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Műhely

1989 novemberében, az immár 
csak múlt időben emlegetendő 
csehszlovák bársonyos forra-
dalom előestéjén – mondhatni 
vigíliáján – Vágsellyén gyűlt össze 
a szlovákiai magyar értelmiségi 
társadalom színe-java. Az össze-
jövetel apropóját Tóth Lajos, 
neves felvidéki tanár és kultúra-
szervező (akit bátran nevezhe-
tünk értelmiségi-ötletgyárosnak 
is) ötvenedik születésnapjának 
megünneplése adta, a valódi 
ok azonban egy illegálisnak is 
minősíthető értelmiségi sereg-
szemle és számvetés lett volna.1 
Az egybegyűltek egy-egy előa-
dással ajándékozták meg az 
ünnepeltet és nem utolsósorban 
egymást. Ezen az összejövetelen 
hangzott el – 1945 után először 
– nyilvánosan egy gróf Esterházy 
Jánost és életművét bemutató és 
méltató előadás. Az ő nevét azért 
kell külön hangsúlyozni, mert 
az akkori jelenlévők túlnyomó 

1 Vágsellyén 1989. november 18-án köszöntötték Tóth Lajost, a Vörösmarty Klub nagyszerű vezetőjét. Az ünnepség után alakult meg 

a Független Magyar Kezdeményezés, pontosan egy nappal a nagy prágai diáktüntetés után, melyet brutálisan szétvert a rendőrség. 

Innen számítják a „bársonyos forradalom” kezdetét. November 19-én alakult meg Prágában a Polgári Fórum cseh ellenzéki mozgalom, 

míg Pozsonyban a Nyilvánosság az Erőszak Ellen nevű szlovák ellenzéki mozgalom.

többsége, közülük is főleg a 
fiatalabb nemzedék tagjai, nem 
vagy legfeljebb csak hallomásból 
ismerték e kiváló történelmi 
személyiséget. Életművének 
tömör összefoglalása és méltatása 
után pedig az ott lévő olyan jeles 
irodalmárok, mint Grendel Lajos 
író vagy Tóth László költő is úgy 
nyilatkoztak, hogy az elhang-
zottak revelációként hatottak 
reájuk. Utólag is érdemes elgon-
dolkodni azon, hogy a felvidéki 
magyar társadalmat a felülről 
ráerőszakolt kommunista ideo-
lógiai keretrendszer három 
évtizede mennyire megfosz-
totta saját vállalható érték- és 
történelemtudatától.

A kisebbségi szellemi „lét és 
tudat” csonkoltságának siralmas 
látleletén a házigazda Tóth Lajos 
a reá jellemző széles gesztussal 
úgy próbált felülemelkedni, 
hogy kerek-perec kijelentette: 

„mi márpedig itt és most a 
magunk számára rehabilitáltuk 
Esterházy Jánost!” A jelenlevők 
természetesen egyetértettek a 
kijelentéssel, de közülük akkor 
senki sem gondolt arra, hogy ez 
– mármint Esterházy János gróf 
rehabilitálása – egy nem is oly 
távoli jövőben valóságosan is 
felmerülő lehetőséggé válik, ám 
ezzel együtt sem lehet az ügyet 
majd egy ilyen nagyvonalú  gesz-
tussal elintézettnek tekinteni. Az 
Esterházy János életéről, illetve az 
egyéb témákról elhangzott, vitával 
tűzdelt előadásokat a második 
világháború utáni első magyar 
politikai szervezet, a Független 
Magyar Kezdeményezés mega-
lapítása követte ott, Vágsellyén. 
Másnap Prágában kitört a 
„bársonyos forradalomnak” 
nevezett tömegtüntetés-so-
rozat, s ezzel Csehszlovákiában is 
megkezdődött a rendszerváltás 
folyamata.

Molnár Imre

Az Esterházy János-dosszié 
a rendszerváltás utáni 
időszakban

Az Esterházy János Zarándokközpont több felvidéki civil szervezettel közösen 
2021-re Esterházy-emlékévet hirdetett a mártír gróf születésének 120. évfor-
dulója alkalmából. Az alábbiakban összefoglaljuk a felvidéki magyarság kiemel-
kedő történelmi személyiségével kapcsolatban a rendszerváltás utáni legfontosabb 
történéseket.
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A lengyel és magyar ősökre vissza-
tekintő gróf Esterházy János reha-
bilitálásának eltervezett megin-
dításához kezdetben kedvező 
hátteret biztosított a csehszlo-
vákiai rendszerváltás, illetve az 
ennek következtében fellazult 
államnacionalista szigor, mely 
jobb híján eltűrte a mártír gróf 
teljes életműve újrafelfedezése 
érdekében meginduló társadalmi-
politikai kezdeményezéseket. 
Mindez publikációk megjelenését, 
előadások, színházi bemutatók, 
ünnepségek hosszú sorának 
megtartását eredményezte. Előbb 
Budapesten, a Rákóczi Szövetség2 

2 Rákóczi Szövetség: 1989-ben, elsősorban a Felvidékhez kötődő és a felvidéki magyarság ügyében elkötelezett személyiségek által 

Budapesten alapított civil szervezet. Előzményének az 1988-ban Budapesten megszerveződött Csehszlovákiai Magyar Kultúra 

Barátainak Köre tekinthető. A szövetség az évtizedek alatt fokozatosan nőtte ki magát: mára több tízezer taggal és több száz helyi 

szervezettel működik Kárpát-medence-szerte, számos programmal segítve a határon túli és a diaszpórában élő magyarságot. 
3 Martényi Árpád: Az Esterházy János Emlékbizottság szerepe az Esterházy-kultusz erősítésében. In: Isten Szolgája: Esterházy János 

Emlékkönyv III. (Kézirat, kiadás előtt.)
4 Ifj. Csámpai Ottó: Ifjúkori Emlékképek Esterházy János szellemi kihantolásáról. In: Uo.
5 Anton Hrnko parlamenti képviselőnek az Esterházy János Közművelődési Klub tevékenysége ellen irányuló felszólalása a Szlovák 

