a Lengyelország elleni – németekkel közö-
sen történő – támadással szolgáltatott kellő alapot. Ezért elérkezettnek látta
az időt arra, hogy a lengyelektől történő területszerzés után saját és or
szága vélt hatalmi pozícióját a magyarok el en fordítsa. E véleményének
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egyik nyilvánosan elhangzó nyilatkozatában is hangot adott. „1938 novem-
berében a bécsi arbitrázsl a magyarok nyeregben voltak, bennünket meg
senki sem ismert. […] Ma már nyeregben ülünk mi is. […] Hiába fognak a
magyarok történelmi érvekkel előjönni Kassánál, ma a dinamikus völkisch
gondolat az, amely az új határokat meg fogja vonni. […] a németek annyira
megszerettek bennünket. És annyira látják, hogy milyen kiváló nép va-
gyunk, hogy igényeinket és követeléseinket magukévá tették.„ Az Ester-
házyval való találkozója során egy olyan néprajzi térképet mutatott, amelyen
a feltüntetett népszámlálási adatok „kézzelfoghatóan bizonyítják azt, hogy
a bécsi döntés nem volt igazságos„. Tuka azt szerette volna elérni, hogy Es-
terházy a magyar kormánynál vesse fel „a kérdésnek valamilyen formában
való reparálása„ ügyét. Érvelésében a küszöbönálló magyar román határ-
megállapodást is felhasználta, amely szerinte ugyancsak „völkisch [azaz:
népi M. I.] alapon történik„ meg. Tuka miniszterelnök ennek alapján
kijelentette, hogy Magyarország felé „föl fogjuk mi is vetni az előbb említett
adatok alapján a völkisch elvre támaszkodva területi igényeinket„ Tuka azt
is közölte, hogy „kb. 2 és fél ezer négyzetkilométerre tartanak igényt, meg-
közelítően 140 ezer lakossal„. A nagyobb nyomaték kedvéért hozzátette,
hogy a határrendezés ügye az ő részükre már nem kérdés, mert elintézett
tény, hogy követeléseiket „honorálni fogják azok, akik Európának új
határait meg fogják állapítani„ Esterházy minderre azt válaszolta Tukának,
hogy veszélyes játék völkisch alapon jogot vindikálni Kassára, mert a
szlovákok „egy szép napon arra ébredhetnek, hogy a közép-európai kérdés
végleges rendezésénél elveszíthetik Pozsonyt, mely városnak 1910-ben 43
százaléka német és 41 százaléka magyar volt. Tessék csak meggondolni,
hogy az elmúlt két évben mennyi német jött ide, úgyhogy a saját érveikkel,
melyekkel ma Magyarországtól el akarnak vinni területeket, fogják esetleg
elveszíteni jelenlegi fővárosukat.„

Időközben Mach belügyminiszter is bekapcsolódott a beszélgetésbe és a
következőket mondta: „A mi területi igényeink Magyarországgal szemben
teljesen elintézett kérdés, és arról, hogy ezt a nagyon szerény kívánságunkat
ne teljesítsék, szó se lehet, itt legfeljebb, ha Magyarország makacskodna,
jobban fogunk járni mi, mert több területet fogunk visszakapni. A németek
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annyira megszerettek bennünket, és annyira látják, hogy milyen kiváló nép
vagyunk, hogy igényeinket és követeléseinket magukévá tették. A legjobb
volna, ha a szlovák kormány és a magyar kormány barátságosan leülne egy
zöld asztalhoz, és egy közös tervvel jönne az európai határokat megvonó
hatalmak elé. Ha ezt hamarosan megcsinálnák, meggyőződésem szerint az
erdélyi kérdésben is jobban járna Magyarország. Tudtommal a magyar
román tárgyalások hosszú ideig el fognak húzódni, tehát meg volna a
lehetőség arra, hogy ilyen gesztussal Magyarország magának érdemeket
szerezzen Németország szemében és így többet kapjon vissza Erdélyből.„

Ezt követően Mach a magyar kormánynak a lakosság-áttelepítés kérdésé-
ben elfoglalt álláspontja felől faggatta Esterházyt, aki kijelentette, hogy a
magyar kormány álláspontját ebben a kérdésben nem ismeri, de nem is
tartja magát illetékesnek arra, hogy e tekintetben információkat szerezzen
be: „A magyar kormány igazságos nemzetiségi politikát inaugurál, amely
privát nézetem szerint teljesen fölöslegessé teszi a népcsere gondolatának a
felvetését is. Ha Szlovákia Magyarországgal normális viszonyokat akar te-
remteni, és gazdasági, valamint kulturális kérdésekben meg akar egyezni,
akkor az előbb említett elveket teljesen el kell temetni, mert ezek lehetet-
lenné fogják tenni a két ország által remélt közeledést.„

A magyar pártvezető a következőképpen zárta a szlovák vezetőkkel folyta-
tott megbeszéléséről készített feljegyzéseit: „Az egész beszélgetésből azt
látom, hogy valamilyen formában és valakiktől a szlovákok kaptak biztatást
bizonyos területek visszakapására. […] Másrészt a mód, ahogy Mach egy
közös magyar szlovák tervnek az elkészítését hangoztatta, azt az érzést
váltotta ki bennem, hogy ők, tehát a szlovákok, bizonyos területi kíván
ságokkal álltak elő a németeknél, de ott semmifajta konkrét biztatást nem
kaptak, és talán olyanfajta választ kaptak, »hogy amennyiben a magyarokkal
meg tudtok egyezni, akkor azt mi természetesen tudomásul veszszük«.
Ilyen válasz késztette érzésem szerint Tukát és Machot, hogy rajtam ke-
resztül próbálják ezt a kérdést tapétára hozni. Ezért, mivel ez volt az
érzésem, viselkedtem ennyire mulyán, hogy semmire választ nekik nem ad-
tam, és egyedül Kassánál helyeztem nekik kilátásba a fejbeverést.„

1940 augusztusában megkezdődtek az Erdély hovatartozását eldöntő
bécsi tárgyalások. Esterházy nyilatkozatban biztosította az erdélyi magyar-
ságot a szlovákiai magyarság teljes szolidaritásáról és együttérzésről.
1940. szeptember 2-án az Egyesült Magyar Párt országos pártvezetőségi
ülésén Esterházy ismertette a pártról kidolgozott elképzeléseit, majd beje-
lentette lemondását, és egyben bizalmi szavazást kért saját maga ellen. A
bizalmi szavazás indoklásakor személyes hangvételű beszédben kitért azok-
ra a személyét és a pártvezetőség felfogását ért vádakra, amelyek politikusi
ténykedése óta Szlovákiában szlovák részről és elszórtan magyar részről is

érték. A pártvezetőség negatív ellenpróbával együtt, egyhangúlag biza-
lomban részesítette, újra elnökké választotta Esterházy Jánost.
1940. szeptember 11-én megalakult a Szlovák Újságírók Szövetsége. A
mellette létrejövő magyar alosztály élére elnökül Somos Elemért, az Esti
Újság főszerkesztőjét, alelnökül pedig Floch Istvánt, az Új Hírek főszer-
kesztőjét nevezte ki Esterházy János, annak ellenére, hogy az utóbbi ekkor
már rendszeres rendőri zaklatásnak volt kitéve.

133

134

136

A második bécsi döntés

–

–
-

–
–

135

A második bécsi döntés

[138]



A második bécsi döntés után, Esterházy is részt vett az Észak-Erdély visz-
szacsatolását jelképező ünnepélyes kolozsvári bevonuláson, ahol a dísztri-
bünön foglalt helyet. Emiatt a Slovák című lapban, valamint a parlamentben
ismételten súlyos vádakkal illették őt. Esterházy a vádakra, egyebek fel-
említése mellett, parlamenti beszédében azt válaszolta, hogy mint magyar
ember az 1940. augusztus 30-án Bécsben, a tengelyhatalmak által történt
döntést örömmel fogadta, s mivel ez a döntés a szlovák érdekeket semmi-
ben sem érintette, „akkor Esterházy Jánosnak mint magyar embernek el-
menni Kolozsvárra, megnézni a bevonulást, tökéletesen joga van, és csak az
találhat kifogásolnivalót ebben az egész ügyben, akinek politikai judíciuma
nincsen„.
Magyar és szlovák oldalon egyaránt elítélte azok gáncsoskodását, akik a ki-
sebbségekkel szembeni magatartásukról azt hiszik, hogy „azzal szolgálják
hazájukat, nemzetüket és az általános ügyet, hogy ők itt garázdálkodnak„.
Majd azzal fejezte be beszédét, hogy tisztában van azzal, hogy „az 1938. no-
vemberi bécsi döntés ténye a szlovák szívekben sebet ejtett„. Épp ezért
kijelentette, „hogy soha semmilyen olyan gyülekezeten vagy rendezésen
Magyarországon nem vennék részt, amely éppen, mondjuk, a harminc-
nyolc november másodiki döntéssel volna kapcsolatban„, mivel: „Szlovák
állampolgár vagyok, magyar nemzetiségű vagyok, de tapintatom is van.„

Éppen ezért azt kérte a jelenlévő „uraktól„, hogy ne keltsenek „hangula-
tot„, és ne próbáljanak „olyan dolgokat az embernek a gallérja mögé varrni,
amelyek egyáltalában nem igazak„.

1940. október 8-án Esterházy a népszámlálásról szóló törvényjavaslat
vitájában elmondott beszédében foglalkozott azzal a fokozódó, hivatalos
helyekről is éreztetett nyomással, amely a zsidókérdéssel együtt a magyar-
kérdést is szerette volna közös nevező alatt „megoldani„. Ennek első lépése
az új népszámlálási kategóriák megállapítása lett volna, amelyben egyes
javaslatok szerint közös népszámlálási kategóriában kellett volna kezelni a
zsidó és a magyar lakosságot. Esterházy ez ellen a nyilvánvaló manipuláció
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ellen emelt szót felszólalásában. Ha nem emel szót a törvény ellen, akkor az
általa képviselt magyarság sorsát kockáztatja, egyes képviselők ugyanis azt
követelték, hogy a magyarok a zsidókkal egy listára kerülve legyenek ré-
szesei a vagyonelkobzásnak s később a kitelepítésnek. Ezért Esterházy a
parlamentben elmondta, hogy a régi cseh szlovák rezsim alatt megtartott
népszámlálások keserű emléket hagytak hátra a magyarok és a szlovákok
lelkében, „akiket a csehek annak idején szintén teljesen kinulláztak, mert
hiszen a szlovákokat egyáltalában nem vették figyelembe, és csak csehszlo-
vákokat ismertek el„. Esterházy azt kérte, hogy a népszámlálás lebonyolí-
tása úgy történjen meg, hogy az „reális képet mutasson„ a nemzetiségi
hovatartozás megállapítása terén, és ismételten kérte, hogy akik a „közvé-
leményt irányítják, vagy irányítani próbálják, tekintsenek el attól, és ne
hozzanak bennünket egy nevezőre a zsidókkal, mert mi, magyarok, akik
keresztény és nemzeti alapon állunk, legalább olyan messze esünk attól a
zsidó ideológiától, mint amilyen messze esnek a szlovákok.„ A zsidókat
azonban – mivel többségük magyar ajkú volt – felvette a Magyar Pártba, s
így magyarként védhette őket a továbbiakban. Beszédében ezt követően
Esterházy ismét a nem engedélyezett magyar szakszervezet ügyét ecsetelte,
részletes érvekkel bizonyítva a tiltás logikátlanságát, majd rámutatva a bel-
ügyminiszter beváltatlan ígéreteire, felsorolta, hogy a magyar kereskedők-
nél tovább folynak a „felhalmozott élelmiszer„ ürügyén végrehajtott „hihe-
tetlenül drasztikus„ házkutatások, melyek a zsidóknál kezdődtek, és most a
magyaroknál folytatódnak. Az „árdrágítók„ elleni fellépés ürügyén tovább
folynak a magyar kereskedők anyagi tönkretételét eredményező óriási pénz-
beli büntetések, a magántulajdont képező vagyon állami kisajátítása. Ester-
házy ezzel kapcsolatban megjegyezte:
„Én azt hiszem, hogy a tulajdonjog szentségét egy országban, ahol többség-
ben katolikusok vagyunk, és ahol a törvényhozóknak egy nagy része ka-
tolikus pap, mégiscsak jobban kellene tisztelni, mintsem hogy egyszerűen
embereket kiforgatni a vagyonukból. „

A durva közbekiabálásokra Esterházy – beszédét megszakítva – azzal
válaszolt, hogy neki kötelessége az itteni magyarság sérelmeit a parlament
színe elé hoznia, s ennek kapcsán azt is el kell mondania, hogy a vagyon-
elkobzások gyakorlata „nem fogja emelni a bizalmat a szlovák jogrend iránt.
… mert ha egy népcsoportnak a tagjait egyszerűen koldusbotra juttatják,
akkor aztán ennek a népcsoportnak az ellenálló képessége is megszűnik.„

Esterházy mondhatni menetrendszerűen elhangzó bírálatai érzékenyen é-
rintették az új szlovák nómenklatúra tagjait, amely minden irányba bizonyí-
tani akarta a szlovák állam életképességét és kifogástalan államvezetési
gyakorlatát. Felszólalása után Anton Šalát képviselő, aki az Esterházyt leg-
inkább gyűlölő szlovák képviselők egyike volt, felszólalásában a magyaror-
szági szlovákság hátrányos helyzetével példálódzott (nincsenek képviselőik,
nincs politikai pártjuk), majd a szlovákiai magyaroknak juttatott előnyökről
beszélt: „Nálunk a magyaroknak van két politikai napilapjuk, hetilapjaik,
havilapjaik, magyar kultúrházaik vannak, egyesületeik, politikai gyűlése-
ket, kultúresteket tarthatnak, sőt olyan magyar ünnepségeken is megta-
lálhatóak ahogy ezt Esterházy képviselő úr tette amelyeket határainkon
kívül tartanak. (Vidámság. Hancko képviselő: Na stráž!) Szónokolnak a
magyar rádióban, amint ezt ugyanaz az úr tette. Itt-ott magas lóról nyilvá-
nos leckét adnak nekünk arról, mit is kellene tennünk ahhoz, hogy elnyerjük
szimpátiáját az úgynevezett „maďarského úri népu„, amely állítólag arra
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van elrendelve, hogy más nemzetek felett uralkodjon és kegyesen megadja
számukra az életük irányát és alaptónusát, hogy móresre tanítsa őket, arra,
hogy kell szívélyesen megcsókolni azt az úri kezet, amely a magyar uralko-
dói korbácsot tartja minden nem magyar alattvalója felett.
1940 októberében Esterházy János közel kéthetes körúton vett részt, mely-
nek során végigjárta Szlovákia magyarlakta helységeit és városait. A körút
tanulságait és tapasztalatait az Egyesült Magyar Párt pozsonyi elnökségé-

nek rendkívüli ülésén ismertette és foglalta össze. Legfőbb mondanivalója
az volt, hogy a nehéz helyzet, valamint az egyre nehezedő és elviselhetetlen-
nek tűnő nyomás ellen a szlovákiai magyarság a vidéken országszerte „meg-
ható hűséget mutat a magyar törekvések iránt„.
Október végén Esterházynak még egy további rövid felszólalása is volt a
szlovák parlamentben az akadémiai törvény megvitatásának tárgyában.
Beszédében többek között ismét szorgalmazta a magyar tanítóképző főis-
kola megnyitásának engedélyeztetését.
1940 novemberében a Szlovák Nemzeti Tanács elvben elfogadta, a Magyar
Párt hivatalos regisztrálását. Az alkotmánytörvény értelmében Szlovákiá-
ban csak a hivatalosan bejegyzett és a kormány által jóváhagyott, alapszabá-
lyokkal rendelkező politikai pártok működhettek. Ebben az értelemben, a
hivatalos bejegyzés hiányában az Egyesült Magyar Párt is csak megtűrtként
létezhetett. Esterházy az eseménnyel kapcsolatban rámutatott, hogy a párt
eddigi működése tulajdonképpen csak vegetálásnak volt nevezhető, és
tevékenysége leginkább a szociális önsegélyezés terén bontakozhatott ki. A
párt az addigi Egyesült Magyar Párt név helyett a Magyar Párt nevet kapta.
Esterházy János a szlovák politikai magatartás jobbra fordulását várta ettől
az elvi döntéstől, melynek gyakorlati megvalósulására azonban még további
egy évet kellett várni: „Ez a föld közös hazánk, vállvetett munkával kell
tehát hozzájárulnunk ahhoz, hogy közös otthonunk is legyen, ha már a
Jóisten egymás mellett jelölte ki földi helyünket, és sorsközösségre ítélt
bennünket, azon kell igyekeznünk, mind a szlovák, mind a magyar oldalon,
hogy ennek a sorsközösségnek valamennyi következményét levonjuk és
életté váltsuk. A jövő fejlődése ebbe az irányba mutat, és csak ezen az úton
lehet eljutni az itt élő népek békéjéhez, megelégedéséhez és közös boldog-
ságához.„
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Ezeknek a gondolatoknak adott hangot Esterházy a szlovák parlamentben,
amikor 1940. november 26-án, az államellenes cselekedetekről szóló tör-
vényhatározat kapcsán elhangzott beszédében hitet tett amellett, hogy „ne-
künk, akik a Duna-medencében élünk, és akik a politizálás háládatlan
mesterségét folytatjuk, kötelességünk azon munkálkodni, hogy olyan lég-
kört teremtsünk, mely légkör biztosítja egyrészt a szomszédos államok
nyugodt egymás mellett való élését, másrészt lehetővé teszi, hogy ha vala-
mely országban vannak nemzetiségek, úgy azok tagjai teljes mértékben
egyenrangú állampolgárokként élhessék ki nemzeti életüket„. Máig szóló
aktualitással fejtette ki: „Egész nyíltan és leplezetlenül merem állítani azt,
hogy az igazságos nemzetiségi politika sokkal nagyobb biztonsági koeffici-
ens, mint sok-sok írott törvény, melynek betartására drága közigazgatási
apparátust kell fenntartani. Az igazságos nemzetiségi politika biztosabb
minden Maginot-vonalnál, mert semmi sem erősít meg egy államot jobban,
midőn abban nemcsak a többségi, de a kisebbségi állampolgárok is teljes
mértékben otthon érzik magukat.„

Majd ismételten megerősítette saját küldetésének kötelességszerű vállalását:
„Jogainkról egy pillanatig sem mondunk le, és meg vagyok győződve, hogy
kitartó munkával el is fogjuk érni, de úgy fogjuk elérni, hogy mindig szem
előtt fogjuk tartani a már előbb említett politikai hitvallásunkat, hogy Kö-
zép-Európában a békét biztosítani „

Esterházynak, mint korábbi parlamenti felszólalásaiban is nemegyszer
kifejtette, gyakran kellett közbenjárnia a Magyarországhoz került szlovák-
ság érdekében. Erről tanúskodik a magyar külügyminiszterhez, Csáky
Istvánhoz, 1940 decemberében küldött levele is. Ez a levél egyike azon
írásainak, amelyek a magyarországi szlovákság ügyében láttak napvilágot, s
amelyekben politikai elemzést, sőt egyúttal környezettanulmányba illő átte-
kintést is ad a magyar szlovák kapcsolatok kisebbségi kérdést is ma-
gukban foglaló buktatóiról. Esterházy valóságos hídszerepet vállalt fel a
magyar és a szlovák kormány között. A szlovák belügyminiszterrel, Alex-
ander Machhal folytatott tárgyalásainak tanulságait is ebben az irányban
szerette volna hasznosítani. A magyar külügyminiszternek leírta, hogy a
szlovák politikai vezetés szerint Magyarországon akadályokat gördítenek a
szlovákság politikai jogai érvényesítésének útjába, s ez akadályozza a szlo-
vákiai magyarság többi nemzetiségekkel való egyenrangúsítását, s a jószom-
szédi viszony elmélyítését. Esterházy kijelentette: „Mindig azt az álláspon-
tot képviseltem, hogy a nemzetiségek jogait tiszteletben kell tartsák és meg
kell adják. A magam részéről a Magyarországon élő szlovákok érdekében
gyakran és többször eredményesen eljártam. Politikai pártjuk, illetve politi-
kai szervezkedésük háborítatlan engedélyezése érdekében is gyakran eljár-
tam.„ De ha a magyarországi szlovákok „a politikai szervezkedés alatt
irredentát akarnak szítani, és ha a mindent vissza alapjára helyezkednek,
akkor természetesen támogatásomra nem számíthatnak. Ha ellenben poli-
tikai szervezkedésükkel olyan munkakört akarnak betölteni, mint amilyet
mi betöltünk itt az én vezetésem alatt álló pártban, tehát főleg kultúr- és
szociális munkára szorítkozik, akkor hajlandó vagyok szószólójuk lenni.„

Rámutatott, hogy a Slovenská jednota – Érsekújváron megjelenő szlovák
hetilap az elmúlt hónapokban olyan hangnemben ír, hogy „ha az ittlévő
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magyarság újságjai az ezredrészét írták volna annak, amit a Jednota, úgy
mindnyájan koncentrációs táborban üdülnénk„ Felhívta a figyelmet arra,
hogy nem tesz jót a két nép viszonyának, ha a szlovák politikai vezetés
részéről „állandóan és tudatosan heccelik a magyarországi szlovákokat, és
biztatják őket bizonyos bekövetkezendő visszacsatolás reményével. [...]
Azért hajlandó vagyok interveniálni a magyarországi szlovákság érdekében,
de csak úgy, ha garanciát kapok arra, hogy az előbb említettek meg fognak
szűnni„

azt válaszolta, hogy a magyar fél részéről is tapasztal hasonló hang-
nemet „ami viszont nekik kellemetlen„. Esterházy a szlovák politika részé-
ről tapasztalható magatartás kapcsán kifejezte: „...ne higgyék azt, hogy a
németbarátságra hivatkozva fogják örökké büntetlenül nyelvüket öltögetni
Magyarország felé. Készakarva mondom, hogy nyelvöltögetés, mert hiszen
tisztában kell neki lenni azzal, hogy Magyarország Szlovákiától nem fél.
Szálljanak le tehát a magas lóról, álljanak reális alapokra, és akkor hiszem
azt, hogy a magyarországi szlovákság helyzete kellemesebb és nyugodtabb
lesz.„ Majd a magyar külügyek vezetőjéhez fordulva több olyan tanácsot is
adott, amely a nemzetiségi politikára vonatkozott: „Tudom, hogy ha Rajtad
múlt volna, akkor már egyes kérdések rég el lettek volna intézve, és épp
ezért Hozzád fordulok, mint olyanhoz, aki egyrészt legjobban látod a kül-
politikai eseményeket, hogy légy kegyes odahatni, hogy a magyarországi
szlovákság politikai szervezkedése minél előbb engedélyeztessék. Tudom
előre, hogy erre azt fogják nekem válaszolni, hogy Magyarországon min-
denki alakíthat pártot, és mindaddig működhetik, míg a törvénnyel nem ke-
rül összeütközésbe. Ez nagyon szép és jó, de viszont tárgyilagosan gondol-
kodva a kérdés fölött, megállapítom azt, hogy ha ma akár Nagysurány vagy
Tótmegyer vidékén egy szlovák párt kezdene működni, úgy kezdve a csen-
dőrön és végezve a szolgabírón mindenki a párt szervezői ellen indítana
hajszát. Nézetem szerint az természetes, hogy a magyarországi szlovákság
az állam alapjára kell helyezkedjen, de ha ezt megteszi, úgy nem szabad
akadályokat gördíteni politikai szervezkedése elé. A magam részéről azt
találnám leghelyesebbnek, ha a visszacsatolt területen élő szlovákok egyné-
hány vezető egyéniségét meghívnák akár a belügyminiszterhez vagy a mi-
niszterelnökhöz, aki nekik klipp und klar megmondaná, hogy szabad poli-
tikai pártot alapítaniuk, és zavartalan működésük mindaddig biztosítva van,
amíg lojálisan az állam alapján állnak. Ha ezt megszegnék, akkor az maga
után fogja vonni a párt feloszlatását. De ebben az esetben kellő eréllyel kéne
instruálni az alsóbb (magyarországi) hatóságokat, hogy azok mindaddig,
amíg a szlovákok nem csinálnak irredentát, semmifajta vegzatúrának ne
legyenek kitéve. [...] Bizonyítani tudom azt, hogy Kassa környékén a
közművelődési testület titkára a csendőrök segítségével a szlovák iskolákból
elkoboztatta azon szlovák nyelvű tankönyveket, melyeket a magyar kultusz-
kormány megbízásából a Szent István Társulat adott ki, és így ezek a bar-
mok nem vették észre azt, hogy olyan könyveket koboztak el, melyeket a
magyar kormány rendeletéből használtak a tót iskolákban. Ilyen és hasonló
példákat sokat tudnék Neked bemutatni. Természetesen egy ilyen csendőr,
jegyző vagy szolgabíró, aki a saját orránál tovább nem lát, nem veszi észre
azt, hogy ilyen magatartással milyen veszélybe sodorhatja az országot.„

Végül kérte, hogy ebben az ügyben „a lehető legrövidebb időn belül„ szü-
lessen meg az elvárt döntés.154
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A szlovák költségvetés hiányosságairól

A szlovákiai magyar család eszméje

Az 1941-re vonatk zó költségvetési vita során, decemberben elmondott
parlamenti felszólalásában, a sokszorosan remélt javulás jelei helyett az
elvi pártregisztrálás ellenére ismét a szlovákiai magyarságot ért újabb sé-
relmekről kellett beszámolnia.
Elmondta, hogy a magyarországi szlovákság és a szlovákiai magyarság isko-
láinak olyan tankönyveket kell kapniuk, amelyekből megismerhetik a saját
nemzeti múltjukat. A szlovákiai magyar iskolákban azonban még mindig a
„csehszlovák időből származó tankönyvek vannak használatban„ A rezsim
azonban ahelyett, hogy ezeket a régi csehszlovák könyveket lecserélné, bi-
zonyos részeket átragasztat, befestet, hogy abból a diák ne tudjon olvasni.
Ezzel együtt előfordult már, hogy egyes túlbuzgó tanfelügyelők vagy
iskolaigazgatók az átragasztással és az átfestéssel sem elégszenek meg, és a
tankönyveket bevonják. „Egyes helyeken tényleg olyan könyvhiány van,
hogy a tanuló alig tud könyvekhez jutni. A tankönyvkérdés megoldásának
sürgetése mellett a magyar vezető azt kérte, hogy a magyarság polgári és
középiskolái ne Pozsonyban legyenek összpontosítva, mert a szórványhely-
zetben élők nem engedhetnek meg maguknak ilyen óriási anyagi áldozatot.
Újra kérte a magyar osztályok megnyitásának engedélyeztetését, mert mint
elmondta, vannak olyan osztályok, ahol a bővítés nem engedélyezése miatt
egy osztályban 70 75 tanulónak kell összezsúfolódnia. Ezen a pedagógiai
szempontból is tarthatatlan helyzeten Esterházy úgy próbált segíteni, hogy
saját maga vállalta a párhuzamos osztályok megnyitásával járó költségek
fedezését. Tekintettel a gimnáziumban végzett magyar gyermekek elhelyez-
kedési nehézségeire, kérte a kereskedelmi iskola osztályainak bővítését. Ha-
sonlóképpen szükségesnek tartotta a pozsonyi magyar gimnázium körül-
ményeinek javítását, valamint a magyar pedagóguslétszám emelését, amely
azonban szintén kormányzati engedélyhez volt kötve. A művelődésügy
kapcsán ismét kitért a még mindig nem engedélyezett magyar kulturális és
ifjúsági egyletek, szövetségek kérdésére, s az ebből fakadó súlyos erkölcsi
következményekre. „Az ifjúság az egylet helyett kocsmába jár„ summázta
véleményét. Beszédének további részében a belügyminiszterhez fordulva a
rendőrség tevékenységét bírálta éles szavakkal. Beszéde befejező részé-
ben ismételten a magyar munkásszakszervezet engedélyezését és a magyar
gazdák helyzetének javítását szorgalmazta, majd a miniszterek végkielégí-
tésére szánt költségvetési szabályozást bírálta.

A szlovákiai magyar család Esterházy szemszögéből a szlovákiai ma-
gyarság egészét jelentette. 1940. karácsonyi üzenete minden addiginél erő-
sebb kiállás volt az új összefogást megtestesítő idea, a szlovákiai magyar
család eszméje mellett. Az eszmét kísérő értékrend, a kereszténység pedig a
másokkal – ez esetben a többségi nemzettel – szembeni türelem kifejeződé-
se kíván lenni: „Egyet kérek tőletek: szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti
öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől
egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték,
amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legne-
hezebb megpróbáltatásokon is. Érezze át mindenki, hogy amikor mi, a szlo-
vákiai magyarok családjáról beszélünk, akkor az nem üres szó, hanem élő
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valóság. [...] A szlovákiai magyarok nincsenek olyan számosan, hogy meg-
engedhetnék maguknak azt a luxust, hogy külön utakon járjanak. Család
vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk!
Szeressük, tiszteljük és becsüljük mindenekfelett Istenünket és anyánkat, és
szeressük egymást, mint jó testvérek, mert csak a családi összetartozásnak
az életbe átvitt tudata biztosíthatja a szebb és boldogabb jövőt. Most mint a
szlovákiai magyar család feje a szentestén bekopogok a magyar otthonok-
ba. Látszólag üres kézzel jövök, mert nem telik ajándékokra, egyet mégis
hozok nektek, mindannyiotoknak. Hozom magyar keresztény szívem sze-
retetét azzal az ígérettel, hogy amíg ez a szív dobogni fog, addig rendület-
lenül a magyar ügyet fogja szolgálni. A szlovákiai magyar családét, a ti
ügyeteket, mindnyájunk ügyét nemzeti és keresztény alapon, mert ez az alap
az egyetlen biztosítéka annak, hogy törekvéseink diadalmaskodnak.„

A szlovákiai Magyar Párt egyik legfontosabb törekvése továbbra is az ma-
radt, hogy a magyarság szociális helyzetén javítson, és segítsen a legjobban
rászoruló magyar családokon. Esterházy ezt hangsúlyozta, amikor beszédet
mondott a párt szociális osztálya által rendezett pozsonyi karácsonyi ün-
nepségen, amelyen nyolcszáz szegény sorsú magyar családot ajándékoztak
meg a legszükségesebb holmival. Ennek fedezetét részben a Magyar Párt
által szervezett Téli Segélyakció keretében gyűjtött pénz adta. Az 1938 óta
évente két alkalommal rendezett gyűjtés addigi összeredménye közel fél-
millió koronát tett ki.
Erre a szociális összefogásra azért is volt nagy szükség, mert az 1938-as
bécsi döntéssel a szlovákiai magyarság elvesztette azt a kisgazda, földműves
támogatórétegét, amely Dél-Szlovákia falvaiban élt és gazdálkodott. A
Szlovákiában hátramaradt magyarság a második világháború idején legin-
kább városi, polgári rétegből és munkásokból állott, akiket leginkább súj-
tottak az elbocsátások és az egyéb szociálisan hátrányos intézkedések. A
gyűjtés áldozatos eredményét megköszönve Esterházy János ezt írta: „Hin-
ni és élni fogunk, mert élni akarunk, és hozzáedződtünk már a legnehezebb
körülményekhez is. Ez a mi hitünk és megmaradásunk titka.„

A nehéz helyzetben még inkább szükséges felelősségvállalás tudatosításá-
nak jegyében születtek meg Esterházy János újévköszöntő sorai is. Ezekben
leszögezte, hogy munkájában nem téríthette el őt a kitűzött iránytól „sem a
közhangulat hullámzása, sem pedig olyan aggodalom, hogy egyes rendelke-
zéseim esetleg nem népszerűek. Nagy célokat szolgálni csak kockázattal
lehet, és sosem felejtem el Deák Ferenc bölcs mondását: »a nemzetért min-
dent kell kockáztatni, a nemzetet azonban semmiért!« [...] Hinni szeretném

mondta a pártvezető keresetlen szavakkal és a jövőbe vetett törhetetlen
hittel , hogy az az ádáz küzdelem, amelyik már közel másfél éve dúl a világ
nagy népei között, a most kezdődő évben akként fog befejeződni, hogy
elsősorban az igazság lesz a győztes. Olyan igazság, amelynek alapja a ke-
resztény felebaráti szeretet. Az ilyen igazság győzelme esetén mi, magyarok,
akik mindenkor a közép-európai népek megértésének és békéjének szolgá-
latát tűztük ki magunk elé, nyugodt lelkiismerettel és nyílt homlokkal állha-
tunk bármely ítélőszék elé. Nincs mitől tartanunk, nincs mit lepleznünk,
nincs mit szégyellnünk. Büszkén és öntudatosan vállalhatjuk a felelősséget
minden tettünkért. Bárkitől jövő bármely döntés eredménye csakis helyze-
tünk javulása lehet.„ Az új kor megalapozását pedig a magyarság fokozott
összetartása „és a testvérnépekkel való együttműködés még behatóbb szol-
gálata„ eredményezheti.
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A hitre és a buzdító szavakra egyaránt szükség volt, hiszen a magyar ki-
sebbség helyzetének javulásában, a Magyar Párt elvi regisztrálása ellenére,
továbbra is csak hinni és bízni lehetett, mert a tények ennek épp az
ellenkezőjét bizonyították. Egy, a Magyar Párt számára Nyitrán készült fel-
jegyzés úgy foglalta össze a környékbeli magyar kisebbség helyzetét, hogy a
leírásból plasztikus kép rajzolódik elénk a szlovákiai politikai propaganda
magyarellenes módszereiről is.
„A jelszó a magyar kisebbség elnyomása! Ha így folytatódik, a helyzet
maholnap tűrhetetlenné fog válni (a cseh időkben határozottan jobb volt a
magyarság helyzete). Jellegzetes, hogy bármily felháborító legyen valamely
atrocitás vagy jogosult panasz, az esetet magasabb védelem tudatában egy-
szerűen letagadják.„

A feljegyzés a magyarságot ért nyelvi, kulturális, egyházi- és egyéb sérel-
meket sorolja fel. Ezek közt szerepelt, hogy „a magyarul beszélőket az
utcán ócsárolják„, „kérdőre vonják magyar beszédükért„. „Egy rendelet a
templomokból a magyar szentek képeinek és szobrainak eltávolításáról
intézkedik„, és szlovák egyházi személyek izgatnak a magyarság ellen,
ugyanakkor pedig „magyar érzésű„ szlovák papokat és tanítókat hurcolnak
meg. „Az utcákon magyarellenes izgató falragaszok„ tűnnek fel.
„Illavára [azaz koncentrációs táborba M I.] hurcolták Gyürki Ákos, derék
nyitrai ügyvédet, továbbá a Magyar Párt vezetőjének feleségét, valamint a
német származású, de magát magyarnak valló Rolfes Bernátot, a közbecsü-
lésben álló Gerley magyar cukrászt, és egyikükkel sem közölték az okot.„ A
feljegyzés megemlítette, hogy „az a hatósági közeg, aki megértést tanúsít a
magyarság iránt, feketelistára kerül, sőt állását is elveszti„.
Külön fejezet szólt a szlovák propaganda és a szlovák lapok magyarellenes
uszításáról. „Szerintük mi egy »szekeres nép« vagyunk, és van Szlovákiában
egy »állatfaj«, amely legveszedelmesebb Európában, amelyet ki kell irtani!„

A szövegben szó volt Karmasinnak „a felvidéki magyarság elnyomása
terén„ végzett „mindenki által ismert„ szerepéről, és arról, hogy „népünne-
pélyeken, színielőadásokon a magyarság pellengérre állítása nem maradhat
el. Rózsahegyen, egy felvonuláson deresre húzott tótot magyar hajdú boto-
zott. A nyitrai missziós zárdában egy előadáson magyar ruhás csendőr
ütlegelt egy láncra vert szlovák aggastyánt stb., stb., stb. A felsorolást még
sokáig lehetne folytatni„ fejeződött be a nyitrai feljegyzés, amely semmi
kétséget nem hagyott afelől, hogy a magyarság helyzetében a csehszlovákiai
viszonyokhoz képest minden területen egyértelmű romlás következett be.
Esterházy Jánost negyvenedik születésnapján, 1941. március 14-én, az Új
Hírek munkatársi gárdája köszöntötte. Többek közt a következőket olvas-
hatjuk a róla szóló írásban: „Esterházy János az, aki valóban életét áldozza a
magyarságnak és a magyarságért. Kora fiatalságától kiveszi a részét az itteni
magyar pártmozgalomból, amióta pedig előbb az Országos Keresztényszo-
cialista, majd az Egyesült Magyar Párt élén áll, ő a legtöbbet és a legfárad-
hatatlanabbul dolgozó tagja is a pártnak. Munkabírását, amely már szinte
közmondásos, elsősorban szűkebb környezete csodálja.„
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Teleki halála és Kassa bombázása

Esterházy egyik legfőbb óhajának, hogy a magyarság kimaradjon a világ-
háború pusztító szörnyűségeiből, egyre kevesebb esélyt adott a történelem.
A jugoszláviai támadás hírére már ő is csak felsóhajtani tudott: „Mi történik
itt ... Ez halálos szégyen!„ Teleki Pál halálhírére pedig „Jánost zokogás fogta
el„.
1941 húsvétján az Új Hírek hasábjain „sajgó fájdalomtól„ áthatott sorokkal
búcsúzott a szellemi küzdőtárstól, Teleki Pál miniszterelnöktől, akire írá-
saiban, felszólalásaiban többször is hivatkozott, munkásságát, politikai
megnyilvánulásait pedig példaként állította a szlovákiai magyarság elé.
Esterházy búcsúcikkében Széchenyi Istvánhoz hasonlította őt. „Nyugvó-
pontra csak akkor juthatunk, ha nemzetünk nagyjainak példájához fordu-
lunk, hogy útmutatást találjunk bennük magatartásunk kialakításához„

idézte ebben az írásában Esterházy a legnagyobb magyart, s nem hagyott
kétséget afelől, hogy ő is a Teleki által képviselt, Széchenyihez visszanyúló
politikai irányvonalat tartja olyan útnak, amelyen a magyarságnak járnia kell.
„Ha azt vizsgálom, hogy mi, szlovákiai magyarok, Széchenyi és Teleki
szellemében járunk-e és jártunk-e el második sorsfordulónk óta, nyugodtan
állíthatom, hogy nem kell restelkednünk„ majd hozzátette, hogy Teleki
példaadásából leginkább a magyar miniszterelnöknek a politikai jogok
széles kiterjesztésére tett erőfeszítései ragadták meg. „A szlovákiai magyar-
ság egyértelműen azonosítja magát Telekinek a demokráciáról és európai-
ságról vallott nézeteivel. Ezek a nézetek a teljes jogi egyenlőség felé vezető
utat jelölik ki számunkra.„

A csapások sorozata azonban nem szakadt meg Teleki tragédiájával. 1941
júniusában, Kassa bombázásakor Esterházy felháborodott hangú táviratot
küldött barátjának, Tost Lászlónak, Kassa város egykori polgármesteré-
nek. A távirat egyébként szép példája annak is, hogy a magyar pártpoli-
tikus milyen felelősséget érzett azon város iránt, amelynek egykor képvise-
lője volt a prágai parlamentben: „A legnagyobb megdöbbenéssel értesültem
a Kassát ért gyalázatos támadásról. Együtt érzek mindnyájukkal, de különö-
sen azon családokkal, akiknek hozzátartozói életüket vesztették. Ezeknek
légy szíves nevemben őszinte részvétemet tolmácsolni. Egyúttal pár napon
belül kezedhez fog érkezni ezer pengő, amelyet legjobb belátásod szerint
nevemben osszál szét azok között, akiket legsúlyosabban ért a támadás.
Isten óvjon mindnyájatokat.„

Az Új Hírek hasábjain, Esterházy vezércikkben köszöntötte a magyar-
országi szlovákság lapját, a Slovenská jednotát, amely most „napilappá válva
szolgálja a magyarországi szlovákság ügyét és érdekeit„, és amelynek
létrejötte nem kis mértékben épp az ő közbenjárásának volt köszönhető.
1941. június 23-án Szlovákia is belépett a Szovjetunió elleni háborúba
(Magyarország hadba lépésének ideje 1941. június 27.). A szlovák csapatok-
ban szlovákiai magyarok is részt vettek a harcokban; őróluk emlékezett meg
Esterházy János 1941. július 1-jén, az Új Hírekben megjelent cikkében,
mely a bolsevizmus elleni harcról szól. Írásában azonban nyoma sincs az
ilyenkor szokásos lelkesítő propagandaszólamoknak. Épp ellenkezőleg,
szavaiból nem titkolhatóan kicsendül a háború kiszélesedése miatti aggoda-
lom és konkrét megfogalmazásban a béke utáni vágy.
Nem véletlen, hogy a háború után mind az őt letartóztató szovjet szervek,
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mind pedig a Nemzeti Bíróság kirendelt ügyvédje részéről elhangzik az érv,
hogy „Esterházy köztudomásúan ellenezte Szlovákia hadba lépését a Szov-
jetunió ellen„.
Esterházy ugyanakkor több alkalommal, rendkívül éles hangon ítélte el a
bolsevizmus és ezzel együtt a szovjet rendszer hatalmi ideológiáját. Peéry
Rezső erre így emlékezett vissza: „Teleki Pál halála óta egyre jobban egyet-
értettünk, csupán Oroszország szerepének megítélésében szerettem volna
tartózkodóbb és óvatosabb felfogást hallani a szlovákiai magyarok vezető
emberétől. [...] Mint eszmecseréink folyamán kiderült, Esterházy nem szó-
laltatta meg szívesen ezt a szokatlanul éles, rikító frazeológiát, amely oly
tarthatatlannak és időszerűtlennek tűnt az Oroszország ellen irányuló
rablóhadjárat idején. Mit csináljak, ha ez az ellensúlya Hitler-ellenes maga-
tartásunknak ez volt a válasza ilyenkor, és én magamban mélységesen
sajnáltam, hogy nem tud kitérni az ilyen végzetes alternatívák elől, és előre is
aggódtam érte emiatt.„

1941. július 22-én, több mint féléves hallgatás után Esterházy ismét felszó-
lalt a szlovák képviselőház ülésén a német mintára létrehozandó propagan-
dahivatal felállításáról szóló vitában. Szlovákia egy hónappal korábban,
1941. június 23-án Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni
háborúba. A kormány által oly fontosnak tekintett propagandaügyek kap-
csán adott hangot Esterházy értetlenségének, „miért kell éppen a magyar
emberek rádióit a hivataloknak lepecsételni, illetve úgy leállítani, hogy Bu-
dapestet ne hallgathassák?„ Az ilyen eseteket olyan „kicsinyes intézkedések-
nek„ nevezte, amelyek rendre megkérdőjelezik azt, „amit itten mindnyájan
hirdetnek, hogy ebben az országban mindenki egyenlő elbánásban része-
sül„. Bírálta a szlovák propaganda gyakori magyar-, illetve Magyarország-
ellenes megnyilatkozásait, melyek csak a feszültséget szítják, és a kölcsönös
helyzetet nehezítik, majd figyelmeztette képviselőtársait: arra kellene töre-
kedni, hogy az ellentéteket eltávolítsák, „mert nekünk ezen a földrészen
egymás mellett kell élnünk, akármit fogunk csinálni„.

Esterházy nem elégedett meg azzal, hogy a parlamenti dobogón kitálalja
a sérelmeket, hanem ezen túl, más eszközökkel is próbált orvoslást találni a
bajokra. Egy pártszervezői körútja után levéllel fordult a szlovák miniszter-
elnökhöz, Vojtech Tukához. A levél, melynek megírására Esterházyt a
„szlovákiai magyarok magatartásáért való mindenkori felelősségvállalás„

késztette, egy memorandumnak is beillett, hiszen annak tartalmát a Magyar
Párt 1941. július 5-i ülésén elfogadta. A tartalomból jól látható, hogy
Esterházy részletes információkkal rendelkezett a magyarságot ért sérel-
mekről.
Mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy Szlovákia a tengelyhatalmak szövet-
ségeseként Magyarországnak is szövetségese. Joggal tehette hát fel a kér-
dést, hogy az amúgy is működésben lévő szellemi határzáron kívül „miért
nehezítik meg a kiutazást Szlovákiából Magyarországba, a magyaroknak
pedig a beutazását Szlovákiába, miért nem adják vissza a magyaroknak már
hónapok előtt lefoglalt rádióját és elkobzott útlevelét, miért plombálják le a
mostani háborús eseményekkel kapcsolatban a magyaroknak a rádióját?
Teljesen értem a kommunista elemek ellen való eljárást és azoknak ártalmat-
lanná tételét. Viszont nem tudom megérteni, hogy az újabb internálások
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során ismét olyan magyarokat is Illavára szállítottak, akiknek a kommuniz-
mushoz soha semmi közük nem volt. Egyáltalában az internálásokkal és
politikai letartóztatásokkal kapcsolatban felette kívánatos volna, ha csak a
legmegbízhatóbb adatok alapján rendelnének el ilyen intézkedést, és gon-
dosan elkerülnék a besúgók és árulkodók vádaskodásainak figyelembevé-
telét„.
Esterházy kemény szavakkal hivatkozott az alkotmánytörvényre, amely
egyenlő jogokat biztosít a szlovák állam minden polgárának. Rámutatott
arra is, hogy a kormánynak „módjában állana„ a magyarellenes hisztériát
megfékezni. Ehelyett eltűri, hogy „a cégfeliratokról eltávolítsák a magyar
szöveget, hogy tanítók, katonák stb. nyilvánosan magyargyalázó énekeket
énekeljenek, hogy az államvédelmi törvény rendelkezéseit magyarellenes
értelemben használják ki. Előfordult az is (Nyitra), hogy a vendéglők
étlapjukon nem használhatnak magyar szöveget. De magasabb fórumok
részéről is megállapítható a magyar nyelv ellen irányuló tendencia. Így a ma-
gyar újságok és itt kiadott sajtótermékek nem használhatják a magyar
helységneveket, a Szlovákiai Újságírók Szövetsége, amelynek tagjai a ma-
gyar újságírók is, hivatalos nyelvként nem használhatja a magyart is.„

A levél sajnálatos ténynek nevezte azt a tapasztalatot, hogy „a szlovák ura-
lom„ folytatja a „letűnt cseh uralom„ módszereit, amelyek közt a legvisszá-
sabb az, hogy a magyarokat megbízhatatlan elemként kezelik minden hiva-
talos helyen: „A rendőrségen még ma is használják a csehek politikai
kartotékait, aminek következtében zaklatásnak és üldözésnek vannak kitéve
olyanok is, akik a jelen uralomnak feltétlen hívei, de a múltban csehellenesek
voltak és most is azok. Itt kell rámutatnom arra az egész különös gyakor-
latra, hogy egyes szerencsétleneket nemcsak büntetőeljárással, internálás-
sal, de ezen felül fegyelmi eljárással és nyugdíjmegvonással is büntetnek,
holott jogi elv, hogy egy eset miatt csak egy büntetés szabható ki.„ A
szlovák kormány által elvben elhatározott pártregisztrálás megvalósulásá-
nak nyomát sem látta Esterházy, hiszen még mindig érvényben volt a
„magyarokra vonatkozólag a gyűlés-, felvonulás-, jelvény- és zászlóhaszná-
lati tilalom„, illetve számtalan más, a normális tevékenységet gátló hivatalos
rendelkezés. Esterházy „minősíthetetlennek„, tartotta azt a tényt, hogy a
lényegében hivatalosan elismert magyar párt „helyiségeit bezáratják, a tagok
névsorát elkobozzák, a párt különböző exponenseit állandóan zaklatják és
üldözik„ Hasonlóképp bántónak és sérelmesnek tartotta „a hatóságok
kezdeményezésére a püspökségek által a magyar szentek szobrainak és
képeinek eltávolítására indított akciót„ Ehhez kommentárként hozzátette,
hogy „ebből [ti. a szentek helyükön hagyásából M. I.] nem következtethet
senki arra, legalábbis józan ember nem következtethet arra, hogy ebben va-
lami szlovákellenes törekvés vagy tendencia mutatkoznék „

Esterházy jól látta, hogy ezek a jelenségek a magyar szlovák közeledés
néhány eredményét, mint pl. a magyar szlovák állampolgársági egyezmény
életbeléptetését és más hasonló, a magyar kisebbség helyzetében könnyítést
jelentő rendelkezést akarják ellehetetleníteni. Épp ezért jegyezte meg külön
nyomatékkal, hogy „minden értelmes embert a legfájdalmasabban érint, ha
nemzeti öntudatát és hitét támadják vagy bolygatják meg. Elsősorban tehát
az ezen a téren mutatkozó visszásságok ellen kellene a kormánynak erélye-
sen fellépnie „
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A memorandum további részeiben Esterházy a magyarság kulturális sérel-
meit, majd az iskolaügyi követeléseket sorolta fel. A többszörösen követelt
teljes kulturális és iskolai egyenjogúságot a következő feltételek teljesítése
által vélte biztosítottnak:
– ha az állami magyar kulturális és iskolai intézmények a költségvetésben

megkapják az őket megillető összegeket;
– ha a magyarság képviselői minden olyan hivatalos bizottságban jelen

lesznek, ahol a magyar iskolát vagy a magyar kulturális életet érintő kér-
désről határoznak (itt Esterházy ismételten nehezményezte, hogy nem
lehet tagja egyetlen olyan parlamenti bizottságnak sem, amelyben bete-
kintést nyerhetne a költségvetés előkészítésébe);

– ha az új népiskolai törvény – a 308/1940. sz. népiskolai törvényről van
szó, melynek hatályba lépése napját 1941. január 1-jében határozták
meg, s melynek a nemzetiségi osztályok létesítéséről szóló fejezete sze-
rint nemzetiségi osztályt akkor kellett indítani, ha a községben legalább
harminc azonos nemzetiségű tanköteles gyermek élt – értelmében az is-
kolaügyi minisztériumban felállítandó különbizottságnak (osobitná ko-
misia) magyar tagja is lesz, amikor a magyar iskolákhoz felveendő tan-
erők ügyét tárgyalják;

– ha a magyar iskolák felszerelését más iskolákhoz hasonló gondossággal
pótolják (külön kitért a levél a magyar gimnázium „felette kedvezőtlen
elhelyezésére és a valamennyi pozsonyi iskolára jellemző tornaterem-
hiányra„);

– ha az állam megfelelő tankönyveket biztosít a magyar iskoláknak;
– ha az iskolai helyiségeket kulturális rendezvények céljaira igénybe lehet venni;
– ha a magyar iskolába való beíratást nem akadályozzák (Esterházy leírta,

hogy vidéken jegyzők, csendőrök, pénzügyőrök járnak házról házra, és
megfélemlítik a szülőket azzal, hogy nem kapnak állampolgárságot, elve-
szítik munkájukat stb. A szlovák hangzású nevűeket szlovák iskolába
kényszerítik. Ha magyar szülő át akarja íratni gyermekét magyar iskolá-
ba, megtagadják a távozási záradék rávezetését a bizonyítványra. Lélek-
halászatot folytatnak, ruhát, cipőt, könyveket, sőt pénzt ígérnek, ha ma-
gyar szülők átíratják gyermekeiket szlovák iskolába. Áll ez különösen a
Nyitra vidéki magyar falvakra, ahol túlsúlyban van a magyar lakosság);

– ha a magyar iskolaszervezés iránt benyújtott kérvényeket más nemzeti-
ségekével egyenlően kezelik („A levél beadásának napjáig sehol sem
engedélyezték magyar iskola megnyitását„ írta Esterházy és hozzá
tette: „Sok helyen a kérvény aláíróit beidézik a tanfelügyelőségre, járási
hivatalba, csendőrségre, rendőrségre, és megfélemlítik, vagy önhatal-
múlag kimondják, hogy kinek nincs joga magyar iskolát kérni, mert a
hatóságok szerint nem magyar…„);

– ha a hatóságok engedélyezik lányosztályok nyitását vagy a koedukáció
visszaállítását a magyar gimnáziumban;

– ha ismét megnyitják a pozsonyi négyéves magyar kereskedelmi akadé-
miát (Esterházy szerint „az iskola szükséges voltát bizonyítja, hogy állan-
dóan majdnem száz tanuló jelentkezik felvételre. Hajlandók voltunk
anyagilag is hozzájárulni a fenntartás költségeihez. Nincs hiány szak-
tanerőben. Nem áll, hogy a magyarságnak számaránya szerint nincs joga
ilyen akadémiára, mivel szlovák viszonylatban csak 250 ezer lélekre esik
egy akadémia. Majdnem mindegyik szlovák akadémiában egy, sőt több
– a pozsonyiban három – párhuzamos osztály működik, tehát egy ilyen
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iskola voltaképpen két, illetve három iskolának felel meg, úgyhogy az
arányszám rögtön megváltozik);

– ha szlovák felsőoktatási intézménybe, illetve főiskolai internátusokba
magyar jelentkezők is bejuthatnak;

– ha a szociális segélyek és ösztöndíjak kiosztásakor arányosan veszik te-
kintetbe a magyar tanulóifjúságot is („hiszen mondja Esterházy van
egy sereg olyan ösztöndíj, amely magyarok pl. a Pálffyak alapítványá
ból ered„);

– ha a pozsonyi tudományegyetem magyar tanszékét magyar nemzetiségű
tanárral töltik be, vagy magyarországi oktatót hívnak meg;

– ha engedélyezik a községi közkönyvtárak felállítását, a meglévőket pedig
óvják a pusztító vandáloktól, ugyanígy fel kell állítani újra a régi járási és
községi közművelődési testületeket és vezetésüket a magyarságra bízni;

– ha az országos műemlékvédő bizottságba magyar tagokat is kineveznek;
– ha nem korlátozzák a magyar sajtó- és könyvkiadást stb.
Esterházy ezek után rámutatott arra is, hogy a magyarság pártjának tény-
leges regisztrálása még mindig nem történt meg, mint ahogy nem működ-
hetnek a kulturális, ifjúsági és érdekvédelmi szervezetek sem, „így tehát a
párt keretein belül nem fejthetünk ki olyan tevékenységet, aminőre jogunk
van„. A kormány nem támogatta a magyar népjóléti és jótékonysági egyesü-
leteket, valamint a magyar sportegyesületeket sem, sőt ez utóbbiaknak a
működését is betiltotta.
Esterházy gazdasági téren is hasonló sérelmekről számolhatott be. Állandó
és rendszeres jelenség volt e téren is a magyarok „háttérbe szorítása„. A ma-
gyar szövetkezetek alakítása elé a szlovák hatóságok szintén elháríthatatlan
akadályokat gördítettek. Levelében a magyar pártvezető kitért a magyarokat
sújtó jogtalan vagyonkisajátításokra, így az igazságtalan adórendszerre is,
majd a felsorolt ügyekben személyes meghallgatást kért a miniszterelnöktől
és a belügyminisztertől.
A levelet kézhez vevő miniszterelnök azonban egyetlenegy kérdésben sem
tett engedményt, illetve minden felpanaszolt ügyet a reciprocitás alkot-
mányba iktatott elvével címkézett fel. Esterházy ezért is vállalta, hogy egy-
szerre legyen a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarok szószóló-
ja. A magyar kormánynál például kijárta, hogy a magyar hatóságok Kassán
és Nagysurányban szlovák középiskolai kollégiumot nyissanak, s ezzel meg
tudta menteni a beadványban is felemlegetett magyar kollégiumokat a be-
zárástól.

1941-ben Esterházy János a Debreceni Nyári Egyetemen is nagy vissz-
hangot keltő előadást tartott. Az előadásnak azért lehetett Peéry Rezső
szavaival „megrendítő„ hatása, mert a „még mindig nem kellően tájékoz-
tatott magyarországi közvélemény„ Esterházy szavain keresztül talán első
alkalommal szembesült az elmúlt évtizedek szülte kisebbségi sorsélmény
sűrítve összefoglalt tapasztalataival. Esterházy előadása sokakban azt a ha-
tást keltette, mintha „Teleki Pál szellemhangját, szikár, férfias realizmu-
sának szólamát„ hallották volna. Ez a szembesülés sokak számára új és
szokatlan, „romantikamentes„ hangnemben előadott megállapítások egész
sorát tartalmazta. Esterházy beszélt például az anyanemzethez visszakerült
magyarság megváltozott „nemzeti öntudatáról„, a más népekkel való kény-
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szerű együttélés adta felismerésekről, a velünk együtt élő népek megbecsü-
lésének szükségességéről, „mégha azok számszerűleg kisebbek„ is. Szólt
arról, hogy a magyarságnak jövőbeni szerepe megtartása érdekében ki kell
magából zárnia a „gyűlöletet„, a „féltékenységet„, az „erőszakot„, mert ez-
zel semmit, de kiváltképp a kisebbségi kérdést nem lehet megoldani. Ezek a
gondolatok nemcsak újszerűségük, de igazságtartalmuk miatt is reveláció-
ként hatottak. Nem véletlenül írta Esterházyról Peéry Rezső, hogy „a szlo-
vákiai magyarság vezetője Debrecenben egy nemzet legjobbjainak szó-
csöve volt„

A szlovákiai Magyar Párt vezetője ezt követően még két egymás utáni esz-
tendőben tartott előadást a Debreceni Nyári Egyetemen, melyekben a
kisebbségi kérdés elméleti és gyakorlati oldalával foglalkozott. A kisebbségi
kérdés elméleti oldalával és időszerű helyzetével kapcsolatban több alka-
lommal kifejtette elgondolását, amely szerint a kisebbségi sors jövője két
tényezőn áll vagy bukik:
1. a kisebbség szellemi kvalitásain, azaz ellenállóerején;
2. az államhatalom kisebbséggel szembeni magatartásán. Esterházy politi-

kai programjában e két követelmény fontos kiegészítője volt a hagyo-
mányőrzés. Mindehhez természetes velejáróként társult a magyar párt-
vezető emberi tartásának, erkölcsi alapállásának hitelessége.

1941. augusztus 24-én elhunyt Floch István, az Új Hírek főszerkesztője,
akinek halálához „több kiváló orvos vizsgálata és megállapítása szerint az
utolsó néhány hónap izgalmai, szenvedései is hozzájárultak„ Ez utóbbiak
azt jelentették, hogy az Új Hírek 1940-ben történt betiltása után Floch
István főszerkesztőt is meghurcolták, börtönbe csukták, bántalmazták, így

az embertelen körülmények között a korábban meglévő tüdőbaja is
kifejlődhetett. Floch Istvánt Esterházy János búcsúztatta a pozsonyi Szent
András temetőben.

Esterházy János, látva a szlovákiai magyar kultúra és a magyar könyv-
kiadás szlovákiai mostoha sorsát, megbízást adott Somos Elemérnek, az
Esti Újság főszerkesztőjének, azzal a céllal, hogy szervezze meg a magyar
könyv szlovákiai behozatalát és központi elosztását, „hogy mindnyájan
könyvekhez jussunk„. 1941 szeptemberében, Esterházy erőfeszítéseinek
következtében így sikerült megnyitni a pozsonyi Madách Könyvesházat.
Somos Elemér a megnyitón többek között a következő szavakat mondta:
„ -

-

„ -

-
-
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Tudjuk, hogy a szlovákiai magyarságot elsősorban az írott betű, a könyv
ben foglalt szellemi érték és erő kovácsolja össze abba az egységbe, amelyre
boldogulásához elengedhetetlenül szüksége van. [...] Meggyőződésem,
hogy a Magyar Könyvesháznak küldetése lesz Pozsonyban, a három nem
zet városában, és szilárd a hitem, hogy az európai becsű magyar szellemi
értékek vonalán találkozhatunk azokkal is, akiktől a gyakorlati élet és a napi
politika súrlódásai sokszor elválasztanak. A Hosszú utcai Madách Köny
vesház nemcsak a magyar irodalomnak lett az otthona, hanem a szlovákiai
magyar képzőművészetnek is, hiszen a Könyvesházhoz csatlakozó Madách
képszalonban magyar festőművészek és szobrászművészek kiállításainak
megrendezésére került sor.
Az avatáson Esterházy János is beszédet mondott. A magyar kultúra Szlo
vákia tájain felserkenő és továbbrajzó küldetését impozáns körképben átte
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kintve leszögezte, hogy „a magyar századok folyamán a könyv„ mindig
büszke és előkelő szerepet kapott „abban a vállalkozásban, amelyben nem-
zetünk jogát és igazát Európa gyepűin kiharcolta, ahol igen sokszor nem
önmagáért, hanem a keresztény gondolatért és életformáért vérzett és ha-
dakozott a körülötte özönlő vak erőkkel. [...] A kard és a könyv a magyarság
legnagyobb és legnehezebb történelmi pillanataiban mindig egymás mellett
él.„ Ezt követően kifejtette, hogy a magyarság helyes úton jár, ha nem
téveszti szem elől, hogy a kis nép elsősorban szellemi értékei útján érvénye-
sülhet és szólhat a világhoz. Ha ennek a teljesítménynek a mértékével mérik
a nemzeteket, bátran és emelt fővel nézhetünk az ítélet elé. Fokozott mér-
tékben ismeri e tétel érvényét a kisebbségi magyarság, amely kultúrájához
való ragaszkodással magát tartja meg, de egyben mindig megbecsülendő,
fontos európai értékeket visz bele környezetébe és a szomszéd népek
kultúrájának légkörébe. [...] Ne legyen véletlen, hogy ez a Könyvesház a
magyar kultúra legáltalánosabb hatású reprezentánsának, Madách Imrének
nevét viseli. A sztregovai óriás magyar volt, ám géniusza a mi földünkből
fakadt. Szlovák falucska szelíd népe között élve jutott el a legvégső emberi
kérdésekig, melyeket művében számunkra összefoglalt. Alkotásának pálya-
futását eszményül tűzve végezzenek ezek a könyvek küldetést. Szóljanak
nemcsak hozzánk, hanem mindazokhoz, akik tudják, a nemes szellemi ver-
seny csak serkentően, jótékonyan és ösztönzően hathat a Kárpát-medencei
kis népek együttélésére.„

Alig néhány nappal az ünnepi megnyitó után, 1941. szeptember 6-án
azonban a szlovák belügyi szervek máris házkutatást tartottak a Madách
Könyvesházban. A hatóság emberei 111 indexen vagy cenzúra alatt lévő
könyvet koboztak el.
Az atrocitások Esterházy parlamenti interpellációi és egyéb beadványai
után sem szűntek meg. 1941. szeptember 5-én, az egykori szlovákiai magyar
cserkészek közül tizenöt, többségükben huszonéves fiatal magyar f t és

tartóztatott le a szlovák rendőrség Eperjesen. A letartóztatott fiatalok
közt ott volt tanáruk, Martényi Árpád is. Az ellenük felhozott vád az volt,
hogy magyar jelszavakat festettek, valamint államellenes, titkos szervezetet
hoztak létre. Valójában ezek a fiatalok öntudatos és lelkes tanáruk vezeté
sével a betiltott magyar cserkészszervezetet akarták továbbműködtetni. A
hosszú hetekig tartó zaklatással együttjáró internálásnak Esterházy közben
járásával sikerült

1941 szeptemberében sikerült újra megnyittatni a Pozsonyi Első Taka-
rékpénztárat, amely a szlovákiai magyarság egyetlen pénzintézete lett. A
Takarékpénztár új vezetőségében a Takarékbank elnökévé Esterházy Já-
nost választották, aki a megválasztását követő rövid beszédében hangsú-
lyozta, hogy a bank politikamentes támogató tevékenységet akar folytatni a
magyar népcsoport javára. Fontos, mondotta, hogy „a magyarság érezze
azt, hogy egy pénzintézet is áll mögötte, amely könnyíteni akar helyze-
tén„ Esterházy János az Új Hírek tudósítója szerint azzal érdemelte ki az
elnöki tisztséget, hogy „hervadhatatlan érdemeket szerzett azáltal, hogy az
intézetet a szlovákiai magyarság önálló bankjává jelölték ki, a meglévő po-
zsonyi és malackai fiókkal és egy Nyitrán létesítendő új fiókintézettel. A
takarékbank megnyitása és működtetése egyben a konszolidálódó ma-
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gyar szlovák gazdasági kapcsolatok pozitív jelzése is, amelyért Esterházy
igen sokszor járt közben a két ország kormányánál„

A bankkérdés valóban a hosszan elnyúló szlovák magyar gazdasági tár-
gyalások részét képezte. E tárgyalásokon a megoldatlan problémák közé
számított a Magyarországhoz visszacsatolt területeken lévő, de otthonuk-
ból elköltözött telepesek és maradékbirtokosok kártalanításának, illetve az
egyházi birtokok hovatartozásának továbbra is megoldatlan kérdése. Ami
azért számított a legnehezebbek közé, mert a szlovákok Magyarországon
legalább három szlovák bankfiókot szerettek volna kapni, mégpedig Kas-
sán, Losoncon és Érsekújváron. A magyar fél ezt cserébe az egyetlen po-
zsonyi takarékpénztárért sokallta, mire a szlovák fél kilátásba helyezte, hogy
nem ratifikálja a szlovákiai magyarság számára oly fontos és a két ország
között ekkorra már aláírt állampolgársági egyezményt, amely végre rendez-
te a szlovákiai magyarság az ideig függőben lévő állampolgársági ügyeit.
Esterházy a budapesti szlovák követtel, Jan Spišiakkal e tárgykörben foly-
tatott megbeszélései során kijelentette, hogy ha a szlovák kormány egy aláírt
szerződést nem hajt végre, akkor ez „újabb bizonyítéka volna annak, hogy
nemcsak az állam fiatal, de annak vezetői is inkább gyerekesek„

Esterházy a bankügyben azt javasolta a magyar illetékeseknek, hogy elébe
menve a szlovák követeléseknek, kössenek olyan egyezséget, amely Ma-
gyarországra nézve nem hátrányos. Esterházy a megegyezés másik fontos
feltételét a zsidó birtokok kisajátítása nyomán életbe lépő új szlovák földre-
formban látta. Esterházy jó érzékkel vette észre ennek a farizeusi jóté-
konyságnak a magyarokra nézve korántsem veszélytelen oldalát: „A Nyitra
környéki magyar falvakban, ahol majdnem mindenütt van kisebb-nagyobb
kiterjedésű zsidó birtok…, mely rövidesen felosztásra fog kerülni. Látom
szlovák részről azt a propagandát, hogy a magyarokat próbálják átcsalo-
gatni a szlovák táborba földígéretekkel.„ Biztosítékot kért továbbá arra is,
„hogy ezekre a birtokokra nem fognak szlovák nemzetiségű egyéneket tele-
píteni. Ha ezt el tudnók érni, akkor a Nyitra környéki magyar falvak meg
vannak mentve. Ha ellenben ezt nem tudnók elérni, akkor félek attól, hogy
egyrészt telepítés útján fogják a magyar községek színtiszta magyar jellegü-
ket elveszteni, de viszont ettől eltekintve a magyar gazdák, akik ebből a föld-
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reformból ki fognak maradni, könnyen szlováknak fogják magukat vallani,
csak azért, hogy egy-két holddal több földhöz jussanak. Ha ez pedig bekö-
vetkezik, akkor attól tartok, hogy egy éven belül ezekben a magyar közsé-
gekben szlovák iskolákat fognak felállítani, aminek káros hatásáról külön
beszélni fölösleges.„

Októberben a szlovákiai Magyar Párt vezetősége újra ülést tartott Po-
zsonyban, amelyen Esterházy János a szlovák magyar viszony alakulásáról
beszélt. Egyúttal beszámolt arról, hogy a szlovákiai magyarság időszerű
kérdéseit és követeléseit felsoroló júliusi levelére a szlovák kormánytól ér-
dembeli válasz nem érkezett. Beszédének ezzel kapcsolatos, a kormányt
bíráló részeit a cenzúra egyszerűen törölte a sajtóból.
Soron következő parlamenti felszólalásában a parlamenti házszabályról
szóló vitában Esterházy ismét rámutatott, hogy a magyarság törvénytiszte-
lő és állampolgári kötelességeit teljesítő magatartása ellenére, a magyarság-
gal szembeni atrocitások továbbra is napirenden maradtak, s figyelmez-
tetett arra is, hogy Magyarországon hasonló jellegű események nem ész-
lelhetőek. Esterházy tiltakozott az ellen, hogy „a legutóbbi időkben a
magyarokat és általában a magyarságot szeretik úgy feltüntetni, mintha
Magyarország barbár ország volna, minthogyha mi mind barbárok volnánk.
Nekem ezzel kapcsolatban az az érzésem folytatta hogy legnagyobb
része azoknak, akik ma itten hivatalos funkciót teljesítenek, mind ezen bar
bár országnak kultúrájából lettek egyáltalán emberek. Ez kérem szépen,
tagadhatatlan tény„ Majd a tömeghisztériát felszító tüntetések kapcsán
előrelátóan arra is figyelmeztetett, hogy „ha egyszer, kérem, elkezdik a
tömeget mozgatni, akkor bekövetkezhetik az, hogy a tömeget nem tudják
megállítani... mint tegnapelőtt Iglón, ahol [...] az történt, hogy egy három
négyszáz főnyi tömeg megtámadta a pártunk házát, annak a pártnak a házát,
amelyiket a szlovák kormány jónak tartott regisztrálni, és a legvandálabb
módon azt teljesen tönkretette„. Ezt követően Esterházy az egy esetleges
lakosságcserére, illetve a magyarok Magyarországra való kitelepítésére utaló
híresztelésekre reagálva tiltakozott az ilyen felvetések ellen. A szlovák par
lamenti képviselők közül sokan támogattak volna egy ilyen megoldást, s
képviselőtársai, az ülés jegyzőkönyve szerint bekiabálásokkal, s az általuk
keltett hangzavarral a magyar pártvezetőt megakadályozták abban, hogy
beszédét befejezhesse. Morháč képviselő szavait, melyekkel Esterházyba
szinte belefojtotta a szót, a parlamenti jegyzőkönyv is megörökítette: „Le
hetne Önben annyi tisztesség, hogy ne sértegesse itt a szlovák nemzetet!„

1939. április 11-én, több mint két hónapra betiltották az Új Hírek
kiadását. A betiltás másnapján házkutatást tartottak a lap szerkesztőségé-
ben. A lefoglalt iratokat elkobozták, majd egyéb lefoglalt kéziratokkal,
könyvekkel együtt elszállították a szerkesztőségből. Talán nem volt véletlen,
hogy egy napra rá, április 13-án került sor a Szlovákiai Nyilas Párt alakuló
közgyűlésének meghirdetésére. A rendezvény azonban érdektelenség miatt
teljes kudarcba fulladt. A párt megalakulásából nem lett semmi, mert
Esterházy közvetett módon utasítást adott a pártalakulás bojkottjára.
1939. június 18-án sikerült elérnie az Új Hírek kiadásának újraindítását.
Esterházy vezércikkben erősítette meg a saját maga és a magyarság eltö-
kéltségét: „Mi, magyarok Szlovákiában, a magunk részéről sokszor a legna-
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gyobb önmegtagadás árán, nem reagálva alaptalan támadásokra, megte-
remtettük mindazokat a feltételeket, amelyeket tőlünk egyenjogúságunk
megadásáért bárki is követelhet. Részünkről mulasztás, hiba nem történt.
Férfias komolysággal, magyar nyíltsággal és becsületességgel szögeztük le
álláspontunkat az állammal és a kormánnyal szemben. Jogokat követelünk,
s nem kegyekért esdeklünk. Szerzett jogaink maradéktalan visszaadásáért
küzdünk. Meghunyászkodni sohasem, senki kedvéért nem fogunk, és ab
ovo tiltakozunk minden olyan kísérlet ellen, amely minket, magyarokat,
alacsonyabb rendűekké akarna osztályozni.„ Cikkében elismerte, hogy a
fiatal szlovák állam sok nehézséggel küzd, azonban úgy vélekedett
mindazokért a sérelmekért, jogtalanságokért, amelyek a magyarokat érik
ebben az államban, „teljes felelősséget kell vállalniuk az intézkedéseket el-
rendelő kormányférfiaknak„

A lap újraindítása alkalmat adott a magyar egység megerősítésére is. „Mi,
szlovákiai magyarok, meg nem engedhetjük magunknak azt, hogy külön
utakon járó frakciókat megtűrjünk. Létérdekünk az egység. A keresztény
nemzeti és szociális programunk változatlanul fennáll, megvalósítjuk azt
minden téren és minden vonalon. Jobboldaliságunk nem handabandázá-
sokban, nem tőlünk idegen eszmékkel való kacérkodásban, nem olyan szel-
lemi vagy anyagi forrásokhoz való közeledésben nyilatkozik meg, amelyek
ellenkeznek az örök magyar elgondolásokkal. Isten, nemzet és munka, ez a
mi hármas szentségünk, amelyeken kívül más csillagzat nem ragyoghat a
magyar égboltozaton.„ Cikkének befejező részében is a felelősségtudat
hangján szólt, amikor így írt: „Nekem esnék legjobban, ha azt mondhat-
nám, hogy most már minden jóra fog fordulni, hogy a sok küzdelemnek,
fájdalomnak, szenvedésnek, amikben törhetetlen magyarságunk miatt van
részünk, most már rövidesen vége szakad. Ha bízom is ebben, mert soha-
sem tartoztam és ma sem tartozom a csüggedők és sötéten látók közé, még-
sem mondom ezt. A világnak és Európának mostani nagy mozgalmai
állandó megrázkódtatásokkal járnak. Ezek hatását mi sem kerülhetjük el.
Ilyen tekintetben kiválasztott nép nem lehetünk, de azzá leszünk, ha szelle-
mi és erkölcsi erővel, magyar erényeinkkel, magyar hittel és örök remény-
séggel fölvértezetten haladunk tovább azon az úton, amelyen megindul-
tunk a jobb magyar jövő felé.„

Az állandó cenzúrázás, elkobzás és betiltás a szlovákiai magyarság másik
napilapját, az Esti Újságot sem kerülte el, melynek ekkor már az egykori
baloldali ifjúsági mozgalomhoz, a Sarlóhoz közel álló fiatal magyar polgár-
ember, Somos Elemér volt a főszerkesztője. Esterházy e lapok hasábjain
szólhatott nyilvánosan a párt tagjaihoz, s ennek a hatalom részéről meg-
nyilvánuló következményeit a magyar sajtónak és olvasóközönségének
egyaránt viselnie kellett. Végül mind a két napilapot betiltották. Jellemző
Esterházyra, hogy 1941 végére kijárta egy új napilap, a Magyar Hírlap meg-
indítását. Ennek egyik összetevője az volt, hogy Esterházy közbenjárására a
magyar kormány engedélyezte, hogy a magyarországi szlovákság hetilapja,
a Jednota, ugyancsak napilapként jelenhessen meg. Esterházy pártja ugyan-
ebben az időben új hetilapot is indított Magyar Néplap címmel.

