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I. A tettek beszélnek 

Esterházy János emberi példákban gazdag élete emlékművek, szobrok megteremtésére 

sarkallta tisztelőit. Ezek közül néhányat meg fogtok ismerni az V. feladat megoldása során, ám 

most arra biztatunk Titeket, hogy Ti is emlékezzetek: tettekkel. Lakóhelyetek 50 km-es 

körzetében keressetek fel egy, az Ő személyét, vagy ha ilyen nincs, a kisebbségi létet megidéző 

bármilyen köztéri alkotást. Ha szükséges, tisztítsátok meg az emlékhely környékét, ha méltó a 

külső környezet, akkor koszorúzzatok, énekeljetek, emlékezzetek. Aktivitásotokat 

dokumentáljátok egy rövid leírással (max. 2000 karakter) és a helyszínen készített fotókkal, 

melyeken a csapattagok mindegyike látható. Mindezeket foglaljátok egy Word dokumentumba, 

s küldjétek el az esterhazyvetelkedo@gmail.com címre. 

 

 

II. Féligazság 

Történelmi személyiségek élete köré gyakran szövődnek legendák, melyeknek valóságtartalmát 

az érdeklődő utókor hivatott megvizsgálni. Esterházy János politikusi pályájának epizódjait 

villantjuk fel, és mi most engedünk a 48-ból, hiszen az információknak épp a fele, 24 igaz – 

minden témakörben 2, a többi a szerkesztő képzeletének szüleménye. A feladat tehát: jelöljétek 

meg az állítások előtti számok bekarikázásával az életrajz valós elemeit! Vigyázat: az állítások 

csak akkor igazak, ha minden elemükben valós tényeket tartalmaznak. 

A második királypuccs, soproni események 1921. 

 

1. Esterházy János 1921 augusztusában testvérével, Lujzával csatlakozott a Sopron 

osztrákok általi elfoglalásának megakadályozására részben felvidéki diákokból  

szerveződő fegyveres ellenálláshoz.  

2. Az osztrák csendőralakulatokkal vívott fegyveres harcokban Esterházy János többször 

kitüntette magát, de az ágfalvi csatában súlyosan megsebesült, így a továbbiakban 

ápolásra szorult. 

3. Esterházy Lujza grófnőt a második királypuccs idején Zita királyné mellé 

udvarhölgynek is felkérték.  

4. Az Esterházy-testvérpár a végzetes budaörsi csata idején is a királyi pár kíséretében volt 

a vonaton, ahonnan az ütközetet követően rövid időre internálta őket a hatalom. 

 

 Egyesült Magyar Párt 

1. A Csehszlovákiában korábban működő két nagy magyar politikai párt fúziójának 

kinyilvánítására 1936. június 21. napján került sor Egyesült Magyar Párt néven, 

melynek ügyvezető elnökévé Esterházy Jánost választották.  

2. Az Egyesült Magyar Párt három eszmei alappilléreként a pártvezetés az alábbiakat 

határozta meg: nemzeti eszmekör, keresztény valláserkölcs, revízió. 
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3. Az Egyesült Magyar Pártban 1944-ig a következő szakosztályokat sikerült 

megszervezni, melyek a párt munkájának gyakorlati megvalósítását szolgálták: 

Nyaralási, Sport, Iskoláztatási, Adománygyűjtő, Családvédő Szakosztályok. 

 

4. A belügyminisztérium körlevélben megtiltotta, hogy magyarokon kívül más 

nemzetiségű személyek  is tagjai lehessenek a Magyar Pártnak, utóbbiakat azonnali 

hatállyal törölni kellett a nyilvántartásból.  

 

Magyar Ház-program 

1. A mozgalom célja – melyet Esterházy hívott létre – a települések magyarságának 

összetartása társadalmi különbség nélkül.  

2. Esterházy János 1940 januárjában a budapesti Rádióban számolt be a Magyar Házak 

ügyében egy évvel korábban indított gyűjtés eredményeiről, melynek során az akcióhoz 

a kormányzó, magyarországi pénzintézetek, egyházak és magánszemélyek is 

csatlakoztak.  

3. A szlovák hatóságok hosszú ideig csak úgy engedélyezték a Magyar Házak működését, 

ha az e célra külföldön, főleg Magyarországon összegyűjtött pénzadományok 

behozatalánál az összegek felét mindig a Hlinka Gárda ifjúsági csoportjai kapták. 

4. A hatalom igyekezett a házak alkalmazottai közé besúgókat beszervezni, akiknek 

feladata volt többek között a magyar nyelvű könyvek, folyóiratok megsemmisítése. 

 

Első bécsi döntés 

1. Esterházy az első bécsi döntés előkészítése érdekében Rómába repült, hogy tárgyaljon 

Ciano külügyminiszterrel, aki azt írta naplójába a találkozóról, hogy furcsa volt 

viszontlátni politikusként a magyar grófot, akit az albán király esküvőjén kitűnő 

csárdástáncosként ismert meg.  