Nemzeti Tanácsban. A felszólalás gyorsírói jegyzőkönyvének másolata a szerző tulajdonában.
6 A cseh nyelvű publikációk között csupán két pozitív hangvételű cikket tartunk érdemesnek közölni: Csémy Tamás: Statečny Maďar. Lidové 

noviny, 1991. 04. 17. 5., illetve Molnár Imre: Osudy Jánose Esterházyho. Střední Evropa 1992/24, 75–90. Ugyancsak árnyaltabb hangvételű 

írást közöl Esterházyról szlovák nyelven dr. Anton Špiesz történész: Špiesz, Anton: Protičeskoslovensky agent, ale… Práca, 1991. 11. 23. 7.
7 Potrebujeme pravdu, nie legendy. Zmena, 1991. 90-91 sz. 18.; Deák, Ladislav: Kto snazí manipulovat?  Práca, 1991. 11. 16., 7.; Uő.: 

Este raz kauza János Esterházy. Práca, 1992. 01. 11.; Uő.: János Esterházy. Práca, 1993. 07. 17. 14., illetve Drahoslav, Machala: Prípad 

Jánosa Esterházyho – Rehabilitujeme rozbíjaca republiky? Republika, 1993. 05. 17. 21.

keretében alakult meg az 
Esterházy János Emlékbizottság,3 
melyet hasonló bizottság megala-
kulása követett Pozsonyban is, 
Esterházy János Közművelődési 
Klub4 néven. Mindkét szervezet 
s a munkájukhoz csatlakozó, 
nagyrészt felvidéki hátterű értel-
miségi holdudvar sokat tett azért, 
hogy a felvidéki, majd a magyaror-
szági magyar közvélemény előtt is 
ismertté váljék a mártír gróf neve 
és munkássága. Az Esterházy 
János születésének kilencve-
nedik évfordulójára Pozsonyba 
látogató Csoóri Sándor „szellemi 
kihantolásnak” nevezte ezt 
a folyamatot, amely valóban 
egyfajta társadalmi rehabilitálási 
folyamatnak, másként szólva 
Esterházy János jó híre 
helyreállításának volt a kezdete. 
E sorok írója – sokakkal együtt 
– az Esterházy Jánosról tartott 
előadások közepette megtapasz-
talhatta azt a katartikus élményt, 
melyen keresztül főleg a felvidéki 
magyarok köréből kikerülő hall-
gatóság a mártír gróf  tragédiá-
jában saját, 1945 utáni hontalan 
és jogfosztott sorsát ismerhette 
fel. Esterházy tehát egy bizonyos 
szempontból jelképpé magasz-
tosult. Rehabilitálásának igazi 
nehézségei e ponton kezdődtek 
el.

A kezdet kezdetén csupán 
nemtetszésüknek adtak hangot 
a régi/új hatalom csehszlovákiai, 
majd szlovákiai képviselői. Anton 
Hrnko, a Szlovák Nemzeti Párt 
képviselője az új szlovák parla-
mentben interpellációban tiltako-
zott az ellen, hogy egy hazaárulá-
sért és a fasizmussal való együtt-
működésért háborús bűnösként 
halálra ítélt magyar életéről 
nyilvános előadások hangzanak el 
a fővárosban (azaz Pozsonyban) 
és országszerte. Hrnko képviselő 
a belügyminisztertől követelte az 
„elítélt” nevét felvett szervezet 
működésének felülvizsgálatát is.5 
A szlovákiai magyar, a magyaror-
szági és esetenként a csehországi 
pozitív hangvételű publikációk,6 
az ezekkel kapcsolatos rádió- 
és tévéműsorok közreadása, 
bemutatása egyre dühödtebb 
reagálást váltott ki az egyre 
radikalizálódó szlovák naciona-
lista irányzat hangadóiból. Ezek 
a reagálások általában a szél-
sőséges hangnemükről elhíre-
sült szlovák sajtótermékekben 
jelentek meg,7 de jutott belőlük 
az olyan tekintélyes napilapok 
oldalaira is, mint amilyen a 
Národná Obroda volt. A dühödt 
hangú, Esterházy politikai tevé-
kenységét támadó cikkek legtöbb 
esetben egy kútfőre, dr. Ladislav 

Esterházy János portréfotója. 
Fotó: Molnár Imre gyűjteménye.
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Deákra8 vezethetőek vissza, 
amennyiben vagy az ő tollából 
származtak, vagy a vele készült 
interjúk, beszélgetések alapján 
fogalmazódtak meg. Egy ilyen 
interjú bevezetőjében a Zmena c. 
lap szerkesztője a következőket 
írja: „Déli szomszédunkkal való 
viszonyunkban csak a tökéle-
tesen előkészített érvek felhasz-
nálására számíthatunk a szlovák 
szuverenitás határozott védel-
mének érdekében. Az engedé-
kenység, védekező felállás, diplo-
máciai passzivitás mind forrásai 
lehetnek hazánk presztízsvesz-
teségének. Ez késztetett minket 
arra, hogy a régi-új Esterházy 
János-témát szakavatott, szava-
hihető történésszel, dr. Ladislav 
Deákkal vitassuk meg.”9

Esterházy rehabilitálásának 
ügye tehát a nemzeti presztízs 
kérdésévé vált Szlovákiában. 
Tegyük hozzá: két irányból 
is. Egyrészt a negyven éven 
keresztül megnyomorított és a 
rendszerváltás után végre ismét 
felegyenesedni kívánó magyar 
nemzeti kisebbség öntudatának 
oldaláról, másrészt az önálló-
sági törekvésekkel párhuza-
mosan egyre nagyobb teret 
hódító szlovák nacionalizmus 
részéről, amely Esterházy szemé-
lyére, illetve rehabilitálására az 
önállóság útjában álló akadály-
ként tekintett.

Az ügy egy időre hivatalos 
mederbe is terelődött, amikor 
1991 őszén a szlovákiai magyar 
pártok egységesen Esterházy 
János személyét terjesztették 
fel arra a Masaryk-díjra, melyet 
Václav Havel államelnök a 

8 Deák, Ladislav (1931–2011): szlovák történész. 1962-től a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa. A ’80-as évektől fokozottan 

kutatta a csehszlovák-magyar kapcsolatok történetét.
9 Deák, Ladislav: Politicky profil Jánosa Esterházyho. Slovensky Juh, 1995/6, 5.
10 Deák, Ladislav: Kto bol János Esterházy – S krycím menom Tamás, pod cislom 221. Práca, 1991. 10. 19. 7. 
11 A Szlovák Igazságügyi Minisztérium bírósági rehabilitációkkal foglalkozó osztályának 2872/91-93/98. sz. levele. (A dokumentum 

Esterházy-Malfatti Alice tulajdonában van.)