Az 1937. március 1-jétől a Prágai Magyar Hírlap pozsonyi testvérlapja-
ként megjelenő Új Hírek szerepe és feladata az volt, hogy a falvak magyar
lakosságát, illetve a szegényebb magyar városi réteget olcsó és jó újsággal
lássa el. A lap elköszönő vezércikkében ezt olvashatjuk: „Az Új Hírek öt
éven keresztül volt a legbátrabb, legelszántabb és legkeményebb védelmi
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fegyvere a szlovákiai magyarságnak […] a helyünkbe lépő Magyar Hírlap és
Magyar Néplap mindig azt fogja mondani és úgy fogja elmondani, amit és
ahogy azt a magyarság érdekei kívánják. Ezt elsősorban Esterházy János sze-
mélye biztosítja, aki a Magyar Párt elnökeként jegyzi, és adja ki mind a két
lapot. Sem a hagyomány, sem a zászló nem változik tehát, és ennek a zászló-
nak sohasem szabad kihullania a szlovákiai magyarság kezéből.„

Esterházy a Magyar Hírlap szerkesztését ugyanazokra a szerkesztőkre bíz-
ta, akiknek munkássága miatt az Esti Újságot betiltották, mi több, „demokra-
tikus-defetista„ írásmodoruk miatt egész szerkesztőgárdáját le is tartóztatták.
A magyar lapok szélsőséges befolyástól mentes hangjuk, objektív tájékozta-
tást biztosító nézőpontjuk miatt Szlovákia legolvasottabb sajtóorgánumaivá
léptek elő. E lapoknak nemcsak magyar, hanem számos szlovák és német ol-
vasója is volt ebben az időben. Ők épp a magyar újságoktól vártak és „kaptak
támogatást, kitartó szuggesztiót emberséges felfogásukhoz„. A két magyar
lapban megjelenő cikkek szerzői a szlovákiai magyar szellemi élet legjobbjai
közül kerültek ki, közülük többeket közismert baloldali felfogásuk ellenére
is épp Esterházy tartott meg a Magyar Párt és ezzel együtt a magyar kultúra
szolgálatában. Közöttük említhetjük a Prágából visszatért Győry Dezsőt, a
vox humana költőjét (akivel korábban Esterházy még egy asztalhoz sem volt
hajlandó leülni), a szerkesztői tevékenysége miatt hónapokon át bebörtönzött
Floch Istvánt, továbbá Peéry Rezsőt, Szalatnai Rezsőt, a főszerkesztő Somos
Elemért és másokat. Ezekben a nehéz időkben nyerte el Esterházy másik ko-
rábbi ellenfele, Fábry Zoltán rokonszenvét is, aki a későbbi üldöztetések ide-
jén mindvégig a politikus pártfogója maradt. Esterházy mélyen humánus ma-
gatartásának, nagyszerű szervezőkészségének, toleranciájának jele, hogy az
emberi és magyar értékek védelmére előítéletek nélkül volt képes összefogni a
kisebbségi magyarság legjobb erőit és belőlük olyan szellemi műhelyt tudott
létrehozni, amely példamutató munkát fejtett ki a fenyegető viszonyok köze-
pette is. Nem véletlenül nevezte a politikust korabeli írásában a Magyar
Nemzet „a felvidéki szellem megtestesítőjének„

Hogy a „lapvezér„, Esterházy János szerepe valóban ilyen fontos volt a lap-
kiadást illetően, azt néhány számadattal is bizonyítani lehet: A Magyar Hírlap
napilapként 13 15 ezer példányban jelent meg, a Magyar Néplap hetilapként
viszont elérte a 22 25 ezer példányt is, azaz elvben minden harmadik magyar-
nak olvasnia vagy legalábbis vásárolnia kellett a lapot. Összehasonlításként: a
német kisebbség napilapja, a Grenzbote 7 8 ezer példányban, a legbefolyá-
sosabb szlovák politikai napilap, a Slovák viszont napi 13 15 ezer példány-
ban jelent meg. A két magyar lap kiadói igazgatója Nyárai-Nemecz Miklós
volt. Mindkét lap megőrizte a magyar egység Esterházytól származó gondo-
latát. Egy hivatalos levélben Somos főszerkesztő így nyilatkozott erről:
„Esterházy Jánosnak nem utolsósorban lapjainknak köszönhetően sike-
rült a magyar egység gondolatát olyan élő és cselekvő hitté erősítenie minden
magyar szívében, amilyen eddig még nem volt.„

Az Új Hírek búcsú- és a Magyar Hírlap nyitószámában Esterházy is írt egy-
egy cikket. Ezekben megerősítve a lap szerkesztőinek állásfoglalását, határo-
zottan közölte: „...csak hangszert cserélünk, a dallam, amit az itteni magyar
sajtóban lehetőségeink szerint kifejezni igyekeztünk, a jövőben is változatlan
marad.„ Majd a töretlen akarás kifejezéseként ezekkel a szavakkal fejezte be
írását: „Élni, alkotni, munkálkodni akarunk! Hitvallásunk, hogy alkotásunkra
és munkánkra, a halhatatlan magyar kultúrára nemcsak nekünk, hanem álla-
munknak és szélesebb hazánknak, Európának is szüksége van.„
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A Magyar Párt hivatalos regisztrálása

A Bárdossy László magyar és Vojtech Tuka szlovák miniszterelnök által
1941 novemberében Berlinben aláírt magyar–szlovák kulturális és kisebb-
ségi együttműködési egyezménynek köszönhetően, 1941 decemberében
került sor a Magyar Párt hivatalos regisztrálására. Háromévnyi halogatás
után hivatalosan engedélyezték a Szlovákiai Magyar Kultúregyesület
(SZMKE) működését is.
A szlovák belügyminisztérium a párt regisztrálását meglehetősen kemény
feltételekhez kötötte (húsz regisztrált tag, illetve 5 százalékot kitevő magyar
részvétel a helyi lakosság arányszámában, valamint 60 napos regisztrálási
idő), ami bizonyos értelemben a magyar pártmunka további korlátozását
jelentette, elsősorban a vidéki szervezetek esetében. A szlovák kormány
végzése szerint vidéken a párt és az SZMKE csakis külön belügyminiszteri
engedéllyel működhetett tovább. Esterházy alaposan átgondolva a helyze-
tet, úgy döntött, hogy cserébe a pártregisztrálásáért, elfogadja a szlovák kor-
mány feltételeit. Döntésének akadtak ellenzői is a szlovákiai magyarok kö-
rében, akik ellenvetéseiket nem titkoltan Esterházy ellenes célzattal a
magyar kormányfővel is közölték. Ennek nyomán Bárdossy László minisz
terelnök „felháborodva vette tudomásul„, hogy Esterházy elfogadta a meg
szorító feltételeket, mert ugyanebben az időben, a szlovákiai magyarságot
ért sorozatos támadások és retorziók miatt ő már a Szlovákiával való diplo
máciai viszony megszüntetését is fontolgatta.
Esterházy egy Bárdossy számára készített feljegyzésben indokolta meg
döntését. Ebben tájékoztatta a magyar miniszterelnököt, hogy Mach bel-
ügyminiszterrel már 1940 októberében tárgyalt a pártregisztrálásról, aki azt
csak az ismeretes százalékos megszorításokkal lett volna hajlandó megten-
ni. Ezzel szemben Esterházy azt az álláspontot képviselte, hogy a pártot úgy
kell regisztrálnia a szlovák kormánynak, hogy a már meglévő helyi és körzeti
szervezetek a százalékos aránytól függetlenül teljesen szabadon működhes-
senek, és a százalékos megszorítás esetleg csak a jövőben létesítendő helyi
szervezeteknél lépjen életbe. Ez utóbbi állásponttal Esterházy „a szlovák
kormánynak a reciprocitással handabandázó módszerével„ szemben szere-
tett volna némi mozgásteret biztosítani a magyar kormány részére. Mivel
Mach belügyminiszter nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, a párt-
regisztrálásról szóló tárgyalások több mint egy évre megszakadtak. Ezek
után Esterházy a szlovák kormány elhatározását tudomásul vette, de írás-
ban tiltakozott „a belügyminiszternél a kiadott végzés ránk nézve sérelmes
intézkedései miatt, ahol kiemeltem azt, hogy a végzés jogfosztást tartalmaz,
amibe saját jószántunkból soha beleegyezni nem fogunk, továbbá, hogy til-
takozom a reciprocitás alkalmazása ellen, amit törvényellenesnek minősí-
tek, különösen akkor, ha ezt visszamenőleg akarják érvényesíteni. Egyidejű-
leg levélben értesítettem a német és olasz követeket teljes részletességgel a
regisztrálás tényéről és mikéntjéről, ahol ugyancsak kiemeltem azt, hogy az
általános béke és nyugalom érdekében tudomásul vettem a regisztrálást, a
benne foglalt jogfosztások ellen tiltakoztam, és fenntartom magamnak a
jogot, hogy teljesen szabadon cselekedjek abban az esetben, ha a szlovák
kormány az általunk sérelmezett pontokat nem fogja olyképpen módosí-
tani, ahogy azt szóbelileg nekem megígérték„. A teljes visszautasítással
Esterházy nem akarta egy véglegesen kiélezett helyzet elé állítani a magyar
miniszterelnököt, így további lavírozási lehetőség maradt a magyar és a
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szlovák fél között. Ugyanekkor haladéktalanul összehívta az országos párt-
vezetőséget, amely ugyancsak azonnali tiltakozást jelentett be a jogfosztó
pártregisztrálási végzés ellen. Az SZMKE-vel kapcsolatban utasítást adott
Csáky Mihálynak, a kulturális ügyek irányítójának, hogy írásban tiltakozzon
a szlovák belügyminisztériumban a kulturális szervezetet is érintő száza-
lékos megszorítások ellen.
„Nem tudom, mikor lesz alkalmam Pestre jönni fejezte be a magyar mi-
niszterelnök részére készített feljegyzését Esterházy , mert egyelőre a
szlovák kormány annyira szeret, hogy nem hajlandó kiutazási engedélyt
adni. Ezen szeretetük csak fokozódott szerda óta, mikor is a parlamentben
határozottan és erélyesen visszautasítottam magyarellenes izgatásaikat és
revíziós törekvéseiket.„

A pártregisztrálást Esterházy az 1941. december 15-ére összehívott köz-
ponti pártvezetőségi ülésen jelentette be: „Most már semmi és senki nem
akadályozhat bennünket abban, hogy a törvényes keretek között minden
téren lehetőleg minél intenzívebb munkát fejtsünk ki, így elsősorban poli-
tikai, kulturális, társadalmi, gazdasági és szociális tekintetben.„ A regiszt-
rálás utáni új pártprogram kidolgozásának munkálatait azonban ismét je-
lentősen beárnyékolták a magyarságot ért, továbbra sem szűnő sérelmek,
melyek a Magyar Párt újabb összefoglalója alapján szerezhetünk tudomást:

1941. október hó utolsó napjaiban beszüntették az eperjesi magyar ele-
mi iskolát, és betiltották a Nyitra környéki magyarság több mint negy-
ven éven át megjelenő hetilapját, a Nyitra megyei Szemlét.
november 1-jén és 2-án, a bécsi döntés harmadik évfordulóján, az
egész országban vérlázító tüntetések zajlottak: „Kivezényelt, felheccelt,
éretlen tömeg szidalmazza a magyarság vezetőit, sértegeti Magyaror-
szág kormányzóját, Serédi Jusztinián hercegprímást, a magyar államfér-
fiakat, tettleg inzultálják a magyarul beszélő járókelőket, Nagyszom-
batban, Zólyomban, Iglón téglákkal verik be a békés magyar polgárok
lakásainak ablakait, és tégladarabokkal zúzzák szét a lakások beren-
dezéseit, Eperjesen berontanak a régi Polgári Kaszinóba, kiverik az ott
talált őslakosokat, és szétdobálják, valamint sárba tiporják a kaszinó
könyvtárának köteteit…„

ezzel egy időben az egész országban megkezdődnek a házkutatások,
letartóztatások, illavai internálások. Pozsonyban huszonhárom ma-
gyart, az egész országban pedig több mint negyven magyart tartóztattak
le és hurcoltak börtönbe;
november 8-án kirendelt tömegek vandál módon szétrombolták az iglói
Magyar Házat;
a kormány bezáratta a pozsonyi Madách Könyvesházat.

A szlovák kormány magyarellenes intézkedéseinek egyik okát az összefog-
laló tanulmány a reciprocitás elvének megvalósulásában látja. „A szlovák
kormány és az utasítására dolgozó szlovák sajtó, valamint a mindenkor se-
gítségre álló szlovákiai német sajtó a magyarországi „600 000„ főnyi
szlovákságot jelöli meg az ellenpóluson, amely az itteni állítások szerint a
legelemibb jogokkal sem rendelkezik, a jogok kivívására indított eddigi
lépések szerintük eredménytelenek maradtak s a szlovák kormány ennek
következtében a rendelkezésére álló egyetlen, de leghatékonyabb eszköz-
höz nyúl: a retorzióhoz. Függetlenül attól, hogy mennyiben fedi a valóságot
a szlovák kormány állítása a magyarországi szlovák kisebbség helyzetét
illetően, a szlovákiai magyarságot az ügy gyors és eredményes megoldása
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érdekli, s ebből a szempontból vizsgálja a megoldási lehetőségeket„ szö-
gezte le a tanulmány, majd a Magyarország és Szlovákia közötti megegyezés,
egy „modus vivendi„ mielőbbi „tető alá hozatalát„ sürgette.
Esterházy János is kénytelen volt elismerni, hogy ok nélkül volt derűlátó
akkor, amikor a pártregisztrálásról nyilatkozott. Egyúttal ez a magyarázata
annak is, hogy programjából nem sokat valósíthatott meg, s kényszerűen
passzív magatartást tanúsított. Mint mondta: „...nem vállalhattam volna
felelősséget azért, hogy a pártmunkával kapcsolatban akárcsak egy párthí-
vünket is bármilyen zaklatás vagy üldöztetés érhesse. Mert én a pártelnöki
tisztséget nem tekintem olyan stallumnak, amivel ünnepeltetés, fény és di-
csőség jár, hanem mélyen és őszintén úgy érzem, hogy szerepem nem lehet
más, mint a kormányosé, aki a szlovákiai magyarság hajóját úgy köteles ve-
zetni, hogy a hajóban lévő testvérei magukat teljes biztonságban és jólétben
érezzék.„

Ugyanakkor azt is érzékeltette, hogy a nagy múltú SZMKE működésének
engedélyeztetése és a párt regisztrálása mégis, minden körülmény ellenére
előrevivő eredmé ynek számít, mert a magyarságnak nem kellett elvtelen
kompromisszumokat kötnie a nemzetiszocialista eszmékkel és erőkk l
„úgyhogy makulátlanul került ki ebből a nem könnyű harcból„ Esterházy
világosan utalt arra is, hogy e küzdelem következtében sok esetben érte
bírálat saját pártja soraiból is, elsősorban azok részéről, akik türelmetlenül
szemlélték a politikus pártatlan magatartását. Bírálóival szemben azonban
megértést tanúsítva így nyilatkozott: „Felejtsük el tehát az útközben ért kel-
lemetlen vihart, amely tulajdonképpen nem is volt igazi vihar, hanem csak
múló légköri zavar.„ Politikai munkássága krédóját is ebben az írásban
fogalmazta meg: „…munkánknak olyannak kell lennie, hogy azon látható
legyen a hajthatatlan magyar öntudat és a magyar élni akarás. Legyünk ge
rinces, kemény magyarok, de legyünk megértőek mások nemzeti érzései
iránt! Soha semmilyen jogunkról lemondani nem fogunk, mert csak az a
nemzet veszhet el, amely önként mond le valamely jogáról.„ Esterházy cél
zott arra is, hogy pártját amiatt is több bírálat érte, mert nem működött
szorosabban együtt a szlovákiai németekkel. „Mind ez ideig ez az együtt
működés azért nem valósult meg mondta Esterházy egy ügyes szófor
dulattal mert ezt a Magyar Párt működési lehetőségei nem tették
lehetővé.„

A Magyar Párt tevékenységének elvi alapjait ugyancsak Széchenyi szelle-
mének követésében jelölte meg: „...tartsunk magunktól távol minden olyan
konzervativizmust, amely maradiságot vagy csökönyös ragaszkodást jelent-
hetne a múlt be nem vált, értéktelen eszméihez vagy alkotásaihoz. Ám min-
den kulturált állam intézményesen védi műemlékeit; így kell cselekednünk
nekünk is értékes nemzeti hagyományainkkal. Ha megtagadnók őket, ha
megtagadnók múltunkat, akkor csak önmagunknak ássuk meg sírját. Mi,
magyarok, a nemzetek közösségében, az európai együttesben, tehát a most
kialakuló új Európában is csak akkor maradhatunk mindenki által megbe-
csült, értékes tényezők, ha megóvjuk minden magyar jellegzetességünket. A
keresztény, nemzeti és szociális hármasság marad mindig minden kiindu-
lásunk alapja.„

A pártmunka szervezését a pártelnök a regisztrálás után a helyi szerveze-
tekre kívánta bízni. A helyi szervezetek munkáját a havonta ülésező köz-
ponti elnökség irányította, amelynek összejövetelein részt vettek az egyes
pártkerületek vezetői és titkárai is. Esterházy szorosabbra kívánta fogni a
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kapcsolatot a központi és a területi szervezetek között. A különböző ér-
dekkörök és szakok munkáját a külön ügyrenddel működő országos párt-
osztályokban kívánta tömöríteni, amelyeknek a kerületi, illetve a helyi szer-
vezetekben is megvoltak a megfelelő tagozataik, míg a hivatalos regisztrálás
előtt a párttagság bizonyos kockázatokkal járt. A hivatalos bejegyzés után
azonban Esterházy kiadhatta a legfőbb jelszót: „Szlovákia minden magyar-
jának ma pártunkban van a helye! Legyen együtt az egész itteni magyar
család. Nem vagyunk kevesen, nagyon sokan sem, de ha együtt vagyunk,
többszörössé válik alkotóerőnk és eredményesebbé magyar munkánk. Cse-
lekedjünk együtt mindnyájan, teljes egységben és szeretetben!„

Esterházy János 1941 karácsonya előtt ismét általános nemtetszést kiváltva
mondta el bíráló észrevételeit a szlovák parlament költségvetési vitájában.
Többek közt újólag nehezményezte, hogy „a költségvetés bizottságában a
magyarságnak helye nincsen„, a magyarság képviselőit egyszerűen meg sem
kérdezték, hogy „milyen reális kívánságai vannak vagy nincsenek„. Nem
csoda hát, ha a szlovák állami költségvetés magyar szempontból ezúttal is
siralmas képet mutatott. Mindemellett politikai téren sem lehetett észlelni
semmiféle javulást, kulturális szinten pedig minimális fejlődés tapasztalható
csupán. A szlovákiai magyar iskolaügy helyzetével kapcsolatban viszont Es-
terházynak szinte szó szerint ugyanazokat a gondokat kellett felsorolnia,
mint az egy évvel korábbi költségvetési vitában. Mi több, az új magyar isko-
lák engedélyezésének megtagadása, továbbá a meglévők hiányos támoga-
tottsága és felszerelése mellett az állam már a magyar jellegű szeretet-
szolgálati intézmények működését (árvaházak, idősek szeretetotthona) sem
engedélyezi.
A Magyar Párt pozsonyi karácsonyi ünnepén ennek ellenére ismét több
mint hatszáz szeretetcsomagot tudtak szétosztani a rászoruló magyarok
között. Esterházy János a hagyományhoz híven ismét karácsonyi üzenetet
intézett a szlovákiai magyar családhoz, melynek felolvasása közben nem-
egyszer könnyeivel küszködött, amikor beszédében a magyarságot is érintő,
háborús világégés teremtette nyomort emlegette.

Az 1942. év első napjai újabb botránnyal kezdődtek. A szlovák belügy-
minisztérium „birodalmi magyar eszmék terjesztésének„ vádjával elkoboz-
tatta a Magyar Klasszikusok könyvsorozat Arany János elbeszélő köl-
teményeit és balladáit, valamint Petőfi Sándor válogatott költeményeit
tartalmazó kötetét.
A magyar klasszikusok elleni hisztéria azzal folytatódott, hogy Gölnicbá-
nyán Petőfi és Arany „uszító„ verseinek terjesztéséért és illegális szervezke-
désért letartóztatták Zsedényi Lászlót és négy társát. Iglón Marsalkó
Miklóst és Marsalkó Józsefet állították elő a hatóságok, mert Mécs László-
és Vörösmarty-verseket szavaltattak a fiatalokkal. Egy belügyi jelentés
szerint 1942. január 9-én a belügyminisztériumban hatvanhét Arany- és ki-
lencvennyolc Petőfi-kötetet tartottak nyilván, amelyeket a Magyar Párt kul-
túrreferensétől, Stelczer Lajostól koboztak el.
1942. január 12-én megismételték a házkutatást a Magyar Párt iroda-
helyiségeiben, ám miután újabb könyveket már nem találtak, leveleket vittek
magukkal. A Petőfi- és Arany-ellenes hajsza 1941. szeptember 15-én
kezdődött, amikor Horváth Ferencnek, a Magyar Párt késmárki vezetőjé-
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nek lakásán tartottak házkutatást. Horváthot letartóztatták, és Petőfi-, vala-
mint Arany-kötetekkel együtt különböző pártkiadványokat koboztak el tőle.
1942. január 11-én a nyitrai Magyar Ház megnyitóján Esterházy azonnal
tiltakozott a történtek ellen, és nyilvánosan védelmébe vette a magyar fiata-
lokat és másokat, akiket Petőfi vagy más magyar klasszikusok miatt zaklat-
tak. Elmondta, hogy Petőfi versei ellen hajsza folyik, Petőfit azonban nem
kell megvédenie, hiszen Petőfi nem a hitleri Németország ellen írt verseket,
hanem a Habsburgok ellen. Méghozzá azok ellen a Habsburgok ellen, aki-
ket „éppen a hitleri Németország és a mai Szlovákia ítél el legélesebben„.
A nyitrai Magyar Ház megnyitása a történtek ellenére újra sikerrel és bizako-
dással töltötte el a Magyar Párt vezetőit és tagjait: „Ezt a házat minden ma-
gyarnak és mindenkinek tisztelnie kell, mert a munka, amely itt végbemegy,
sohasem romboló, hanem mindig törvénytisztelő, mindig öntudatos és
harcos keresztény magyar munka lesz... Tisztelnünk kell minden velünk élő
nemzetiséget, baráti közeledésre és megbecsülésre kell törekednünk. Tisz-
telni kell nyelvi és kulturális sajátosságaikat, de ugyanakkor megköveteljük,
hogy ők is tartsák tiszteletben a mi nyelvünket és kulturális sajátosságainkat.
Csak úgy tudjuk elérni azt, hogy bennünket is tiszteljenek, ha mi is megbe-
csüljük a többieket. Ezen a földön éltünk és megmaradtunk, a magyar mun-
ka házát avatjuk most. Ebben a házban akarjuk ápolni azt a megértést és
együttműködést, amely közelebb hozza az embereket egymáshoz, amely
hidat épít, és nem eltávolít.„ Beszéde további részében kitért arra, hogy
Budapesten az elmúlt napokban alkalma volt találkozni Joachim von Rib-
bentrop „birodalmi külügyminiszterrel„, aki a fegyelem betartásának fon-
tosságát hangsúlyozta.
Esterházy tisztában volt vele, hogy a szlovákiai hivatalos szervek a Magyar
Házak mozgalmát is nagy ellenérzéssel fogadják. Ennek ellenére hirdette:
„Mi tudjuk, mivel tartozunk az államnak, az országnak, de tudjuk azt is,
hogy mivel tartozik az állam, a közigazgatás nekünk. Ahogy mi teljesítjük
kötelességeinket, éppen úgy megköveteljük, hogy azokkal élhessünk is.„

Az Esterházy által meghirdetett Magyar Ház-program gyümölcsei lassan
beértek, a magyarok által lakott nagyobb szlovákiai városokban egyre-más-
ra jöttek létre a Magyar Házak. Ezek természetesen mindenhol a helyi
szélsőséges csoportok támadásainak céltábláivá váltak. Nagymihályban a
Magyar Házban lévő pártiroda ablakait verték be, mint ahogy Poprádon
az 1942. július 12-én átadott Magyar Ház ablakait is bezúzták. Ezzel szinte
egy időben, újra összetörték az iglói Magyar Házat is. A Hlinka-gárda tagjai
betörték az ajtót, és a teljes berendezését szétverték. Homonnán a hatóság

a magyar lakosság körében tartott házkutatás után rendeletileg bezáratta
a helyi Magyar Házat, a Magyar Párt három vezetőjét Molnár Zoltánt,
Udrey Ferencet és dr. Balázs Sándort pedig Illavára internálták. Atroci-
tások érték a dobsinai Magyar Házat is. Trencsénbe egy, a Magyar Ház cél-
jaira ajándékozott épület megnyitását az utolsó pillanatban, Esterházy János
érkezése előtt tiltották be 1942. január 25-én.
1942. január 14-én a belügyminiszter a Magyar Ház-akciót rendeletileg be-
tiltotta, pontosabban szólva, megtiltotta újabb házak megnyitását. Így nem
engedélyezték a nagymihályi Magyar Ház megnyitását sem. E ház működé-
sének engedélyeztetését Esterházynak csak később sikerült elérnie. Hosszú
ideig nem engedélyezték az e célra külföldön, főleg Magyarországon ösz-
szegyűjtött pénzadományok behozatalát sem az országba. Kihallgatták és
zaklatták ezen intézmények magyar alkalmazottait is, mégpedig a megyei
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rendőrparancsnokoknak e célból kiadott központi utasítások alapján. Ezek
alapján fel kellett deríteni, hogy ezekben a házakban, illetve az odajáró ma-
gyarok otthonaikban hallgatják-e a londoni vagy más idegen nyelvű rádió-
adásokat; terjesztenek-e arról szóló rémhíreket, hogy a németek elvesztik a
háborút; terjesztenek-e híreket arról, hogy Szlovákiát Magyarországhoz
fogják csatolni, illetve nem halmoznak-e fel ott a magyarok rejtett élel-
miszer-tartalékokat.
Esterházy a Magyar Házak elleni hivatalos rendeletet úgy próbálta kikerül-
ni, hogy néhány alkalommal egy-egy tehetősebb párttagot megpróbált
meggyőzni arról, hogy bizonyos ingatlanokat ajándékozzon a Magyar
Pártnak, vagy azokat megvásárolva bocsássa a párt rendelkezésére, kulturá-
lis- vagy egyéb tevékenység céljaira. Ezt esetenként maga is megtette.
Ennek a taktikai rendelkezésnek azonban a belügyminisztérium úgy vetett
gátat, hogy betiltotta a magyar rendezvényeket. Ezek a rendezvények álta-
lában előadások, teaestek, teadélutánok, színházi rendezvények voltak, me-
lyek engedélyeztetését igen nehéz volt kijárniuk a kérelmezőknek. Az iglói
Magyar Ház esetében a belügyminisztérium rendeletben utasította a helyi
rendőri szerveket e ház kisajátítására és a benne működő kultúregye-sületek
és csoportok például egy jól működő énekkar feloszlatására.
Dr. Fleischmann Gyula, a két világháború közti szlovákiai magyar kisebb-
ségpolitika jelentős személyisége, az időben a budapesti kul tuszminisz-
térium tanügyi főtanácsosa, egy szlovákiai utazását követően ekképp
számolt be a Magyar Házak működésének jelentőségéről: „Alkalmam volt
betekinteni a szlovákiai Magyar Házak életébe, amelyeket Esterházy János
gróf hívott életre. Eddig tizenkét Magyar Ház létesült Szlovákia különböző
városaiban. Ezekben találkozik naponta a szórványokban élő magyarság.
Itt tartja összejöveteleit, előadásait, mulatságait. Itt ápolja a magyar kultúrát
és neveli a magyar ifjúságot. Ezek a Magyar Házak tartják öszsze tulajdon-
képpen a városok magyarságát társadalmi különbség nélkül.
Az ifjúság, az utánpótlás kérdése a legnagyobb problémája az ott élő ma-
gyarságnak. A régi papok, tanárok, bírák, tanítók elöregednek, kihaltak. A
középosztálynak kevés a gyermeke, és kihalóban van. A munkás, kispolgár
igyekszik alkalmazkodni a viszonyokhoz, hogy megélhessen. Az ifjúság ne-
veléséről lehetőség szerint a Magyar Párt által fenntartott internátusok
gondoskodnak Pozsonyban, amelyekben a magyar nép egyszerű jelenleg
400-on felüli létszámmal gyermekei nyernek ingyenes elhelyezést és
hazafias nevelést. Ezek vannak hivatva pótolni a kieső idősebb magyar ge
nerációt. Az eredmény lassan mutatkozik. Magyar orvossal, mérnökkel,
tanárral, állami és magántisztviselővel Szlovákia minden nagyobb városá-
ban találkoztunk, akik hivatásuk mellett a magyarság őrszemei is.„

Esterházy megpróbálta a Magyar Párt szervezeti felépítéséből adódó
centralizációt egyre lazábban kezelni. Az adott lehetőségek kihasználását
teljes mértékben a helyi aktivistákra, illetve a helyi pártvezetőségi szervekre
bízta. Ennek érdekében a párt hivatalos bejegyzése után, amely új szerve-
zeti szabályzatának elkészítésével járt együtt, kijelölte az új pártkerületeket,
és azok vezetőinek személyesen adta át a kinevezéseket.
A kinevezések kapcsán kiadott felhívásában elmondta, hogy minden alka-
lommal tájékozódott a helyi viszonyokról, elvárásokról, és minden kineve-
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zésnél figyelembe vette a helyi akaratot. Úgy vélte, hogy a párt jövője a helyi
szervezetek szilárdságán áll vagy bukik. A helyi szervezetekben kell megnyil-
atkozniuk a nagy eszméknek, amelyekért a párt egésze síkra száll. Ezen
eszmék között a legfontosabb, hogy „hitünkért és nemzetünkért áldozatra és
tettre készen kell mindenkor kiállnunk, emellett testvéri és baráti jobbot nyúj-
tanunk mindazon nemzetek felé, akiket az egek ura velünk együtt sorskö-
zösségünk részesévé tett„.A helyi szervezetek munkájához ismét Széchenyi
szavaira hivatkozva , önismeretet és önfegyelmet kért. Esterházy minden
helyi szervezet vezetőjével találkozott, és személyesen kereste a választ a helyi
problémák megoldására. A frissen kinevezett vezetőktől azt kérte, hogy
kinevezését tekintse mindenki a bizalom jelének, hiszen az egyúttal „a magára
hagyatottan élő kis magyar családok sorsa irányítását„ is jelentette.
Nem véletlen, hogy Esterházy beszédében nagy súlyt vetett a helyi szerve-
zetek munkájára, hiszen a Magyar Párt sem a regisztrálás előtt, sem utána
nem szervezhetett országos jellegű akciókat. A párt legfelsőbb szervét, a
pártkongresszust például egyetlen alkalommal sem hívhatták össze. Gyak-
ran üléseztek viszont a párt központi szervei: a pártvezetőség, a központi
elnökség, illetve a pártelnökség. A párt irányításának gyakorlati munkája a
pártközpontban zajlott. Innen szervezték meg a párt különböző szakosz-
tályait, amelyek a párt munkájának gyakorlati megvalósítását szolgálták.
1944-ig a következő szakosztályokat sikerült létrehozni a Magyar Pártban:
Gazdasági, Pénzügyi, Szociális, Népjóléti, Családvédő, Iparos és Keres-
kedő, Népművelési, Nyaralási Szakosztály, valamint Magyar Magánalkal-
mazottak Szakosztálya. A szociális terhek átvállalásával nagy népszerűségre
tett szert a női szakosztály. Ebből is látható, hogy a magyar pártmunka a
pártprogramnak megfelelően főképpen szociális, gazdasági és kulturális
területre összpontosult, ezen belül is különös súly esett az érdekvédelemre,
amely azonban szervezetileg sosem tudott megnyilvánulni a Magyar Párton
belüli munkában. Politikai munkát pártszinten továbbra is csak a legszigo-
rúbb felső ellenőrzés mellett lehetett végezni. Lényegében minden párt-
megmozdulás szigorú engedélyeztetési eljáráshoz kötődött. A pártre-
gisztrálásról szóló rendelkezés szerint helyi pártszervezetet ott lehetett
alakítani, ahol húsz alapító tag aláírása összegyűlt, és ahol a lakosságnak
legalább az 5 százaléka magyar volt. Szlovákia egyes megyéiben a belügy-
minisztérium nyilvántartása szerint a Magyar Párt alábbi helyi szervezetei
működtek:

Pozsony, Pozsonypüspöki (ma Po-
zsony része), Cseklész (ma Bernolákovo), Csölle (ma Rovinka), Német-
gurab (Nemecký Grob), Pozsonyivánka (ma Pozsony része), Szunyogdi
(Komárov), Malacka (Malacky), Modor (Modra), Dunahidas (Most pri
Bratislave), Misérd (Nové Košariská), Bazin (Pezinok), Főrév (ma Pozsony
része), Szered (Sered n/Váhom), Dénesdi (Dunajská Lužná), Vereknye
(Vrakuňa) (ma Pozsony része), Récse (ma Pozsony része).

Újbánya (Nová Baňa), Beszterce-
bánya (Banská Bystrica), Selmecbánya (Banská Štiavnica), Szinóbánya (Ci-
nobaňa), Dobsina (Dobšiná), Nyústa (Hnušťa), Hizsnyóvíz (Chyžná Vo-
da), Kokova (Kokava), Körmöcbánya (Kremnica), Likér (Likier), Alsósajó
(Nižná Slaná), Poltár, Nagyrőce (Revúca), Szántó (Santov), Nagyszabos
(Slavošovce), Óvíz (Stará Voda), Csetnek (Štítnik), Zólyom (Zvolen), Vas-
pataka (Železník).
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Nyitra megye helyi szervezetei:

Eperjes (Sáros) megye helyi szervezetei:
-

Rózsahegy (Liptó) megye helyi szervezetei:

Trencsén megye helyi szervezetei:

Babindál (Babindol), Béd (Bádice), Be-
rencs (Branč), Nyitracsehi (Čechynce), Alsóbodok (Dolné Obdokovce),
Királyi (Horná Králová), Alsócsitár (Dolné Štitáre), Geszte (Gesť),
Ghymes (Gýmeš), Nyitvabánya (Handlová), Galgóc (Hlohovec), Geren-
csér (Hrnčiarovce), Kinorán (Chynorany), Nyitraivánka (Ivánka pri Nitre),
Nyitraegerszeg (Jelšovce), Kolon (Kolíňany), Lédec (Ladice), Kiscétény
(Malý Cetýň), Menyhe (Podhorany), Mocsonok (Močenok), Németpróna
(Nitrianské Právno), Nyitra, Pográny (Pohranice), Privigye (Prievidza),
Nagytopolcsány (Topolčany), Tormos (ma Nyitra része), Ürmény (Moj-
mírovce), Vicsápapáti (Výčapy-Opatovce), Aranyosmarót (Zlaté Moravce),
Zsére (Žirany).

Bártfa (Bardejov), Magyarbőd
(Bidovce), Hardicsa (Zemplínské Hradište), Homonna (Humenné), Lasz
tóc (Lastovce), Nagymihály (Michalovce), Pályin (Palín), Eperjes (Pre-šov),
Kisszeben (Sabinov), Nagyszalánc (Slanec), Gálszécs (Sečovce), Tőketere-
bes (Trebišov), Vajkóc (Vajkovce), Varannó (Vranov), Pécsújfalu (Pečovská
Nová Ves), Magyarizsép (Nižný Žipov).

Gölnicbánya (Gelnica),
Felsőstubnya (Horná Štubňa), Késmárk (Kežmarok), Ötvösbánya
(Rudňany), Korompa (Krompachy), Lőcse (Levoča), Liptószentmiklós
(Liptovský Svätý Mikuláš), Mateóc (Matejovce), Márkusfalva (Marku-
šovce), Alsómecenzéf (Nižný Medzev), Felsőmecenzéf (Višný Medzev),
Poprád, Rózsahegy (Ružomberok), Svedlér (Švedlár), Szomolnok (Smol-
ník), Szomolnokhuta (Smolnická Huta), Szepesbéla (Spišská Belá), Igló
(Spišská Nová Ves), Szepesremete (Mníšek nad Hnilcom), Szepesváralja
(Spišské Podhradie), Szepesolaszi (Spišské Vlachy), Stósz (Štos), Ruttka
(Vrútky).

Vágújhely (Nové Mesto n/Váhom),
Pöstyén (Piešťany), Trencsén (Trenčín), Zsolna

Az ismét engedélyezett SZMKE 1942. március 1-jén alakult újjá, és
elnökévé, a korabeli közvélekedés szerint „a németek hívének számító, de a
náci módszereket soha el nem fogadó„ Csáky Mihály grófot választották.
Csáky Mihály és Esterházy János között végig érezhető volt egyfajta tartóz-
kodó feszültség. Ennek oka Csáky vezetői ambíciói mellett a kettőjük al-
katából fakadó különbségben rejlett. Csáky az energikus, mozgékony
Esterházy mellett, aki törvénytisztelő magatartása mellett a hatóságok túl-
kapásaival is szembe mert szegülni, inkább a kiegyezőbb, alkalmazkodóbb
típust képviselte, máskor viszont, mint például a Magyar Párt regisztrálásá-
nak elfogadása után, éppen ő bírálta Esterházynak a hatóságokkal szembeni
engedékenységét. A magyar kormány azon tagjai számára, akik nem nézték
jó szemmel Esterházy gyakorta különutas – a kor viszonyaihoz mérten fel-
tűnően liberális alapállású – politikáját, Csáky Mihály volt az a lehetséges
ellenjelölt, akivel lecserélhetőnek vélték Esterházy Jánost. Hozzá kell mind-
ehhez tennünk, hogy ez a kettőjük közti vetélkedés sosem lépte át az emberi
tisztesség szabályai által meghúzott határokat. Esterházy Budapestről irá-
nyított leváltására azonban nem került sor, s egy, a szlovákiai viszonyokat
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kitűnően ismerő és ezért valószínűleg pozsonyi illetőségű „szakértő„ a
magyar külügyminisztérium részére írott jelentésében a következőképpen
jellemzi a két férfiú közötti viszonyt: „A kettős személyi politikai felfogás
meghallgatásának helye lehet békés, nyugalmas időkben, de a szlovákiai
magyarság mai tragikussá feszült perceiben ezt a kettősséget haladéktalanul,
napokon belül meg kell oldani. Aki a magyarság érdekeit tartja szem előtt, és
minden személyi vonatkozástól eltekintve egyedül és kizárólag a magyar
ügy győzelme és diadalra jutása nézőszögéből ítéli meg a helyzetet, csak
egyet üzenhet a magyar kormánynak: a szlovákiai magyarság ügyeinek
legfőbb vezetése, politikai irányítása Esterházy János gróf esetében a
legjobb kezekben van. Adott körülmények között senki sem tudott volna
helyesebben viselkedni, és senki sem tudna eredményesebben politikát
folytatni, mint ő. Ezt félreértés nélkül le kell szögezni, hogy ennek a ténynek
a kihangsúlyozásával nyomban elejét vegyük minden olyan hangulatkeltés-
nek, amely talán a személyi változás meséjével látná megoldhatónak a szlo-
vákiai magyarság aktuális kérdéseit. [...] Csáky Mihály sem többet, sem ke-
vesebbet nem tudna tenni pártvezéri színben, mint amennyit Esterházy,
mindaddig, míg a magyar kormány az egyik vagy másik tarsolyába olyan
koncessziókat nem ad, amellyel a Magyar Párt mindenkori vezére tárgyaló-
asztalhoz ülhet, s a szlovákiai magyarság érdekében megegyezést hozhat
létre a szlovák kormánnyal. Sőt, ezekben a súlyos időkben egyenesen tragi-
kus lépés lenne minden személyi változás, mert indirekt módon a szlovák
kormány igazát húzná alá. Esterházy menesztése azt jelentené, hogy a ma-
gyar politika eddig hibás volt, és személyi változás volt szükséges ahhoz,
hogy a kérdéseket a megoldáshoz közelebb vigye. [...] Esterházy erélyes
magatartását, tisztánlátását, józan megfontoltságát, politikai rutinját még
politikai ellenfelei sem vonhatják kétségbe. [...] Mert a helyzet a következő:
A szlovákiai magyarság és a Magyar Párt problémáit saját erejéből megol-
dani amúgy sem tudja. E helyzetben vagy bekövetkezik az, amire a szlová-
kiai magyarság joggal vár, hogy a magyar kormány akár saját erejével és
tekintélyének súlyával, akár szövetségeseinek segítségével biztosítani tudja a
szlovákiai magyarság jogait és életfeltételeit, s ez esetben az egész felfogás-
beli különbözőség említésre sem méltó, vagy pedig nem.„ A jelentés szer-
zője a legsürgősebb teendőket pontokba foglalva, a következőket kéri a ma-
gyar kormánytól:

„l. A magyar kormány mielőbb kísérelje meg a szlovákiai magyarkérdés
megoldását, követelje a bécsi döntés óta megvont magyar jogok ma-
radéktalan visszaállítását, követelje a magyarság személyi és vagyoni
biztonságának legszigorúbb tiszteletben tartását, a lecsukott és inter-
nált magyarok azonnali szabadlábra helyezését;

2. Esterházy János bevonásával a lehető leggyorsabban dolgozzon ki
tervet egy, a háború végéig szóló szlovák–magyar modus vivendi
megkötésére, amelyhez minden áldozat meghozandó a szlovákiai
magyarság megmentése érdekében, s ha kell, minél többet adni, hogy
a magyarság minél több jog birtokába jusson, és minél szélesebb ke-
retek között valósíthassa meg történelmi feladatát;

3. a szlovákiai magyarság egységének érdekében mielőbb meg kell ol-
dani a Csáky-kérdést olyan formában, hogy Csáky körülhatárolt
munkakörrel kultúrvezér marad, akinek egyszer s mindenkorra le kell
mondani politikai aspirációiról, tehát politikai kérdésekben befolyása
és döntési joga nincsen. Lehet, hogy a szlovák kormány részéről szí-
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vesebben látnának az erélyes és szókimondó Esterházy helyén egy
megalkuvóbb, puhább politikai vezért, a magyar érdekek azonban
semmi esetre sem kívánják ezt.

4. az akadálymentes munka biztosítása érdekében egységesíteni kell a
Szlovákiából érkező tájékoztatást, nehogy az illetékesek egymásnak
ellentmondó információkat kapjanak.„

A fokozódó pártaktivitás természetesen maga után vonta a rendőri ak-
tivitás növekedését is. A központi belügyi hatóság 1942-23331/3. számú
rendeletével utasította a megyei rendőri szerveket a Magyar Párt tagjainak
és a párt tevékenységének fokozottabb ellenőrzésére. Szükség esetén elren-
delte minden párttag külön megfigyelését, és a megfigyelésről rendszeres
jelentéseket kért.
A belügyminisztériumnak készült rendőrségi jelentésekből kitűnik, hogy a
hatalmat legérzékenyebben azok az esetek érintették, amikor a Magyar Párt-
ba nem magyar nemzetiségű személyek – például szlovákok – is felvételüket
kérték. Esterházy János már a nyitrai Magyar Ház megnyitásakor beszámolt
arról, hogy a magyar pártszervezetbe belépő személyek száma megsokszo-
rozódot: a két háború között például a nyitrai magyar pártszervezetnek
mintegy negyven-ötven tagja volt a „mostani 2000 taggal szemben„.
Nagymihályról olyan jelentés érkezett a besúgói hálózattól, hogy szlovákok
– köztük a saját szervezetüknek is hátat fordító Hlinka-gárdisták is – jelent-
keztek a Magyar Pártba.
A belügyminisztérium meglehetősen idegesen reagált ezekre a jelentésekre,
s elrendelte valamennyi magyar rendezvény, illetve politikai vagy kulturális
szervezkedés szigorú megfigyelését és számontartását. A megfigyelések
következtében a beküldött jelentések alapján újabb hajsza indult a gyanús-
nak nyilvánított magyarok ellen. Iglón például „suttogó propaganda„ ter-
jesztésének vádjával Páczay Vilmost tartóztatták le, és indítottak ellene
büntetőeljárást. A leggyakoribb vád ebben az időszakban az volt, hogy
például valaki Szlovákia Magyarországhoz való visszacsatolásáról, illetve a
németek várható háborús vereségéről beszélt, s nem volt ritka az sem, hogy
elkobozták a magyarok rádióját. Akiket rajtakaptak, hogy magyarországi
rádióadást hallgatnak, azokat beidézték, és különböző büntetésekkel súj-
tották őket.
A belügyminisztérium körlevélben megtiltotta, hogy magyarokon kívül
más nemzetiségű személyek is tagjai lehessenek a Magyar Pártnak, az utób-
biakat azonnali hatállyal törölni kellett a pártnyilvántartásból. Ez a rendel-
kezés elsősorban a zsidó lakosokat érintette, hiszen a faji törvénykezés
értelmében zsidó személyek semmilyen társadalmi-politikai szervezetnek
nem lehettek tagjai. Esterházy – az ő védelmükre is gondolva – ekkor ren-
delte el a pártban az álnéven való tagnyilvántartást. Aranyosmaróton
Vajsz Andort és vele további harminchárom személyt tartóztattak le azért,
mert „az aranyosmaróti magyar pártszervezetben szoros együttműködés
jött létre a magyarság és a zsidóság között„.
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Esterházy és Karmasin

A pozsonyi rendőrhatóság 13/935/39. számú tájékoztatójából az is
megtudható, hogy a magyarok és a németek között Szlovákia-szerte ellen-
tétek voltak. A magyar kisebbség és Magyarország érdekei ellen politikai
keretek közt dolgozó németek megkerülése és ignorálása – a Magyar
Pártban belső utasítás szerint – minden helyi szervezet számára központilag
ajánlott magatartás volt. Ennek ellenére a magyar pártszervezetekben tu-
catjával találunk német nemzetiségű személyeket is. A pozsonyi magyar
nagykövetség külügyi jelentésben számolt be arról, hogy a cipszerek sorra
kiléptek a Német Pártból, és a Magyar Pártba léptek át. Mindez erősen
felkeltette a német kisebbség vezetőinek ellenszenvét a magyar pártszerve-
ződés iránt. Ez nyilvánult meg az Esterházy és Karmasin közti ellenséges
viszonyban is. A kortársak, Szalatnai Rezső vagy Fábry Zoltán alapos
jellemzést adtak a kettőjük közti kapcsolatról. 1939. június 26-án az Új
Hírek az Esterházy és Karmasin közti, az iglói németséggel kapcsolatos
vitáról számolt be. Esterházy a szepességi németség miatt annak idején
Henleinnel is összetűzésbe keveredett. A feszültségnek most többek között
ez a régi összetűzés is az egyik oka volt. Nitsch Andort, a német népcsoport
magyar érzelmű képviselőjét, valószínűleg épp Karmasin intézkedésére,
Illavára internálták. Szalatnai Rezső nem véletlenül írta Esterházyra emlé-
kezve: „Láttam, amint szembeszállt Hitler szlovákiai prokurátorával, Kar-
masinnal, aki gyűlölte, és legszívesebben elpusztította volna pártjával egye-
temben.„

Karmasint az a tény is irritálta, hogy – Peéry leírása szerint – akadtak olyan
szlovákiai német falvak, mint például Stósz vagy Mecenzéf, ahol az ott élő
német nemzetiségű lakosok inkább magyarnak vallották magukat. A „nem-
zetiszocialista módszerek„ iránt érzett ellenszenvük olyan fokú volt, hogy a
körükbe látogató Franz Karmasint kövekkel dobálták meg, míg Esterházyt
diadalkapuval fogadva vállukra emelték az öntudatos cipszer emberek.
Karmasin ettől kezdve, a szlovák és a német sajtó hasábjain nyíltan, s az
addigiaknál is élesebb hangnemben támadta Esterházyt. Esterházy a cen-
zúra miatt nyilvánosan nem válaszolhatott ezekre a támadásokra, ám arról,
hogy mi volt a véleménye Karmasinról, hitelesen tájékoztat bennünket an-
nak a beszédnek a szövege, melyet a pozsonyi pártvezetőség ülésén, Kar-
masin egyik sajtótámadására válaszolva mondott el.
„A szlovák kormány hivatalos lapja ismerteti Karmasin német államtitkár-
nak Iglón elmondott beszédét. Mivel ez a beszéd a kormány hivatalos lapjá-
ban jelent meg, nincs okom annak valódiságában kételkedni. [...] A szlová-
kiai Német Párt hivatalos vezetői vagy annak sajtója minden ok nélkül
belénk rúg, ami természetesen azt eredményezi, hogy a szlovákiai magyar-
ság ezeket az egyéneket, tehát nem a fajt, nem az összességet, szívből utálja.
Egy dolog megnyugtató mireánk nézve, amikor figyeljük, hogy honnan
jönnek és kiknek szájából a magyarellenes támadások, és ez az, hogy leg-
többnyire a támadó egyének nem szlovákiai születésűek, és így természete-
sen nem tudják azt a hangot megérteni, amit mi a Szlovákiában született
németektől megszoktunk. Karmasin államtitkár Olmützben született, tehát
tulajdonképpen csehnémet, és így nem csodálkozunk azon, hogy mosta-
náig nem tudott akklimatizálódni Szlovákiában. A csehnémet mentalitás
érezhető ki szavaiból akkor, mikor előttem ismeretlen célokból próbál poli-
tikai zavart kelteni oly módon, hogy egymásra uszítja a szlovákiai ma-
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gyarságot és a szlovákokat, és Szlovákországot Magyarországgal ellentétbe
hozza. Ezek a gyenge politikai próbálgatások teljesen sikertelenek maradnak,
mert a szlovákiai magyarság politikailag sokkal érettebb, mintsem hogy ilyen,
tulajdonképpen súllyal nem bíró, csak éppen bántó beszédeknek felüljön, és
fontosságot tulajdonítson. Karmasin beszédének érdemi részével nem óhaj-
tok vitába szállni, bár könnyű volna minden egyes tételét megcáfolni. Egy
dologra mégis kitérek: hogy Magyarországot 1918-ban nemzeti katasztrófa
érte, úgy történt és elsősorban azért, mert a magyarok hűségesen kitartottak
német szövetségesük mellett. Ezt valószínűleg az olmützi származású, tehát
csehnémet Karmasin nem fogja megérteni, mert hiszen a világháborúban
éppen elég tanújelét adták a Protektorátusban élő akkori katonák, hogy ahol
lehetett, elárulták koronás királyukat, és ezzel egyúttal német szövetségesei-
ket is.„ Karmasin Esterházyval szembeni konkrét fenyegetéseire Esterházy e
szavakkal válaszolt: „Hogy kit mikor érhet tragédia, akár egyéni, akár orszá-
gos viszonylatban, azt előre senki se tudhatja; ellenben ezzel kapcsolatban az
a nézetem, hogy jó lesz, ha Karmasin nem henceg, és nem bízza el túlságosan
magát, mert mindenkit érhet baleset. Végezetül a szlovákiai magyarságnak
pedig azt üzenem, legyenek egészen nyugodtak, mert ha Karmasin a szlová-
kiai németeket azzal nyugtatja, hogy hátuk mögött ott áll, védőleg figyelve
Németország – élén a Führerrel, úgy én nyugodtan állítom, hogy egész
Magyarország osztatlanul áll a mi hátunk mögött, és sorsunkkal törődik...„

A belügyminisztérium, a hatékonyabb ellenőrzés végett tagrevíziót ren-
delt el a Magyar Pártban. Egyes járási rendőrségi szervek, a rendelet hatására
csak úgy engedélyezték a párt működését, ha megkapták a párttagság teljes
listáját. A listák átadásának megtagadása 500 korona bírságot vagy 14 napi
elzárást vont maga után.
Esterházy János, elébe menve a hatósági beavatkozásnak, 1942. április 29-én
arra kérte a belügyminisztert, tekintsen el a párttagrevíziótól, és cserébe en-
nek elvégzését magára vállalta. A tagrevízió ugyanis, a nem magyar nemzeti-
ségű személyek azonnali kizárását eredményezhette volna a pártból. Ester-
házy azonban azzal, hogy magára vállalta a revíziót, egy ideig el tudta hárítani
ennek a veszélyét. A belügyminisztérium engedélyezte, hogy a revíziót a Ma-
gyar Párt önállóan végezhesse el.
Az egyezséget egyik fél sem tartotta be. A belügyminisztérium bizalmas
utasításban elrendelte a revízió megtartását. Ennek nyomán minden járásban
begyűjtötték a tagnévsorokat, és megjelölték az állami és politikai szempont-
ból veszélyes és megbízhatatlan egyének nevét.
Esterházy viszont nem végeztette el a tagrevíziót, illetve a párttagság adatait
nem adta át a belügynek, mi több, továbbra is felvett a párt soraiba nem ma-
gyar nemzetiségű egyéneket. A szlovákok mellett így a németek és a zsidók
továbbra is tagjai lehettek a Magyar Pártnak. „Nem zárja ki a pártból hirtelen,
egyik napról a másikra zsidóként azokat, akik eddig mindig jó magyarok vol-
tak„ – szállt szembe a magyar pártvezető a hivatalos helyről érkező nyomás-
nak. Mindezt Peéry Rezső is igazolja, aki a Magyar Pártot valójában azon
személyek „fedőszerveként„ írja le, „akik nem voltak hajlandók németek és
gárdisták lenni, akik a fasiszta jelen és világ elől bújtak meg abban a közösség-
ben, amelynek egyetlen felismerhető és kiemelkedő ismertetőjele a nemzeti-
szocializmus elutasítása volt„.

249

250

251

252

253

254

Tagrevízió a párttagság soraiban

[169]



A belügyminisztérium több alkalommal is felszólította Esterházyt köteles-
sége teljesítésére, az idegen elemek kizárására. Mindennek az lett a vége,
hogy hivatalosan is elrendelték a tagrevíziót. A rendőrség ezzel együtt sú-
lyos megtorló intézkedéseket vezetett be, azzal a céllal, hogy visszarettentse
a Magyar Pártot más nemzetiségű személyek beszervezésétől. Nagykeres-
kényben például házkutatást tartottak a párt vezetőjénél, majd letartóz-
tatták és munkatáborba vitték őt. A vád az volt ellene, hogy szlovákok
között agitált a Magyar Pártba való belépésre, s ezzel „a szlovák lakosság fel-
háborodását váltotta ki„.
A Nagymihályi járás rendőrparancsnokának jelentése szerint hiába történ-
tek atrocitások a Magyar Ház ellen, Esterházy János személyes látogatása
után a magyar taglétszám a helyi csoportban, Nagymihályon 85-ről 212-re, a
közeli Homonnán pedig 20-ról 90-re emelkedett. A járási rendőrparancs-
nok arról is beszámolt, hogy a látogatás után újabb németek léptek ki a
Német Pártból, és léptek át a Magyar Pártba. A helyi rendőrhatóság több
helyütt központi utasítást kért, mivel Esterházy felszólítására a helyi magyar
pártvezetők nem hajlandók beadni a pártnévsorokat, és nem hajtják végre a
kizárási parancsot sem.
Mi több, a korábban őt ez okból ért támadások ellenére nyilvánosan megje-
lenő írásban fejtette ki: „...sohasem kutattuk, ki milyen nemzetiségűnek, ki
milyen fajtához tartozónak vallja magát. Ebben a tekintetben sohasem gya-
koroltunk semmilyen kényszert senkire se.„ Majd, hogy még egyértel-
műbbé tegye, mire gondolt, kifejtette: „Az osztálykülönbség ismeretlen fo-
galommá vált a mi életünkben. […] A pártba olyanok is jelentkeztek, akik
azelőtt csehszlovák, marxista vagy kommunista pártok tagjai voltak. Ha
meggyőződtünk, hogy keresztény magyar érzése nem szenvedett csorbát,
akkor annak lehetővé tettük, hogy közénk jöjjön.„ Esterházy ennek elle-
nére azt tapasztalta, hogy a magyarok hangulata súlyos helyzetük ellenére
bizakodó. Ezt igazolja az a tény is, hogy a párt tagjainak létszáma, egyes
szepességi községek kivételével, mindenütt emelkedett. A Magyar Párt saját
tagnyilvántartása szerint a „kartotékánkban„ nyilvántartott párttagság lét-
száma a hozzátartozókkal együtt 72 ezret tett ki. Ez a szám meghaladta a
szlovákiai magyarság hivatalos létszámát, s nyilvánvalóan igazolta a más
nemzetiségű személyek pártba való befogadásának tényét is. A tagnyilván-
tartás szerint a legtöbb magyar párttag Pozsony városában volt, 25 262 fő,
majd ezután a Nyitrai kerület következett 12 226 párttaggal. Ebből követ-
kezően Esterházy szerint 100–120 ezerre „feltétlenül„ becsülhető a Szlo-
vákiában élő magyarok száma.
A Magyar Párt tagjait a hivatalos közegek részéről ért zaklatások mellett
napirenden voltak az úgynevezett társadalmi jellegű magyarellenes meg-
mozdulások is. 1940. október 12-én Gölnicbányán, a Borház Hotelben, a
Magyar Párt helyi szervezete gyűlést, majd vacsorát tartott. A Hlinka-gárda
ugyanakkor a hotel kivilágított ablakai előtt magyarellenes tüntetést szer-
vezett. A Gárda összegyűlt tagjai „Esterházy do Ilavy!„ (Esterházyt Illavá-
ra), és az „Esti Újság arizovať!„ (Árjásítani az Esti Újságot), és más, ezek-
hez hasonló jelszavakat skandáltak. Ezután behatoltak a szállodába, hogy
megszakítsák a gyűlést, majd megtámadták a Magyar Párt ott lévő tagjait.
Letépték jelvényeiket, és többüket bántalmazták. Esterházy azonnal félbe-
szakította a gyűlést, és rendőrségi védelmet kért. A pártelnököt és a Magyar
Párt rendőrségi őrizet mellett elvonuló tagjait kőzápor érte, többen közülük
sérülést szenvedtek. A rendőrségi vizsgálat azt állapította meg, hogy a Ma-
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gyar Párt követett el provokációt azzal, hogy összejövetelét kivilágított abla-
kok mellett tartotta. A dolgok előzményéhez hozzátartozik, hogy Gölnic-
bányán rendelettel bezáratták a Magyar Házat, amit azzal indokoltak, hogy a
ház a suttogó propaganda terjesztésének eszköze, valamint a szlovákokat
„elmagyarosítja„. Az érvek közt szerepelt az is, hogy a szlovákok, akik a la-
kosság 42 százalékát alkotják (a magyarok csak 4 százalékot), nem rendel-
keznek ilyen társadalmi otthonnal. Noha a gölnicbányai Magyar Ház kife-
jezetten magyar tulajdonban lévő épület volt, a hatóságok mégis bezáratták.
Ezért volt kénytelen a Magyar Párt abban a Borház Hotelben tartani össze-
jövetelét, amelyet a Hlinka-gárda alakulatai valósággal megostromoltak.
1941. november 2-án hasonló sorsra jutott az eperjesi magyar kaszinó is.
„Ismeretlen tettesek„ a biliárdtermet és az olvasótermet ízzé-porrá zúzták,
a könyveket az ablakon kiszórták, a bennlévőket pedig megverték. A ma-
gyar pártiroda falára felírták: „Felakasztani a magyarokat!„ és „Esterházyt
Illavára!„

A pártiroda ajtaját összetörték, és az ott lévő beteg magyar gondnokot is
megverték. Az eseményről szóló tudósítás szerint két helybéli rendőr tétle-
nül nézte végig az eseményeket, mi több, a dolog vége az lett, hogy az
„incidens„ ügyében letartóztattak két eperjesi magyart, a kaszinót pedig be-
záratták.
Ugyancsak a Hlinka-gárda tagjai hatoltak be Zsolnán Kővári-Kollár Mi-
hályhoz, aki a helyi Magyar Párt egyik vezetője volt. Rátörve az ajtót, fölfor-
gatták lakását, őt magát megfenyegették, autóját és rádióját összetörték.
Később letartóztatták, és munkatáborba vitték. Az ellene felhozott vád az
volt, hogy „magyarosít„, magyar érzelmű.
Az atrocitások az egyházat sem kerülték el. Dr. Tenk József pozsony-
püspöki káplánt 1940. május 9-én magyar érzelmű magatartása miatt kiuta-
sították Magyarországra. Hasonló sors érte Ľudovít Bial, kokovai papot
is, akit végül is a helyi szlovákság kérésére mégsem helyeztek el.
A felsorolt nehézségekre célozva Esterházy János a Magyar Hírlap szer-
kesztőségi beszélgetésén a következőket mondta: „Nagyon nehéz feladata
van egy pártvezérnek, saját meggyőződése és szent hite azt parancsolja,
hogy mindig egyenesen, töretlenül és bátran vezesse azokat, akiknek sorsát
az Isten rábízta, és mégis éppen a reá bízott tömegek szent érdekei miatt
sokszor kell megállnia, hallgatnia, megalkudnia, mert sokkal nagyobb fron-
ton áll a harc, mint a miénk, és ezt a frontot kicsinyes makacskodásokkal
veszélyeztetni nem szabad. Nem mondok újságot, ha azt állítom, hogy
helyzetünk sok tekintetben kívánnivalót hagy maga után. Sajnos, ma rend-
kívüli viszonyok vannak Európában, és a világon a háború fergetege szá-
guld végig, és csak magától értetődő, hogy a mi kicsi, bár sokszor életbevágó
kérdéseinknek sokszor el kell törpülniük. Én csak azt kívánom, hogy ezt a
helyzetet, a mindennapok megpróbáltatásait példás fegyelemmel vészeljük
át. Ha így cselekszünk, magatartásunk jogot és reményt ad egy szebb jö-
vőre.„

Esterházy már politikai pályafutása második szakaszának kezdetén, ami-
kor az első bécsi döntést követően részt vett egy budapesti parlamenti
ülésen, a Magyar Nemzet részére adott interjúban elhatárolta magát a nem-
zetiszocializmustól s annak magyar változatától, a nyilaskeresztes mozga-
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lomtól, jól érzékelve, hogy a megoldatlan szociális problémák felhalmozó-
dása a szélsőséges eszmék előretörésének veszélyét hordozza magában.
„Ezt az abszolút magyar nemzeti érzést szeretnők látni a most megna-
gyobbodott Magyarországon. A reformoktól nem kell félni. Azokat úgy
kell megoldani, hogy abból haszna legyen az országnak.„ Az interjút a
pozsonyi Esti Újság újra közölte, s ezzel a benne foglaltak érvényességét
mintegy a szlovákiai magyarság politikai hitvallására is kiterjesztette. Nem
sokkal ezután még nyomatékosabban nyilatkozta, ugyancsak egy magyaror-
szági lap számára: „Mi a kereszt helyébe nem helyezzük a nyilat, mi megma-
radunk a krisztusi kereszt mellett, ez a mi jelvényünk, a nyíl pedig teljesítse
továbbra is hivatását, mint a járműforgalom szabályozásának igen alkalmas
eszköze. A nemzetiszocializmus német termék, és nem kiviteli cikk ...amit
átveszünk külföldről, azt a magunk jellegzetességének megfelelően kell
átformálnunk. Ha nem így cselekszünk, könnyen megszűnünk magyarnak
lenni.„ Az új szlovák éra kezdetén, 1939 áprilisában, pártja hivatalos
sajtóorgánumában az Új Hírekben is világosan elmondta véleményét a
nemzetiszocializmus eszméjéről. Egy interjúban, amikor a szerkesztő arról
kérdezte, vajon pártja magáévá-e teszi a nemzetiszocialista programot, ki-
fejtette: „A nemzetiszocialista programmal semmi közösségünk nincs, és
nem is lesz.„ A továbbiakban elmondta, hogy a magyarságnak nincs szük-
sége arra, hogy pártját vagy annak programját módosítsa vagy modernizál-
ja, hiszen az elmúlt húsz évben mindig is nemzeti alapon álltak, és a „ke-
resztény világfelfogás szerint hirdették mindenkor a szociális igazságot„.
Annak, hogy a párt nem alakult át nemzetiszocialista párttá, a következők-
ben adta meg a magyarázatát: „A nemzetiszocializmus tulajdonképpen
német produktum, amely – mint azt maguk ennek az eszmeáramlatnak
alapítói és terjesztői mondják – nem exportcikk, ez csak a németeknek lehet
programja és életfelfogása. Ha az itteni németek ezt magukra nézve kö-
telezőnek elfogadják, úgy ezzel csak azonosítják magukat az anyaországi
Német Birodalom fölfogásával.„ Esterházy szerint a nemzetiszocializmust
Magyarországon sem ismerik el állami ideológiaként, nincs oka tehát a szlo-
vákiai magyarságnak arra, hogy ezt a programot a magáénak vallja, majd
hozzátette: „A józan ész, az önfegyelem és az igazi magyar felfogás követeli
ezt meg tőlünk.„ A politikus hangsúlyozta, hogy aki a szlovákiai magyarok
pártprogramjával szembeszáll, „és külön utakon akar járni, az nem egyedül
az itteni magyar egység ellen vét, de vét az általános magyar érdekek ellen, és
vét Magyarország ellen is„. A maga részéről ezeket a próbálkozásokat egyes
akarnokok és törtetők ambíciójának, illetve idegen érdekek szolgálatának
tartja, melyekkel szemben ő pártjával együtt nyugodtan halad a régi kipró-
bált program által kijelölt úton. „Megőrizzük a folytonásságot és gondosan
kerülünk mindent, ami szembeállítana hagyományainkkal és a magyar gon-
dolatvilággal„ – írta, világosan szembeállítva a magyar nemzeti hagyomá-
nyokra épülő ideológiáját az idegen eszmék világával. Tette ezt azért, mert
ismeri a magyarság józan felfogását, amely nem engedi, hogy ilyen súlyos
időkben „felelőtlen és ismeretlen politikai nagyságoktól„ félrevezettes-
sék. A határozott és a maga nyíltságával szokatlanul bátor hangú
elhatárolódásnak az lett a következménye, hogy a hatalom Esterházyt és
vele együtt az egész szlovákiai magyarságot, a szlovák állam fennállásának
egész ideje alatt ellenségként kezelte. A több alkalommal is felbukkanó
elutasítás a ismét markánsan. E beszélgetésnek (melyen Duka-Zólyomi
Norbert, Aixinger László és Somos Elemér, valamint Esterházy János
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vett részt), az volt a témája, hogy miként kell a szlovákiai magyarságnak
bekapcsolódnia az európai új világ kiépítésébe, illetve az új folyamatok
kialakításába. Aixinger László azt hangoztatta, hogy a szlovákiai magyar
tömegeket, alkalmazkodva az új viszonyokhoz, szellemileg is át kell képez-
ni. Esterházy János erre a következőt válaszolta:
„Előrebocsátom, hogy a magyar ezt a szót: átképzés nem ismeri, nem sze-
reti, illetve nem szereti ilyen értelemben. A magyar, ha helyesnek ismer fel
egy új eszmét, technikai átképzés nélkül is magáévá teszi, sőt olyannyira
mögé áll, hogy életét és becsületét kötelességszerűen áldozza érte. Helyes
tehát az a megállapítás, hogy a mai magyarnak szellemileg át kell alakulnia,
azt azonban hagyományos magyar szóval nem úgy hívjuk, hogy átképzés,
hanem úgy, hogy megújhodás. A nemzet megújhodását hirdette Zrínyitől
Széchenyin keresztül Ady Endréig minden új szellem, minden szellemi
nagyságunk. Ez a megújhodás ma is esedékes. A mi szlovákiai magyar
életünkben ez a magyar érzés a gondolkodás elmélyítését jelenti. A ma-
gyarságnak tehát nem idegen szellemi eszméktől való megújulásra, hanem a
saját hagyományainak a megújítására van szüksége.„ A nagyobb nyomaték
kedvéért mindehhez még hozzátette: „Politikai hitvallásom alapja mindig az
volt, hogy az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen
visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor
kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.„ Ez a hatá-
rozott állásfoglalás, jóllehet az adott korban meghökkentően önálló, egyéni
véleménynek számított, mégis Esterházy jóval korábban kiérlelt, eltökélt
álláspontját tükrözte, melyhez következetesen ragaszkodott az elkövetkező
időszakban is. Alig több mint egy hónap választja őt el ekkor a zsidótörvény
szlovák parlament elé kerülésétől.

