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I. SPRIEVODCA ČITATEĽA: 
KTO BOL JÁN ESTERHÁZY? 

Táto brožúrka vznikla preto, aby sa z nej čitatelia 
dozvedeli, kto bol Boží služobník gróf Ján Ester-
házy - nepochybne jeden z najväčších kresťanských 
politikov a neskôr mučeníkov 20. storočia v oblasti 
krajín dnešnej Vyšehradskej skupiny. Jeho život a du-
chovné dedičstvo súvisia s dejinami minimálne pia-
tich národov - Maďarov, Slovákov, Poliakov, Čechov 
a Židov. Chýr svätosti Jána Esterházyho, je dnes už 
pomerne rozšírený, ale jeho meno nie je medzi prí-
slušníkmi vyššie uvedených národov stále dostatoč-
ne známe, hoci žil v mnohonárodnostnej strednej 
Európe. Cez celý život verný svojej 
viere, národu, vlasti, poľsko-maďar-
ským predkom, českým priateľom aj 
Slovákom, ktorých mal rád ako vlast-
ných bratov, a všetkým tým, ktorí sa 
ocitli v  ťažkostiach, vrátane ľudí ži-
dovského pôvodu. 

Poprední predstavitelia stredoeu-
rópskeho regiónu museli čeliť histo-
rickým výzvam ničivých udalostí 20. 
storočia a  svetových vojen, riskujúc 
pritom svoje životy, uprostred šíria-
ceho sa zla museli zostať verní svojim 

Kaplnka 
Povýšenia 
Svätého Kríža, 
Pútnické centrum 
Jána Esterházyho 
v Dolných 
Obdokovciach.

Esterházyho 
zvon naladený 
na tón E.
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ideám a ľudskosti. Boží služobník spomínaných ná-
rodov bol naslovovzatým Stredoeurópanom.

Tento región v priebehu búrlivých desaťročí 20. 
storočia zrodil mučeníkov, ktorí dodnes majú čo po-
vedať ľudstvu.

Stredná Európa, ležiaca na križovatke náro-
dov, je spoločným domovom národov a štá-
tov, ktoré nechcú kolónie, ale keďže boli vy-
stavené mocenským záujmom ohrozujúcim 
región, museli viackrát čeliť polokoloniál-
nemu osudu.

Medzi najlepších predstaviteľov tohto sveta patril 
gróf Ján Esterházy, ktorý už v mladosti prednášal na 
menšinovej konferencii Ligy národov v dokonalej 
francúzštine. Ako popredný politický predstaviteľ 
Maďarov na Slovensku navštevoval aj na najodľah-
lejších miestach tých, ktorí mu boli zverení. Bol riad-
nym poslancom pražského, bratislavského a  sym-
bolicky aj budapeštianskeho parlamentu, avšak na 
základe falošných obvinení ho v štyroch krajinách 
opakovane zatýkali a väznili. Ján Esterházy v brati-
slavskom parlamente jediný nehlasoval za schválenie 
zákona o deportácii Židov. Prenasledovali ho Nila-

šovci a Gestapo. NKVD ho odvliek-
lo a väznilo v gulagu. V jeho vlasti ho 
za neprítomnosti odsúdili na smrť 
a neskôr vďaka udelenej milosti na 
doživotné väzenie. Dvanásť rokov sa, 
ťažko chorý a „bez slovka sťažnosti“, 
modlil za svojich nepriateľov, kým 
prežíval svoju väzenskú kalváriu, až 
napokon svojmu utrpeniu podľahol 
v  krutom československom komu-
nistickom väzení. Jeho rodine ne-
vydali ani jeho telesné pozostat-
ky, aby mohla zosnulému dôstojne 
vzdať poslednú poctu. Tohto človeka 
chcela nenávisť navždy vymazať zo 
stránok dejín: jeho, ktorého bývalý 

minister zahraničných vecí Českej re-
publiky Karel Schwarzenberg nazval 
najčestnejším politikom strednej Eu-
rópy. Ani to však nestačilo na to, aby 
sa skončila osočujúca kampaň, ktorá 
sa proti nemu začala pred desiatka-
mi rokov.

Ján Esterházy považoval mierovú 
zmluvu uzatvorenú na konci 1. sveto-
vej vojny za nespravodlivú a nečestnú 
voči svojmu národu a postavil sa na 
stranu ľudí, ktorí sa kvôli jej dôsledkom ocitli v zne-
výhodnej situácii a boli zbavení práv. Ale keď v dô-
sledku mierovej zmluvy strednú Európu z východu 
aj zo západu ohrozovala najnehanebnejšia neľudskosť, 
ani za cenu riskovania života sa neváhal postaviť proti 
vražedným ideológiám. 

Odvahu čerpal z Kristovho učenia, absolút-
neho stotožnenia sa s univerzálnymi kres-
ťanskými a ľudskými hodnotami a zo svojej 
hlbokej viery.

Stručnú históriu životnej cesty tohto nasledovní-
ka Ježiša Krista a výnimočného ducha predkladáme 
s nádejou, že ňou v čitateľoch vzbudíme záujem nielen 
o zoznámenie sa s jeho životom, ale aj o nasledovanie 
jeho príkladu vernosti Bohu a človeku. 

Krížová cesta 
pripomínajúca 
Esterházyho 
utrpenia podobné 
Kristovým.

Esterházyho 
pamätník v 
XII-om obvode 
v Budapešti, 
dielo sochára 
Jánosa Nagya.

Vchod do 
bývalého kaštieľa 
Esterházyovcov 
vo Veľkom 
Záluží v 
súčasnosti.
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II. DETSTVO A MLADOSŤ

Ján Esterházy sa na-
rodil 14. marca 1901 
v Újlaku (dnes Veľké 
Zálužie). Jeho otec, 
Ján Michal Esterhá-
zy (1864- 1905), patril 
ku galantskej vetve 
jednej z najrozvetve-
nejších a   najmajet-
nejších aristokratic-
kých rodov a  slúžil 
monarchii ako vojen-

ský dôstojník. Počas pobytu jeho pluku v Krakove sa 
zoznámil so svojou nastávajúcou manželkou, grófkou 
Elżbietou Tarnowskou (1875-1956), s ktorou sa v roku 
1897 zasnúbil. Mladý pár sa zosobášil 8. januára 1898 
v Krakove a spoločný život začal na veľkostatku Es-
terházyovcov vo Veľkom Záluží. Tu, jeho otec, vtedy 
už v civile, plánoval venovať svoj život rodine a štúdiu 
národnostných pomerov v monarchii.