Csehszlovák Köztársaság megala-
kulásának évfordulóján azoknak 
kívánt adományozni, akik demok-
ratikus magatartásról tettek 
tanúbizonyságot a Csehszlovák 
Köztársaság fennállása során 
bármikor. A hírek szerint a díja-
zottak közt egy helyet a magyarok 
számára tartottak fenn. A felter-
jesztés jelentősége abban állt, 
hogy Esterházy János jelölését 
a Szlovák Nemzeti Tanács is 
elfogadta, mi több, Esterházy 
neve a második legtöbb szava-
zatot kapta a felterjesztendők 
listáján. A jövőbeli nehézsé-
geket vetítette előre azonban 
az a váratlan fordulat, hogy az 
utolsó pillanatban – Ladislav 
Deák kezdeményezésére és a 
Szlovák Tudományos Akadémia 
közbelépésre – Esterházy nevét 
Havel köztársasági elnök töröl-
tette a kitüntetésre várók listá-
járól.10 A törlés híréről számot 
adó bizalmas információ szerint 
Havel elnök nem akart újabb 
konfliktust az akkoriban az önálló 
államiságot egyre hangosabban 
követelő szlovákokkal „egy elítélt 
magyar” miatt. Ugyanakkor 
titkárságán keresztül tudtul 
adta azt is, hogy a rehabilitációs 
folyamat lezajlását követően 
nem lesz akadálya a Masaryk-díj 
Esterházy részére történő átadá-
sának. A döntés visszásságát az is 
kiemelte, hogy a törlés következ-
tében az 1991-es kitüntetettek 
névsorában az akkori hatalmi elit 
szerint nem akadt egyetlen olyan 
magyar sem, aki a csehszlovák 
rendszer teljes időszaka alatt 
demokratikus magatartása miatt 
kitüntetést érdemelt volna. Nem 
csoda, ha a megalázó elbánás 
nyilvánosságra kerülése után 

mind Esterházy János gróf leánya, 
mind a szlovákiai magyar pártok 
némely képviselője eleve vissza-
utasította a díj későbbi átvételi 
lehetőségét, annál is inkább, 
mivel a kitüntettek listájára több 
olyan személy is felkerült, akinek 
múltja (erkölcsi és politikai érte-
lemben is) enyhén szólva megkér-
dőjelezte a kitüntetés átvételének 
jogosságát.

Havel elnök sajnálatos döntését 
jóval megelőzve a pozsonyi 
Esterházy János Közművelődési 
Klub hivatalos beadvánnyal kérel-
mezte Esterházy rehabilitálását, 
és ezt tette leánya, a Rómában 
élő Esterházy-Malfatti Alice is. Az 
érvényes törvényekre hivatkozó 
rehabilitálási kérelemre Alice 
asszony a következő választ 
kapta a Szlovák Igazságügyi 
Minisztérium bírósági rehabilitá-
lásokkal foglalkozó részlegének 
igazgatójától: „Sajnálattal kell 
közölnöm, hogy a bírósági reha-
bilitálásokról szóló 119/1990 sz. 
törvény szerint az ön apjára nem 
vonatkozik a bírósági rehabili-
tálás. Ez a törvény ugyanis csak 
azokra vonatkozik, akik 1948. 
február 25. és 1990. január 1. közt 
estek bírósági ítélet alá. Az ön apja 
viszont 1947-ben volt elítélve.”11 
Az igazgató ezen túlmenően azt 
javasolja, hogy az érintett hozzá-
tartozó forduljon a pozsonyi 
főügyészséghez, ahol törvénysér-
tésre való hivatkozással kérje a 
bírósági ügy felülvizsgálatát.

Időközben ugyancsak a hivatali 
útvesztőben akadt el Esterházy 
Alice azon próbálkozása is, hogy 
az 1957-ben, a mírovi börtönben 
elhunyt édesapjának hamvait, 
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emberhez méltó eltemetés 
céljából visszakapja, mivel a 
hamvaknak – az akkori hivatalos 
indoklás szerint – nyoma veszett. 
Ez ügyben nem segített az a tény 
sem, hogy a keresésben olyan 
személyek is támogatták őt, mint 
dr. Szabó Rezső (aki 1991-ben 
a Szlovák Nemzeti Tanács 
alelnöke volt) vagy František 
Mikloško (a Szlovák Parlament 
akkori elnöke).12 E ponton el 
kell mondanunk, hogy a cseh-
szlovák hatóságok, a családta-
goknak a hamvak kiadatására 
vonatkozó többszörös kérelmét 
1965-ben utasították el végérvé-
nyesen azzal az indoklással, hogy 
azok egy tömegsírba kerültek, 
amelyből már nem lehet előke-
resni a földi maradványokat.13

Esterházy János leánya – élve a 
törvény adta lehetőséggel – 1992 
júliusában nyújtotta be a pozsonyi 
városi bírósághoz az 1 Nt 55/92 
számú ügyiratban a Szlovák 
Nemzeti Bíróság által hozott 
1947-es ítélet felülvizsgálatának 
kérvényét, és az ügy képvisele-
tével külön ügyvédet bízott meg, 
dr. Rózsa Ernő14 személyében. A 
felülvizsgálat célja az volt, hogy 
perújrafelvételt kérve bebizo-
nyítsa az egykori ítélet igazság-
talanságát. Ez – a rehabilitációs 
részleg igazgatója, Ladislav Boroň 
szavai szerint is – de facto a reha-
bilitálást jelentette volna.