1942 áprilisában Esterházy János, a pártregisztrálás után újabb országos
körútra indult, amelynek során végiglátogatta a párt kerületi szervezeteit. A
körút célja az volt, hogy a helyi szervezetek élére az új szervezeti szabályok
értelmében kinevezett vezetőknek a kerületi székhelyeken személyesen adja
át a kinevezési okiratot. Az újonnan kinevezett helyi vezetőkkel a pártélet
megszervezésével kapcsolatos helyi kérdésekről tárgyalva tájékozódott a
szlovákiai magyarok sérelmeiről, a szlovákoknak és a németeknek a magya-
rok iránti magatartásáról és az általános hangulatról.
A körút két első állomása április 11-én a agyszombati, majd április 12-én a

yitrai kerület volt. 13-án és 14-én a körutat félbeszakítva Pozsonyban
tartózkodott, ahol a belügyminiszterrel tárgyalt a magyar kisebbség sérel-
meiről. Ezután következett a szepességi magyarok meglátogatása. A pártel-
nök április 15-én érkezett Iglóra. Az iglói magyarok azért várták őt türel-
metlenül, mert a Magyar Ház helyiségeit a hatóságok lepecsételték, a Ház
működését betiltották. Esterházy János Iglóra érkezése előtt Pozsonyban,
Alexander Mach belügyminiszternél el tudta érni, hogy az iglói Magyar
Házat újra szabaddá tegyék, és átadják rendeltetésének. A szepességi párt-
kerület közönsége előtt Esterházy János arra a kérdésre, hogy „a magyarság
hogyan járulhat hozzá ahhoz a háborúhoz, amely éppen folyik a világban„,
a következő választ adta: „Úgy, hogy a magunk keretei között a magyar csa-
ládban teljes fegyelmet és rendet tartunk, és dolgozunk. Higgyünk abban,
hogy ez a magatartásunk a hatalom birtokosai részéről is kellő méltánylásra
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talál.„ Mivel a Szepesség a németek hazája is, Esterházy János ismét kifejez-
te azt a meggyőződését, hogy a magyarság munkája nem zavarja és nem
keresztezi a németek érdekeit „itt ezen a földön, ahol a magyarok és a né-
metek évszázadok óta békességben élnek együtt„

A Szepesség után a magyar pártvezető a sárosi magyarok körébe látogatott,
ahol április 16-án az eperjesi pártkerület vezetőivel találkozott. Sáros után a
vallásilag is meglehetősen vegyes viszonyokat mutató nagymihályi pártke-
rületet látogatta meg, ahol amiatt kerekedett kisebb konfliktus a helyi párt-
tagok között, mert a község református hívei a Magyar Házban szerettek
volna istentiszteletet tartani, de a katolikus többség ezt ellenezte. Esterházy
április 17-én ezzel kapcsolatban többek között ezt mondta az egybegyűl-
teknek: „Legyen mindenki türelemmel a másik ember vallásával szemben.
Hiszen egyaránt keresztények vagyunk, akár katolikus, akár református is a
vallásunk. A történelem folyamán mindig átmentettük jobb idők számára a
nemzeti érzést és a kereszténységet első királyunktól kezdve. Ha itt, ebben a
kerületben, református és katolikus magyarok egyaránt vannak, egy pillana-
tig se feledje el soha senki, hogy mindnyájan mindig is magyarok vagyunk,
és azt se felejtsük el soha, hogy az embert a nyomoron átsegíti a hite, erős
hite Istenben. Soha nem fogom tűrni, hogy soraink között felekezeti villon-
gás kapjon lábra. Mindenki hajoljon meg az Úristen előtt, úgy, ahogy vallási
meggyőződése kívánja. Mindenki törődjék azzal, hogy családi életét vallása
szerint élje, de a katolikus és református magyaroknak mindenkor kezet kell
fogniuk egymással. Abban a tudatban, hogy elsősorban egyek vagyunk. Ne
csináljon soha senki olyat, amivel a másik magyar embert vallási érzésében
megbántaná. Ebben a házban ennek a szellemnek kell érvényesülnie, ame-
lyet én mint pártelnök és mint katolikus ember is követtem, mert ez a ház
arra a célra is szolgál, hogy a reformátusok most itt tarthassák meg istentisz-
teletüket.„

Nagymihályban Esterházy János látogatásakor gyűlhettek össze első ízben
hivatalosan a Magyar Ház helyiségeiben a magyarok. A pártelnök segítsége
nélkül a rendkívül intoleráns helyi hatóság magatartása miatt a Magyar Ház
nem jöhetett volna létre, mint ahogy a helybeli magyar társadalmi élet sem
aktivizálódhatott volna. Nagymihály után 18-án Dobsina, 19-én pedig Göl-
nicbánya következett, ahol az ott élő magyaroknak szintén sok megpróbál-
tatással kellett szembenézniük. Esterházy János erre a helyzetre a következő
szavakkal reagált: „A kisebbségi sors nehéz, állandó megpróbáltatásokkal
teli. Ilyen volt a múltban, de legyünk tisztában azzal, hogy ilyen lesz a jövő-
ben is annak ellenére, hogy a szlovák kormány, pártunk bejegyzése folytán
mozgalmunkhoz és szervezkedésünkhöz megadta a szükséges törvényes
keretet... Csendes, kitartó magyar építőmunka kell. Sokan elém tárhatják a
kérdést, miért legyünk csendesek, amikor annyi elintézetlen ügyünk, annyi
bánatunk és fájdalmunk van. Mint a szlovákiai magyar munka felelőse, még-
sem mondhatok mást, mint amit már annyiszor elmondtam. A mai vészter-
hes időkben, amikor az emberi történelem legborzalmasabb háborúja dúl,
csak azzal tudjuk maradéktalanul teljesíteni magyar kötelességünket az e-
gyetemes magyarsággal és másokkal szemben, ha fegyelmezettek, józanok
és tapintatosak vagyunk.„

Dobsina után Esterházy az Alsó-Szepesség községeit, Svedlért, Szomol-
nokot, Szomolnokhutát és Stószt látogatta meg, ahol a magyar, szlovák és
német ajkú lakosság egyaránt nagy lelkesedéssel fogadta.
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Keletről visszaérkezve, április 21-én a magyar politikus a zsolnai magyaro-
kat kereste fel. Zsolnán, ugyanúgy, mint másutt, nagy megelégedéssel vette
tudomásul azt, hogy a pártregisztrálás óta a Magyar Pártba belépők száma
folyamatosan emelkedik. Másnap, április 22-én Esterházy a Besztercebá-
nyai kerület központjába érkezett, ahol az ottani és a körmöcbányai párt-
kerület tagjaival találkozott. A találkozó ideje alatt Esterházy tisztelgett a
magyar kisebbségi politizálás egyik megalapozójának, Petrogalli Oszkárnak
a sírjánál a katolikus temetőben.
Egy 1942. április 27-én keletkezett feljegyzésben, az országos körútról a po-
zsonyi magyar követnek szóló beszámolójában a Magyar Párt vezetője
többek között azt írta, hogy egyes sovén járási főnökök, községi jegyzők és
vidéki csendőrközegek nem akarnak beletörődni a Magyar Párt regisztrá-
lásába, s a belügyminiszter utasításait semmibe véve (például az iglói, szo-
molnoki, szomolnokhutai és gölnicbányai lezárt párthelyiségek ügye),
változatos módon zaklatják a Magyar Párt tagjait, és úton-útfélen kellemet-
lenkednek nekik. Leginkább az egykori Nyitra megyében tapasztalhatjuk
ezt a színmagyar vagy magyar többségű községekben, továbbá keleten, a
Szepességben, ahol bizonyára helyi német vezetők keze is benne van a
magyarellenes akciókban, végül Zemplénben, különösen a határ menti vi-
dékeken rosszindulatúak a magyarok iránt a hatósági közegek, akik közül
sokat Szlovákia nyugati járásaiból helyeztek oda, mert a keletieket nem
tartották elég szigorúaknak.„

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a hivatalos állásban – vagy az állam-
tól függő helyzetben – levő magyarok közül sokan még mindig nem mernek
belépni a Magyar Pártba, és nagy számban vannak mások is, akik bár ma-
gyarnak érzik magukat, nem merik azt nyíltan megvallani: „Különösen az
államvasútnál alkalmazott magyaroknak nehéz a helyzetük, ezeket áthelye-
zéssel, elbocsátással fenyegetik, sőt büntetik is, ha magukat magyaroknak
vallják, és belépnek a Magyar Pártba„ – szögezte le a pártvezető. Látogatá-
sának egyes állomásait „valamely incidensnek elejét veendő„ kénytelen volt
nagyon rövidre szabni, mert nem akarta embereit „hatósági vegzatúráknak
kitenni„. Olyan helység is akadt, ahol a hatóság egyenesen megtiltott min-
denféle rendezvényt és gyülekezést (Gölnicbánya, Mecenzéf, Szomolnok),
illetve különböző módszerekkel igyekezett megzavarni azt. „A hatóságok
detektívekkel és spiclikkel ellenőriztették minden lépésünket„– írta Ester-
házy, ám a lakosság ennek ellenére mindenütt több száz fős létszámban
jelent meg a gyűléseiken – még a jóindulatú szlovákok is –, és „a tört ma-
gyarsággal előadott költemények többet mondottak minden ékes szónok-
latnál„.
Amerre Esterházy járt, a magyarok mindenütt nehezményezték a Magyar-
ország által bevezetett „vízumzárlatot„. Mert abba csak-csak bele tudnak
törődni, hogy a szlovákok zaklatják őket, de azt végtelenül fájlalják, hogy
Magyarország részéről is mostoha bánásmódban részesülnek. Némelyek
erre azt is kijelentették, hogy „ily körülmények között nincs sok értelme a
Magyar Párthoz való ragaszkodásnak„. Esterházy erre reagálva megjegyez-
te, hogy bár „az ilyen kijelentéseket az elkeseredés szüli, mégsem lehet el-
menni mellettük szó nélkül„.
Körútja tapasztalatait a következőképen foglalta össze: „Ha a szlovák nép
többsége lelke mélyén nem ellenséges is a magyar iránt, ennek kimutatására
nem mer, és nem tud vállalkozni. Nevében olyanok szerepelnek és járnak el,
akik a nehezen összekalapálható szlovák nemzeti öntudatot magyarellenes
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uszítással akarják életre kelteni és fenntartani. Dicső nemzeti múltnak, régi
nagy tradícióknak hirdetésével ezt nem tehetik, marad tehát a magyargyű-
lölet. Burkoltan ezt be is ismerik egyes közírók. Az intelligens szlovák fia-
talság egy részének lelkét sikerült megmételyezniük. A magyarellenesség
azonban nem általános. A szlovák közvélemény egyébként semmiképpen
sem olyan egységes, mint azt a cenzúra által irányított sajtó feltüntetni sze-
retné, sőt nagyon is széttagolt.„

A németekkel kapcsolatos viszonyról azt írta, hogy az annyira kiélezett,
hogy csak a Magyar Párt közegeinek türelme, fegyelme és tagjainak belátá-
sa veszi elejét az összetűzéseknek.
A feljegyzés a következő szavakkal zárul: „Körutam tapasztalatai meggyőz-
tek arról, hogy a magyar életerő változatlanul hat, a kitartás, fegyelem és
bizakodás pedig még súlyosabb viszonyokon is át fogja menteni a visszaté-
rés reményét soha fel nem adó szlovákiai magyarságot.„

1942. május 2-án tartotta rendes közgyűlését a Pozsonyi Katolikus Kaszi-
nó, ahol a Kaszinó védnökévé a korábbi védnök, Kopernicky Ferenc po-
zsonyi nagyprépost után Esterházy Jánost választották meg, s ő a felkérést
elfogadta.
Májusban a Magyar Párt elnöke a parlament szakszervezeti és munkás-ér-
dekvédelmi vitájában szólalt fel, ahol ismételten kifogásolta, hogy a német
és a szlovák szakszervezetek mellett nem engedélyezték a magyar szakszer-
vezet létrehozását, annak ellenére, hogy Szlovákia szociális államnak vallja
magát, melynek egyik legfőbb gondja a munkások érdekei védelmének,
megfelelő ellátásának, életének és sorsának biztosítása. A magyaroknak
azonban csak az a lehetőség adatik meg, hogy „önkéntes tagjai lehetnek a
szlovák szervezetnek„. Esterházy éles logikával mutat rá ennek a „látszatle-
hetőségnek„ a fonákjára:
„A szlovák szakszervezet tulajdonképpen alkotórésze a Hlinka-pártnak. A
Hlinka-pártnak pedig csak szlovák ember lehet tagja. Hogyan csatlakozzék
annak szervezetéhez akár önkéntesen, akár másképp az, aki nem szlovák.
Ez ellentmond az alkotmánylevélnek, de ellentmond az állam fölépítésével
kialakult egész struktúrának is, amely egyáltalán nem tűri a nemzetiségek
összekeverését, hanem mindegyik nemzetiségnek minden tekintetben kü-
lön működési területet és hatáskört ír elő. Igaz, hogy mi, magyarok ebben a
tekintetben mindig háttérbe szorultunk. Alkalmat nyújt ez a rendelkezés,
amely szerint a magyarok önként beléphetnek a szlovák szervezetbe, az
elnemzetlenítésre is, pedig azt az alkotmánytörvény 92. szakasza értelmé-
ben mindenképen üldözni kell.„ Esterházynak a magyarok érdekeit szem
előtt tartó módosító javaslatait a parlament ezúttal is visszautasította, így ő a
törvényjavaslatot nem szavazta meg. Ugyanebben a hónapban Budapes-
ten meglátogatta a magyarországi szlovákság lapjának, a Slovenská jedno-
tának a szerkesztőségét, és interjút adott a lapnak. Saját cikkében a Magyar
Hírlap hasábjain is támogatólag nyilatkozott a magyarországi szlovák lap
szerkesztőségi munkájáról.
1942. május 6-án a szakszervezeti és munkás-érdekvédelmi vitában szólalt
fel. Ismételten kifogásolta, hogy a német és szlovák szakszervezetek mel
lett mind ez ideig nem engedélyezték a magyar szakszervezet létrehozását.
Esterházynak a magyarok érdekében kért módosító javaslatait a parlament
ezúttal is visszautasította, így ő a törvényjavaslatot ezúttal sem szavazta
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Esterházy és a zsidótörvény

Az 1942-es esztendő Esterházy János számára más vonatkozásban is
mérföldkövet jelentett. A szlovák parlament ebben az évben szavazta meg a
szlovákiai zsidóság deportálását kimondó törvényt. Az 1942. május 15-én
megszavazott 68. számú (alkotmánymódosító) törvény Németország után
elsőként tette lehetővé a zsidók deportálását.
A törvényt számos, a szlovák kormány által korábban meghozott rendelet-
tel és jogszabállyal készítették elő. A zsidóság faji alapon való üldözése első-
sorban német késztetésre, náci példák alapján ugyanis már 1939 decembere
óta folyamatosan tartott. Ekkor a szlovák belügyminisztérium a zsidókat
hivatalosan is a szlovák nemzet ellenségeivé nyilvánította. A szlovák állam
vezetésében egyre nagyobb teret kapó náci szellemiségű politikusok azon-
ban akcióikhoz meg akarták teremteni a törvényesség látszatát, ezért né-
hány, a zsidóságot részben vagy egészében érintő ügyet a parlamentben is
napirendre tűztek. 1940. február 29-én tűzte napirendre a szlovák ország-
gyűlés azt a törvényjavaslatot, amelyet a nemzetgazdasági és alkotmányjogi
bizottság terjesztett elő a zsidó kézben lévő üzemek és vállalatok államosí-
tásának, „arizálásának„, valamint az egyes vállalatoknál dolgozó zsidó szár-
mazású dolgozók elbocsátásának ügyében. Esterházy távollétével tüntetett
a törvény elfogadásakor. A zsidókérdés radikális megoldását a kormány
vállalta fel az általa meghozott 210/1940-es törvény értelmében. A szlovák
kormány 1941. szeptember 9-én adta ki a 198/1941 sz. törvénybe foglalt
ún. „zsidó kódexet„ (az európai antiszemita törvénykezés egyik legszélsősé-
gesebb dokumentumát, melyet a nürnbergi törvények alapján állítottak ösz-
sze), amely a szlovákiai „Endlösung„, azaz a „végleges rendezés„ program-
ját tartalmazza 280 §-ban. A kódex tartalmazta a zsidókkal való érintkezés
minden formájának elítélését is. Az ilyen személyt „fehér zsidó„ jelzővel
bélyegezték meg, s osztoznia kellett a zsidókra mért csapásokban is. Ennek
alapján lépett életbe a zsidó birtokokat kisajátító földreformtörvény is. Ez
már közvetlen előzménye volt az 1942-es, a deportálásokat is elrendelő hír-
hedt zsidótörvénynek. A zsidóellenes törvények és jogszabályok a Szlovák
Köztársaság akkori lakosságának négy százalékát, vagyis mintegy 89 ezer
embert érintettek, akiket megfosztottak jövedelmüktől, vagyonuktól és ad-
digi társadalmi státusuktól.
Ugyanakkor jellemző, hogy a szlovák kormány már 1942. március 25-én
elindította az első transzportot a Németország által megszállt lengyel terüle-
teken (Lublin, Auschwitz) létesített megsemmisítő táborokba. A deportá-
lások elől abban az évben mintegy 7000 személy menekült Magyarország-
ra. A május 15-én elfogadott törvény alapján zajló „tömeges kitelepítés„

során októberig kb. 5860, állampolgárságától és javaitól megfosztott szlová-
kiai zsidót szállítottak el. Ekkor a deportálást a kormány a Vatikán és a szlo-
vák püspöki kar nyomására leállította, s a zsidókat a továbbiakban a
Szlovákiában korábban létrehozott „zsidó munkatáborokba„ szállíttatta.
1944 őszén, a szlovák nemzeti felkelés leverése után újabb 14 ezer zsidót
deportáltak Auschwitzba.
A deportáláshoz az is hozzátartozott, hogy Szlovákia minden elszállított
zsidóért 500 birodalmi márkát (azaz kb. 5000 szlovák koronát) fizetett
Németországnak. „A vagyonától, jövedelmétől, mindenféle megélhetési
forrástól megfosztott zsidókat az államnak kellett volna eltartania, így egy
olyan kényszerhelyzet és csapdahelyzet keletkezett, amit a szlovák állam
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csak a kitelepítéssel tudott megoldani. Ezért Szlovákia politikai vezetői
több alkalommal is kérték Hitlertől a szlovákiai zsidóság befogadását.
Kérésüknek az 500 márka fejpénz megadásával próbáltak nagyobb nyo-
matékot adni.„ A szlovák politikai elit az árjásítás során jelentős zsidó va-
gyont tudott megkaparintani, államosítással együtt létrehozott gondnoksá-
gi, kurátori intézményen keresztül, illetve úgy, hogy a hatalom szétosztotta a
zsidó vagyont azok között, akik ezt megszolgálták, vagy akiket erre érde-
mesnek tartott.
A 68/1942-es számú törvény megszavazásakor Peéry szavaival élve „a
totalitárius népképviseleti gyakorlatban nyilván azóta is példátlan merész-
séggel, a ház valamennyi jelenlevő tagjának alázatos igenjével szemben„

egyedül Esterházy János karja nem lendült a magasba. Ekkor, a náci hadi-
gépezet diadalának tetőpontján, amikor még nagyon kevesen mertek re-
ménykedni a szövetségesek győzelmében, Esterházy tiszta lelkiismerettel és
józan ésszel szállt szembe az őrület logikájával. Döntését a magyar kormány
felé – s minden bizonnyal a szlovák parlament elnöke számára is – úgy indo-
kolta, hogy bár személy szerint nem barátja a zsidóknak, szavazatával még-
sem járulhat hozzá egy olyan törvényhez, „mely minden isteni és emberi
jogot lábbal tipor„

Ezzel kapcsolatban a szlovák parlament elnökével szóban, majd a magyar
miniszterelnökkel írásban közölte: „Midőn a szlovák parlament tagjává
megválasztottak, az első ülésen fogadalmat tettünk, hogy mindig lelkiisme-
retesen fogjuk törvényhozói kötelességeinket teljesíteni. A zsidók kitelepí-
téséről szóló törvényjavaslat tartalmilag olyan, hogy azt semmiképpen sem
tehetem magamévá, és nem szavazhatom meg. […] A zsidók kitelepítésénél
a szlovákok a zsidókat nem mint felekezetet, hanem mint fajt telepítik ki, és
ez egy okkal több, hogy ellene szavazzak a javaslatnak„ írta, kifejezve, és
nyomatékosítva, hogy több olyan oka is van, mely e lépésre készteti őt ma
gát, s ami még fontosabb, az egész szlovákiai magyarságot. Mert indoklását
az ő nevükben immár így folytatta: „A magyarság Szlovákiában nemzeti
kisebbséget alkot, és ezért teljességgel lehetetlen, hogy elfogadjon és magá
évá tegyen olyan törvényjavaslatot, mely a többségnek jogot ad arra, hogy
egy kisebbséget kitelepítsen. Veszélyes útra tért a szlovák kormány akkor,
amikor a zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavaslatot benyújtotta, mert
ezzel elismeri jogosságát annak, hogy a többség a kisebbséget egyszerűen
kiebrudalhassa. Tudom, hogy a törvényjavaslat nagyon sok szlovák képvi-
selőtársamnak nem fekszik, de ezek pártfegyelemből nem mernek szavazni
a javaslat ellen. Én ellenben 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 embertelennek tartom.„ Esterházy János a
teremben lévő képviselők közül egyedül nem szavazta meg a törvényt, s
mivel az ülést levezető elnök ellenszavazati próbát nem rendelt el, Esterházy
tüntetőleg elhagyta a parlament tanácstermét. A törvény megszavazásának
megtagadása részéről így ellenszavazattal ért fel, s ezt akkoriban mindenki
így is értelmezte. Németország szlovákiai követe a hír hallatán az egyik
újságcikk szerint azt mondta, hogy „aki ma ilyet mer tenni, azt én Közép-
Európa legbátrabb emberének nevezem„ Esterházy azonban nem állt
meg a szavazástól való tartózkodás beszédes gesztusánál. Az ellenszava
zással felérő lépését nem engedélyezték, hogy szóban is megindokolja, ké-
sőbb azonban a nyilvánosság előtt mégis elmondta: „Szégyenletes dolog,
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hogy egy állam, amelynek elnöke és miniszterelnöke jó katolikusnak vallja
magát, zsidó lakosságát Németországba deportáltatja, a hitleri koncentrá-
ciós táborokba. És az is szégyenteljes, hogy ugyanaz a kormány Szlovákiá-
ban koncentrációs táborokat állít fel, ahol a zsidókat és cseheket minden
bírói eljárás nélkül tartják fogságban.„

Nem véletlen, hogy a szavazás után elsőként a náci szellemiségű szlovákiai
lapok, a Gardista és a Grenzbote támadták őt meg. A május 19-én megje-
lenő Grenzbote a „Der Herr Graf stimmte nicht mit„ (azaz: A Gróf Úr
nem szavazta meg) címmel fejezte ki rosszallását a nem szavazó Esterházy-
ról.
A „Der Herr Graf„ megszólítás nagyon is összecseng Hitler egyik nyilatko-
zatával, amelyben közvetett módon szemrehányást tett a magyar politikai
vezetésnek, hogy „hogyan engedheti meg azt, hogy a szlovákiai magyarokat
még mindig egy ilyen arisztokrata vezesse„.
Szalatnai Rezső, aki tanúja volt az Esterházy János szavazástól való tar-
tózkodásának, a következőképpen írta le az eseményt: „Láttam, hallottam,
amikor a nemzetgyűléssé emelkedett pozsonyi megyeháza nagytermében
bátran tiltakozva nem szavazta meg a szlovák zsidótörvényt, vagyis az em-
bertelenség tág kapunyitását. Láttam, amikor szembeszállt ugyanott minisz-
terekkel s Hitler szlovákiai prokurátorával, Karmasinnal, aki gyűlölte s leg-
szívesebben elpusztította volna pártjával egyetemben.„

A szavazás ideje alatt Kéri Kálmán, Magyarország katonai attaséjaként a
szlovák parlament diplomatapáholyában volt tanúja az eseményeknek, s
elmondta, hogy az Esterházy „nem szavazata„ után kialakult felzúdulás so-
rán „a házelnök csak nagy nehézségek árán tudott rendet teremteni.„

A szlovák történészek gyakran szemére vetik Esterházy Jánosnak, hogy a
korábbi zsidóellenes törvényeket ő is elfogadta a parlamentben, és tevé-
kenyen részt vett a szlovák törvényhozás munkájában, tehát ezzel maga is
részese volt az embertelen törvények meghozatalának. Azon túl, hogy ez a
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vád ugyanolyan hamisítás, mint az Esterházyt lejáratni akaró egyéb hazug
vádak, azt is el kell mondani, hogy az ő helyzete s ez parlamenti
beszédeiből is kitűnik közel sem volt ilyen egyértelmű a szlovák tör-
vényhozásban. Végig másodrangú szerepre kárhoztatva, jószerivel csak a
margóról figyelhette az eseményeket Karmasinnal ellentétben, aki állam-
titkárként valóban része volt a szlovák államgépezetnek. Esterházynak az
„istentelen és embertelen„ zsidótörvénnyel való szembeszállása egyet je-
lentett a kollektív ítélkezéssel való szembeszállással, azzal, hogy az ország-
ban uralkodó szlovák állami többség felhatalmazást kapjon a bármely ki-
sebbséggel való önkényes elbánásra.
Már a népszámlálási törvény megindoklásánál említettük, hogy az első
Szlovák Köztársaság idején volt olyan szlovák politikai akarat, amely a
zsidó- és a magyarkérdést is egy füst alatt el kívánta intézni. Az ilyen szán-
dék bizonyos, jövőre vonatkozó alantas német elgondolással is összecsen-
gett. A szlovákiai németek vezére, Franz Karmasin a faji alacsonyabbrendű-
ségre hivatkozva Szlovákiából minden zsidót, cigányt, magyart és más, ún.
idegent el akart távolítani, és helyükre, az ún. „élettér„ betöltésére százezer
német családot telepített volna. Közismert volt Mach belügyminiszteri
programjának summázataként az a mondás is, hogy „A cseheket elker-
getjük, a zsidókat deportáljuk, a cigányokat összefogdossuk, a magyarokat
kitelepítjük!„ Jól példázza a szlovák államgépezet működésének mecha-
nizmusát az a tény, hogy a „program„ első három célkitűzése lényegében az
első szlovák állam keretei közt valóra vált, és a magyarkérdés „megoldása„ is
ebbe az irányba mutatott. Peéry Rezső a

c. munkájában erről a kérdésről így írt: „A magyarok
kitelepítésének, illetve a kényszerű lakosságcserének gondolatát Mach volt
belügyminiszter vetette fel, aki a csehellenes és antiszemita politikájának
nyíltságával támogatta a magyarellenes törekvéseket, úgyhogy azoknak
berlini diplomáciai békítő beavatkozás szabott időnként korlátot.„ Fábry
Zoltán viszont c. memorandumában, a Gardista cikk
íróját, Mečiart idézi, aki felsorolva a „szlovák szabadság ellenségeit„, azaz a
cseheket, magyarokat, bolsevikokat és a zsidókat, a szlovák állam karak-
terisztikumaként a „csehek kitelepítését, a zsidók deportálását, a cigányok
gettóba zárását, a kommunisták internálását és a magyarok jogfosztottsá-
gát„ szorgalmazta.
Esterházy János a lengyelországi rokonai és az egyéb lengyel kapcsolatai ré-
vén kapott hírek alapján már tisztában volt azzal, hogy a mesterségesen
szított zsidóellenes hisztériának milyen következményei vannak. Feltételez-
hetően tudott a náci haláltáborokról is. Erre Esterházy Lujzának a szlovák
belügyminiszternél tett látogatása alkalmából elhangzott azon szavai is utal-
nak, amelyeket a magyar politikus nővére, visszaemlékezésében a követ-
kezőképpen örökített meg:
„Azt elhiszem mondta a grófnő a belügyminiszternek , hogy Ön nem
tud róla, hogy a zsidókat kiirtják a náci táborokban. A Gestapo ezt bizo-
nyára nem vallotta be Önnek. De mindenki, aki mint én is volt a németek
által megszállt Lengyelországban, az biztosan tudja, hogy a zsidók halál-
táborokba kerülnek.„

A belügyminiszter erre ezt válaszolta: „Grófnő, Ön a londoni rádió
antihitlerisra propagandájának az áldozata.„

Mire Esterházy Lujza: „És Ön, miniszter úr, a náci propaganda áldozata.„
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Az üldözöttek védelmében

Esterházy már korábban is, a zsidótörvény meghozatala után azonban
még az addigiaknál is aktívabban vállalta az üldözöttek mentését. Számos
esetben interveniált Magyarországon, hogy a kitelepítés elől menekülő zsi-
dók ott menedéket találhassanak. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona írja vissza-
emlékezéseiben, hogy 1942 januárjában egy tátrai kiándulás során találko-
zott Esterházy Jánossal, aki elmondta neki, „mindent elkövet, hogy a zsidók
Magyarországra menekülhessenek. Kérte, adjam át köszönetét Pistának
[azaz Horthy István kormányzóhelyettesnek M. I.], a belügyminiszternek
[azaz Keresztes-Fischer Ferencnek M. I.], és a kormányzónak az ügyben
nyújtott eddig segítségükért„. A zsidótörvény elutasításával kifejezett
hitvallásának Esterházy a szavakon túl tettekben is tanújelét adta. Erejéhez
és lehetőségeihez mérten, családjával együtt menedéket nyújtott a rendszer
által üldözött személyeknek és csoportoknak. S ebben bizonyára nem volt
egyedül. Maga mellett érezhette pártja és a tágabb szlovákiai magyar család
támogató szolidaritását. Ezekben a nehéz időkben érett be gyümölcse az
általa oly sokszor hirdetett és vallott faj és felekezet feletetti összefogásnak.
Szalatnai Rezső idézi a csehszlovák ellenállás egyik vezetőjét, aki a követ-
kezőket nyilatkozta: „Ha nincsenek magyarok, a csehszlovák emigráció
Londonban aligha tudott volna olyan személyi apparátussal dolgozni, mint
amilyennel végig dolgozott. Mert azokat kivéve, akik repülőgéppel vagy
Svájcon át menekültek külföldre, s ezek nem voltak túl sokan, a többség
Szlovákián és Magyarországon keresztül került a Balkánra és onnan Török-
országba. […] Tévedés volna azt hinni, hogy ezt önző szándékból, pénzke-
resésből tették a magyarok. Önzetlenül cselekedtek, s ők látták el pénzzel,
élelemmel az átbújókat és Pest felé igyekvőket. S ez nem volt alibihalászat,
mert 1939-ben és 1940-ben még nem kellett alibi senkinek: ez az idő a
német fegyverek győzelmét hozta. Így került Esterházy személyes segítsé-
gével Magyarországon keresztül Londonba a csehszlovák emigráns kor-
mány hadügyminisztere, Viest generális és társa, Golian tábornok is, a
szlovák nemzeti felkelés egyik katonai vezetője.„

Az 1947-es pozsonyi Esterházy-per védője fellebbezésében leírta, hogy dr.
Ladislav Szathmáry csehszlovák követ és megbízott miniszter családját,
akiknek Prágából a Gestapo üldözése elől kellett elmenekülniük, Esterházy
úgy védte meg, hogy álnéven szlovák állampolgárságot, mi több lakást
szerzett számukra Dobsinán, és összeköttetései révén megszervezte, hogy
az ugyancsak Törökországba szökött miniszter családapával az ankarai ma-
gyar nagykövetségen keresztül közvetlen levelezést tarthassanak fenn 1939-
től egészen 1944-ig.
Esterházy számára a legnagyobb kockázatot azonban épp az üldözött zsi-
dók következetes védelme jelentette. Már az első zsidóüldözések idején ki-
állt mellettük, amikor rendszeres szociális juttatásokat igyekezett biztosítani
a megélhetési gondokkal küszködő zsidó családok számára. Így kapott a
Magyar Párttól 5500 korona összegben havi rendszeres támogatást többek
között dr. Szilárd Marcell is, akit zsidó származása miatt 1940-ben zártak ki
a szlovák ügyvédi kamarából, és így munkanélkülivé vált. Amíg lehetett,
Esterházy a saját birtokain is rejtegetett zsidó menekülteket. Erről a követ-
kezőképp számolt be Veronika Dubnická Schlesingerová: „1944. augusztus
29-én kitört a szlovák nemzeti felkelés. Pár nap múlva a németek elözönlöt-
ték az egész környéket. Szeptember 7-én már jelezték, hogy megkezdték a
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zsidók összefogdosását, s többé nem érvényesek az elnöki [Jozef Tiso által
adott M. I.] kivételek sem. Először a kastélyba kopogtattunk be, ahol édes-
apám a még megmaradt értékeinket rábízta Lujza grófnőre, majd az egyik
közeli falu plébániájára menekültünk, ahol a plébános néhány napra elbúj-
tatott bennünket. Rajta keresztül tartottuk a kapcsolatot keresztanyámmal
[Tarnowska Erzsébettel M. I.] és Lujza grófnővel. A németek azonban
megneszelték, hogy hol rejtőzünk és ezért tovább kellett mennünk. A 72
éves nagyanyám egyenesen a kastélyba, Esterházy grófékhoz menekült,
akik hat héten át bújtatták, majd amikor már náluk sem volt biztonságban,
egy másik helyre vitték. Vele együtt rejtegették az unokahúgomat, Veroni-
kát is. Ő szintén az Esterházyaknak köszönhetően menekült meg, s Izrael-
ben halt meg néhány éve. Mi, szüleimmel a plébániáról a grófék fácánosába
húzódtunk, ott bujdostunk az erdésznél. Egy Márkus nevű postás révén
Esterházy grófnő élelemre pénzt küldött nekünk. Így éltük meg a háború
végét. […] Tulajdonképp az egész családunk Esterházy Jánosnak és csa-
ládjának köszönheti, hogy túlélhettük azt a borzalmas időszakot […], aki
mint ember a legkeresztényibb és leghumánusabb módon viselkedett.„

Wertheimer Ágnes így emlékezik erre az időszakra: „1942 februárjában
Esterházy János telefonált Újlakra a nagynénémhez, hogy azonnal küldjön
értem (Nyitrára) egy kocsit, és vigyen magához, mert aznap vagy másnap
éjjel összeszedik a zsidó leányokat. El is jött a lovaskocsis, akivel még aznap
Újlakra utaztam, ahol két hónapig bujdostam, és onnan megint Esterházy
János segítségével, egy éjszaka átszöktem a határon, ahol már szüleim vár-
tak, akik egy nappal előttem érkeztek, szintén Esterházy János segítségével.
Szüleimet 1942 őszén elfogták és internálták. Hat hónapig voltak inter-
nálva, és megint csak Esterházy János segítségével lettek legalizálva, és Kas-
sára kerültek. A házkutatások miatt egyre több személyt juttatott hamis
útlevélhez, amellyel a zsidók Magyarországra menekülhettek.„

Kleinman Lázár kassai főrabbi tanúságtétele szerint a politikus egy alkalom-
mal 200 zsidó munkaszolgálatost mentett meg az elhurcolástól „mondván,
hogy nincs szükség arra, hogy munkatáborokba vigyék a zsidókat, hiszen
munka van itthon is„. A munkaszolgálatosokat ruhával és élelemmel látta el,
„s így sokak életét mentette meg, hiszen itthon maradhattak, jobb körülmé-
nyek között„. Így menekült meg a többekkel együtt az esetet a főrabbinak
elmon-dó Fränkel Ferdinand, kassai lakos is.
Számos általa megmentett család sorsát, amíg erre módja és lehetősége adó-
dott, személyesen kísérte figyelemmel. Sándor Istvánné, kassai lakos beszá-
molója erről szól:
„1942-ben férjemet megfenyegette egy Hlinka-gárdista. Lépten-nyomon
hirdette, hogy nem nyugszik addig, amíg férjemet családjával együtt nem
deportáltatja valamelyik lengyelországi koncentrációs táborba, holott eh-
hez sem joga, sem oka nem volt, mert bár férjem zsidó származású volt, de
kikeresztelkedett, mielőtt házasságot kötöttünk a kassai görög katolikus
templomban. Mivel én árja családból származom, még a szlovák faji törvé-
nyek értelmében is mentesültem a deportálástól. Férjem az ügyet említette
Bessenyei Györgynek [a Magyar Párt nagymihályi körzetének helyettes
vezetője M. I.], aki két nap múlva felhívott bennünket Pozsonyból tele-
fonon, és közölte, hogy szeretne eljönni hozzánk Esterházy Jánossal, aki
segíteni akar rajtunk.
Így is lett. Eljöttek hozzánk. Akkor láttam először Esterházy Jánost, aki
kedves, közvetlen modorával megnyert. Felajánlotta, hogy minden segítsé-
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get megad nekünk ahhoz, hogy átköltözzünk Magyarországra. Meggyőzött
minket. Likvidáltunk mindent, az élő és holt leltárt, lakásberendezést,
ruhaneműt, és búcsút mondtunk gyönyörű otthonunknak. Az így nyert
készpénzt Esterházy János volt olyan kedves, és átutaltatta a Szlovák
Nemzeti Bank útján a budapesti Magyar Nemzeti Bankhoz a mi nevünkre,
és megszerezte nekünk a magyarországi tartózkodási engedélyt fél évre,
amit aztán lejártakor mindig meghosszabbított.
Így történt, hogy 1943 márciusában férjemmel és kétéves kisfiúnkkal együtt
átszöktünk a határon [Szlovákiából M. I.] Kassára, ahol szüleim laktak,
majd pár nap múlva elutaztunk Budapestre, ahol a Hungária Szállodában
laktunk. Esterházy János ahányszor Budapesten járt, mindig meglátogatott
minket. A mi szobánkat sok üldözött kereste fel, akiknek aztán férjem segí-
tett vagy hamis papírok beszerzésével, vagy legalább anyagiakkal. Utoljára
1944 decemberében szaladt fel hozzánk Esterházy János, hogy elbúcsúz-
zon, mert visszatér Pozsonyba, sietve, mielőtt végleg lezárul a bécsi ország-
út. Feledhetetlen, ahogy búcsúzott tőlünk: »Vigyázzatok magatokra és
vigyázzatok egymásra! Segítsen meg titeket a mindenható Isten!« Ez volt
utolsó találkozásunk vele...„

Egy újabb dokumentumban melyet jegyzőkönyvként vettek fel a nyitrai
rendőrségen Schlesinger Félix és felesége, Veithammer Katalin (mindket
ten nyitraújlaki lakosok) a következőképpen emlékeztek vissza Esterházy
János zsidókat mentő tevékenységére:
„A Tiso-rezsim nyomása miatt 1942. október 5-én el kellett hagynunk Újlak
községet, és Magyarországra kellett távoznunk, ahol meg tudtunk mene-
külni az üldözések elől. Mindezt Esterházy János készítette elő számunkra,
aki saját magyarországi helyzetét és állását felhasználta arra, hogy mi Ma-
gyarországon tartózkodhassunk. Magyarországon leginkább Budapesten
tartózkodtunk, ahol leginkább biztosítva volt a túlélésünk, és az, hogy sem-
mi sem történhet velünk. Itt gyakran meglátogatott minket Esterházy
János, aki mindenféle módon segített nehézségeinken, azokon, amelyeket
ott átéltünk a zsidók fokozott üldözése miatt. Elintézte számunkra a lakha-
tási engedélyt, bejelentett bennünket az illetékes hivatalban, az úgynevezett
KEOKH-ban [azaz a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi
Hatóságnál M. I.] Budapesten. Arról is tudunk, hogy a budapesti központi
hivatalokban sok zsidó nemzetiségű lakosnak segített a saját közbenjárá-
sával. Ő volt az a személy, aki menteni próbálta azokat, akik elsőnek lettek
Németországba deportálva. Sokakat kihozott a koncentrációs táborból
Budapesten. Egyszer jelen voltunk, amikor egy bizonyos magas állású hiva-
talnok, azt hiszem, Seményfalvinak hívták, azt mondta jelenlétünkben Es-
terházy Jánosnak: »Na most meg van elégedve azzal, hogy kiengedtem az ön
zsidóit, azokat, akik 14 alattiak és 70 év fölöttiek, szabadon engedtem őket?«
Tudomásunk van arról is, hogy Esterházy sok zsidónak segített azzal, hogy
lakást szerzett nekik Magyarországon, és ezzel egyúttal lakhatási engedélyt
is kaptak, és így elrejtőzhettek Budapesten. Ezek közé tartozott például
Schlesinger Pál és Emil Barna is a faluból.
Ezt a jegyzőkönyvet 1948. május 31-én Újlakon írták, elolvasták és befejez-
ték. Aláírták a kihallgatottak, valamint két tanú, a rendőrség alkalmazot-
tai.„

A kastély egykori alkalmazottja, Szombath Ambrus, Esterházy üldözötte-
ket mentő tevékenységével kapcsolatban egy magánlevélben leírta, hogy a
magyar politikus több zsidó származású szlovákiai magyar értelmiséginek is
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segítséget nyújtott. Így Egri Viktor írónak, dr. Balogh-Dénes Árpád ügy-
védnek (aki Esterházy későbbi börtönévei alatt egyik támogatója volt),
Lővy bácsinak, a nyitrai nyomda egyik tulajdonosának, aki később nyuga-
lomba vonulásáig a Pravda vállalatnál dolgozott, továbbá dr. Hőnigberg
szakorvosnak és családjának, akinek lányát 1944-ben Esterházynak a pesti
gettóból sikerült kimentenie. Az Esterházy családnak köszönhette túlélé-
sét Fränkel Angéla is, akit Esterházy 1939-ben (mivel zsidó származása
miatt az akkori szlovák állam területén már nem folytathatta tanulmányait),
hogy elvégezhesse a tanárképzőt, Magyarországra menekített, s a későbbi-
ek során anyagilag is támogatásban részesített.
Az ilyen és ehhez hasonló, a történelem által fel nem jegyzett helyzetek so-
kaságára vonatkozik Ádám Magda professzor asszony állásfoglalása: „Én
ugyanis megéltem a holokausztot. Ezért tudom, milyen sokat jelent a legki-
sebb támogatás is, és Esterházy János gróf nemcsak segített a zsidóknak,
hanem mellettük állt a legnehezebb időkben, amikor azok a halállal néztek
szembe.„

Esterházy és a Magyar Párt zsidómentő tevékenységének beszédes bizonyí-
tékául szolgál Puskás István zólyomi református lelkész esete, aki az első
köztársaság idején az OKSZP, majd az önálló Szlovákiában a Magyar Párt
tagja volt, s a párt regisztrálása után annak 1942-ig alelnöke, majd ezt köve-
tően az SZMKE elnöke volt. A Koncsol László által újabban feltárt doku-
mentumok azt bizonyítják, hogy Esterházy János állt annak a titkos ember-
mentő akciónak is az élén, amelynek keretében Puskás István, valamint
Sedivy László nyitrai és Brányik Sándor eperjesi református lelkészek össze-
sen több mint 1000 zsidó vallású embert kereszteltek meg, hogy azok ezáltal
mentesüljenek a szlovákiai zsidótörvény legsúlyosabb rendelkezései alól.
Sedivy László lelkészhez hasonlóan Puskás Istvánt 1942. március 22-én le-
tartóztatták, majd Illavára internálták, ahonnét csak július 15-én, Esterházy
közbenjárása által szabadulhatott ki. Internálását a Gardista c. lap a magyar
párt elleni támadásra használta fel: „Amikor ez a Puskás tiszteletes úr a val-
lással való visszaélés miatt Illavára került, egy bizonyos politikai szervezet
vértanúságot kreált belőle, s azt bizonygatta, hogy nálunk a magyarokat
üldözik.„

Esterházy a pozsonyi magyar lapokban – a közismerten baloldali gondolko-
dású írók művei mellett –, helyet adott Egri Viktor, Szenes Erzsi és más
zsidó származású írók írásainak is. Peéry Rezső erre az időszakra követke-
zőképp emlékezett vissza: „Neki köszönhetem, hogy sok baloldali gondol-
kodású társammal együtt nem táborban, hanem tető alatt éltem át a sötét
időszakot. [...] Az életmentésekért kapott hálálkodásokat egyszerű vállrán-
dítással köszönte meg. Az egész nemzetet sújtó erkölcsi válságban a kisebb-
ségi szlovákiai magyarok emberségre, józanságra szomjazó magatartását ta-
núságtételként élte át maga is. Erre egyetlen forrásként a kereszténységből,
egyre mélyülő hitéletéből tudott sosem degradálódó fedezetet meríteni„.
Esterházy zsidókat mentő nem is igen titkolt tevékenysége, amelynek
érthető okból kevés írásos dokumentuma maradt fenn, a magyar kormány
számára is sok kellemetlenséget okozott. Ennek köszönhető nyilván az a
fejlemény is, hogy Bárdossy miniszterelnök határozottan megtiltott min-
denféle közbenjárást Esterházynak „zsidó ügyekben „

Hogy ezt a tiltást Bárdossy nem önszántából hozta meg, hanem külső, leg-
inkább német nyomásra kiadott utasításról volt szó, ugyancsak egy Peéry
Rezső által feljegyzett történet bizonyítja. Ennek főszereplője, az egykori
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csehszlovákiai magyar esztéta, kritikus, publicista Szvatkó Pál (szerkesztő,
esszéíró, a két háború közötti kisebbségi közélet egyik ideológusa), aki a
szóban forgó időben Budapesten a kormányhoz közelálló Magyarország
főszerkesztője volt. Ő Bárdossy bizalmasaként kereste fel Pozsonyban 1941
karácsonya előtt Esterházy legbelsőbb munkatársi körét. Szvatkó közölte a
pozsonyiakkal, hogy a magyar miniszterelnökség és a magyar vezérkar – a
moszkvai csata után – igen borúlátó a német győzelem ügyében. Ezekben a
körökben – közvetítette az üzenetet Szvatkó – az Amerikai Egyesült Álla-
mok beavatkozása következtében immár bizonyosra veszik a tengelyhatal-
mak vereségét és „a szövetségesek totális győzelmét„. Szvatkó szerint az
illetékesek mindezek alapján, biztosak abban is, hogy „Csehszlovákia a hit-
leri vereség után helyreáll és valószínűleg a régi határokkal„ – ami azt jelenti,
hogy visszakapja kisebbségeit is. Szvatkó ebből következően nem zárta ki
egy kisebbségi szempontból tragikus jövő lehetőségét sem, amelyet a ma-
gyar politika – teljesen eszköztelen lévén –, sajnos, nem tud befolyásolni,
mert viselnie kell a „tengelyhez„ való tartozásának minden következmé-
nyét. „Ránk itt Pozsonyban az a szerep vár, hogy ezt az átmenetet átéljük, s
ezzel összefüggésben a csehszlovákiai magyar kisebbségnek kedvező
pozíciót biztosítsunk.„ Ami olyan gyakorlati dolgokat jelentett, mint a
szlovákiai magyarság kimaradása a Beneš elleni propagandahadjáratból, és
minden olyan dologból, amely a jövő esélyeit kockáztatná. Bár a titkos
találkozás ténye kitudódott, és a Grenzbote, név nélkül ugyan, de meg is
támadta annak résztvevőit, sőt Peéry szerint Szvatkó későbbi, Gestapo ál-
tali letartóztatása és a mauthauseni koncentrációs táborba való elhurcolása
okai között is ott szerepelhetett ez a „pozsonyi küldetés„. Az üzenet tanul-
ságait mindenki – így Esterházy is – levonhatta a maga számára.
A szlovákiai zsidóknak a deportálási törvény utáni tömeges Magyaror-
szágra való menekülésével több belügyi jelentés is foglalkozott. Ezek a je-
lentések többek között arról is beszámoltak, hogy a szlovákiai Magyar Párt
vezetője és tagjai tevékenyen részt vesznek ebben a folyamatban.
Kállay Miklósnak, Magyarország akkori miniszterelnökének visszaemléke-
zései szerint a szlovák kormány és a budapesti német nagykövetség erélyes
tiltakozásai és fenyegetései ellenére, a „belügyminisztérium adatai szerint
végül több mint negyvenezer szlovákiai zsidó menekült került Magyaror-
szágra„. Őket Magyarország a menekült státusnak megfelelő elbánásban
részesítve fogadta be. A jelenleg ismert források alapján a menekültek lét-
számáról pontos, számszerű kimutatással nem rendelkezünk. Eördögh Ist-
ván kutatásai alapján megállapítja, hogy az 1942-ben lezajlott deportálások
elől mintegy 8–10 ezer szlovákiai zsidó menekült Magyarország területé-
re. Az viszont tény, hogy az országhatáron átkerülők közül sokan épp
Esterházy Jánosnak köszönhették menekülésüket. Rujder Irén erről így ír:
„A negyvenes években Pozsonyban mindenki tudta, hogy Esterházy zsidó-
barát, ezért sokszor még zsidónak is csúfolták őt. Ő is ki volt téve az
elhurcolás veszélyének, mégis segített, ahol tudott. Férjem, Rujder Ödön, a
Koscher Wurstfabrik tulajdonosa volt. Ismert zsidó családból származott,
és én is zsidó vagyok. Férjem egy napon találkozott az utcán Esterházy Já-
nossal, akit nem is akart köszönteni, mert akkoriban már nem lehetett a nyil-
vánosság előtt zsidókkal mutatkozni. Esterházy átjött hozzá az utca másik
oldaláról, s megkérdezte férjemet, miben segíthet... Nem sokkal később egy
magyar útlevelet adott a férjemnek a meneküléshez. Esterházy János nem
érdemli meg a rágalmakat, amiket most írnak róla. Mi, akik akkoriban Szlo-
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vákiában éltünk, ismerjük a valóságot. Azért adták őt át a szovjeteknek,
mert ha Pozsonyban állítják bíróság elé, minden zsidó mellette tanúskodott
volna. Fájó az igazság ilyetén való kiforgatása. Esterházy tényleg megér-
demli az igazak fáját Izraelben. [...] Nem tudok még egy személyt megne-
vezni, aki annyit tett volna a zsidókért, mint ő. Egész családja ismert volt a
segítő
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készségről. Nem csak nekünk segített, tudom, hogy többeknek adott
magyar útlevelet, hogy megmentse őket.
Természetes, hogy a Rujder Irén által említett tömeges méretű menekült
akciót csak pontos előkészítéssel lehetett végrehajtani. Ezt az előkészítést
az Esterházyval jó kapcsolatban lévő és vele együttműködő Keresztes-
Fischer Ferenc által vezetett belügyminisztérium végezte. Esterházy Lujza
emlékirata szerint is, testvére, János a belügyminiszterrel arról is egyeztetett,
hogy a Szlovákiából menekülő zsidók útlevél és vízum nélkül léphessenek
Magyarország területére, és ott a lengyelekhez hasonló menekült státusban
részesüljenek. Mondani sem kell, hogy a szlovák politikai vezetők, élükön
Jozef Tisoval minden adandó alkalmat megragadtak arra, hogy Horthy
zsidókkal szembeni mérsékelt magatartását a Führer előtt bepanaszolják,
s ezzel Magyarország melynek szlovákok által lakott területeire Tisoék vé
gig igényt tartottak helyzetét aláaknázzák.
Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy Esterházy János miként ezt régi és
legújabb vádlói állítják a tények tudomásulvételéből fakadó hideg számí
tás alapján szállt volna szembe a sötétség abszolút túlsúlyban lévő erőivel.
Esterházy Lujza egyik magánlevelében visszaemlékezve erre az időszakra

kifejti, hogy fivérében az a keresztényszocialista szellemiség érett be
valódi erkölcsi erővé, amely már politikusi indulása kezdetén is meghatáro
zó szerepet játszott hivatása formálódásában: A keresztényszocialista
eszmeiség befolyásának volt köszönhető, hogy a szlovákiai magyarságot
nem szédítette meg az azt is megkörnyékezni igyekvő náci ideológiai pro
paganda, s így éppen keresztény meggyőződésére hivatkozva a szlovákiai
magyarság zöme mindvégig távol tartotta magát az árjásítástól is. Ehe
lyett, a szlovákiai magyarok a tőlük telhető módon menteni igyekeztek a faji
üldözötteket, a krisztusi emberszeretet parancsának megfelelően. Ezt a
krisztusi parancsot akarta követni János is, amikor a legteljesebb nyilvános
ság előtt gyakran kijelentette, hogy a keresztény magyar soha nem teheti
magáévá a kereszténység tanaival ellentétes nemzetiszocializmust. Amikor
a szlovák parlamentben megtagadta a zsidódeportálást elrendelő törvény
megszavazását, azt is keresztény meggyőződésével indokolta. Végül ugyan
csak a krisztusi emberszeretet törvénye nevében tiltakozott számtalanszor
János a náci koncentrációs táborok és a zsidók deportálása ellen. Ezek vol
tak a szlovákiai magyar keresztényszocializmus utolsó megnyilatkozásai.
A zsidótörvény elfogadása után következett az árjásítás mai szóval élve
a kisajátított zsidó vagyonok privatizálásának egész Szlovákiát elborító
hulláma. A szlovákiai magyarok akik a zsidókat Szalatnai szavai szerint
önmagukat kockáztatva , kezdettől fogva támogatták, védték és mente

gették elsősorban erkölcsi alapon utasították el az árjásítást. Szalatnai
leírja, hogy a szlovákiai magyar társadalom soraiból összesen tizenegy sze
mély vett át zsidó kereskedést vagy üzemet. De ez a néhány eset is a zsidó
tulajdonossal való előzetes megegyezés alapján ment végbe. Az árjásítás
így valóban nem érintette a szlovákiai magyar társadalom széles rétegeit.
Esterházy ugyan ezt a témát beszédeiben többször is felemlegette, de ennek
az volt az oka, hogy az eredeti zsidó tulajdonosokkal való megegyezés alap
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ján így próbálta menteni a menthetőt. Schlesinger Félix és felesége, nyitra-
újlaki lakosok a nyitrai rendőrségen jegyzőkönyv formájában felvett vallo-
másban mondták el, hogy „A rasszista üldözés következtében mint zsidó
nemzetiségű állampolgárok 1942 őszén átadtuk saját élő és holt inventárun-
kat Esterházy János gondozása alá, azzal, hogy ha a háború után vissza-
térünk Újlakra, akkor ezt a vagyont „

Május folyamán Esterházy János pártelnök a szlovákiai magyarság isko-
laköveteléseiről és az elbocsátott magyar pedagógusok ügyéről adott át
memorandumot Sivák közoktatási miniszternek, akit a pozsonyi magyar
reálgimnázium sürgős elhelyezésének megoldatlan kérdéséről is tájékozta-
tott. Ezután a szlovák belügyminiszterrel folytatott megbeszélést a szlová-
kiai magyarokat folyamatosan érő sérelmekről. Erről a pozsonyi magyar
követ számolt be, akinek jelentése alapján betekintést nyerhetünk egy ilyen
megbeszélés témaköreinek teljes tárházába:
Mach az Esterházy által benyújtott kérdésekre a következő válaszokat adta:
1. A magyar szakszervezet kérdése.

Mach azt ajánlotta, hogy a Magyar Párt adja be pótlólag a párt alap
szabályaihoz mint ügyrendet a szakszervezet kidolgozott alapszabályait,
s ő ezt ily formában jóváhagyni fogja, úgyhogy a szakszervezet akadály
talanul működhetik. Csak azt kérte, hogy a szociáldemokrata ízű »szak
szervezet« kifejezés helyett válasszon a párt egy más, megfelelőbb ne
vet.

2. A cenzúra.
Mach intézkedett, hogy az eddigi cenzor, aki lassan és nem mindig

megértéssel látta el feladatát, felváltassék, illetve más, megfelelő cenzor
ral kicseréltessék.

3. A pozsonyi városi közművek és a városi villamosvasút elbocsátott ma-
gyar nemzetiségű alkalmazottainak és a pozsony-ligetfalui nyugdíjasok
ügye.
Mach mind a három esetben kedvező intézkedést helyezett kilátásba.

Nevezetesen: a városi közművek és a villamosvasút elbocsátott, de idő
közben szlovák állampolgárságot nyert magyar nemzetiségű alkalma
zottainak a szolgálatba való visszavételét, a pozsonyligetfalui nyugdíj
jogosultaknak pedig a nyugdíj folyósítását.

4. A betiltott Eperjesi Társadalmi Egylet vagyona.
A belügyminiszter megígérte, intézkedni fog az egylet vagyonának a

Magyar Párt részére való kiadatása iránt.
5. A Petőfi-költemények és az eperjesi, ún. ifjúsági mozgalom miatti eljárás.

Mach kijelentette, hogy Tukától kapott utasítás szerint az eljárást be kell
szüntetni. Ő most Fritz igazságügyi miniszterrel ebben az értelemben
fog beszélni.

6. A magyar községekben a magyar nyelvű dobolás kérdésének rendezése.
Mach megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy az eddigiekhez hason-

lóan a magyar községekben a dobszó útjáni közhírré tétel továbbra is
csak magyarul történjék.

7. Mach végül kilátásba helyezte, hogy intézkedni fog a régi, még cseh-
szlovák időből származó rendőrségi kartotékok kicserélése iránt, mert
azok már idejétmúlt adatokat tartalmaznak.
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Esterházy többször tárgyalt a szlovák kormány illetékeseivel, ám ez a kap-
csolat soha nem lépte át a szolgálati kapcsolattartás határát, és egyikükkel
sem alakított ki bizalmas viszonyt. Balla Pál, magyar külügyminiszteri osz-
tályfőnök hivatalos levélben közölte a magyar miniszter elnökséggel: nem
remélhető, hogy Esterházy esetleges bevonása a magyar–szlovák fél közti
közvetítésbe eredménnyel járna, mert nincs olyan viszonyban Tisóval,
hogy hozzá ilyen kéréssel siker reményében fordulhasson. ...sem ő, sem a
magyarság más vezetője nincs olyan viszonyban a szlovákokkal, hogy iránta
olyan bizalommal viseltetnének, amilyen titkos politikai megállapodások
előkészítéséhez vagy létrehozásához elengedhetetlen .
1942 júniusában, a magyar politikus felavatta a Pozsonyi Magyar Iparosok
és Kereskedők Otthonát a Viktória utcában. Ezzel egyúttal a Magyar Párt
iparos és kereskedő szakosztálya is új otthont kapott, ahol a tanoncifjúság-
gal való foglalkozásra is alkalom nyílt a párton belül. Emellett a párt mező-
gazdasági szakosztályt is létrehozott, amely a falusi mezőgazdasági munká-
soknak, parasztoknak, illetve a mezőgazdasággal foglalkozó lakosságnak
részére kívánt szakmai segítséget nyújtani.
Június 27-én, a pozsonyi pártközpontban, a párt átszervezése után első al-
kalommal ülésezett a központi pártvezetőség. Esterházy János ezen a ta-
nácskozáson kijelentette, hogy a magyarság helyzetének javulása a párt-
regisztrálás után nem volt olyan ütemű, mint ahogy ezt mindenki várta
volna. A kerületi pártközpontokat meglátogatva az elnök azt tapasztalta,
hogy vidéken több helyütt még mindig úgy viszonyulnak a párthoz, mint-
ha nem lenne törvényes alapokra helyezve, biztosítva a működése . Azt is
jelezte, nem várható, hogy a párt tagjai, magánszemélyként a közeljövőben
ne éreznék a fenyegetve magukat. Ilyen körülmények között a legkeve-
sebb, amit követelünk, az a status quo fenntartása, vagyis mindannak meg-
őrzése, amivel 1938 végén rendelkeztünk – jelentette ki Esterházy, és arra
is rámutatott, hogy a közelmúltban javulás csak bizonyos szervezeti kérdé-
sekben mutatkozott, ami azt jelenti, hogy az SZMKE és a Magyar Párt mel-
lett engedélyezték a Magyar Testnevelő Szövetség működését is.
A mindent eluraló ideológia hatalmára célozva a pártvezető elmondta, hogy
új eszmék döngetik lelkünk várát, és ellenséges hadakkal kell harcba száll-

nunk, hogy megvédjük otthonaink várát. [...] Meg kell védenünk szellemi és
erkölcsi állományunkat, lelkiségünket minden olyan behatástól, amely attól
idegen, és alkalmas volna arra, hogy csorbítsa lényegét, mert ne feledjük:
egy nemzet csak addig nemzet, ameddig saját lelke irányítja, vezeti és élteti .
Ami pedig a Magyarországon felkapott népi gondolatot illeti, a szlovákiai
magyarság ennek az eszmének – a magyar család gondolatkörében,
amelyben nincs tagozódás, foglalkozás, társadalmi állás szerinti különb-
ség – már megteremtette minden feltételét, többek között azzal, hogy a
társadalmi rétegek közti különbséget lebontva, a közös társadalmi felelős-
ség vállalására helyezte a fő hangsúlyt. Esterházy ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy a maga részéről addig feltétlenül híve a népi gondolatnak,
amíg az a magyar energiák és magyar erők összefogását, a népi energiák

feltárását és gyümölcsöztetését és az egész magyarság megerősödését szol-
gálja , ám ellensége annak, és a leghatározottabban szembeszáll minden
olyan kísérlettel, amely a népi gondolatot arra akarná használni, hogy ma-
gyart magyarral állítson szembe, vagy az egyik rétegben bizalmatlanságot
vagy esetleg ellenséges érzületet keltsen egy másik magyar réteg ellen .
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Mindez azonban még korántsem elegendő, hiszen a magyarnak, amellett,
hogy megőrzi az ősi magyar természetből benne élő örökséget, európainak
is kell lennie, európainak szélesebb értelemben, mint ahogy mindenkor az
volt Európában való letelepedése óta .

Esterházy a politikai és érdekvédelmi képviselet mellett kezdettől fogva
fontosnak tartotta a szlovákiai magyar közösség szellemi és tudományos
életéről való gondoskodást. E céllal indította útra a Toldy Kör füzetsoro-
zatát ( címmel), melyen keresztül a törté-
nelmi Felvidék irodalmi, műveltségbeli, történelmi, kulturális (és multikul-
turális), néprajzi stb. hagyományainak felidézését és megőrzését kívánta
szolgálni. A füzetsorozatnak nemcsak útra indítója s anyagilag mindvégig
támogatója, de egyik-másik kiadványnak szerzője vagy – Aixinger László és
Csáky Mihály mellett – társszerkesztője is volt. Az első ilyen füzetnek, mely
a címet viseli, Esterházy volt a szerzője.
Turczel Lajos, e korszak, azaz az önálló Szlovákia magyar irodalmi életével
foglalkozó tanulmánya a sorozat hét alkönyvtárát és negyvenkét ilyen fü-
zet kiadását nevezi meg. A háborúval s a vele járó szenvedésekkel sújtott
röpke hat év során, az adott korban mindez tiszteletre méltó teljesítmény-
nek nevezhető. Annál is inkább, mert a kiadványsorozat mögött kimondat-
lanul is ott rejtőzött a valódi cél: a szlovákiai magyar társadalom humánus,
keresztény értékekből fakadó szolidaritásra alapozott önbecsülésének,
nemzeti öntudatának újjászervezése. Filep Tamás Gusztáv e témával foglal-
kozó tanulmánya mindezt az önszerveződés folyamatának tekinti, ami
azonban nem csökkenti Esterházy érdemeit, hanem ellenkezőleg, növeli
azokat, hiszen e folyamatban Esterházy nemegyszer saját meggyőződését
is alárendelte a közérdeknek (gondoljunk csak az általa meghirdetett osz-
tályellentétek feletti összefogás nevében, a korábban nem túlságosan szívelt
baloldali gondolkodókkal való szoros együttműködésére). A egyes kötetei-
ben tartalmában a legkülönbözőbb témákkal találkozhatunk, de köztük is
szembetűnően gyakran szerepelnek történelemi ihletésű és jellegű kiadvá-
nyok. Köztük egy, Páll Miklós című, főleg az ifjúság
számára, ismeretterjesztő stílusban íródott munkájának támogatásával Es-
terházy egy korábbi álma (lásd: a szentiváni kúria ülésén 1931-ben e céllal
kiadott pályázati felhívását) is valóra válhatott. A füzet bevezető ajánlásá-
ban Esterházy rámutat a kiadvány által szolgált célra is: A nemzeti hagyo-
mányainkhoz való hű ragaszkodás, elődeink életének és tetteinek ismerete,
nagyjaink emlékének tisztelete, múltunk megbecsülése és tanulságul való
felhasználása mind hozzátartozik magyar lelkiségünk kialakításához. [...] Az
ezer sorscsapás között mégis megmaradt magyarság történelméből meg
kell erősödnie minden magyarban annak a meggyőződésnek, hogy gondvi-
selésszerű hivatottság őrzött meg azon a helyen, amelyre kerültünk, és hogy
jövőnket is az isteni gondviselés irányítja. Soha el nem veszünk, ha magunk-
ra-hagyatottságunkban az Úristen segítségére és a magunk erejére épí-
tünk!
A szellemi erőfeszítés nem maradt eredménytelen. Az 1942. évi Budapesti
Könyvnapokon a szlovákiai magyar kisebbség a komoly szellemi teljesít-
ménynek mutató önálló könyvsátorral jelenhetett meg. A könyvsátrat
meglátogatták a magyarországi politikai élet legjelentősebb képviselői,
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Horthy István kormányzóhelyettes, Habsburg József királyi herceg, Kállay
Miklós miniszterelnök, Bárdossy László volt miniszterelnök, Hóman Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter és sokan mások, köztük Ján Spišiak,
Szlovákia budapesti követe is. Az írók közül megjelent Herczeg Ferenc,
majd Tamási Áron vezetésével az erdélyi írók is meglátogatták a szlovákiai
magyar könyvsátrat. A szlovákiai magyar írók nevében Pozsonyi Anna kü-
lön is megköszönte Esterházy Jánosnak, hogy támogatásával lehetővé tette
a szlovákiai magyar irodalmi élet fejlesztését, szolgálattevését és budapesti
bemutatkozását .
1942 augusztusában Esterházy ismét előadással szerepelt a Debreceni Nyá-
ri Egyetemen. Előadásának címe:
volt. Előadásában a politikus kéréssel fordult a magyarországi magyar ifjú-
sághoz: Arra kérem a magyar ifjúságot, tanulja meg a Magyarországon
lakó nemzetiségek nyelvét. Foglalkozzék a nálunk élő nemzetiségek kérdé-
seivel és nehézségeivel. Csak a nyelven át lehet megismerni nemzetiségein-
ket, és ez legyen a magyar ifjúság egyik legnagyobb feladata, mert ezzel tud
legtöbbet használni a Szent István-i alapokon nyugvó magyar jövőnek.
A pozsonyi Magyar Hírlap a következőképpen kommentálta Esterházy
János beszédét: Büszkék vagyunk arra, hogy az általános magyar felelős-
ségérzetnek józan szavát éreztük kicsendülni a Magyar Párt elnökének
beszédéből. Aki így újból azt bizonyította, hogy a magyarság nem járja ki
értékbeli gyarapodás nélkül a kisebbségi sors iskoláját. Örömmel és elég-
tétellel látjuk, mint edzette, mélyítette és nevelte ez a sors – az itteni magya-
rok sorsa – olyan magyar vezető férfiúvá őt, akinek bölcs és erős szavára ma
már nemcsak mi figyelünk, hanem felfigyel az egész magyarság.
Esterházy felvetése valóban újszerű volt a korabeli Magyarországon, de
nagyon jól kiegészítette a népi íróknak az egész nemzetet magában foglaló
felelősségérzetét. Ez a felelősségérzet elsősorban a társadalom szociális szem-
pontból hátrányos helyzetű rétegei felé irányult. Esterházy viszont – vissza-
tekintve a Szent István-i alapokra – a nemzetiségek irányába terelte a figyel-
met. Valószínűleg ennek az előadásnak a sikere eredményezte, hogy Ester-
házy röviddel ezután, augusztus 13-án a Soproni Nyári Egyetemen is előadást
tartott címmel. Ebben az előadásában a tizenki-
lencedik századi nacionalizmusnak a hazai nemzetiségekre gyakorolt hatását
elemezte, majd tájékoztatót adott a szlovákiai magyarság helyzetéről is.
Nem sokkal ezután Esterházy megrendülve fogadta Horthy István tragi-
kus halálhírét. A kormányzóhelyettest, aki korábbi családi kapcsolatok ré-
vén személyes ismeretségi körébe tartozott, s aki Budapesten nem sokkal
tragikus halálesete előtt látogatta meg az ünnepi könyvhétre felállított szlo-
vákiai magyar könyvsátort Budapesten, a Magyar Hírlap 1942. augusztus
21-i számában az egész szlovákiai magyarság nevében búcsúztatta el: Ez a
hősi halál mintha figyelmeztetne arra, hogy ma, a tettek korszakában, a
nemzetet a nehéz úton nem a szó, hanem a hősi példa vezeti. E példa előtt
barátnak és ellenfélnek tisztelettel kell meghajolni. A temetés napján sze-
mélyes hangon fejezte ki részvétét a maga és az egész szlovákiai magyarság
nevében az özvegynek, illetve a gyászoló édesapának. Megemlékező írását a
magyarországi lapok is közölték.
Esterházy János 1942. augusztus 25-én, újabb 17 pontból álló beadványt
adott át a belügyminiszternek, amelyben többek között a magánszemélyek
zaklatása miatt, valamint számos betiltott magyar témájú kultúrműsor ü-
gyében tiltakozott.

