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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.  

Értékelési szempontok:     

 az emlékhely kiválasztása 

 az aktivitás minősége és dokumentálása 

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, 3 

 Egyesült Magyar Párt – 1, 4 

Magyar Ház-program – 1, 2 

Első bécsi döntés – 1, 2 

Szlovák országgyűlés 1939. – 1, 2 

Lengyel kapcsolat – 1, 2 

Máriavölgyi zarándoklat, 1940. június 4. – 2, 4 

Második bécsi döntés – 1, 4 

Teleki Pál gróf halála és Kassa bombázása – 1, 3 

A zsidókat diszkrimináló törvények 3, 4 

Moszkvai börtönök, 1946 – 1, 4 

Halála, temetése – 1, 3 



 

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 

A) Budapest 1 2 14 

B) Prága 5 6 12 

C) Pozsony 3 8 9 

D) Kassa 4 10 11 

E) Nyitra 13 15 16 

F) Nyitraújlak 7 17 18 

 

 

 

III. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. 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?  

Ipolynyék 

Mit takar el a piros sáv?  

hármashalom kettőskereszttel (a képen 

látható más elemeket is elfogadunk) 

 

Melyik településen látható a szobor? 

Búcs 

Mit takar el a piros sáv?  

rács, börtönablak 



  

 

 

 

Melyik településen látható a szobor?  

Királyhelmec 

Mit takar el a piros sáv?  

szögesdrót 

 

Melyik településen látható az emlékmű? 

 Dunaszerdahely 

Mit takar el a piros sáv?  

68/1942§ 

Melyik településen látható a szobor? 

 Pered 

Mit takar el a piros sáv?  

fa (gyökere, törzse, ága) 



 

 

 

Melyik településen látható az emlék? 

 Kassa 

Mit takar el a piros sáv? 

 7832 (rabszáma) 

 

Melyik településen 

látható a szobor?  

Nyitraújlak 

Mit takar el a piros sáv?  

fakereszt 



   

 

 

 

 

 

 

 

Melyik településen 

látható az emlékmű?  

Mirov 

Mit takar el a piros sáv?  

Esterházy János arcképe 

Melyik településen látható az 

emlékmű?  

Prága (Motol) 

Mit takar el a piros sáv?   

kereszt elomló bal oldala (a 

szimbolikus műalkotás több 

értelmezést is megenged, ezért 

egyéb megoldásokat is 

elfogadtunk) 



 

  

 

 

V. „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. 

 

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

olvashattátok a szövegét? Szombathy Viktor 

II. Melyik város szülötte volt? Rimaszombat 

 

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

kedves népem 

 

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

erősségek legendáit bemutató könyve, melynek címe: Száll a rege várról várra 

Melyik településen látható az 

emléktábla?  

Rimaszombat 

Mit takar el a piros sáv? 

cserkészliliom/Anjou- liliom 

 



 

 

 

szövegrészlet 

száma 

IGAZ állítás betűjele fotó betűjele 

1.  c G 

2.  c B 

3.  d C 

4.  a I 

5.  c D 

6.  c F 

7.  a A 

8.  b H 
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VI. 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 Édesanyja egyik felmenője, aki a lengyel 

függetlenségért vívott küzdelemben 1783-ban életét is 

feláldozta 

Julius Tarnowsky 

(Tarnowszki) 

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

 

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

elnöktársa lett. 

Jaross Andor 

4. Az 1939 márciusától önálló Szlovákia – melynek a Gróf 

is parlamenti képviselője volt – kormány-, majd 

államfője volt. 

Josef Tiso 

5. Kommunista belügyi megbízott, 1945 áprilisában ő 

tartóztatta le Esterházy Jánost. 

Gustav Husák 

6. Magyarország egykori miniszterelnöke, akit 

ugyanabban a moszkvai Butirszkaja börtönben tartottak 

fogva, ahol Esterházy János koncepciós pere zajlott. 

Bethlen István 

7. Felvidéki politikus, GULÁG-béli sorstársa az SZMKE 

utolsó elnöke. 

Csáky Mihály 

8. Celldömölki fogolytársa a GULÁG-on, aki apjaként 

tisztelte őt. 

Hetényi József 

9. Testvére, akinek kegyelmi kérvényére változtatták meg 

Csehszlovákiában halálos ítéletét életfogytiglanra. 

Esterházy (Mycielski) 

Mária 

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

1957. március 8-án Esterházy János. 

Vasil Hopko 

 

VII. 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!  

  



 

Értékelési szempontok: 

a) műsor (12 pont) 

 tartalom 

 kidolgozottság 

 eredetiség 

 

b) emlékező beszéd (12 pont) 

 tartalom 

 stílus 

 

Pontozólap 
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