Fontos intermezzóként 1993 
áprilisában jelent meg a szen-
zációt jelentő hír, hogy az Orosz 
Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta a 

12 Dr. Szabó Rezső beszámolója a hamvak kiadatásának ügyéről: Rákóczi Hírvivő, 1992/1, 6–8.
13 Motesiky Árpád: Temetetlen. Rákóczi Hírvivő, 1992/2–3. 15.
14 Rózsa Ernő (1930–2021): jogász, politikus. 1968-ban a kisebbségi alkotmánytervezet egyik megalkotója. 1990 és 1998 között az 

Együttélés színeiben a szlovák parlament tagja.
15 Kecskés János: „Hiszen ő csak magyar”. Esti Hírlap, 1993. 04. 10. 3.
16 Kamenec, Ivan (1938): szlovák történész. 1969 óta a Szlovák Tudományos Akadémia Történelmi Intézetének munkatársa. Kutatásainak 

középpontjában Közép-Európa és Szlovákia második világháború alatti története áll.

Moszkvába hurcolt, és ott 1946. 
június 24-én tíz  év kényszer-
munkára elítélt Esterházy Jánost, 
akit minden ellene felhozott vád 
alól felmentettek.15 Logikus felte-
vésnek számított, hogy ez a tény 
jelentős ösztönzést ad majd a 
pozsonyi felülvizsgálati tárgya-
lásnak is.  Nem így történt.

A pozsonyi tárgyalás levezeté-
sével (amely de facto csupán 1994. 
október 4-én kezdődött el) azt a 
dr. Peter Šamkót bízták meg, aki a 
Duray Miklós elleni, a köztársaság 
felforgatásának vádjával indított 
per bírája is volt az egykori Husák-
rezsim legsötétebb éveiben. 
Šamko a per lefolytatásához 
szakértői anyagot kért a Szlovák 
Tudományos Akadémiától. A 
szakértői anyag elkészítésének 
feladatát az Esterházyt eddig 
legtöbbet támadó két szlovák 
történész, dr. Ladislav Deák és dr. 
Ivan Kamenec16 kapta meg, ami 
azonnal világossá tette, hogy a 
rehabilitációra semmi esély. 

Az 1992-ben elkezdődött bírósági 
eljárás keretei közt azonban 
megnyílt egy új dimenzió: a 
szlovák és magyar történészek 
lényegében máig tartó vitája. Ez a 
vita ugyanakkor messze túlmutat 
gróf Esterházy János személyén. 
Magában foglalja ugyanis a 20. 
századi magyar-szlovák törté-
nelmi szembenállás minden 
fejezetét, úgymint a trianoni és a 
bécsi döntést, a Horthy- és a Tiso-
korszakot, az első Csehszlovák 
Köztársaság időszakát és annak 
kisebbségpolitikáját, valamint 

az 1945 utáni hontalanság 
időszakát, melyekkel kapcso-
latban a két ország történetírása 
általában egymással ellentétes 
álláspontot képvisel. Idézzük 
tehát fel az eddig lefolytatott vita 
néhány részletét.

A Masaryk-emlékérem megtaga-
dásának alapját szolgáló szlovák 
vádak az alábbi négy pontban 
foglalhatóak össze: 1. Esterházyt 
és kisebbségi politikus társait 
afféle ügynökként Budapestről 
irányították. 2. Politikai tevékeny-
sége Csehszlovákia szétverésére 
irányult. 3. Kollaborált a náci ideo-
lógiával és annak képviselőivel. 4. 
Ellenszavazata ellenére maga is 
támogatta a szlovákiai zsidóság 
felszámolását.

A szlovák vádakra Ádám Magda 
és Szarka László, az MTA 
Történettudományi Intézetének 
munkatársai adtak szakvé-
leménybe foglalt cáfolatot. 
Ebben többek között leírták, 
hogy a szlovák szerzők állításai 
„semmiképp sem tekinthe-
tőek bizonyítéknak Esterházy 
elítélésére”. A szakvélemény 
szerint „a szlovák történészek jól 
láthatóan Esterházy elvitatha-
tatlan érdemeit kívánják csökken-
teni. Esterházy soha nem volt a 
magyar kormányzat ügynöke, a 
náci német ideológiával sem 1939 
előtt, sem utána nem azonosult, 
számára mindvégig a magyar 
nemzeti egység gondolatköre és 
a keresztényi szociális felfogás 
bizonyult meghatározónak, 
vezérlő eszmekörnek pedig a 
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megbocsátás és a tolerancia 
szellemét helyezte előtérbe.”17

A szlovák szakértői véleményre 
válaszként 1993. augusztus 31-én 
további hat magyar történész 
professzor – Pölöskei Ferenc, 
Balogh Sándor, Gergely Jenő, 
Erényi Tibor, Izsák Lajos és Kende 
János – adott ki állásfoglalást, 
cáfolva az Esterházyra vonatkozó 
szlovák vádakat.  Az állásfog-
lalás konklúziója az volt, hogy „az 
Esterházy János elleni korabeli 
moszkvai és pozsonyi ítéletek 
lényegében a fasizmussal és 
Csehszlovákia felbomlasztásával 
kapcsolatos vádakon alapultak. 
(…) Ismereteink és meggyőző-
désünk szerint vitán felüli tény, 
hogy ezek a vádak a maguk 
idejében is alaptalanok voltak, és 
ma is azok.”18 Az MTA történésze-
ihez hasonló eredményre jutott 
kutatásai során Popély Gyula, 
szlovákiai magyar és Vojatsek 
Károly, Kanadában élő magyar 
történész, egyetemi tanár és 
mások is.19

A leírt véleményekre szlovák 
részről gyorsan megszüle-
tett a válasz: mind Deák, mind 
pedig Kamenec úr lakonikus 
véleményben utasította vissza 
a magyar fél álláspontját, mely 
szerintük „alacsony szakmai 
színvonalú, egyoldalú, nem 
kritikus, nem tárgyilagos és 

17 Ádám Magda – Szarka László: Szakvélemény Esterházy Jánosnak, a Csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnökének, ill. a szlovákiai 

Magyar Párt elnökének szlovák értékeléséről. (Kézirat, a Rákóczi Szövetség tulajdonában, 1992.)
18 Történész szakértői vélemény Esterházy János szabadságvesztésével kapcsolatosan. In: Esterházy János Emlékkönyv. Szerk. Esterházy-