A nemzetiség viszonya az államhatalomhoz

Államhűség, nemzethűség
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1942. október 11-én, a Magyar Hírlap oldalain, az őszi pártmunkával kap-
csolatos kérdésekre válaszolva kitért a magyarság általános helyzetére is.
Elmondta, hogy fel kell készülni a viszonyok súlyosbodására. A végküzde-
lem felé tartunk, amely bizonyára a legvégsőkig fokozza majd mindennemű
emberi energiánk igénybevételét, mégis nyugodtan és bizakodva tekintek
ezek elé a nehéz idők elé is. Ha úgy mint eddig, ezután is a nemzet és a ke-
resztény felebaráti szeretet lesz eszmei irányítónk, akkor sem meg nem
inoghatunk, sem össze nem roppanhatunk, és nem vehet erőt rajtunk sem-
mi olyan törekvés, amely ellentétes a mi lényegünkkel. Ez az én megin-
gathatatlan szent meggyőződésem. Esterházy kifejtette azt is, hogy szen-
vedélytől mentes tevékenységre, megfontolt kitartásra, higgadtságra van
szükség. A háborús körülmények közepette nehezen bonyolítható le, nehe-
zen képzelhető el egy kifelé hangzatos, nagyobb külső megnyilatkozásokat
hordozó pártmunka. Ehelyett inkább arra van szükség, hogy a belső párt-
életet kell biztosítani, amelyet családiasság, egymás iránti bizalom és egy-
mást támogató készség kell jellemezzen.
A magyar pártvezető a szlovákiai magyar oktatásügy megoldatlan kérdései-
vel októberben Vojtech Tuka miniszterelnököt is felkereste. Legfontosabb
kérdésként a nyitrai, nagymihályi, dobsinai, gölnicbányai és németgurabi e-
lemi iskolák megnyitását jelölte meg. Tuka azt ajánlotta Esterházynak, hogy
a nyitrai elemi iskola kérdését ne erőltesse, mert ennek felállítására nem
tehet ígéretet. A másik négy elemi iskola felállításának engedélyezését ezzel
szemben kilátásba helyezte.
Esterházy egyéb iskolaügyi és pártsérelmeket is szóvá tett Tukának, aki
mindvégig igen megértőnek mutatkozott, s megígérte, hogy a belügymi-

niszterrel és az iskolaügyi miniszterrel érintkezésbe lép a kérelmek lehető
teljesítése, illetve a sérelmek orvoslása érdekében . A megoldásra az érin-
tettek azonban ez esetben is mindhiába várakoztak.

A központi pártvezetőség soron következő ülését 1942. október 20-án
tartották Pozsonyban, a párt Nyerges utcai székházának nagytermében.
Esterházy a magyar kisebbségre záporozó megaláztatás és üldözés mögött
rejtőző gyűlölet okaira próbált fényt deríteni, s a pártvezetőség előtt többek
közt a gyűlölet és a félelem viszonyáról szólt. Mindenki számára világos
volt, hogy szavai kire és mire vonatkoznak: A gyűlöletnek mindenkor a fé-
lelem a szülőanyja. Csak az gyűlöl, aki magát gyengének érzi. És azt gyűlöli,
akit magánál erősebbnek vél, mert azzal szemben védtelennek gondolja
magát, és ebből támad a félelem. Az erős, aki nem fél, sohasem gyűlöl. A
magyar soha nem ismerte a gyűlöletet semmilyen nép, nemzet vagy egyén
iránt. Esterházy ezt a gondolatot továbbgondolva kifejtette, hogy amíg a
középkorban az egyes európai nemzetek gyűlölettől vezérelve egymást kí-
méletlenül kiirtották, addig a magyarság a határai közt élő más nemzetiségű
embercsoportoknak külön jogokat, kedvezményeket és autonómiát adott.
A magyarságnak tehát ezzel a tudattal kell élnie itt a Kárpát-medencében
még akkor is, ha minket gyűlölnek, mert az nem ok arra, hogy megijedjünk
vagy féljünk , hiszen a félelem viszontgyűlöletet szülhet. A magyarságnak
azonban arra van szüksége, hogy a mások által ugyan felismert, de nem elis-
mert akár szellemi, akár fizikai erejét gyarapítsa és kamatoztassa. Sza-
vaiban azonban a pozitív jövőképet baljós árnyak borították be. Nem-
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rég léptünk a háború negyedik évébe. Ha közeledünk is a háború végéhez,
az közel sem jelenti azt, hogy rövidesen megszűnnek a háborús nehézségek,
háborús szenvedések és korlátozások, sőt ezeknek fokozását is várhatjuk.
Sajnos, nem remélhetjük egyelőre azt sem, hogy a háborús szenvedélyek
következtében a végletek felé sodródó emberi lelkek lecsillapodjanak. A
jövő zálogát a politikus már csak a kereszténység önző emberi érdektől
mentes eszméjének megvalósulásában látta: A kereszt változatlanul a leg-
felségesebb szimbólumunk. Patrónánk és magyar szentjeink iránti tisztele-
tünk valóságos reneszánszát éli. Nemzeti érzésünk, megtisztulva idegen és
egyéb sallangoktól, alkotásra, összetartásra, egységre ösztökél. A keresz-
tény felebaráti szeretet áldozatos tettek hosszú sorozatával, testvéri együtt-
érzésben enyhíteni tudja a nyomort, fájdalmat, bánatot.
Esterházy egyre mélyülő vallásossága nem maradt rejtve a külső szemlélők
előtt sem. Hite nemcsak a népe érdekében végzett önzetlen munkálkodásra,
de a kockázattól sem mentes áldozatvállalásra is alkalmassá tette őt. A Pozso-
nyi Katolikus Kaszinó ünnepi összejövetelén kifejtette: ...hogy valaki be-
csületes legyen, annak előfeltétele, hogy higgyen az Istenben, és úgy éljen,
ahogy ezt a valláserkölcs előírja. Vallásos nevelésben részesültem, és minél
jobban haladok előre a korban, annál jobban látom, hogy valamit megala-
pozni és megtartani csak Isten segítségével lehet. Hogy Magyarország ezer
éven át fennmaradt, ahhoz a magyar erények nem lettek volna elegendőek,
ahhoz Isten áldására is szükség volt. Mostani helyzetünkben is ápolnunk kell
mindent, ami szorosabbá teszi kapcsolatunkat Istenhez. A magunk erejében
akkor bízhatunk, ha töretlenül megmaradunk az ezeréves keresztényi vona-
lon. A háború negyedik évében, amikor mindenki a békét áhítozza, s amikor
sokat beszélnek az új Európáról, meg kell gondolnunk, hogy ez az új Európa
csak akkor biztosítja a tartós békét, ha Isten áldása lesz azon.
Novemberben megkezdődött a Magyar Párt gazdasági szakosztályainak
kiépítése. Elsőként a pozsonyi helyi szervezetben történt meg a pártmunka
részfeladatokra szakosodott átszervezése. Ugyancsak Pozsonyban, hosz-
szú várakozás után, Esterházy végre fölavathatta a szlovákiai magyar főis-
kolások, a Magyar Akadémikusok Keresztény Körének (MAKK) közösségi
rendezvények megtartására is alkalmat adó új otthonát.
Parlamenti szereplései ebben az időben egyre ritkábbá váltak. A hiányzások
azt mutatják, hogy Esterházy mindinkább értelmetlennek tartotta a szlovák
törvényhozás színe előtt való közszereplést. Az 1942-es parlamenti költség-
vetési vitában ugyan szót kért és kapott, majd mégis inkább lemondott fel-
szólalási jogáról. Közel egy évig a passzív rezisztencia álláspontjára vonult
vissza. Lelkiállapota könnyen megérthető az azóta eltelt több mint félévszá-
zados időeltolódással is. Ha közelebbről szemügyre vesszük felszólalásai-
nak szövegét, felfedezhetjük, hogy azok többségében minden szempontból
kidolgozott, mind formai, mind pedig tartalmi szempontból nagyfokú
szakmai hozzáértéssel elkészített beszédek, amelyek alapos felkészültségről
és a kérdésekkel foglalkozó elmélyült szakmai háttérről tanúskodnak. E be-
szédeknek és a bennük foglalt érveknek azonban jószerével soha semmi-
lyen foganatját nem tapasztalhatta meg Esterházy. Mi több, a szlovákiai
magyarság társadalmi-politikai helyzete oly mértékben romlott, hogy Ester-
házy, aki maga is közismerten éles hangú bírálója volt az első csehszlovák
köztársaságbeli viszonyoknak, nyilvánosan elismerte, hogy a szlovákiai ma-
gyarság az önálló Szlovákiában rosszabb helyzetbe került, mint ahogy a
korábbi viszonyok közt élt.
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Ótátrafüredi jubileum

1942. december 14-én, Esterházy János pártelnökké való megválasztásá-
nak tizedik évfordulója alkalmából, Ótátrafüredre központi pártvezetőségi
ülést hívtak össze.A pártvezetőségi ülés ünnepélyes hálaadó istentisztelettel
kezdődött az ótátrafüredi katolikus fatemplomban, amelyen Esterházy
János kisfia és kislánya, továbbá Lujza nővére, valamint a pártvezetőség szá-
mos tagja vett részt. Üdvözlő táviratot küldött Kállay Miklós, magyar mi-
niszterelnök, Bethlen István gróf, volt magyar miniszterelnök, továbbá
Szüllő Géza és más jeles politikai személyiségek. Az ünnepség résztvevői –
az esemény megörökítése céljából – a szlovákiai magyar társadalmi szerve-
zetek nevében Esterházy János Jubileumi Alapítvány elnevezéssel húszezer
koronás alapítványt hoztak létre szegény sorsú magyar diákok támogatá-
sára. Az alapítvány létrejöttét Mayer Imre, a Toldy Kör főjegyzője jelentette
be. A nap folyamán hasonló jótékonysági kezdeményezéssel mások is csat-
lakoztak ehhez az alapítványhoz.
Az őt köszöntő beszédekre Esterházy János elmondta, hogy úgy érzi: az
elismerés nem őt, hanem az egész szlovákiai magyarságot illeti meg: Ha
tehát ma ünneplünk, akkor ezt a szlovákiai magyarságot kell ünnepelnünk,
amely mindenkor megtalálta azt a hangot és módot, amely helyesnek és
bölcsnek bizonyult. Ünnepeljük azt a szlovákiai magyar tántoríthatatlan ki-
állást, amely több mint húsz év óta szerepünkké vált. Esterházy ezután a
keresztény hit és az összefogás megtartásának fontosságáról beszélt, és
ehhez még hozzátette: Mások előtt akkor szerzünk önmagunknak megbe-
csülést, ha teljes leplezetlenséggel és gerincességgel segítő kezet nyújtunk
minden barátunknak, de magyar szellemiségünket tisztán megőrizzük, ha
rendületlenül magyarok maradunk. A jubileumi pártvezetőségi ülés
templomi ünnepélyességgel és áhítattal töltötte el a megjelentek lelkét –

számolt be az ünnepségről a Magyar Hírlap.
Esterházy János 1942. évi karácsonyi beszédét is a háború komor hangulata
szőtte át, amikor arról beszélt, hogy Sajnos, az emberiség nagyon eltávo-
lodott Krisztustól és ennek következményeit sínyli most a világ . Ezután a
testvéri összetartás elmélyítésének szándékával arra kérte hallgatóit, párthí-
veit, az egész szlovákiai magyarságot, hogy bízzanak rendületlenül Isten-
ben, mert a bizakodókat és a tisztességeseket az Úristen nem hagyta el még
soha .
A Magyar Hírlap karácsonyi mellékletében még egyszer visszatért a pártel-
nöki megválasztásának tizedik évfordulóját ünneplő Esterházy Jánosra,
akinek nagy érdeme, hogy példát tudott mutatni, miként kell egy kisebb-
ségi népcsoportban a politizálásra való örök emberi hajlamot beállítani a
mindennapi életért folytatott küzdelembe, az úgynevezett aprómunka szol-
gálatába, amely egyformán védi meg a társadalom minden rendű és rangú
tagjának érdekeit .
Aixinger László, az Esterházy János által követett politikát a korábbi
Esterházy előtti irányvonallal összevetve megállapította, hogy az 1932 e
lőtti irányzat nem helyeselt semmilyen különálló magyar lelkiséget, mert
csak egy lehetőséget fogadott el, hogy legfeljebb csak egy színárnyalat vagy
egy színsáv legyünk a nagy magyar színképen. Csehszlovákia felbomlása
után még tovább módosult helyzetünk, és mégis magára talált a magyarság.
Ez elsősorban a vezetés érdeme, amely csodálatos érzékkel és előrelátással
alakított ki olyan gyakorlatot, amelyet utóbb nagy magyar szellemek meg-
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állapításai és útmutatása is igazoltak . Mondanivalója igazolásaként Babits
Mihály, Teleki Pál és Kállay Miklós szavait említette. A Magyar Párt család-
és gyermekvédő szakosztályának ügyvezető elnöke, Strasszer Béláné Ester-
házynak a kisebbségi magyar család- és gyermekvédelemben szerzett érde-
meit méltatta.

A háborús veszély, a front közeledtével párhuzamosan Esterházy még
inkább tágabb értelemben vett családja, a szlovákiai magyar család össze-
tartásának megerősítése felé fordította figyelmét. Ezt a családot nem ön-
zés, anyagi érdek, törtető hiúságvágy vagy más emberi gyarlóság tartja
össze, hanem önzetlen nemzethűség és keresztény hit – mondta újévi
beszédében. Magától és a reá bízottaktól pedig azt várta, hogy újítsuk meg
az új esztendővel azt az elszánt akaratunkat, hogy Istenért és nemzetünkért
nem riadunk vissza semmilyen áldozattól .
1943 januárjában Dobsinán egy dobsinai magyar család – Wlahovszki János
vendéglős családja – áldozatkészségéből sikerült egy újabb Magyar Házat
felavatni. Az ilyen házavatás a szétszórtságban élő magyarság számára min-
dig ünnepnapnak számított. Esterházy, miután megköszönte a Wlahovszki
család áldozatkészségét, megígérte, hogy a ház falán emléktábla fogja meg-
örökíteni az áldozatkész család példaadását, majd arról beszélt, hogy ebben
a házban olyan munkát szeretne látni, amely összhangban van Isten szolgá-
latával, a kereszténységgel, de egyúttal olyant is, amely megvédi a magyar
nyelvet, kultúrát, a magyar nemzet jövőbeli fennmaradását. Ez nehéz kö-
vetelmény, amikor kisebbségi sorsban él a magyar, és még nehezebb, ha
vegyes nemzetiségűek között él, ahol mindenki többség akar lenni. Mi békét
hirdetünk a velünk sorsközösségben élő szlovákok és németek felé, de
ugyanakkor azt is kijelentjük, hogy nem engedjük jogainkat elvenni, és
semmilyen politikai irányzat kedvéért sem vagyunk hajlandók megfosztani
magunkat a nekünk kijáró jogoktól. Mi minden velünk együtt élő nemzet
felé békét kínálunk, és baráti jobbot nyújtunk éppen úgy, ahogyan közösen
harcolnak a Don-kanyarban is nemzeteink fiai. [...] De kötelességemnek tar-
tom figyelmeztetni mindenkit, hogy az Úristen nem azért engedte nemze-
tünket ezer éven át élni itt, hogy most eltüntessék azt. [...] Nekünk egy volt
mindig a keresztünk, és a mi sorsunkat az határozta meg, hogy magyarok
vagyunk. Nekünk egy volt az eszménk mindig, hogy magyarul élhessünk, és
úgy neveljük az utódainkat, az utánuk jövő nemzedéket is, hogy az is magyar
maradhasson.

Esterházy János 1943 februárjában a főrévi magyarok körébe látogatott,
ahol a nehéz körülmények közepette is képes volt új helyi szervezetet alapí-
tani, és sikeres taggyűlést tartani. Ekkor már a politikus szinte minden moz-
dulatát figyelemmel követték. Itt elmondott beszédéből a Magyar Hírlap
néhány semmitmondó általánosságot közölhetett csupán, mivel a lapot a
beszéd teljes szövegének közléséért bezúzták, és a számot újra kellett nyom-
tatni. A kiküldött besúgó jelentéséből, valamint az eredeti beszéd cenzúrá-
zatlan szövegéből kitetszik, hogy az tele volt olyan utalásokkal, amelyeknek
mindegyike lényeges aktualitással bírt az idő tájt.
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Esterházy kifejtette, hogy a háború alatt aligha fog bekövetkezni a magyar-
ság sorsának jobbra fordulása, mert befolyásos szlovák körökben már
annyira felfokozódott a magyarok ellen mesterségesen szított, elvakult gyű-
lölet, hogy bennünk legnagyobb ellenségüket vélik látni, és ezért nyíltan
hirdetik a mi tönkretételünket . Példaként a Slovenská liga nevű szervezet
nyitrai gyűlését, valamint a Slovák című lap nem enyhülő, magyarellenes
uszító hangvételét említette, majd kijelentette, hogy ha a kormány nem
fojtja el csírájában az ilyen törekvéseket, kénytelenek leszünk nyílt harcot
indítani azoknak vállalói ellen . Teljesen nyilvánvaló tényként szögezte le,
hogy Szlovákia nem tartja be a bécsi döntés ötödik pontját, amely a keretein
belül élő magyarság teljes egyenjogúságát állapította meg.
De a szlovákiai magyarság a helyzetének rendezését szolgáló másik jogi
dokumentum, az 1941 őszén aláírt szlovák–magyar megállapodás betartá-
sával sem lehetett elégedett. Ennek értelmében ugyan megtörtént a Magyar
Párt regisztrálása, továbbá az SZMKE és a Testnevelő Szövetség, valamint a
magyar sajtó működésének biztosítása, a szlovák kormány és egyes hatósá-
gai azonban rendre kitérni iparkodtak a vállalt kötelezettségek végső
konzekvenciái elől. Ugyanakkor míg Magyarországon nem avatkoznak bele
a szlovákság szellemi életébe, Szlovákiában valóságos hadjáratot indítottak
a Szent István-i gondolat ellen , szinte teljesen elfojtják az itteni magyar-
ság kulturális megnyilatkozásait és megakadályozzák, hogy az itteni
magyarság szellemi kapcsolatot tartson fenn a törzshazával . A csehszlo-
vákizmus példájával Esterházy arra figyelmeztetett, hogy nem lehet a Du-
na-medencei területek súlypontját a medencén kívülre helyezve, onnan
irányítottan itt új rendet meghonosítani . Természetesen mindenki tudta,
hogy a magyar pártvezető Németországra gondolt, hiszen az már a Duna-
mendencén kívüli területnek számított. A szlovákiai magyarság helyzetét
összehasonlítva a magyarországi szlovákokéval, megállapította, hogy a fo-
lyó évben Magyarországon 30 kulturális rendezvényt engedélyeztek a
hatóságok, és ugyanennyit le is bonyolítottak. Itt, Szlovákiában, ezzel szem-
ben egy sem volt megtartható, mert legtöbbnyire már ab ovo intettek le
minden készülődést azzal, hogy hiába minden, úgysem ad a hatóság enge-
délyt. A reciprocitási gyakorlatnak nagyon különös esete ez – tette hozzá
Esterházy. Beszéde végén drámai szavakkal ecsetelte a háború borzalmait,
majd kijelentette, hogy minden népnek elege van már a háború okozta
mérhetetlen szenvedésekből, ezért minden nép a békére vágyik: Isten en-
gedje meg, hogy a háború az igazságos békével minél előbb véget érjen! –
sóhajtotta, ám hozzátette, hogy ehhez a békéhez a szlovák kormánynak is
hozzá kellene járulnia azzal, hogy megteremti a belső béke feltételeit, és
biztosítja minden itt lakó nép békés fejlődését.
Néhány nappal a főrévi beszéd után Esterházy fölkereste Alexander Mach
belügyminisztert, hogy átadja neki a kisebbségi sérelmek újabb listáját. A
találkozón az a Pozsony-szerte elterjedt híresztelés is szóba került, misze-
rint a németek arra készülnek, hogy Szlovákiát katonailag megszállják.
Mach ezzel kapcsolatban a következőket válaszolta Esterházynak: Ha a
németek most megszállnak bennünket, abban jelentékeny része lesz az ön
által Főréven tartott antimilitarista beszédnek. Esterházy kérdésére, hogy
ugyan mi kifogásolnivalót talált a beszédében, a belügyminiszter azt vála-
szolta, hogy a béke mielőbbi megkötésére irányuló óhaja provokatív kijelen-
tés volt most, amikor a Német Birodalom éppen totális háborúra készül, és
ezért ebben az esetben nem szabad békehúrokat pengetni . Esterházy
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erélyesen visszautasította Mach vádaskodását, kijelentve, hogy ha a néme-
tek tényleg megszállják Szlovákiát, annak egyedüli és kizárólagos oka a
szlovák kormány magatartása, amely semmit sem tesz a már nyíltan műkö-
dő csehszlovakizmus és bolsevizmus megfékezésére . Erről a beszélgetés-
ről a pozsonyi magyar nagykövet küldött jelentést Giczy Jenő meghatalma-
zott miniszternek Budapestre, s megjegyezte, hogy a Szlovákiában napról
napra tapasztalható németellenes megnyilatkozásokból arra következtet,
hogy a németek előbb-utóbb megunják, hogy Szlovákiát quantité néglige-
able-nak tartsák, és az országot fokozottabb ellenőrzés alá vonják.
1943. április 7-én Esterházy a területi elnökökkel és titkárokkal találkozott.
A pártülések légkörét országszerte a közeledő frontra való felkészülés hatá-
rozta meg. Az összejövetelek jelentős részét szükségszerűen a helyzet adta
ügyek rendezése töltötte ki. Esterházy azonban még ebben az időben is
igyekezett messzebb látni a mindennapi szükség adta feladatoknál, és úgy
vélte, arra kell törekedniük, hogy nemcsak emberebb emberek hanem
magyarabb magyarok is legyenek, olyan magyarok, akiken nem külső

máz a magyarságuk, mert ez csak magyarkodás, hanem olyan magyarok,
akiknek lelkét áthatja és megtermékenyíti magyarságuk, akik nem a nyu-
godt, jó időkben állnak ki magyarságukért, hanem akkor, amikor küzdést,
szenvedést jelent magyarnak lenni, és akik magyarságukat sohasem hagyják
el. Ennek azonban – folytatta gondolatait – további követelménye az
európaiság, mivel mi nem olvadhatunk fel valamilyen keleti parasztállam-
ban, szovjetszerű demokráciában vagy bármely tőlünk idegen állami vagy
társadalmi rendben .
1943. május elején Esterházy a Nyitra-vidéki magyar falvak pártvezetősége-
it járta körbe, s Zoboralja szinte valamennyi magyarlakta településén meg-
fordult. Júniusban, a pozsonyi pártvezetőség gyűlésén újra az emberisé-
get megrázkódtató borzalmas világháború okozta helyzetről beszélt, és a
magyarság, illetve a magyar család feladatát, helytállását hangsúlyozta.
Az 1943. évi budapesti Könyvnapon a szlovákiai magyarság küldöttsége
nem vehetett részt. Esterházy Jánosnak a távolmaradás okáról szóló írását –
vagyis azt, hogy a szlovák hatóságok nem engedélyezték a magyar küldött-
ség kiutazását – a cenzúra törölte a sajtóból. Esterházy ezzel kapcsolatban
őszintén fájlalta, hogy a könyvnapi bemutatkozásaik sorozatát meg kellett
szakítaniuk, mivel egyre nyilvánvalóbb számukra, hogy a magyar létünk
azonos a magyar szellem és a szó létével . 1942 nyarán például ezért is hir-
detett irodalmi pályázatot öt irodalmi műfajban, melyen többek között
Szalatnai Rezsőnek a című versantológiája, továbbá Pozsonyi
Anna regénye, a , valamint Ásguthy Erzsébet verskötete
bizonyult a legfigyelemreméltóbb alkotásnak. A pályadíjas művek Ester-
házy szerint Dokumentumai annak, hogy lélek és szellem vagyunk, erős
hagyománnyal, de a formára kényes mondanivalóval, emberies és európai
magyarok, méltó társai bármely táj magyar népének és szellemi alkotói-
nak .

Esterházy egyre kellemetlenebb ellenféllé vált a szlovák hatóságok szá-
mára, melyek mielőbb szabadulni igyekeztek tőle. A rendőrhatóság, a fel-
ügyelet alá való helyezésén túl három alkalommal is mentelmi jogának fel-
függesztését kérte a szlovák parlamenttől. 1939. november 29-én és 1941.
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június 26-án, szabálytalan autóvezetés miatt, 1942. november 5-én pedig
azért, mert megszegte az elsötétítési parancsot, amikor éjszakai vezetés
közben gépkocsija reflektorait használta, ráadásul a rendőri jelzést fi-
gyelmen kívül hagyva nem állt meg, hanem továbbhajtott. A parlament,
ezekben az esetekben azonban még nem járult hozzá mentelmi jogának
felfüggesztéséhez.
Képviselői szereplésének végül egy, a fentieknél kellemetlenebb incidens
vetett véget, melyből jól tükröződik Esterházy véleménye az őt körülvevő
társadalmi-politikai valóságról. A szlovák parlament mentelmi bizottsága
1943. november 10-én tárgyalta az Eperjesi Főállamügyészség azon kérését,
amely ismételten Esterházy mentelmi jogának felfüggesztését követelte az
1940/320. sz. törvény 18. §-ára hivatkozva. A bizottság elnöke másnap ter-
jesztette a parlament elé az ügyben született döntést: Esterházy képviselő
1943. augusztus 22-én, Poprádon fel akart szállni a Tátra expresszre. Javítás
miatt azonban a szerelvény késett, és helyette egy motoros gyorsvonat érke-
zett a pályaudvarra. Amikor Esterházy erre felszállt, magyarul nyilvánosan a
következőket mondta fennhangon: »Mi ez, kérem? Ez egy közönséges har-
madosztályú kocsi, és még erre mondják, hogy Tátra expressz. Ez egy kö-
zönséges svindli, mint minden ebben az országban.« (Zaj és kiabálás a
tárgyalóteremben.) Ezeket a szavakat indulatos hangnemben legalább hat-
szor megismételte, az ablakon kikönyökölve is, és nagy megbotránkozást kel-
tett általuk, főleg a szlovák nemzetiségű utasok körében. Mivel Esterházy
János, a magyar párt képviselője és vezetője – emellett a szlovák országgyűlés
képviselője is – így nyilatkozott a szlovák államról, a mentelmi bizottság úgy
határozott, hogy javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az
Esterházy János elleni büntetőeljárás megindításához (Zajos tetszésnyilvání-
tás), mivel nevezett az államellenes cselekedetekről szóló törvény 18 §-a
alapján kijelentésével a köztársaság gyalázásának bűntettét követte el.
Az ügy előzményeit a következőkben lehet összefoglalni:
1943 nyarán, az előző évekhez hasonlóan, szegény sorsú szlovákiai magyar
gyermekek üdültek a Magas-Tátrában a Magyar Párt szociális gondosko-
dásának köszönhetően. Esterházy János, személyesen is hozzájárult a nya-
raltatás költségeihez, s ha tehette, oda is látogatott. Valószínűleg a gyer-
mektábor meglátogatása után utazott volna vissza Poprádról Pozsonyba a
Tátra expresszel 1943. augusztus 22-én, de a vonat csak mintegy háromórás
késés után, s ráadásul egy alsóbbrendű szerelvénnyel futott be az állomásra.
Állítólag ezt követően hangzott volna el a svindlire vonatkozó, felhábo-
rodást jelző kijelentés Esterházy János szájából. Az esetről több jelenlévő
fültanú is azonnal feljelentést tett. A történtek következményeként az

Eperjesi Járásbíróság, a köztársaság gyalázásának vádjával bírósági kere-
setet nyújtott be a magyar pártelnök ellen, a szlovák parlament pedig 1943
november 11-én egyhangúlag hozzájárult a politikus képviselői mentelmi
jogának felfüggesztéséhez és letartóztatásához.
Az eset híre – mint Esterházy több más effajta kijelentése – páratlan gyor-
sasággal terjedt el az országban, sőt az országhatáron túl is, és azt sokan a
Tiso-rendszer éles kritikájaként értelmezték. Nemkülönben a New York
Times, mely a kijelentést a szlovák büszkeséget sértő , a Hitler-bábállam
Szlovákia éles kritikájaként kommentálta. A kijelentés tartalmát persze
nem volt nehéz megfejteni: mint ahogy a szlovák expressz-vonat sem valódi
expressz, hanem közönséges becsapás, úgy az önállónak kikiáltott Szlo-
vákia sem önálló ország, hanem Hitler bábállama. A hatóságok elérkezett-
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nek látták az alkalmat Esterházy Szlovákiával szembeni ellenséges magatar-
tásának bizonyítására, s egyben megtorlására.
Az eset nyomán a Lőcsei Kerületi Bíróság 1944. május 20-án Esterházyt a
köztársaság gyalázásának vádjával hat hónapi börtönbüntetésre és 89 996
szlovák korona perköltség befizetésére ítélte. A köztársaság nevében meg-
hozott ítélet kiemeli, hogy: A vádlott a Szlovák Köztársaságot gyalázta,
amikor minden abban foglaltat ámításnak minősített, s ezzel tudatosan le-
kicsinyítette annak fontosságát. A bíróság súlyosbító körülménynek szá-
mította Esterházy képviselői mandátumát s azt is, hogy visszaesőként
kijelentését az országban érvényben lévő hadiállapot idején tette. Az ex-
presszvonatra és a szlovák államra egy kalap alatt tett megjegyzésért kirótt
büntetés letöltésére azonban a háborús események – az orosz front közele-
dése – miatt már nem kerülhetett sor.
Az Esterházyval szemben táplált ellenszenv okára jó érzékkel mutatott rá
Ján Gál Podďumbierský szlovák író, aki visszaemlékezésében a magyar
politikust egyenesen a szlovák kormány bántó lelkiismeretének nevezte:
Szlovákiában az a szokás, hogy a magyar grófokról mindig nagy ellen-

szenvvel beszélt a szlovák nép. Ebből a fajtából jó pár maradt itt nekünk
még Szlovákia elfoglalása után is. Egyik közülük Esterházy János, a szlovák
parlament képviselője volt, de ez a magyar gróf morális szempontból és
igazmondás szempontjából messze fölötte állt Konštantín Čulen úrnak. [A
Tiso-rendszer támogatójaként fellépő publicista, történész és parlamenti
képviselő. – M. I.] Esterházy mintha a pozsonyi Tiso-kormány bántó lelkiis-
merete lett volna. Bántotta őket az, amikor időről időre kritikájával alaposan
»megugatta« őket. Ezért szívesen megfosztották volna őt mandátumától, de
tartottak tőle, hogy mit válaszolnak erre Pesten. Esterházy ennek tudatában
volt, és épp ezért mindenhol, ahol erre lehetősége adódott, támadta és ki-
kezdte a

1943 decemberében több mint egy éves hallgatás után Esterházy
utoljára szólalt fel a szlovák parlamentben. A költségvetési vitában elmon-
dott beszéd azonban már jóval messzebb tekintett a napi sérelmek felvázo-
lásánál. Akinek füle volt, kihallhatta belőle a magyar pártvezető felelősség-
tudatát a magyarság, a szlovákság, sőt egész Európa sorsával kapcsolatban
is. Beszédében a politikus elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben az ország
gazdasági vezetésének törekvései megértése mellett sem viseltethet biza-
lommal a kormány miniszterei által folytatott politika iránt. A vészterhes
időkben fokozottabban kerülni kell minden olyan lépést, mely a különböző
nyelvűeket eltávolítja egymástól. Konkrétan bírálta a belügyminiszter ha-
táskörébe tartozó államvédelmi központ magatartását, mert „szinte felfog-
hatatlan, hogy milyen könnyelműen intézkedik ez a hivatal egyes emberek
léte vagy nemléte fölött„ Esterházy az eljárások elleni tiltakozásával kérte a
belügyminisztertől a magyarságot sértő vegzatúrák mielőbbi megszűnését.
Ezek után a képviselőház egészéhez fordulva azt kérte képviselőtársaitól,
hogy „a magánéletben, de a politikai vonalvezetésben is éljünk olyan életet,
és tanúsítsunk olyan magatartást, hogy méltóak legyünk arra, hogy az Isten
országunkat és a benne élő nemzeteket a háború borzalmaitól és szenve-
déseitől megkímélje„. Szavait ezúttal nem szakította félbe a beszédét koráb-
ban kísérő, rendszeressé vált hangzavar.
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Esterházy János decemberben ismét meghirdette a Téli Segély akciót, azzal
a céllal, hogy a „tehetősebb és kevésbé tehetős„ magyarok áldozatkészsé-
gükkel tegyék lehetővé, hogy „a legszegényebb sorsú testvéreink„ is méltón
megünnepelhessék karácsony szent ünnepét. Az akció megszervezése ér-
dekében ezúttal is a Magyar Párt szociális szakosztályának tagjai jeleskedtek,
de Esterházy a korábbi pozitív tapasztalatok után joggal számított min-
den magyar áldozatkészségére, amikor kihirdette: „Mindnyájan egyért és
egy mindannyiunkért!„

című év végi szózatában a sérelmek feledését, a
megbocsátást és a szeretetet ajánlotta a szlovákiai magyar család figyelmé
be, mert „egyedüli építeni képes erő a szeretet. Mi pedig igenis építeni aka
runk: egy jobb, boldogabb jövendőt. Ezt pedig csak a szeretet alkotó
erejével tehetjük„. Esterházy jól tudta, hogy az egymásrautaltságnak a még-
oly nehéz sorsvállalás közepette sem a gyűlölet, hanem a szeretet az egyet-
len kifejezőeszköze. Ehhez kért az új esztendőben „egyetértést, egységet és
feltétlen fegyelmet a szlovákiai magyar családtól, minden vonalon„.
Esterházy János abbéli reményei, hogy a háború elkerüli Szlovákiát és
Magyarországot, 1944-re végleg szertefoszlottak. Ennek ellenére, ha lehe-
tősége adódott rá, továbbra is találkozott párthíveivel. Ebben a fenyegetett
helyzetben szorosabbra szerette volna fogni a kapcsolatokat az anyaország
és a leszakadt területek között, és arra biztatta a kisebbségi magyarságot,
hogy „legalább szellemi kapcsolatot tartson fenn a hazai kultúrával, tudo-
mánnyal, hogy abból erőt és bizalmat meríthessen az idegen környezetben
is ahhoz, hogy ott is megmaradhasson magyarnak, és gyermekeit is így
nevelhesse„. De úgy vélte, a magyarországi közvéleménynek a háború ár-
nyékában is „tudnia kell rólunk, a mi életviszonyainkról, helyzetünkről s a
körülöttünk történő eseményekről. Megnyugtató azt tudni, hogy a kisebb-
ségben a magyar nincs egyedül, nincs magára hagyatva, hanem vele érez,
mögötte van az anyaország közvéleménye„.
A határok feletti nemzeti összetartást és az összefogást szorgalmazta a Ma-
gyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetségének felkérésére Budapes-
ten tartott előadása során is.
1944 januárjában Esterházy János nem törődve az ellene folyó bírósági
eljárással , a magyar kisebbség képviselőjeként fordult beadvánnyal a szlo-
vák rendőrség vezetőjéhez, dr. Jozef Beňuska rendőrfőkapitányhoz az Illa-
vára jogtalanul elhurcolt személyek hosszú hónapok óta tartó elzárása és
zaklatása fölülvizsgálatának céljával. Kérte a főkapitány intézkedését a letar-
tóztatottak szabadon bocsátása érdekében. Beadványa második részében
azon személyekkel foglalkozott, akiktől megtagadták a Magyarországra va-
ló utazáshoz szükséges engedély kiadását. A harmadik rész pedig azokat so-
rolta fel, akiktől a szlovák hatóságok elkobozták rádiójukat, és azt soha nem
kapták vissza... Az elkobzáshoz továbbra is elegendő volt, ha valakit felje-
lentett a szomszédja, amikor magyar nótát hallgatott.
Ezt követően a magyar politikus a Szlovákiából ok nélküli kiutasított sze-
mélyek nevét és történetét ismertette, majd felhívta a rendőrfőnök fi-
gyelmét arra a Poprádon kiadott rendeletre, amely szerint a Tátrába utazó
magyar állampolgárokat (turistákat) hátrányos megkülönböztetésben kell
részesíteni. Végül Esterházy azokkal foglakozott, akiket jogtalanul bocsá-
tottak el a munkahelyükről, illetve akiknek nem engedélyezték a munkába
állást. A pártvezető figyelmeztetett, arra, hogy a magyar és a szlovák kor-

385

386

387

388

Feledjünk és emlékezzünk
-
-

– –

–
–

389

[199]



mány által az állampolgársági kérdés ügyében kötött egyezmény után „az
illetékes hivataloknak nincs semmi okuk arra, hogy megtagadják a munkát
azoktól a magyaroktól, akik Szlovákiában élnek„.

Az erdélyi magyarság vezetőinek meghívására Esterházy János 1944.
februárjában Kolozsvárott tartott előadást, ahol a szlovák magyar viszony
vonatkozásában máig érvényes megállapításokat tett. Többek között arról
szólt, hogy a szlovákiai magyarok, akik „ezeréves tradíciót„ képviselnek,
szembekerültek a fiatal szlovák nacionalizmussal, „amely serényen, lázasan
igyekszik kiépíteni az új szlovák államot a Német Birodalom segítségével„

Ebben a helyzetben Esterházy szerint „történelmi távlatból„, nyugodtan és
tárgyilagosan kell megítélni a problémákat. Annak ellenére, hogy „a szlovák
nép vezetőinek egy része azt hiszi ma, hogy fejlődésének az útjában egyedü-
li akadály a magyarság, és állami jólétét egyedül a magyarság fenyegeti. A
Szent István-i gondolatban nem lát egyebet, mint imperialista törekvést,
amelynek egyedüli célja, a Duna-medencében élő nemzetiségek leigázása.
Ez az indítóoka annak a magyarellenes propagandának, amellyel a szlovák
sajtóban, folyóiratokban, könyvekben lépten-nyomon találkozunk. Ez nagy
hiba, és részben a gyengeség jele„ A háború befejezése után Közép-Európa
felépítése csak békés, nyugodt légkörben képzelhető el, nem pedig úgy,
hogy az itt élő népekben mesterségesen gyűlölködést, ellenségeskedést szí-
tanak egymással szemben. Ebben a folyamatban a szlovákiai magyarság „a
létért folytatott mindennapi munka mellett a magyar és szlovák nép közti
megértést szolgálja„, és semmi olyat nem tesz, amivel akadályozná a szlová-
kok államépítő munkáját, vagy ami sértené a szlovák nemzeti önállóságot.
Mindemellett „kívánatos, hogy az ő oldalukról is kellő tárgyilagossággal ve-
gyék tudomásul, hogy a magyarság a Duna-medencében évszázadokon
keresztül fontos történelmi hivatást töltött be, és ha igaz az, hogy a szlovák
nemzet mostani állami függetlenségét elsősorban a Német Birodalomnak
köszönheti, nem kisebb érdeme van abban a magyar államnak is, hogy a
szlovák nép a századok viharában a maga etnikumát megtartotta, és a gaz-
dasági jólét és kultúra mai fokára eljuttatta. [...] Ha a szlovák nép állami
önállóságát meg akarja tartani, akkor ezt, felfogásom szerint, csak a magyar-
sággal való egyetértésben, nem pedig a vele való állandó ellenségeskedés-
ben fogja el
A reciprocitás elhúzódó vitájában Esterházynak alkalma nyílt arra is, hogy
Emánuel Böhmmel, a magyarországi szlovákság egyik vezetőjével polemi-
zálva szellemi síkra terelje a kérdést. „Annak a politikusnak és kisebbségi ve-
zérnek, aki ebből a talajból sarjadt ki, természetes parancs ez, a táj, a folyók,
a lélek parancsa, amely tisztán zeng és megértést hirdet a pillanatnyi légköri
zavarok ellenére is. Igen, ki merem mondani, hogy a szlovák magyar meg-
értés történelmi szükségesség itt a Kárpátok bércei alatt. Itt más törvény
nem lehet úrrá, csak az ősi föld és a természet törvénye. […] A szlovák
magyar megértés, kiegyezés, egymás kezének megtalálása sem hangulat
kérdése, nem szirénhang, amely mögött imperialista célok lebegnek, mint
azt egyre gyakrabban szeretik hangoztatni.„ A magyar szlovák kapcsola-
tokra, valamint a kisebbségi sorsra vonatkozó megállapításai máig érvénye-
sek maradtak. 1944 márciusában a Magyar Párt hosszú ideig pártigazgató-
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ként működő vezetője, Aixinger László eltávozott az élők sorából. Ester-
házy János „az egész becsületes magyar nemzet nevében„, egyik legjobb
munkatársaként búcsúztatta őt.
Május 14-én a pártelnök a népszámlálási visszaélések ügyében jelentett be
tiltakozást a miniszterelnöknél. A visszaélések felderítésére pontos névsort
adott át a hivatalos szerveknek Pozsonyból és főleg Közép-Szlovákiai keleti
részéről: Gölnicbánya, Dobsina, Stósz és Szomolnok környékéről, ahol
1147 személynél mutatott ki hamisítást. Esterházy szerint ezek a jogtalansá-
gok súlyos visszaéléseket takarnak, s azt kérte a miniszterelnöktől, hogy uta-
sítsa a járási hivatalokat az ilyen visszaélések megszüntetésére.

Magyarország német megszállása, azaz 1944. március 19-e, után Ester-
házy János a magyarországi zsidók deportálásával kapcsolatban több alka-
lommal tiltakozott a hivatalos szerveknél. Sztójay Döme miniszterelnöknél
személyes audencián kijelentette, hogy nem tud egyetérteni a zsidóüldöző
politikával, „amelyben az a legszomorúbb, hogy a zsidókat maga Jaross
Andor üldözi mint belügyminiszter, aki valamikor, a Magyar Nemzeti Párt-
ban meg sem tudott mozdulni, és épp a kassai zsidók voltak azok, akik őt és
az ő politikai pártját a Csehszlovák Köztársaság idején támogatták„ Sztójay
ennek ellenére egy későbbi magánbeszélgetésük alkalmával kifejtette,
hogy továbbra is számít a kisebbségi magyar pártvezető értékes munkájára,
mire a szlovákiai magyar politikus azt válaszolta, hogy „ez nem lesz igazából
lehetséges, mert a márciusi események óta a magyar szuverenitás fel van
függesztve, és ezért én nem tudok azonosulni ezzel a politikával„. Sztójay
ekkor arra figyelmeztette őt, hogy jobban tenné, ha ezt nem hangoztatná,
mert a németek szerint „a magyar felségjog nem szenvedett csorbát„ Ester-
házy erre azt válaszolta, hogy „szomorú, hogy vannak olyan magyarok, akik
mindezt elhiszik„

Az új helyzetben Esterházynak fel kellett mérnie, hogy az eddigi biztos véd-
háttérként létező „anyaország„ képzete lassan szertefoszlik. Az ország ve-
zetőinek politikai szerepe Esterházy szemében a követendő magatartásból
retrográd magatartássá esett vissza, ami a korábban már általa megfogalma-
zott „magunkrahagyatottság„ érzését még keserűbbé tette.
Peéry Rezső ezzel az időszakkal kapcsolatosan a következőket írta Ester-
házyról: „Abban a földcsuszamlásban, amely az addigi emberi és polgári
civilizációt maga alá temette, Szlovákiában ő (és nénje) tüntető hűséggel
ragaszkodott az elmerült világ erkölcsi mértékeihez. 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 fa-
siszta eszmével.„

Amikor Magyarországon 1944 októberében a sikertelen „kiugrási kísér-
let„ után a nyilasok átvették a hatalmat, Esterházy november 1- vel be-
szüntette a pozsonyi Magyar Hírlap kiadását, hogy pártja után lapja sem
válhasson a nyilas hatalom és a nemzetiszocialista eszmék terjesztőjévé.
Amikor döntése mind a magyar, mind pedig a szlovák kormány nemtet-
szését vonta maga után, utasítást adott a nyomdászoknak, hogy a nyomda-
gépeket „kezeljék meg homokkal„, s ezzel végleg meghiúsította a kiadás
folytatásának lehetőségét. Magyarország német megszállása után Esterházy
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„memorandumban foglalta össze a Szlovákiai Magyar Párt nevében a szlo-
vákiai magyarság magatartását. A memorandum kifejtette, hogy a kisebb-
ségi magyarság nem azonosítja magát a Sztójay vezette magyar kormány
politikájával, s annak viselkedését és Hitlerrel vállalt szolidaritását teljes
mértékben elutasítja. Ezt a memorandumot Esterházy 1944 októbere má-
sodik felében átadta Max Grässlinek, Svájc pozsonyi főkonzuljának. Sze-
mélyes találkozásuk során arra kérte a főkonzult, hogy a memorandumot
juttassa el a Svájcban működő disszidens magyar diplomaták bizottságá-
hoz„. Mivel a korábban itt működő Bakach-Bessenyei György, Magyaror-
szág német megszállása után nem vállalt közösséget a Sztójay-kormánnyal,
több követtársával együtt létrehozta a disszidens magyar diplomatákat tö-
mörítő Követi Bizottságot, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy a fasiszta
hatalmak bukásáig, a szövetséges hatalmak mellett, a magyar vonatkozású
kérdésekben tájékoztató és tanácsadó szervként szerepeljen. Esterházy
memorandumát rajtuk keresztül szerette volna eljuttatni a szövetségesek-
hez. A memorandumot diplomáciai csatornán keresztül Svájcba eljuttató
pozsonyi főkonzul, Max Grässli miután a német nyelvű szöveg nyelvtani
hiányosságaira felhív a a figyelmet a következő mondattal fejez be jelen-
tését: „Azt hiszem, hogy az írás tartalma, amely elvégre egy olyan személyi-
ségtől származik, aki a legelső helyen vett részt a magyar tragédiában, az
Önök érdeklődésére tarthat számot. Mindenesetre igazolni tudom Önnek
azt, hogy Esterházy gróf kifogástalan magatartású személy, aki a megle-
hetősen nagyszámú és gyakran nehéz körülmények közt létező magyar
népcsoport érdekében, bátor kiállást vállal.„ A Pozsonyban működő svájci
főkonzul, aki úgy jellemzi Esterházyt, mint aki „a legelső helyen vett részt a
magyar tragédiában„, arra célzott, hogy Esterházynak is része volt a ma-
gyar kiugrási kísérlet előkészítésében (jelentésének első részében ui. ennek
részleteivel foglalkozott). Mindezt nem lehet egyértelműen kizárni, hiszen
gróf Edelsheim Gyulai Ilona visszaemlékezéseiben arról számol be, hogy
1944. szeptember 14-én, amikor Horthy Miklós összehívta a kormányzó-
tanácsot (amely a Magyarország háborúból való kiugrásáról döntött),
Esterházy János is a budai Várban tartózkodott. Bár a részletekre vonat-
kozó kutatási eredményekkel eddig nem rendelkezünk, az tény, hogy pasz-
szív ellenállása miatt Esterházyt egyre több támadás érte. Mindebből kivette
részét a Magyarországon uralomra jutó szélsőjobboldal is. Így hármas nyo-
más nehezedett rá, egyrészt a németek, másrészt a szlovákok, harmadrészt
pedig az új magyar kormány, illetve annak Pozsonyban lévő diplomatái
részéről, akik Esterházyt nemkívánatos személlyé nyilvánították követsé-
gükön. A vele szemben megnyilvánuló hivatalos bizalmatlanság egyik kö-
vetkezménye az volt, hogy a németek a pozsonyi nagyköveten keresztül
most már a Magyar Pártot is közvetlen befolyásuk alá akarták vonni, s
irányítani. Hans Ludin, pozsonyi német követ már korábban is kifogásolta a
Magyar Hírlap szellemiségét, vagyis azt az Esterházy és a lap szerkesztői
között létező titkos taktikai megegyezést, hogy az újság kizárólag kommen-
tároktól mentes híranyagot fog közölni ebben az időszakban. Esterházy
azzal védekezett, hogy a rendelkezésére álló négy oldalon csak híreket lehet
megjelentetni. Ludin erre azt válaszolta, hogy kevesebb hirdetést kell kö-
zölni, és akkor több hely marad a német szellemű kommentárokra, amit a
magyar politikus azzal hárított el, hogy a lap hirdetésekből él, melyek mellő-
zése az újság megjelenését veszélyeztetné.
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Fábry Zoltán erre a folyamatra a következőképp emlékezett vissza: „Ami-
kor Csehországban dühöngött a hóhér, [a Magyar Hírlap] monoton egy-
másutánban hozta napról napra elmaradhatatlan, napi hírek közé rejtett
rovatát, »Hírek a protektorátusból«. Amikor Magyarországot megszállták a
németek, »Magyarországi események« címszó alatt hozta a puszta híreket.
Ez jobban lázított, mint minden más, mert csak a meztelen tényt hozta: az
akasztást, agyonlövést, halálos ítéletet, perzekúciót, lapbetiltást, minden
megszégyenítő, magyarázó, moralizáló és enyhítő szöveg nélkül. Így a gyil-
kosság gyilkosság maradt és az országrablás országrablás. A kendőzet-
len tények önmagukért beszéltek és ordítottak.„

Esterházyval szemben azonban akadt más kifogásolnivaló is. 1944. június 7-
én Németország és a szlovák állam szerződést kötött egymással, amelynek
értelmében a szlovákiai németeknek az SS-ben kellett katonai szolgálatot
teljesíteni. Esterházy János egyrészt nyilatkozatot adott ki, amelyben felhív-
ta a Magyar Párt figyelmét arra, hogy a magyaroknak nem kötelességük
belépni ezekbe az önkéntes alapon toborzott alakulatokba, ugyanakkor
mivel többen mégis kaptak ilyen behívót, Esterházy kijelentette, hogy az
ügyben nyilvánvaló tévedés történt. Azok a szlovákiai németek, akik nem
akartak katonai szolgálatba lépni, igyekeztek elmenekülni vagy Magyar-
országra szökni. Esterházy János őket is hozzásegítette a szökéshez.
Hogy mindez nem csupán formális döntés volt, azt Hennyey Gusztáv,
magyar külügyminiszter emlékiratából tudjuk, aki így ír a szóban forgó idő-
szakról:
„A szovjet hadsereg előrenyomulása láttán a magyar kormánynak foglal-
koznia kellett a szlovákiai magyar népcsoport helyzetével is. Szeptember-
ben a szlovákiai magyarság két vezetője, Esterházy János gróf és Csáky
Mihály gróf azt kérdezte tőlem, mi legyen az álláspontjuk azzal a német kö-
veteléssel szemben, hogy [...] magyar szervezetek [is] védjék a népi német
városokat és falvakat. Csáky gróf, aki közvetítette ezeket a kérdéseket, utalt
az immár elviselhetetlenné váló, egyre erősbödő német nyomásra.
E kérdéseket megvitattuk a minisztertanácsban; s utána azt ajánlottam a
szlovákiai magyar népcsoport két vezetőjének, hogy a magyarok maradja-
nak a helyükön, de kerüljenek mindennemű együttműködést a szlovákiai
németekkel, akik a nemzetiszocializmus feltétlen hívei. Tekintettel Magyar-
ország súlyos helyzetére, szóba sem jöhetett, hogy a magyar kormány nyújt-
son segítséget.„

Ez a nem kevés kockázattal járó magatartás a párton belül is szembenállást,
feszültségeket okozott. Egy szlovák belügyi jelentés arról számolt be, hogy
az SZMKE 1944. június 24-én tartott választási közgyűlésén gróf Csáky
Mihály és Esterházy János között látható feszültség uralkodott. A megfi-
gyelő szerint a két vezető a közgyűlés egész ideje alatt nem beszélt egymás-
sal. Ugyanakkor a Csáky-tábor részéről több kritika és bírálat is érte a Ma-
gyar Párt munkáját. Ezek a bírálatok áttételesen Esterházynak is szóltak,
hiszen e téren minden az ő jóváhagyásával történt.
Jellemző, hogy ezen az SZMKE-gyűlésen mindezek ellenére Esterházy
Jánost beválasztották a szóban forgó kulturális egyesület választmányába.
Az ezt követő rövid beszédében Esterházy így szólt a jelenlévőkhöz: „Most
ki-ki térjen vissza a maga otthonába, a maga falujába, és vigyétek haza innen
azt a bizonyságot, hogy mi a magyarságunkért és magyar kultúránkért
tovább fogunk dolgozni, minden erőnket kifejtve, utolsó leheletünkig, a ke-
reszt, Krisztus keresztjének jegyében.„ Ez a kifejezés jól érthető vissza-
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utalás volt Esterházy nevezetes 1939-es jelmondatára, mely szerint „a mi
jelünk a kereszt és nem a horogkereszt„, de egyúttal választ is adott azokra a
bírálatokra, amelyekkel kapcsolatban Szalatnai Rezső a következőket je-
gyezte föl: „Esterházy János adottságokat és lehetőségeket nem mérlegelve
megmaradt hűségesen konzervatív katolicizmusa mellett, s elhajlás, taktika
és fordulat nélkül vált antifasiszta tényezővé. [...] Németek és nyilasok elől
menekülve, osztálya sorsától elszakadva ott maradt Pozsonyban, népe mel-
lett, ahogy maga mondta.„ A menekülésre többen is biztatták, válasza min-
dig ez volt: „Ha Önöket maradásra buzdítom, nekem is itthon kell marad-
nom, bármilyen sors elé nézek, mindennel ide kötődöm ehhez a néphez,
vele kell maradnom a nehéz időkben is.„ Esterházy János továbbra is, a
végső pillanatig – fajra, nemzetiségre vagy vallásra való tekintet nélkül – se-
gítette az üldözött és a rászoruló egyéneket és családjukat, akár az ország-
határon belül maradtakat, akár a menekülni kényszerülteket.Sztáray Ditta, a
nagymihályi Magyar Párt és az SZMKE helyi csoportja elnökének, Sztáray
Antalnak a testvére írja: „Bátyámtól tudom, hogy nemcsak a Magyar Párt
tagjai lettek segélyezve, de kivétel nélkül zsidók, kommunisták, aki épp rá-
szorult akkor. Bátyám is ennek köszönhette, hogy a nagymihályi kommu-
nista párt kérte őt ki másfél éves szibériai fogságából.„

Jellemző példaként említhetjük még e vonatkozásban Igor Dula, korábbi
csehszlovák érzelmű politikus nevét, akit Esterházynak a „Gestapo kar-
maiból„ sikerült megmentenie. Pártjába a legutolsó időkben is számos
antifasiszta szlovák és német lépett be, hogy ott védelmet és menedéket
találjon. Ezen lépéseivel már a háború utáni időkre gondolva, továbbra is
arra törekedett, hogy, Peéry Rezső szavaival, „kifinomult érzékenységgel„

szolgálja a szlovák magyar kapcsolatok fennmaradását. Tudta, hogy a
Kelet-Európa birtoklásáért folyó diplomáciai csatában a szlovák népet
ugyanolyan veszély fenyegeti, mint a magyart, ezért a veszély ellen védekez-
ni is közösen kell.
Ugyancsak továbbra is közbenjárt az üldözött zsidók érdekében. 1944.
október 4-én Kuhl Lajos magyar királyi követ az alábbi jelentést küldte
Szlovákiából: „Mivelhogy a pozsonyi zsidók pár nappal ezelőtt történt
összefogása alkalmával az eljáró közegek a Magyar Párt néhány, vegyes
házasságban élő tiszta keresztény származású tagját is gyűjtőtáborba vitték,
Esterházy János pártvezéri minőségében azok érdekében ma intervenciót
kísérelt meg a szlovákiai német főparancsnok vezérkari főnökénél, SS
Obersturmbannführer Vitiskánál. Vitiska Esterházynak azt válaszolta,
hogy a szlovák kormánnyal történt megállapodás értelmében a vegyes há-
zasságban élő házastársak és leszármazóik nem lesznek deportálva, hanem
amennyiben már gyűjtőtáborba vitték őket, egyelőre ott maradnak, de az
összes többi szlovákiai zsidóknak kivétel nélkül történő deportálása után
szabadlábra fognak kerülni.„

Esterházyt a szlovák partizánfelkelés híre Budapesten érte. Így is utasí-
totta a Magyar Hírlapot, hogy ne közöljön felkelésellenes cikket. Ez a lap
volt az egyetlen, amely tárgyilagosan tudósított az eseményekről. Ezzel kap-
csolatban Fábry Zoltán a következőket írta: „A felkelés ellen a Magyar
Hírlap egyetlen önálló mondatot sem írt, s az egyetlen lap volt Közép-
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Európában, amely a felkelésről mint hadieseményről tájékoztatott, de nem
használta a »banditák«, »merénylők« stb. kifejezéseket, melyektől hemzse-
gett a szlovák és német sajtó, és melyek használatára feddőn utasította az
itteni propagandaminisztérium, a felkelők néma cinkosának nevezvén.„

Esterházy Holly Jenőn keresztül, aki bizalmasa volt, kapcsolatot épített ki a
felkelés besztercebányai központjával is. Felajánlotta, hogy azon személyek
részére, akik Magyarországon keresztül akarnak eljutni a felkelőkhöz, segít
a magyar vízumok megszerzésében. Ezt az ajánlatot a szlovák közvetítő
félelme hiúsította meg. Esterházy János a bekerített partizánok számára
Budapestről élelmiszer- és gyógyszerszállítást kezdeményezett. A terv
Esterházy részéről való gondos előkészítését bizonyítja, hogy annak meg-
valósítását Lakatos Géza volt miniszterelnök is támogatta. A kezdemé-
nyezés azonban objektív okok miatt végül mégsem jutott el céljához.
A szlovákiai magyarok mintaszerűen kiépített pártszervezete arra is alkal-
mas lett volna, hogy tagjai részt vegyenek a fegyveres ellenállásban. Ez a
gondolat fel is merült a szlovákiai magyar pártvezetők beszélgetései során.
Ugyanakkor tudatosították azt is, hogy ezzel a Vörös Hadsereget támogat-
nák abban, hogy Közép-Európát megszerezze. Esterházy szívesen állt vol-
na a „nyugati szövetségesek felszabadító harca„ mellé, de ebben az időben
már az is világos volt, hogy a nyugati nagyhatalmak „katonailag sohasem
lesznek jelen Közép- és Kelet-Európában„.
A szlovákiai magyaroknak és velük együtt a közép-európai kis népeknek
tehát két alternatívájuk maradt. A németek és az oroszok, vagy ahogy Ester-
házy fogalmazott: „Sátán vagy Belzebub.„

Maradt hát az egyéni helytállás. Röviddel az 1944. október 15-i nyilas
hatalomátvétel után megjelentek Pozsonyban az új magyarországi rendszer
képviselői, és meg akarták kaparintani Esterházy parlamenti mandátumát,
pártját és lapját. A Magyar Hírlap beszüntetve kiadását így búcsúzott az
olvasóitól: „A Magyar Hírlap beszüntette megjelenését. Az olvasó e hasáb
szomszédságában észlelheti, minő okokból. [A nevezett helyen a magyaror-
szági eseményekről olvashatott tájékoztatást az olvasó, M. I.] Befejeződött
egy munka anélkül, hogy véget ért volna értelme és célja. [...] Hisszük, hogy
helytállásunk, melyben épp annyi szándék volt, mint amennyi kötelesség,
nem volt hiábavaló. [...] Búcsúnk nem lehet több a néma kézfogásnál. De ez
a kéz tiszta, becsületes kéz volt.„

A Gestapo a korábbi időben ugyan már felügyelet és megfigyelés alatt tar-
totta Esterházy Jánost, azonban befolyásos magyarországi kapcsolatai
miatt nem kívánta őt eltávolítani, illetve letartóztatni. A nyilas hatalomát-
vétel után mindezt megtehették. Esterházy Lujza elbeszéléséből tudjuk,
hogy Nyitraújlakon, ahol Esterházyék zsidókat rejtegettek, már a hata-
lomátvétel napján megjelent a Gestapo, és átkutatták a kastélyt, gróf Ester-
házyt keresve. Néhány nap múlva ugyanez megismétlődött. Esterházy
Jánost nem találták, mert október 15-től karácsonyig Pozsonyban rejtőz-
ködött.
Az ellene folyó hajszának megvolt az oka, hisz Esterházy 1944 decemberé-
ben már „politikai érintkezésbe„ lépett Szakasits Árpáddal (akit ugyancsak
Esterházy rejtett el a németek elől), hogy a magyarországi szociáldemok-
rata párt felé rögzítse a szlovákiai Magyar Párt antifasiszta magatartását.

413

414

415

416

417

418

419

420

421

A Magyar Párt végnapjai

– –

–

A Magyar Párt végnapjai

[205]



Ez ügyben való, utolsó hivatalos budapesti tartózkodása során, 1944.
december 16-án reggel 7.30-kor a budapesti Szép utca 3-as szám alatti
lakásában Kemény Gábor nyilas külügyminiszter parancsára két detektív
házkutatást tartott, majd letartóztatta, s a rendőrkapitányságra kísérte
Esterházyt, ahol több mint tíz óráig fogva tartották. Miután telefonon
tiltakozott a Külügyminisztériumban, egy Bagosi nevű tisztviselő elé kísér-
ték, aki megfenyegette, mondván, hogy a „Duna széles és mély„. Erre
Esterházy megjegyezte: „Nyíltan is megmondhatta volna, hogy meg akar-
nak ölni.„ Bagosi – Kemény Gábor külügyminiszter kabinetfőnöke – ekkor
közölte vele, hogy „míg le nem mond pártelnöki tisztéről, addig nem engedi
el„.
Ezután a pártelnöki utódként különböző névjavaslatok kerültek szóba,
hogy ki kövesse Esterházyt a pártelnöki székben, amikor a kisebbségi ma-
gyar politikus megjegyezte, hogy miután ő szlovák állampolgár, az utódlás
kérdését meg kell beszélnie a szlovák illetékesekkel is. Bagosi erre azt vála-
szolta, hogy Esterházynak ezt semmilyen kormánnyal nem kell megbeszél-
nie, mert ő ezt a németekkel elintézi, amit a szlovák kormánynak is el kell
fogadnia. Bagosi egyidejűleg azt is követelte, hogy Esterházy a Takarékbank
elnöki tisztjéről is mondjon le. A politikus látva a helyzet tarthatatlanságát,
szabadulása érdekében azzal védekezett, hogy ha nem engedik el, szlovák
állampolgárként kérni fogja a szlovák diplomáciai szolgálat segítségét, amit
később meg is tett. Így került sor arra, hogy dr. Ján Spišiak szlovák nagykö-
vet is interveniált Esterházy szabadon bocsátása ügyében. A politikus, mi-
után ígéretet tett, hogy lemond pártelnöki tisztéről, visszatérhetett Po-
zsonyba. Ekkor, vagyis 1944. december 21-én, amikor jelentkeznie kellett a
magyar nagykövetségen Szálasi megbízottjánál, Ferber Viktornál, kijelen-
tette, hogy ígéretét, mivel azt halálos fenyegetés terhe alatt tette, nem tudja
teljesíteni.
Esterházy nyilasokkal történt konfliktusával kapcsolatban Szita Szabolcs
könyvében olvashatjuk, hogy miután Esterházyt elengedték, további rend-
őri megfigyelését rendelték el, mivel az volt a gyanú ellene, hogy katonatisz-
tekből és arisztokratákból álló ellenállási csoportot szervez.
A magyar nagykövetség munkatársának, Ferber Viktornak újabb fenyegeté-
seire Esterházy végül is megígérte a lemondását, de hozzátette, hogy a párt
alapszabálya szerint erről a párt vezetőségének kell döntést hoznia. A tör-
téntekről azonnal értesítette munkatársait, s közülük Stelczer Lajos párt-
igazgatót bízta meg a vezetőség összehívásával, ami december 27-i dátum-
mal meg is történt. A megbízást azzal egészítette ki, hogy a vezetőség
lehetőleg olyan létszámban jöjjön össze, hogy határozathozatalra képtelen
legyen. A pártalapszabály értelmében ezzel újabb tizenöt napot lehetett
nyerni. Esterházy a hiányos létszámú vezetőség előtt nyújtotta be lemondá-
sát, melyet címmel megjelenő utolsó nyilvá
nosan napvilágot látó írásában indokolt meg. A cikk a következő monda
tokkal zárul:
„Lemondásom nem megfutamodás. Ezen a földön születtem, szívem,
lelkem gyökere annyira ezen a földön él, hogy itt maradok köztetek, és vele-
tek fogom átélni a rossz napokat is.„ A szózatot közlő Magyar Néplap,
mely a Magyar Párt Esterházy által kiadott hivatalos hetilapja volt, e szám
megjelenésével, az Esterházyval vállalt szolidaritás jeleként ugyancsak be-
szüntette megjelenését.

422

423

424

425

426

Szózat a szlovákiai magyarsághoz -
-

[206]



A második ülésen, amelyre 1945. január 13-án került sor, kompromisszu-
mos megoldásként az a döntés született, hogy a vezetőség Esterházy le-
mondását elfogadja, és a párt élére egy öttagú direktóriumot nevez ki, mely-
nek tagjai Pécsi Jenő, Brogyányi Kálmán, Duka-Zólyomi Norbert, Stelczer
Lajos és Garzuly Ferenc voltak. Ezen a megbeszélésen részt vett Szálasi
megbízottja, Ferber Viktor is. A jól előkészített színjáték tétje az volt, hogy
Garzuly Ferenc – Peéry Rezső sógora – ugyan elvállalta az elnöki tisztséget,
de Esterházyval előre egyeztetve három napi gondolkodási időt kért, majd
ennek letelte után bejelentette, hogy mégsem vállalja a megbízást.A taktiká-
zás lényege az időhúzás volt, hiszen a front vészesen közeledett, megindult
Budapest ostroma, a Szálasi-kormány pedig áthelyezte székhelyét Szombat-
helyre. Szálasi Ferenc ide kérette magához Esterházy riválisát, Csáky Mi-
hályt, hogy megbízza azzal, vegye át a Magyar Párt vezetését Pozsonyban.
Ekkor azonban meglepő fordulatként Csáky Mihály megtagadta a kérés
teljesítését. A pozsonyi követségen Ferber tehetetlenségében megtiltotta,
hogy a követség dolgozói Esterházyval találkozzanak, s nemkívánatos sze-
mélynek nyilvánítva őt, kiutasították a magyar nagykövetségről. Ennek
ellenére a magyarországi jobboldali befolyás sohasem tudott érvényesülni a
pozsonyi, illetve a szlovákiai magyarság köreiben. Esterházyt még magához
kérette Hans Elard Ludin, pozsonyi német nagykövet, hogy rávegye őt arra,
nevezze ki maga helyett a párt élére Csáky Mihályt, a politikus azonban ezt
azzal a kivédhetetlen ellenérvvel hárította el, hogy nem tehet semmit, mert
leváltása óta ő a pártban csupán egy közönséges párttag szerepét tölti be.
1945. február 3-án a helyzetet megoldandó újra összeült a Magyar Párt
központi vezetősége, s akkor egy emberként, közfelkiáltással újra Ester-
házyt választotta meg a párt élére. Ezután a német nagykövet, Ludin, újra
magához rendelte Esterházyt, ő azonban levélben közölte, hogy mindaddig
nem lép egyetlen nagykövetség területére sem, amíg a magyar nagykövet-
ségen nemkívánatos személy lesz. A németek támogatásával ezek után
Pozsonyban Magyar Szó címmel még megjelent egy nyilasbarát lap néhány
száma. A lap fejlécén kiadóként SS-Standarten Führer Kurth Eggert, fele-
lős szerkesztőként pedig Dr. Heinrich Klöne volt feltüntetve. A szélsőséges
hangnemtől sem mentes lap megjelenését a pozsonyi magyarság körében
teljes érdektelenség kísérte. Nem csoda, ha ezek után Esterházy utolsó
próbálkozását a Magyar Néplap újraindítására a szlovák hatóságok vissza-
utasították. A háború vége felé úgy tűnik, a kör bezárult körülötte.

