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2. FORDULÓ 

 

Kedves Csapatok! 

Az alábbi feladatsorban minden állításhoz/kérdéshez egy igaz válasz tartozik. 

Keressétek meg azt az egyet, s jelöljétek be a vetélkedő honlapján található válaszlapon, 

majd PDF formátumba mentve csatolt fájlként küldjétek el magyarországi idő szerint 

legkésőbb 2017. április 20. 16.30-ig az esterhazyvetelkedo@gmail.com e-mail címre. 

Jó munkát, sok sikert kívánunk! 

 

1.  Melyik pozsonyi házban született id. gróf Esterházy János, a mártír politikus édesapja? 

 

a) Ventúr u. 5. 

b) Jeszenák palota 

c) Mihály kapu 3. 

 

2. Az alábbi személyek közül melyiknek volt vezető szerepe az az első világháború után 

az első csehszlovákiai magyar (keresztény) politikai szervezet létrehozásában? 

a) Szüllő Géza 

b) Szent-Iványi József 

c) Esterházy János 

 

3. Az 1919-es csehszlovákiai földbirtokreform a felvidéki magyarságot különösen 

érzékenyen érintette, mivel a lefoglalt magyar tulajdonú nagybirtokokat 

 

a) teljes egészében más nemzetiségű parasztoknak juttatta. 

b) teljes egészében kommunista párttagoknak juttatta. 

c) jelentős részben szlovák és morva telepeseknek juttatta. 
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4. Mi a neve annak a magyar szervezetnek, melyet a két világháború között magyar 

egyetemisták alapítottak egy cserkésztáborban? (Tagjai kezdetben főleg falukutató 

tevékenységet folytattak, később egyre inkább a Kárpát-medencei népek együttélésének 

lehetőségeit keresték.) 

 

a) CSEMADOK 

b) Sarló 

c) Prohászka Körök 

 

5. Az igazságtalan trianoni országcsonkításra kívánta felhívni a világsajtó figyelmét  

1931-ben két bátor magyar pilóta, akik több mint öt és félezer km-es útjuk során 

megállás nélkül repültek át Kanadából Magyarországra egy egymotoros égi 

lélekvesztőn. Mi volt a világsajtó címlapjait uraló repülőgép neve? 

 

a) TRIA-NON 

b) D.N.P. („Dona nobis pacem”, azaz: „Adj békét, Uram” rövidítése) 

c) Justice for Hungary 

 

6. Melyik királyunkra hivatkozva tartotta jogosnak a szlovák autonómiatörekvéseket 

Esterházy János? 

 

a) Hunyadi Mátyás 

b) Szent István 

c) IV. Károly 

 

7. Hogyan foglalt állást Esterházy János 1938 szeptemberében a szudanémet követelések 

idején a magyar revízió lehetőségeit illetően? 

 

a) A békés revíziót szorgalmazta a hitleri Németország protektorátusával. 

b) Támogatta a szudétanémet törekvéseket, s hogy az általa vezetett Magyar Párt 

csatlakozzon a Heinlein-féle Szudétanémet Párthoz. 

c) Elvetette az erőszakos fellépést, mert ez véleménye szerint a második világháború 

kirobbanását eredményezheti. A demokratikus, tárgyalásos út híve volt. 

   

8. Az első bécsi döntés következtében 1938. november 2-án a Felvidék magyarlakta 

területeinek túlnyomó része visszatérhetett az anyaországhoz. Jelöld meg annak a 

településsornak a betűjelét, melyek közül mindegyiket visszacsatolták a szerződésben 

Magyarországhoz! 

 

a) Beregszász, Kassa, Dunaszerdahely, Martos 

b) Komárom, Léva, Pozsony, Somorja 

c) Ipolyság, Losonc, Nyitraújlak, Csallóközcsütörtök 

 



9. A Gróf politikai magatartásával példát mutatott az 1938 novembere után Szlovákiában 

maradt kisebbségnek. Jól ismert mondása is ezt jelzi: „A mi jelünk a kereszt és nem… 

a) a nyilaskereszt 

b) a horogkereszt 

c) a vörös csillag 

 

10. Milyen módon ellenezte Esterházy János a szlovák törvényhozásban a szlovákiai zsidók 

deportálását elrendelő 68/1942. sz. törvény elfogadását? 

 

a) Kézfeltartással nemmel szavazott. 

b) A napirend ismeretében nem vett részt az ülésen. 

c) Az ülésteremben lévő képviselők közül egyedüli volt, aki nem szavazta meg a törvény 

elfogadását, s mivel a levezető elnök ellenszavazati próbát nem rendelt el, elhagyta 

a termet. 