2. Esterházy személyes álláspontja az első bécsi döntéssel kapcsolatban az volt, hogy a 

magyar kormánynak önként le kellene mondania egy 1000 km2-nyi területről, melyhez 

a nyelvhatár menti szlovák települések – mint Surány, Tótmegyer – tartoznak.  

3. Esterházy János. saját kérésére teljes jogú tagként részt vett a Komáromban folyó 

határkiigazításról tárgyalásokon, ahol a magyar tárgyalódelegációt hasznos tanácsokkal látta el. 

4. Kassai választókerületének Magyarországhoz történt visszacsatolása után Esterházy 

elfogadta a budapesti parlament felsőházában számára felajánlott képviselői helyet.  

  



Szlovák országgyűlés 1939. 

1. A szlovák országgyűlés második ülésére 1939 áprilisában került sor, ahol Esterházy 

János képviselőként vett részt, és tagja lett a Technikai-Közlekedési Parlamenti 

Bizottságnak.  

2. Esterházy János ekkor a Hlinka-párt listáján került be a parlamentbe, a párt 

képviselőinek klubjába azonban nem kérte felvételét.  

3. Az Egyesült Magyar Párt vezetőjeként, egyéni választási körzetben mérette meg magát 

Esterházy, és szoros küzdelemben sikerült bekerülnie a törvényhozásba. 

4. A szlovák parlament ekkor a politikai élet elsődleges színtere volt, ahol a miniszterelnök 

Vojtech Tuka Esterházyval együtt küzdött pl. a cenzúra szigorúsága ellen. 

Lengyel kapcsolat 

1. Kazimierz Sosnkowski generálisnak Esterházy segített abban, hogy a Magyarországon 

illegalitásban lévő lengyel tábornok többek között Horthy Miklós kormányzóval is 

találkozhatott, majd az országot elhagyva nyugaton csatlakozott a lengyel emigráns 

kormányhoz, melynek hadügyminisztere, majd miniszterelnök-helyettese lett.  

2. Húga, Esterházy Mária férjével, a lengyel Franciszek Mycielskivel és családjával a 

háború elől menekülve 1944-ben Esterházy János nyitraújlaki kastélyában nyert 

befogadást.  

3. Lengyelország lerohanása után Esterházy gondoskodott arról, hogy a Magyarországra 

menekített lengyel műkincsek Balatonbogláron, a plébánia hatalmas borospincéjében 

kerüljenek elrejtésre. 

4. Miután Szlovákia, a németekkel együtt támadást intézet Lengyelország ellen, E is 

megszakította a hivatalos Lengyelországot képviselő személyekkel fenntartott eddigi 

kapcsolatait. 

Máriavölgyi zarándoklat, 1940. június 4. 

1. Még a Csehszlovák Köztársaság idején vált hagyománnyá a kétnapos zarándoklat a 

híres Mély úti Mária-kegyhelyre, melyen 1940. június 4-én közel hatvanezer magyar 

hívő vett részt. 

2. Esterházy nyilatkozatban köszönte meg a mintegy harminc kilométer hosszú utat 

megtevő, zarándokcsoportban részt vevő, a vallásukhoz, hitükhöz, magyarságukhoz 

ragaszkodó hívek áldozatát, áhítatát és néma tiltakozását.  

3. A rendőrség csak úgy engedélyezte a pozsonyi magyarság minden rétegét, felekezeti 

csoportját is felvonultató zarándokok bevonulását visszafelé a városba, ha a résztvevők 

nem viselnek politikai jelvényeket, nem hangzik el több megnevezett egyházi ének, 

köztük nyilván a magyar himnusz sem, egyedül a magyar nemzeti színű zászló séta 

közben történő néma lengetésére volt lehetőség. 

4. A hatóságok, bár nem nézték jó szemmel, betiltani nem merték a rendezvényt, hisz 

nehéz lett volna megmagyarázni, hogy a Tiso plébános vezette szlovák államhatalom 

miért is tilt be egy vallásos rendezvényt.  

 

  



 

Második bécsi döntés 

1. A második bécsi döntés után Esterházy is részt vett az Észak-Erdély visszacsatolását 

jelképező ünnepélyes kolozsvári bevonuláson, ahol a dísztribünön foglalt helyet.  

2. Esterházy felvidéki magyar önkéntesek élén, a magyar honvédség alakulatait egy nappal 

megelőzve jutott el Csíkszeredába, és tűzte ki a magyar zászlót a városházán. 

3. A grófot az ünnepségeken való részvétel miatt a szlovák sajtó, különösen a Slovak című 

napilap valamint parlamenti képviselők is élesen támadták, ami miatt ekkor 

ideiglenesen lemondott képviselői mandátumáról. 

4. A második bécsi döntés kapcsán kijelentette, hogy „soha semmilyen olyan gyülekezeten 

vagy rendezésen Magyarországon nem vennék részt, amely éppen mondjuk a 

harmincnyolc november másodiki bécsi döntéssel volna kapcsolatban. Szlovák 

állampolgár vagyok, magyar nemzetiségű vagyok, de tapintatom is van.”  