A másokért való élés, a bajba jutottak mentése elfeledtette vele, hogy ő
maga is mekkora veszélyben van. Budapest ostromával és pusztulásával
együtt talán saját eddigi életének, eszméinek és alkotásának rombadőlését is
átélhette, legalábbis erre engednek következtetni húga, Mária ekkor íródott
naplófeljegyzései. Március 12-én Újlakra hazatérve, kastélyában részeg
német katonákat talál, akikkel vitába keveredik, majd ezt követően kiutasítja
őket a házból. Március 14-én, saját szülőházának kápolnájában utoljára
szentmisén vesz részt, és szentségekhez járul. További magatartása látha-
tóan előre elhatározott tudatos döntésre vezethető vissza, mint ahogy tuda-
tosan visszautasított minden menekülésre vonatkozó javaslatot is. Ester-
házy Lujza így számol be a németek visszavonulásával kapcsolatos egyik
menekülési lehetőségéről:
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„Március 30. [nagypéntek] délután 2 óra felé János futott be, Schőneich
telefonhívására jött, aki azt üzente neki, hogy a családjának szüksége van rá.
Szemrehányóan kérdezte, hogy minek hívattuk, amikor tudjuk, hogy
kötelessége Pozsonyban maradni. Elmondtam, hogy az ezredes minden-
áron menekülésre akar bennünket rábírni. Most magam is úgy érzem
mondtam Jánosnak , hogy rémületbe ejt a veszély, aminek ki vagyunk
téve... könyörgök, gyere, menekülj velünk, az ezredes katonai autója elvisz
bennünket.
János erre így felelt: Ami engem illet, én nem hagyom el az országot. Nem
akarok a nácikkal egy húron pendülni. Nem akarom Hitlerék segítségével
menteni a bőrömet. És ahogy azt már neked megmondtam, túlságosan
mély gyökereim vannak szülőföldemben ahhoz, hogy el bírnám hagyni!„

Esterházy Lujza, családjának más tagjaival együtt már korábban is mene-
külésre próbálta bíztatni Jánost. Felvetették számára az emigrációban lévő
magyar politikai mozgalomhoz való csatlakozás lehetőségét is. János azon-
ban erkölcsi okokra hivatkozva elhárította ezt a lehetőséget is: „Gyökereim
oly mélyen kötnek ide, hogy nem tudnék idegenben élni. Ott felfalna a hon-
vágy, és elveszteném erkölcsi egyensúlyomat, annyira, hogy már nem tud-
nám szolgálni magyarjainkat. Csak úgy tudok hasznukra lenni, ha itt mara-
dok. […] Bízzunk az isteni gondviselésben.„

Esterházy tudomására jutott az is, hogy Szlovákia német nagykövete a
következőket nyilatkozta: „Ha az események oly mértékben válnak előreha-
ladottá, hogy az orosz hadsereg megközelíti Pozsonyt, akkor a Gestapo
magával viszi Esterházyt, hogy ne maradhasson itt, és ne vehesse fel a kap-
csolatot az oroszokkal.„

A visszavonuló Gestapo valóságos hajtóvadászatot indított Esterházy
János ellen. A háború utolsó napjait úgy tudta átvészelni, hogy menekülnie,
bujkálnia kellett. Egy pozsonyi ismerős család, Reimann Józsefné Albrecht
Karolina Szél utcai házának nagy kiterjedésű pincéjében többedmagával,
nyolc napig volt elzárva a külvilágtól. Bár még mindig lehetősége lett volna
eltávozni, ekkor sem hátrált meg, híven korábban elmondott, most minden
tekintetben beigazolódó szavaihoz: „Mi a történelmünkből megtanulhattuk
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azt is, hogy csak az olyan törekvés jut diadalra, melynek mártírjai vannak.
Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, amelyekben fokozott a
felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és
magunkkal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget. Nem fogunk sem meg-
törni, 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 hir-
dethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétet-
tünk 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 jo-
gaink alapján, annál értékesebb tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek és
annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök
magyar céljainkat.„

A menekülés lehetőségének elutasításáról későbbi börtönévei során is úgy
beszélt, mint aki sohasem bánta meg a maradásra vonatkozó döntését.
Fábry Zoltán minderre így emlékezett vissza: „...a német terrorizmustól és a
Gestapótól ő félt a legkevésbé közöttünk. ...a Gestapo karmai és táborai
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vártak rá is, mint mindnyájunkra, de ugyanakkor készült arra, hogy a fel
szabadítás után, amit türelmetlenül kívánt, le fogják tartóztatni. Hogy egy
forradalomnak micsoda emberi vonatkozásai vannak, azt könyvekből sej
teni sem lehet. Mit kellett egy magyar gróffal és egy »úri nemzettel« végezni,
hogy az oroszokat várja? Hogy nekik drukkoljon, akkor is, ha ez olyan lavi
nát indít el, mely őt egyénileg eltemette?„

Esterházy János politikusi tevékenységére vonatkozóan az önálló Szlovákia
viszonylatában összefoglalásként két, kiemelkedően fontos mozzanatot
kell hangsúlyoznunk. Az egyik Esterházy mindvégig tudatosan vállalt, poli
tikai eszközökkel is kifejezett magatartása a magyar–szlovák egymásrautalt
ság kérdésében. Kétségtelen az is, hogy ennek a magatartásnak a gyökerei a
két világháború közti vagy akár még a korábbi időszakra nyúlnak vissza. Az
önálló Szlovákia idején azonban ezt a tudatosan vállalt magatartást annyi
kihívás, megpróbáltatás és kudarc érte, hogy Esterházynak nem egy alkalma
lett volna a saját eszmerendszeréből fakadó vállalás megtagadására vagy leg
alábbis módosítására. Mégis, a háború utolsó napjaiban következetesen ki
tartott e tettekben is megnyilvánuló álláspontja mellett. Ez visszamenőleg is
más megvilágításba helyezi magatartását olyan kérdésekben, mint a szlo
vák autonómia vagy a szlovák államiság támogatása, netán a teljes revízió
ügyének vagy a reciprocitás értelmezésének kérdése.
Másik hangsúlyos mozzanatként a zsidók deportálása kérdésében tanúsí
tott magatartását emelhetnénk ki. Ebből is talán legfontosabbként arra hív
nánk fel a figyelmet, hogy Esterházyt (a reábízottak, vagyis a szlovákiai
magyarság maradék közösségével együtt), az állami szintre emelt antisze
mitizmus ideológiája és a mögötte felsorakozó, egész Európát, sőt az egész
világot rettegésben tartó erőszakapparátus sem akadályozhatta meg abban,
hogy nyíltan, és saját életét is kockáztatva lehetőségei határain belül fel
vegye a harcot a gyilkos eszmével szemben. Aki ezt a magatartást megpró
bálja relativizálni, vagy korabeli más kisstílű politikai manőverezéssel ös
szemosni, az épp azoknak ad felmentést, akik Esterházyval ellentétben
semmit sem tettek, hanem hallgatólagos magatartásukkal belegyezésüket
adták a pusztító kór terjesztéséhez.
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Új Hírek, 1939. XII. 2., 3. p.
OL-K28. 59-1939-P-20777.
Esti Újság, 1939, karácsonyi szám, 3. p.
Új Hírek, 1939. XII. 24., 1. p.
Új Hírek, 1940. Újévi szám. 1. p.
Új Hírek, 1940. I. 4., 3. p.
Uo.
Új Hírek, 1940. I. 19., 2.
Új Hírek, 1940. I. 28., 1–2. p.
Új Hírek, 1940. III. 14., 1. p.
Új Hírek, 1940. III. 30., 3. p.
Új Hírek, 1940. IV. 9. 1., p.
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Tesnopisecká zpráva o 34. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky, Bratislava 7. mája 1940, 22–26. p.
Ha túléltük a Bach korszakot, kibírjuk a Mach-korszakot is.

Esterházy beszédét meglehetősen élénk reagálás, fütty, asztalcsapkodás, kiabálás, hangzavar kísérte
a szlovák parlament üléstermében. Az elnöknek erélyes figyelmeztetéssel, csöngetéssel kellett több
alkalommal is rendet teremtenie. Néhány közbekiabálást idézünk: Anton Šalát képviselő: Ma-
gyarországon a rádióban is ellennünk szónokolt! Fúj! Közbekiabálás: Majd mindannyian Buda-
pestre megyünk, így képzelte el az autonómiát? Šalát: em kell önnek megszavaznia! Mi magunk
is megszavaztuk volna! Éljen a reciprocitás! Ugyan, ne mentorkodjon itt! A Magyar Házakra
vonatkozó mondandó közben: Csak építse fel, mi majd elkobozzuk őket! Ki kellene magát
gyógyítani a megalomániájából! Amikor megfontoltságra intette képviselőtársait: Csak a ma-
gyarok képesek megfontoltan cselekedni, mi nem!
Tesnopisecká zpráva o 35. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky, Bratislava 15. mája 1940, 22–24. p.
Közbekiabálások beszéde alatt: Ez állandóan kioktat minket! Az illavai tábor ügyében tett fel-
szólalására: Egész Magyarország koncentrációs tábor! Hlinkát is bezártátok a kolostorba!
Látszik, hogy az elmúlt 20 év alatt nem tanult semmit!

Podďumbierski, Jan Gál: Z kalicha utrpenia. Pravda, Komárno, 1947, 191–192. p.
Új Hírek, 1940. VI. 9., 2. p.
Neumann Tibor: Esterházy a Mária-völgyi zarándoklaton. In.: Esterházy emlékkönyv, Századvég,
Budapest, 2001, 92. p.
Új Hírek, 1940. VI. 12., 3. p.
Új Hírek, 1940. III. 24., 1. p.
Új Hírek, 1940. VI. 23., 1–2. p.
Új Hírek, 1940. VIII. 1., 1. p.
Új Hírek, 1940. VIII. 30., 2. p.
SUA-USB-209-22-810.
Tesnopisecká zpráva o 40. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky, v Bratislave 3. júla 1940, 23–24. p.
Tesnopisecká zpráva o 40. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky, v Bratislave 4. júla 1940, 15–16. p.
Janek: i. m., 16. p.
OL-K64-1940-65-575.
Uo.
Új Hírek, 1940 IX. 30., 1. p.
Új Hírek, 1940. IX. 5., 1. p.
Új Hírek, 1940 IX. 13., 1. p.
Új Hírek, 1940. szeptember 26., 2. p.
Tesnopisecká zpráva o 45. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave 24. septembera
1940, 11–12. p.
Tesnopisecká zpráva o 46. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave 8. oktobra 1940,
19–22. p. Közbekiabálások: Dr. Hutka képviselő: A. zsidók magyarosítanak a legtöbbet! Suro-
viak képviselő: Nem fog bennünket állandóan oktatni, mint valamiféle professzor! Hutka: És a
szlovák kolonistákkal mit csináltatok? Germuska képviselő: Ezt Kolozsváron kellett volna el-
mondania.
Uo.
Néhány kiragadott szemelvény a közbeszólásokból: Hutka: A zsidók magyarosítottak a legtöb-
bet! Suroviak: Nem fog bennünket állandóan kioktatni, mint valami professzor! Menjen Bu-
dapestre! Elnök Úr, javítsa ki a szónokot, nem vagyunk Budapesten! Magának aztán van elég
követelése. stb.
Uo.
1940. szeptember 24-én a gyógyfürdők államosítása ügyében szólal fel Esterházy. A pöstyéni
gyógyfürdő izraelita vallású szlovákiai magyar tulajdonosától, Winter Lajostól, érdekeit mélyen
sértve, fillérekért akarták kisajátítani jogos tulajdonát. Esterházy a tulajdonos érdekvédelmével
próbálkozott, mondani sem kell, sikertelenül.
A felsorolt intézmények önfenntartóak voltak. Fenntartásuk nem a szlovák államnak volt köszön-
hető.
Na Stráž! A Hlinka-gárda – karlendítéssel használt – hivatalos üdvözlési jelszava.
Közbekiáltások: Čulen: Mit csinálnának, ha ilyet tenne náluk egy szlovák!? Suroviak képviselő:
Mit tennének ők egy ilyen szlovákkal? Felakasztanák őt azonnal! (zaj.)

Tesnopisecká zpráva o 46. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave 8. októbra 1940,
14–15. p
Új Hírek, 1940. X. 20., 1. p.
Tesnopisecká zpráva o 48. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave 29. októbra 1940, 19. p.
Új Hírek, 1940. XI. 10., 1. p.
Uo.
Tesnopisecká zpráva o 51. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave 26. novembra, 1940.
36–38. p.
OL-K64-1941-65-5.
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Véleményének alátámasztására konkrét példaként a Magyar Párt egy különösen aktív gölnicbányai
vezetőjének esetét hozta fel. Ezt az embert hivatalos rendelettel kiutasították Szlovákia összes
járásából, Árva kivételével. Hát erre én elmegyek a miniszterelnökhöz – folytatta beszédét a
magyar politikus –, és azt mondom: »Mélyen tisztelt miniszterelnök úr, Oravská župa neexistuje,
Árva megye nem létezik, hát kérdem hova menjen ez az ember?« Amikor Esterházy telefonon
felhívta dr. Ambra rendőrigazgatót, és magyarázatot kért a közben inkább Alsókubinba, mint
Illavára költözött magyar pártvezető ügyében, az csak annyit mondott: Aspoň sa ôže vylyžovat ,
vagyis legalább kedvére síelhet. Nohát Uraim – kommentálta az esetet Esterházy –, ez komoly
szó egy hivatalnok, egy komoly, felelősségteljes hivatal részéről! Egy ember, aki a kenyerét keresi, és
aki ha bűnös, akkor tessék ellene eljárást indítani, akkor énmiattam zárják be. De hogy valakit,
kérem szépen, először ilyen hülyeséggel egy nem létező helyre küldjenek – mert, kérem, »okres
Orava« [azaz Árvai járás – M. I.] nincsen. Hiába, akármit fognak csinálni az Ústredná
bezpečnosťon [a rendőrségi központban – M. I.], tanulják meg a földrajzot, vagy legalábbis a
néhány megyének és néhány járásnak a nevét. […] Van – sajnos – kérem, több ilyen eset, amikre
kénytelen vagyok rámutatni.
Tesnopisecká zpráva o 54. zasadnutí Snemu Slovenskei republiky v Bratislave 20. decembra 1940,
57–62. p.
Új Hírek, 1940. karácsonyi szám, 1. p.
Új Hírek, 1940. XII. 22., 4.p.
Új Hírek, 1941. I. 14., 1. p.
Új Hírek, 1941. I. 14., 3. p.
Új Hírek, 1941. I. 1., 1. p.
OL-K64-464-1941-63.
Új Hírek, 1941. III. 14., 2. p.
Esterházy L.: Szívek…, i. m., 120–121. p.
Új Hírek, 1941 IV. húsvéti szám, 1. p.
Tost Lászlót a nyilasok végezték ki 1944-ben.
Felvidéki Újság, Kassa, 1941. VI. 30., 1. p.
Új Hírek, 1941. V. 24., 1. p.
Új Hírek, 1941. VII. 1., 2. p.
Kihallgatási..., 18. p. valamint: SUA On. Lud. 19/47-22.
Peéry: A két..., i. m., 53–54. p.
Tesnopisecká zpráva o 67. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave 22 júla 1941, 19–20. p.
Közbekiabálások: Menjen Budapestre! A szlovák tanítókat is áthelyezik Magyarországon!
Hasonló intézkedések foganatosítását mondta ki a Minisztertanács 1941. VI. 24-i 34. sz. rendelete
a zsidó lakossággal szemben.
OL-K28-266-1941-21-875.
Uo.
Uo.
Filep Tamás Gusztáv mutat rá, milyen éles eltérés mutatkozik Esterházy János és a hivatalos szlo-
vák állami vezetés politikai nyelvhasználata között, amely Jézust igyekezett Hitlerrel összekötni.
Keresztényszocializmus, autonómiaigény, sérelmi politika. In: A hagyomány felemelt tőre. Ister,
Budapest, 2003, 215. p.
OL-K28-266-1941-21-875.
Tilkovszky, Lóránt: Južné Slovensko v rokoch 1938–1945, Bratislava, 1972, 131., 141. p
Új Hírek. 1941. VIII. 15., 2. p.
Peéry Rezső: Debreceni hitvallás. Új Hírek, 1941, VIII. 22., 2. p.
Esterházy János elméleti kérdéseket felvető dolgozatainak és előadásainak ismertetése terjedelmi
okokból nem férhetett bele ennek a könyvnek az anyagába. Felsorolásszerűen azonban érdemes-
nek tartjuk kiemelni Esterházy János külön nyomtatásban is megjelent főbb műveit:

– A csehszlovákiai magyarság kulturális helyzete. Prága, 1937.
– A szlovákiai magyar család élete a második sorsforduló óta. Pozsony, 1940.
– A kisebbségi élet hatása a magyarságra. Debrecen, 1941.
– A nemzetiségek viszonya az államhatalomhoz. Debrecen, 1942.
– Magyar hétköznapok. Pozsony, 1942.
– A kisebbségek gazdasági helyzete. Debrecen, 1943.

A felsoroltakon kívül több kötet előszavát írta, illetve anyagát szerkesztette. Széles körű publicisz-
tikai tevékenységének részleges feldolgozását, Esterházy János: Szerkesztette:
Molnár Imre. Ister, Budapest, 2000, 258. p.
Új Hírek, 1941. VIII. 29., 4. p.
Új Hírek, 1941. IX. 2., 4. p.
OL-K64-1941-65-96.
SUA-USB-209-844-60.
Új Hírek, 1941. IX. 2., 4. p.
OL-K64-1941-65-915.
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Új Hírek, 1941. X. 7., 3. p.
Tesnopisecká zpráva o 73. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave 12. novembra
1941, 15–16. p.
Morháč képviselő bekiabálása: Mondja el Budapesten, hogy ne viselkedjenek így a szlovákokkal!
Mora képviselő: Nem szégyenli magát! Így beszélni? Kékre veritek a szlovákokat! Hutka kép-
viselő: Ezt csináljátok a szlovákokkal is, sőt még rosszabbakat! Morháč: em szégyenkezik
megsérteni a szlovák nemzetet azzal, hogy Iglót emleget? Elnök úr, javítsa ki, kérem a szónokot,
nem vagyunk Magyarországon! Hutka: Ne csináljanak ilyet Magyarországon, akkor itt sem lesz
ilyen!
Esti Újság, 1939. V. 14., 1–2. p.
Új Hírek, 1939. VI. 18., 1. p.
Uo. 3–4. p.
Szalatnai Rezső: Két hazában egy igazsággal. Magvető, Budapest, 1982, 14–16. p.
Szalatnai: A csehszlovákiai...., i. m., 164. p.
Lendvay István: Nomád levele a felvidéki szellem -ről, In: Magyar Nemzet, 1939. II. 28., 4. p.
Ol. K64-1941-65-871.
Magyar Hírlap, 1941. XII. 14., 1. p.
Ol. K64-1941-65-871.
OL-K64-1941-65-867.
Magyar Hírlap, 1941. XII. 16., 1. p.
OL-K64-1941-65-915.
Magyar Hírlap, 1941. XII. 14., 1. p.
Magyar Hírlap, 1941. XII. 17., 1. p.
Tesnopisecká zpráva o 78. zasadnutí Snemu Slovenskei republiky v Bratislave 19. decembra 1941,
30–33. p
A beszéd alatti közbekiabálások: A miéinket sem kérdezték meg Magyarországon, hogy mi a kí-
vánságuk! Magának aztán van elég követelése! Amit maguk a miéinkkel, azt tesszük mi is a ma-
gukéikkal! Morhác képviselő: Miféle Pozsonyt emleget itt. Lenne csak Pesten, szétütött fejjel
repülne akkor! Milyen Eperjes? Ez a nyelvtörvény megsértése! Morháč: Az jobban tetszene
magának, hogy »Szeretne a tót újra magyar lenni!«
Magyar Hírlap, 1941. XII. 22., 1. p.
SUA-Ústredná štatná bezpečnosť (a továbbiakban USB), 209-844-7-23.
SUA-TRZ-1/42/1-59.
SUA-USB, 209-929-65.
SUA-USB, 209-66-69.
SUA-USB, 209-929-49.
SUA-USB, 209-929-58.
SUA-USB, 209-929-6.
Esterházy a találkozó kapcsán csupán ennyit tartott szükségesnek közölni a nyilvánossággal. Való-
jában Peéry Rezső írásából tudjuk, hogy amikor a szlovák kormány kirívóan magyarellenes törek-
véseinek megfékezésére a magyar kormány külpolitikája kevésnek bizonyult, a berlini diplomáciai
békítő beavatkozására volt szükség. Valószínűleg ez esetben is ilyen diplomáciai manőverről eshe-
tett szó a két politikus között. Hívebb emlékezésül. ...Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb
dokumentumon a jogfosztottság éveiből 1945–1948. Összeállítota: Tóth László. Kalligram,
Pozsony, 1995, 78. p.
Uo.
SUA-USB, 209-410-26.
SUA-USB, 209-600-78.
SUA-USB, 209-394-47.
SUA-USB, 209-844-2-116.
SUA-USB, 209-844-2-48.
SUA-USB, 209-444-2.
SUA-USB, 313-29/4, A-41.
SUA-USB, 209-844-52.
OL-K28, 4444-1994-p-1566.
Magyar Hírlap, 1942. III. 17., 6 p.
G. Kovács: A szlovákiai..., i. m., 138–139. p.
A pártregisztrálás után a következő pártkerületekben folyt magyar pártmunka: A

dr. Bárczy Emil vezetésével (helyettese dr. Groó Géza Zólyomból); a
dr. Zsedényi László vezetésével; az dr. Szepesházy Bertalan vezetésével

(helyettese dr. Bóth Tamás); az Csáky Mihály (Szepesmindszent) vezetésével (helyet-
tese Koromzay Frigyes, Igló); a dr. Mertens Alfréd vezetésével (helyettese
Bessenyei György, Migléc); a dr. Borovanszky Antal vezetésével; a

Gyürky Ákos vezetésével; a dr. Justh Ödön (Necpál) vezetésével (helyet-
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tese Csillaghy Gábor, Isztebne); a Vondra József vezetésével. (ez a kerület
több részre oszlott: Nyitrán dr. Hercegh István, Privigyén Brogyáni Gyula, Aranyosmaróton
pedig Valach János vezette a pártot). dr. Neumann Tibor, a
Neumann Ferenc (Főrév) vezette a pártot.
Magyar Hírlap, 1942. I. 23., 5. p.
Magyar Hírlap, 1942. III. 3., 1. p.
Filep Tamás Gusztáv: Peremmagyarok háború idején. In: Filep T. G. –Tóth L.: Próbafelvételek.
Kalligram, Pozsony, 1995, 64–-68 p.
OL-K64, 1941-65-915.
SUA-USB, 209-400.
SUA-USB, 209-487-128.
SUA-USB, 209-410-26.
SUA-USB, 35-904/3-1942.
SUA-USB, 209-526-71.
Szalatnai: Két hazában..., i. m., 16. p.
SUA-USB 209-113.707/II.4/1941
Szalatnai: Két hazában..., i. m., 16. p.
SUA-USB, 209-844-243-44.
SUA-USB, 209-1082-1939.
OL-Küm. Res. Pol., 1940-264.
Új Hírek, 1939. VI. 26., 1. p.
Szalatnai: Két hazában..., i. m., 16. p.
Peéry Rezső: A szlovákiai magyarok második kisebbségi korszakának tanulságai. In: uő: Gondola-
tok a tehervagonban, Kalligram, Pozsony, 1993, 41. p.
A beszéd szövegének eredeti, gépelt változata a pozsonyi Szabados család családi levéltárában ta-
lálható.
SUA-USB, 209-844-2-70.
SUA-USB, 209-844-2-82.
SUA-USB, 209-844-94.
Szent-Ivány Gábor: Graf János Esterházy. Böhlau Verlag, 1995, 183. p.
Peéry Rezső: Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében. In.: uő.: Gondolatok... 66. p.
SUA-USB, 209-916-2.
SUA-USB, 209-844-21 (3623/40-1/1942).
SUA-USB, 209-929-81.
Esterházy J.: A szlovákiai…, i. m., 14. p.
OL. K28-266-1942-P-20-438.
Utalás a szerkesztőség zsidó származású munkatársaira.
SUA-USB, 209-394-62.
SUA-USB, 209-347-68.
Illaván már működött a Szlovák Állam elsőként itt létrehozott koncentrációs tábora, melynek lét-
rehozását és működetését Esterházy több alkalommal is nyilvános bírálat tárgyává tette.
OL-Kül.Res.Pol., 1941/840.
SUA-USB, 209-916-2.
SUA-USB, 209-228-15.
SUA-USB, 209-400-79.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 5., 1–3. p.
Esti Újság, 1938. XI. 28., 1. p.
Uo.
Új Hírek, 1939. IV. 6., 2–3. p.
Esterházy J.: A szlovákiai …, i. m., 8. p.
Nyilatkozat a magyar szlovák viszonyról és a szlovákiai magyarok helyzetéről. FMH, 1939. július
16. 2. p.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 5., 1–3. p.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 14., 5. p.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 16., 3.p
Magyar Hírlap, 1942. IV. 18., 3. p.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 19., 3–4. p.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 21., 3. p.
Magyar Hírlap, 1942. IV. 25., 4.p.
OL. K28-266-1942-P-20-438.
Uo.
Uo.
Uo.
Magyar Hírlap, 1942. V. 5., 4. p.
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A VÉGKIFEJLET



A keleti front közeledtével a szlovák bábállam minden eresztékében re-
csegni-ropogni kezdett. Mindezt nemcsak a Szlovákia feletti hitleri védnök-
ség fokozatos megszűnése okozta, hanem az a tény is, hogy a középosztály
jelentős része, saját jól felfogott érdekében gyorsan végrehajtotta az átállást.
Ennek az irányváltoztatásnak legkifejezőbb megnyilvánulása a szlovák fel-
kelés volt, amelyet „elsősorban az a szakemberi, hivatalnoki, katonai derék-
had tett lehetővé, mely mindkét köztársaságot egyforma szakértelemmel
szolgálta

„
.

Az orosz haderő melynek egységei 1945. március 31-én érték el Újlakot
közel egy hónapig tartó átvonulása kataklizmaként sújtotta az addig békés s
az üldözöttek számára menedéket jelentő Esterházy-kastélyt. Az üldözöt
teket nemrég befogadó családtagok most maguk is menekülni, rejtőzködni
kényszerültek. Esterházy János pozsonyi rejtekhelyén vészelte át a németek
ki- és az oroszok bevonulását. Gyermekeit, Alicét és Jánost, Jilly Ferenc, a
kastély korábbi inasa fogadta be. Ők édesanyjukkal, Serényi Líviával 1945
augusztusában Budapestre költöztek. Esterházy édesanyját és nővérét, Luj
zát a birtok gyümölcsösét gondozó Major család fogadta be. A háború utol
só éve alatt Lengyelországból idemenekült Mycielskiné Esterházy Mária, öt
gyermekével ugyancsak Újlakon maradt, mivel lengyelországi otthonuk
pusztulása után nem volt hová visszatérniük. Őket a kastély egykori
alkalmazottja, Verona Moravčíková rejtegette. Ezt követően mivel a kas
télyba való visszatérés lehetetlenné vált a Mycielski család a volt majorsági
épületek egyik lakásában húzta meg magát. A front átvonultával a kastélyt
előbb a szovjet katonák dúlták fel, majd a falubeliek fosztották ki. Az itt fel
halmozott évszázados szellemi és anyagi értékekből csupán a puszta falak
maradtak. A napokig tartó szabadrablás (vandál pusztítás, könyvégetés) so
rán az értékes berendezéssel együtt elpusztult az Esterházy család e kastély
ban őrzött felbecsülhetetlen értékű könyvtára és levéltára is. A könyvtár
értékesebb darabjait, feltehetően más felvidéki főúri kastélyokhoz hason
lóan a helyszínre érkező kulturális népbiztos, Laco Novomeský oktatási és
népművelésügyi megbízott szállítatta el.
A Szlovák Nemzeti Tanács már a felkelés ideje alatt megalakult, s 1944.
szeptember 1-jei rendeletével, visszamenőleg, más pártokkal együtt az
Esterházy János által vezetett Magyar Pártot is fasisztának nyilvánította,
föloszlatta, vagyonát pedig elkobzásra ítélte. A Beneš-dekrétumok nyomán,
a keleti front előrehaladtával a Szlovák Nemzeti Tanács által törvényileg
szentesített, magyarellenes intézkedések végrehajtása Beneš elnök 1945.
április 5-én közzé tett hírhedt kassai kormányprogramjával kapott zöld utat.
Az országot ezt követően falragaszokra írt hirdetmények árasztották el,
melyeken a német és a magyar lakosság elleni diszkriminációs intézkedések
egész sorát, a vagyonelkobzási rendeleteket stb. tették közzé. „A szöveg kí-
sértetiesen hasonlított a náci plakátokéra, amelyek egykor a zsidó tulaj-
donok elkobzásáról szóltak

„
írta erről az időszakról Esterházy Lujza.

Janics Kálmán történész elemzése szerint „a szlovák fasiszta állam 1942. évi

1

– –

-

-
-

– -
–

-

-
-

-

–

2

3

4

5

ESTERHÁZY LETARTÓZTATÁSA

[223]



zsidóellenes diszkriminációs alkotmánytörvénye szóról szóra ugyanazt
mondta ki, mint az 1945. évi 33-as és 108-as dekrétum a magyarokról: meg-
fosztja őket állampolgárságuktól, és elkobozza vagyonukat

„

Fábry Zoltán antifasiszta baloldali író, a történtekkel kapcsolatos érzéseit
így fogalmazta meg: „Tegnap még Auschwitz volt a kivételes szlovák jólét
ára, ma a magyar kisebbség.

„

A kassai kormányprogram kihirdetése után a Magyar Párt vezetői előbb
levelet, majd részletesen kidolgozott memorandumot nyújtottak be a cseh-
szlovák kormányhoz, illetve a Szlovák Nemzeti Tanácshoz, amelyben kér-
ték a magyarellenes diszkrimináció megszüntetését. Az 1945. április 19-én
Pozsonyban keltezett memorandum szövegében ott található Esterházy
János neve is, olyan kontextusban, amely mindenképp az ő védelmére szol-
gált. Esterházy „tevékenységét a legválságosabb körülmények között fejtet-
te ki, s az adott körülmények közepette ezt a lehető legbecsületesebben
tette

„
A memorandum szövegében szerepel, hogy: „Mi, azok a magyarok,

akik ma ezen a területen élünk, öntudatosan és tiszta lelkiismerettel jelent-
jük ki, hogy 1939. március 14-től napjainkig sem gondolatban, sem tettben
nem vétettünk a demokrácia és a humanizmus gondolata ellen. [...] A szlo-
vákiai magyarok nem tagadják, hogy a trianoni békeszerződés békés reví-
ziója révén kívánták sorsuk jobbra fordulását. Ezt az óhajukat azonban
mindig békés úton akarták elérni, és ez a vágy és politikai cél sohasem irá-
nyult a cseh és a szlovák nép ellen. [...] Fájdalmasan lehangolt minket az,
hogy az újjáéledt állam felelős vezetői valamiféle optikai csalódás követ
keztében a szlovákiai magyarság hatéves magatartását azonosnak érté
kelik a németeknek és ama szlovákoknak magatartásával, akik kéz a kézben
gyalázták meg az emberiesség, az egyenlőség, az igazság és a jogrend örök
törvényeit. Ebből az azonosításból fakadnak számunkra már ma is a véget
nem érő szenvedések és előreláthatólag még az eljövendők.

„

A memorandum ezek után a szlovákiai magyarság demokratikus érzelme-
inek és magatartásának tényeit sorolta fel, majd a következő fájdalmas sza-
vakkal fejeződött be: „Az elmondottakra hivatkozva nem azt kérjük, hogy
ezt a magatartásunkat [...] érdemünkül könyveljék el, és előnyt jelentsen szá-
munkra az új demokratikus Csehszlovák Köztársaságban. De kérjük azt,
hogy igazságosan bánjanak velünk, s a szlovák kormány által elkövetett
sérelmeket orvosolják mind az egyének, mind a közösségek tekintetében.
[...] Éppen ezért kérik az itteni magyarok, hogy részt vehessenek az állam-
építő munkában, és kérik az alkotmányban lefektetett jogaikat.

„

A Csehszlovákiához újra visszacsatolt dél-szlovákiai magyar kisebbség egy-
kori vezetőjével, Esterházyval együtt nagyon is rászorult volna a megfelelő
védelemre, ez a védelem azonban ekkor sem és később sem érkezett meg.
A kassai kormányprogram kihirdetésének másnapján, április 6-án, Ester-
házyt Pozsonyban egy szovjet járőr letartóztatta. Elfogása véletlenszerűen
történt, Pozsony utcáin embereket szedtek össze, hogy különböző köz-
munkákat végeztessenek velük. Pozsonyi magyarok ebben az időben látták
Esterházy Jánost, aki katonai kísérettel, vállán zsákot hordva dolgozott. A
szovjetek később, miután nem találtak reá vonatkozó terhelő adatokat,
április 18-án szabadon engedték őt. Pozsonyi lakosok viszont április 20-án,
Esterházyval már a Szlovák Nemzeti Tanács épületében találkoztak, amint
arra várt, hogy bejusson Gustáv Husák belügyi megbízotthoz. Az esemé-
nyek hasonló lefolyását erősíti meg Esterházy János kihallgatási jegyző-
könyve is, ahol a következőket olvashatjuk:
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Gustáv Husák szlovák belügyi
megbízott átadja az NKVD-nak,
a szovjet titkosszolgálatnak
Esterházy Jánost és Csáky Mihályt
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„1945. április 6-án a Sedlárska (Nyerges) utcában egy orosz katonai járőr
letartóztatott, és a Ferenciek terére, a Mirbach-házba vitt, ahol kihallgattak,
és 1945. április 18-ig fogva tartottak. Akkor minden további nélkül szabad-
lábra helyeztek. Április 20-án, miután odahaza egy kicsit kipihentem ma-
gam, elmentem a belügyi megbízotthoz, dr. Husákhoz, és ott bejelentettem,
hogy állok rendelkezésére, nehogy azt gondolja rólam, hogy valahol rejtőz-
ködöm. Ő azt mondta nekem, hogy jó, hogy jelentkeztem, de neki most en-
gem le kell tartóztatnia. Behívta a civilben lévő biztonsági szerveket, akik
elvittek engem az egykori rendőr-igazgatóság börtönébe, a Benešova utca
42-be, ahol dr. Hojstrič komisszár hallgatott ki. Itt tartottak a börtönben
1945. június 1-ig, amikor is a kerületi bíróság börtönébe lettem átszállítva.

„

Itt 1945. június 22-ig tartották fogva, amikor újra átszállítottak a pozsonyi
rendőrigazgatóság börtönébe, ahol nővére, Lujza is meglátogathatta. Itt
1945. június 27-ig tartózkodott, amikor Heikiš alezredes átszállította a
Kempelen utcában berendezkedő orosz katonai parancsnokságra, ahol
kihallgatták, majd 1945. június 29-én Esterházyt tíz másik magyarral együtt
vonatra rakták, és Budapesten, Bukaresten, Jasin keresztül Moszkvába szál-
lították.

A szlovák belügyi dokumentumok szerint Esterházy Jánost Gustáv Hu-
sák 1945. június 25-én átadta a szovjet hatóságoknak. A pozsonyi szovjet
katonai parancsnokság parancsot adott Esterházy János őrizetbe vételére
azzal az indokkal, hogy „Esterházy szabadlábon kibújhat a vizsgálati eljárás
és a bírói ítélet alól

„
. A szovjet hatóságoknak történő kiadatás okai máig

sem tisztázottak kellőképpen. Esterházy Lujza emlékirata szerint fivére je-
lenléte a magyarokat az országból eltávolítani szándékozó Csehszlovákia

számára akadályt jelentett volna, ezért mielőbb szabadulni igyekeztek tőle.
A szovjeteknek való átadás azért is jelentett kézenfekvő megoldást, mert
köztudomású, hogy „Sztálin támogatta a csehszlovák kormány magyar ki-
sebbséget kiűzni akaró programját

„
. A szovjet szervek Pozsonyban ekkor

kezdték meg más magyar személyek őrizetbe vételét is. Azt, hogy a pozso-
nyi szlovák hatóságok miként bántak Esterházyval és a vele együtt letartóz-
tatott magyarokkal, egy, az általuk Tichy Gusztávnak – a Magyar Párt egyik
volt tisztségviselőjének – címzett, börtönből kijuttatott levél tanúsítja. A le-
velet Neumann Tibor, a pozsonyi pártszervezet elnöke írta.
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Esterházynak a szovjet Gulagból
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„Kedves Gusztikám! E sorok átadójával június 16-a óta együtt voltam, egy
cellában a Vasútigazgatóság (Kempelen u.) pincéjében. Helyzetünk szörnyű,
de erős lélekkel bírom. Családom után való aggódás, éhezés és különféle sze-
katúrák, sőt verés. Már többször próbáltam üzenni, de nem sikerült. Téged
még sikerült megmenteni. Nagyon kérlek, küldj kenyeret, cukrot, zsírt, sza-
lonnát, húst (már két hónapja nem ettem húst) és bármilyen élelmiszert, vala-
mint cigarettát (Detva is nagyon jó) vagy dohányt, cigarettapapírt, gyufát.
Hogyan, azt megmondja e sorok átadója. Mi lesz velünk, nem tudjuk. Min-
dennap reméljük, hogy szabadulunk. Itt van E[sterházy] is. Csókol mindnyá-
jatokat Tibor. Légy szíves kifizetni e sorok átadójának 50.- koronát.

„

Az őrizetbe vételt 1945. június 28-án a letartóztatási parancs követte, ame-
lyet Danyilin alhadnagy, a „7138/3-as katonai csapattest felügyelőségének
felügyelője

„
írt alá. Az elképesztő vádakat összehordó írásos parancsban

többek között az áll, hogy „nevezett 1932 36-ig a Magyar Párt, fasiszta
magyar párt központi bizottságának főtitkára volt, és aktív harcot folytatott
a Szovjetunió és a kommunista párt ellen. A szlovák fasiszta parlament
képviselőjeként 1935-től Németország oldalán minden erejével elősegítette
és népszerűsítette a Szovjetunió elleni harcot. Esterházy János a Magyar
Párt újságján keresztül rendszeresen, az utolsó csepp vérig való harcra
buzdította a magyarokat a Szovjetunió és Vörös Hadserege ellen, és rágal-
mazta a szovjet valóságot. A Magyar Párt központi bizottsága teljes egészé-
ben fasiszta párt, amely Magyarország megszálló pártja volt, az 5. hadoszlop
Csehszlovákia területén, politikai és diplomáciai hírszerzéssel foglalkozott
Magyarország és Németország javára, amit alátámaszt Esterházy János
1945. június 28-i vallomása és az egyéb hivatalos dokumentumok. [...] A
fentiek alapján Esterházy János Pozsony, Carlton Szálló-beli lakost a
LSZFRSZ.UPK 91 c./5. pontja alapján letartóztatom, házkutatást rendelek
el és büntetőeljárást indítványozok ellene

„

Az Esterházyval együtt letartóztatott pozsonyi magyarok elhurcolásáról két
olyan üzenet tudósított, melyet az áldozatok magyar területen a vagonok
rései között dobtak ki. Az egyiket a budapesti Rákos-rendezői pályaudvaron
találták meg, és juttatták el a címzettnek:
„P. Czibók Bratislava Kozia 14. I. posch. Prosím zanieste túto cedulku.
[Kérem, vigye el ezt a cédulát M. I.] Vasárnap júl. 29-én elnökkel
[Esterházyval M. I.] együtt 11-en ismeretlen, esetleg külföldi helyre uta
zunk. Ha belföldre kerülnénk, értesítést küldünk. Forduljatok érdekemben
dr. Zaťko révén dr. Daxner Igorhoz, aki nagyon tisztel, becsül és szeret.
Ártatlanok vagyunk, sosem voltunk fasiszták.

„

A másik cédula, amelyet a pozsony budapesti vasútvonal komáromi szaka
szán egy pályamunkás talált meg, és továbbított Révay Istvánnak [a Magyar
Párt egykori ifjúsági és sportszakosztálya vezetőjének M. I.], így szólt:
„Esterházy Jánost és társait a régi csehszlovákiai Magyar Pártból, Moszk-
vába deportálják. Magyarok, mentsetek meg bennünket!

„
A cédulát meg-

találók az üzenet kézbesítésen túl, már semmit sem tehettek Esterházy és
társai megmentése érdekében.
A családtagok Esterházyék elhurcolásáról semmilyen hivatalos tájékozta-
tást nem kaptak. Esterházy János nővére Lujza, július 6-án, újabb látogatási
engedélyért állt sorba a pozsonyi rendőrség előtt, amikor civilben lévő biz-
tonságiak csaptak le rá, s egy kiutasítási végzést nyomtak kezébe, melyen ez
állt: „Mivel Ön magyar nemzetiségű, ezért pozsonyi tartózkodása nem kí-
vánatos.

„
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meghozó bíróság tagjainak névsora

[226]



Ezek után a volt Tölténygyárban, a magyarok részére felállított internáló-
táborba, majd Pozsony-Ligetfalura vitték rendőri kísérettel. A Ligetfalura
internált pozsonyi magyaroknak, az onnan elűzött németek lakásaiban kel-
lett helyet találniuk.
A magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) budapesti
kirendeltségénél, a csehszlovákiai magyarok kiutasítása és internálása elleni
tiltakozó, június 9-én átadott szóbeli jegyzékében ugyan felhívta a figyelmet
Esterházy és társai letartóztatására és internálására is, a tiltakozásnak azon-
ban semmi foganatja nem volt.
Esterházy János, illetve a vele együtt letartóztatott és a Szovjetunióba hur
colt pozsonyi magyarok, azaz Csáky Mihály, dr. Jabloniczky János, dr.
Neumann Tibor, dr. Párkány Lajos, Lászlóffy Ferenc, Virsik Károly, Szüllő
Sándor, Böjtös József, Birnbaum Frigyes és Teszár Béla 1945. augusztus 20-
án érkeztek Moszkvába. A hosszan tartó, szenvedéssel teli utazás súlyos
fizikai állapotot eredményezett náluk. Eltetvesedve, sebekkel teli vitték őket
a Ljubljanka börtönbe. Ebben a moszkvai büntetetés-végrehajtó épület-
konglomerátumban, Esterházy becslése szerint akkoriban mintegy 10 12
ezer fogoly lehetett összezsúfolva. Azonnal megkezdődött a napi 10 12
ór tartó, testi és lelki kínzással, zsarolással vegyített kihallgatásuk, mely
nek célja a vádlottak megtörése volt. A szeptembertől februárig tartó vizs
gálati fogság idején Esterházy vallatása 684 órán át tartott. A vizsgálat
során az elhurcolt pozsonyi magyarokat szigorúan elkülönítve tartották
egymástól, s csak egy-egy, kínzással kicsikart vallomás alkalmával szembe
sítették őket egymással, hogy ezzel is megtörjék ellenállásukat. Esterházyt a
hamis vádak beismerésére végül azzal a zsarolással tudták rábírni, hogy el
pusztítják, kiirtják az egész családját.
Az elhurcoltak összevont koncepciós perére a 7976-os számú vizsgálati
ügyirat alapján Moszkvában, a Butirszkaja börtönben került sor, ugyanott,
ahol gróf Bethlen István volt miniszterelnököt is fogva tartották ebben az
időben. A börtönben kiállított vádiratban már nem szerepelt Lászlóffy
Ferencnek, a pozsonyi magyarok egykori Mária-völgyi zarándoklata fő
szervezőjének neve, mert ő 1946. február 21-én a moszkvai börtönben be-
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kérvénye a moszkvai
Ljublanka börtön katonai ügyészének
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lehalt a kihallgatások során alkalmazott kínzásokba. A Szovjetunió állam-
védelmi minisztériumának 3. főosztálya 5. alosztályának vezető-helyettese,
Komarov alezredes által jegyzett akta tartalmazza annak a konstrukciós
pernek az anyagát, amelynek vádirata szerint Esterházy János „meggyőző-
déses fasiszta, a szovjet hatalom kibékíthetetlen ellensége, aki hosszú ideig
aktív harcot folytatott a szovjet állam ellen. Igyekezett szítani és meggyorsí-
tani a Szovjetunió elleni háborút. Miután Németország megtámadta a
Szovjetuniót, Németország, Magyarország és Szlovákia fasiszta kormá-
nyainak utasításai alapján propagandát és agitációt folytatott, s tevékenyen
segítette Németországot a Szovjetunió elleni háborúban. Németország
vereségét követően a fasiszta pártfő [azaz Esterházy János M. I.] kádereit
illegalitásba helyezve, ellátta őket pénzzel, a szovjetellenes agitációhoz szük
séges nyomdai berendezéssel, rádiókapcsolattal és fegyverrel. Csehszlová
kia németektől felszabadított területén tovább folytatta a Vörös Hadsereg
elleni harcot, vagyis tehát az 58-4 és az 59-11 RSZFSZR Btk. cikkelyeiben
foglalt bűntettek elkövetésével

„
vádolható.

A vádiratban külön bekezdésben szerepelt, hogy Esterházy utasítására a
magyar sajtóban provokációs anyagokat terjesztettek, az ún. katinyi ügy
kapcsán. A későbbiek során szó esett a „katinyi ügy fotóalbumának és

plakátjainak
„

általa való terjesztéséről is, „amelyekben a németek által a
lengyel tiszteken állati módon végrehajtott kivégzéseket a szovjet ható-
ságoknak tulajdonították

„
. A börtönben, Esterházy valamely „jóakaró-

ja
„

tanácsára kegyelmi kérvényt írt a „katonai ügyész úrnak
„
, melyben

bűneit őszintén megbánva, enyhe bírálatot kért saját részére.
A vádirat egy Kugler János dunaszerdahelyi születésű földmunkás, kom
munista párttag nevű tanúra és más közelebbről meg nem nevezett „doku
mentumokra

„
hivatkozott.

Az Esterházyval együtt Moszkvába hurcolt pozsonyi magyarok ügyének
vizsgálatát a Butirszkaja börtön 5. osztályának vezető-helyettese befeje-
zettnek nyilvánította. A „vádlottak bűnös tevékenységét bizonyítottnak

„

tekintve, az ügyet a „szovjet belügyi népbiztosság 1945. szeptember 18-án
kelt, 162/101-es parancsában foglaltak által vezéreltetve a belügyminisz-
térium különleges tanácsa hatáskörébe

„
utalta azzal a javaslattal, hogy

Esterházyt, Neumann Tibort és Csáky Mihályt ítéljék tíz tíz év javító
munkatáborra és a tulajdonukban lévő érték és pénz elkobzására. Ezen
kívül javasolta, hogy Teszár Bélát, Böjtös Józsefet, Jabloniczky Jánost,
Birnbaum Frigyest és Párkány Lajost nyolc nyolc évi javító munkatáborra
és minden tulajdonukban lévő érték elkobzására, Virsik Károlyt és Szüllő
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Sándort öt öt év javító munkatáborra és a tulajdonukban lévő értékek és
pénz elkobzására ítéljék. A vádirat 1946. április 9-én készült el, április 11-én
pedig jóváhagyta azt a Szovjetunió államvédelmi minisztériuma 3. számú
főosztályának vezetője, Milstein vezérőrnagy, valamint 1946. április 16-án a
legfőbb katonai ügyész is.
A Szovjetunió belügyminisztériuma mellett működő különleges tanács,
ahová Esterházy és társainak ügyét, azaz a 7976-os számú vádirat anyagát
átutalták, 1946. június 10-én hozott határozatot, amelyben gyakorlatilag
változtatás nélkül jóváhagyta a javasolt büntetéseket. Az 1946. június 10-én
kelt, 21. sz. határozat értelmében: „Esterházy Jánost a magyar fasiszta párt-
hoz való tartozásért 10 évre javító munkatáborba kell elzárni. Büntetése
1945. június 27-étől lép életbe. A letartóztatásakor elvett értékeit és pénzét
el kell kobozni.

„

Esterházy Jánost az orosz föderáció büntető törvénykönyvének 58-4. és
58-11. cikkelyei alapján vádolták. A belügyminisztérium különleges taná-
csának határozatát 1946. június 24-én, a kihirdetés napján hozták Esterházy
tudomására. Moszkvai börtönéletének egyik apró kis epizódját, a később
világhírű Nobel-díjas író, Alekszandr Szolzsenyicin elbeszéléséből ismer-
hettük meg:
„Amikor Esterházy gróffal ketten egy cellában raboskodtunk a Ljubljan
kában én, érti, páros napokon hordtam ki a küblit, ő meg páratlanokon, és
a falon függő Börtönszabályzat szerint oroszra tanítottam , a születésnap
ján három, kenyérből csinált gombot ajándékoztam neki minden gombját
teljesen levágták , esküdözött, hogy egyetlen Habsburgtól sem kapott
megfelelőbb ajándékot.

„

1946 májusában a moszkvai börtönben, a második magyar, Jabloniczky
János, a szlovákiai magyar keresztényszocialista párt egyik alapító atyja is
belehalt szenvedéseibe. Társait az ítélet kimondása után egy cellába zárva
tartották, majd ismét elkülönítették egymástól. Esterházy Jánost Neumann
Tiborral és Teszár Bélával együtt július 19-én átszállították a vologdai bör-
tönbe. Innen egy hét múlva Esterházyt egy fogolyszállítmánnyalészakra, a
Komi Köztársaság területén fekvő Knyazs-Pogoszt melletti gyűjtőtáborba
vitték, ahová 1946. július 27-én érkezett meg. Útitársai akik valamennyien
köztörvényes bűnözők voltak, útközben mindenét elrabolták, s ennek kö-
vetkeztében csak egy ócska katonakabát volt az egyetlen tulajdona, mellyel
beérkezett a táborba. Alig egy hónap után, augusztus 15-én továbbszállí-
tották a rakpaszti munkatáborba, ahol kubikos munkára rendelték. A ki-
állott szenvedések következtében szervezete annyira legyöngült, hogy ne-
héz fizikai munkát itt már nem tudott végezni. Ekkor egy porcelángyárba
vezényelték, ahol azonban ólommérgezést kapott. Egy lengyel asszony
által ekkor sikerült első alkalommal életjelet küldenie szeretteinek: „János
kéri, adják tudtára anyjának (Etusnak, gyermekeinek Jánosnak, Alice-nek
és Lulunak), hogy egészséges vagyok. 10-et kaptam. Segítséget kérek. Talán
Cesia segíthetne kijutni. Hitemet nem veszítem. Az Úr Isten és minden
szentjeink segítenek itt. Imádkozom értetek és mindenkiért. Áldalak és ölel
lek mindannyitokat. Bibi.

„

1948. március 7-én már mint súlyos tüdőbajbajost elszállították a Szango-
rodok-Protoka-i kórház-táborba Hogy milyen súlyos állapotban lehetett
akkor, arról egy lengyel fogolytársa feljegyzéséből értesülhetünk, aki a gu-
lagról hazatérve emlékirataiban vele kapcsolatban a következőket jegyezte
fel: „A fogolytársaim közül némelyek kitűntek magas kultúráltságukkal és
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intelligenciájukkal. Ezek közé tartozott egy magyar gróf, Esterházy is, kinek
felesége [helyesen édesanyja M. I.] lengyel származású volt. Magas karcsú
férfi volt, nemes arcvonásokkal. Lengyelül folyékonyan beszélt. A táboron
kívül, egy porcelángyártó műhelyben dolgozott, de a nehéz munkakörül-
ményeket nem bírta ki, s a kórházban meghalt.

„
Esterházy 1949. február

15-ig tartózkodott a Szangorodok-Protoka-i kórház-tábor fűtetlen barakk-
jában pokoli körülmények közepette „csupasz deszkapriccsen, tetvesen,
ahol patkányok szaladgáltak rajta. Magas lázban, éhségben, orvosság nélkül
volt ott

„

Itt találkozott Hetényi Józseffel, a Vas megyéből elhurcolt magyar fiatal-
emberrel, aki ugyancsak tíz év, a szovjet gulagban letöltendő börtönbün-
tetést kapott. Az ő visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a testileg „szánal-
masan lesoványodott

„
, „csont és bőr

„
összetört fizikumú, beteg Esterházy

János „csodálatos türelemmel viselte
„

szenvedéseit, és súlyos tüdőbeteg-
sége ellenére is sugárzott belőle a lelkierő. „Mint egy jó apa

„
, azonnal

hozzáfogott fiatal magyar fogolytársa, az akkor alig húszéves Hetényi
József neveléséhez, tanításához. Saját helyzetével teljesen tisztában lévén,
szenvedéseit népéért való vezeklésként viselte.
A gulag poklaiban eltöltött időről Esterházy János, későbbi csehszlovákiai

fogolytársainak, köztük Paľo Bohuš szlovák írónak is gyakran beszélt. A
gulag-táborokban a politikai elítélteknek akik közé Esterházy is tartozott

együtt kellett élniük a köztörvényes bűnözőkkel. „Ha nem találta fel
magát az ember, ha nem fogadták be a politikaiak, és nem védték meg,
megtörténhetett, hogy eltűnt egy-egy ruhadarabja, akármilyen értéktelen,
szakadozott volt is. S ez, mivel tél volt, könnyen lehetett az utolsó veszte-
sége. A bűnözőkre viszont nem szabtak ki halálos ítéletet. Bármikor meg-
ölhettek bennünket, akár egy apróságért is

„
emlékezett vissza Esterházy, s

arról is beszélt, hogy mennyire ki voltak szolgáltatva a börtönőrök, felügye
lők szeszélyeinek. Helyzetében némi enyhülést jelentett az az egy-két
csomag, amelyet egy időközben elhunyt fogolytársa, egy grodnói lengyel
professzor özvegye küldött számára (zsírt, vajat, cukrot, hagymát stb.), s
ami életben tartotta őt.
Egykori politikustársa, aki osztozott Esterházy gulag-beli sorsában is, a kö-
vetkezőképp emlékezett a lágerben eltöltött időszakra: „Siralmasnál siral-
masabb viszonyok uralkodtak ott. A Közép-Európából idekerült foglyok,
ki gyorsabban, ki lassabban, minden reményüket vesztve fokozatosan
vetkőztek ki emberi mivoltukból, törtek le testileg-lelkileg. Nem úgy
Esterházy. Ahogy süllyedtek a többiek, úgy emelkedett ő, úgy nőtt napról
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napra, és lett közéleti férfiból a szó legnemesebb értelmében: emberré.
Ugyanolyan sanyarú sorsban volt, mint a többi, mégis talált módot, hogy
rajtuk segítsen, megossza elégtelen ebédjét, tanáccsal ellássa őket, és példát
mutasson. Többet tett: mély keresztény hitét, megrendíthetetlen magyar
meggyőződését és határtalan bizalmát az igazság győzelmében, fogolytársai
vigasztalására és felemelésre használta. Levetette az emberi gyarlóságokat,
és csak a magasabb, szentebb célok érdekelték. Egyben maradt önös: le-
küzdhetetlen vágyában hazakerülni szülőföldjére, Nyitra megyébe. De ez a
látszólag önös érzés is lényegében önzetlen volt, mert tudta, hogy Cseh-
szlovákiában még súlyosabb sors vár rá, mint Oroszországban. Mégis erő-
sebb volt a hazához való kötöttsége, mint személyes érdeke.

Közben odahaza, szülőföldjén, Szlovákiában kezdetét vette egy másik
kriminális történet, amely talán még szovjetunióbeli elítélésénél is hátbor-
zongatóbb. Esterházy Husák általi letartóztatása után vizsgálatot indítottak
ügyében, melynek első lépése egy hosszan tartó kihallgatási procedúra volt.
A kihallgatási jegyzőkönyv témakörei (politikai kapcsolatai, szerepe a mün-
cheni és a bécsi döntésben, a Henlein-párthoz és annak fő korifeusaihoz
fűződő viszonya, a Szlovák Köztársaság ideje alatti tevékenysége, a külföld-
ről kapott anyagi támogatások adatai, a Karmasinnal és másokkal való kap-
csolatai, a nyilasokhoz fűződő viszonya, a szlovákiai német képviselettel
fenntartott kapcsolata), azt bizonyítják, hogy a Husák által vezetett Belügyi
Megbízotti Hivatal megkezdte egy, a csehszlovákiai magyar népcsoport
vezetői elleni koncepciós per kidolgozását.
Ezt a látszatot erősítette a csehszlovák rádióban, illetve a szlovák sajtóban
Esterházy ellen megindított lejárató kampány és rágalomhadjárat is. Több
jel is arra utalt, hogy az ellene tervezett bírósági eljárást a Tiso Tuka-perhez
hasonló lefolyású kirakatpernek szánták. Erre enged következtetni az a
néhány korabeli publicisztikai írás is, amely már jó előre igyekezett az ügyet
beharangozni. A Východoslovenská pravda címlapján, nagybetűkkel ez
volt olvasható: A cikk közölte az addig
letartóztatottak listáját, akiket bíróság elé állítanak. Van közöttük miniszter
és képviselő, államtitkár és SS-tiszt, gárdista és püspök, továbbá „az ismert
irredenta és a Csehszlovákia ellen dolgozó képviselő, Ján Esterházy

„
. A

budapesti Szabad Szó a Szlovák Rádió híradása nyomán közölte, hogy azon
szlovák politikusok névsorában, akiket „politikai múltjuk miatt néhány
napon belül a szlovák népbíróság elé állítanak

„
, ott szerepel Esterházy

János gróf, a szlovákiai magyarság vezére is.
A magyar miniszterelnök, Dálnoki Miklós Béla hivatalos feljegyzésben,
1945. május. 8-án kapott értesítést Esterházy János és Csáky Mihály letar-
tóztatásáról. A miniszterelnök másnap utasította a külügyminisztert, hogy
„megfelelő módot keressen fent nevezettek internálásának megszüntetésé-
re, illetve szabadon bocsátásuk kieszközlésére

„
. A magyar miniszterelnöki

hivatal értesülései szerint a „szlovák politikai rendőrség által lefogott
„

Esterházyt „Szlovákia első számú háborús bűnöseként akarják a szlovákság
elé prédául dobni és elítélni

„
. Mi több, a hivatalnak arról is voltak in-

formációi, hogy az Esterházy ellen lefolytatandó „kirakatpert
„

a pozsonyi
Vigadó nagytermében szándékoznak megtartani. A hírek egyik forrása a
pozsonyi magyarokkal rendszeres kapcsolatot tartó Holly Jenő volt, aki
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elmondta, hogy a pozsonyi törvényszék fogházában ülő Esterházy, akinek
„nevét Szlovákiában ki sem szabad ejteni

„
, gyakorlatilag mindentől és

mindenkitől el van szigetelve. Holly olyan gyűlöletet érzékelt Pozsonyban,
hogy a magyar külügyminiszterrel, Gyöngyösi Jánossal közölte: „Félő,
hogy Esterházyt még fel is akaszthatják a megvadult szlovákok.

„
A helyze-

tet nehezítette, hogy a börtönben lévő pártelnök „pénze felett nem rendel-
kezhet, sorsát nem irányíthatja, nem könnyítheti. Félő, hogy védőt sem fog
kaphatni, mert szlovák ügyvéd nem vállalja védelmét, magyar ügyvéd pedig

miután a magyar ügyvédeket mind törölték az ügyvédek listájáról
nincs, illetőleg nem működhet

„
Ez utóbbiak akik a politikai per időpont-

jának június végére való kitűzését is tudni vélték már véleménye szerint
Esterházy a legenyhébb változat szerint is „15 évi fegyház

„
büntetést kap-

hat. Gyöngyösi János, magyar külügyminiszter azonban nem látta ilyen
tragikusnak Esterházy helyzetét. Véleménye szerint bizonyíthatóan német-
ellenes magatartása miatt „az oroszok nem fogják engedni, hogy a szlová-
kok Esterházy életében kárt tegyenek

„
. Ő abban reménykedett, hogy kül-

földi, elsősorban amerikai nyomására „a csehszlovák központi kormány
meg fogja változtatni eddigi magyarellenes magatartását

„
, ami nyilván kiha-

tással lesz az Esterházy-ügyre is.
A magyar miniszterelnöki hivatal több próbálkozást is tett Esterházy meg-
mentése érdekében. Elsősorban többoldalas ún. „mentőanyagot

„
készített,

amelyet azzal a kéréssel juttatott el a Szövetségi Ellenőrző Bizottsághoz,
hogy az „eszközölje ki, hogy az anyag Esterházy bűnperének tárgyalásán
előadassék

„
. A szóban forgó dokumentum Esterházy politikai magatartását

foglalta össze 1938 előtt és után. Mentésére a magyar külügyminisztérium
részéről ezen kívül még három irányban történtek próbálkozások. Ilyen volt
az angolszász misszióktól való segítségkérés, majd bizonyos vatikáni kap-
csolatok felhasználása került napirendre, de felvetődött az a lehetőség is,
hogy Esterházy kiszabadulása érdekében a magyar hivatalos szervek „fo-
golycsere

„
egyezséget ajánlanak fel Csehszlovákiának. E próbálkozásokat

azonban eleve meghiúsították az Esterházy és társai Szovjetunióba való
elhurcolásáról érkező hírek, amelyek a lehetőségeit tekintve amúgy is nehéz
helyzetben lévő magyar diplomácia mentési kísérleteit teljesen megbéní-
tották.
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A bírósági tárgyalás előkészületeinek tényét az 1945. június 22-én, a po-
zsonyi politikai rendőrség fogdájában fivérét meglátogató Esterházy Lujza
emlékirata is megerősíti. Akkor még egyikük sem gondolhatta, hogy ez lesz
életük utolsó találkozása. Esterházy már tisztában volt azzal, hogy politikai
per vár rá, és nyugodt hangon közölte nővérével: „Tudom, hogy az ügyész a
fejemet akarja! Kész vagyok meghalni, ha kell. De védekezni fogok minden
erőmből. Bizalommal várom a peremet. Valaha a csehszlovák bíróságok
előtt mindig szabadon védekezhetett az ember.

„
Majd arról beszélt, ha kien-

gedik, dolgozni fog, hogy családját el tudja tartani.
Néhány nappal később, 1945. június 25-én, egy Pozsonyban keletkezett
dokumentum szerint Gustáv Husák azonban arra utasította František
Lipka nemzetbiztonsági parancsnokot, hogy Esterházy János képviselőt és
Csáky Mihályt adja át Csajkin (Chajkin) szovjet alezredesnek. A néhány so-
ros utasítás szerint a szovjet tiszt a nevezetteket csak „kölcsön veszi

„
, azaz

kihallgatja őket, majd legkésőbb tíz napon belül visszaadja őket a nemzet-
biztonság parancsnokságának. A két magyar politikus kiadatására június 27-
én került sor.
A következő jó egy évvel a kiadatás után kelet ezett dokumentumban a
Nemzeti Bíróság felszólítására a belügyi komisszár, Jozef Hoistrič arról ad
számot, hogy 1945-ben ugyan kihallgatta Esterházy Jánost, de a kihallgatást
nem tudta befejezni, mivel a „csehszlovák hadsereg képviselői

„
az addigi

iratokkal együtt „átvették
„

a politikust. A rendelkezésünkre álló hivatalos
dokumentumokban ettől kezdve Esterházy úgy szerepel, mint aki ismeret-
len helyen, „tehát feltehetően szökésben van

„
Erre az aljas színjátékra

nyilvánvalóan azért volt szüksége a hatalomnak, hogy az Esterházy ellen
megindított bírósági eljárást ne kelljen leállítani. A kollektív bűnösség vád-
jával elítélt magyarság vezetője ellen így távollétében, azaz is
ítélkezni lehetett. Amennyiben ugyanis tartózkodási helye nyilvánvaló, a
pert félbeszakítva, előbb a hazahozatalához szükséges intézkedéseket kel-
lett volna megindítani. De ezt a csehszlovák kormány csak az ítélet kimon-
dása után látta időszerűnek. Elítéléséhez tehát közvetlen érdeke fűződött a
beneši politikai hatalomnak. Ezt a veszélyt jól érzékelték az akkor még
Pozsonyban tartózkodó magyarok; Szalatnai Rezső erre figyelmeztette Es-
terházy nővérét, Lujzát. Szilárd Marcell, a Magyar Párt egykori alkalma-
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zottja s támogatottja így nyilatkozott e kérdésről: „Ha Jánost halálra ítélik, a
kormány el tudja hitetni a világ közvéleményével, hogy a magyar kisebbség
(mely mindenben követte Jánost) tönkretétele és kiűzése is teljesen jogos.

„

Esterházy távollétében az egykor általa megmentett cseh, zsidó és más nem-
zetiségű személyek sem tudtak tanúskodni védelmében. Ha ugyanis ők tisz-
tázzák a magyar politikust az ellene felhozott vádak alól, akkor az általa
vezetett népcsoportot sem lehetett volna a fasizmus vádjával kollektíve
elítélni. Ugyanakkor Esterházy János kiállása, bátorsága és politikai képes-
ségei szinte természetes módon predesztinálták őt a további vezetői szerep-
körre, amit csak a közéletből való kiiktatásával lehetett megakadályozni.
A Szlovák Nemzeti Bíróság tehát a „megfontolt szándékkal

„
előre kitervelt

forgatókönyvnek megfelelően 1947. június 10-én elfogatóparancsot adott
ki az „ismeretlen helyen

„
, feltehetőleg „szökésben

„
lévő Esterházy János

ellen. A parancs tartalmazta Esterházy személyleírását, valamint azokat a fő
vádpontokat, amelyek a letartóztatás alapját képezték. Ezek a következők
voltak:

1. szerepe volt Csehszlovákia szétbomlasztásában;
2. támogatta a náci Németországot és a Horthy-Magyarországot, va-

lamint megkárosította a Szovjetuniót;
3. részese volt a Szovjetunió elleni hadüzenetnek;
4. kiszolgálta a fasiszta rendszert, ezért kollaboránsnak tekinthető.

A felsorolt vádpontok az ellene lefolytatott bírósági perben is a vád tárgyát
képezték. Az ellene kiadott elfogatóparancs mintegy fenyegetésként azt is
előre jelezte, hogy „az érvényes törvények szerint e vádak alapján harminc
évi szabadságvesztésre vagy akár halálra is lehet ítélni a vádlottat

„
.

A Szlovák Nemzeti Bíróság ugyanekkor elfogatóparancsot adott ki Ester-
házy János ellen, aki a parancs szerint „megszökött és valószínűleg külföl-
dön tartózkodik ez utóbbi feltevés, mint tudjuk, akkor már valóság volt ,
ezért szükségesnek látszik, hogy az illetékes szervek körözést rendeljenek el
felkutatása érdekében, s amennyiben nyomára bukkannának, azonnal le kell
őt tartóztatni és a legközelebbi börtönépületbe szállítani

„
A bíróság egyút-

tal felkérte a Belügyminisztériumot, hogy a háborús bűnösökkel foglalkozó
ENSZ-bizottság mellett működő csehszlovák képviselő útján vétesse fel
Esterházyt a háborús bűnösök nemzetközi listájára. Az elfogatóparancs
kiadását rövidesen követte a Nemzeti Bíróság közvádlója, dr. Arnošt Barát
és fővádlója, dr. Ivan Roháček által aláírt vádirat megszerkesztése. A vádirat
szerint mivel a vádlott feltehetően külföldön tartózkodik, az ügyész javasol-
ja a pernek a vádlott távollétében való lefolytatását.
A Szlovák Nemzeti Bíróság ügyészének felszólítására a Belügyi Megbízotti
Hivatal szabályszerűen tájékoztatta a főügyészt, hogy Esterházy Jánost
1945-ben átadták a szovjet hadsereg képviselőjének, és ezért valószínűnek
tartja, hogy Esterházy a Szovjetunióban tartózkodik, ám a dokumentumból
az is kiderül, hogy a Belügyi Megbízotti Hivatalban minderről semmiféle
hivatalos irat nem található. A megbízotti hivatal arról is tájékoztatást adott,
hogy 1947. augusztus 14-én átiratban kérte Clementis külügyi államtitkár-
tól, hogy a csehszlovák külügyminisztérium hivatalos úton kérje ki Ester-
házy Jánost a Szovjetuniótól, mivel valószínűsíthető, hogy a szovjet hatósá-
gok oda szállították őt.
A kikérés tényét és várható eredményét figyelmen kívül hagyva, a Nemzeti
Bíróság azonnal kijelölte a bírói testületet. A folyamat megindulásáról tudo-
mást szereztek Esterházy még Szlovákiában lévő hozzátartozói, s ügyvédet
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próbáltak keresni a per lefolytatásához. Mivel a magyar nemzetiségű ügy-
védek működését a beneši dekrétumok miatt már betiltották, a család kéré-
sére egy jó nevű, befolyásos cseh ügyvéd, Jiři Křížek vállalta el Esterházy
védelmét. A Nemzeti Bíróság a család kérelmét elutasítva (azon a címen,
hogy a vádlott családja nem rendelhet védőt), védőként hivatalból kirendel-
te, dr. Maria Čikvanová-Starát, akit 1947. szeptember 6-án értesítettek az
ügymenetről, a vádiratot azonban csupán öt nappal a tárgyalás előtt kapta

kézhez. Az ügyvédnő szinte postafordultával kérte az ügy azonnali leállítá-
sát, arra hivatkozván, hogy a vádlottat a törvény szerint, mielőtt elítélnék, ki
kell hallgatni. Az ügyvédnő a Szlovák Nemzeti Bírósághoz címzett követ-
kező beadványában javaslatot tett a hiányos vádirat kiegészítésére. Ezért hét
pontban tucatnyi olyan személyt sorolt fel, akiket a kérdéses ügyben ki kell
hallgatni. A meghallgatandó személyeknek a következő kérdésekben kellett
volna nyilatkozniuk:
1. arra vonatkozólag, hogy Esterházy János a németeknek, Hitlernek és

a nácizmusnak az ellensége volt, és meg volt győződve, hogy a néme-
tek elvesztik a háborút és Csehszlovákiát a régi határai között fogják fel-
újítani;

2. arra vonatkozólag, hogy bár a német hadsereg katonái hosszú időn ke-
resztül a vádlott újlaki kastélyában voltak elszállásolva, a vádlott mégsem
használta ki ezt az alkalmat, és semmilyen kapcsolatba nem lépett a né-
met hadsereg házában lévő tagjaival;

3. arra vonatkozólag, hogy Esterházy segített több jelentős politikai sze-
mélyiségnek köztük Viest tábornoknak abban, hogy Magyarorszá-
gon keresztül nyugatra tudjanak menekülni;

4. arra vonatkozólag, hogy segített a Magyarországhoz csatolt szlovákok
jogainak kiharcolásában, és mindig energikusan lépett fel az érdekükben;

5. arra vonatkozólag, hogy a vádlott ellene volt Szlovákiában a nyilas párt
létrehozásának;

6. arra vonatkozólag, hogy a Grenzbote és más lapok is támadták Ester-
házy Jánost, aki egyedül nem szavazta meg a parlamentben a szlovák
zsidótörvényt;
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7. arra vonatkozólag, hogy a vádlottnak a szlovákkérdés megoldására vo-
natkozólag milyen elképzelései voltak a korábbi Csehszlovák Köztársa-
ság ideje alatt.