Žiaľ, zabránila mu v tom náhla smrť po sotva sied-
mich rokoch manželstva. Posledné slová otca svojmu 
štvorročnému synovi Jánosovi boli: 

„Buď vždy dobrým Maďarom!“ 

Jeho manželka bola síce Poľka, ale snažila sa spl-
niť poslednú vôľu svojho manžela. Hoci mala mož-

nosť, nepresťahovala sa do Poľska na panstvo 
svojich rodičom, ale zostala vo Veľkom 

Záluží. Sama vychovávala svoje deti 
Lujzu (1899-1966), Jána a Máriu 
(1904-1975) a urobila všetko preto, 
aby im zabezpečila šťastné a bez-
starostné detstvo. Pri ich výchove 
jej prvoradou zásadou bolo vyzná-
vanie katolíckej viery, úcta k pred-

kom, vernosť národu a kresťanské-
mu pohľadu na človeka.

Nechýbala však ani výcho-
va k láske k poľskému jazy-
ku a kultúre, ku ktorej sa v 
Esterházyho rodisku vo Veľ-
kom Záluží, s väčšinovo slo-
venským obyvateľstvom pri-
rodzene pridružila aj úcta k 
Slovákom spolunažívajúcim 
s Maďarmi.

V   čase 1. svetovej vojny sa gróf-
ka Tarnowska, ako predsedníčka 
oblastného spolku Červeného kríža v Nitre stala 
skutočnou dobrodinkou, ktorej ležal na srdci osud 
obyčajných ľudí. Veľká kovaná brána kaštieľa Es-
terházyovcov vo Veľkom Záluží bola vždy otvorená 
pre ľudí v núdzi, pravidelne im rozdávali jedlo a bol 
vítaný každý, kto potreboval pomoc. Slovenských 
obyvateľov obce nechceli pomaďarčiť, chceli im len 
pomôcť. Na Vianoce obyvateľov obce vždy obda-
rovali. Ak niekomu zhorel dom, dostal z kaštie-
ľa bezplatne drevo, aby si mohol postaviť nový. 
Dorastajúce deti Esterházyovcov sa 
hrali s ostatnými dedinskými 
deťmi a  u svojej matky 
už v  ranom veku videli 
pekné príklady lásky k  
blížnemu. Ján Esterhá-
zy po úspešnom absol-
vovaní súkromných 
škôl v   rokoch 1916- 
1920 študoval eko-
nómiu v Budapešti 
a neskôr sa vrátil 
hospodáriť na 
svoj veľkostatok 
vo Veľkom Záluží.

Fotográfia 
Esterházyho 
kaštieľa pred 2. 
svetovou vojnou.

Ełżbieta 
Tarnowska 
Esterházy so 
svojimi deťmi 
Lujzou a Jánom.

Fotografia 
zo zásnub 
v Krakove.

Jedna 
z posledných 
fotografií rodiny 
Esterházyovcov.
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V  dôsledku mierovej zmluvy, 
ktorou skončila 1. svetová vojna, 

sa severná časť Uhorska stala 
súčasťou novovzniknutého 
Československa. Na území 
nového štátu žilo  takmer 
miliónom Maďarov, z čoho 
ich viac než 630 000 žilo na 
území dnešného Slovenska. 

Veľká časť majetku rodiny 
bola znárodnená, ale v zmysle 

zákona o retroaktívnom zdaňova-
ní, ktorý vstúpil do platnosti spolu s 

pozemkovou reformou, museli aj Ester-
házyovci zaplatiť daň z pôvodného majetku. Kvôli 
tomuto ťažkému bremenu sa, podobne ako mnohé 
iné aristokratické a veľkostatkárske rodiny, aj Ester-
házyovci ocitli v zložitej finančnej situácii. Ján Es-
terházy chcel zachrániť svoj veľkostatok vo Veľkom 
Záluží a namiesto presťahovania sa do Maďarska 
predal časť svojho tamojšieho majetku a tak dokázal 
zaplatiť dane.

23. marca 1920 sa v Bratislave konal prvý kongres 
Krajinskej kresťansko-sociálnej strany, ktorú založil 
košický biskup Augustín Fischer Colbrie. Stra-

na tak mohla kandidovať v  ce-
loštátnych parlamentných 
voľbách, ktoré českosloven-
ská vláda vyhlásila na apríl 
1920 a  po získaní potreb-

ných hlasov sa dostala do 
Národného zhromaž-

denia v Prahe. Mladý 
János Esterházy, kto-
rý sa počas vybavo-
vania záležitostí 
na bratislavských 
a  pražských fi-
nančných úradoch 
dostal do styku s 
vedúcimi predsta-
viteľmi vznikajú-

cich politických strán 
maďarskej menšiny, od 
začiatku pozorne sledo-
val činnosť strany zdru-
žujúcej najmä Maďarov, 
Slovákov a Nemcov ka-
tolíckeho vierovyznania. 
Upozornil na seba vy-
pisovaním grantov, po-
skytovaním finančných 
príspevkov a svojimi vy-
nikajúcimi rečníckymi schopnosťami. 

Už v mladosti vynikal svojou bezprostred-
nosťou, sociálnou citlivosťou a rovnocen-
ným prístupom k všetkým ľuďom. 

Nikdy nedovolil, aby ho oslovovali „pán gróf “. 
Zorganizoval zbierku pomoci pre povodňami po-
stihnutú Podkarpatskú oblasť a chudobné rodiny, 
podporoval ďalšie štúdium detí s ťažkým osudom.

Ján Esterházy sa 15. októbra 1924 oženil s grófkou 
Líviou Serényi, s ktorou sa zoznámil v Budapešti. 
V deň uzavretia manželstva venovali miestnemu far-
skému kostolu vo Veľkom Záluží zvon, ktorý dostal 
pri posviacke meno „František“ a zvoní dodnes. Z ich 
manželstva sa narodili dve deti: János (1929-2018) a 
Alice (1932-).