Malfatti Alice – Török Bálint. Budapest, Századvég, 2001, 129.
19 Popély Gyula: Esterházy János pályaképe. Valóság, 1995. december, 60–76.; Dr. Wojatsek Károly: Véleménynyilvánítás Esterházy János 

rehabilitációs perének tárgyalásához a pozsonyi Városi Bíróság előtt. (Kézirat, a Rákóczi Szövetség tulajdonában.)
20 Deák, Ladislav: Vyjadrenie k znaleckému posudku pracovníkov Katedry novovekych dejín Madarska, Ústavu politickych dejín a Nadácie 

politickych dejín, 2. (Kézirat, a Rákóczi Szövetség tulajdonában.), illetve Kamenec, Ivan: Stanovisko k znaleckému posudku vo veci kauzy 

J. Esterházy, 2. (Kézirat, a Rákóczi Szövetség tulajdonában.)
21 Valenta, Jaroslav: Znalecky posudek historika o politické cinnosti Jánose Eszterháziho pro Mestsky soud Bratislava. (Kézirat, a Rákóczi 

Szövetség tulajdonában.)
22 Szlovákia parlamentje.
23 A Megbízotti Hivatal volt Szlovákia kormánya a második csehszlovák állam idején.
24 Balassa Zoltán: Esterházy János történelmi perei. (Kézirat, a Rákóczi Szövetség tulajdonában.)

kevés objektivitással rendelkezik. 
(…) Előre megírt politikai forga-
tókönyv szerint íródott, mely 
mindenáron Esterházy János 
politikai ártatlanságát akarja 
igazolni, de nemcsak megmen-
teni akarják, hanem igyekeznek 
politikai áldozatnak is feltüntetni 
őt. (…) Az említett okokból kifo-
lyólag ez a bírálat nem számít 
Esterházy J. tevékenysége komoly 
értékelésének. Többek között 
azért sem, mert ha csehszlovák 
állampolgár volt, a magyar törté-
nészek bírálatát legfeljebb csak a 
margón kellene jegyezni.”20

Ladislav Deák javaslatára a vitába 
„kívülálló, pártatlan” szakértőként 
bekapcsolódott Jaroslav Valenta, 
a Cseh Tudományos Akadémia 
történésze, a csehországi 
Beneš Társaság elnöke is, aki 
tanulmányában megállapította, 
hogy Esterházy tárgyalásai 
Varsóban „egyértelműen azt 
a törekvést szolgálták, hogy 
a csehszlovák állam integ-
ritását súlyosan megsértse, 
szétverje és megsemmisítse.” 
Mindezek alapján Valenta úgy 
vélte, „elegendő további anyag 
áll rendelkezésünkre, amely 
különböző aspektusok alapján 
megsokszorozza az Esterházy 
bűnösséget kimondó eredeti 
bizonyítékokat.”21

Jaroslav Valenta írásával kapcso-
latban Balassa Zoltán kassai 
történész többek közt leírja: „A 
szlovák sajtó jelentős esemény-
ként harangozta be a cseh 
történész szakvéleményét, mint 
amely új adatokat szolgáltatott 
Esterházy János ügyében. Ezek bár 
lehetnek szenzációsak, ám nem 
állják meg a helyüket. Esterházy 
János rehabilitálása túlmutat a 
néhai képviselő személyén. Ha 
ugyanis nyilvánvalóvá 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 egyenértékű lenne a 
felvidéki magyarok felmentésével. 
Aminek az lenne a logikus 
következménye, hogy az ötven 
évvel ezelőtt kihirdetett beneši 
dekrétumok, a csehszlovák 
kormány és parlament, valamint 
a Szlovák Nemzeti Tanács22 és a 
Megbízotti Hivatal23 által kiadott 
idevonatkozó rendeletek és 
törvények (melyek alapot szol-
gáltattak Esterházy János elíté-
léséhez is) légből kapott, rossz-
indulatú érvekre hivatkoztak. 
Ráadásul ellentmondtak az akkori 
Csehszlovákia jogrendjének.”24

Jaroslav Valenta elfogult és 
rosszindulatú Esterházy-ellenes 
vádjait a csehországi történészek 
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közül Bohumil Doležal,25 majd 
azt követően Ondrej Tóth több 
publikációban is cáfolta.26

A per megkezdésének idősza-
kában, 1992. október 4-én, a 
Rákóczi Szövetség keretében 
működő Esterházy János 
Emlékbizottság Budapesten, 
a Szép utcában, a gróf egykori 
lakásának falán emléktáblát 
helyezett el.27 Az emléktábla 
évről évre, Esterházy március 
14-i születésnapjának időszakára 
valóságos zarándokhellyé 
változik. Az országhatáron túlról 
is felkeresik a reá emlékezők 
virágaikkal, koszorúikkal. Sokkal 
szerényebb emléktáblát szeretett 
volna elhelyezni 1994-ben a 
szlovákiai Szencen a Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom 
helyi vezetősége más magyar 
mozgalmakkal karöltve, ám a 
kegyeleti aktust – országos riadót 
fújva – a Matica Slovenská helyi 
szervezete megakadályozta.28 
Az ok újra az Esterházy János 
háborús bűnösséget kimondó, 
máig érvényben lévő ítélet volt. 
A tábla elhelyezésére végül csak 
2019-ben kerülhetett sor,29 de az 
a tény, hogy sor kerülhetett rá, jól 
mutatja: ha lassan is, de Esterházy 
János történelmi szerepének 
megítélésében szlovák részről is 
történik némi előremozdulás. A 

25 Doležal, Bohumil (1940): cseh irodalomkritikus, politológus, politikus. 1977-ben aláírója volt a Charta77 nyilatkozatának, valamint 

alapító tagja a csehszlovákiai Helsinki Bizottságnak. A „bársonyos forradalom” idején a prágai Demokratikus Kezdeményezés 

szóvivője, majd országgyűlési képviselő. 1992–93-ban Václav Klaus csehszlovák pénzügyminiszter, majd cseh miniszterelnök politikai 

tanácsadó testületének vezetője. 
26 Doležal, Bohumil: Esterházy János esete. Valóság, 1995. december, [77–86.] 83.
27 Török Bálint: Esterházy János – Emléktábla. Rákóczi Hírvivő, 1992/2–3, 16–17.
28 Kovács Gergelyné: Példaadó hazafi volt. In: Isten Szolgája i. m.
29 Neszméri Tünde: Emléktábla a magyarság „legnagyobb és legártatlanabb vértanúja” számára. Ma7, 2019. 06. 13. https://ma7.sk/