A bíróság ügyésze, jóllehet a per kimenetele szempontjából sorsdöntő
kérdésekről volt szó, az ügyvédnő mindkét beadványát elutasította. A Szlo-
vák Nemzeti Bíróság még aznap, tehát 1947. szeptember 16-án – egy keddi
napon –, megtartotta a tárgyalást. A bíró hadarva ismertette az Esterházy
elleni terhelő bizonyítékokat: célirányosan kiragadott részleteket a szlovák
parlamenti felszólalásaiból, újságcikkeiből stb. Jellemző, hogy egyéb terhelő
adat híján fejére olvasta, hogy Esterházy Bratislava helyett mindig a Po-
zsony kifejezést használta, s hogy 1943-ban Poprádon a szlovák államot
„szélhámosságra épülő svindlinek

„
nevezte. A tárgyaláson jelenlévő

Szalatnai Rezső ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a bíró „a fasizmus
legbátrabb és legvakmerőbb bírálatát is terhelő adatként fogta fel

„
. A vé-

dőbeszédében dr. Mária Čikvanová-Stará felsorakoztatta a vád állításait
cáfoló tényeket (nem vett részt, s nem volt jelen a szlovák autonómia és ön-

állóság létrehozásában, nem működött együtt sem Hlinka Néppártjával,
sem Tisóval, sem Karmasinnal. Felszólalásaiban nyoma sem volt a fasiszta
ideológiának, pártja érdekvédelmi alapon működött, ellene szavazott a
zsidótörvénynek, cseh és szlovák hazafiakat is mentett stb.), majd kérte,
hogy a bíróság Esterházyt ugyanolyan elbírálásban részesítse, mint a
szlovák parlament más képviselőit, akiket felmentettek a felelősségre vonás
terhe alól. A védőnő meghallgatását követően a bírák mintegy 15 percnyi
tanácskozás után, egyetlen ellenszavazat, illetve ellenvetés nélkül mondták
ki a halálos ítéletet.
Az erről szóló jegyzőkönyvet Karol Bedrna, a kerületi bíróság tanácsának
elnöke, valamint Milan Oravec, Ladislav Berec, Jan Demijan, Andrej Bagar
(a Szlovák Nemzeti Színház tagja), dr. L'ubomír Černo (miniszteri tanácsos)
és Vojtech Petráš ülnökök jelenlétében és össz-szavazatával Alfréd Billinger
bírósági jegyzőkönyvvezető készítette el.
Az ítélet a maga nemében párját ritkító dokumentum, hiszen magával
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Esterházy Jánossal csupán másfél oldalon foglalkozik. A szöveg ugyanis
túlnyomó részében Magyarország fasizmust támogató, háborús szerepét
bizonygatja, aprólékos részletességgel és gyűlölettől sugárzó hangnemben:
„A felelős magyar államfő a [...] nemzetközi fasizmus politikai, ideológiai és
katonai céljaival kollaborált. E húsz évig tartó kollaboráció szimbolikus
aktusa az volt, amikor Horthy Miklós fehér lovon bevonult Komáromba és
Kassára, a már említett tragikus 1938. novemberi napokon. E mű létre-
jöttében, hosszan tartó politikai tevékenységével jelentős szerepet vállalt
saját bevallása szerint a minden egyes magyar kormány szolgálatában álló,
álnok, hazaáruló Esterházy vádlott.

„
Befejező indoklásként arra is kitért,

hogy Esterházy esetében a kötél általi halálbüntetésre azért van szükség:
„...mert az agyonlövetést általában becsületes halálnemnek tartják, de az
eljárás során nem merültek fel olyan körülmények, amelyek a halálbüntetés
végrehajtásának ilyen módját indokolnák.

„

A halálbüntetés indoklásával kapcsolatban elhangzott egy másfajta, nem
hivatalos vélemény is (amely valószínűleg a legközelebb állt az igazsághoz),

méghozzá a Szlovák Nemzeti Bíróság elnökének, Igor Daxnernek a szá-
jából. Róla írták azt az 1945-ben Szovjetunióba hurcolt pozsonyi magyarok,
hogy nagyon tiszteli és szereti őket. A per befejezte után, dr. Anton Rašla
ügyész azon kérdésére, hogy miért kellett ilyen szigorú ítéletet hozni Ester-
házy ügyében, Daxner válasza ez volt: „Ugyan, hiszen ő egy magyar!

„

Az ítéletet a szlovák lapok is ismertették, de még az ellenzéki Demokrata
Párt lapja, a Čas sem hozott fel Esterházy védelmében egyetlen, ítélettel
szembeni ellenérvet sem. Annál inkább megtették ezt az Amerikában meg-
jelenő emigráns lapok. Az East Europe című politikai lap, amely „This is
murder…

„
címmel hosszú cikket szentelt Esterházy elítélésének és korábbi

politikusi ténykedésének. A védő, dr. Čikvanová-Stará, még az ítélet meg-
hozatalának napján kegyelmi kérvényt nyújtott be a Nemzeti Bírósághoz,
amelyet három indokkal támasztott alá. Az első az volt, hogy Esterházy
védte a zsidókat, a második, hogy közreműködött az üldözöttek megmen-
tésében, a harmadik, hogy segített a magyarországi szlovákoknak.
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A tanács elnöke, Karol Bedrna, a koncepciós perek hírhedt vérbírája, a
kegyelmi kérvényt 1947. október 20-án kelt határozatában elutasította, s
annak a köztársasági elnökhöz való továbbítását megtagadta.
Az Esterházy elleni perben, az ügyet levezető bíróság egyebek mellett meg-
sértette a legalitás, a közvetlenség és a személyes jelenlét eljárásjogi alap-
elveit, valamint az önvédelem jogát. A hatályos törvény szerint „az eljárást a
távollévő vádlott előállításáig be kell szüntetni

„
. Az ítélet meghozatala tehát

eleve törvénytelen volt. Mindebből egyértelműen levonható az a követ-
keztetés, hogy a bíróság politikai parancsot végrehajtva justizmordot köve-
tett el.
Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, mi szükség volt erre a rendkívüli
sürgősséggel meghozott, a vádlott távollétében kierőszakolt halálos íté-
letre?
Az első, a legkézenfekvőbb válasz a szlovákiai magyarság jogfosztottsága
által adott helyzetéből következtethető ki. Balassa Zoltán, a kérdés egyik
szlovákiai magyar szakértője így írt erről: „Erre a justizmordra, súlyos bírói
tévedésre azért volt szükség, mert el akarták hitetni a világ közvélemé-
nyével, hogy a gróf fasiszta volt, és mivel a magyar kisebbség őt követte, ezt
a bélyeget rá lehetett sütni az egész népcsoportra.

„
Vladimír Clementis,

csehszlovák külügyminiszter, miután Esterházy Lujza fivére esete kapcsán
Párizsban kérdőre vonta, ezt a feleletet adta: „Azért lett volna államérdek
visszakapnunk Esterházy Jánost, mert az ő pere bizonyítékot nyújtott volna
arra, hogy a magyar kisebbség bűnös Csehszlovákia tönkretételében.

„

Az Esterházy-ügy ilyetén való kezelését támasztja alá a hivatalos szlovák
szervek azon sietve megindított kezdeményezése, hogy Esterházyt, az
ítéletre hivatkozva felvetessék a háborús bűnösök nemzetközi listájára, s
ennek érdekében a Csehszlovák Kormány már 1947 októberében kérte a
Szovjetunió külügyminisztériumától Esterházy János kiadatását.
A korszak politikai-koncepciós ítéleteit vizsgálva Janics Kálmán viszont
arra a véleményre jutott, hogy „Esterházy Jánost nem nemzetközi vád vagy
a retribúciós törvény alapján fogták perbe, hanem az akkor már kibon-
takozóban lévő gottwaldista koncepciós hatalmi bűnözés keretében

„

A pert megelőzően áprilisban ugyanis már befejeződött a Tiso-per, amely-
nek halálos ítélete „a szlovák társadalom többségének dühét váltotta ki

„
,

hátterében pedig már zajlott a Szlovák Demokrata Párt felszámolását célzó,
politikai perekkel tarkított általános támadás. Ezek alapján Janics Kálmán
úgy véli, hogy „a (magyarellenes) szlovák közhangulat megnyugtatása ér-
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dekében építették bele a sztálinista hatalmi megmozdulásba az Esterházy-
pert

„
. Esterházy János halálra ítélésének napja állítja a szerző egyúttal a

demokratikus pártok elleni kommunista uszítás tetőpontjának a napja is
volt. E korabeli történelmi tényekre épülő véleményből az a következtés
vonható le, hogy mindezzel együtt még súlyosabbá vált Esterházy helyzete,
aki ettől kezdve már osztályalapon is a rendszer ellenségévé vált.
Ezzel némileg ellenkező nézetet vall Bohumil Doležal, cseh történész, aki-
nek 1996-ban keltezett véleménye szerint azért kellett sietni a halálos ítélet
meghozatalával, mert még érvényben volt a népbírósági törvény, amelynek
ürügyén (visszafordíthatatlanul) gyorsan el lehetett intézni a dolgot. S va-
lóban, Esterházy János perére az 1945 óta zajló népbírósági ítélkezési folya-
mat utolsó aktusaként került sor! Doležal még hozzáfűzi: „Esterházy 1947-
es elítélésével azért kellett akár komoly eljárási hiba elkövetése árán is
sietni (ti. nem vették figyelembe a perrendtartás 30. §-ában lefektetett
»Eljárás a vádlott távollétében« szabályt), mert a népbíróságokról rendelke-
ző 33. sz. rendelet csupán 1947. december 31-ig volt érvényben. Esterházy
kikérése és hazakerülése ebbe az időhatárba sehogy sem fért volna bele.

„

S végül utolsó érvként érdemes felhívni a figyelmet arra a véleményre is,
melyet Anton Rašla fogalmazott meg, aki a korszak politikai perei közül a
„nemzeti típusú ítéletalkalmazás példájaként

„
emeli ki az Esterházy felett

kimondott halálos ítéletet. A pert előkészítő sajtókampány mint erre már
korábban utaltunk a Tiso-perrel megegyező kirakat-eljárást várt az Ester
házy ügyben is. Amennyiben tehát Jozef Tiso halálos ítélete bizonyos szem
pontból az egész szlovák nemzetet büntetni kívánó jogi aktusnak számított
(s ezt a közvélemény így is értékelte), úgy Esterházy személyében a magyar
nemzet egészének elítélését kívánták csehszlovák részről demonstrálni.
Ezt a véleményt a peranyag a vádirat éppúgy mint az ítélet teljes mérték
ben alátámasztja, amely szinte másból sem áll, mint a Horthy-rendszer kí
méletlen ostorozásából és elítéléséből. Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg
Anton Rašla: „Hát ezt a szemléletet kellene már végre meghaladni, s meg-
győződésem, hogy ez a legtöbbet a szlovák közéletnek, a szlovák tisztánlá-
tásnak használna!

„

Fábry Zoltán ugyancsak „nemzeti kérdésként
„

értelmezte az ítélet kimon-
dását. Ezért is fogalmazott első felindultságában a következőképpen:
„Megrendülten, tehetetlenül és szívütötten állunk az ítélet előtt. Az igazság
újra csatát vesztett Szlovákiában. Halálos ítélet: mentő körülmény nélküli
végkonklúzió. Kötélhalál: aljas indokból elkövetett tett megbélyegzése. És a
tempó és a gyorsaság, amivel ezt az ítéletet keresztülhajszolták, egyetlenegy
tárgyalás subája alatt. Micsoda nemzet ez! A nyílt fórumon, a világ színe
előtt micsoda bátorság, mekkora arcátlanság így hazudni. Hitler tanulni
jöhetne! Nemhiába volt Szlovákia a Führer mintaállama. Most fölülmúlta
mesterét is. A Karmasin által dirigált Mach Sándor csak a politikai szabad-
ságtól fosztotta meg Esterházyt és pártját. A Hitler legyőzésével keletkezett
új állam, ez az állítólagos antifasiszta és demokratikus alakulat, továbbmegy,
és a fasizmus szlovákiai egyetlen ellenlábasát fejvesztésre ítéli. Ez tiszta gyil-
kosság, de a bírák ugyanakkor nem tudják, hogy öngyilkosság is; a szlovák
nemzet a szlovák antifasizmus ezzel az ítélettel kimondta önmaga felett az
erkölcsi halálos ítéletet. A bűntudat teljes hiánya judíciumhiányra utal. Ez az
ítélet történelmi példa és erkölcsi elmarasztalás. Mach 30 éves büntetése és
Esterházy halálos ítélete kötetek helyett beszél. A szlovák nemzet újra fel
van mentve. Újra felmentette magát mások befeketítésével, föláldozásával.
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Meddig tarthat büntetlenül az ilyen játék? Az áldozatok újra a szlovákiai
magyarok, mert Esterházy személyében az egész szlovákiai magyarság nya-
kára dobtak kötelet. A szlovákiai magyarok alkotják a bűnbakot, mely a na-
gyobb szlovák bűnöket hatálytalanítja.

„

Szalatnai Rezső Esterházy halálos ítéletéről szóló tudósítását a Magyar
Nemzet már csak név nélkül közölhette. Az egyeduralomra törő magyar-
országi kommunista politika számára ugyanis Esterházy személye már egy-
re kényelmetlenebbé vált. A magyar kormány a tiltakozás helyett igyekezett
elhatárolni magát Esterházy esetétől. Még jóval a halálos ítélet kihirdetése
előtt Betlen Oszkár a Szabad Népben ezt a folyamatot azzal jelezte, hogy
írásában egyszerre bírálta Esterházyt, s az ügyében szót emelő Fábry Zol-
tánt és társait is: „Fábry és vele a szlovákiai magyar antifasiszták nagy múltú
táborának világos látása megzavarodott! […] Fábry mintha azt bizonyítaná,
hogy az egész szlovákiai magyarság, MÉG ESTERHÁZY JÁNOS GRÓF
IS, antifasisztává lett! […] Óvakodnunk kell attól, hogy a kevésbé reakciós
Esterházyra, a hitlerbarátság félútján való megállásra hivatkozzunk […]
mert ez »a mi ügyünket« nehezíti

„
A mi ügyünk pedig, ma már talán nem

titok, korántsem Esterházy vagy a szlovákiai magyarok sorsának jobbra for-
dítása, hanem a két kommunista párt közötti elvtársi jó viszony kialakítása
és

kívül Karel Koch, az antifasiszta ellenállásban részt vevő cseh or
vosprofesszor, a című könyvében a következőképpen vélekedett az
ítéletről: „A zsidótörvény megszavazása után a Tatranské hlasy így örven
dezett: Ezzel járultunk hozzá az új Európa megteremtéséhez. Ez a mi szlo
vák hitvallásunk, hogy Hitler Adolf oldalán lépkedünk a végső következ
ményekig. Nos, Esterházy sohasem mondotta magáról, hogy én szlovák
vagyok. Egyedül ment az úton. Egyedül, de egyenesen, és az ő útja nem Hit
lerhez vezetett [...] Le a kalappal Esterházy János előtt.

„

Az ítélet kihirdetése után néhány nappal, szeptember 22-én, a prágai
belügyminisztérium – jóváhagyólag támogatva Esterházy háborús bűnössé
való nyilvánítását – átiratban kérte a Szlovák Nemzeti Bíróságtól, hogy a
háborús bűnösök nemzetközi listájára való felvételhez küldje meg az Ester-
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házy János ellen szóló bizonyítóanyagot. A Szlovák Nemzeti Bíróság vála-
szában a londoni csehszlovák nagykövetségnek elküldte az Esterházy elleni
elfogatóparancsot, vádiratot és a perben született ítéletet.
A londoni csehszlovák nagykövetség azonban, mivelhogy az eddig kapott
íratok „kevésnek és hiányosnak bizonyultak a nevezett személy háborús bű-
nösök listájára való felkerüléshez

„
, újabb dokumentumokat kért a bíróság-

tól a kérés bizonyítékokkal való alátámasztásához.
A Nemzeti Bíróság ekkor a Husák által vezetett szlovák Belügyi Megbízotti
Hivatalhoz fordult újabb bizonyító anyagért. Próbálkozása sikertelennek
bizonyult, mert a hivatal, 1947. november 22-én kelt válaszában – azaz Es-
terházy halálos ítéletének kimondása után – tudatta, hogy a Belügyi Megbí-
zotti Hivatalban nem található „semmiféle bizonyító anyag

„
(!) Esterházy

János ellen.
A Nemzeti Bíróság ekkor egyéb bizonyító anyag híján, a bírósági tárgyalás
lefolytatásának teljes anyagát csatolta a háborús bűnösök listájára való felvé-
tel kérelméhez.
Az ügybe bekapcsolódó prágai belügyminisztérium, mivel a „legutóbb kül-
dött bírósági anyag sem tartalmaz elegendő bizonyítékot arra, hogy Ester-
házy János a háborús bűnösök listájára felkerüljön

„
, azt javasolta, hogy a

Nemzeti Bíróság küldje el a bíróság által felhozott vádakra vonatkozó bizo-
nyítási anyagot (például a rendőrségi nyomozás anyagát, a kihallgatási jegy-
zőkönyvet stb). Ilyen bizonyító anyag azonban Esterházy ellen nem
létezett, s ezért a háborús bűnössé nyilvánítás kezdeményezése minden
igyekezet ellenére sem sikerült. Erre a következtetésre jutott a csehszlovák
elnöki hivatal is, amely a nagyobb nyomaték kedvéért – Beneš elnök kitűnő
londoni kapcsolatai miatt – lett bekapcsolva az ügymenetbe. Többszöri
próbálkozás után az államfői hivatal közölte az igazságügyi minisztérium-
mal, hogy Esterházy Jánost nem sikerült felvetetni a háborús bűnösök
listájára, mivel a Szlovák Nemzeti Bíróság az ismételt kérések ellenére sem
adta át az ehhez szükséges bizonyító anyagokat.
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A csehszlovák kormány kiadatási kérelmére a Szovjetunió Állambizton-
sági Minisztériuma úgy döntött, hogy Esterházy Jánost kiadja Csehszlo-
vákiának. A döntésről a prágai igazságügyi minisztérium 1948. november
29-én értesítette a Szlovák Nemzeti Bíróságot, egyúttal kérte az elítéltre
vonatkozó bírósági anyag megküldését. A kiadatás híre gyorsan elterjedt a
csehszlovák hivatalos körökben. A Szlovák Kommunista Párt Szervező
Titkársága 1949. február 22-i tanácskozásán foglalkozott az Esterházy-ügy-
gyel, s azt javasolta, hogy amennyiben a szovjet hatóságok kiadják Ester-
házyt, halálos ítéletét börtönbüntetésre kell változtatni.
A Szovjetunió Állambiztonsági Minisztériuma mellett működő Különleges
Tanács 1948. szeptember 18-i, 38. számú jegyzőkönyve „a Különleges
Tanács 1946. június 10-i határozatát [ez rendelkezett Esterházy tíz év javító
munkatáborban letöltendő büntetésének végrehajtásáról – M. I.] hatályon
kívül helyezve, az egykori szlovákiai magyar politikust a csehszlovák hatósá-
gok rendelkezésére bocsátotta

„
.

A pozsonyi Igazságügyi Megbízotti Hivatal visszaigazolva a hivatalos érte-
sítést, Esterházy János átadásának helyéül a Čierna nad Tisou-i határátkelő-
helyet jelölte meg.
A Különleges Tanács 1948. szeptember 18-i határozata az „északi vasút

„

építéséhez tartozó javító munkatábor barakk-kórházban jutott Esterházy
tudomására. A hazahozatal azonban nem ment könnyen. Az elszállítására
vonatkozó moszkvai parancsra a tábori kórház orvosa ugyanis azt a választ
adta, hogy Esterházy János már „nincs szállítható állapotban

„
. Az újabb

parancsra („mindent megtenni, hogy szállítható állapotban legyen!
„
) a

halálosan beteg, legyengült állapotban lévő rab fizikai erőnlétét megfelelő
táplálással előbb fel kellett javítani. De ez sem ment egyik napról a másikra.
Esterházy egy későbbi leveléből tudjuk, hogy már 1948 októberében útnak
akarták őt indítani, ez azonban lehetetlennek bizonyult, mert belehalt volna
az utazásba. Ezért több hónapig kiemelt kosztot (pl. tejet) kapott, aminek
következtében egészségi állapotában némi javulás állt be. Feburár 15-én
vonatra rakták, és Gorkij (Nizsnij Novgorod), Harkov, Kijev, Lemberg
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érintésével Ungvárra szállították. Ungváron néhány napra ismét kórházba
kellett vinni, mert útközben a fűtetlen vagon és az éhezés miatt egészségi
állapota ismét válságosra fordult.
Az Esterházyval kapcsolatos szovjet bírósági iratanyaghoz tartozó 10. szá-
mú dokumentum arról számolt be, hogy Esterházy Jánost a szovjet hatósá-
gok 1949. április 20-án Csap állomáson adták át a Csehszlovák Köztársaság
belügyminisztériuma megbízottjainak. Esterházy János, egy, nővéréhez,
Lujzához címzett későbbi levelében leírta, hogy a csapi határátkelőhöz már
március 25-én megérkezett, onnan azonban őrzői még visszavitték őt az
ungvári fogházba, ahol a „Jó Isten még próbára akarta tenni türelmemet

„
, s

ahol közel egy hónapot kellett eltöltenie a sorsára vonatkozó minden köze-
lebbi tájékoztatás nélkül.
Állapotáról az illetékes hatóság kísérőanyagán kívül – ebben jelzik, hogy
szinte egy foga sem maradt, haja kihullott stb. – Paľo Bohuš visszaemléke-
zéseiből tudjuk, hogy „az északi sarkkör tájékán szerzett gyötrő tuberkuló-
zisa

„
állandó kínzó köhögési rohamokkal nehezítette életét.

Dr. Kiss László, szlovákiai magyar orvos és történész, megvizsgálva Ester-

házy korabeli börtönkórlapját, betegsége kapcsán megállapítja: „Esterházy
egészséges tüdővel aránylag jó fizikummal került ki a Szovjetunióba, ám az
egészségtelen börtönkörülmények gyorsan felemésztették ellenálló képessé-
gét. Valószínű, hogy már a moszkvai börtönben fertőződhetett a tébécé
kórokozójával. Az északi sarkkörön túli kényszermunka lett légyen annak
helye a bánya, a kaolingyár vagy a tajgai fakitermelés, csak rontott Esterházy
egészségi állapotán. A közép-európai ember számára szokatlan hideg, a nap-
fény hiánya, a nehéz fizikai munka s a betegtársaktól való állandó újrafertőző-
dés reális veszélye Esterházy tüdőbetegségét súlyos stádiumba juttatták.
Amikor 1949 tavaszán visszaszállították őt Csehszlovákiába, már végletesen
legyöngült állapotban volt.

„
A pozsonyi rendőrség kerületi parancsnoksága

1949. április 22-én jelentette, hogy éjszaka három órakor Esterházy Jánost
Kassáról átszállították Pozsonyba. Az erről szóló dokumentum Esterházy
János legutóbbi lakhelyét a szovjet internálótáborban jelölte meg. Ez az irat
arról tudósít még, hogy a bírósági tárgyalás újra megindításáig a politikust a
pozsonyi rendőrség fogdájában tartják őrizetben.
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Az Esterházy János átvételéről kiállított bírósági iraton azonban a politikus
háborús bűnösként és csehszlovák állampolgárként szerepelt. Mindkét
állítás valótlan. A háborús bűnösök listájára, mint azt fentebb leírtuk, soha
nem került fel, állampolgárságát pedig 1945-ben veszítette el a Csehszlová-
kiában élő magyar közösséggel együtt. Ők – a Magyarországra áttelepültek
és az elmenekültek kivételével – azóta hivatalos intézkedés alapján vissza-
kapták állampolgárságukat, Esterházy esetében ez utóbbi rendezésére soha
nem került sor. Ruházatának leírása szerint „orosz meleg katonai öltözék-
ben

„
hozták őt át Kassáról. A nyelvismeretet jelölő rovatban azt olvashat-

juk, hogy magyar, szlovák, orosz, lengyel, német, francia és angol nyelven
beszél.
Április 22-én a pozsonyi rendőrség kerületi kapitányságának vezetője le-
vélben értesítette a Belügyi Megbízotti Hivatalt, hogy Esterházy Jánost
átvette, s a rendőrségi fogdában tartja őrizetben. Egyúttal azt is jelezte, hogy
a foglyot részletes kihallgatás után átadja a pozsonyi államügyészségnek,
hogy a távollétében meghozott halálos ítéletet végrehajthassák rajta.
A részletes kihallgatás során felvett jegyzőkönyve lényeges pontjaiban meg-
egyezik az 1945-ben felvett jegyzőkönyv szövegével, azzal a különbséggel,
hogy ez utóbbi magában foglalja Szovjetunió-béli tartózkodása állomása-
inak megnevezését is. A jegyzőkönyv utolsó mondata mintegy visszafelé is
minősíti annak tartalmát: „Az SZSZK-ban kapott bánásmód és az ottani
ellátás miatt nincs okom panaszra...

„

A dokumentumokból kiderül, hogy Esterházy kiadatásának ügyét 1947-
ben a csehszlovák külügyminisztérium, konkrétan Clementis államtitkár
indította el. Az elítélt magyar politikus ennek eredményeképpen került visz-
sza Csehszlovákiába. Ezt a tényt az is igazolja, hogy a külügyminisztérium
intézkedett átvétele minden egyes pontjáról. Valószínű, hogy Esterházy
Lujza fivére visszahozatala érdekében végzett kitartó párizsi ügyködése is
hozzájárult a kiadatás megvalósulásához. Esterházy Lujza több alkalommal
is írásbeli kérelemmel fordult különböző csehszlovák politikai személyi-
ségekhez, köztük Edvard Beneš köztársasági elnökhöz és feleségéhez, és
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Párizsban erről is tárgyalt Clementis államtitkárral. Benešhez írott levelét a
köztársasági elnöki iroda a következő levél kíséretében küldte át az igaz-
ságügyi minisztériumnak: „Tekintettel arra, hogy Esterházy Lujza levele
pusztán egy formális próbálkozás, és tekintettel arra, hogy az ügyegyrészt a
külügyminisztérium, másrészt az igazságügyi minisztérium hatáskörébe
tartozik, ezért a köztársasági elnök nem tartja alkalmasnak azt a módot,
hogy írásban reagáljon Esterházy Lujza kérelmére, hanem az ügyet az illeté-
kes minisztériumok reszortja alá utalja át.

„
Az igazságügyi minisztérium

egy korábbi válaszából viszont az derült ki, hogy azért nem hajlandóak fog-
lalkozni az üggyel, mert Esterházy Jánost a Beneš-dekrétumok következ-
tében megfosztották állampolgárságától, és mivel már nem csehszlovák
állampolgár, ezért kiadatásának kérelmezése csupán az ítéletvégrehajtás cél-
jából indokolt. Mindezek alapján világos, hogy a csehszlovák külügyminisz-
térium is ezzel az indokkal kérte Esterházy kiadatását. Ennek, illetve a
fennálló törvényeknek az értelmében hazatérte után a halálos ítéletet 48
órán belül végre kellett volna hajtani rajta.
Esterházy helyzetén nem sokat enyhített az a tény sem, hogy szovjetunió-
beli kényszertartózkodása idején Csehszlovákiában és Magyarországon is
politikai fordulat, azaz rendszerváltozás történt. Visszahozatala után az
ügyében változásként csak annyi könyvelhető el, hogy az új magyarországi
politikai vezetés immár teljes érdektelenséget tanúsított a politikus sorsát
illetően. Hazakerülése hírének azonnali kiszivárgása után családtagjai és
tágabb ismeretségi körében többen is mentési kísérletbe fogtak.
Az ügyben illetékes államügyész, dr. Wagner, ragaszkodott ahhoz, hogy az
elítélt Esterházy – mivel korábban, távolléte miatt erre nem volt módja –
kegyelmi kérvényt nyújthasson be. Esterházy János húga, Mycielskiné
Esterházy Mária a család jó ismerősének, Prisender Emilnek kíséretében
1949. május 3-án Prágában felkereste dr. Vavro Šrobár minisztert, és segít-
ségét kérte testvérbátyja ügyében. Šrobár, ismerve Esterházy antifasiszta
tevékenységét, közbenjárt Gottwald elnöknél, s a csehszlovák kormány
szlovák minisztereinél volt képviselőtársa érdekében, és elérte a halálos
ítélet felfüggesztését.
Prisender Emil Fábry Zoltán közbenjárását keresve téves információk
alapján felkereste Fábry István, befolyásos magyar kommunista vezetőt is,
aki azonban a kérést hallva a következőt válaszolta: „Azt is ki kellene végez-
ni, aki az ilyen ügyben közbenjár.

„

A című kötetben Fábry István ezzel kapcsolatban a
következőket írja: „...egyesek odáig merészkedtek, hogy tőlünk gróf Ester
házy védelmét kérték, 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 terjesztésére az egyszerű dolgozókat igyekeztek felhasználni).
Pontosan ez és ehhez hasonló próbálkozások ismétlődtek meg az Új Szó és
minden egyéb, újonnan induló szervezetnél vagy intézménynél. Százszámra
küldték az olyan értelmű cikkeket, beadványokat, állásfoglalásokat, melyek
az ilyen próbálkozásokról tanúskodtak. Nagy kár, hogy mindezeket nem
raktuk el, és nem vettük elő 1968–69-ben – meríthettünk volna tanulságot
arra, hogy ellenségeink soha nem nyugszanak bele rabszolgatartó rendsze-
rük elvesztésébe...

„

A fenti szöveg szerzőjének osztályharcos rosszindulata egy dologról mégis
megnyugtató információt ad számunkra. A szlovákiai magyarság a hivatalos
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szervek minden igyekezete ellenére sem felejtette el Esterházy János nevét.
Mária kérése, a nagymihályi Sztáray család segítségével végül eljutott az igazi
Fábryhoz is. Az akkoriban súlyos beteg Fábry Zoltán egy Viliam Širokýnak
címzett levélben próbált Esterházy János érdekében közbenjárni. Az író
korábbi munkájára, című memorandumára hivatkozva azt
írja: „Én úgy érzem, hogy kötelezve vagyok érdekében szót emelni. Kötelez
engem a fenti memorandum, melynek hitelét rontanám, ha most és előtted
föl nem emelném szavamat. Hidd el, ez az Esterházy, akit én védek, meg
érdemli a kegyelmet. Kegyelmezzetek neki! Ha másért nem, hát azért, hogy
fölösleges mártírt ne gyártsunk, ami a mai helyzetben a már létrejött cseh
szlovák–magyar megbékélést megnehezítené. Jól tudod, hogy én mindig
csak olyan ügyért álltam ki, melynek igazságáról meg voltam győződve. Ha
most egy halálraítélt érdekében emelem fel a szavam, akkor lelkiismeretem
szavára hallgatok. Ha nem szólnék, magamat vetném meg. Szóltam. Ke-
gyelmet kérek!

„

Esterházy ügyében a későbbiek folyamán számos kegyelmi kérvény és
beadvány készült, melyek közül az alábbiakban a két legfontosabbat
ismertetjük. Az elsőt Esterházy János nevében, mint már említettük, dr.
Balogh-Dénes Árpád készítette, a másodikat a politikus húga, Mária írta.
Mindkét kegyelmi kérvény címzettje Csehszlovákia újdonsült kommunista
köztársasági elnöke, Klement Gottwald volt. Az Esterházy János nevében
írott, 1949. június 24-én kelt kegyelmi kérvény arra hivatkozott, hogy a
halálos ítéletet a távollétében hozták, így nem volt lehetősége védekezésre,
ezért kéri, hogy ítéletén kegyelem útján enyhítsen az elnök. Ez a kegyelmi
kérvény Esterházy csehszlovákiai tevékenységével kapcsolatban arra is
hivatkozott, hogy a prágai parlamentben a magyarkérdés tárgyában a
kommunista párt is több alkalommal interpellált. Ezenkívül emlékeztetett a
szlovák parlamentben a zsidótörvény megszavazásának Esterházy által tör-
tént elutasítására is, majd pedig azokat a felszólalásokat idézte, amelyekkel a
magyar politikus a bebörtönzötteket kívánta menteni. Idézte az Esterházy
tevékenységét pozitívan értékelő baloldali magyar és nem magyar személyi-
ségek írásait is. Hivatkozott a politikusnak a nyilasokkal való szemben-
állására, majd ezekkel a szavakkal fejeződött be: „Még abban az esetben is,
hogyha legnagyobb mértékben vétettem volna az első Csehszlovák Köz-
társaság ellen, nemhogy jóvátettem mindezt későbbi tevékenységemmel,
hanem ezért a büntetést már le is töltöttem. Négy évig dolgoztam egy
egészen a Szovjetunió északi részén elhelyezkedő gyárban, ahol ólommal
dolgoztunk, ennek következtében majdnem minden fogam kihullott, tü-
dőm megbetegedett, úgyhogy mindkét tüdőmön nyitott sebeket (cavernát)
viselek. Egészségi állapotom tehát teljesen gyógyíthatatlan, napjaim meg
vannak számlálva! A fenti okokból [...] tisztelettel kérem, hogy szíveskedjen
büntetésemet megváltoztatni úgy, hogy a börtön falain kívül egy kórházban
tölthessen el életem utolsó néhány napját...

„

A kegyelmi kérvény legalább részben „eredményes
„

volt, hiszen a Szlovák
Nemzeti Bíróság főügyészének 1949. július 2-i leveléből arról értesül-
hetünk, hogy „a mai napon 13 óra előtt 20 perccel telefonon tudtomra adták
az igazságügyi minisztériumból, hogy az Esterházy János nevű egyénnek,
akit a Nemzeti Bíróság Pozsonyban halálra ítélt, a halálos ítéletét elhalasz-
tották

„
. Az ügyben a döntést Klement Gottwald köztársasági elnök hozta

meg.
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Egy ideig úgy tűnt, a halálosan beteg Esterházy sorsa jobbra fordul. 1949.
április 26-tól május 22-ig a Pozsonyi Járásbíróság Kertész utcai épületének
fogdájában tartották. Ekkor átszállították a Miletič utcai járványkórház fer-
tőző osztályára, ahol (Koch professzornak és Virsik főorvosnak köszönhe-
tően – június 21-ig lehetett része gondos ápolásban és orvosi felügyeletben.
A pozsonyi járványkórház viszonylag nyugodt körülményei közepette
egészségi állapota rohamosan javulni kezdett. Hozzátartozói, ismerősei kö-
zül is sokan meglátogathatták. A szabadabb körülmények miatt ismét fel-
ajánlották neki a szökés lehetőségét. A családnak egy, a pozsonyi angol kon-
zulátuson dolgozó barátja, a határon keresztül zárt diplomata gépkocsiban
Bécsbe szállította volna. A gondos aprólékossággal kidolgozott szökési ter-
vet azonban Esterházy ismét elhárította. Részben azért, hogy ne okozzon
bajt az itthon maradottaknak, részben megismételve korábbi állítását, mi-
szerint „bűnt nem követett el, nem vétett senki ellen, nincs mi elől elszök-
nie

„
.

A közel egy hónapig tartó kórházi ápolás után június 22-én váratlanul civil
ruhás rendőrök hatoltak be kórházi szobájába, és visszavitték őt a járás
bíróság fogdájába, ahol szeptember 25-ig tartották fogva. Ügyét időközben
a Pozsonyi Járásbíróság újratárgyalta és szeptember 8-án kelt határozatával
a halálos ítélet tíz évi börtönbüntetésre való megváltoztatását javasolta.
A határozat indoklásában szerepelt, hogy Esterházy szlovák parlamentbeli
képviselőtársai – ritka kivételtől eltekintve – 3–10 év közötti börtönbünte-
tést kaptak ítéletül.
Esterházy Jánost a közel egy hónapig tartó kórházi kezelés után, 1949.
június 22-én vitték vissza a kerületi bíróság börtönébe, ahol húga, Mária is
meglátogathatta. János ekkor a pozsonyi járásbíróság fogdájában hideg,
nedves helyen sínylődött. Egészségi állapota a korábbi javulása után most
ismét romlani kezdett. Nagyon nehezen lélegzett, és állandó hideglelés gyö-
törte. Sorsát mégis „jó kedéllyel

„
viselte. Ez idő alatt született meg az újabb,

szenvedélyes hangnemben írott kegyelmi kérvény, melynek szerzője Mária
volt, aki öt gyermekével együtt ekkor még Újlakon tartózkodott. A kórházi
ápolása során többször is találkozhatott fivérével, ezért tisztában volt annak
egészségi állapota súlyosságával is. Esterházy Mária személyes hangú,
megrendítő kegyelmi kérvénye – melyen kitér fivére sorsának hányattatá-
saira is – bátyjának fő érdemei mellett megemlíti, hogy a Gestapo üldözése
miatt Pozsonyban kellett elrejtőznie. Az országból pedig azért nem mene-
kült el, mert tiszta volt a lelkiismerete, és osztozni akart a magyar kisebbség
sorsában. Ezt követően az alábbiakat olvashatjuk a kegyelmi kérvényben:

„Elnök Úr!
Testvérem halálos betegen tért vissza, kétoldali súlyos tuberkulózisban
szenved, ami azt jelenti, hogy szétesőben van a tüdeje, belső vérzései van-
nak, és napjai meg vannak számolva. Látva reménytelen állapotát az
Igazságügyi Megbízotti Hivatal elküldte őt a pozsonyi járványkórházba,
ahol streptomycin injekciókat kapott, amit hálából zsidók hoztak számára,
mivel nekem egyáltalán nincsen semmilyen anyagi lehetőségem arra, hogy
az ilyen értékes orvosságot meg tudjam fizetni. A streptomycin hatására, és
a jó koszt segítségével egy kicsit sikerült a betegségromlás állapotát a kór-
házban megállítani. Június 22-én azonban újra visszavitték őt a börtönbe,
annak ellenére, hogy a kórház prímára [főorvosa – M. I.] ebbe nem egyezett
bele, mert meg van győződve arról, hogy ez a lépés a páciens életét
veszélyezteti. Itt kezdődik az én kálváriám. Június 29-én és július 19-én
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kéréssel fordultam az igazságügyi megbízotthoz, hogy testvéremet újra
küldjék kórházba. Ígértek nekem fűt-fát, de július 21-én mégis egy olyan
írásbeli választ kaptam, amiben elutasítják kérésemet. Ezt a választ mellé-
kelem levelemhez, Elnök úr! Ebben a levélben azt írják, hogy testvéremet a
kerületi bíróság börtöne melletti állami kórházba szállították. Ennek az
állami kórháznak a fiókja fehér ágyat és jó kosztot biztosít az ott lévőknek az
állami kórház konyhájáról. Ez valóban sokat jelent, de az én testvéremnek
ez kevés, két-, háromszor egy héten látogathatja meg őt az orvos csupán.
Július végéig csupán 7–10 naponta egyszer jött az orvos. Mivel kevés számú
a személyzet is, nem kapja meg a szükséges streptomycin injekciót sem. És
ez azt jelenti, hogy egészségi állapota rendkívül rosszabbra fordult. Most
újra kap injekciókat, azonban az augusztus 22-i tüdőröntgen képe egy-
szerűen elborzasztó képet mutat és a megbízotti hivatal nem akarja őt
egyszerűen kórházba engedni. Elnök úr! Az én testvérem 1945-ben nem
menekült, nem szökött el, akkor sem szökött el azon a négy héten keresztül,
amikor nem őrizték őt a kórházban, és ezzel lojalitásának világos bizonyí-
tékát adta. Nincs hát semmilyen ok arra, hogy bizalmatlanok legyenek vele
szemben.

Elnök Úr! Alázatosan kérem Önt, parancsolja meg azt, hogy az én
testvéremet a járványkórházba szállítsák vissza Pozsonyba, még akkor is,
hogyha ott rövid idő múlva meg kell halnia, legalább az az érzése meglesz,
hogy egészsége ügyében valamit megteszünk. Engedje, hogy legalább az
utolsó óráiban mellette lehessek, hogy legalább a szemét lefoghassam örök
nyugodalomra.

Elnök Úr! Ez az ember nem fasiszta, nem tapad a kezéhez ártatlanok
kiontott vére. Nem háborús bűnös! Lehet, hogy vétett az első köztársaság
ellen, de szegényt ezért már bőven megbüntették. Erősen hiszem, hogy Ön
az én kérésemnek eleget tesz. Hiszen Ön annak az állam igazságosságának a
legnagyobb sáfára, aki jelszavául az igazságot választotta. Hiszem, hogy Ön
jót akar annak az embernek, aki az üldöztetések idején a leginkább üldö-
zötteknek az oldalára állt. Hiszem, hogy megengedi, hogy életét a kórház-
ban fejezze be, nem pedig a börtönben, mint valami gonosztevő.

Ebben a hitben előre is köszönöm Önnek az Ön nagylelkű irgalmát, és
kérem bocsásson meg, hogy zavartam Önt.

A legmélyebb tisztelettel Esterházy Mária Mycielska.
„

Miután a pozsonyi járásbíróság, megvizsgálva Esterházy János kegyelmi
kérvényét úgy döntött, hogy eleget téve a kegyelmi kérvényben foglalt ké-
résnek javasolja a halálos ítélet felülvizsgálattal egybekötött megváltoztatá-
sát, az ügy a fellebbviteli bírósági szervek elé került, ahol azonban elutasí-
tásra talált. A kegyelmi javaslat ellen foglalt állást a Nyitrai Járásbíróság is,
amely Esterházy lakóhelye szerinti illetékességből, véleményezésre kapta
meg a peranyagot. Ez utóbbi szerv hozzáállása azért is megdöbbentő,
mert épp a Nyitrai Járásbíróság ismerhette leginkább azokat a dokumentu-
mokat, amelyek Esterházy üldözötteket mentő tevékenységét tanúsították,
és amelyek a kegyelmi javaslatnak is fontos kiegészítő anyagát képezték.
Ebben az anyagban ugyanis több, a szlovák állam idején Esterházy János
által megmentett zsidó származású személy tanúvallomása is szerepel.
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Ennek ellenére a nyitrai bíróság visszautasította az enyhítési javaslatot, s
ezzel mintegy utólagosan is jóváhagyta az eredeti ítélet jogosságát.
A köztársasági elnök egy év eltelte után, 1950. április 7-én, Esterházy János
halálos ítéletét végül „kegyelemből

„
életfogytiglani börtönbüntetésre vál-

toztatta. Ezt a büntetést egy 1955-ben bekövetkezett elnöki amnesztia alap-
ján huszonöt év börtönbüntetésre mérsékelték, de úgy, hogy a büntetésbe
nem számították bele a szovjet-gulagokban eltöltött éveket. E legutóbbi
módosulás szerint Esterházy János szabadulása, a börtönnyilvántartás be-
jegyzése szerint tehát 1975. április 25-ére esett volna.
Esterházy Jánost az ítéletmódosítás, az „életfogytiglani kegyelem

„
híre már

a lipótvári börtönben érte utol. Ekkor ugyanis, bár halálos betegen, de meg
kellett kezdenie a Csehszlovákia börtönein keresztül vezető kálváriajárását.
A lipótvári börtönben a korábbiaknál sokkal súlyosabb körülmények közé,
a börtönvilágtól is elzárt magánzárkába került. Rabtársaival még a ritkán
engedélyezett séták során sem találkozhatott. Állapota itteni tartózkodása
során ismét kritikussá vált, s így a börtönkórházban kellett elhelyezni őt.

Húga, Mária, félévente egy-egy rövid látogatási vagy csomagküldési enge-
délyt kapott. Ám időről időre ezeket a kedvezményeket is megvonták a
fogoly Esterházytól. A látogatások közti időt Mária a kegyelmi kérvények
megszövegezésével, elküldésével, s a különböző hivatalokban való közben-
járással töltötte el. Mondani sem kell, eredménytelenül.
Az embertelen és igazságtalan rabság, illetve a rettentő betegség ellen foly-
tatott sziszifuszi küzdelmébe résnyi bepillantást engednek Esterházy János
Máriához írott levelei, illetve azok a levelek, melyeket húga, tartva a levél-
cenzúrától álnéven, s legtöbbször lengyel nyelven írt, az 1946-ban Párizsba
kijutó nővérüknek, Lujzának, illetve az 1948 szeptemberétől szintén a fran-
ciaországi Montresorban tartózkodó édesanyjuknak.
A pozsonyi járványkórházban töltött, viszonylag szabadabb körülmények
között zajló gyógykezelési időszakban Esterházy nővérének, Lujzának három
hosszú levélben foglalta össze a letartóztatása óta eltelt évek legfontosabb
eseményeit, majd megköszönte nővérének és mindazoknak, akiket ez illetett,
mindazt, amit a „jéghideg pokolból

„
való hazatérése érdekében tettek.
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A megpróbáltatások hatására a lelkében végbement változásokat lakonikus
rövidséggel foglalta össze: „Visszatértem – és ma olyan vagyok, amilyenre
formált Jézus Urunk legirgalmasabb szíve, a mama, a Te és Mariskának
kérésére.

„
Levelében Esterházy többek között leírta azt is, hogy hazatéré-

séért imádkozva, lelki szemeivel gyakran látta azt a Szűz Mária-szobrot,
„ami Szencen a falu végén van, amint Pozsony felé mész, az országúttól
jobbra

„
. Ezért is jelentett óriási élményt számára, hogy a szovjet–cseh-

szlovák határ átlépése után, a Kassáról Pozsonyba való éjszakai szállítása
közben, a rendőrségi autó ablakán keresztül, „négy év után először, ezt a
Szűz Máriát láttam meg kivilágítva, akit lelki szemeimmel olyan sokszor
láttam. Az ilyesmit át kell élni – de nem lehet leírni.

„

Beszámolt arról is, hogy 1946-ban, egy halálosan beteg, lett nemzetiségű
fiúnak, Peter Janualitisnek, akiről már az orvosok is lemondtak, – az ő
buzgó imádsága után [kilencedet mondott érte – M. I.] – visszatért az egész-
sége, és meggyógyult súlyos mellhártyagyulladásából. Majd arról számolt
be, miként próbálta a táborban lévő fiatal elítélteket erkölcsileg jobb belátás-
ra bírni: „Én voltam a legidősebb, és mindenki János bácsinak szólított.
Nagyon megszerettem őket – és igen nehéz volt a szívem, mikor ők ott
maradtak.

„

Levelének befejező részében, búcsúzva nővérétől, felsóhajtott: „Ó, ha még
egyszer úgy jönne, hogy civil életet éljek! – no de most zárom ezen levelet,
szívem egész szeretetével és hálájával ölel és csókol Téged édes jó Lulkóm, a
jóságos Maminkóval együtt a jó Isten bőséges áldását kérve névnapodra – a
rá következő napon lesz, pedig négy éve, hogy utoljára láttuk egymást – mi
minden történt azóta és mennyi irgalomban részesültünk – hála Istennek –
az Isten Veletek és Velünk – az otthoniakat köszöntöm – Ölel szeretettel:
János 1949. VI. 16.

„
Utolsó levelét, 1949. június 22- én kezdte írni, amikor

váratlanul detektívek rontottak a betegszobába, s Esterházy Jánost maguk-
kal vitték. Ezzel kórházi ápolása és levele is befejezetlen maradt.
Valószínű, hogy ugyancsak a járványkórházból adott hírt a vele együtt
elhurcolt magyarok szeretteinek, hozzátartozóik sorsáról is. A dr. Neu-
mann Tibor feleségének szóló levelében például bepillantást nyerhetünk a
Gulag kegyetlen világába is, amelyet Esterházy, a családtagok vigasztalására,
mégis reménykeltően igyekezett lefesteni. Leírta, hogy Neumann Tibor egy
ideig dr. Szabó Gábor nagyszőllősi ügyvéd útján kapott híreket az itthoni-
akról, de később ez a kapcsolat teljesen megszakadt. „...mikor Vologdából
északra szállították és ott egy táborba került, egy nagyon rendes főorvos őt
munkaképtelennek minősítette, és kórházba tette (1946. IX. végén). Itt volt
Tibor 1947 őszéig, idejét sakkozással és olvasással töltötte [...] el tudom
képzelni, milyen rettenetes nehéz és szenvedésteli éveket élt át Nagyságos
Asszonyom és a gyerekek, de rendíthetetlenül bízom a Jó Istenben, hogy
szegény társaimat hazavezeti.

„

Az Esterházyval együtt elhurcolt személyek közül, rajta kívül még hárman
szabadultak meg a gulagok poklából, mégpedig dr. Párkány Lajos ügyvéd,
Teszár Béla nyomdász és Csáky Mihály volt földbirtokos, a Magyar Párt
vezetőségi tagja, az SZMKE utolsó elnöke. Ez utóbbinak egy halott német
katona papírjainak felhasználásával sikerült Nyugat-Németországba jutnia,
s ott letelepednie. A többiek ott pusztultak el a lágerekben, és máig isme-
retlen helyen nyugszanak Oroszország földjében.
Esterházyt 1949. szeptember 25-én szállították a lipótvári börtönbe, ahol
hónapokig a börtönkórházban, illetve magánzárkába elkülönítve kellett
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megvárnia a menetközben Pozsonyban lefolytatott bírósági feljebbviteli
tárgyalás eredményét. A zárka kövezete vízben állt, így leülni sem lehetett
benne. Esterházy 1950. április 7-én azt kérte a hatóságtól, hogy a reá mért
büntetésébe számolják bele a már előzőleg, a Szovjetunióban letöltött éveit
is. A könnyítés helyett azonban még keményebb bánásmódban részesí-
tették. „Engedetlenség

„
miatt szigorított őrizetet kapott. Természetes,

hogy egészségi állapota ez alatt az idő alatt rosszabbra fordult, és a korábbi
kritikus szintre esett vissza. Anton Adamek, rabtársa, akit Lipótvárott bör-
tönborbélyként is alkalmaztak, így emlékszik vissza a börtönkórházbeli
találkozására Esterházy Jánossal, melyre 1950 májusában került sor: „A
kórház ott hátul, az erőd hátsó részében volt, s nekem oda kellett mennem

borotválni a betegeket. Akkor találkoztam gróf Esterházyval, aki súlyos
betegen feküdt ott. Borotválás közben pár szót váltottunk egymással, de ő
nehezen tudott beszélni. […] Megdöbbentő volt az is, hogy a gróf úr milyen
rossz, szinte megsemmisült állapotban volt. Rettentően le volt soványodva.
Szinte csont és bőr volt az arca, alig tudtam megborotválni. Ennek ellenére
nem panaszkodott, hanem próbált néhány jó szót szólni hozzám. Beteg,
gyönge, tönkretett ember volt, de lelkileg nagyon erős. Aki akkor látta, azt
hitte, nem sok ideje van már hátra, s én is ebben a tudatban borotváltam őt
meg. Az kész csoda, hogy ilyen állapotban is olyan sokáig kibírta a börtön-
ben. Erre csak nagyon erős lelkialkattal volt képes. Rabtartói persze örültek
volna, ha minél előbb bevégzi, mert kellemetlen volt a számukra, hogy még
mindig él, de ő csodálatosan sokáig bírta...

„

Az azonnali kórházi beavatkozást és kezelést igénylő állapota ellenére 1953.
március 6-ig itt tartották fogva. „A lipótvári magáncellában eltöltött hóna-
pok gyorsan lerombolták a járványkórházban megindult gyógyulás esélyeit
– Esterházy tüdővésze újra fellángolt: éjszakáit álmatlanná tette a fojtogató,
ingerlő köhögés, a késő délutáni órákban menetrendszerűen fellépő láz. Új-
ra fogyni kezd, vérszegénnyé válik, s egyre nehezebben lélegzik. […] Az
elmondottak alapján különösen kirívó a pozsonyi bíróság, ill. a börtön-
parancsnok lelketlen eljárása, mivel nem rendelte el, ill. nem engedélyezte a
súlyosan beteg és környezetét, beleértve a börtönőröket is, megfertőzéssel
veszélyeztető Esterházy gyógykezelését. A börtönbe szállítás csak tovább
súlyosbította a gróf – a korra jellemző, hogy egyetlen hivatalos iraton sem
szerepel titulusa – tüdőtuberkulózisát.

„

A börtönben kiállított személylapján olvasható bejegyzés szerint: „Öntu-
datos, a magához hasonló emberek társaságát keresi, de lelkileg még mindig
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saját korábbi képzetei között él.
„

Msgr. Ján Bošňák, a nyitrai szeminárium
rektora, aki szintén Lipótvárott raboskodott ebben az időben, így emlékszik
vissza Esterházyra:
„Magatartása példa volt mindnyájunk számára. Belsőleg annyira kiegyen-
súlyozottan viselte a rabságot, mintha nem is a börtönben, hanem valahol
odahaza lett volna. Ő belsőleg volt szabad ember, felül tudott emelkedni
mindazon, ami körülvette, s ezt a hitének, a mély Istenhitének köszönhette.
Ebben is példa volt számunkra. Szabadabb volt azoknál is, akik a bilincset a
kezünkre rakták. […] Esterházy azonban nem félt, mert nem volt mitől
félnie. Ő már átment a legrosszabbon is, hisz tudtuk, mert elbeszélte, hogy
honnét tért vissza. Csodálatos lelki egyensúly sugárzott belőle. Ez azt jelen-
ti, hogy belsőleg rendben volt az élete. Tudta, miért szenved. Értelmet adott
szenvedésének a hite, s az, hogy a saját szenvedését Krisztus szenvedésével
tudta összekapcsolni. […] Esterházy hősiesen viselte a szenvedéseket, s
egyáltalán nem veszítette el emberi, lelki tartását, méltóságát, azzal, hogy
éveket kellett a börtönrács mögött töltenie. E belső tartásban és méltó-
ságban az ő mély hite tartotta őt meg. Ő lelkileg győzni tudott.

„

Mindezt megerősítette Karel Kukal, Esterházy lipótvári, majd mírovi rab-
társa is, aki elmondta, hogy a magyar grófot azért tisztelték mindnyájan,
mert nem tartotta magát magasabb rangúnak egyetlen elítéltnél sem. Nem
tett különbséget köztük sem nemzetiségi, sem egyéb hovatartozás tekinte-
tében sem. „Velünk volt bezárva Masaryk egykori titkára, Černý is, aki gyak-
ran próbált a régi ügyek kapcsán aláfűteni Esterházynak, aki ezen csak mo-
solygott. Nem lehetett őt kihozni a sodrából. A börtönéletet jól viselte,
sosem panaszkodott, s emlékszem, hogy jól megértettük egymást, mert
egyikünk sem veszítette el a humorérzékét, ami persze sokszor közel állt az
akasztófahumorhoz.

„

Esterházynak, szenvedései egyre súlyosbodó keresztjét hordozva arra is
volt ideje, hogy a gulagban eltöltött időhöz hasonlóan idehaza is börtön-
társai – gyakran a katolikus papoknak is – vigasztalója, lelki támasza marad-
jon. Mészáros Gyula szlovákiai magyar katolikus pap erre így emlékezett
vissza: „Nem felejtem el, amit Esterházy János mondott nekem Lipótvá-
ron: »Nyugodt vagyok, lelkileg teljesen. A lelkiismeretem tiszta, mert semmi
rosszat nem tettem. S tudom jól: a magyar történelemnek mindig voltak és
mindig lesznek áldozatai. Az áldozatot vállalni kell.« Hát ezt éreztem én
is.

„

A hozzá hasonló emberek társaságában, az ötvenes évek politikai viszonyai
„gondoskodásának

„
köszönhetően nem lehetett hiánya. De a börtönökben

ekkor jutott hely a tőle messze eltérő karakterű egyéneknek is. A börtö-
nökben nemcsak a Tiso-féle szlovák állam egykori politikusaival, hanem a
kommunista rendszer prominenseivel is találkozhatott, mi több, egy ideig
még börtönkálváriája elindítójával, Gustáv Husákkal is együtt kellett rabos-
kodnia.
Lipótváron 1953. március 6-ig tartották fogva, majd átszállították őt Cseh-
szlovákia egyik legnagyobb politikai börtönébe, az észak-morvaországi
mírovi börtönbe, ahol 1953. augusztus 23-ig őrizték. A nehéz megközelít-
hetőség és a nagy távolság miatt itt Mária is nehezebben tudta őt meglá-
togatni.
Mírovban a fogoly Esterházy állapota annyira leromlott, hogy újra rabkór-
házba került. Erre az időre, pontosabban 1953. május 9-re, a háború befe-
jezésének ünnepére időzítve, a Gottwald halála után március 21-én meg-
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választott köztársasági elnök, Antonín Zápotocký, amnesztiarendeletet
adott ki, amely a szabadulás reményével töltötte el a családtagokat, így
Esterházy Jánost is. Mariska, Barna Béla nyitrai ügyvéd segítségével azonnal
kegyelmi kérvényt nyújtott be a köztársasági elnöki hivatalhoz. A kezdeti
biztató jelek után azonban hamar kiderült, hogy az igazságügyi miniszté-
rium nem járult hozzá az amnesztiarendelet Esterházy János esetére való
alkalmazásához. Esterházyval csak később tudatták „csúfondáros módon

„
,

hogy nem érdemli meg az amnesztiát, Mariska leírása szerint mindez ugyan
„mélységesen megrendítette

„
Jánost, de még nagyobb csalódást jelentett

húgának, aki ezúttal is minden illetékes hivatalt bejárt bátyja kiszabadulása
érdekében – mindhiába. „Ez a május 9-e volt életem legsötétebb napja

„
–

írta Mariska az eset után nővérének, Lujzának.
Egy következő, május 25-én Lujzának írott levelében viszont már örömmel
számolt be arról, hogy hosszabb idő után ismét látogatást engedélyeztek
számára, s hogy „János ismét tud enni

„
, és újra megengedik neki, hogy

levelet írjon. Mária közölte, hogy nem hagy fel a bátyja ügyében írt újabb és
újabb kérvények beadásával. Ebből az időszakból származik Esterházy
Lujza húgától, Máriától kapott azon bejegyzése, miszerint János „teljes
belenyugvással viseli rabságát, sohasem panaszkodik. Börtönbüntetésének
szenvedéseit felajánlja gyermekeiért és a magyarságért

„
.

Az Olmützi (Olomouc) Kerületi Ügyészség 1953. május 29-én felszólította
a mírovi rabkórházat, jelentse, mióta s milyen bűncselekmény miatt tartóz-
kodik Jan Esterházy az ottani fegyházban. A válasz a következő volt:
„A büntetés megszakítása iránti kérelem szerint a nevezett az 1273/53 sz.
alatt a mírovi kórházban található, és jelenleg olyan súlyos beteg (TBC),
hogy rövid időn belül várható a halála.

„

Mírovból 1953. augusztus 23-án Illavára vitték, ahol 1954. március 4-ig
tartották fogva, s ahol szinte „otthon érzi magát

„
. A mírovi börtön ember-

telen körülményei után Esterházyt már az is boldoggá tette, hogy újra „itt-
hon

„
, azaz Szlovákia területén lehet, s ez pozitív hatást gyakorolt egészségi

állapotára is. E tényhez az is hozzájárult, hogy tudta: a megélhetés határán
tengődő húga, Mariska ezzel felszabadul az óriási kiadásokkal járó cseh-
országi börtönlátogatás terhe alól. Öröme azonban nem tarthatott sokáig,
hiszen Illaváról váratlanul a csehországi Ročov börtönébe vitték, ahol ismét
embertelen körülmények között (hetekig nem tudott mosdani, meleg ételt
enni stb.), 1955. április 10-ig tartották őt fogva. Az első hónap után hat kg-ot
fogyott, s egészségi állapota kritikusra fordult. Itt találkozott Paľo Bohuš
szlovák íróval, aki így emlékszik a Ročovban együtt töltött napjaikra:
„Éjszakánként majd megszakadt a köhögéstől. Gyakran azt hittem, a követ-
kező pillanatban megfullad. Páran a rabok közül gróf úrnak, mások kép-
viselő úrnak titulálták Esterházyt, mert az egykori Csehszlovák Köztár-
saságban meg a háború alatt Szlovákiában képviselő volt. Úgy tűnik,
egészen őszintén határolta el magát az ilyenfajta megszólításoktól.
– Miféle gróf, miféle képviselő, kérem szépen! Szólítsanak úgy, ahogy önök-
nek tetszik, János bácsinak például.

„

Az ekkor keletkezett börtönorvosi feljegyzés szilva nagyságú tályogokat írt
le mindkét tüdején. Testsúlya ekkor 50 kg, magassága 184 cm volt. A kórlap
összegezése egyetlen lakonikus szó: „Gyógyíthatatlan.

„

A Ročovból küldött, 1954. november 22-én kelt levelében az embertelen
körülmények ellenére is többször megismételte, hogy gondolatban és
lélekben „nagyon-nagyon közel vagyok hozzátok

„
Örömmel értesült fia,
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János házasságáról is, és sokat imádkozott gyermekeiért. „Csak egy valami
bánt – folytatta –, és nagyon fáj nekem, hogy nem segíthetek nektek... Pró-
bálok mindent türelmesen elviselni, és szívesen viselnék el még nehezebb
sorsot is, csakhogy nektek könnyebb legyen.

„

A ročovi börtön kegyetlen körülményei után egy hasonlóan szigorú bánás-
módú helyre, a Pilsen melletti Bory börtönébe vitték. Ott 1955. június 1-jéig
tartották őrizet alatt. Erre az időszakra esett az Antonín Zápotocký elnök
által Csehszlovákia felszabadítása 10. évfordulója alkalmából meghirdetett
általános amnesztia, amely úgy tűnt, ezúttal Esterházy Jánosra is érvényes
lesz. Esterházy Mária naplójából, s leveleiből tudható, hogy bátyja emiatt
minden korábbinál nagyobb reményeket fűzött a szabadulás lehetőségé-
hez, hisz ennek bekövetkeztét „de facto

„
már a börtönigazgatóság is közöl-

te vele. A már civil ruhában lévő, s a kijárat felé tartó Esterházyt azonban a
kapuból a kapuőr éles füttyjelzése fordította vissza. Az utolsó pillanatban
„felsőbb szintről

„
telefonon közölték: reá nem vonatkozik az elnöki am-

nesztia, s a szabadságot ígérő börtönkapuból ismét vissza kellett térnie a
zárka sötétségébe. Mária egyik leveléből részletes információt kapunk az
elmaradt amnesztia tragikus történetéről, amit János csak az egyik később
engedélyezett látogatás idején tudott elmondani Máriának, második lipót-
vári tartózkodása során. „János elmondta, hogy az elengedésre kerülő ra-
bok közé őt is besorolták, s már megkapta a civil ruhát is, mi több, azt is
tisztázták vele, hogy kér-e a hazautazásához segítséget. Ő ezt visszautasí-
totta, mert – mint mondta – meglepetést akart szerezni az otthoniaknak. Az
éjszakát már civil ruhában, a börtön e célra fenntartott helyiségében, a »sza-
badulóban« töltötte társaival, akik vele együtt egy szemet sem aludtak, ha-
nem egész éjjel énekeltek, és örültek a szabadulásnak.

„
Reggel, az indulás

előtt azonban a börtönparancsnok váratlanul közölte, hogy Esterházy Já-
nosra és egy társára az amnesztia nem vonatkozik, így újra fel kellett öltenie
a rabruhát, és vissza kellett térnie a börtöncellába. Mária leírta, hogy János
az elbeszélés e részénél elsírta magát. De erőt véve magán elmondta, hogy
társa még aznap öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Bevette az Esterházy
Jánostól ellopott összes gyógyszert, az orvosok alig tudták megmenteni az
életét. Mária csodálkozva jegyezte meg, hogy mindennek ellenére Jánost az
eset – utólag elmondva – már nem rázta meg különösebben, sőt a lelkében
megbékélve beszélte el a történteket. Mária csodálatosnak találta, hogy
bátyja a történteket ép ésszel ki tudta bírni, s ezzel fejezte be Lujzának írott
levelét: „Eddig csak szerettem, de most már tisztelem is hatalmas lelkiere-
jéért.

„
Lipótvári tartózkodása egyik engedélyezett látogatásával kapcsolat-

ban Mária János elmondása alapján leírta, hogy „az egyik éjjel, mikor nem
tudott szegényke aludni, egyszerre az őzbak jellegzetes hangját, schrekko-
lását hallotta a fogházat körülvevő erdőből. Először hallott ilyet tizenegy
hosszú börtönév óta, s ez annyira meghatotta, hogy könnyezni kezdett a ré-
gi pirschek [a vad cserkészése – M. I.] emlékére

„
.

Kiss László ezen időszak orvosi diagnózisa alapján megállapítja: ,,Esterházy
krónikus fibrokavernózus tüdőtébécéje még 1955-ben is gyógyítható lett
volna. […] Ha lett volna rá – napjaink kifejezésével élve – politikai akarat.
Nos, a politikai akarat akkor is, később is hiányzott, hisz Mária, látva bátyja
egyre romló egészségi állapotát, fivére börtönbüntetésének felfüggesztése,
illetve kegyelemmel szabadlábra helyezése érdekében további beadványok-
kal és kérvényekkel ostromolta az illetékes hivatalokat.
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Beadványait a hatóságok a kezdeti „mindent megteszünk
„
-féle ígérgetés

után többnyire válaszra sem méltatták. Ám ha választ kapott, abban sem
volt köszönet. A pozsonyi Népbíróság 1954. december 12-én kelt lelketlen
és cinikus végzésében például ez áll:
„A kérvényező azzal érvelt, hogy az elítélt kikezelhetetlen tbc-ben szenved,
és a betegség rövid időn belül halállal végződik. Ezek a tények, alátámasztva
a Fegyintézet jelentésével is, azonban önmagukban nem elégségesek ahhoz,
hogy a kérelem pozitív elbírálásra legyen ajánlva. A büntetés elengedése
kegyelemmel rendkívüli eljárás, és csak akkor jöhet számításba, ha az elítélt
elítélése után magatartásával megmutatta, hogy a büntetés-átnevelés szán-
déka elérte célját és így általános érdek is, hogy a büntetés enyhíttessen. Az
adott esetben ilyen okok nem állnak fenn, ezért a bíróság a kérelmet elu-
tasítja …

„

Esterházyt 1955. június 2-án ismét Lipótvárra vitték. Innen írta a követke-
zőket: „Szubjektív módon jól vagyok, de objektíve ez most egy kicsit más-
ként van. No de így is, hála a Jó Istennek, hogy ilyen állapotban vagyok, mert
minden lehetne sokkal rosszabbul is. Az utóbbi időben a szívem pajkos-
kodni kezdett, de ez inkább kellemetlen, mint veszélyes... Elég sokat vagyok
kint, ami szintén jót tesz. Az itteni levegő egészen olyan, mint a mi nyitrai
levegőnk, amely után az elmúlt esztendők során, amikor messzi voltam
innen [ti. a Gulagban – M. I.], annyira vágytam.

„
1955. június 10-i levelében

megemlékezett arról, hogy éppen tíz éve látta utoljára Lujza nővérét, aki a
pozsonyi rendőrség épületében meglátogatta őt. Egészségi állapotáról most
is, mint általában, csak azt írta, hogy „minden a régi

„
. 1955. június 29-én

Mária arról írt Lujza nővérének, hogy János Szlovákiai tartózkodása óta
sűrűbben írhat levelet, mi több, meg is lehetett látogatni őt. Jó kedélyű, de az
egészsége romlik. Állandóan van mellette orvos, aki foglalkozik vele, de
súlya csupán 51 kg. Ennek ellenére a látogatás alkalmából arról beszélt,
hogy mindennap lehetősége van megkapni azt, „amit legjobban szeret

„
. Ez

a kettőjük közti titkos megegyezés szerint azt jelentette, hogy mindennap
részesült a bebörtönzött papok által titokban elvégzett istentisztelet áldoza-
ti kenyeréből. Egy ilyen esetről számolt be František Mikloško, szlovák ke-
reszténydemokrata politikus, aki leírta, hogy egy ugyancsak bebörtönzött
katolikus pap ismerősétől tudja, hogy a titokban „konszakrált

„
kenyeret (az

oltári szentséget) a súlyos beteg Esterházynak adták át őrizetre. Ő, ha a zár-
kában, a rabok szájából durva szavakat hallott, akkor lehetőség szerint in-
kább kiment a cellából, és a folyosón tartózkodott, hogy ne kelljen a „szent
kenyérrel

„
a trágárul beszélő rabok társaságában lennie.