Jeho politickú činnosť československé úrady od 
začiatku podozrievavo sledovali. Kvôli obvineniu v  
správe istého informátora-udavača ho už po dovŕšení 
18. narodenín posadili na lavicu obžalovaných. Dňa 
19. januára 1929 vykonali v kaštieli Esterházyovcov 
vo Veľkom Záluží domovú prehliadku a „niekoľko 
písomných dokumentov“ odviezli na Policajné riadi-
teľstvo v Bratislave. Neskôr ho dvakrát odsúdili na 
trest odňatia slobody za „protištátnu agitáciu“, hoci 
vo svojich verejných prejavoch poukazoval len na ne-
popierateľnú skutočnosť zbedačovania ľudí. 

Fotografia 
ovdovelej 
Ełżbiety 
Tarnowskej-
Esterházy s jej 
deťmi Lujzou, 
Jánosom a 
Máriou.

Lívia Serényi 
a Ján Esterházy so 
synom Jánoskom.

Mladý Ján 
Esterházy.
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III. POLITICKÝ LÍDER

Vďaka svojim rečníckym schopnostiam a ovládaniu 
jazykov bol v  roku 1931 zvolený za predsedu Ligy 
maďarskej spolupatričnosti v Československu. Na 
svojej okružnej ceste po krajine sa počas snemov Kra-
jinskej kresťansko-sociálnej strany viackrát vyjadril, 
že hlavným motívom jeho činnosti je zabezpečenie 
existencie, šťastia a rozvoja Maďarov v Českosloven-
sku. Na návrh jedného zo zakladateľov strany Gej-
zu Szülőa, Jána Esterházyho dňa 14. decembra 1932 

zvolili za predsedu Krajinskej kresťansko-sociálnej 
strany. Vo svojom programovom prejave povedal: 

„Pripojili nás k cudziemu štátu bez toho, aby sa nás 
spýtali, [...] preto právom očakávame, aby následníc-
ke štáty svoje sľuby, ku ktorým sa zaviazali v mierovej 
zmluve, stopercentne dodržali a zaručili nám práva, 
ktoré nám náležia.“1

Ako opozičný politik vždy v medziach zákona 
a odvolávajúc sa na právo národov na sebaurčenie 
a na ústavu ČSR, presadzoval právo maďarskej ko-
munity na sebaurčenie, úplnú autonómiu Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi a zabezpečenie ich národného, 
náboženského a kultúrneho rozvoja. V jeho politike 
postavenej na základe ochrany menšín a sociálnych 
princípov sa riadil sociálnym učením Cirkvi obsiah-
nutým v pápežských encyklikách Rerum Novarum a 
Quadragesimo Anno a neustále mal na zreteli uplat-
ňovanie kresťanských a národných princípov. Počas 
celoštátnej, okružnej cesty po zvolení za predsedu 
strany rokoval s vysokopostavenými hodnostármi 
Katolíckej cirkvi, s biskupom Košickej diecézy Jo-
zefom Čárským, s biskupom Spišskej diecézy Jánom 
Vojtaššákom a s gréckokatolíckym biskupom Pavlom 
Petrom Gojdičom, s ktorými následne priebežne ro-
koval o otázkach cirkevnej politiky.

1  Prágai Magyar Hírlap, 29. 6. 1933.

V roku 1935 
na ľudovom 
zhromaždení 
v Želiezovciach.

Na majálese 
v Jelenci v kruhu 
mládeže.
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Po parlamentných voľbách 
v roku 1935 sa stal za mesto Ko-
šice poslancom národného zhro-
maždenia v  Prahe. Vo svojich 
pravidelných a   dôkladne pri-
pravených prejavoch požadoval 
rovnoprávnosť „pôvodných oby-
vateľov“ Slovenska ( Slovákov, 
Maďarov, Nemcov...) a na zák-
lade predkladaných faktov kri-
tizoval jestvujúcu politickú prax, 
ktorá bola nielen protimenšinová, 
ale postihovala aj Slovákov. Na-
priek tomu ho prezident Beneš 
považoval za spoľahlivého poli-
tika a ponúkol mu post ministra 
bez kresla. Esterházy ponúknutú 
funkciu odmietol s tým, že naj-

prv musí československá vláda urobiť také rozhodnu-
tia, ktorými si získa dôveru maďarskej menšiny. Po 
zjednotení dvoch maďarských strán (Krajinskej kres-
ťansko-sociálnej strany a Maďarskej národnej strany) 
v roku 1936 stal sa výkonným predsedom Zjednotenej 
maďarskej strany. Odvtedy sa jeho aktivity v oblasti 
obhajoby menšín ešte zintenzívnili.

Po Mníchovskom diktáte v roku 1938, v dôsledku 
ktorého boli územia Československa, obývané su-
detskými Nemcami pripojené k Nemecku, politickí 
predstavitelia Maďarov na čele s Esterházym vyzý-
vali k zachovaniu pokoja a pasivity. Vďaka tomu na 
územiach obývaných Maďarmi nedošlo k atrocitám 
a vyhláseniu mimoriadneho stavu. Na maďarsko-čes-
koslovenských rokovaniach pred Prvou viedenskou 
arbitrážou, ktorá rozhodla o južnej hranici Českoslo-
venska, sa Esterházy síce nezúčastnil, ale vyslovil sa 
v záujme spravodlivejšieho vytýčenia maďarsko-slo-
venskej hranice. Po Viedenskej arbitráži sa mohol 
stať členom hornej komory Maďarského parlamen-
tu a zastávať post ministra bez kresla, ale na veľké 
prekvapenie mnohých pri odovzdávaní Košíc ako 
poslanec československého parlamentu zvolený za 
toto mesto oznámil, že zostáva na Slovensku a bude 

zdieľať spoločný osud s  takmer 70 tisíc Maďarmi, 
ktorí tu zostali. Vo svojom prejave v Košiciach žiadal 
od maďarskej vlády zákonné a spravodlivé zaobchá-
dzanie so Slovákmi, ktorí sa dostali do Maďarska, 
s rešpektovaním ich národnostných práv. Po Vieden-
skej arbitráži a  počas celého obdobia druhej svetovej 
vojny bola pre Esterházyho táto téma veľmi dôležitá 
a často sa k nej vracal a vyzýval maďarskú vládu na 
zabezpečenie práv Slovákov. Jeho sestra Lujza po tra-
gickej udalosti zastrelenia nepočujúceho slovenského 
dievčaťa Márie Kokošovej maďarskými žandármi 
v Šuranoch na Vianoce 1938 protestovala u maďarskej 
vlády a tento zločin ostro odsúdila. Ján Esterházy sa 
s jej stanoviskom plne stotožnil. 