tajaink/emlektablat-avattak-a-magyarsag-legnagyobb-es-legartatlanabb-vertanuja-tiszteletere-szencen?fbclid=IwAR1wW3WwEP8Nv

mSrq-SdXZe-3fRehpGQ7SwCkPOt3XpCfVFJasTmXqUAjeY (Utolsó letöltés: 2021. 02. 15.)
30 Letz, Robert: Osobnosť Jánosa Esterházy, ako výzva k dialógu. Střední Evropa, 1992/24, 164–182.
31 távollétében
32 népbírósági
33 A levél eredetije Esterházy-Malfatti Alice tulajdonában van.
34 Az erre vonatkozó politikai-jogi javaslatot Csáky Pál miniszterelnök-helyettes utasítására Ján Čarnogursky szlovák igazságügyi 

miniszter dolgozta ki. Lásd: Csáky Pál: Esterházy Jánost rehabilitálni kell! In: Uő: Hullámvasút. Somorja, Méry Ratio, 2010, 332–333.

máig nem csendesülő magyar–
szlovák történészvitában üde 
kivételt alkot Robert Letz fiatal 
szlovák történész Esterházy-
tanulmánya, amely a mártír 
politikus több pozitív vonásának 
kiemelése mellett arra mutat rá, 
hogy Esterházy János személye 
mindkét fél számára egy 
szélesebb körű társadalmi dialó-
gusra való felhívást jelent.30

Esterházy János rehabilitálása 
ügyében a szlovákiai bíróság 
tehát olyan történészeket kért 
fel szakértőül, akikről korábbi 
publikációik alapján köztudo-
mású volt, hogy mindannyian 
Esterházy János rehabilitálásának 
heves ellenzői közé tartoznak. 
Esterházy Alice erre hivatkozva – 
a bírósági eljárást megszakítva – 
1995-ben egy újabb pert indított 
édesapja rehabilitálásának remé-
nyében. Beadványában ezúttal az 
Esterházy ellen 1947-ben (in contu-
maciam)31 lefolytatott bírósági 
aktus törvénytelenségét kívánta 
bebizonyítani. Kézzelfogható 
eredményt azonban ez a 
próbálkozás sem hozott. 
Szlovákia legfőbb államügyésze, 
Michal Vaľo levélben arról 
értesítette az ügyet képviselő 
szlovák ügyvédi kar elnökét, Dr. 
Štefan Detvait, hogy a jelenleg 
érvényben lévő szlovák törvények 

szerint nem lehet megváltoztatni 
az 1948 előtt hozott ún. redisztri-
búciós32 törvénykezés döntéseit, 
melyek felülvizsgálatára nincs 
törvény adta lehetőség. Vaľo 
főügyész ugyanakkor, egy 
személyesen Esterházy Alicének 
küldött levelében fogalmazta 
meg sajnálkozását az ügyészségi 
döntés miatt, és egyúttal 
nagyrabecsülését fejezte ki 
Esterházy János iránt.33 Az 
ügyben ezt követően véleményal-
kotásra felkért Strasbourgi 
Nemzetközi Bíróság sem foglal-
kozott érdemben Esterházy János 
igazságtalan elítélésével, hanem 
Szlovákia kompetenciájába utalta 
vissza a rehabilitáció ügyét.

A bíróság által lefolytatandó 
eljárás mellett adódott volna egy 
másik eljárási mód is Esterházy 
rehabilitálására, ez pedig a 
politikai megoldás útja lett 
volna. E változatban a szlovák 
kormánynak, illetve a parla-
mentnek kellett volna olyan 
törvényt alkotnia és elfogadnia, 
amellyel orvosolni lehetett volna 
az Esterházy Jánost és családját 
ért igazságtalan ítéletet és bánás-
módot, illetve az egykori halálos 
ítélet megváltoztatását gátló 
jogi patthelyzetet.34 A hivatalos 
szlovák hatalmi szervek viszonya 
az Esterházy-ügyhöz azonban 
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nem sokban különbözött a fent 
leírt bírósági eljárásmódtól. 
Pedig e vonatkozásban a szlovák 
kormány több, külföldről érkező 
ösztönzést is kapott.

1993-ban például Simon 
Wiesenthal, a bécsi zsidó 
holocaust dokumentációs 
központ vezetője levélben kérte 
a szlovák illetékes szerveket 
Esterházy János személyének 
mielőbbi rehabilitálására. Mint 
Wiesenthal leírta, az általa 
vezetett központ elegendő bizo-
nyítékkal rendelkezik Esterházy 
zsidó és más üldözött szemé-
lyeket mentő tevékenységéről, 
az ellene érvényben lévő jogta-
lanságot tehát mielőbb meg kell 
szüntetni.35

1999-ben Alois Mock, Ausztria 
egykori külügyminisztere kérte 
Ján Čarnogurský igazságügyi 
minisztert a rehabilitáció megin-
dítására. Az akkori szlovák igaz-
ságügyi miniszter szakértőket kért 
fel az ügy újbóli megvizsgálására, 
akik ismételten megállapították, 
hogy a rehabilitációra azért nem 
kerülhet sor, mivel Esterházyt a 
Szlovák Nemzeti Tanács népbí-
róságok felállítására vonatkozó 
rendelete alapján ítélték el. Ezek 
ugyan köszönő viszonyban sem 
állnak a jogállami normákkal, de 
az említett 33/1945 számú SZNT 
rendelet 8. §-ának 1. bekezdése 
egyúttal azt is kimondja, hogy az 
ezáltal hozott ítéletek ellen felleb-
bezésnek (tehát semmiféle jogor-
voslatnak) nincs helye.36

2001-ben a demokratikus 
színekben hatalomra kerülő 
szlovák kormány külügymi-
nisztere, Eduard Kukan kapott 
ugyancsak a rehabilitációt sürgető 
felkérést az osztrák és a magyar 

35 Wiesenthal, Simon: Levél Peter Šamkonak. In: Esterházy János emlékkönyv i. m. 2001, 106.
36 Csáky i. m. 2010, 330.
37 Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky. TASR, 2001. március.