A fent már idézett levelében Mária arról is írt, hogy bár bátyjának van ugyan
némi étvágya, de a szíve egyre gyöngébb. Már nem tud járni, így hordágyon
kell őt kivinni a levegőre. A beszélőn gyermekei és a család többi tagja felől
érdeklődött.
A lipótvári enyhébb bánásmódot adó néhány hónap után, 1956. május 4-én
Esterházyt ismét a mírovi börtönbe szállították, ahol immár halála pillana-
táig rabságban tartották. Az ide kerülő rabok számára már semmiféle am-
nesztia nem létezett.
Esterházy János az utolsó pillanatig reménykedett a szabadon bocsátás
lehetőségében. Börtöneiből csak a ritkán engedélyezett levelezés útján és a
még ritkább látogatások alkalmával tarthatta a kapcsolatot a külvilággal.
A börtönbeli szabványpapírra rótt leveleit szlovákul kellett írnia, s még azt
sem engedték, hogy magyarul szólítsa meg szeretett húgát. Leveleire csak
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szlovákul kaphatott választ, s egyedül csak az egyetlen, Szlovákiában élő
hozzátartozójával, Máriával válthatott néhány levelet, aki az utolsó percig a
szabadulásáért való közbenjárás élő reménysége maradt a számára. Tőle
kaphatott időnként (az engedélyezésnek – mely egyben jutalomnak is
számított – megfelelően, havonta egyszer) csomagot is, melynek tartalmát
Mária csak a legsúlyosabb nélkülözések árán – sokszor saját családjától is
megvonva a falatot – tudott kigazdálkodni. Hasonló volt a helyzet az enge-
délyezett látogatásokra vonatkozó hosszú és fárasztó utazások költségeivel
is, melyeket Mária legtöbbször csak kölcsönökből tudott fedezni. A ritkán
engedélyezett, kurtára szabott (5–10 percnyi) beszélőik során „őrszem

„

jelenlétében, csak szlovákul, „a kényes témákat kerülve
„

beszélgethettek
egymással. Esterházy 1954-ben parancsba kapta, hogy börtönlevelében
még a megszólítást („Angyali jó Mariskám!

„
) sem írhatja anyanyelvén.

Mindentől megfosztva, még nevét is elvették, csak mintegy „számadat
„
, a

7832-es rabként élte szenvedéssel teli mindennapjait a börtöncellák mélyén.
Esterházy Lujza egy ismeretlen címzettnek 1956. október 1-jén kelt levelé-
ből arról értesülhetünk, hogy húga, Mária, augusztus végén ismét megláto-
gathatta fivérét: „Szegény János tavasszal nagyon reménykedett abban –
szól a beszámoló –, hogy kiengedik

„
, de a Mírovba való visszakerülés után

már azt mondta: »tudom, hogy emberileg szólva nincs remény a szabadu-
lásomra. Ezt elfogadtam, mint keresztet, és felajánlom a Jó Istennek kö-
nyörgésképpen a legszűkebb családért és a szélesebb [azaz a felvidéki
magyarságért – M. I.] meg a legszélesebb családunk [azaz a magyar nemzet
– M. I.] boldogabb jövőjéért«. Majd a levél így folytatódik: „Ebből láthatod,
hogy szegény Jánosunk hősiesen elviselt szenvedéseit a magyarság felszaba-
dulásáért ajánlja fel a Jó Istennek.

„
Esterházy János édesanyja, Tarnowska

Erzsébet viszont élete végéig imakönyvében őrizte azt a c. feljegy
zést, amelyből kiderül, hogy fia, szenvedéseit és imáit mindennap másokért
ajánlotta fel. Szerettei, a hozzátartozók, a „szűkebb

„
és „tágabb családi

„
kör

után, vasárnap jótevőiért és ellenségeiért egyformán imádkozott. Egészségi
állapota az 1956-os magyar forradalom leverésének híre után fordult ismét
válságosra.
1957. február 21-én, Mária, bátyja utolsó előtti leveléről számolt be nővé-
rének, Lujzának, akivel tudatta, hogy testvérük egészségi állapota válsá-
gosra fordult: „A testsúlya 47 kg-ra esett vissza. Láza állandóan 40 fok körül
van, és úgy fullad, mintha víz alá nyomták volna.

„
Ezenkívül szívelégtelen-

ség miatt is szenved: „Semmit nem tud enni, mert gyomra a gyógyszerektől
kapott mérgezés miatt semmit nem fogad be. Így csupán infúzióval tudják
táplálni.

„
Majd János sorait idézte, amelyek így szóltak: „Az orvosok min-

dent megtesznek, hogy életben tartsanak, de az én személyes érzésem az,
hogy életem gyertyája lassan kialszik. Mozdulatlanul ülök ágyamon, és csak
úgy tudok írni, ha előtte beinjekcióztak.

„
Leírta, hogy többé már nem tud

felkelni az ágyáról, és azt kérte húgától, hogy állapotára való tekintettel a
megfelelő hivatalokban azonnal kérje büntetése felfüggesztését és a nyitrai
kórházba való átszállítását. Ezt egyébként ő maga is állandóan kérte az
orvosaitól. A börtönkalendáriumba tett rövid feljegyzéseiből kitetszik,
hogy ez a lehetőség – mármint a súlyosan beteg rabok civil kórházban való
gyógyítása – rendszeresen alkalmazott gyakorlat volt a börtönökben.
Esterházy János végig reménykedett abban, hogy egy civil kórházban való
ápolás hatására talán az ő szervezete is megerősödhet annyira, hogy ered-
ményesebben tudjon küzdeni a pusztító kór ellen. Majd megjegyezte: „Hat
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hét híján 12 évet töltöttem már le. Így talán eleget tehetnének kérésednek,
de kérlek, minél előbb cselekedj, mert aztán már késő lehet.

„
Levele végén

bocsánatot kért, hogy oly sok gondot okoz húgának, Máriának, majd ezek-
kel a szavakkal búcsúzott tőle: „Kérjétek az Úristent, hogy adja meg nekem
a jó halál kegyelmét.

„
Végül pedig a szlovák szöveg után magyarul: „Isten

áldjon titeket!
„

Mária kétségbeesetten írta nővérének, hogy ha fivérének más vezetékneve
lenne, nyilván már régen odahaza lehetne, de tudja, ezzel a névvel „semmi
esély nincs arra, hogy meghallgassák

„
. A kegyelmi kérvényeivel ostromolt

hivatalok egyike kérésére a következő választ adta: „A kegyelemadás nem
irgalmassági aktus, hanem egy olyan rendelet, mely akkor adható ki, ha a
börtönbüntetés elérte átnevelési célját.

„
S ez láthatóan Esterházy esetében

még nem következett be. Mária ezek után így írt: „Embertelen és borzasztó
ez a helyzet. De most el kell magunkban nyomni az emberi haragnak és
lázadásnak minden rezdülését, hogy ne árnyékoljuk be az ő áldozatának
beteljesülését.

„
Majd, szinte azonosulva bátyja szenvedésével, az alábbiakat

rótta papírra: „Mit is írhattam volna neki ilyen helyzetben? Talán azt, hogy
vele vagyunk lélekben, de vajon mit érnek ezek a szavak most, amikor
tudom, mennyit szenved, és amikor arra kell gondolnom, milyen fájdalmat
okoz szíveteknek ez a levél.

„
1956-ban, Mariska egyik látogatásakor, Ester-

házy fájdalommal értesült szeretett édesanyja haláláról, aki február 27-én
Montresorban, életének 81. évében hunyt el. Ezt követően elkobozták az
addig nála lévő néhány civil holmiját, imakönyvét, családi fényképeit stb., s
azokat csomagban hazaküldték Mária húgának. Az ezekhez tartozó kísérő-
levél azonban csak jóval később érkezett meg a címzetthez. Minderről
Mária így írt: „Megdöbbenésem átragadt a gyermekeimre is. Csak ültünk
megkövülve, mint Lót felesége. Kezdtem kibontani a csomagokat. Az otta-
ni (civil) ruhái voltak benne, amelyeket előzőleg tőlünk kapott: fehérnemű,
ruha, cipők stb. S ami a legrosszabb, az imakönyve is, és minden fénykép,
amelyeket magánál tartott. Egyszerűen úgy nézett ki, hogy már nem él,
ezért mindenét visszaküldték!

„

A reá kényszerített fizikai és lelki megaláztatások egész sorát kellett elvisel-
nie, de lelki tartását ezzel sem sikerült megtörni. Mírovi fogolytársa, Jan
Janků a következő szavakkal emlékezett vissza reá: „Esterházy méltósággal
viselte sorsát, soha nem panaszkodott. Magas vékony alakja már messzi
feltűnt a börtönfolyosón, ahol mindig felemelt fejjel, s �messzi néző tekin-
tettel� ment végig. Sovány, szinte áttetsző volt a teste, sokat szenvedett, de
ez a szenvedés nem törte meg, mert nagy lelkierővel s egyenes gerinccel
viselte sorsát. Nagyon jól megértette magát a cseh arisztokratákkal,
Podstatsky báróval, vagy Bukvoj báróval. Ez utóbbival gyakran látták őket a
folyosón kart karba fűzve beszélgetni. Amíg azonban Bukvoj kissé flegma-
tikusan, cinikusan beszélt saját sorsáról s korábbi életéről, Esterházy János
alig beszélt önmagáról. Leginkább, szinte mindig Istenről s a lelki dolgokról
beszélve vigasztalta sorstársait.

„

Egy 1952-es börtönkérdőív azon kérdésére: „Mi motiválta Önt a bűn-
cselekményre?

„
, Esterházy így válaszolt: „Meggyőződésem, hogy az 1920-

as trianoni békeszerződés a magyarokkal szemben nem volt igazságos.
„

Vagyis hét évvel elítélése után, oroszországi és csehszlovákiai börtönévei
után is hű maradt meggyőződéséhez, s e magatartásán halála pillanatáig mit
sem változtatott.
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Halálhír

Mariska, Lujzának szóló 1957. március 14-én íródott levele így kezdődik:
„A Jó Isten már nem tudta nézni szenvedését, és ezért magához vette őt.
Oda, ahol szenvedéséért megkapja jutalmát.

„
A halál a mírovi börtönben,

1957. március 8-án állt be. A börtönből Mária távirati értesítést kapott
bátyja haláláról. Azt is közölték vele, hogy Esterházy János testét elham-
vasztották, s a hamvakat nem fogják kiadni. A gyászhírre a falu (Nyitraújlak)
szlovák asszonyai összejöttek, hogy a gróf úr lelki üdvéért imádkozzanak.
Közülük az egyik, Máriához közel álló nő, így szólt: „Nem érte kellene
imádkoznunk, hanem hozzá.

„
A család egy másik, magyar ismerőse ehhez

még hozzáfűzte: „Nagy családunk [azaz a magyarság – M. I.] legnagyobb és
legártatlanabb vértanúja ő.

„

Esterházy halálhíre kapcsán Mária, a Sztáray család által személyes részvét-
nyilvánítást kapott Fábry Zoltántól is, aki naplójába a következőket jegyezte
be: „Megint felkavart egy szörnyű hír: Esterházy János meghalt börtö-
nében. Védencem volt és hiába volt. Mintha én is bűnös lennék halálában.
Tegnap itt havazott, ma csúnya köd van, csak tavasz nincsen.

„

Mária a halálhír vétele után azonnal Mírovba utazott bátyja földi marad-
ványainak kikérése ügyében. Ám a börtönparancsnok, „ismét sátáni vigyor-
ral válaszolt: »Pontosan azt tettem, amit mondtam, elégettük, és a hamvakat
nem adjuk ki önöknek.«

„
Nem adták ki a leveleit sem. Még azt a levelet sem,

amelyet közvetlen halála előtt írt nekünk. Az orvos elmondása szerint
ebben a levélben az állt, hogy »átadta magát Isten akaratának«, és mindenki-
től elbúcsúzott. Egyedül néhány apróságot adtak vissza a húgának. Mária
erre azt válaszolta a börtönparancsnok szemébe nézve: „Köszönöm ma-
guknak azt, amit a testvéremért tettek!

„
Erre a parancsnok lesütött szemmel

sarkon fordult, és úgy eltűnt a szobából, „mintha leforrázták volna
„
.

A kezelőorvosa azt is elmondta, hogy a volt politikus március 8-án, pén-
teken reggel, álmában, békében halt meg. Esterházy-Mycielska Mária, egy
később keltezett levelében bevallotta, hogy úgy érzi, mindezt az orvos csak
az ő vigasztalására mondta neki, hiszen János hetek óta egyáltalán nem
tudott aludni. A tüdeje teljesen szét volt esve, a gyomra is el volt fertőzve, és
senki sem érti, hogy bírta ilyen sokáig.
A mírovi börtönben bekövetkezett halálára egyik akkori rabtársa, Jan Janků
így emlékezett vissza: „Mikor láttuk, hogy közeleg a vég, lepedőkkel kerí-
tettük el az ágyát, s őrt álltunk az ajtónál, hogy a püspök, Vasil Hopko zavar-
talanul el tudja látni a haldokló Esterházyt. Tanúsíthatom, hogy ez meg is
történt. A püspök ellátta őt a szentségekkel, feladta számára az utolsó kene-
tet, s végig ott volt a haldokló gróf mellett, aki az ő karjaiban adta vissza lel-
két Teremtőjének. Emlékszem, halálának pillanata mindannyiunkat meg-
rendített, hisz ismertük őt. Kérésének megfelelően Jánosnak szólítottuk,
úgy, mint egy jó barátot, s Ő valójában annak tekintett mindannyiunkat.
Büszke vagyok, hogy ismerhettem, csak azt sajnálom, hogy ilyen kegyetlen
körülmények között kellett találkoznunk.

„

Idetartoznak a korábban már idézett František Mikloško katolikus pap is-
merőse által elmondottak is, aki ugyancsak ott volt Esterházy János halálos
ágyánál. Ő így emlékezett a halál beállásának pillanatára: „Mondom neked,
František, ez az ember a szentség jegyében halt meg.

„

Mária szóban forgó levele a következőképpen zárul: „Nem hagy nyugodni,
hogy földi maradványai nem fekszenek megszentelt földben. János szegény
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maga mesélte, hogy az volt neki a legborzasztóbb Oroszországban, ha arra
gondolt, hogy megszenteletlen földbe temetnék, és most ez megtörtént.
Megpróbálom még megtenni, amit lehet, hogy a hamvakat kiadják, és ott
valahol eltemethessem, ha itt ennyire félnek tőle, de nem hiszem, hogy
sikerülne. Nem elég, hogy az élőnek nem bocsátottak meg, még a halott
poraitól is megtagadják azt, hogy megszentelt földben pihenhessen. Ennyi
gyűlölettel és szadista rosszakarattal szemben az ember tehetetlen. [...] Ezek
nem emberek. Ha nem irgalmaztak az élőnek, bizonyára a holtnak sem
fognak. […] Az, hogy a háború alatt kegyetlen dolgok történtek, tudjuk. De
hogy most, ennyi évvel a háború befejezése után is ilyesmi történik, az
szégyen. […] Ezek olyan dolgok, amelyekről soha nem szabad megfeled-
kezni, de arról sem, hogy nem ez az egyedüli ilyen eset ebben az országban.

„

Esterházy Mária ekkor határozta el, hogy tudatosan összegyűjti a testvére
szenvedésére vonatkozó események leírását. Noteszbe írott egy-két szavas
feljegyzései alapján ekkor kezdte részletesebben megírni a történteket.
A család jó ismerősét, a nagymihályi Sztáray Antalt egyik levelében, a ke-
serűségen túl már erre a gondolatra koncentrálva kéri: „És még egy kérésem
volna Hozzád. Talán találkozol olyanokkal, akik az utóbbi évek folyamán
Jánossal együtt voltak bezárva. Ha ők egyet-mást feljegyeznének róla, pl.
hogyan viselte a fogságot stb., ezért nagyon hálás volnék. Ezen a vidéken
tudok néhány ilyen embert, de mennél többen beszélnek róla, annál jobb.
Gyűjtsetek róla össze mindent, amit tudtok, hogy olyan képet nyerjünk
szegény Jánosról, amely úgy a családjának drága emléke lesz, mint talán
valaha nemzetének is.

„
Ugyanebben a levélben Mária azt is kijelentette,

hogy mivel ő a férje után lengyel állampolgár, egy őszinte levélben „az ille-
tékesek részére

„
ki fog tálalni, mert nem bírja magában tartani a sok

keserűséget. Nem tudjuk, hogy erre végül sor került-e, azt azonban igen –
egy későbbi, 1958. június 3-án írt leveléből –, hogy Lengyelországba való
költözése előtt, május 29-én, az olmützi krematóriumban, ahol Esterházy
János testét elhamvasztották, sikerült elérnie, hogy kezébe vehette fivéré-
nek urnáját. A 9181 P. jelzéssel ellátott lapos kis pléhdobozt egy falmélye-
désből vették ki más hasonló urnák közül. Az urnán a következő felírást
látta: „Ján Esterházy statkár

„
(Esterházy János földbirtokos), valamint

olvasható volt rajta János születésének és halálának dátuma. Mária, előre
készülve a „találkozásra

„
, az urnán elhelyezte Esterházy Jánosnak azt a kis

keresztjét, amelyet gyermekkorában, első áldozása alkalmából kapott, vala-
mint az egy kis zacskóban hazulról, a szülőföldről, az édesapja sírjáról ho-
zott földet, amellyel betakarta az urnát. Ezután gyermekeivel együtt Len-
gyelországba távozott.
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Lengyelországból még tett néhány kísérletet levél útján, sőt személyesen is
arra, hogy megkapja az urnát és vele együtt mindmáig kiadatlan személyi ha-
gyatékát, úgymint levelezését, köztük a soha nem kézbesített búcsúlevelet,
egyéb feljegyzéseit stb. Mindezek visszaszerzésére a csehszlovák szocializ-
mus „olvadásának

„
idején, 1968 nyarán kínálkozott lehetőség. Akkor azon-

ban az ügy intézését, az illetékes hatóságok biztató ígéretei után, a közismert
„csehszlovákiai események

„
szakították félbe. Mariska egyik kérvényező

levelére a csehszlovák belügyminisztérium illetékesei azt válaszolták, hogy
az urnát az elhamvasztás helyéről, Olmützből 1959. március 27-én vissza-
vitték Mírovba, majd egy tömegsírba tették. Ezt megerősítik az olmützi
krematórium hivatalos bejegyzései is, melyek szerint az intézkedést Him-
mer rendőrfőhadnagy hajtotta végre a jelzett napon.
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Esterházy urnáját 1959-ben valóban egy Himmer nevű főhadnagy, a mí-
rovi börtönparancsnokság alkalmazottja vitte el az olmützi krematórium-
ból. A krematórium által erről kiadott igazolás megerősíti, hogy az Ester-
házy János név alatt vezetett 9181-es számú urnát visszaadták a mírovi
börtönnek (akkori hivatalos neve „Átnevelő munkatábor

„
volt). Az iraton

található feljegyzés szerint az urna a mírovi temetőben lesz elhelyezve. Ez
azonban nem felel meg a valóságnak, hiszen a mírovi börtönparancsnok
egy, a központ számára írt hivatalos iratában az szerepel, hogy a helyi (azaz a
mírovi) rabtemetőben az utolsó temetésre 1955. november 10-én került sor.
E feljegyzés alapján tehát Esterházy Jánost itt nem temethették el. Földi
maradványait más, itt elhunyt és Olmützben elhamvasztott politikai foglyok
hamvaival együtt a prágai Pankrác börtön központi tárolójába szállították
át, ahol 1965-ig őrizték.
Egy 1965. május 5-én keltezett újabb csehszlovák belügyi dokumentum
szerint 1965-ben a prágai motolei temetőben, egy tömegsírba titokban
hetvennyolc urnát helyeztek el. Az ezen urnák számát felsoroló jegyzék
neveket ugyan nem tartalmaz, de az urnaszámok között a kutatást végző
cseh történészek megtalálták azt az 9181-es számot is, amely megegyezik
Esterházy holttestének olmützi elhamvasztása utáni urnaszámával. A cseh
kutatók által feltárt levéltári anyagok szerint 1965-ben, akkor, amikor a
motolei temetőben titokban, a nyilvánosságot kizárva földelték el az emlí-
tett hetvennyolc urnát, úgy, hogy egyszerűen elásták őket a földbe. Csak a
rendszerváltást követően, a Cseh Politikai Foglyok Szövetségének köszön-
hetően válhatott ez a hely a kilencvenes évek elejétől kezdve emlékhellyé,
ahol azóta minden évben ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást szer-
veznek.
Esterházy János halálhíre gyorsan elterjedt a nyugati világban. Az 1956-os
forradalom emigráns szervezete a saját halottjának tekintette. A halálhírrel
kapcsolatban kiadott közleményükben a következő olvasható: „Esterházy
kényelmetlen tilalomfává tornyosult, amikor a nagy fordulat idején a kisná-
cik sietve átvedlettek kiskomunistákká [...] Így végezte be életét tizenkét
esztendei raboskodás után, jó cselekedetek és szüntelen imádság közepette,
idegen fegyintézetben. Ezzel a mírovi fegyházat a magyar forradalom őr-
helyévé avatta. A magyar forradalom a maga halottjának tekinti.

„

A halála kapcsán megjelent sok-sok méltató cikk közül érdemes külön is
kiemelni az egykori felvidéki vetélytárs, majd gulag-beli rabtárs Csáky Mi
hály írását: „Esterházy János túlnőtt szűkebb hazájának, a Felvidéknek kere
tén. Így nem csak a felvidéki, hanem az egész magyarság fogja kegyelettel
megörökíteni emlékét, hogy az önzetlen önfeláldozás nemes példája a kö
vetkező nemzedékek részére is

„
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megfontolásból nem szerepel a neve, s április 19-én nem volt ott az Emlékirat átadói között sem.
Ugyanilyen megfontolásból kerülhetett a szövegbe a pártelnök gróf akadályoztatottságára való
utalás is, melynek a kihallgatási jegyzőkönyv ama tétele is ellentmondani látszik, hogy április 20-án
mégis megjelent dr. Gustáv Husák belügyi megbízottnál. In: Tóth László szerk.: Hívebb emléke-
zésül... , Kalligram, Pozsony, 1995, 295. p.
Dr. Jamniczký, Aristid: Emlékiratok. Kézirat, 121 122. p. TLA.Dok. 1078/1990.
Kihallgatási jegyzőkönyv…, i.m., 22.p. A jegyzőkönyv idézetei megtalálhatók: Tóth László
Molnár Imre szerk.: Az örökség. Új Forrás, Tatabánya, 1990/4, Melléklet, 16. p.
Povereníctvo SNR pre veci vnútorné, číslo: 567/45-H.
Jegyzék az Esterházy János letartóztatásával, elítélésével és fogvatartásával kapcsolatos szovjet ok-
mányokról. 1. sz. dok. TLA.Dok. 1078/1990.
Esterházy L.: Szívek…, i. m., 241. p.
Holly Jenő, érintve a pozsonyi magyarok lefogását is, a pozsonyi helyzetről 1945. július 4-én, a ma-
gyar miniszterelnökségnek a következő jelentésben számolt be: A rendőrség tovább foganatosítja
a magyarok lefogatását, de kisebb mértékben. Ezzel szemben az oroszok talán szlovák sugal-
mazásra e hét keddjéig a következő magyarokat fogták le: Jabloniczky János dr. ügyvéd […] volt
csehszlovák képviselő, a régi Magyar Pártnak egyik igen jellegzetes tagja, kitűnő politikus,
kiváló magyar ember, azonban Esterházynak évek óta politikai ellenfele; dr. Párkány Lajos, a
Szignum Hitelszövetkezet ügyvezető igazgatója, aki a Tiso-rendszer alatt is el volt egyszer fogva;
Lászlóffy Dezső [valójában Ferenc M. I.] volt postatisztviselő; Szüllő Sándor bognármester;
Schweighoffer magyar hentesmester. Ligetfaluról áthozták az oroszok az oda internált Flórián
Jánost, aki 1938-ban a Magyar Párt kormánybiztosa [valójában: polgármester-helyettese M. I.]
volt a városházán, szintén igen tevékeny és értékes tagja a pártnak. Továbbá áthozták onnan Virsik
Gyulát [valójában: Károlyt M. I.] aki szintén szerepet játszott a pártban. És igen hosszú ideig
kihallgatták Zatkalik dr.-t (orvos, pártvezetőségi tag), akit ezután szabadlábra helyeztek. Neumann
Tibor dr.-ról, akit azelőtt egy hónappal fogtak le, tudják, hogy igen rossz bőrben van, megtetve-
sedett, éhezik. Őt is és az újabb lefogottakat az államvasutak pincéjében tartják fogva az oroszok.
(Tóth szerk.: Hívebb... i.m. 52. p.) A letartóztatott pozsonyi magyarok között volt még Flórián
János és egy Jánoska nevű ismert fényképész. Őket néhány napi fogság után szabadon engedték.
Mayer Judit közlése a szerzőnek.
Neumann Tibor: Emlékezés. Kézirat, 8 p. (A szerző magántulajdona.)
Jegyzék..., 1. sz. Dokumentum.
Örökség..., i. m., 15. p.
Uo.
Esterházy L.: Szívek…, i. m., 162 167. p.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944 1992. Fórum Kisebbség-
kutató Intézet, Somorja, 2006, 64. p.
Molnár Imre: Kegyelem életfogytig, METEM, Szeged, 2008, 45. p.
Uo.
Gróf Bethlen Istvánt Magyarországról való elhurcolása után 1945. április 1-jétől 1946. október 5-
én bekövetkezett haláláig tartották fogva a moszkvai Butirszkaja börtönben. In: Magyar Külügy-
minisztérium Archívuma, 1993/217. sz.
Esterházy szlovák parlamenti képviselőként valóban első kézből értesült a lengyel tisztek ellen el-
követett katyni szovjet vérengzésről, melyet több cikkében és beszédében is élesen elítélt.
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Alulírott Esterházy János, azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a tisztelt Katonai Ügyész Úrhoz,
hogy a 7976. számú büntető ügy nyomozati iratainak elbírálásánál személyemre vonatkozóan lehe-
tőleg enyhe bírálatot szíveskedjék foganatosítani. A nyomozás során én őszintén elmondtam
mindazt, amivel a Szovjetunió ellen súlyosan vétettem. Amivel vétettem, azt őszintén megbántam.
A fasiszta ideológiát és annak embertelenségeit súlyosan elítélem, és annak soha nem fogok a szol-
gálatába állni. Ezen kijelentésem őszinteségét becsületes munkával szeretném bebizonyítani. Tisz-
telettel: Esterházy János, 66. cella, Moszkva, Lubljanka, 1946. április. 17. Jegyzék..., 4. sz. dok., 8. p.
Jegyzék..., 7. sz. dok.
Jegyzék...., 4. sz. dok.
Jegyzék...., 8. sz. dok.
Szolzsenyicin, Alekszandr: A pokol tornáca. Budapest, 1990, 224 p. A szerző könyve eredeti szöve-
gében – s annak magyar kiadása is – tévesen hercegnek titulálja Esterházyt.
Esterházy János levele dr. Neumann Tibor özvegyének. In: Molnár Imre: Esterházy János. Nap
Kiadó, Dunaszerdahely, 1996, 322 p.
Esterházy János börtönjegyzetei. In: Kegyelem életfogytig, i. m., 133 134. p.
Az üzenetben szereplő Czesia, Esterházy János lengyel unokatestvérének, Waclaw Bninskinek a
felesége. Bninski a Szabad Európa , majd az Amerika Hangja lengyel adójánál dolgozott. Esterházy
tehát a szabad világ nyilvánosságától remélte a Gulagról való szabadulását. In: Kegyelem élet-
fogytig, i. m., 29. p.
Rutkowski, Bolesław Okruchy wspomnień z wilńskiego ruchu oporu oraz zesłania na nieludzka
ziemię . Bydgoszcz, 1998, 177. p.
Kegyelem életfogytig, i. m.: 46. p.
Hetényi József: A magyarok szenvedő Krisztusa volt. In: Kegyelem életfogytig, i. m.,156 159. p.
Bohuš: Napló..., i. m., 408 410. p. A szovjet Gulagban eltöltött időszak további részleteit a Ke-
gyelem életfogytig c. kötet vonatkozó fejezetei tartalmazzák.
Kegyelem életfogytig… i. m. 46. p.
Csáky Mihály: Hősiesség a XX. században. Új Hungária, München, 1959. V. 30., 1. p.
Kihallgatási..., i. m., 18. p.
Východoslovenská pravda, 1945, V. 29., 1. p.
Szabad Szó, 1945. VI. 23., 3. p. A fentebb idézett Holly-jelentés erről a következőket írja, szinte
biztos tényként kezelve a küszöbön álló tárgyalást: Esterházy Jánost múlt hó 20-án [a dátum ez
esetben téves, l. erről e könyv idevágó részeit M. I.] a törvényszéki fogházból huszadma-
gával átkísérték a pozsonyi rendőrség fogdájába, ahol annak előtt fogva volt heteken át. Érdemes
megemlíteni, hogy a rendőrségen amikor viszontlátták Esterházyt maguk a rendőrök üdv-
rivalgásba törtek ki, és összeölelkeztek Esterházyval. Az úton a rendőrségre elkísérte őt Lujza nő-
vére, akivel beszélni tudott, és akivel a rendőrségen további tíz percnyi beszélgetést engedélyeztek.
Védőt nem kért. Hivatkozott arra, hogy ő maga el tudja látni a védelmét. A pert előreláthatólag igen
hamar fogják megtartani. A főtárgyalást nem tudták eddig kitűzni, mert először a bizottság elnöke
jelentett beteget és utána az egyik szavazóbíró is. A hangulat Esterházy ellen csak a lapokban
van meg. (Tóth szerk.: Hívebb... , i. m., 52. p.)
OL-XIX A-1-j/1713.
A Szlovák Nemzeti Tanács magyar lakosságot sújtó diszkriminatív rendelkezései közül a 43/1945.
számú rendeletével tiltotta meg a magyarok és a németek felvételét az ügyvédek és ügyvédjelöltek
névjegyzékébe.
OL-XIX A-1-j/1713.
OL-XIX-A-1-n-539/Z.
OL-XIX-A-1-n-539/Z, II. sz. betétív.
OL-XIX-A-1-n-539/Z, I. sz. betétív.
OL-XIX A-1-j/6798.
Esterházy L.: Szívek..., i. m., 163. p.
SUA-B6, 567/45-71.
SUA-TNLUD. 475/127-33.
Esterházy L: Szívek..., i. m., 161. p.
SUAT NLUD. 19/47-11.
Uo.
A vádirat, ill. a Belügyi Megbízotti Hivatal dokumentuma egyaránt a SUA-ON. LUD., 73/46. nyil-
vántartási szám alatt szerepel.
Jiři Křížeket 1950-ben, a Milada Horáková elleni koncepciós per egyik fővádlottjaként 24 évi
börtönbüntetésre ítélte a csehszlovák kommunista bíróság.
SUA-ON. LUD. 12/47-16.
SUA-ON. LUD. 19/47-21.
SUA-ON. LUD. 19/47-22.
Esterházy János halálos ítélete. In: Magyar Nemzet, 1947. október 8.
SUA-ON. LUD. 19/47-25.
SUA-ON. LUD. 19/47-27.
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Amikor az ítélet elhangzása után megkérdeztem Daxner dr.-t, miért ilyen szigorú a büntetés, hi-
szen ő Esterházy volt a szlovák parlament egyedüli képviselője, aki nem szavazott a zsidó kódex-
re, azt válaszolta nekem: Ugyan, hiszen ő egy magyar! Rašla, Anton Žabkay, Ernest: Proces s Dr.
Jozefom Tisom. Tatra Press, Bratislava, 1990, 62. p.
Esterházy odsúdený na trest smrti povrazom. Čas, 1947. IX. 18.
This is murder… East Europe, No. 155, 1947. XI. 6., 2 3. p.

SUA-TNLUD. 19/47-28.
SUA-TNLUD. 19/47-34. A kegyelmi kérvény köztársasági elnök elé való felterjesztésére 1949-
ben, Esterházy Gulagból való visszatérése után került sor, dr. Wagner államügyész intézkedésére.
Tarics Péter: Ma is ég az oltár. Történeti értekezés – A bírósági eljárás jogi defektusai c. fejezet. In:
Jókai-díj, 2008, KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárom, 58–59. p
Balassa: Pilóta..., i. m., 93. p.
Esterházy Lujza így rögzítette kettőjük beszélgetését: A békeszerződés aláírását követő napok
egyikén levélben kértem meg Clementis csehszlovák külügyminiszter-helyettest, hogy fogadjon ez
ügyben, amely részemre családi ügy. Clementis rögtön fogadott, s én elmondtam, hogy 1945 júliusa
óta nem tudok semmit a fivéremről, akinek a gyermekei folyton arra kérnek, igyekezzek életjelt
szerezni édesapjukról. Clementis erre azt válaszolta, hogy ők sem tudnak róla semmit sem, amióta
az oroszok elvitték. Erre azt kérdeztem, vajon nem volna-e lehetséges, hogy a csehszlovák kor-
mánytényezők érdeklődjenek a szovjet hatóságoknál hogyléte felől. Clementis erre a következőket
válaszolta: A csehszlovák kormány kérésére a szovjet kormány kiadta nekünk Spišiakot, Čatlošt és
Sokolt, mert ezekre szükségünk volt mint tanúkra a Tiso-perben. De Esterházy Jánost nem kértük
vissza, sőt, désintéressement-et nyilvánítottunk személyét illetőleg a szovjet felé pedig államérdek
lett volna, hogy őt is kikérjük és visszakapjuk. Megkérdeztem, miért lett volna államérdek, mire
Clementis a következőket felelte: Azért lett volna államérdek visszakapnunk Esterházy Jánost,
mert az ő pere bizonyítékot nyújtott volna arra, hogy a magyar kisebbség bűnös Csehszlovákia
tönkretételében. Erre kötelességemnek éreztem azt felelni neki, hogy akármit is bizonyítottak
volna a politikusra, a szlovákiai magyar népre nem lehetett volna akkor sem bizonyítani semmit
sem, mert a mi népünk nem követett el semmit Csehszlovákia ellen, s ha ő maga Szlovákiában
tartózkodott abban az időben, akkor éppen olyan jól tudja, mint én, hogy a magyarlakta vidékeken
egyetlen incidens sem fordult elő 1938 válsága alatt. Clementis: München előtt valóban nem. De
München után helyenként igen, ti. számos helyen bántalmazták a kolonistákat. Azt válaszoltam,
hogyha az ilyesmi előfordult, azt magyarországi karhatalmi közegek tették, de nem a szlovákiai
magyar lakosság. Clementis: De helyenként előfordult, hogy a helybeli lakosok is bántalmazták
őket, sőt egyeseket meg is öltek. Ezekre azt mondtam, hogyha az ilyesmi tényleg előfordult volna,
annak oka abban rejlik, hogy nincsenek olyan földművesek a világon, akik ne vennék zokon, ha a
nagybirtokot, amelyen mindig ők dolgoztak, nem közöttük osztotta fel a földreform, hanem idege-
neknek adta. Színszlovák szülőfalum felosztott nagybirtokának csak elenyésző részét akarta a
csehszlovák földhivatal a szomszéd falu szlovák földműveseinek juttatni s ez elég volt ahhoz, hogy
a mi falunk szlovák lakossága fellázadt ez ellen, s kijelentette, hogy kapával-kaszával kergeti el a
szomszéd falu szlovákjait, ha a földhivatal idehozná őket. És mint ahogyan a mi falunk szlovák
lakossága nem tűrte, hogy idegeneknek adják a nagybirtokot, amelyen ők dolgoztak, a magyar fal-
vak lakosságát is elkeserítette, hogy másoknak adják oda a határukban felosztott nagybirtokot, s ez
a tisztán szociális jelenség lehetett indítóoka az idegenből odahozott kolonisták esetleges bántal-
mazásának. Ez tehát nem volt szlovákellenesség. Clementis elgondolkozva: Igen, ebben igaza van.
Igyekeztem visszatéríteni figyelmét a fivérem ügyére, s még ismételten megkérni, érdeklődjenek,
hogyléte felől. Clementis: Nem tehetjük. Hiszen mint mondottam, mit teljes désintéressement-et
nyilvánítottunk a szovjet kormány felé Esterházy János személyét illetőleg. S ha már egyszer
désintéressement-et nyilvánítottunk irányában, akkor nem érdeklődhetünk sorsa iránt. Végül még
azt kérdeztem tőle, hogy mit gondol, volna-e kilátás, hogy hazaengedjék a fivéremet Orosz-
országból. Azt válaszolta: Ha senki sem fogja kérni a szovjet hatóságoktól, hogy hazaengedjék,
akkor nem hinném. A fentebb feljegyzettekkel kapcsolatban az a benyomásom, hogy a csehszlovák
kormány feltétlenül kikérte volna az oroszoktól a fivéremet ugyanúgy, mint kikérte Čatlošt,
Spišiakot és Sokolt , ha tényleg államérdeknek tekintette volna a pere lefolytatását, vagyis ha
tényleg meg lett volna győződve arról, hogy a per bizonyítékot nyújthat a szlovákiai magyarság
ellen. De nyilván nem reméltek ilyen bizonyítékokat a pertől, ha désintéressement-et nyilvánították
a vádlott személye iránt. Úgy érzem, kötelességem volt mindezt az illetékes magyar tényezőknek
tudomására hozni. 1947. II. 20. Esterházy Lujza (Tóth szerk.: Hívebb ..., i. m., 174–175. p.)
Feljegyzés Esterházy János és társai bűnügyi eljárásáról. Jegyzék…, 4. sz. dok.
Janics Kálmán: Esterházy János balsorsa. Vasárnap, Pozsony, 1994. IX. 18., 4. p.
A népbírósági törvény záradéka tartalmazza, hogy az e törvény keretében meghozott ítélet ellen
fellebbezésnek helye nincs .

Doležal, Bohumil: Esterházy János esete. Valóság, Budapest, 1995/12., 83. p.
Uo.
Rašla, A.–Žabkay, E.: Proces …, i. m., 62. p.
Alexander Mach, a szlovák állam belügyminisztere s a szlovák holokauszt kiötlője és irányítója a
bíróság előtt (1946. december 20-án) tett vallomásában, a szlovákiai zsidóság ellen alkalmazott
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kíméletlen fellépését azzal indokolta, hogy a zsidókat 90%-ban magyaroknak tartotta. Ez enyhítő
körülményt jelentett az ellene hozott ítélet során, amely 30 év börtönbüntetést szabott ki számára.
Mach a hatvanas években amnesztiát kapott. Čas, 1946., XII. 22. 1 2. p.
Esterházy János halálos ítélete. Magyar Nemzet, 1947. október 8.
Betlen Oszkár írását a Szabad Nép 1947. február 9-i száma közölte. A cikkre Nyerges András
hivatkozott az Egyazon folyóba, kétszer című írásában, amely a Magyar Hírlap 2001. május 25-i
számában jelent meg.
Koch, Karel: Justícia, Bratislava, 1947, 60 61. p.
SUA-TNLUD. 19/47-13.
SUA-TNLUD, 19/47-29.
SUA-ONLUD, 73/14.
SUA-TNLUD, 19/48-22.
SUA-TNLUD, 19/47.
SUA-TNLUD, 209-09-48.
SUA-NTLUD, 189/48-10.
Popély Á.: A csehszlovákiai...i. m.: 163. p.
Jegyzék..., 9. sz. dok.
SUA-NTLUD, 189/48-12.
Kegyelem életfogytig, i. m.
Jegyzék..., 10. sz. dok.
Esterházy János levele nővérének, Lujzának. A levél eredeti példánya Malfatti-Esterházy Alice tu-
lajdonában van.
Bohuš: Napló... i.m. 403 404 p.
Dr. Kiss László: Esterházy János patográfiája. Kézirat.
SUA-TNLUD, 19/49-25. Esterházy csak itt, a fogdában értesült az ellene hozott jogerős halálos
ítéletről.
SUA-TNLUD, 209-19/49-27.
SUA-TNLUD, 209-4/49.
Kihallgatási jegyzőkönyv. In: Molnár I.–Tóth L.: Az örökség , i. m., 16. p.
Esterházy Lujza 1947. IX. 19-én feladott francia nyelvű távirata Benešhez a következő szöveget
tartalmazta: Megtudva testvérem elítélését a pozsonyi bíróság által, feladatomnak érzem, hogy
tiltakozzam a távollétében meghozott ítélet ellen, miközben testvérem a csehszlovák hatalom fel-
ügyelete alatt állt, egy nagyhatalom emberei deportálták őt a csehszlovák börtönből, s ezzel meg-
akadályozták, hogy megjelenjen a csehszlovák bíróság előtt, ahol magát szabadon akarta meg-
védeni. STOP Az igazság érdekében kérem Önt, Elnök Úr, hogy újíttassa meg a testvérem elleni
eljárást, és intézkedjen azon hatalommal szemben, aki deportálta őt, hogy a nevezett csehszlovák
állampolgár át legyen adva a csehszlovák hatóságoknak, hogy személyesen tudja magát megvédeni
egy csehszlovák bíróság előtt. STOP Bízom benne, hogy Excellenciád igazságérzete sugalmazza
majd a szükséges lépéseket ahhoz, hogy ez az eredmény megszülessen és a nagy szövetséges hata-
lom válaszolni fog az Ön kérésére azzal a jóindulattal, amelyről több szlovák személy Pozsonyba
való visszaküldésével már tanúságot tett. [A Szovjetunióban hurcolt Spišiak, Sokol és Čatloš nevű
politikusok visszaadásáról van szó, M. I.] Gyors és kedvező válaszát remélve biztosítom Önt,
Elnök Úr, mély tiszteletemről. Esterházy Lujza A távirat másolata: TLA.Dok. 1078/1990.
A volt Csehszlovák Belügyi Levéltár, Köztársasági Elnöki Iroda iratai, 202-077-48.
SUA-TNLUD 992-4-49-II. B.
Mycielskyné Esterházy Mária naplójában leírta, hogyan reagált a prágai magyar nagykövetség
titkára, amikor Mária fivére, János ügyében segítségért hozzá fordult: Nem tehetnek semmit. Még
szerencse, hogy nem beszéltünk a követtel, mert baj lehetne. Először is Magyarország nem
avatkoz hatik be Csehszlovákia belügyeibe, másodszor csak nem képzeljük, hogy egy népi
demokrácia szót emel egy gróf érdekében? Ő személyesen sajnálja, de János érdekében nem
tanácsolná, hogy Magyarország segítségét kérjük. Kegyelem életfogytig , i. m., 34. p.
Erről az időszakról részletes beszámolót adnak Mycielskiné Esterházy Mária naplófeljegyzései. In:
Kegyelem életfogytig..., i. m.

Uo.: 33 34 p.
Szabó Károly: Esterházy János tragédiája. In: Feljegyzendő históriák... TLA.Dok. 404/1987.
Fábry István: Jelenünk a múlt tükrében. In: CSEMADOK 25 éve. Pozsony, 1974, 63. p.
(CSEMADOK: A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, 1949-ben alakult meg
Pozsonyban.)
Kedves Vili elvtárs... Fábry Zoltán levele Viliam Širokýhoz. Az eredeti példány másolata a szerző

tulajdonában van.
SUA-TNLUD, 189/48-22.
Kegyelem életfogytig..., 56. p.
Popély: A csehszlovákiai..., i. m., 172. p.
A szlovák parlament képviselőire – Esterházyt nem számítva – kiszabott börtönbüntetés átlagolva
4,3 évnyi elzárásnak felel meg. A képviselők zöme 2 3 éves átlagos börtönbüntetést kapott. Töb-
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büket nyilvános megrovásban részesítették. Esterházy halálos ítéletén kívül 6 személyt ítéltek
halálra a képviselőház tagjai közül. Ezek közül a halálos ítéletet 3 személyen hajtották végre, úgy-
mint Jozef Tiso államelnökön, Siegmund Keil és Jozef Steinhübel képviselőn. Ez utóbbi kettő a
szlovákiai nácizmus két német származású prominens képviselője volt, akik a Szlovák Nemzeti
Felkelés fegyveres leverésének irányításában vállaltak szerepet. (Az ugyancsak halálra ítélt és kivég-
zett Vojtech Tuka nem volt tagja a képviselőháznak.) A szintén halálra ítélt Franz Karmasin,
Ferdinand určanský, Štefan Haššik nyugatra szökve, büntetés nélkül, emigrációban fejezte be
életét. Ugyanígy tett Alojz Macek, a szlovák ifjúság Hitler-Jugend mintára működő szerve-
zetének létrehozója, s a felkelés elleni katonai bevetésének irányítója, is, aki életfogytiglani bünteté-
séből így egy napot sem ült le. Martin Sokol, a szlovák képviselőház elnöke, 1947-ben 5 éves
börtönbüntetést kapott, de végül büntetését elengedve 1949-ben szabadon engedték. Érdemes egy
pillantást vetnünk azoknak a képviselőknek a további sorsára is, akik a szlovák állam exponen-
seiként vettek részt képviselőként a parlamenti munkában. Karol Sidor, az autonóm kormány elnö-
ke, az önálló állam belügyminisztere, a Hlinka Gárda parancsnoka, majd a szlovák állam vatikáni
követe, 20 év börtönbüntetést kapott, de a Vatikánból egyenesen német, majd amerikai emigrá-
cióba vonult. Konštantín Čulen képviselő, a szlovák kormány sajtófőnöke 30 év börtönbüntetést
kapott, de még 1945-ben emigrált. Alexander Mach, aki 1940-től 1945-ig a Szlovák Köztársaság
belügyminisztere, majd a kormány alelnöke volt, s kezéhez a zsidótörvények megszületésén és
végrehajtásán kívül számos egyéb súlyos bűntett is tapadt, 30 év börtönbüntetést kapott, ám a
hatvanas évek elején amnesztiával szabadult, és idős korá,ban a hetvenes évek végén halt meg
Pozsonyban. Tido J. Gašpar, a szlovák kormány propagandafőnöke szintén 30 évet kapott, de
1958-ban betegsége miatt szabadlábra helyezték, s 1972-ben halt meg. Megélte emlékiratainak
1970-es kiadását is a kommunista ideológia által uralt Csehszlovákiában. Rajtuk kívül ketten 20
évet, egy-egy képviselő pedig 18, 16, 15 és 12 évnyi súlyos ítéletet kapott, de büntetésük teljes idejét
egyikük sem töltötte ki, mert idő előtt szabadultak, és békés öregkorban fejezték be életüket a
szocialista Csehszlovákiában.
SUA-TNLUD, 189/48-21.
SUA-TNLUD, 189/48-25.
SUA-NTLUD, 189/48-27.
SUA-TNLUD, 189/48-8.
SUA-NTLUD, 189/49-4.
Msg. Mészáros Gyula szlovákiai magyar katolikus papot a Csehszlovákiai Magyar Demokrata
Szövetség elleni perben ítélték el 1949-ben. Börtönemlékeiről a A rabszolgaság évei című le-
írásában számol be. In: Magyar voltál, ezért! (szerk.: Ladislav Takáč). Vydavateľstvo M. Vaška,
Prešov, 2003, 102 106. p.
Esterházy János levele nővérének, Lujzának. A levél eredeti példánya Malfatti-Esterházy Alice
tulajdonában van, az ő Rigában feladott hirdetésére jelentkeztek annak a Peter Janualitisnek a
leszármazottai, aki Esterházy János imájára gyógyult meg, majd később hazatért a Gulag táborból
lettországi otthonába.
A levél július 2-án érkezett meg, az akkor már Magyarországra áttelepített és Budapesten élő
Neumann családhoz. A levél eredeti példányát a levélben szereplő dr. Neumann Tibor fia, ifj.
Neumann Tibor bocsátotta rendelkezésemre.
Mayer Judit: Adalékok egy életrajzhoz. Hét, Pozsony, 1993. VII. 23., 4 5. p.
Msg. Mészáros Gyulának, Esterházy János rabtársának szóbeli közlése, aki Esterházy Jánosnak a
börtönfolyosó takarítása közben egy föld alatti kazamata ajtaján keresztül szolgáltatta ki a bűnbánat
szentségét.
SUA-TNLUD, 214-31-1950.
A börtönön belüli büntetések Lipótvárott az ún. hármas rendszerben zajlottak. A legenyhébb a
3x3 nap volt, azaz három nap koszt nélkül éheztetés, 3 nap sötétzárka, s három nap kemény priccs,
vagyis matrac és takaró nélküli éjszakai alvás (ez utóbbi különösen télen számított kegyetlen bün-
tetésnek a fűtetlen magánzárkában. Ezt a büntetést a 6x6, 12x12 nap alkalmazásával fokozták.
Msgr. Baláži Jánosnak (szül.: 1917) Esterházy volt lipótvári rabtársának beszámolóját lejegyezte:
Molnár Imre
Adamek, Anton (szül.: 1930), Esterházy volt lipótvári rabtársának beszámolója. In: Kegyelem…,
i. m., 155 156. p.
Kiss: Esterházy...., i. m.
SUA-NTLUD, 214-65/53.
Msgr. Ján Bošňák (szül.: 1918), Esterházy volt lipótvári rabtársának beszámolója. In: Kegye-
lem…, i. m., 155. p.
Karel Kukal, Esterházy svájci emigrációban élő egykori lipótvári és mírovi rabtársa leírta, hogy az
elítéltek egymás között nevezték azt a két kerékkel felszerelt, fából összetákolt kopor-
sót, amelyben az elítéltek holttestét szállították ki a börtön kapuján. In: Karel Kukal levélbeli
beszámolója a szerzőnek. Kézirat.
Mészáros: A rabszolgaság évei…, i. m., 106. p.
Velünk ült az egykori kommunista párttitkár Landa, a rabok közt sértődékenyen járó Novomeský,
és Husák is, aki itt is hangoztatta, hogy ő milyen nagy kommunista, s ebből kifolyólag jogában áll
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parancsokat, utasításokat osztogatnia és arrogánsan viselkednie. Malý, Ludvig Svoboda testőre volt
a háború idején. Ezeket a személyeket a rabok közössége is megvetette, s nem fogadta be, ellen-
tétben azokkal, akik megbánást tanúsítottak korábbi életük viselt dolgaival, pl. a szlovák állam vagy

Uo.:

a protektorátus több hivatalos képviselője stb. Janků, Jan: Maradt egy befejezetlen sakkjátszmám.
Esterházy János volt mírovi rabtársának beszámolója. In: Fórum Társadalmi Szemle, 2007. 3.
sz. 165 171 p.
Kiss: Esterházy..., i. m.
Kegyelem életfogytig..., i. m., 90. p. Mycielskiné Esterházy Mária levele nővérének, Lujzának. (A
levél, illetve a továbbiakban idézett levelek eredeti példánya Esterházy Alice tulajdonában van.)
Kiss: Esterházy..., i.m.
Uo. 88. p.
Bohuš: Napló..., i. m., 404. p.
SUA-TNLUD, 214-65/53 .
Kegyelem életfogytig..., i. m., 94-96. p. A szóban lévő amnesztia során országos viszonylatban 6827
személyt helyeztek szabadlábra, 1987 személy esetében pedig csökkentették a korábbi ítélet mér-
tékét.
Kiss: Esterházy..., i. m.
SUA-TNLUD, 214-65/53.
Mikloško, František: Arisztokraták. Életünk, 1991/6., 545. p. Ugyanezt az információt erősítette
meg Ján Krivý domonkos szerzetes, aki ugyancsak Esterházy cellatársa volt a mírovi börtönben, s
egyike azon papoknak, akik titokban szentmisét mutattak be Esterházy jelenlétében. Krivý szerint
Esterházy János rettenetes tüdőbaját, szinte szünet nélkül tartó fuldokló köhögését napjait át-
imádkozva, hősies lelkierővel viselte. (Jan Krivý közlése a családtagok részére.)
Kukal i. m.
Esterházy János levele Máriához, Leopoldov, 1955 XI. 13. In: Kegyelem életfogytig... , i. m., 127. p.
Uo.: 129. p.
Janků: Maradt..., i. m., 170 p.
A bejegyzés Esterházy János börtönben felvett személyi lapján található. ,Kiss: Esterházy..., i. m.
Fábry Zoltán: Levelek Máriához. Napjaink, Miskolc, 1977/VIII., 6. p. Esterházy-Mycielski
Mária Sztáray Antalnak küldött magánlevelében Fábryval kapcsolatban ezt írta: Fábry üzenete
nagyon meghatott és köszönöm azt. Látom belőle, hogy nem felejti el Jánost Nagyon szeretném
megkapni A vádlott megszólaltat, ha ez lehetséges és a következő írását szintén. (A levél eredetije
Malfatti-Esterházy Alice tulajdonában van.)
A halálával kapcsolatos tényekről hírt adó hivatalos iratok és magánlevelek levelek ugyancsak
Esterházy-Malfatti Alice tulajdonában vannak.
Janků: Maradt..., i. m., 170. p.
Ez František Mikloško szóbeli közlése volt, az után az előadás után, amelyet a pozsonyi Dómban,
az Esterházy János emlékére bemutatott gyászistentisztelet után, 1990 márciusában mondott el.
Mycielskiné Esterházy Mária levele Sztáray Antalhoz. In: Kegyelem…, i. m., 113. p.

114. p.
Az örökség , i. m., 16. p.

Uo.: 15. p.
Az olmützi krematórium 1957. évi halottaskönyve, 9181. sz. bejegyzés.
Esterházy János leánya, Alice, a Nyitrai Állami Jegyzőség 1959. szeptember 5-én keltezett hivatalos
okirata alapján az édesapja utáni hagyatékáról kapott értesítést. A csehszlovák állam tehát az aláb-
biak szerint számolt el Esterházy János hagyatékával: ...Az előzetes vizsgálatok eredményeképp az
Ön apja, Esterházy János után csak pénzbeli hagyaték maradt fenn, 110 Kčs értékben. Apjának
egyéb vagyona el lett konfiskálva. A hagyatéki tárgyalásra az állami jegyzőség a következő idő-
pontot szabja meg: 1959. december 28. 8.00 h. A Nyitrai Kerületi Bíróság épületében, a földszint
26. számú hivatali helyiségben sorra kerülő tárgyalásra Önt ezennel megidézzük. Amennyiben sze-
mélyesen nem tud megjelenni, akkor meghatalmazottját küldje el, aki Önt a tárgyalás során kép-
viselni fogja. Javasoljuk azonban Önnek, hogy mondjon le az örökségéről, mert azok a költségek,
amelyek az ilyen jelentéktelen összeg 110,- Kčs átvételével járnak, meg fogják haladni magának
az örökségnek az összegét is. Állami jegyzőség Nyitra, 1959. szeptember 5.
A kutatást Aleš Kýr, a Cseh Köztársaság börtön-felügyelősége dokumentációs és történeti kabinet-
jének vezetője, valamint két munkatársa, Alena Kafková és Ondrej Hladík végezte.
Prágai Tükör, 2007/5. sz., 19–33. p.
Szabadság (Cleveland), 1957. április 1., 1. p. Hasonló szellemben méltatta Esterházyt a Nemzetőr
1957. április 4-én megjelent száma, 1. p.
...Mert ha nagy volt Esterházy János mint kisebbségi politikus, igazán naggyá nem a dicsőség teljé-

ben, hanem a balsorsban nőtt. ... A kommunista csehszlovák kormány kikérte Esterházyt a
szovjet kormánytól, és 1949-ben hazaszállította. Haza már súlyos betegen került ennek ellenére
sem adtak neki a cseh kommunisták kedvezményt. Fogházba zárták. Páratlan lelkierővel viselte
azóta a rabságot Esterházy. Soha egy panasz, egy zokszó vagy lázongás a sors ellen. Némán, méltó-
sággal viselte sorsát tovább erősödve hitben, meggyőződésben.
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Olyannyira, hogy a rabtartók kénytelenek voltak őt számtalanszor más fogházba áthelyezni, mert
az ő magatartása, a belső meggyőződés belőle áramló ereje környezetére úgy a rabtársakra, mint
a személyzetre – kommunista szempontból káros befolyást gyakorolt.
Utoljára azt üzente a fogházból, hogy átadta magát Isten akaratának és szenvedéseit, valamint
életét felajánlja a magyar haza felszabadulásáért. Csáky Mihály: Hősiesség ..., i. m.
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ESTERHÁZY JÁNOS UTÓÉLETE



Áttekintve Esterházy Jánosnak a 20. század minden stigmáját magán
viselő életútját, legelőször talán az ötlik szemünkbe, hogy neve sajátosan
kötődik a század magyar, de jellegüknél fogva közép-európainak is tekint
hető tragédiáihoz. A Monarchia látszólag felhőtlen ege alatt látta meg a nap
világot. De még a felnőttkor küszöbére se lépett, amikor elérte őt az első
világháború, majd az azt követő trianoni döntés, annak valóságos társa
dalmi-politikai földcsuszamlást okozó minden következményével együtt.
A trianoni diktátumot haláláig a magyarság és egyben saját élete legnagyobb
tragédiájának tartotta, hisz ennek következtében lett cselekvő és egyben
szenvedő részese a kisebbségbe szakadt magyar népcsoportot sújtó sors
tragédia szinte minden válfajának. Előbb egy politikai párt élén állt, majd
pedig egy egész népcsoport védelmét vállalta fel, az önzetlen és áldozatkész
szolgálat szinte minden eszközét kimerítve. Mégis azt kellett megtapasz
talnia, hogy a népe sorsát közvetlenül érintő történelmi események, a feje
fölött, az Ő és népe akaratával távolról sem egyező módon mennek végbe.
Politikusi lépései, cselekedetei szinte kivétel nélkül eme önként vállalt
védőszerep diktálta eseménykövetésből fakadtak. Nem volt sem alkalma
sem lehetősége arra, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyekkel meghatá
rozó befolyást gyakorolhatott volna az események lefolyására. A történe
lem érték- és emberpusztító sodrásában egyetlen biztos iránytűje maradt: a
keresztény erkölcsi értékekhez való kitartó ragaszkodás. Átélte az első és a
második világháborút, majd az azokat lezáró dicstelen békekötéseket, de
döntéseiben ezzel együtt mindig a nehezebb megoldást, a „keskenyebb
ösvényen

„
járást választotta. Ennek köszönhette, hogy rájött, a magyarsá

got sújtó kisebbségi sors egyformán osztályrésze minden magyarnak, fajra,
felekezetre, osztály-hovatartozásra való tekintet nélkül. E felismerésből
fakadt az a minden elnyomottal, szenvedővel szolidaritást vállalni tudó ma
gatartása is, mely a kényszermunkatáborok és börtönfalak között az egye
temes emberi értékek példaadó képviselőjének magaslatára emelte őt fel.
Tanúja volt a soknemzetiségű Közép-Európa sorsát és emberközi viszo
nyait megbénító nagyhatalmi döntések összeomlásának, a határok ideoda
tologatása nyomán járó mérhetetlen sok emberi tragédiának, s a maga
eszközeivel csillapítani próbálta a szenvedők fájdalmát. Utolsó nekiszána
kozásával a dicstelen Beneš-dekrétumok, Szlovák Nemzeti Tanács-i rende-
letek, s az ezek sorába illeszkedő kassai kormányprogram magyarokra, né-
metekre nézve beláthatatlan következményei ellen akart tiltakozni, de erre
szava és tette is kevésnek bizonyult már. Ekkor már többre volt szükség, egy
egész életáldozatra. S ő nem habozott meghozni ezt az áldozatot sem, ami-
kor hóhérai kezére adta magát. Saját 12 évnyi rabsorsán keresztül kellett
megtapasztalnia az itt élő kisnemzetek életét nyugatról, majd keletről nyo-
morba döntő diktatórikus rendszerek keserves következményeit, a koncep-
ciós perek s a nyomukban járó gyilkos ítéletek, kihirdetett, majd visszavont
amnesztiarendeletek gyötrelmes kínjait. A megalázottak, s megkínzottak
lelki és fizikai gyötrődésének szinte minden válfaját átélte. Börtönében az
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1956-os magyar forradalom hírére ismét fellángolt benne a bizakodás, de a
forradalom leveretése után minden evilági reménységtől megfosztva
maradék ereje is elhagyta, egészségi állapota ismét válságosra fordult. Akkor
halt meg, amikor Budapesten megkezdődött a forradalomban való részvé
telt megtorló kegyetlen kivégzések első hulláma. Sorsa azonban a halála
után is elválaszthatatlanul része maradt a közép-európai történelem sors
fordulóinak. A hamvai kiadatását célzó kísérletet az 1968-as csehszlovákiai
szovjet beavatkozás hiúsította meg. Nemcsak földi maradványainak kiada
tását tagadták meg ötven éven keresztül, de a kommunista ideológiával fel
vértezett diktatórikus hatalom e hosszú évtizedek alatt oly sok más valódi
értékkel együtt az ő életművét is igyekezett nem létezővé hazudni, s az em
beri emlékezetből örökre kitörölni. De milyen különös, hogy a hos ú
hosszú kényszerhallgatás után a róla szóló első nyilvános előadás is egy
beesett korunk egyik legfontosabb történelmi folyamatával, a szocialistá
nak nevezett politikai önkényuralmi rendszer összeomlásával, melynek
egyik állomása épp az őt elemészteni akaró csehszlovákiai kommunista
rendszer bukása volt. Az Esterházy János életét és munkásságát méltató
első nyilvános előadás ugyanis azon a szlovákiai magyar illegális értelmiségi
fórumon hangzott el, amely a prágai diáktüntetések másnapján, 1989. no
vember 18-án került megrendezésre Vágsellyén. A fórum szlovákiai ma
gyar értelmiségi résztvevői nemcsak Esterházy János rehabilitálása mellett
tettek hitet, hanem ezen összejövetel szerves folytatásaként sort kerítettek a
rendszerváltozásban is tevékeny szerepet vállaló, a 2. világháború utáni első
szlovákiai magyar független politikai szerveződés létrehozására is. Ester
házy János neve így immár elválaszthatatlanul összefonódott a negyven
évig önkényesen uralkodó ideológia bukását okozó rendszerváltással,
amely szinte természetes módon, az ország immár második széthullását is
magával hozta, beteljesítve ezzel Esterházy Jánosnak, Csehszlovákia élet
képtelenségéről mondott korábbi szavait.
A történet ezzel persze nem ért véget, hiszen Esterházy János hivatalos
(jogi, politikai) rehabilitációja még mindig nem következett be. Ez de facto
azt jelenti, hogy a szülőföldjén, az ellene lefolytatott koncepciós politikai
per égbekiáltó ítélete jogilag még mindig érvényben van. Ez mind a mai
napig a magyar szlovák viszony egyik súlyos tehertétele. Mindezt némileg
enyhíti az a tény, hogy halálának ötvenedik évfordulóján végre fény derült
arra, hogy földi maradványait a prágai motoli temetőben, egy, a kommunis
ta rendszer börtöneiben elhunyt politikai foglyok számára létesített tömeg
sír rejti magában. A nevét máig befeketítő hazug ítélet ellenére Esterházy
késői utódai számára azonban innét, a motoli temetői nyughelyéről is az
egyetemes európai értékrend mércéje marad.
E helyütt érdemes áttekintenünk Esterházy szellemi kihantolásának s az
ezzel együtt járó, a rendszerváltással egy időben meginduló társadalmi-
politikai rehabilitálási folyamatának legfontosabb tényeit. E kezdetben ígé
retesnek látszó folyamatnak kedvező hátteret biztosított a rendszerváltás
körüli általános demokratikus felpezsdülés, illetve az ennek nyomán bekö
vetkező, államnacionalista szigor fellazulása. A kilátások azonban nem
sokáig maradtak ilyen biztatóak. Esterházy János negyven éven át a
kommunizmus börtöncelláiba zárt szelleme napvilágra kerülése legalább
annyi riadalmat, mint felszabadító felismerést sodort magával. E folyamat a
szlovákiai magyarság számára egybeesett azzal a katartikus élménnyel,
amelynek során a Csehszlovákiába, majd Szlovákiába szakadt magyar nép
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A mírovi börtön foglyai által
kenyérből formázott Krisztus-fej,
melyet Esterházy is a kezében tartott



csoport végre szabadon emlékezhetett a saját történelmi múltját beárnyé
koló tragédiákra, így többek között a Beneš dekrétumok egyik következmé
nyeként reá zúduló teljes jogfosztottsággal (vagyonelkobzás, kitelepítés,
deportálás stb.) járó hontalanság évei is. Nem csoda, ha az e folyamatba
illeszkedő, Esterházyról szóló megemlékezések során, a Szlovákiában élő
magyarság egykori „képviselőjének

„
tragikus életpályája tükrében, saját

sorsát vélte felismerni. Ez a folyamat a halálának ötvenedik évfordulójára
meghirdetett Esterházy emlékév eseményeiben érte el eddigi tetőpontját.
Esterházy János egyre szélesebb körben ismertté váló mártíriumának
példája nyomán az egyetemes magyarság közgondolkodásában is megkér
dőjelezhetetlen értékké a kisebbségi sors vállalásából fakadó erkölcsi
helytállás. Esterházy tehát egyfajta jelképpé magasztosult. Jogi úton való
rehabilitálásának igazi nehézségei e ponton kezdődtek el, mert a fentebb
leírt felismerés csupán a leszakadt magyar nemzetrészek számára vált
nyilvánvalóvá. Az őket körülvevő többségi nemzet soraiban e tény elfoga
dására, akceptálására sajnos máig nem került sor.
Mi több, egyre több újsütetű „szakértő

„
adott hangot nemtetszésének a

társadalmi-rehabilitációs folyamat kiteljesedése kapcsán. Az 1990-ben lét-
rejövő, s lassan az önállósodás útjára lépő szlovák parlamentben több kép-
viselő interpellációban tiltakozott az ellen, hogy a hazaárulásért és a fasiz-
mussal való együttműködésért halálra ítélt Esterházy életéről nyilvános
előadások hangzanak el a fővárosban (Pozsonyban) és másutt. A nyilvá-
nosságot kapó szlovákiai magyar, a magyarországi és esetenként a cseh-
országi pozitív hangvételű publikációk, valamint az Esterházyval kapcsola-
tos televíziós és rádiós műsorok egyre élesebb reagálást váltottak ki a
szlovák és cseh oldal bizonyos köreiben. A reagálásokat általában a szél-
sőséges hangnemükről elhíresült szlovák sajtótermékek jelentették meg, de
jutott belőlük a mértékadó tekintélyesebb napilapok oldalaira is. Akadt, aki
már az Esterházy-kérdés felvetését is „a szlovák szuverenitás„ veszélyez-
tetésének és a leendő Szlovákia számára elkönyvelhető „presztízsveszteség-
nek

„
tartotta.

Esterházy rehabilitálásának ügye tehát nemzeti presztízskérdéssé vált Szlo-
vákiában. Tegyük hozzá, egyszerre két irányból is. Egyrészt a negyven éven
keresztül megnyomorított és a rendszerváltás után végre ismét felegyene-
sedni kívánó magyar nemzeti kisebbség öntudatosodásának oldaláról, más-
részt az önállósági törekvések számára egyre nagyobb teret meghódító
szlovák nemzeti öntudat felől nézvést is. Ez utóbbi nézőpont képviselői
ugyanis a szlovákiai magyarság puszta létében, illetve Esterházy személyé-
ben s rehabilitálásának szándékában is a szlovák önállóság kiteljesedésének
akadályát vélték felfedezni.
Az ügy hivatalos mederbe terelést szolgálta az az 1991 őszi esemény, hogy a
szlovákiai magyar pártok egységesen Esterházy János személyét terjesz
tették fel a Václav Havel államelnök Csehszlovák Köztársaság meg
alakulásának évfordulójára alapított Masaryk-díjra. A díjat azok számára
akart kiosztani, akik a Csehszlovák Köztársaság fennállása során demokra
tikus magatartásról tettek tanúbizonyságot. A felterjesztés jelentősége
abban állt, hogy a jelölést a Szlovák Nemzeti Tanács is elfogadta, mi több,
Esterházy neve a felterjesztettek listáján Dominik Tat rka antikommunis
ta író neve után a második legtöbb szavazatot kapta. A várható nehézsé
gek előrevetülésének jele volt, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia
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A magyarság szenvedő Krisztusa
– Nagy János szobrászművész
tervezett alkotásának makettje



közbelépésére Esterházy nevét, Václav Havel köztársasági elnök az utolsó
pillanatban töröltette a kitüntetettek névsorából. Az Esterházy név törlésé-
nek tényéről beszámoló bizalmas tájékoztatás szerint Havel nem akart
újabb konfliktust a szlovákokkal „egy elítélt magyar

„
illetve az ügyét támo-

gató szlovákiai magyarok miatt, ugyanakkor sejteni engedte azt is, hogy a
valószínűsíthetően gyorsan lefolytatható rehabilitálás után nem lesz akadá-
lya annak, hogy a Masaryk-díjat a jövőben Esterházy is megkaphassa. A
pozsonyi szlovák történészek vádját miszerint Esterházy a magyar kor-
mány ügynökeként tevékenykedett Csehszlovákiában azonban egyre új-
abbak és újabbak követték.
Esterházy János rehabilitálását időközben a néhai politikus leánya, Esterhá-
zy-Malfatti Alice is kezdeményezte. Beadványára a következő választ kapta
1991-ben, a szlovák igazságügyi minisztérium bírósági rehabilitálásokkal
foglalkozó részlegének igazgatójától, Ladislav Boroňtól: „Sajnálattal kell
közölnöm, hogy a bírósági rehabilitálásokról szóló 119/1990. sz. törvény
szerint az ön apjára nem vonatkozik a bírósági rehabilitálás. Ez a törvény

ugyanis csak azokra vonatkozik, akik 1948. február 25. és 1990. január 1.
között estek bírósági ítélet alá. Az ön apját viszont 1947-ben ítélték el.