 

Teleki Pál gróf halála és Kassa bombázása 

1. 1941 húsvétján a magyar nyelvű Új Hírek hasábjain búcsúzott Esterházy szellemi 

küzdőtársától, gróf Teleki Pál miniszterelnöktől, akire írásaiban, felszólalásaiban 

többször is hivatkozott. Esterházy búcsúcikkében Széchenyi István grófhoz hasonlította 

őt.  

2. Esterházy bizalmas, politikusok közötti beszélgetések során gyakran hangoztatta,          „ 

biztos vagyok abban, hogy Teleki nem önkezével vetett véget életének”. 

3. Kassa bombázása után Esterházy azonnal táviratot küldött barátjának, Kassa egykori 

polgármesterének, melyből kitűnik, hogy pártpolitikusként milyen felelősséget érzett 

azon város iránt, amelynek egykor képviselője volt a prágai parlamentben.  

4. 1941. június végén Esterházy személyesen utazott Kassára, ahol ottani 8 szobás lakását 

a bombázás károsultjai számára menedékül felajánlotta.  

 

A zsidókat diszkrimináló törvények 

1. A szlovák parlament a 68/1942-es számú törvény megszavazása után, melyet Esterházy 

egyedüli képviselőként nem szavazott meg, a szlovákiai lapok egy része (így a Gardista 

és a Grenzbote) már másnap méltatta a gróf kiállását a zsidók mellett. 

2. A szavazás ideje alatt Pálffy György altábornagy Magyarország katonai attaséjaként a 

szlovák parlament diplomatapáholyában volt tanúja az eseményeknek. 

3. Esterházy a hírhedt 68/1942-es törvény megszavazása után a magyar miniszterelnöknek 

írt állásfoglalásában: „azért nem szavaztam a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint 

magyar és keresztény és mint katolikus a javaslatot istentelennek és embertelennek 

tartom”.  

4. A Szlovákiában korábban 198/1941. szám alatt törvényként elfogadott ún. „zsidó 

kódex”, „fehér zsidó” jelzővel illette azokat, akik a zsidókkal érintkeztek, és osztozniuk 

kellett a zsidókra mért csapásokban.  

  



Moszkvai börtönök, 1946 

1. Az elhurcolt Esterházy János és társai összevont koncepciós perére Moszkvában, a 

Butirszkaja börtönben került sor, ugyanott, ahol ebben az időben gróf Bethlen István 

volt miniszterelnököt is fogva tartották.  

2. A Szovjetunió államvédelmi minisztériumának vádirata szerint Esterházy János 

hazaáruló, aki a birtokán partizánokat és zsidókat végeztetett ki, vagyis a Szovjet 

Büntetőtörvénykönyv 58/4 és az 59/11 cikkelyeiben foglalt bűntettek elkövetésével 

vádolható. 

3. A Szovjetunió belügyminisztériuma mellett működő különleges tanács, ahová 

Esterházy és társainak ügyét átutalták, 1946. június 10. napján hozott határozatot, amely 

jóváhagyta a javasolt büntetést. Eszerint Esterházyt 20 évre javító munkatáborba kell 

elzárni. Büntetése 1945. június 27-től lép életbe. 

4. Amikor Esterházy János Moszkva másik híres börtönében a Ljubjankában raboskodott, 

cellatársa volt a Nobel-díjas író, Alekszandr Szolzsenyicin, aki a börtönszabályzat 

szerint orosz nyelvre tanította.  

 

Halála, temetése 

1. Esterházy Olmützben elhamvasztott földi maradványait a politikai foglyok hamvaival 

együtt a prágai Pankrac börtön központi tárolójába szállították át, ahol 1965-ig őrizték.  

2. Esterházy urnáját a mirovi börtönparancsnokság alkalmazottja, Himmer főhadnagy vitte 

vissza Mirovba, ahol a helyi rabtemetőbe került tömegsírba több társával együtt 1959-

ben.  

3. Cseh kutatók szerint a motoli temetőben a nyilvánosság kizárásával 78 urnát földeltek 

el, köztük az Esterházy János hamvait tartalmazó 9181-es számút is.  

4. Az elgyötört testű gróf halálának közvetlen kiváltó oka a mirovi börtönben terjedő 

tífuszjárvány volt. 

 

 

 

 

 

 

  



III. Képeslap 

 

Az alábbi feladatban 6 település nevezetességeiről készített 18 kép vár rátok. Ezek alapján kell 

felismernetek az Esterházy János életútjához kapcsolódó településeket. A képhármasok 

mindegyikében találtok egy nem oda, hanem egy másik (a feladatban szintén szereplő) 

településhez tartozó fotót. Keressétek meg a kakukkfiókát, helyezzétek a táblázatban azt a 

megfelelő montázshoz, és nevezzétek meg a településeket! 
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 A település megnevezése Az összetartozó képek száma 
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IV. Kisebbségben, jogfosztva 

A kisebbségben élő felvidéki magyarságot a 2. világégést követően sorozatos retorziók érték, 

melynek során létszáma is megfogyatkozott. Erre a vészterhes folyamatra vonatkoznak 

kérdéseink. Húzd alá az egyes mondatokban vastag betűvel kiemelt kifejezések közül az egyetlen 

megfelelőt! 