külügyminisztertől (Benito 
Ferrero-Waldner és Martonyi 
János). E felkérésnek azonban, 
az előzőekhez hasonlóan, 
semmilyen eredménye sem lett. 
Ellenkezőleg: 2001 márciusában 
a Rákóczi Szövetség, s az ennek 
keretében működő Esterházy 
János Emlékbizottság kezdemé-
nyezésére a Magyar Országgyűlés 
felsőházában ünnepélyes keretek 
között emlékeztek meg Esterházy 
János születése századik évfor-
dulójáról. A rendezvény kapcsán 
a szlovák külügyminisztérium 
nyilatkozatot adott ki, melyben 
Esterházy Jánost ellentmon-
dásos személyként jellemezte, s 
kifejtette, hogy „az ilyen jellegű 
rendezvények nem járulnak hozzá 
a Magyarország és Szlovákia 

közötti bizalom megerősítéséhez, 
s a konstruktív együttműködés 
elmélyítéséhez.” A nyilatkozatban 
a szlovák külügyminisztérium 
elhatárolta magát az ünnepségen 
Szlovákiából résztvevő politiku-
soktól és közszereplőktől is.37 A 
meghívott szlovák személyiségek 
közül egyedül az Esterházy-
emlékplakettel kitüntetett 
František Mikloško keresztény-
demokrata képviselő vett részt 
az ünnepségen. Gesztusáért 
heteken keresztül ellenzéki poli-
tikustársai és a szlovák sajtó 
személyeskedő bírálatában 
volt része. A szlovákiai Magyar 
Koalíció Pártjának több 
vezetője ugyancsak részt vett az 
ünnepségen. Közülük Csáky Pál 
ellen, aki akkor a szlovák kormány 

Esterházy János szobra a tatabányai Fő téren. 
Fotó: Molnár Imre gyűjteménye.
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tisztségét is betöltötte, ellenzéki 
képviselők bizalmatlansági 
indítványt nyújtottak be, s 
a szlovák parlament e célra 
összehívott ülésén követelték 
azonnali leváltását. Indítványukat 
végül a szlovák parlament 
kormánytöbbsége elvetette.38

A szlovák kormány ugyan nem 
adott ki Esterházy Jánosra 
vonatkozó külön nyilatkozatot, a 
kormány külügyminiszterének, 
Eduard Kukannak egy, a rehabi-
litáció tárgyában Esterházy Alice 
részére írott hivatalos (válasz)
levelében azonban szó szerint 
a következő mondat szerepel: 
„Végül meg kell állapítanom, hogy 
a levéltári dokumentumokból 
merített mostani ismereteink 
teljes mértékben megegyeznek 
a második világháború utáni 
bírósági szervek által elfogadott 
végzésekkel.”39

Ez a mondat lényegében nem 
jelent mást, mint az Esterházy 
János ellen 1947-ben hozott 
halálos ítélet ismételt jóváha-
gyását. Kevésbé diplomatikus 
megfogalmazásban viszont 
azt jelenti, hogy a Szlovák 
Köztársaságban mindmáig 
hiányzik a kellő politikai akarat az 
Esterházy János ügyével s ezzel 
együtt az ország múltjával való 
szembenézésre.

Esterházy Jánosnak egyfajta szim-
bolikus emlékművet jelent az a 

38 Az Esterházy-ügy a Szlovák Nemzeti Tanács 2001. március 29–30-án megtartott 47. ülésén került napirendre.
39 A levél Esterházy-Malfatti Alice tulajdonában.
40 Csáky Pál: A szlovákiai magyarság emléknapja. In: Esterházy János emlékkönyv. i. m. 2001, 216.
41 Az Esterházy János Emlékbizottság által, a néhai mártír gróf társadalmi rehabilitálásának érdekében elvégzett tevékenység 

összefoglalóját lásd: Esterházy emlékfüzet. Az Esterházy János Emlékbizottság fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Szerk. Stelczer 

Elemér – Martényi Árpád – Molnár Imre – Török Bálint. Budapest, Rákóczi Szövetség, 2006. 60.
42 Magyar–lengyel hős. Esterházy János posztumusz kitüntetése Varsóban. Magyar Kurír, 2009. 03. 24. https://www.magyarkurir.hu/

hirek/magyar-lengyel-hos-esterhazy-janos-posztumusz-kituentetese-varsoban (Utolsó letöltés: 2021. 02. 15.)
43 Posztumusz díj Esterházy Jánosnak. Múlt-kor, 2001. 10. 28. https://mult-kor.hu/20111028_posztumusz_dij_esterhazy_janosnak 

(Utolsó letöltés: 2021. 02. 15.)
44 Moshe Bejski levele. In: Esterházy János emlékkönyv i. m. 2001, 212. 

tény, hogy a szlovákiai magyarok 
parlamenti képviselőcsoportja 
közös alapítással létrehozta a Pro 
Probitate (A helytállásért) díjat, 
amelyet minden évben egy olyan 
személy kap meg, aki abban az 
évben a legtöbbet tette a szlová-
kiai magyar kisebbség megmara-
dásáért. A díjat május 15-én, vagyis 
azon a napon adják át, amelyen 
Esterházy János 1942-ben megta-
gadta a szlovákiai zsidótörvény 
megszavazását. Ezt a napot a 
magyar képviselőcsoport közös 
döntéssel a szlovákiai magyarság 
emléknapjává avatta.40

A Rákóczi Szövetség és a 
mellette működő Esterházy 
János Emlékbizottság a mártír 
politikus  születésének századik és 
halálának ötvenedik évfordulója 
alkalmából, 2001-ben, a Magyar 
Országgyűlés épületében, illetve 
a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában tartott ünnepi 
rendezvényt. Az előbbi házigazdája 
Mádl Ferenc köztársasági elnök, 
az utóbbi főszónoka pedig 
Sólyom László köztársasági elnök 
volt.41 2009-ben, a varsói elnöki 
palotában ünnepi körülmények 
között Lech Kaczyński lengyel 
köztársasági elnök Sólyom László 
jelenlétében posztumusz a külföldi 
személyeknek adható legmaga-
sabb lengyel polgári kitüntetésben 
részesítette Esterházy Jánost. 
Az elismerést leánya, Esterházy-
Malfatti Alice vehette át.42 Az 
Amerikai Egyesült Államokban 
2011-ben a második világháború 

alatti embermentéséért posztu-
musz kapta meg a Jan Karskiról 
elnevezett Bátorság-díjat (Jan 
Karski Courage to Care Award), 
amely az amerikai zsidóság egyik 
legrangosabb kitüntetése.43 
Esterházy Alice édesapja zsidó-
mentő tevékenységére vonatkozó 
elismerő levelet kapott a jeruzsá-
lemi Yad Vashem Intézettől is.44