Po vyhlásení samostatného Slovenského štátu 14. 
marca 1939 sa ako jediný predstaviteľ Maďarskej stra-
ny stal poslancom parlamentu, kde dôsledne pre-
sadzoval rešpektovanie záujmov a práv maďarskej 
menšiny. V tomto období sa naplno rozvinula jeho 
činnosť kresťanského po-
litika. Ako mecenáš kul-
túry pomáhal pri vydá-
vaní mnohých publikácií. 
Založil vydavateľstvo a   
galériu umenia, obno-
voval činnosť kultúrnych 
spolkov, organizoval po-
skytovanie podpory chu-
dobným a  znevýhodne-
ným, začal budovanie 
siete Maďarských domov. 

Lívia Serényi a 
Ján Esterházy 
so svojimi 
deťmi Alicou 
a Jánoskom.

Rodina 
Esterházyovcov 
v parku kaštieľa 
vo Veľkom 
Záluží. Zľava: 
Lívia Serényi, 
Ján Esterházy, 
Lujza Esterházy, 
Franciszek 
Mycielski, 
Ełżbieta 
Tarnowska.

Esterházy počas 
príhovoru 
v budapeštianskom 
rozhlase.
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Vyhlásil program Maďarskej rodiny, 
v rámci ktorého z Maďarskej strany 
na Slovensku vybudoval spoločenstvo 
ľudí bez ohľadu na rasu, svetonázor 
a politickú príslušnosť. 

Vďaka tomu v  nej mohli získať 
priestor a pomoc aj prenasledovaní Slováci, Nemci a 
Židia. Odmietol vydať zoznam členov strany, a tak 
mu úrady nedokázali zabrániť v poskytovaní podpory 
nemaďarským členom strany.

Po vypuknutí 2. svetovej vojny vyzýval k nasle-
dovaniu hlasu svedomia. On sám, a jeho strana sa 
aktívne podieľali na zabezpečovaní prijímania poľ-
ských utečencov v Maďarsku, kvôli čomu ho dali 
pod policajný dohľad. Maďarov žijúcich na Sloven-
sku mal rád a chránil ich ako vlastnú rodinu, ale pri 
každej možnej príležitosti pripomínal spoločný zápas 
Slovákov a Maďarov o svoje práva v predvojnovom 
Československu, pričom sa odvolával na historic-
ké maďarsko-slovenské bratstvo. Z tohto stanoviska 
vychádzali aj výzvy na rešpektovanie práv Slovákov 
v Maďarsku po viedenskej arbitráži. Konkrétnymi 
činmi podporoval aj spoločenský a politický rozvoj 
Slovákov žijúcich v Maďarsku. Vo svojich prednáš-
kach a článkoch opakovane poukazoval na nespo-
chybniteľný fakt spoločného osudu národov strednej 
Európy a ich vzájomnej odkázanosti. 

Vo svojich oficiálnych prejavoch heslom 

„Naším znamením je kríž” 

vyjadroval presvedčenie protikladné k  ideológiam 
nacizmu a komunizmu, ktoré popierali Evanjelium. 
Niekoľkokrát sa spolu so svojou stranou dištancoval 
od ideológie a politického smerovania národného 
socializmu. Patril medzi tých niekoľko poslancov 
slovenského parlamentu, ktorí sa pravidelne ozývali 
proti neprávostiam a nespravodlivostiam páchaným 
štátnymi orgánmi. 

Po vládou schválených protižidovských opatre-
niach sa 15. mája 1942 dostal do parlamentu návrh 
ústavného zákona č. 68 umožňujúci deportáciu Ži-
dov z územia Slovenska do Nemecka a na memecké 
okupované územia. Esterházy vyznávajúci základné 
hodnoty kresťanstva a odvolávajúci sa na svoju kato-
lícku vieru ako jediný z prítomných parlamentných 
poslancov nehlasoval za zákon, ktorý nazval „bez-
božným a neľudským“. Od tej doby bol ako poslanec 
už len ako-tak tolerovaným a priebežne sledovaným 
opozičným poslancom. Napriek tomu zachraňoval 
životy stoviek jednotlivcov a rodín prenasledovaných 

S manželkou 
a deťmi 
vo svojom 
automobile 
značky Mercedes.

V kruhu svojho 
milovaného ľudu 
v Podzoborí.

Slávnostný 
príhovor pri 
otváraní 
kultúrneho domu 
v Jelšovciach 
v roku 1935.
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kvôli židovskému pôvodu, pomáhal im pri ich úteku 
do Maďarska a tým im dával šancu na prežitie. Kvôli 
zachraňovaniu ľudí mu v kaštieli vo Veľkom Záluží 
Nemci niekoľkokrát vykonávali domovú prehliad-
ku. V roku 1943 ho bratislavský parlament obvinil 
z hanobenia Slovenskej republiky a zbavil poslanec-
kej imunity aj poslaneckého mandátu. Následne ho 
postavili pred súd, ktorý ho v prvom stupni odsúdil 
na polročné väzenie.

V roku 1944 protestoval proti okupácii Maďarska 
Nemeckom v memorande, ktoré poslal predstavite-
ľom západných veľmocí. Keďže svoju stranu odmietol 
pretransformovať na Stranu šípových krížov, vláda 

„Nilašovcov“ ho dala pred Vianocami 1944 v Buda-
pešti zatknúť a pod hrozbou smrti donútila vzdať sa 
funkcie predsedu strany. Po odstúpení z funkcie sa 
mohol vrátiť do Bratislavy, kde ho jeho strana opäť 
jednohlasne zvolila za svojho predsedu. V posledných 
mesiacoch nemeckej okupácie Gestapo vydalo naňho 
zatykač a preto sa musel ukrývať. Mal síce možnosť 
utiecť na Západ, ale rozhodol sa zostať vo svojej vlasti.