1. A polgári és kommunista csehszlovák emigráns politikai csoportok 1943-ban/1944-

ben/1945-ben konszenzusra jutottak abban, hogy az újonnan létrejövő Csehszlovákia szláv 

nemzetállam lesz, s a nemzetiségeket visszatoloncolják „anyaországaikba”. 

 

2. Az április 5-én kihirdetett kassai kormányprogramban a csehszlovákiai német és magyar 

kisebbséget megfosztották állampolgárságuktól, vagyis semmisnek tekintették a müncheni 

szerződésen kívül az első bécsi döntést/a második bécsi döntést/ a bledi megállapodást. 

 

3. A pozsonyi németek és magyarok legsötétebb napja 1945. május 5-e volt, hiszen ezen a napon 

kezdődött eltávolításuk Horvátjárfaluba/ Pozsonyligetfaluba/ Oroszvárra. 

 

4. A csehszlovák köztársasági elnök rendelete szerint a földreform keretén belül a magyaroktól 

és a németektől elvett mezőgazdasági tulajdont csakis reszlovakizált /szláv/ partizán 

kérelmezők kaphatják. 

 

5. A rendeletekben azt is meghatározták, hogy ki számít magyarnak – aki magát az 1910-es és 

1920-as/1930-as és 1940-es/1920-as és 1930-as népszámláláskor magyarnak vallotta, vagy 

akit a Beneš-dekrétumok megfosztottak csehszlovák állampolgárságától. 

 

6. A borzasztó körülmények közt lebonyolított áttelepítések keretében hivatalos adatok szerint 

több mint 40 ezer személyt, köztük asszonyokat, gyermekeket, időseket szállítottak télvíz 

idején az egykor németek által lakott csehországi/ lengyelországi/ kárpátaljai településekre. 

A szlovákiai egyházak, a magyarországi és a nemzetközi közvélemény tiltakozására az akciót 

1947 februárjában, a magyar békeszerződés aláírását követően leállították. 



 

7. A deportáltak számára vigasz csak a különböző felekezetű lelkészektől érkezett. Az egyházi 

személyek lejegyezték megrázó élményeiket, s eljuttatták XII. Piusz pápához/ dr. Pétery 

József váci püspökhöz/ Mindszenty József hercegprímáshoz, aki a magyar közvélemény 

elé tárta 1945 őszén a felvidéki magyarság embertelen helyzetét. 

 

8. 1945 októberében Komáromban a hatóságok a városháza előtti térről eltávolították Klapka 

György tábornok/ Jókai Mór/ Lehár Ferenc szobrát, egy évvel később Rimaszombatban 

pedig ledöntötték Madách Imre/ Márai Sándor/ Tompa Mihály emlékművét 

 

9. A szlovák-magyar lakosságcsere keretében 1947-1948-ban kb. 90 ezer/110 ezer/73 ezer 

magyar települt át Felvidékről Magyarországra, egyben kb. 73 ezer magyarországi szlovák 

költözött be Csehszlovákiába. 

 

10. A Magyar Köztársaság törvényhozása 2012-ben április 11-ét/12-ét/13-át a Felvidékről 

kitelepítettek emléknapjává nyilvánította. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Az utókor emlékezete 

Az Esterházy János emlékét megörökítő alkotások egy-egy részletét eltakartuk. Járjatok utána, 

hol kereshetők fel az emlékek, s mi 

hiányzik azokról! 

    

  

  

Melyik településen látható a szobor?  

 

Mit takar el a piros sáv?  

 

Melyik településen látható a szobor? 

 

Mit takar el a piros sáv?  

Melyik településen látható a szobor?  

 

Mit takar el a piros sáv?  

 



 

 

 

 

Melyik településen látható az emlékmű? 

  

Mit takar el a piros sáv?  

Melyik településen látható a szobor? 

  

Mit takar el a piros sáv?  

 

Melyik településen látható az emlék? 

  

Mit takar el a piros sáv? 

  

 



 

 

 

 

Melyik településen 

látható a szobor?  

 

Mit takar el a piros sáv?  

 

Melyik településen 

látható az emlékmű?  

 

Mit takar el a piros sáv?  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Melyik településen látható az emlékmű?  

 

Mit takar el a piros sáv?   

 

Melyik településen látható az 

emléktábla?  

 

Mit takar el a piros sáv? 