Esterházy János születése száz-
tizedik évfordulója alkalmából 
Kövér Lászlónak, a magyar 
Országgyűlés elnökének jóvol-
tából 2011. március 11-én ismét 
a Parlamentben került sor 
ünnepi megemlékezésre. Ennek 
keretében az Országházban 
tárgyalótermet neveztek el 
róla, amelyben lelepleztek egy 
Esterházy János-emléktáblát 
is. Időközben az Esterházy-
emlékhelyek hosszú sora jött létre, 
s ma már mind a négy érintett 
országban vannak állandó emlék-
helyek: szobrok, táblák és emlék-
pontok. Az Esterházy-emlékhelyek 
nagy többsége Dél-Szlovákiában 
található, és újabbak létreho-
zása is folyamatban van, annak 
ellenére, hogy a 2011-ben Kassán 
felállított Esterházy-mellszobor 
kapcsán Ivan Gašparovič szlovák 
államfő egy interjúban úgy nyilat-
kozott, hogy „szobrot állítani 
Kassán Esterházynak, aki Hitler 
és a fasizmus híve volt, helytelen 
dolog.” Az elnök nyilatkozatát azt 
követően sem vonta vissza, hogy 
az ellen a felvidéki magyar pártok, 
a magyar külügyminisztérium 
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és számos civilszervezet határo-
zottan tiltakozott.

A társadalmi rehabilitációt hűen 
kifejező emlékhelyállítási folyamat 
elért az egykori mírovi rabte-
metőbe is, ahol Esterházy földi 
életből való távozásának emlékére 
a Magyarok Világszövetsége 
állított szimbolikus síremléket, 
melyet máig tartóan gondoz a 
Cseh- és Morvaországi Magyarok 
Egyesülete. Szervezésükben 
minden évben Esterházy tiszte-
lőinek népes zarándokcsoportja 
rója le kegyeletét ugyanúgy, mint 
a prágai motoli temető tömegsír-
jánál, ahol a család és a magyar 
külügyminisztérium többszöri 
kérésére, 2007-ben végül megta-
lálták a néhai mártír politikus földi 
maradványait. A társadalmi reha-
bilitációt hűen kifejező emlékhely- 
állítási folyamat megkoronázása 
volt a Budapest XII. kerületében, 
a Gesztenyés-kertben 2013-ban 
felavatott, Nagy János művész 
által készített monumentális 
Esterházy János-szobor. A szobrot 
Áder János köztársasági elnök 
leplezte le.

Az Esterházy-kérdés közép-eu-
rópai diskurzusában fontos 
állomás volt a 2015. március 
5-én Nyitrán (a Konstantin 
Filozófus Egyetem Közép-Európai 
Tanulmányok Karán) tartott 
nemzetközi tudományos konfe-
rencia is, hiszen ott a visegrádi 
országok kutatói vettek részt, 
tehát nemcsak magyarok és 
szlovákok, hanem lengyelek 
és csehek is. Ennek a tanács-
kozásnak az anyagát egy évvel 
később Esterházy Jánosról a 
közép-európai párbeszéd jegyében 
címmel megjelentette az Élő 
Zoboralja magyar civilszervezet.45

45 Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében – O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu. Szerk. Zilizi Zoltán – 

Csanda Gábor. Élő Zoboralja Polgári Társulás, 2016.
46 Krakkóban megkezdődött Esterházy János boldoggá avatási pere. Magyar Kurír, 2019. 03. 27. https://www.magyarkurir.hu/hirek/

krakkoban-megkezdodott-esterhazy-janos-boldoggaavatasi-pere (Utolsó letöltés: 2021. 02. 15.)

A prágai motoli temető tömegsír-
jában talált földi maradványokat 
a sír feltárásakor egy díszurnában 
helyezték el, melyet a motoli 
temető igazgatósága átadott 
az Esterházy család részére. Így 
2017. szeptember 16-án, halálra 
ítélésének hetvenedik évfordu-
lóján teljesülhetett Esterházy 
János azon végakarata, hogy földi 
maradványai a zoboraljai szülő-
földjében kaphassák meg a végső 
nyughelyet.

A Paulisz Boldizsár vállalkozó által 
létrehozott alsóbodoki Esterházy 
János Zarándokközpont azóta 
a néhai mártír politikus tiszte-
letének legújabb központjává 
nőtte ki magát. Egyúttal kiindu-
lópontját képezi annak az egyre 
növekvő, s már a határokon is 
átívelő Esterházy-kultusznak, 
amelynek fontos szerepe lehet 
abban az egyházjogi folyamatban 
is, melynek keretében Marek 
Jędraszewski krakkói érsek-met-
ropolita 2019. március 25-én 

megindította a magyar-lengyel 
származású vértanú Esterházy 
János gróf boldoggá avatásának 
eljárását.46

Jogi, politikai rehabilitáció-
jának végrehajtásához azonban 
továbbra is hiányzik az ezt felvál-
lalni képes többségi szlovák 
politikai akarat. Ezt a kérdést 
azonban a végtelenségig 
nem lehet elodázni. A fölötte 
kimondott igazságtalan ítéletet 
legalább utólag érvényteleníteni 
kell! Meggyőződésünk, hogy az 
ehhez vezető megoldást a mai 
globális kihívások árnyékában 
elodázhatatlanná váló magyar-
szlovák megbékélés és kiegyezés 
megteremtésében, valamint  a 
közép-európai nemzetek össze-
fogásának és együttműködé-
sének szorosabbá tételében 
kell keresnünk, hűen Esterházy 
János szavainak lelkületéhez: 
„Cselekedjünk mindnyájan teljes 
egységben és szeretetben!”

Esterházy-Malfatti Alice édesapja nevében átveszi Lech Kaczyński lengyel 
köztársasági elnöktől a külföldi személyeknek adható legmagasabb lengyel 
polgári kitüntetést. 
Fotó: Molnár Imre gyűjteménye.