IV. MUČENÍK – SVEDOK

Kaštieľ Esterházyov-
cov vo Veľkom Záluží 
bol po skončení vojny 
zdevastovaný, vyrabo-
vaný a   neskôr zoštát-
nený. V tom, že Ester-
házy videl svoj rodný 
dom a svojich blízkych 
naposledy počas svojej 
návštevy doma na Veľký piatok, keď ich pred prichá-
dzajúcimi sovietskymi vojskami schovávala vo svojej 
pivnici miestna slovenská žena Verona Moravčíko-
va, sa skrýva určitá symbolika. Jeho manželka Lívia 
s dvomi deťmi ešte pred príchodom sovietov odišla 
do Budapešti, staršia sestra Lujza odišla kvôli prena-
sledovaniu po vojne do Francúzska, kam ju onedlho 
nasledovala aj ich matka Elżbieta Tarnowska-Es-
terházy. Mladšia sestra Mária Esterházy-Mycielska, 
ktorá sem ušla z Poľska, sa so svojimi piatimi deťmi 
musela schovávať v komore domu pre služobníctvo. 
Esterházyho zatkli sovietske vojská prichádzajúce do 
Bratislavy, ale po dvanás-
tich dňoch väznenia ho 
prepustili. Obrátil sa na 
komunistického povere-
níka vnútra Gustáva Hu-
sáka, aby s ním rokoval 
a protestoval proti proti-
maďarským opatreniam 
novovzniknutej česko-
slovenskej vlády. Husák 
ho dal zatknúť a neskôr 
ho odovzdal sovietskej 
tajnej polícii prostred-
níctvom agentov NKVD. 
Esterházyho v  júli 1945 
spolu s  viacerými brati-
slavskými Maďarmi od-
vliekli do Sovietskeho 
zväzu, kde strávil rok v   

S deťmi svojej 
mladšej sestry 
Márie v Poľsku.

Väzenská 
fotografia Jána 
Esterházyho 
a dobová 
fotografia jeho 
sestry Márie.

Vchod do 
väzenskej 
pevnosti 
v Leopoldove 
nazývaný 
„pekelnou 
bránou“.
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obávanom moskovskom väzení na Lubianke, kde ho 
kruto mučili a vypočúvali. Na základe falošných ob-
vinení ho napokon odsúdili na desať rokov nútených 
prác. Svoj trest si musel odpykať v pracovných tábo-
roch na Sibíri. V tamojších neľudských podmienkach 
ochorel na vážnu, život ohrozujúcu pľúcnu chorobu 
(sibírske TBC). 

Medzitým ho dňa 16. septembra 1947 Národný 
súd v Bratislave v neprítomnosti („in contumaciam“) 
na základe falošných obvinení odsúdil na trest smrti 
obesením za vlastizradu a kolaboráciu s  fašizmom. 
Za účelom vykonania rozsudku československá vlá-
da požiadala o jeho vydanie zo Sovietskeho zväzu. 
Sovietske úrady Esterházyho v apríli 1949 vydali a 
v Čiernej nad Tisou ho v kritickom stave odovzdali 

československým orgánom vnútra. Jeho 
rodine a priateľom sa podarilo dosiah-
nuť, že vykonanie rozsudku najprv odlo-
žili, neskôr na základe žiadosti o milosť 
mu prezident republiky Klement Got-
twald „z milosti“ zmenil trest smrti na 
doživotný trest odňatia slobody. Násled-
ne bol väznený takmer vo všetkých poli-
tických väzniciach Československa. 

Medzičasom sa mu rodina roztratila 
po svete, kontakty s ním udržiavala len 

jeho mladšia sestra Mária formou nepravidelne do-
voľovanej korešpondencie a občasných návštev. V ne-
vykurovaných väzniciach sa jeho vážne ochorenie stá-
le zhoršovalo. Lekársku starostlivosť nedostal, jeho 
žiadosť o amnestiu zamietli s odôvodnením, že jeho 
prevýchova sa ešte neskončila. Do jeho kádrového 
spisu zaznamenali, že naďalej „trvá na svojich starých, 
utkvelých predstavách“, čiže na svojej katolíckej viere 
a viere vo víťazstvo pravdy. 

V roku 1956 sa dozvedel o smrti svojej matky a o 
porážke maďarskej revolúcie. Jeho zdravotný stav sa 
začal následne prudko zhoršovať, čo však jeho väz-
niteľom nebránilo obrať ho o jeho posledný osobný 
majetok (teplý odev, modlitebnú knižku, listy a fo-
tografie jeho blízkych), ktoré poslali zabalené jeho 
sestre bez akéhokoľvek komentára. Zamietli aj jeho 
poslednú vôľu, aby ho previezli do nitrianskej väz-
nice, lebo chcel zomrieť vo svojej rodnej zemi. Jeho 
pozemské utrpenie sa skončilo 8. marca 1957, keď 
zomrel vo väzení v Mírove na Morave v chýre svätosti. 
Jeho rodine nevydali ani len jeho telesné pozostat-
ky. Jeho dôstojný pohreb sa mohol uskutočniť až na 
70. výročie vynesenia rozsudku trestu smrti a na 60. 
výročie jeho smrti.