 

11. Esterházy János a magyarországi nyilas hatalomátvételt követően maga is üldözötté 

vált, hiszen családjával együtt zsidókat rejtegetett, mentett. Hol rejtőzött 1944 október 

közepétől december végéig a GESTAPO elől? 

 

a) Pozsonyban 

b) Budapesten 

c) Nyitraújlakon 

 

12. Esterházy Jánost letartóztatása és a Szovjetunióba hurcolása után közel 700 órán 

keresztül vallatták. Ki volt az a fogolytársa a moszkvai börtönben, aki 1940-ben az 

egykori máriavölgyi nagyzarándoklat főszervezője volt? 

 

a) Lászlóffy Ferenc 

b) Csáky Mihály 

c) Böjtös József 

 

13. 1946-ban a szovjet hatóságok 10 év kényszermunkára ítélték Esterházy Jánost, s a 

„jéghideg pokolba”, a gulágra deportálták. Súlyos tüdőbaja ellenére próbált másokon 

segíteni, így például atyai módon pártfogolta a kórháztáborban egyik fiatal fogolytársát. 

Ki az említett, mai is élő személy? 

 

a) Jan Jankú 

b) Hetényi József 

c) Teszár Béla 

  



14. A Grófot távollétében a Szlovák Nemzeti Bíróság halálra ítélte, majd „kegyelemből” 

életfogytiglan börtönbüntetésre változtatták a büntetését. Hazatérte után megszenvedte 

Csehszlovákia számos politikai börtönét. Mely településeken raboskodott két 

alkalommal is? 

 

a) Illava és Pozsony 

b) Pilsen és Mirov 

c) Lipótvár és Mirov 

 

 

15. A Gróf a pozsonyi rendőrség fogdájában is tanúbizonyságát adta önfeláldozásának, 

mélységes emberszeretetének. Mi történt? 

 

a) Kenyér fejadagjából Krisztus-feszületet formált, hogy társai lelki-testi 

nyomorúságukat imádkozással enyhíthessék. 

b) Lázas állapota ellenére két napig nem ivott a közös ivóedényből, hogy ne fertőzze 

meg társait tüdőbajával. 

c) Bár saját teste is tűzben égett, felajánlotta lábbelijét a magas lázban szenvedő 

sorstársának. 

 

16. Mi az oka, hogy május 9-e a második világháború európai befejezése napjának egyik 

évfordulója Esterházy János számára hatalmas szomorúságot hozott?  

 

a) Ekkor halt meg édesanyja, Tarnowska Erzsébet grófnő. 

b) Ezen a napon helyezték át Lipótvárba, Csehszlovákia egyik legszigorúbb börtönébe. 

c) A győzelem napjának 10. évfordulójára időzített elnöki közkegyelem kérelme 

ellenére nem vonatkozott rá. 

 

17. Szádudvarnokon a templom előtt az elhurcoltak és kitelepítettek emlékére készült 

szobor látható. Kik alkotják a kis csoportot? 

 

a) anya és leánya 

b) három árva testvér 

c) a pap és a tanító  

 

18. Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel elismert zenész-szövegíró-énekes 

egyik dala az utóbbi években szinte második himnuszunkká vált. A dalban elhangzik 

egy gondolat, mely egy Nobel-díjas angol író révén már korábban szállóigévé vált. 

Melyik a három közül? 

a) Boldogasszony, ezer évig Édesanyánk voltál. 

b) Egy vérből valók vagyunk. 

c) Építsünk hidat! 

 



19. 2007-ben, halálának 50. évfordulóján Magyarországon dokumentumfilm készült 

Esterházy János vértanúságáról. Mi az alkotás címe? 

 

a) Az üldözöttek védelmében 

b) A 13-as cella grófnője 

c) A bűnbak 

 

20. 2012-ben Zoboralján, Alsóbodokon keresztutat állítottak fel a Gróf emlékére. A 14 

stáció a politikus letartóztatásától mártírhaláláig követi végig kálváriáját. A felszentelési 

ünnepségről készült videón látható, hogy a Hűség Keresztútjának készíttetője, Paulisz 

Boldizsár iskolaalapító és társai egy hagyományos lovagrend köpenyét viselik. Melyik 

ez a lovagrend? 

 

a) Johannita lovagrend 

b) Templomos lovagrend 

c) Szent György Lovagrend 

 

 

 