„

Akkori hivatalos indoklás szerint Esterházy János hamvainak is nyoma ve-
szett, így azok emberhez méltó eltemetésére továbbra sem kerülhetett sor.
Esterházy János leánya, élve a törvény adta lehetőséggel, 1992 júliusában
nyújtotta be a pozsonyi városi bírósághoz a Szlovák Nemzeti Bíróság által
hozott 1947-es ítélet semmissé nyilvánítását indítványozó kérelmét. Ennek
célja az volt, hogy egy perújrafelvétel során bizonyítsa be az egykori ítélet
jogsértő voltát, ami a szlovák igazságügyi minisztérium rehabilitációs
részlegének igazgatója, dr. Boroň szerint is de facto egyet jelentett volna a
rehabilitálással.
Időközben, meglehetősen váratlan fordulatként, az Oroszországi Föde-
ráció Legfőbb Ügyészsége 1993. január 21-én, Moszkvában rehabilitálta az
1946-ban, a Szovjetunióban 10 évre elítélt Esterházyt. Az erről szóló okmá-
nyokat Bába Iván, a magyar külügyminisztérium helyettes államtitkára ve-
hette át Moszkvában.
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A Lénár Károly és felvidéki
paptársai által bemutatott mise
Esterházy János lelki üdvéért
Olmützben, 1990-ben



A Pozsonyban 1994. október 4-én elkezdődő per-felülvizsgálat levezeté
sével azt a dr. Peter Šamkot bízták meg, aki a Duray Miklós a csehszlovák
kommunista rendszer idején illegálisan működő, Csehszlovákiai Magyar
Kisebbség Jogvédő Bizott megalapítója ellen a köztársaság fel
forgatásának vádjával indított per bírája volt az egykori Husák-rezsim
legsötétebb éveiben. Dr. Šamko a per lefolytatásához a Szlovák Tudo
mányos Akadémiától kért szakértői anyagot, melynek elkészítésével azon
ban ismét a Masaryk-díjat meghiúsító szlovák történészeket bízták meg. Az
ügyvéd kérésére a bíró ugyan magyar történész szakértőket is meg
hallgatott, de az ő véleményüket elfogultnak nevezve, pártatlan szakér
tőként cseh történészek véleményét is kikérte. Szakmai körökben persze
előre tudható volt, hogy a cseh történészek megerősítik szlovák kollégáik
véleményét, az azonban általános megdöbbenést keltett, hogy
Jaroslav Valenta túllicitálva szlovák kollégái elmarasztalását „szakvé
leményében

„
enyhének nyilvánította Esterházy 1947-beli, halálos ítéletet

tartalmazó büntetését. E „pártatlan szakvéleményeknek
„

köszönhetően

előre látható volt, hogy a semmisé nyilvánítási kérelem kudarcra van ítélve.
Esterházy Alice ezek után az eljárást megszakította, majd 1995-ben egy
újabb pert indított édesapja rehabilitálásának reményében. A beadvány-
ban ezúttal az Esterházy ellen 1947-ben, távollétében (in contumaciam)
lefolytatott bírósági aktus törvénytelenségét eljárási hibák bebizonyításán
keresztül kívánta igazolni. Eredményt ez a próbálkozás sem hozott, s erről a
legfőbb államügyész, dr. Valo levélben értesítette a szlovák ügyvédi kar
elnökét, dr. Štefan Detvait. Az államügyész arra hivatkozott, hogy a jelenleg
érvényben lévő szlovák törvények szerint az 1948 előtt hozott ún. népbí-
rósági (redisztribúciós) perek ítéletei ellen, az érvényes törvény értelmében
fellebbezésnek helye nincs. Dr. Valo ugyanakkor, egy személyesen Ester-
házy Alicének küldött levelében, az ügyészségi döntés miatt sajnálkozá-
sának adva hangot, személyes nagyrabecsülését fejezte ki Esterházy János
iránt. Az ügyben ezek után véleményalkotásra felkért Strasbourgi Nem-
zetközi Bíróság a kellő jogalap hiányában, Szlovákia kompetenciájába
utalta vissza Esterházy rehabilitálásának ügyét.
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František Mikloško
volt szlovák parlamenti elnök
tanúságtétele Esterházy Jánosról
a pozsonyi dómban 1990-ben



A rehabilitációs bíróság által lefolytatandó bírósági aktus mellett adódott
volna egy másik eljárási mód is Esterházy rehabilitálására, ez pedig a poli-
tikai megoldás útja lett volna. E változatban a szlovák kormánynak, illetve a
parlamentnek olyan törvényt kellett volna alkotnia és elfogadnia, amely
felülbírálva a rehabilitálást megakadályozó korábbi törvényt, lehetővé tette
volna az Esterházy Jánost ért igazságtalan ítélet és bánásmód bírósági úton
való semmissé nyilvánítását és jóvátételét. A hivatalos szlovák hatalmi szer-
vek viszonya az Esterházy-ügyhöz azonban ma sem sokban különbözik a
vele kapcsolatos korábbi bírósági eljárásmódtól. Pedig ennek felülvizs-
gálatára a szlovák kormányt több, külföldről érkező késztetés is érte.
1993-ban Simon Wiesenthal, a bécsi zsidó holocaust dokumentációs köz-
pont vezetője levélben kérte a szlovák illetékes szerveket Esterházy János
személyének mielőbbi rehabilitálására. Mint Wiesenthal leírta, az általa
vezetett központ elegendő bizonyítékkal rendelkezik Esterházy zsidó- és
más üldözött személyeket mentő tevékenységéről, az ellene érvényben lévő
jogtalanságot tehát mielőbb meg kell szüntetni.
1999-ben Alois Mock, Ausztria egykori külügyminisztere kérte Ján
Čarnogurský igazságügyi minisztert, a rehabilitáció megindítására. Az ak-
kori szlovák igazságügyi miniszter szakértőket kért fel az ügy megvizs-
gálására, akik ismételten megállapították, hogy a rehabilitációra azért nem
kerülhet sor, mert Esterházyt a Szlovák Nemzeti Tanács népbíróságok fel-
állítására vonatkozó rendelete alapján ítélték el, melyek ugyan köszönő
viszonyban sem állnak a jogállami normákkal, de az említett 33/1945. szá-
mú SZNT rendelet 8. §-ának 1. bekezdése egyúttal azt is kimondja, hogy az
ezáltal hozott ítéletek ellen fellebbezésnek – tehát semmiféle jogorvoslat-
nak – nincs helye.
2001-ben a demokratikus színekben hatalomra kerülő szlovák kormány
külügyminisztere, Eduard Kukan ugyancsak a rehabilitációt sürgető kérést
kapott az osztrák és a magyar külügyminisztertől (Benita Ferrero-Waldner
és Martonyi János). E kérésnek azonban, az előzőekhez hasonlóan, szintén
semmilyen eredménye sem lett.
A Rákóczi Szövetség, s az ennek keretében működő Esterházy János Em
lékbizottság kezdeményezésére 2001 márciusában a Magyar Országgyűlés
felsőházában ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Esterházy János
születése 100. évfordulójáról. A rendezvény kapcsán a szlovák külügy
minisztérium nyilatkozatot adott ki, melyben Esterházy Jánost ellentmon
dásos személyként jellemezte, s kifejtette, hogy „az ilyen jellegű rendezvé
nyek nem járulnak hozzá a Magyarország és Szlovákia közötti bizalom
megerősítéséhez, s a konstruktív együttműködés elmélyítéséhez

„
A nyilat-

kozatban a szlovák külügyminisztérium elhatárolta magát a Szlovákiából az
ünnepségen részt vevő politikusoktól és közszereplőktől is. A meghívott
szlovák személyiségek közül egyedül az Esterházy-emlékplakettel kitün-
tetett František Mikloško kereszténydemokrata képviselő vett részt az
ünnepségen. Gesztusáért heteken keresztül politikustársai, s a hozzájuk
csatlakozó szlovák sajtó bírálatában volt része. A szlovákiai Magyar Koa
líció Pártjának több vezetője ugyancsak részt vett az ünnepségen. Közülük
Csáky Pál ellen aki akkor a szlovák kormány miniszterelnök-helyettesi
tisztségét is betöltötte ellenzéki képviselők bizalmatlansági indítványt
nyújtottak be, s a szlovák parlament e célra összehívott ülésén azonnali
leváltását követelték. Az indítványt végül a parlamenti kormánytöbbsége
elvetette.
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Antall József magyar miniszterelnök
fogadja Malfatti-Esterházy Alicét



A szlovák kormány ugyan nem adott ki Esterházy Jánosra vonatkozó külön
nyilatkozatot, a kormány külügyminiszterének, Eduard Kukannak egy, a
rehabilitáció tárgyában Esterházy Alice részére írott hivatalos válasz-levelé-
ben azonban szó szerint a következő mondat szerepelt: „Végül meg kell
állapítanom, hogy a levéltári dokumentumokból merített mostani isme-
reteink teljes mértékben megegyeznek a második világháború utáni bírósági
szervek által elfogadott végzésekkel.

„

Nos, ez a mondat lefordítva nem jelent mást, mint az Esterházy János ellen
1947-ben hozott halálos ítélet ismételt jóváhagyását. A Szlovák Köztár-
saság hivatalos köreiben tehát mindmáig hiányzik a kellő politikai akarat az
Esterházy János elleni egykori halálos ítélet felülvizsgálatára, s ezzel együtt
az ország valós múltjával való szembenézésre.

Az 1992-ben kezdődő, Esterházy jogi-politikai rehabilitálását elérni kí-
vánó, de kudarccal végződő bírósági folyamat Esterházy János utóéletének
egy újabb fejezetét nyitotta meg, mégpedig a szlovák és magyar történé

szek Esterházy életművével kapcsolatos, lényegében máig lezáratlan
vitáját. Ez a vita azonban messze túlmutat Esterházy személyén, s kiterjed
az egész 20. századi egymással szembenálló magyar szlovák történelem-
szemlélet valamennyi fejezetére. A Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézete már a Masaryk-emlékérem megtagadásakor össze-
foglalta Esterházyra vonatkozó álláspontját. Ez az álláspont egyben az
emlékérem megtagadásának alapját szolgáló szlovák vádak cáfolata is volt.
Ezek a vádak négy pontba foglalhatók össze:

1. Esterházyt és kisebbségi politikustársait afféle ügynökként Buda-
pestről irányították, amit álneve, illetve számjele is bizonyít.

2. A magyar pártvezető politikai tevékenysége Csehszlovákia felbom-
lasztására irányult.

3. Kollaborált a náci ideológiával és annak képviselőivel.
4. Ellenszavazata ellenére parlamenti képviselői ténykedésével maga is

támogatta a szlovákiai zsidóság felszámolását.
Viszont az akadémia véleményét tolmácsoló Ádám Magda és Szarka László
szerint: „Az anyaországi és kisebbségi magyar politikusok közti kapcso-
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latok a két világháború között bevett gyakorlatot jelentettek, melyet az
utódállamok kormányai is tudomásul vettek. Ebben a helyzetben semmi
szükség nem volt arra, hogy vezető kisebbségi politikusok ügynöki tevé-
kenységet folytassanak, hiszen mind a magyar képviseleti szervekkel, mind
pedig a magyar kormányzati tényezőkkel folyamatos kontaktusban voltak.
[...] A korabeli és későbbi diplomáciai gyakorlatban az álnév, illetve számjel
használata ugyancsak bevett gyakorlat volt, semmiképp sem tekinthető
bizonyítéknak Esterházy ügynöki tevékenységére.

„

A szerzőpáros szembehelyezkedett az Esterházyt Csehszlovákia felbom-
lasztása miatt ért vádakkal is, „hiszen a kisebbségi politizálás befolyása,
súlya eleve csekély volt, ennél fogva legfeljebb másodlagos, követő sze
repre volt kárhoztatva. Sokkal nagyobb gondot okozhat csehszlovákiai
rehabilitációja szempontjából az a szókimondó magatartás, amellyel
Esterházy [...] a csehszlovák, majd a szlovák állam parlamentjében a
masaryki köztársaság elleni érzelmeinek adott hangot. Erre azonban épp a
parlamenti demokrácia adta keretek alapján volt joga.

„
A szerzők a további-

akban súlyos hibának és tendenciózus beállításnak vélik a szlovák fél azon
magatartását, „ahogyan Esterházynak a szlovákiai zsidók deportálásáról
készült 1942. évi törvény szavazása során tanúsított egyedülálló maga-
tartását, a törvény megszavazásának elutasítását értékeli, bagatellizálja, üres
gesztusként könyveli el, mi több, alibizmusként minősíti. Az erre vállalkozó
szlovák történészek jól láthatóan Esterházy elvitathatatlan érdemeit kíván-
ják csökkenteni. Esterházy a náci német ideológiával sem 1939 előtt, sem
utána nem azonosult, számára mindvégig a magyar nemzeti egység gondo-
latköre és a keresztényi szociális felfogás bizonyult meghatározónak, vezér-
lő eszmekörnek. A Magyar Párton belül pedig a megbocsátás és a tolerancia
szellemét helyezte előtérbe.

„

A további hullámokat verő történészvitában Janics Kálmán szavai szerint a
„a háború utáni beneši gottwaldi népbíráskodás hagyományait

„
folytató

szlovák történészek Esterházy „számlájára írják, még, hogy: híve volt a
Szent István-i birodalom felújításának, együttműködött a Henlein-féle Szu
détanémet Párttal, a „hlinkások

„
vezetőivel, s az Autonomista Fronttal,

állandó kapcsolatban állt a revizionista politikát folytató magyar kor
mánnyal, hírszerzői tevékenységet folytatott, pénzt kért és kapott a magyar
kormánytól, a faji felsőbbrendűség híve volt, ellensége volt a cseh szlovák
államiságnak, a vele szembeni kisebbségi követeléseket állandóan fokozta,
és a kormány mindennemű megoldási javaslatát elutasította, elismerte, és
támogatta a cseh szlovák állam megsemmisítésére irányuló német politikát,
dicsérőlég nyilatkozott a négy nagyhatalom müncheni és bécsi döntéséről,
üdvözölte az önálló szlovák állam megalakítását, a szlovák parlament tag
jaként maga is alkotója volt a totalitárius rendszernek, az általa vezetett
Magyar Párt fasiszta elvek alapján működött, a zsidóellenes jogszabályokat
megszavazta, zsidóellenes kijelentései voltak, rokonszenvét fejezte ki „Né
metország és Olaszország gigászi harca iránt

„
stb.

A nyilvánvaló rosszindulatot sugárzó vádakra válaszként, ismételten össze
foglalva Esterházy politikusi pályáját elmondható, hogy pályája kezdetén ő
elsősorban a többnemzetiségű államként megalkotott Csehszlovákiába
szakadt, közel egymilliós magyar népcsoport érdekeinek egyik legifjabb
politikusi védője és képviselője volt. Ez a kisebbségi közösség soha nem
kapta meg a minden népcsoportnak egyenlő bánásmódot garantáló St.
Germain-i szerződésben lefektetett jogokat, melyek megadására a térség
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legdemokratikusabb államának tartott Csehszlovákia képviselői lako
saiknak „keleti Svájcot

„
ígérve aláírásukkal kötelezték magukat. Ehelyett a

prágai centralizált hatalom a kisebbség asszimiláció útján való mielőbbi be
olvasztásának gyakorlatát folytatta (telepesfalvak, iskolabezárások, cenzúra
stb.). Az uralma alá került magyar kisebbségnek ezért saját jövője és meg
maradása érdekében a Magyarországhoz békés úton való visszakerülés volt
az érdeke. Esterházy politikai tevékenységében Bethlen István és Teleki
Pál koncepciója szerint a közép-európai kis országok békés együttélését
tartotta szem előtt. Egy ilyen összefogás a náci és a bolsevik terjeszkedésnek
is ellenszere lehetett volna. Esterházy programjában az önrendelkezés,
illetve a népszavazás gondolata csak 1938 őszétől kapott helyet, amikor már
konkrét jelek mutatkoztak arra, hogy a nagyhatalmak a csehszlovák vál
ságot milyen eszközök útján kívánják megoldani. A magyar kisebbség köve
telései azonban kezdettől fogva ugyanazok voltak, s az alkotmányosság
határát soha nem lépték át. Esterházynak a magyar kormánnyal való kap
csolattartása nyíltan vállalt és köztudott dolog volt, melyért büntetésként
nem lehet halálos ítéletet kiszabni. A tapasztalatai alapján keletkezett fel
jegyzéseket, leveleket az ő és más kisebbségi politikusok személyi védelme
érdekében az illetékes magyar hivatalok látták el a hivatalos utasítás szerint
használt jelzésekkel, kódokkal. A nemzetközi diplomáciában, ugyancsak
fennálló gyakorlat, hogy közismert személyek sokszor nem saját nevükön
szerepelnek a követségi levelezésben.
Kizárt dolog, hogy Beneš miniszteri széket ajánlott volna fel egy olyan
politikusnak, akire igazak lettek volna a fenti vádak. Az akkori felajánlás egy
ifjú ellenzéki politikusnak szólt, akinek megnyerése olyan taktikai lépés lett
volna, amely a megegyezést akadályozó kisebbségi konfliktus lényegi meg-
oldása nélkül diszkreditálhatta volna a magyar ellenzéki politikát. A meg-
egyezés feltétele Esterházy részéről ugyanis a kért kisebbségi jogok bizto-
sítása lett volna. Mivel ezt a csehszlovák kormány mindvégig halogatta, a
kormányba való belépésével Esterházy saját addigi politikáját hazudtolta
volna meg. A magyar kormánytól pénzt annyiban fogadott el „nyíltan

„
,

amennyiben a csehszlovák kormány iskolára, kultúrára stb. hiányzó dotá-
cióját a magyar területeken pótolnia kellett.
Nyilatkozatainak szinte rendszeresen visszatérő eleme volt a szlovákokkal
való sorsközösség és a különböző társadalmi csoportok közti a szolidaritás
vállalása. Esterházy a kisemberek sérelmeit vitte be a prágai parlamentbe.
Itt, gyakran valóban élesen bírálta a fennálló viszonyokat, de ez nem az
állam gyöngítésének, felbomlasztásának szándékát, hanem egy demokrati-
kusan megválasztott politikus-képviselő alapvető jogát s az őt megválasztók
érdekei védelmének kötelességét jelentette. Küzdött a magyarság jogaiért,
de a problémát az országon belül minden kisebbségre vonatkozó egységes
elvek alapján, alkotmányos keretek között kívánta megoldani. Az Autono-
mista Front semmiféle közös cselekvési programot nem dolgozott ki, ilyen-
nel nem lépett a nyilvánosság elé, egy-két sajtóközleményt leszámítva.
A szudétanémetek szlovákiai politikája sértette a magyar pártok érdekeit, és
fordítva. Az ebből fakadó ellenséges viszony miatt semmiféle aktív együtt-
működés nem jött létre a magyar és a szudétanémet pártok, illetve Esterhá-
zy és azok vezetői között. Esterházy több alkalommal nyíltan elhatárolta
magát a szudéta-, majd a szlovákiai németek egy csoportjának nácibarát po-
litikájától. 1938 őszén, amikor a nyugati hatalmak készek voltak a szudéta-
németek számára megadni az önrendelkezési jogot, a többi kisebbségről
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megfeledkezve, Esterházy János fellépett e diszkrimináció ellen, s a magyar-
ság számára is önrendelkezést kért. (E kérés jogosságát nem sokkal később
Londonban és Párizsban is megértéssel fogadták).
A szlovák autonómia gondolatát a legelsők közt T. G. Masaryk támogatta,
az autonómia ígéretét tartalmazó pittsburghi szerződés aláírásával. A vád-
lók azt azonban nem fejtették ki, hogy miért lett volna bűn a Csehszlovákiá-
ban legitim módon működő politikai pártok közti kapcsolattartás, illetve az
autonóm Szlovákia létrejöttének elősegítése, akár Csehszlovákia dualista
állammá való átalakulása árán is. Esterházy tárgyalásai a szlovák nemzetiek-
kel egyébként nem a magyar revizionizmus fokozódása miatt nem vezettek
eredményre, hanem azért, mert a szlovák politikusok fülének kedvesebb, az
állami önállóságot kilátásba helyező német ígéretek kecsegtetőbb jövőt
ígértek a számukra.
Esterházy állítólagos hírszerzői tevékenységére semmi szükség nem volt,
hiszen a magyar politika szempontjából a németek részéről jövő „rendkívül
fontos információkat

„
a prágai vagy a berlini magyar nagykövet közvetí-

tette a kormány felé. Esterházyt ilyen feladatra kijelölni egyszerűen indoko-
latlan lett volna, hisz mindvégig Henleinnel ellentétes (a konfliktus és a
háború kirobbantását ellenző), a magyarság érdekeit szolgáló politikát foly-
tatott. A magyar kisebbségi politikusok nem fokozták követeléseiket, mert
húsz éven át szinte mindig ugyanazt kérték: az alkotmányban biztosított
jogokat és az önrendelkezést. Az idő előrehaladtával azonban egyre több,
ellenükre elkövetett sérelem került napvilágra, melyek orvoslását a kisebb-
ségi pártok ígéreteinek megfelelően a csehszlovák kormánytól várták.
Esterházy közismerten náciellenes volt, sosem állt a német politika
szolgálatába. Erre Hitlernek aki egyébként Esterházyról elítélően
nyilatkozott nem is volt szüksége. Esterházy számára ugyanis idegenek
voltak a náci eszmék. Ezt egész magatartásával, és több kijelentésével is
bizonyította. A sajtó hasábjain nyíltan elhatárolta magát és pártját a
nemzetiszocialista eszméktől és azok politikai irányvonalától. Hasonló volt a
véleménye a bolsevizmusról is. Tudta, mindkét eszme veszélyezteti a
magyarság és a kereszténység fennmaradását, melyek fontosságát Esterházy
több beszédében is kihangsúlyozta.
Sem a müncheni, sem a bécsi döntésben, sem azok előkészítésében nem
volt része. Erre nem is volt szükség, mert a magyar fél esetében a döntést
előkészítő Teleki-féle Földrajztudományi Intézet minden szempontból
kifogástalan munkát végzett. Esterházy nem tudta érdemben befolyásolni a
tárgyalásokat, melyeket csak kívülállóként követhetett nyomon.
Az önálló Szlovákiát a Vatikánnal együtt számos ország diplomáciai tes-
tülete stb. üdvözölte még. Az elsők között a Szovjetunió. Esterházynak, a
Szlovákiában élő magyar népcsoport vezetőjeként kötelessége volt az új
államforma vezetőjét üdvözölnie, hisz amúgy is kezdettől fogva támogatta a
szlovák autonómia létrejöttét. Beszédében mind ezt, mind pedig az önálló-
ságot a szlovák nép régi vágyának beteljesüléseként emlegette. De sohasem
fogadta el a szlovák részről ezért fizetett árat, azaz az új ország Hitler vazal-
lusává tételét. Beszédeiben, írásaiban a „Szent István-i

„
értékekről, s nem a

határokról beszélt. Ez utóbbira hivatkozni tehát a szlovák vádlók részéről
ez esetben is tudatos félreinformálást jelent.
Esterházy nem azért választotta a pozsonyi parlamenti képviselőség alter-
natíva nélküli lehetőségét, hogy ott a totalitárius rendszer kiépítésén fára-
dozzon, hanem azért, mert csak így tudta képviselni a magyar népcsoport
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–
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érdekeit. Épp parlamenti beszédeiben kapott lehetőséget a rendszer számos
elemének bírálatára. Többek között így mondhatta el azt is, mennyire kiszo-
rítják őt a hivatalos törvényhozás stb. előkészítésének munkájából. Formáli-
san – egy másodrangú parlamenti bizottság tagjaként – egyetlen törvény
előkészítésében sem vett részt. Szinte a kezdetektől fogva egyszemélyes,
megtűrt ellenzékként, sőt ellenségként kezelték, szemben pl. Karmasinnal,
aki Hitler helytartójaként államtitkári rangot kapott, s valóban a szlovák
politika irányítójává vált.
A Magyar Párt sem fasiszta, sem autoritatív elven nem működhetett a
hagyományos értelemben vett politikai pártként, mert működését a hivata-
los szervek nem engedélyezték. Hivatalos bejegyzésére csak 1941-ben ke-
rült sor, de tevékenységét ezután is erősen korlátozták (pl. soha nem
tarthatott nyilvános nagygyűlést stb.). Működését tekintve egyfajta védszö-
vetség volt inkább. Mint a Magyar Párt elnöke, körlevélben megtiltotta,
hogy a pártban fasiszta tagozatot hozzanak létre, s a párt zsidó, illetve bal-
oldali tagjait, a reá nehezedő nyomás ellenére sem volt hajlandó kizárni. Így

magyarként az ő érdeküket is védhette az üldözés, vagyonelkobzás, inter-
nálás idején. Esterházyt nem a politikai passzivitás, hanem a cenzúra, majd a
parlamenti mandátum megvonása némította el, miután nyíltan bírálta a
szlovák államot (lásd: poprádi incidensét). A szlovák államban ellene hozott
bírói ítélet (börtönbüntetés) beváltását csak a duklai szovjet betörés hiú-
sította meg.
A zsidóellenes törvényeket nem szavazta meg. A húsz parlamenti jelen-
létéből tizenegyszer szólalt fel az internálások és különböző más üldözte-
tések ellenében. Zsidó, lengyel és más üldözötteket juttatott át a magyar
határon, ahol azok védelemben részesülhettek. A magyarok képviselője-
ként csak a magyarokról beszélhetett, de az általa bírált jelenségek pártja
minden tagjára – tehát a zsidókra is – vonatkoztak. A kényszerűségre vagy
alibizmusára vonatkozó vele szembeni vádak tehát teljesen légből kapott
állítások, s – Ádám Magda professzorasszony megállapítása értelmében –
oda vezethetnek, hogy ilyan alapon senkit sem lehetne zsidómentésért
kitüntetni. Az Esterházyval szemben alkalmazott teljesen bizonyítatlan

Az Országos Keresztényszocialista
Párt tardoskeddi és szepsi pártzászlói



feltételezés ugyanis mindenkire vonatkozhatna. Ugyancsak ő fejezte ki talá-
lóan, hogy abban a korban „a legtöbb zsidómentő hőstett titokban történt.
Esterházy tette azonban a legnehezebb időben való nyílt kiállás volt. Nem
véletlen, hogy az ügynek ilyen komoly nemzetközi visszhangja volt

„
.

A nagyhatalmak gigászi harcától – az antik irodalmi előképek nyomán – azt
várta, hogy felőrlik egymás erejét, és ezáltal a harapófogóba zárt kis népek
megmenekülnek a pusztulástól. Sajnos, reménye nem teljesült be. A bolse-
vizmussal kapcsolatos félelme, illetve kijelentései azonban, annak ellenére,
hogy ezekkel bizonyos fokig ellensúlyozni igyekezett náciellenes kijelenté-
seit és cselekedeteit, az utolsó pontig beigazolódtak. Bárcsak ne lett volna
igaza.
„Esterházy a nyugati (angolszász francia) orientációt képviselte, nem köze
ledett sem Berlinhez, sem pedig Moszkvához. A prágai, majd a pozsonyi kor
mány ellen soha semmiféle törvénytelen akciót nem kezdeményezett és nem
szervezett. Esterházy János politikai nézeteivel és közéleti tevékenységével
természetesen lehet egyetérteni, és lehet nem egyetérteni. [...] De ezzel
együtt az vitán felüli tény ismereteink és meggyőződésünk szerint , hogy a
fasizmussal és Csehszlovákia felbomlasztásával kapcsolatos vádak Esterházy
Jánost illetően a maguk idejében is alaptalanok voltak, és ma is azok.

„

Janics Kálmán történész szavai találóan jellemzik az Esterházy János sze-
mélyét továbbra is démonizálni kívánó szlovák és cseh véleményeket meg-
fogalmazók erkölcsi alapállását, akik: (Esterházy) „keresztény és emberi
magatartását arra a szintre akarják lezülleszteni, ahová a gottwaldista pro-
paganda hatalmi bűnözése taszította. Döbbenetes jelenségnek kell tekin-
teni, hogy a gottwaldi hagyományok mai hirdetői továbbra is sikerrel irá-
nyítják az elmúlt évek történelmi irodalmát, amiből érthetően következik a
rehabilitáció vég nélküli elodázása is. Az igazmondáshoz ugyanis olykor
bátorság kell.

„

A fentiek összefoglalásaként megállapítható, hogy Esterházy János reha-
bilitálása túlmutat a néhai kisebbségpolitikus személyén. „Ha ugyanis nyil-
vánvalóvá válna, hogy az ellene felhozott vádak hamisak, akkor a szlovákiai
magyarság kollektív bűnösségének amúgy is gyenge lábakon álló fikciója
teljes mértékben elveszítené hivatkozási alapját és hitelét. Ez pedig egyen-
értékű lenne a felvidéki magyarok felmentésével. Mindennek az lenne a
logikus következménye, hogy az ötven évvel ezelőtt kihirdetett beneši
dekrétumok, a csehszlovák kormány és parlament, valamint a Szlovák
Nemzeti Tanács és a Megbízotti Hivatal által kiadott idevonatkozó ren-
deletek és törvények légből kapott, rosszindulatú érvekre hivatkoztak.
Ráadásul ellentmondtak az akkori Csehszlovákia jogrendjének. [...] Az
Esterházy-ügy rendezése a jelenlegi Szlovák Köztársaságban a demokrácia
lakmusz-papírjának szerepét tölti be. Ez mutatja meg, mennyire gondolja
komolyan a jelenlegi hatalom és a vele szimbiózisban működő egyéb hatal-
mi, illetve alkotmányos szerv, hogy a szó politikai értelmében is őszintén
Európához tartozónak vallja magát.

„

A néhai mártírpolitikus jogi, politikai rehabilitációja tehát még várat
magára. Ezt a kérdést azonban a végtelenségig nem lehet elodázni. A fölötte
kimondott igazságtalan ítéletet, a (cseh)szlovákiai magyar kisebbség ellen a
20. században, de különösen a második világháború után elkövetett ember-
és közösségellenes bűntettekkel együtt legalább utólag érvényteleníteni kell.
Meggyőződésünk szerint ez a szlovák társadalom lelkiismeretbeli köte-
lessége is.
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Ján Janků,
Esterházy mírovi szenvedéseinek
tanúja
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A perújrafelvétel időszakában a budapesti Rákóczi Szövetség keretében
működő Esterházy János Emlékbizottság emléktáblát helyezett el azon a
házon, amelyben Esterházy János budapesti tartózkodása során lakott.
A Nagy János szobrászművész által alkotott emléktábla azóta is, Esterházy
születésnapja táján, évről évre, de más alkalmakkor is bensőséges meg-
emlékezések színhelyévé vált. A bizottság az emléktábla-állítással egy idő-
ben „Esterházy János Emlékérmet

„
alapított, amelyet minden évben

(2007-ben immár tizenötödször) olyan személyeknek, illetve intézmények-
nek ad át, akik Esterházy János életművének és szellemi hagyatékának
ápolásáért a legtöbbet tették.
El kell azonban azt is mondanunk, hogy a szlovákiai magyar Esterházy
megemlékezések nem minden esetben A szlo
vákiai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom helyi tagsága, Duray Rezső
elnök kezdeményezésére egy Esterházy szavait idéző „Cselekedjünk
mindannyian egyetértésben és szeretetben

„
emléktáblát szeretett volna

elhelyezni Szencen, a helybéli magyar lakosság támogató hozzájárulásával,
azon Lourdes-i Madonna szob mellé, amely annak idején oly sokat
jelentett Esterházy számára. A tábla szövege a

-
„

„

-
„

„

a legújabb kori magyar politikai életből is bántóan hiányzik. Politikai pálya

szlovák magyar békés
együttélésre vonatkozott, ám az eseményt országos riadót fújva a Matica
Slovenská szervezete megakadályozta. Az ok újra a háborús bűnösséget
kimondó, máig érvényben lévő ítéletre való hivatkozás volt.
Esterházy János számára egyfajta szimbolikus emlékművet jelentett az a
tény, hogy a magyar kisebbség parlamenti képviselőcsoportja közös alapí
tással létrehozta a Pro Probitate (A helytállásért) díjat, amellyel minden
évben olyan személyt jutalmaznak meg, aki a legtöbbet tette a szlovákiai
magyar kisebbség megmaradásáért. A díjat május 15-én, vagyis azon a
napon adják át, amelyen Esterházy János 1942-ben megtagadta a szlovákiai
zsidótörvény megszavazását. Ezt a napot a magyar képviselőcsoport közös
döntéssel a szlovákiai magyarság emléknapjává avatta. A díjat első alkalom
mal, azaz 1994-ben in memoriam Esterházy János kapta.
A Rákóczi Szövetség mellett működő Esterházy János Emlékbizottság
Esterházy János születésének századik és elhunytának ötvenedik évfordu-
lója alkalmából a Magyar Országgyűlés épületében, illetve a Magyar
Tudományos Akadémia székházában tartott ünnepi akadémiát. Az előbbi
házigazdája Mádl Ferenc köztársasági elnök, az utóbbi főszónoka pedig
Sólyom László köztársasági elnök volt. Időközben emlékművet állítottak
számára Búcs és Királyhelmec polgárai, s példájukat már Tatabánya és
Révkomárom is követni akarja. Budapesten teret neveznek el Esterházy
Jánosról, Csúz község helyreállított műemlékkastélyában, Szénássy Árpád
jóvoltából pedig olyan emlékszoba létesült, ahol Esterházy élethű porcelán-
szobra is megtalálható. Az egykori mírovi rabtemetőben, amelyet minden
évben felkeres tisztelőinek népes zarándokcsoportja, már szimbolikus sír-
emlék őrzi földi életből való távozásának emlékét, s rövidesen emlékjel
kerül a motoli rabtemető Esterházy hamvait rejtő tömegsírja fölé is. Számos
előjele van annak is, hogy előbb-utóbb boldoggá avatásának előkészületei is
megindulhatnak a katolikus egyház keretén belül.
Esterházy János szellemiségének azonban az egész mai magyar társadalom
is adósa. Az ő tiszta, erkölcsi alapokra épülő politikai hitvallásának vállalása
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Hetényi József,
Esterházy gulágbeli fogolytársa
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futását összegezve, utalni kell a huszadik századi magyar történelemben
mind ez idáig méltánytalanul kezelt magyar kisebbség által felhalmozott
értékekre és azok megismerésének égetően szükséges voltára is. E nélkül
hatalmas erkölcsi tőke mehet veszendőbe. Olyan értékállomány, amelynek
mellőzését egyetlen saját jövőjéért felelősséget érző nemzet sem enged
heti meg magának. Különösen érvényes ez napjaink értékválságtól sújtott
időszakára. Esterházy János példája sokáig lesz éltető és figyelmeztető jele a
magyarság és ezzel együtt Közép-Európa lelki-szellemi környezetének.
Arra is figyelmeztet minket, hogy a megbékélés és a kiegyezés önmagában
szép eszméjének felsőbb, állami szinten való hangsúlyozása alapjaiban válik
megkérdőjelezhetővé mindaddig, amíg a két nemzet kapcsolatában még
mindig tabuként kezelt Esterházy János és a hozzá hasonlók nem kapják
meg az őket méltán megillető helyüket közös közép-európai történelmünk
ben.

– – -

-

Esterházy Mária és Lujza
utolsó közös fényképe

Esterházy Lujza
a montresori (Franciaország)
kastélyban hunyt el
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Az illegális keretek között megtartott fórum szervezője Tóth Lajos Vágsellyén élő tanár volt.
Anton Hrnko felszólalása a Szlovák Nemzeti Tanácsban, gyorsírói jegyzőkönyv,
másolat: TLA.Dok. 1078/1990.
A cseh és szlovák nyelvű publikációk közt az alábbi pozitív hangvételű cikkekre tartjuk érdemesnek
felhívni a figyelmet:
Csémy Tamás: Statečný Maďar. Lidové noviny, Praha, 1991. IV. 17., 5. p.; Molnár Imre: Osudy
Jánose Esterházyho. Střední Evropa, Praha, l992/24, 75-90. p.; Doležal, Bohumil: Případ Jánose
Esterházyho. Střední Evropa, Praha l995/95, 118–128. p. Ugyancsak árnyaltabb hangvételű írást
közöl Esterházyról szlovák nyelven dr. Špiesz, Anton történész: Protičeskoslovenský agent, ale...
Práca, Bratislava, 1991 XI. 23., 7. p. ; Šustrová, Petruška: Problém Esterházy. Střední Evropa, Praha
l992/24, 126–128. p.
Potrebujeme pravdu, nie legendy. Zmena, Bratislava, 1991., 90–91 sz., 18. p.; Deák, Ladislav.: Kto
snaží manipulovať? Práca, Bratislava, 1991. XI. 16., 7. p.; Deák, L.: Ešte raz kauza János
Esterházy, In: Práca, Bratislava, 1992. I. 11.; Deák, L.: János Esterházy. Práca, Bratislava, 1993. VII.
17., 14. p.; Machala, Drahoslav: Prípad Jánosa Esterházyho – Rehabilitujeme rozbíjača republiky?
Republika, Bratislava, 1993.V. 17., 21.p.; Deák, Ladislav: Politický profil Jánosa Esterházyho.
Slovenský Juh, 1995/VI., 5. p.
Az egymásra licitáló, elképesztőbbnél elképesztőbb állításoktól hemzsegő cikkek közül is érdemes
nek tartjuk kiemelni Hudák, V.: Kauza Esterházy pokračuje c. cikkét a Plus 7 dní (Bratislava,
1995. V. 17., 14–16. p.) c. pozsonyi lapból, melyben a szerző nem kevesebbet állít, mint azt,
hogy az Esterházy János rehabilitálására való törekvés mögött nem egyéb rejlik, mint a II. világ
háború eredményeinek megkérdőjelezése, illetve a határok megváltoztatásának szándéka.
Potrebujeme pravdu..., i. m., 18. p.
Deák L.: Kto bol János Esterházy – S krycím menom Tamás, pod číslom 221. In: Práca, Bratislava,
1991. X. 19., 7. p.
A Szlovák Igazságügyi Minisztérium bírósági rehabilitálással foglalkozó osztályának 2872/91-93/
98 sz. levele Malfatti-Esterházy Alice tulajdonában van.
Dr. Szabó Rezső beszámolója a hamvak kiadatásának ügyéről. Rákóczi Hírvivő, Budapest,
1992/1, 6., 7., 8. p, valamint Motesiky Árpád: Temetetlen. Rákóczi Hírvivő, 1992/ 2–3 sz., 15. p.
Az oroszországi rehabilitálásról szóló igazolás szövegében olvasható, hogy Esterházy Jánost
1945. június 27-én alaptalanul tartóztatták le, és a Szovjetunió Belügyminisztériumában megtar

tott Különleges Tanács 1946. június 10-én kelt határozata alapján, a magyar fasiszta párthoz való
tartozás miatt 10 év javító munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A letartóztatása
idején átvett pénz és egyéb értékek elkobzása mellett. ... Esterházy Jánost, az Oroszországi
Föderációnak A politikai megtorlások áldozatainak rehabilitációjáról szóló 1991. október 18-án
elfogadott törvény 3. és 5. paragrafusa alapján rehabilitálták. Esti Hírlap, 1993. IV. 10., 2. p.
Duray Miklós bírósági tárgyalásakor a bíró, dr. Šamko a következő kérdést tette fel a vádlottak pad-
ján ülő Duraynak: A második világháború után a nemzeti demokratikus forradalom egyik legfon-
tosabb állomása a Kassai Kormányprogram volt, amelynek megalkotásában oroszlánrészt vállalt
kommunista pártunk... Ön azonban azt állítja, hogy a magyar kisebbség hátrányosan van meg-
különböztetve. Ön tehát a politikai és gazdasági rendszerünket, valamint a párt politikáját vonja
kétségbe? (In: Duray Miklós: Kutyaszorító II. Püski, New York, 1989, 125. p.)
A pozsonyi felülvizsgálatot lefolytató bírósági per ügyvédje Rózsa Ernő volt.
A két cseh szakértő Robert Kvaček és Jaroslav Valenta volt. Ez utóbbi akkoriban a csehországi
Beneš Társaság elnökeként is működött (!) véleményük is ennek megfelelő volt.
Esterházy János evilági feltámadása. In: Esterházy János Emlékkönyv. Századvég, Budapest,
2001, 107. p.
A levél eredetije Malfatti-Esterházy Alice tulajdonában van.
A Strasbourgi Nemzetközi Bíróság, működési szabályainak megfelelően, csak a megalakulása után
keletkezett bírósági ügyek felülvizsgálatával foglalkozik
Simon Wiesenthal levele Peter Šamkonak. In: Esterházy János Emlékkönyv. Századvég, Budapest,
2001, 106. p.
Csáky Pál felszólalása a Szlovák Nemzeti Tanács 47. ülésén, 2001. március 29-én.
Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky. Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenskej republiky vyjadruje poľutovanie a znepokojenie v súvislosti s prípravou pamätného
zasadnutia v parlamente Maďarskej republiky pri príležitosti 100. výročia narodenia Jánosa
Esterházyho, ktorý bol v roku 1947 odsúdený Národným súdom Česko-slovenskej republiky za
aktivity z obdobia pred a počas druhej svetovej vojny. Je nespochybniteľné, že J. Esterházy bol
prinajmenšom kontroverznou osobnosťou. A Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej repub
liky je preto toho názoru, že podujatia podobného charakteru neprispievajú k upevňovaniu
vzájomnej dôvery a k atmosfére prehlbovania konštruktívnej spolupráce medzi Slovenskou
republikou a Maďarskou republikou. V tomto kontexte sa Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky dištancuje od prípadnej účasti predstaviteľov politického a verejného života
Slovenskej republiky na tomto zasadnutí. TASR, 2001. március.
A Szlovák Nemzeti Tanács 2001. március 29–30-án megtartott 47. ülésének volt témája az
Esterházy-ügy.
A Szlovák Külügyminisztérium 200 474/2001. sz. alatt iktatott anyaga.
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Ádám Magda – Szarka László: Szakvélemény Esterházy Jánosnak, a Csehszlovákiai Egyesült
Magyar Párt ügyvezető elnökének, ill. a szlovákiai Magyar Párt elnökének szlovák értékeléséről.
Kézirat, 6. p. A Rákóczi Szövetség tulajdonában.
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Ádám M. Szarka L.: Szakvélemény... i. m. 5. p
Deák, L. Kamenec, I.: Esterházy János az első Cseh-Szlovák Köztársaság és a Szlovák Állam
fennállása alatt kifejtett politikai tevékenységének szakértői véleménye, szakfordítói kézirat,
Bratislava 14. p. A Rákóczi zövetség tulajdonában.
Történész szakértői vélemény Esterházy János szabadságvesztésével kapcsolatosan. ELTE BTK
Újkori Magyar Történeti Tanszék, Politikatörténeti Intézet és Politikatörténeti Alapítvány. Kézirat,
Budapest, 14. p. TLA. Dok. 1078/1990. A Pölöskei Ferenc, Balogh Sándor, Gergely Jenő, Erényi
Tibor, Izsák Lajos és Kende János által jegyzett szakvélemény tömörített változatát a Magyar
Nemzet 1993. VIII. 31-i száma is közzé tette.
Az MTA történészeihez hasonló eredményre jutott kutatásai során Popély Gyula, szlovákiai ma
gyar történész, aki leírta: Fölöttébb sajnálatos, hogy napjainkban egyes szlovák történészek
lekicsinylő módon térnek napirendre Esterházy grófnak az adott korban és körülmények között
mindenképp dicséretes kiállása felett. Az pedig már egyenesen gusztustalanság, amikor zsidó szár
mazású szlovák történész állítja Esterházyról, hogy a nevezetes 1942. május 15-i parlementi
szavazáskor »alibista indítékok« (alibistické pohnútky) által vezéreltetve nem szavazta meg a zsidók
deportálását. Bár ült volna több ilyen alibista képviselő a szlovák parlamentben! Popély Gyula:
Esterházy János pályaképe. Valóság, Budapest, 1995/12 , 60 76. p.
Bohumil Doležal cseh történész, ugyancsak a vitához szólva imigyen vélekedett: A cseh fél
egyáltalán nem lehet elfogulatlan ebben a kérdésben, mivel Esterházyt a közös csehszlovák állam
ban ítélték el és kínozták halálra, s mindezért, ami ebben az államban történt, a csehek, legalábbis
1968-ig, nagyobb felelősséget viselnek a szlovákoknál, a szlovákok ugyanis 1968 előtt formálisan
sem voltak velük egyenjogú helyzetben. A vád, miszerit Esterházy a prágai magyar
nagykövetség politikai ügynöke és informátora volt célirányos képtelenség Doležal ezek után
megállapítja, hogy ahhoz, hogy valakiről ilyen állítást tehessünk, legalább kettős bizonyítékkal kell
rendelkeznünk: ...egyfelől hivatalos okmánynak kell tanúskodnia [...] a rezidens pontos
beosztásáról, másfelől léteznie kellett a munkatársak hivatalos jegyzékének természetesen
mindkettőnek az adott korszakból kell származnia. A rejtjel vagy az álnév használata pedig
önmagában nem bizonyít semmit. Rendelkezett talán a prágai nagykövetség vagy a magyar
külügyminisztérium ilyen dokumentumokkal? Hogyha nem, dr. Valenta állítása nevetséges és
értelmetlen Doležal: Esterházy… i. m. 81 83. p.
A máig nem csendesülő magyar szlovák történészvitában üde kivételt alkot Robert Letz, fiatal
szlovák történész Esterházy tanulmánya, amely a mártír politikus több pozitív vonásának kiemelé
se mellett arra mutat rá, hogy Esterházy János személye mindkét fél számára egy szélesebb körű
dialógusra való kihívást jelent. Letz, Robert: Osobnosť Jánosa Esterházy, ako výzva k dialógu.
Střední Evropa, Praha, l992/24 , 164 182. p.
Janics Kálmán: Esterházy János keresztény embersége. Új Szó, 1994. V. 13.
Balassa Zoltán: Esterházy János történelmi perei, Kézirat, Kassa, l6. p. TLA.Dok. 1078/1990.
Török Bálint: Esterházy János Emléktábla. Rákóczi Hírvivő, 1992 2 3. sz. 16 17 p.
Pravda, Bratislava, 1994. VI. 17, 1.9. p.
Az Esterházy János Emlékbizottság által, a néhai mártír gróf társadalmi rehabilitálásának érde-
kében elvégzett tevékenység összefoglalóját lásd az Esterházy Emlékfüzet c. kiadványban. Rákóczi
Szövetség, Budapest, 2006, 60. p.
L.: Kilenced az üldözött magyarokért (Esterházy János életpéldája és gondolatai alapján). Szerk.:
ThDr. Karaffa János. Pázmáneum Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2007.
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KI VOLT ESTERHÁZY JÁNOS?1

Ki volt Esterházy János? A magyar főrend polgáriasodott tagja, követke-
zetességgel megátkozott értelmiségi, érzékeny lelkületű politikus, értékeket
megőrző és értékeket újrafogalmazó közgondolkodó, egy személyben kon-
zervatív és szabadelvű keresztény, a katolikus és protestáns keresztény/
keresztyén egységet hirdető ökumenizmus előfutára, kisebbségi gyalogma-
gyar, sorstársaival közösséget vállaló római katolikus hívő ember, tépelődő,
szerencsétlen sorsú közép-európai, szókimondó parlamenti képviselő, a
népfelség szolgája, hazaárulás miatt elítélt politikai bűnös, önfeláldozó már-
tír, a szeretet szentségét megtestesítő földi halandó.

Mindez ő volt, de ettől több is, mert életét a keresztény eszmeiséghez
való ragaszkodás és a keresztény értékrend követése fogta egybe, mintegy
kizárva és ellenpontozva kortársai és az utókor részéről minden vele szem-
ben támasztott gyanút és megfogalmazott vádat. Magatartását és érték-
rendjét meghatározóan: Krisztus-követő volt.

Esterházy János polgári minőségében 1932-től pártelnök politikus volt,
és az maradt haláláig. Rabként sem váltotta őt le börtönében a tisztségéből
senki, és a párt tagjai sem kérték, hogy összegyűlve a mírovi börtön be-
szélőjén, feloszlassák az elnöklete alatt működő pártot. Ő is, pártja is, és az a
közösség is, amelyiknek a képviseletét vállalta, erőszak áldozata lett.

Esterházy János nem csak a huszadik század, hanem az elmúlt ezer év
nagy magyarjainak egyike volt – mártírpolitikus. Keresztény-szociális illetve
kereszténydemokrata eszmeisége, és ezt az elvet híven követő közéleti
tevékenysége, valamint következetes magatartása révén előkelő hely illeti
meg őt a kereszténydemokrácia nemzetközi tablóján, de sorsa miatt a politi-
kai erőszak áldozatainak arcképcsarnokában is. Ő volt éveken keresztül az
egyetlen, pártelnöki tisztségben tevékenykedő, a keresztény-szociális gon-
dolkodás magyar, sőt közép-európai megjelenítője. A politikai közéletben
egyedülálló magyar képviselője volt a modern kereszténydemokráciának.
Ebből a meggyőződéséből eredő következetessége és magyarsága miatt
vált a tobzódó bosszú áldozatává.

Nem előzményektől mentes Esterházy János keresztény-szociális embe-
ri, értelmiségi és politikusi meggyőződése. Vitathatatlan, hogy a szociálde-
mokrácia osztálytartalmú ideológiája és ennek szélsőséges szárnya, az osz-
tályharcot hirdető kommunista szemlélet a keresztényi szeretet és a krisztusi
megbocsátás szemszögéből követhetetlen volt. Ugyanakkor a politikai
baloldal egyik eszménye, a társadalmi igazságosság a keresztények/keresz-
tyének számára a 19. század utolsó harmadában a túlvilági keretek közül
kilépve, földi eszménnyé is vált. Nem véletlenül, hiszen a szeretet és a szoli-
daritás, valamint a megbocsátás az Újszövetség által vált közértékké.

A keresztény-szociális gondolat természetes térhódítása azonban nem
képzelhető el az 1891-ben kiadott Rerum Novarum kezdetű pápai enciklika
nélkül. Ez indította útjára világszerte az új, közéleti irányultságú keresztény-
szociális mozgalmat. Amennyire ismerem az akkori felvidéki magyar szelle-
miséget, könnyen elképzelhető, hogy köreiben – a szentszéki indíttatás
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nélkül is – kibontakozott volna ez az eszme. Áttételes igazolása ennek, hogy
az egész Kárpát-medencében a huszadik század húszas-harmincas éveiben
csupán a felvidéki magyarság körében volt közéleti hatása ennek az eszmé-
nek, elsősorban Esterházy Jánosnak köszönhetően. A szervezés egyik fel-
legvára pedig egy református földbirtokos család, a losonci Szilassyak házá-
ban kapott otthont.

Esterházy a keresztény-szociális programot két kapcsolatlánc párhuza-
mosságában jelenítette meg. A hit – nép – társadalmi igazságosság és a
haza–nemzet–demokrácia egységében. Az 1930-as évek vége felé ennek
lett a logikus következménye a nemzetiszocializmus, a fajgyűlölet és a dikta-
túra elutasítása.

A közéletben Esterházy a szolidaritáson alapuló keresztény-szociális
eszmeiséget sajátosan jelenítette meg: nemzeti alapon és a társadalmi szoli-
daritás alapján. Első pártja, az Országos Keresztényszocialista Párt is sajá-
tos volt. Noha magyar párt volt, nem csak magyarokat, hanem németeket,
ruszinokat és szlovákokat is tömörített. Állampolitikai meggyőződése volt,
hogy támogatni kell a szlovákok autonómiatörekvését.

A helyzetek logikai hasonlóságából indult ki. A szlovákok a csehek
felsőbbrendűségétől és félelmeitől szenvednek, a magyar és a többi ki-
sebbségi sorsba taszított közösség pedig a szlovákok akarnokságától vagy
félelmeitől szenved. Békességet ebben a félelmekkel átszőtt rendszerben
csak egyensúlyi állapot teremthet. Ez pedig csak a hasonló helyzetek
hasonló megoldásával teremthető meg. A szlovákság autonómiatörekvését
– meggyőződése szerint – törvényszerűen a többi népcsoport hasonló
törekvésének kellett volna követnie.

Számára az emberi jogok és a kisebbségi jogok védelme nem csupán a
nemzet tömbjétől elszakított magyarok okán volt fontos, noha e megélt
helyzet nélkül nem biztos, hogy találkozott volna ezzel a súlyos társadalmi
és politikai kérdéssel. Hasonlóan a 19. század végi ausztromarxistákhoz,
akik a szociáldemokrácia egyenlőség- és igazságeszményéből kiindulva
fogalmazták meg a nemzetiségi kérdés általuk elképzelt, társadalmi egyen-
súlyt teremtő rendezésének tervezetét, a kulturális autonómiát, Esterházy –
korát megelőzve – a 20. század kereszténydemokrata eszmeiségéből kiin-
dulva: a perszonalitás, a szolidaritás és a szubszidiaritás elve alapján védte a
nyelvi jogokat és terjesztette ki az egyéni jogok védelmét a közösségek, a
nemzetcsoportok jogainak védelmére.

Esterházy gondolatvilágában a gazdasági fejlődés, a szociális gondok
megoldhatósága és a számbeli kisebbségben élő nemzeti közösségek egyéni
és csoportjogai logikai egységet alkottak. Amikor a magyarok vagy a ruszi-
nok által lakott területek gazdasági elmaradottságáról és az ott élő emberek
szegénységéről, egyúttal az őket védő jogok hiányáról beszélt, tételesen az
autonómiáról is szólt. Tudatában volt annak, hogy mindez összefügg. Saj-
nos, ezt követően a kommunista rendszer az okokat és a következményeket
mozaikkockák kaotikus halmazaira bontotta szét, amelyeket a mai napig
nem merünk ismét összerakni egy logikusan összefüggő rendszerbe. Meg-
győződése volt, hogy a kölcsönös bizalmatlanságot csak az állam keretei
között meghozott jogi eszközökkel, társas szerződésekkel lehet ellensúlyoz-
ni. Ebben a vonatkozásban hasonlóan gondolkodott, mint Robert Schu-
man, akit a második világháború utáni politikai béketeremtés apostolának
tartunk. A diktátumot fel kell váltaniuk a kölcsönösségen alapuló megegye-
zéseknek. Ezen az alapon lett Esterházy János következetes autonómiapárti
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politikus. Azt remélte, hogy a Trianon után kialakult bizalmatlanság légköre
így szüntethető meg. Számára az autonómia a demokrácia kibontakozását, a
társadalmi igazságossághoz való közeledést, stabilitást és a béke megőrzését
jelentette. Nem az első világháborút lezáró békeszerződés revízióját kezde-
ményezte, hanem a létező rendszer javítását, elviselhetővé tételét.
Ez a logikája az egyébként érthetetlen tettének, hogy amikor 1939 már
ciusában felbomlott a Cseh- zlovák Köztársaság, nem a visszacsatolt terü
leten és a megnagyobbodott Magyarországon folytatta pályafutását, hanem
Szlovákiában. Ebben a társadalmi és politikai környezetben vált máig
mutató példaképpé, mint egyetlen igaz ember. Keresztényi, politikusi, értel
miségi, emberi magatartásának töretlen pályája 1942. május 15-én csúcso
sodott , amikor a szlovák parlamentben meggyőződésből egyedüliként
utasította el a zsidók deportálását utólagosan legalizáló törvényt.

Sokak számára emészthetetlen az Esterházy János-jelenség, mert
képtelenek megérteni, hogy egy magyar főnemes

miért tekintette magát a polgári egyenlőség elve szerint azonosnak
sorstársaival,

a magyar egység híveként miért nem utasította el a Trianonban
kialakított államszerkezeteket,

miért támogatta a szlovákok politikai függetlenségi törekvéseit, és
miért tekintette az autonómiát a Kárpát-medencei nemzetek kö

zötti kiegyezés legfontosabb elemének,
miért maradt Szlovákiában a visszacsatolás után,
miért utasította el egyedüliként a zsidók deportálását elrendelő tör

vényt, ha nem volt judeofil,
miért nem menekült el a letartóztatás elől, noha megtehette volna,
miért vigasztalta börtöntársait, mikor az ő helyzete volt a legre

ménytelenebb?
És miért volt más, miért nem volt egy a sok megalkuvó között? És ha

mégis különbözött tőlük, legalább ne lett volna magyar.
Bizony, kevesen nézhetnek nyugodt tekintettel abba a tükörbe, amit

Esterházy János élete által elénk, méltó és méltatlan utódai elé tart.

Budapest, 2007. április. 19.
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Duray Miklós
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ESTERHÁZY JÁNOS
ÉS A SZLOVÁKIAI MAGYAROK

Esterházy János és a szlovákiai magyarok sorsa olyan értelemben is
összefonódik, hogy mindketten a beneši politika áldozatai voltak, és reha-
bilitálásukra máig nem került sor; mint ahogy az ártatlanul történő meghur-
coltatásuk miatt őket megillető bocsánatkérés is elmaradt.
A nácizmus és a kommunizmus áldozatairól ma már mindenki tud, de a Be-
neš-dekrétumokat követő üldözésről – azt jogos megtorlásként elkönyvelve
–, máig nem esik szó. Mi több, ezeket a dekrétumokat mind Csehország,
mint Szlovákia fennállása törvényes alapjává nyilvánította, s az Európai
Unió ezt elfogadta.
Beneš, aki írásaival és beszédeivel a Monarchia szétverésének előkészítője, s
az igazságtalan trianoni békerendszer létrejöttének egyik bábája volt, elérte,
hogy Közép-Európa geopolitikai súlypontja Bécsből Prágába kerüljön át.
Ezzel együtt a St. Germain-i jegyzőkönyvben rögzített ígéret, miszerint
Csehszlovákia az itt élő nemzetiségek számára egy második Schweiz lesz,
csak ígéret maradt, mert az új állam létrejötte után azonnal megkezdődött a
nem cseh nemzetiségű lakosság erőszaktól sem mentes asszimilációjának
erőltetése.
Amíg a nagyhatalmak – a demokratikus Csehszlovákia megteremtése
fölötti örömüket hangoztatva –, nem vették észre, hogy Beneš elvakult
kisebbségellenes politikája hová vezet, addig Hitler a kisebbségi elégedet-
lenséget kihasználva, a csehszlovákiai német lakosság védelmezőjévé nyil-
váníthatta magát. Prága geopolitikai befolyása a kisantant országaiban
olyannyira éreztette hatását, hogy ennek következtében Magyarország, ha
nem akarta a hárommillió idegenbe szakadt magyarajkú egykori állampol-
gárát sorsára hagyni, kénytelen volt revíziós politikához folyamodni. A
nemzeti hovatartozás megőrzésének joga vajon nem tartozik-e az alapvető
emberi jogok kategóriájába?
A beneši politika útjába állt a közép-európai országok kézfogásának is.
Pedig az itt élő népek valódi összefogása a náci és a kommunista expanzió-
nak is hatékony ellenszerévé válhatott volna.
Bár egy igazi államfőnek tudnia kellett, mit jelent és milyen következményei
vannak a Szovjetunióban létrejött kommunizmusnak, Beneš mégis szövet-
séget kötött Sztálinnal, s a veszély pillanatában az ő segítségével hagyta el
Csehszlovákiát is.
Dokumentumok bizonyítják, hogy Beneš már ettől kezdve, azaz 1939-től
tervbe vette a német és a magyar lakosság elűzését, s ebben bizonyára a jól
bevált hasonló szovjet mintákra támaszkodott. Hazugság lenne tehát azt
állítani, hogy a németek és a magyarok eltávolításának terve – éppúgy, mint
a szudétanémetek ellen elkövetett vérengzés – valamely „spontán„ tár-
sadalmi követelés és felháborodás eredményeként jött volna létre. Mindez
gondosan előre megszervezett akció volt, éppúgy, mint Szlovákia magyar-
talanításának terve, melynek a duklai szovjet betörés után kellett volna be-
következnie.



[293]

Elgondolni is nehéz, mennyi hazugság tetézi mindmáig a felvidéki magyar-
ság ártatlanul viselt szenvedését. Nekik azért kellett üldözött földönfutóvá
válniuk, hogy Beneš álma, a tiszta szláv állam létrejötte, megvalósulhasson.
Elgondolkodtató, hogy amíg az emberi jogokat lábbal tipró Hitlert és Sztá-
lint mindenki elítéli, addig Benešnek szobrot emelnek mai követői.
Szemfényvesztés az is, hogy Csehszlovákiában a kommunizmus csak 1948-
ban jutott hatalomra, hisz Beneš Sztálinnak dolgozva hazáját már korábban
kiszolgáltatta a szovjet hatalomnak. Tévedésen alapul azon állítás is, hogy
1947-ig demokrácia volt Csehszlovákiában: a nem szláv lakosságnak ezek
az évek a kegyetlen terror évei voltak!
A faji alapon történő üldözésnek tragikus módon 1945-ig a zsidók voltak
az áldozatai, vajon miért lenne elfogadható az az üldöztetés, amit ugyanígy,
faji alapon a német és a magyar ártatlan lakosságnak kellett elviselnie 1945-
1949 között? Csak azért mert Benešnek a kollektív bűnösség fogalmát is
sikerült elfogadható módszerré tennie?
1945-ben anyámmal és János testvéremmel három napig tartott menekülé-
sünk Szlovákiából Magyarországra. Ennek során szemtanúja voltam annak,
hogy a Szovjetunió felé tartó számtalan lepecsételt marhavagon bedróto-
zott ablakrésein keresztül magyarok esdettek segítségért. Épp ezért el-
mondhatom, hogy mindaz a szenvedés, ami a felvidéki magyarságot és vele
együtt apámat, Esterházy Jánost érte, a beneši politika bűne volt. Ezt a ma
élő utódoknak ugyanúgy nem szabad elfelejteniük, mint ahogy a zsidók sem
engedik elfeledtetni az ő holokausztjukat.
A szlovákiai magyarság szenvedése máig nincs kellőképp feltárva és a világ
közvéleményének tudtára adva, talán ez az egyik oka annak, hogy Benešt
még mindig demokratikus politikusként tartják nyilván Európában. Az
igazság megismertetése mindegyikünk kötelessége! A keresztény hitünk-
höz tartozó megbocsátást pedig a bocsánatkérésnek kell megelőznie.

Róma, 2008. VII. 1.
Malfatti-Esterházy Alice



ESTERHÁZY JÁNOS MÁSODIK TANÚSÁGTÉTELE

Az esti mise véget ért. A templomból az
könyv bemutatójára vonulnak falu magyarjai; a szívükből

felszállt imák utolsó fénybolyhocskái még fel-felragyognak fekete ruháik
szövetén. A közösségi házban várja
őket. szavak és vetített képek által
életre kel köztük valaki, akit maga alá akart temetni a történelem, ám a ha
zugságokat elgörgette az idő, mint az ama a feltá
madt igazság.
Az egyik fényképen a boldog Esterházy családot látjuk: az édesanyát, az
édesapát és a három gyereket: a két lányt és a kis Jánost. Az édesapa már a
huszadik század nyitányán tudja, nagy a baj: eszmefertőzés bomlasztja a
nemzetet: a magyarság elfordul Istentől. Idősebb Esterházy János ezért a
kastély könyvtárában rója figyelmeztető sorait, ám élete virágában súlyos
betegség teperi le. Halálos ágyán így búcsúzik a négyéves Jánoskától: „Légy
mindig jó magyar, kisfiam.„

Az édesanya védőburokba vonja elárvult családját: a kastély kápolnájában
Istenhez vezeti gyerekeit. A freskóról Jézus és az Istenanya simogatja őket
tekintetével. Közben a világ gyűlölködői poklot építenek hatalomvágyból,
önzésből és képmutatásból. Míg a kis János felhőket néz, a gyárakban hal-
mozódnak a fegyverek; míg lova a Zobor-hegy alatt röpíti, valahol terveket
szőnek a kiszemelt népek leigázására és rajzolják az új térképeket. És a
becsapott emberek egymásnak rontanak és ölik egymást az első világhá-
borúban; a vérszagra összesereglenek a hentesek, és feldarabolják Magyar-
országot.
A trianoni csapás mélyen megsebzi az ifjú Esterházy szívét. Mi történt
velünk és miért? – töpreng édesapja feljegyzéseit lapozgatva, s bennük Má-
tyás királyunk intelmére bukkan: „Az isteni szolgálatra bármilyen idő
alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint
Isten szolgálata.„ E szavakat elemi erejű megvilágosodás követi: férfikora
küszöbén hatalmas erő, reménység és tettvágy tölti el Esterházy Jánost.
Mintha édesapját hallaná: „Két kincset őrzöl a szívedben, fiam: a magyar-
ságodat és a kereszténységedet. Ápold és óvd mindkettőt, mert ezek a
legnagyobb értékeid, erejük mindig átsegít majd a megpróbáltatásokon…
Valakinek most is az élre kell állnia és megküzdeni mindazokkal, akik meg-
szegik a szeretet törvényét, hogy leigázhassák a jóhiszemű, a munkában
megfáradt, a kiszolgáltatott embereket.„

Egy újabb fényképen már az Isten akaratából lett népvezért látjuk sorstársai
körében. Esterházy fáradhatatlanul járja a Felvidéket, hogy csüggedő népét
erősítse. Útján hol nyiladozó tulipánok, hol gyermekkora rózsái köszöntik
és mindenütt magyarok sokasága várja, hiszen a nagy bajban mellettük áll, s
a mosolya olyan tiszta, hogy senki sem kételkedik szavaiban: „Elárvult
Honfitársaim! Ezen a földön születtem én is, szívem-lelkem itt gyökerezik,
ezért itt maradok köztetek, veletek fogom átélni a rossz napokat, s ha az Úr-
isten kegyelme megengedi, a boldogabb magyar jövőt is.

Esterházy János szenvedéstörténetét
leíró egy kis felvidéki

a falu papja, polgármestere és a könyv szerzője
Együtt van mindenki, s miközben az est leszáll,

-
barlang nyílását elzáró sziklát -
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E nehéz időkben fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, csa-
ládunkkal és utódainkkal szemben, de mi vállaljuk ezt a felelősséget. Mi a
szlovák népet mindenkor a testvérünknek tekintettük és fogjuk tekinteni a
jövőben is. Az ezeréves sorsközösség az Úristen műve volt, s ezt a sors-
közösséget emberi erő szét nem bonthatja.„

A könyv , aki művét a vértanú férfiú feljegyzéseiből, leveleiből,
testvérhúga naplójából , olvas
sa az idézeteket: minden egyes szón ott a mennyek tisztasága. Esterházy
élete azonban drámai fordulatot vesz: az üldözötteket védő, a szeretet Is-
tenéről beszélő gyöngyembert börtönbe, majd a sarkkörön túli haláltábor
jeges poklába vetik a huszadik század farizeusai, a júdások, a pilátusok, a
kajafások. Elszakítják a családjától, a népétől és a rózsáitól az Istentől azon
ban nem tudják elszakítani. Az Isten ott van a szívében. Ott van vele a
vallatószobában, ahol reflektorfénnyel döfködik a szemét, gyalázzák, és üt-
legelik; ott van vele, mikor fagytüskék milliói sebzik a kényszermunkán; ott
van vele, amikor csontra és bőrre soványodik, tüdejét kikezdi a kór, s erőtlen
teste fölött keselyűként köröz a halál, de mikor feleszmél, fogatlan szája
körül felfénylik a mosoly. Nem panaszkodik, imádkozik. Mély hite sza-
baddá teszi. Szabadabb, mint azok, akik bilincsbe verték, mert Isten értel-
met adott szenvedéseinek. A stációkat türelemmel járja ez az ember a
magyarok Krisztusa , suttogják rabtársai.
A kivetítőn az Esterházyról készített utolsó fénykép jelenik meg; a lipótvári
börtön foglyának nyakában ott lóg nyilvántartási száma 7832. ,
milyen nyugodt a halál árnyékában e férfi tekintete; arcáról sugár zik a lelki
méltóság és a bűntelenség… Az az érzésem mondja a szónok , mintha
János testvérünk itt lenne közöttünk, hogy szólhasson hozzánk… És Es
terházy János megszólal. Szavai fénybolyhocskák, ragyogva szállnak a feke
te ruhák rejtette szívek felé.
Kedves Testvéreim!
A tatár, török, a német és az orosz után most hamis prófétákat küldött hoz-
zánk az Úr a Kárpát-hazába, hogy újfent próbára tegye hűségünket: meg-
tartjuk-e parancsolatait, követjük-e szent Fia tanítását, aszerint élünk-e,
ahogy Szent Koronánk sugallja: hitben, szeretetben? De lám, égi király-
nőnk, Nagyboldogasszonyunk könnyezik, mert már az anyaméhben lemé-
szároljuk jövendő szentjeinket, munkásainkat, tanítóinkat, tudósainkat,
lelkészeinket, elpusztítjuk a jövőnket. Templomok helyett áruházakat épí-
tünk, az ima idejét a képernyők előtt tékozoljuk el. Égi édesanyánk aggódik:
tudjuk-e még, mi az Úristen terve velünk, magyarokkal? Hogy törvényeire
alapozva mi építsük fel a Földön az Ő Országát a Kárpát-hazában, ahol a
világ szíve dobog? Isten Országában nem lesznek gonoszok, nem lesznek
fegyverek és nem lesz éhező; mindenkinek lesz hajléka; senki sem fél majd,
mert megélheti a teljes szabadságot, és ismét patyolat lesz a víz, a föld és a
levegő, akár a teremtés idején.
Kedves Testvéreim!
Nagyon-nagyon kérlek benneteket, ne higgyetek a képmutatóknak, a
szemfényvesztőknek, a színlelőknek! Hát nem láttátok, hogy ők húztak Jé-
zus töviskoronájára kordonnak álcázott vaskoronát országunk házánál, je-
lezve: elpusztítanak?
Ütött a végső óra, kedves testvéreim!
Imádkozzunk!

szerzője
állította össze időnként elszoruló szívvel és torokkal -
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–
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-
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Imádkozzunk, hiszen a tiszta szívből felszálló ima ereje hatalmasabb a go-
noszságnál és a fegyvernél!
Mindennap köszönjétek meg a Mindenhatónak az élet ajándékát; hogy
magyarok lettünk a Kárpát-hazában, és kérjétek őt, mi is olyan hűségesek
lehessünk hozzá, mint amilyen Jézus volt. Kérjétek, adjon erőt, hogy a beteg
világ gyógyítóivá válhassunk.
Mindennap köszönjétek meg Jézus Krisztusnak, hogy az ő szent áldozata
által értelmet nyert az életünk, és kérjétek őt, segítsen megalkotni Isten Or-
szágát.
Mindennap köszönjétek meg égi királynőnknek, hogy örök időkre megmu-
tatta, miként kell az édesanyának gyermekét szeretnie, és kérjétek őt, ta-
nítson meg bennünket imádkozni.
Köszönjétek meg mindennap a Szent Koronának, e megtestesült isteni
sugallatnak, hogy itt van velünk, jelezve az egyetlen jó irányt. És kérjétek őt,
szelíd tüze tisztítson meg a bűneinktől.
Kedves Testvéreim!
Kérlek benneteket, használjátok a hiteteket minden percben és órában,
mint ahogyan a napsugarat használjátok!
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket!
Emeljétek fel a szíveteket!
Legyetek jó magyarok, mindhalálig!
Ámen.

Batta György
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