 



VI. „Valami fáj, ami nincs” 

Az ország szétdarabolása után az új határon kívül s azon belül rekedt magyar írók 

megpróbálták a lehetetlent: folytatni és újraértelmezni az életet. Az alábbi feladatban Kárpát-

medencei kisebbségi sorsra jutott, vagy a kisebbségi sorsról tudósító írók műveiből olvashattok 

részleteket.  

a) Mindegyik részlet után négy információt olvashattok, melyek az író megállapításait 

tartalmazzák – természetesen az állításokat nem pontosan a szerző szavaival közöljük –

, ám ezek közül csak az egyik tükrözi híven az alkotó gondolatát, azaz csak egy igaz. Ezt 

az állítást jelöljétek meg! A válaszadáshoz feltétlenül szükséges kissé előre- és 

hátralapoznotok az adott műben; az írások mindegyike megtalálható az interneten. 

b) Ezután hozzá kell rendelnetek mindegyik szövegrészlethez az utókor által a szerzőnek 

állított emléket.  

c) Végül válaszolnotok kell a képgaléria előtt található kérdésekre. 

 

1. 

- Aluszik-e, vitéz úr? - kérdeztem. 

- Nem, mi baj? - dörmögte Surgyélán. 

- Semmi baj, csak azt akarom megkérdezni, hogy a kakukkmadarat ismeri-e? 

- Hogy a fenét ne! 

- De jól ismeri-e? 

- Biztos légy, hogy jól! 

- No, ha olyan jól ismeri - folytattam -, akkor mondja meg, hogy milyen madár? 

- Neki a tollazat, vagy mi? 

- Nem a tollazata, hanem a természete. 

Surgyélán nem felelt mindjárt, hanem nyilván gondolkozott; de aztán hirtelen megunta a 

gondolkozást, mert felém fordulva így szólt: 

- Természet olyan van neki is, mint a más madárnak. 

- Mert biza nem olyan van! - ellenkeztem. 

- Hát milyen? 

- Olyan, hogy a más jámbor madarak fészkibe úgy belémegy, mintha az övé volna. Ezt maga 

nem tudta? 

- Hogy a fenét ne! 

- Hát akkor! Rendes madár az?! 

Surgyélán mérgesen visszafordult, és így szólt: 

- Most én aluszni akarok, és nem pedig madarászni! 

 

a) A szövegrészlet idősebbik szereplőjének keresztneve a magyar világban elől volt, de 

történetünk idején „elment a végire”.   

b) Megbosszulandó, hogy  Surgyélán befeküdt Ábel ágyába, a fiú tüskéket dugdosott a 

párnába, s azt adta a betolakodó feje alá. 

c) Ábel másnap szomorú hírt kapott: megtudta, hogy édesanyja egy hónapja nagy betegségben 

fekszik odahaza. 



d) A fiúcska féltette Surgyélántól az otthonról kapott túrót, csigarétest, szalonnát, kenyeret, 

ezért azonnal megette az egészet az utolsó falásig. 

 

2. 

 

Éjjel-nappal azon törték a fejöket, hogy szabadulhatnának meg tőle. Egyszer mégis kieszelt 

valamit a bíró. Behívatja Jánost, s azt mondja neki: 

- Nesze, itt van ennivaló, fehérnemű, vidd el az erdőre Miklós bátyádnak, aki már egy 

esztendeje van oda a disznókkal, s eddig bizonyosan lerongyosodott szegény. Ha megtalálod a 

disznókat, hajtsátok együtt haza. 

Elindult János a rengeteg nagy erdőbe, hogy megkeresse azt a disznócsordát, amely nem volt 

soha. Mert azt már előre gondolhatta minden okos ember, hogy a bíró csak azért küldi Jánost 

az erdőbe, hogy ott pusztítsa el valami vadállat. 

Ment, mendegélt János, bódorgott a sűrű rengetegben, bejárt minden helyet, ahol a bíró 

magyarázta, hogy erre lehet, arra lehet Miklós bá', de nem találta sehol, de még csak egy élő 

lelket sem látott. 

Már egy hete kereste, s tépelődött magában, vajon ne menjen-e haza, hogy megkérdezze újra: 

hol s merre járhat az a Miklós bá'. Amint így tépelődnék magában, nagy csörtetést, ropogást, 

csemcsegést, csámcsogást hall, akárcsak egy disznócsorda volna. 

Hát csakugyan az volt! Egy nagy sereg disznó csörtet elé a sűrűben, s utánuk egy nagy 

feketeség lépeget. No, ez bizonyosan a disznópásztor. 

 

a) Erős János embertelen erejére egy ház építésekor figyeltek fel az emberek, amikor reggeltől 

napestig fél kézzel hajigálta fel a téglát a kőműveseknek. 

b) Minthogy a bíró fukar felesége csak egy kis hideg puliszkát rakott János tarisznyájába, a 

legény két báránykát húzott nyársra, és sütött magának ropogósra. 

c) Hiába ellenkezett a medve, János csak ráhúzta az inget meg a gatyát. 

d) A lelketlen bíró halálra szánta Jánost: amikor az még a kút mélyén volt, a fejére dobatott 

egy mázsás malomkövet. 