Zápisky 
Esterházyho po 
návrate z gulagu 
v modlitebnej 
knižke Ottokára 
Prochászku 
Svätá Krížová 
cesta. Väznica 

politických 
väzňov 
v Mírove

Veronika 
Moravčíkova, 
pracovala 
na majetku 
Esterházyovcov. 
V r. 1945 r. 
ukryla rodinu 
Jána Esterházyho 
pred sovietmi. 
Aj neskor 
podporovala jeho 
sestru Máriu.
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V. V KRISTOVÝCH ŠĽAPAJÁCH

Esterházy síce mohol viackrát ujsť pred hrozným 
utrpením, ktoré naňho čakalo, ale vždy sa rozhodol 
vydržať pre pravdu a vernosť vlasti. Napísal: „Ani 
chvíľu som sa tou myšlienkou nezaoberal, lebo som 
bol neoddeliteľne spojený so zemou, na ktorej sa hoj-
dala moja kolíska, ktorej osud a blahobyt boli neod-
deliteľne spojené s najtajnejšími zákutiami môjho 
srdca, duše, celej mojej bytosti, osobnosti, všetkých 
mojich myšlienok, túžob a nádejí“.2

Jeho odhodlanosť vyplývala z eticky odôvodne-
ných rozhodnutí a vedomého vyrovnania sa s osu-
dom. Od Maďarov, ktorí zostali spolu s ním na Slo-
vensku, žiadal 

„aby ani na okamih nestrácali zo zreteľa veľ-
ký poklad našich sŕdc a duší, našu národnú 
identitu a vieru v Ježiša Krista. Uchráňme 
a zachovajme si ich, lebo sú jedinou pozi-
tívnou hodnotou, ktorú nám nikto nemô-
že vziať a ktorej zázračná sila nám pomôže 
prekonať najťažšie útrapy“.3

Počas celého života musel skutočne čeliť mnohým 
a čoraz väčším utrpeniam. O tom, ako tieto skúšky 
prijímal s pokojom v duši a s odovzdaním sa do Bo-
žej vôle, vypovedá viacero listov a záznamov. Svojej 
sestre Lujze po návrate zo Sovietskeho zväzu napísal 
z bratislavskej infekčnej nemocnice: 

„Koncom vojny, približne v čase, keď začali ob-
liehať Budapešť, som sa začal modliť, aby mi dobrý 
Boh umožnil, aby som sa za cenu utrpenia a stráda-
nia mohol stať hodným nasledovať Ho. A keďže som 
Ho o to žiadal, za to som sa k Nemu modlil, keď ma 
Rusi odviezli - a potom aj neskôr, bol som úplne po-
kojný. A keď som cítil, že moja situácia je už naozaj 
veľmi zlá, jednoducho som si povedal, že nesmiem 

2  Új Hírek, Bratislava, 6. 10. 1938, 1.
3  Új Hírek, Bratislava, 1940. Vianočné vydanie, 1.

prepadnúť zúfalstvu a musím sa tešiť, lebo 
Pán Boh vypočul moje prosby.“4

Vedel, že služba svojho blížneho si bude 
vyžadovať obete a čím viac sa jeho ľud trápil, 
o  to odhodlanejšie niesol kríž jeho utrpe-
nia. Znášanie utrpenia iných uňho začalo 
už vo vzťahu k jeho najbližším. Po zatknutí 
v Bratislave mal v tajne zriadenom väzení 
v pivnici Riaditeľstva železničnej spoloč-
nosti na Kempelenovej ulici nasledovný zá-
žitok: „Ešte keď som sedel v pivnici na Kempelenovej 
ulici a spoznával som systém svojich hostiteľov (čiže 
hladovanie, rôzne formy fyzického násilia – pozn. 
red.), s hrôzou som rozmýšľal o tom, že aj vy by ste 
sa mohli dostať do podobnej situácie. Ver mi, nao-
zaj som takmer zošalel, keď som si pomyslel, že by 
aj deti mohli zakúsiť také trápenie. Modlil som sa 
a prosil najmilosrdnejšie Srdce Pána, aby vás ochrá-
nilo. Moja starosť o vás a o deti bola strachom otca, 
rodiča o svoje nevinné deti.“5

 Uväznený Esterházy sa teda veriac v Božie milo-
srdenstvo modlil za svojich blízkych a svojím osudom 
akoby na seba prevzal aj ich utrpenie. Z toho istého 

4 List Jánosa Esterházyho staršej sestre Lujze 16. VI. 1949.
5 Tamtiež.

Priame svedkyne 
utrpenia Jánosa 
Esterházyho – 
jeho staršia sestra 
Lujza a mladšia 
sestra Mária 
v roku 1964 vo 
Francúzsku.

Kristova tvár 
vytvarovaná 
z väzenského 
chleba vo väznici 
v Mírove, 
ktorú zachoval 
Esterházyho 
spoluväzeň 
Jan Janků.
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dôvodu na seba vzal aj falošné obvinenia svojho pro-
cesu v Moskve, kde sa mu vyhrážali, že ak nepodpí-
še spis s obžalobou, dovlečú tam aj jeho blízkych. S 
rovnakou zodpovednosťou, akú pociťoval voči svojim 
deťom a rodine, pristupoval aj k spoločenstvu Maďa-
rov na Slovensku, ktorého členov dôsledne oslovoval 
ako svojich bratov a sestry. V podobnom duchu sa 
správal aj v mnohých zajateckých táboroch a väze-
niach. V čase krutého zaobchádzania v Sovietskom 
zväze si nanovo uvedomil silu viery v Krista a mod-
litby, vďaka ktorej dokázal prežiť aj v tých najneľud-
skejších väzenských podmienkach.

Po odsúdení v Moskve v roku 1946 ho vo väzen-
skom vagóne transportovali do zajateckého tábora 
Kňažpogost neďaleko dnešného mesta Jemva v se-
vernej Sibíri. V denníku jeho sestry Márie sa o jeho 
transporte môžeme dočítať nasledovné: „Cestou mu 
spoluväzni všetko ukradli, takže do tábora prišiel 
celkom nahý, len v obdratom vojenskom kabáte. Jeho 
druhovia boli všetci notorickými zločincami.“6

6 Molnár, Imre: Kegyelem életfogytig/Omilostený na smrť. Dokumenty 
utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-
Mycielskej METEM, Szeged, 2008, 45.

Obratý o celý svoj pozemský majetok 
musel svoj život v zajateckom tábore 
na Sibíri začať odznova. Jediné, čo 
mu nemohli vziať, bola jeho katolíc-
ka viera. Jasne to vyznieva aj z jeho 
prvého listu, ktorý jeho rodina do-
stala a z ktorého sa až dva roky po 
jeho odvlečení dozvedeli o jeho osu-
de a mieste pobytu. Správa bola na 
lístku, ktorý prišiel na jeseň 1947 cez 
Poľsko a na ktorom bol po poľsky 
napísaný text: „János žiada, aby ste 
povedali jeho matke (Etuši a jeho 
deťom – Jánosovi, Alici a Lulu) že 
som zdravý. Dostal som 10-tku. 
Prosím o pomoc. Možno by mi Cesia7 mohla po-
môcť dostať sa von. Svoju vieru som nestratil. Pomá-
ha mi tu Pán Boh a všetci naši svätí. Modlím sa za 
vás všetkých. Žehnám vám a všetkých vás objímam. 
Bibi.”8 (Bibi – familiárna prezývka Jána Esterházyho 
z detstva – pozn. red.) Esterházy ešte aj vo svojom 
odkaze z gulagu na krutej Sibíri dbal, aby svojich 
blízkych utešil, modlil sa za nich a všetkým odká-
zal, aby sa oňho nestrachovali. Hoci aj tí, čo zostali 
doma, sa mali čoho obávať. Mihály Csáky, jeden 
z bratislavských Maďarov, ktorého odvliekli spolu 
s nimi, a ktorému sa takmer zázrakom podarilo vrátiť 
zo Sibíri domov, si na obdobie väzenia v Sovietskom 
zväze spomína takto: 

„Panovali tam nepredstaviteľne zlé pomery. Zajat-
ci zo strednej Európy tam postupne strácali aj po-
slednú iskierku nádeje - niekto skôr, niekto neskôr, 
ale všetci postupne strácali svoju ľudskú podstatu 
a fyzicky aj psychicky upadali. Nie však Esterházy. 
Čím viac ostatní klesali, on tým viac stúpal. Rástol 
zo dňa na deň a z verejného činiteľa sa stal človekom 
v tom najušľachtilejšom zmysle. Jeho osud bol rov-
nako biedny ako osudy ostatných, ale napriek tomu 
vždy nachádzal spôsoby, ako im pomôcť, delil sa 
s nimi o svoj skromný obed, radil im a bol im vzo-

7 Príbuzná žijúca na Západe.
8 Tamtiež, 29.

Väznica v Ilave.

Kartu – ako prvý 
znak života z 
lágru rodina 
dostala len 
na jeseň 1947, 
cez Polsko.



2726

rom. Zbavil sa ľudských slabostí a zaujímal sa len o 
vyššie, posvätné ciele.“9 

Esterházyho v sovietskych pracovných táboroch 
zaujímal viac duševný stav jeho spoluväzňov než kru-
té podmienky. Hoci sám sa ocitol na prahu smrti, 
predsa mu zostávali sily na to, aby sa modlil za svo-
jich druhov, aby ich utešoval a povzbudzoval. Jeden 
z jeho spoluväzňov ho prirovnal k nevinne trpiacemu 
Ježišovi Kristovi10. Mihály Csáky o ňom napísal, že 
aj uprostred neľudských podmienok 

„svoju hlbokú kresťanskú vieru, neochvejné 
maďarské presvedčenie a nekonečnú dôve-
ru vo víťazstvo pravdy“ využil „na utešovanie 
a pozdvihnutie svojich spoluväzňov“.

V marci 1948 ho s  ťažkou tuberkulózou, prede-
ravenými pľúcami a s otravou olovom previezli do 
nemocničného tábora v Sangorodok-Protoku, kde 

„…ležal zavšivavený na holej prični a behali po ňom 
potkany. S vysokou teplotou, hladný a bez liekov.“11 
Ťažko chorému Esterházymu na pokraji smrti hla-

9 Csáky, Mihály: Hősiesség a XX. Században/Heroizmus v 20. storočí. 
Új Hungária, 1959. V. 30, 1.

10 Hetényi, József: A magyarok szenvedő Krisztusa volt/Bol trpiacim 
Kristom Maďarov, In: Molnár, Kegyelem, 156.

11 Tamtiež.

dom pomohla prežiť v neľudských podmienkach lágra 
Božia Prozreteľnosť: 

„V zime 1947 sa v  táborovej nemocnici spriatelil 
s  istým poľským profesorom z Grodna. Starý pán 
trpel na srdcovú chorobu. János sa oňho staral a po 
jeho smrti napísal list jeho manželke. Žena posiela-
la mužovi balíky, o ktoré sa vždy podelil s Jánosom. 
Vdova sa mu poďakovala za list a balíky naďalej po-
sielala, ale už Jánosovi. Posielala mu masť, maslo, 
cukor, cibuľu a pod. a to ho udržalo pri živote“ – píše 
vo svojom zápisníku jeho sestra Mária.12

Zo spomienok jeho spoluväzňa v lágri Józsefa He-
tényiho pochádzajúceho zo župy Vaš sa dozvedáme, 
že Esterházy znášal utrpenia napriek svojmu „zúfa-
lému fyzickému stavu“... „vychudnutý na kosť a kožu, 
s úžasnou trpezlivosťou“ a napriek vážnej pľúcnej 
chorobe „z neho vyžarovala duševná sila“. Nikto ho 
nikdy nepočul sťažovať sa. „Ako dobrý otec“ – keď 
mu to sily dovoľovali, okamžite sa pustil do výchovy 
a vzdelávania svojich mladých spoluväzňov. Ester-
házy si po návrate do Československa počas jednej 
z návštev vo väzení zaspomínal na svojich druhov 
v lágri takto: „Vládlo medzi nami pravé priateľstvo 
a láska. Bol som najstarší a každý ma volal Jánoš báči 
(slov. ujo Janko). Veľmi som si ich obľúbil – a bolo mi 
veľmi ťažko, keď som ich opúšťal.“13

12 Molnár, Kegyelem, 46.
13 List Jánosa Esterházyho.

Poľskí gorali 
v Krakove pred 
slávnostným 
otvorením 
beatifikačného 
procesu Jána 
Esterházyho. Mapa sovietských 

gulagov za 
polárnym 
kruhom. Lágre, 
v ktorých bol 
väznený Ján 
Esterházy, sa 
nachádzajú 
v krúžku. 
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Niet sa čo čudovať, veď Ján svo-
jich spoluväzňov nielen láskavo 
a pozorne vychovával a   ute-
šoval, ale v   prípade potrebyl 
sa s nimi delil aj o svoj prídel 
chleba, hoci okrem politických 
väzňov a   vojnových zajatcov 
boli v   tábore aj mnohí zlo-
činci, ktorých prítomnosť mu 
spôsobovala ďalšie utrpenie. 