 

3. 

Majthényi végignézett rajta. 

- Fejezze be ezt a lírai komédiát - mondta kurtán és parancsolóan. - Mi a tanulsága a meséjének? 

- Befejezem - bólintott az újságíró. - Tanulsága nincs a mesének... A társaság sok nyulat lőtt 

össze, a nyulakat rám akasztották, és én diadalmasan dacolva a rám szakadó teherrel, fürgén 

lépegettem a társaság mögött. Egy vakondtúrásban megbotlottam, és vigyázatlanul ráléptem a 

vizslája lábára. Nyomban beláttam, hogy ügyetlenség volt, amit elkövettem, meg is ijedtem egy 

kicsit, ezért sietve bocsánatot kértem a vizslától. Azt mondtam neki, amit ilyenkor mondani 

szokás: pardon. A kutya ahelyett, hogy gavallérosan megelégedett volna a sajnálkozásommal, 

amely, biztosíthatom, uram, őszinte és férfias volt, hangos vonítással beárulta a társaságnak az 

inzultust, mire maga odalépett hozzám, és azt mondta: te víziló. Csak ennyit. (…) A Nílust 



láttam magam előtt, iszappal termékenyített völgyeket, bambuszerdőket, kár, hogy ami ezután 

következett, az, hogy úgy mondjam, már nem tükrözte a messziség varázsát.  

 

a) A Kesztyűnek nevezett társaskörben tilos volt a kézfogás: akinek kezet foghatnékja 

támadt, az egy mennyezetről lelógó vívókesztyűt szorongathatott meg – a magukról 

megfeledkezetteket 25 pálcasuhintással illették társaik. 

b) 12 évvel korábbi találkozásukkor a gróf még nem volt ilyen fennhéjázó, amikor 

megkérdezte a rongyos legénykét: „Baltazár, akar a barátom lenni?” 

c) Baltazár óriási botrányt okozott a fecskendőbálon, mert barackot nyomott a yorki 

herceg fejére.  

d) A városlakók nem tudnak házi szennyvizeiktől szabadulni, mert a  malomárok vizét az 

öreg Majthényi hetekig elzárja előlük. 

 

4. 

    -Azért jöttem – szólt a pap –, mert meghívást kaptam, hogy az ön vidékének lakosai misét 

akarnak hallgatni. 

    A gazda kételkedően rázta a fejét: 

    -Nem tudok a faluban két katolikus családot sem, azok is románok, soha jelét nem adták, 

hogy különbözni akarnának a falutól. 

    -Pedig ez mégis úgy van. Számos hívást kapunk, sőt a módját is megtalálták, hogy lehet 

megtartani az istentiszteletet. A román kormánytól ugyanis szigorú parancsunk van, hogy 

misét kiszolgáltatnunk csak templomban szabad. Minthogy azonban a katolikus templomok 

vagy le vannak foglalva, vagy tilalom alatt állunk: így biztosítva vannak, hogy a pap nem 

férhet a néphez. Engem azonban idevalósiak értesítettek, hogy az ön birtokán van egy régi 

kápolna, amely nincs fölvéve a lajstromokba. Engedje meg azért, hogy itt a misét 

megtarthassam. 

    Természetesen a legnagyobb örömmel, csak azt jegyezte meg, hogy magyar prédikáció 

lesz-e? A pap szelíd mosollyal mondta: 

    -Ez volt a hívek kérése éppen. 

 

a) Egy magyar úriember azt az utasítást kapta a román kormánytól, hogy ne jelenjen meg a 

városban, ne fogadjon vendégeket, s egyáltalán: magyarokkal ne találkozzon. 

b) Ezt a földbirtokost egy napon meglátogatta egy hitbéli testvére, egy katolikus pap. 

c) A magyar nyelvű mise hírére a románok körbevették a templomot, ezért a hívek csak az 

épület körül maradt helyen tudtak letérdepelni.  

d) A szentmise kezdetekor a papból szívhasogató zokogás szakadt elő. 

 

5. 

Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan: azt mondták nekem, hogy szeressem, 

kötelességem szeretni. Mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. Dac 



fogott el és furcsa makacsság: – hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, így 

szóltam magamban, holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott én több és jobb 

szeretnék lenni, mint ami vagyok – holott én gúnyolom és dorgálom magamat. S mert a földön 

járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja 

van! S mert nem tudok ellenni étel és ital nélkül, tegyem meg istenemmé az ételt és italt? S mert 

nem tudok szólani másképpen, csak így, ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól? S ha erőt 

adott nekem a föld, amelyből vért szíttam magamba anyám emlőin át – ezt az erőt csodáljam a 

munka helyett, melyet végrehajtok vele? Dac fogott el és makacsság: embernek neveztem 

magam – azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel s nem azt, ami különbözik. 

Világpolgárnak neveztem magam – léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres, 

akárhol itt e földön, s ha kell, a pokolban is. 

a) Az író egész életében úgy kerülte a műben szereplő szót, mint a zárdaszüzeket és a 

vénkisasszonyokat. 

b) Az írónak Pest mellett Szolnokon, Fogarason és Kolozsvárott is volt háza. 

c) Akinek levágják a kezét és a lábát, hosszú ideig érzi a fájdalmat nem létező ujjaiban. 

d) Az író külföldön tréfából mindig játékpénzekkel fizetett az éttermekben. 

 

 

6. 

A negyedik nap estéjén már nagyon erőtlen volt a tiszteletes úr. Úgy ruhásan feküdt az ágyon. 

A torka égett, a feje zúgott. Látta, amint otthon a felesége friss kenyeret szel holt gyermekeinek. 

Bement orrába a kenyér meleg szaga s ez úgy megcsavarta a szívét, hogy átcsordult belőle a 

könny a szemeibe. Aztán elszunnyadt. Álmában felesége fehéren, jóságosan könyörgött: – Add 

ide, Áron, a gyűrűmet, add ide! 

Riadtan ült fel a tiszteletes úr. Sötétség volt a szobában és sötétség volt a szívében. Felesége 

hangja még ott csengett könnyesen fülében, mintha meleg vonaglását még itt tapintaná a fekete 

levegőben. – Atyám, atyám, miért hagytál el engemet! – zokogta a tiszteletes úr. 

És akkor egy nagy elhatározás vitt erőt a tiszteletes úr tagjaiba. Begombolta hosszú, kopott 

atilláját, felöltőjét már rég meg kellett ennie. Feltette papi süvegét. Soha ilyen egyenes nem volt 

a tiszteletes úr. A tiszta szenvedés királyi ékes palástot adott rája. Kilépett az éjszakába. 

Már úgy tizenegy felé járhatott az idő. Üresek voltak a budai utcák. A lámpák vacogtak a hideg 

éjszakában. Az alagút előtt egy sétálórendőr kopogott. Köblös tiszteletes úr a Lánchídnak 

tartott. 

Elért a Dunához, ahol hideg fénnyel verték a lámpák az éjszaka fekete hátát. Felment a hídra. 

Egészen a közepéig ment, hol a híd oldala kis teraszba kanyarodik ki. Ott megállott s felnézett 

az égre. 

Az ég derült volt és csillagos és nézte magát a víz széles árjában. Derülten, szánalom nélkül 

gyönyörködött magában, mert nem volt benne semmi emberi, ami megértse az emberi 

szenvedést.  



a) A tiszteletes úr két fia azért halt meg, mert a keresztények istene azt akarta, hogy minél 

több német és magyar pusztuljon el a nagy Háborúban. 

b) Amikor Erdélyből a fővárosba menekült, a magyarok ölelkező szívvel fogadták a mártír 

tiszteletest. 

c) Új lakhelyén, a pinceszobában csak az öreg biblia, a zsoltároskönyv, a palást, a papi süveg 

és a naponta írt prédikációk emlékeztették a tiszteletes urat a hivatására.  

d) A tiszteletes úr bedobta a jegygyűrűjét a Dunába, s feltett szándéka volt, hogy maga is utána 

ugrik a gyűrűnek.  

 

7. 

- Egyszóval a falu utána ment a menekülteknek. 

    - Úgy van: a legelső állomásig, ami nem volt oláh kézen. 

    - És ezt mind a fiúcska képzelte? 

    - Dehogy, uram, ezt mindannyian látták, átélték; rögtön bementek az égből leesett faluba, 

ki-ki a maga házába, a kedves holmik közé, bolyongtak a jól ismert utcákban és talán azt 

hitték volna, hogy el se váltak soha onnan s álom volt az egész menekülés: ha nem lelik 

pusztulás, fosztogatás nyomát a házakban, s ha nem látják körös-körül az idegen tájt, idegen 

formájú hegyeket. 

    - De hát – kiáltottam – Csíktábornak eszerint ma más helyen kell lenni a mappán, mint 

azelőtt? Szórul-szóra értsem ezt a mesét? Egy egész falu egyszerűen otthagyta az oláhokat, 

átjött a demarkációs vonalon? Házastul, mindenestül – ezt higgyem el, uram? – és várakozva 

néztem bortól csillogó szemeibe. 

    - Tömegszuggeszció! Mondtam már, hogy tömegszuggeszció – felelt fölényesen, 

fölcsigázott lelkének magasából tekintve le reám. – Látták azt, uram, mindannyian, ahogy én 

látom önt. Azóta már többtől is hallottam – tette hozzá – most az egyszer csak a nagyobb 

hitelesség végett és minden meggyőződés nélkül. 

a) A Helységnévtár adatai szerint Csíktábor nevű település nem létezik. 

b) Egy földrengés tüntette el a magyar falut a föld színéről. 

c) A templom harangja elszabadult az irtózatos felfordulásban, s egy hatalmas madár a 

csőrébe kapva szállt vele a holdas éjben. 

d) A történet szereplője lázas betegségbe esett kisfia számára találta ki a repülő falu meséjét. 

 

   

8. 

A mackót az ölemben viszem, örülök neki, a gyerek a kezemnél vezet, komolyan, lassan lép 

az emberek között. 

A mackóval otthon csak nekünk van örömünk… A gyerekhez idegen. Az állat ott ül az 

íróasztalomnál egy széken, nézi, hogy turkálok a könyveim között. De a gyerekkel szeretne 



játszani. Egyáltalán már nem olyan jóképű, víg mackó, mint a boltban volt. Mintha harag és 

rosszindulat ülne a fekete orrán. A karját szétcsapva tartja és sárga talpát fenyegetőn 

mutogatja. Meghúzom a fülébe préselt cindarabot, jó származásának gyári jegyét, te… a 

mackó morog. Rám morog. Fölkapom, a gyerek előtt hátul kiporolom és visszanyomom a 

székbe. Dühösen ül. Nem tudok se írni, se olvasni tőle. 

A gyerek és a mackó nézik egymást. A mackó keményen ül a széken és büszkén tartja 

levegőbe az orrát. A gyerek néha elhúz mellette és a foga közt odamondja: 

Te oláj, te oláj! 

Höhöhö – nevet csendesen a medve és kicsit felemeli a talpát. 

De a gyerek gyorsan feléje fordul: 

Visszaütlek! Nem fogod megütni az anyámat!… 

a) Az árva kisfiú falovat, harmonikát, pléhkatonát kér a játékboltban. 

b) A kis trianoni árva mozdulataiból kitűnt, hogy idegenek emeltek rá kezet korábban. 

c) A játékmackónak lefagyott az orra a hideg télben. 

d) A kisfiú ezerfelé fújta a pitypang pelyheit a szélben. 

 

 

 

 

I. A kilenc képhez nyolc szövegrészlet rendeltünk.  Ki az a szerző, akinek nem 

olvashattátok a szövegét?  

II. Melyik város szülötte volt?  

 

III. Mi a címe 1931-ben kiadott művének, mely e kisebbség mindennapjairól tudósít?  

 

 

IV. Hosszú, termékeny pályája egyik kései „bestsellere” volt a kőből rakott felvidéki 

erősségek legendáit bemutató könyve, melynek címe:  

 



 

 

szövegrészlet 

száma 

IGAZ állítás betűjele fotó betűjele 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

A 

B 

C 

D 
E F 

G H 
I 



VII. SZEMÉLYes életút 

 

Esterházy János családjához, politikai pályafutásához és kálváriájához kapcsolódó 

személyeket keresünk ebben a feladatban. Írjátok be a táblázatba a megfelelő neveket! 

 

A személy kapcsolódása Esterházy Jánoshoz A személy neve 

1. Felesége egyik felmenője, aki a lengyel függetlenségért 

vívott küzdelemben 1783-ban életét is feláldozta 

 

2. ’48-as kormánybiztos őse, akit Haynau kivégeztetett.  

 

3. A két felvidéki magyar párt 1936-os egyesülése után 

elnöktársa lett. 

 

4. Az 1939 márciusától önálló Szlovákia – melynek a Gróf 

is parlamenti képviselője volt – kormány-, majd 

államfője volt. 

 

5. Kommunista belügyi megbízott, 1945 áprilisában ő 

tartóztatta le Esterházy Jánost. 

 

6. Magyarország egykori miniszterelnöke, akit 

ugyanabban a moszkvai Butirszkaja börtönben tartottak 

fogva, ahol Esterházy János koncepciós pere zajlott. 

 

7. Felvidéki politikus, GULÁG-béli sorstársa az SZMKE 

utolsó elnöke. 

 

8. Celldömölki fogolytársa a GULÁG-on, aki apjaként 

tisztelte őt. 

 

9. Testvére, akinek kegyelmi kérvényére változtatták meg 

Csehszlovákiában halálos ítéletét életfogytiglanra. 

 

10. Politikai rab szlovák püspök; az ő karjaiban halt meg 

1957. március 8-án Esterházy János. 

 

 

VIII. Végső tisztesség 

Esterházy János vágya az volt, hogy szülőföldjén nyugodhasson. 

Képzeljük el, hogy Zoborvidék egyik településén Esterházy János tiszteletére egy kápolna épül, 

s a helyszínen szentmise és egy ünnepség keretében elhelyezik a prágai temető tömegsírjából 

származó jelképes hamvait. 

 Állítsátok össze a feladatlap nyomtatott mellékleteként az ünnepség 60 perces műsorának 

forgatókönyvét, melyben szerepeljen Esterházy János halálának 60. évfordulójához kapcsolódó 

emlékező beszéd is!  
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III. Képeslap 18  

IV. Kisebbségben, jogfosztva 10  
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VI. „Valami fáj, ami nincs” 20  
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