„Nadávali, preklínali, rozprá-
vali vulgárnosti a Jánosovi sa 
posmievali za to, že sa modlil“. 
Nakoniec si aj strážcovia vši-

mli, ako často sa modlí, ale neubližovali mu - mys-
leli si, že je kňaz. „Len sa priznaj, že si báťuška, nič 
sa ti nestane.“ 

„Nie som báťuška, ako by som ním mohol byť, veď 
mám ženu a deti.“ „Zato ešte môžeš kľudne byť báťu-
ška, len to nepopieraj!“ Nevedeli pochopiť, že ak nie je 
kňaz, prečo sa toľko modlí. – zapísala si do denníka 
po jednom z rozhovorov s bratom jeho sestra Mária.14

Kým sám čakal na smrť, modlil sa deviatnik za 
umierajúceho mladého muža lotyšského pôvodu, 
ktorý ležal vedľa neho a už sotva javil známky ži-
vota. Preto už nik o neho nejavil záujem. Ale vďa-
ka Esterházyho modlitbám, vychádzajúcim z jeho 
srdca plného hlbokej viery, doslova vstal z mŕtvych. 
Po ukončení deviatnika sa mu náhle vrátilo zdravie 
a dokonca sa dožil aj radostného návratu z gulagu 
domov.15

Keď na žiadosť československej vlády sovietske 
úrady Esterházyho vydali, mal pocit, že nadišla hodi-
na jeho oslobodenia. Jeho radosť z návratu do rodnej 
vlasti nemohlo pokaziť ani to, že sa doma dozvedel 
o treste smrti, na ktorý ho odsúdili počas jeho ne-
prítomnosti. Do svojej novej modlitebnej knižky si 
o tom zapísal len toľko: „Je to čudný pocit, ale vôbec 
ma to nerozrušilo“ – akoby tým chcel naznačiť istotu, 
že jeho osud nie je v rukách ľudí, ale v rukách Božích. 

14 Tamtiež, 49.
15 List Jánosa Esterházyho.

Jeho vzhľad sa natoľko zmenil, že ho nespoznala ani 
vlastná sestra Mária, ktorá však nespoznávala ani 
prerod, ktorý nastal v duši jej brata: 

„Muž, ktorý sa vrátil, už nie je tým mužom, ktoré-
ho odvliekli. Je to celkom iný človek, je medzi nimi 
nebotyčný rozdiel. Je šľachetnejší, disciplinovanejší, 
ťažko skúšaný utrpením, nad ktorým s Božou po-
mocou zvíťazil. Celým svojím bytím sa sústreďuje na 
Boha. Je to stopercentný muž, stopercentný katolík. 
Ako som ho len mohla spoznať, keď mu mnohé utr-
penia, ktorými prešiel, celkom zničili jeho fyzickú 
podobu.“16

Na základe jeho žiadosti o milosť mu vykonanie 
trestu smrti o rok odročili a na krátky čas sa dostal 
aj do nemocnice. Ani vtedy, pod ťažkým bremenom 
prežitého utrpenia a hrôz, sa nevzdal a nevyužil mož-
nosť úteku na Západ. Jeho sestra o  tom do svojho 
denníka stručne zapísala: 

„Po zotmení sa mal nebadane vytratiť z nemocni-
ce, kde ho mal čakať Jimmy s autom (anglický dip-
lomat – pozn. red.) a odviezť ho do Viedne. (...) Ale 
János nechcel. Je taký šťastný, že je doma, že nič iné 
ho nezaujíma. Chápem ho, lebo cítim to isté.“ Ne-
skôr doplnila: „Kiež by som ho nebola chápala! Mala 
som ho presvedčiť! Keby som bola bývala dostatočne 
energická, možno by bol odišiel...17

16 János Esterházy węgiersko - polski męczennik, METEM, Budapest - 
Warszawa, 2014, 43.

17 Molnár, Kegyelem, 56.

József Hetényi, 
spoluväzeň 
Esterházyho 
v gulagu.

Katyň. 
Jedným bodom 
obžaloby počas 
moskovského 
procesu 
s Esterházym 
bolo, že odsúdil 
masaker 
na poľsých 
dôstojníkoch 
v Katyni.
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Pre Esterházyho to bolo jedno z najťažších rozhod-
nutí. Bol ťažko chorý, kvôli tuberkulóze, ktorou sa 
nakazil na Sibíri, mal obojstrannú pľúcnu kavernu 
a keďže bol právoplatne odsúdený na trest smrti, mu-
sel si vybrať medzi alternatívou života alebo smrti. Ak 
odíde, možno ho dokážu v švajčiarskom sanatóriu 
respiračných chorôb vyliečiť. Ak zostane, čaká ho 
poprava alebo pomalé a bolestivé umieranie. Napriek 
tomu sa rozhodol zostať verný svojim predtým vy-
sloveným a teraz vo všetkých ohľadoch potvrdeným 
slovám: „Z našej histórie sme sa už naučili, že víťazia 
len úsilia, ktoré majú svojich mučeníkov.“18

Po tom, čo mu trest smrti zmenili na doživotný 
trest odňatia slobody, súd určil dátum nástupu do 
výkonu trestu 26. apríla 1950 bez toho, aby mu za-
počítali roky strávené vo väzení v Sovietskom zväze. 
Doživotný trest mu po viacerých zamietnutý žia-
dostiach o amnestiu v roku 1955 skrátili na 25 rokov. 
Mária sledovala postupné zhoršovanie zdravotného 
stavu brata a zúfalo písala svojej sestre Lujze: „Za šesť 
týždňov schudol 6 kg, má sotva 47 kíl! Dokedy to 
asi vydrží v takomto tempe!? To je už naozaj priveľa. 
Ako ho len môžu toľko trápiť?19 Ďalšími žiadosťami 
o milosť sa pokúšala dosiahnuť zmiernenie (pozasta-
venie) jeho trestu, ale bezúspešne. Mária bola trp-
ko sklamaná zo systému, komunistických inštitúcií 
a ponižovania a v liste napísala:

„Nič, absolútne nič sa nedá robiť v tomto režime, 
ktorý si myslí, že milosť nie je vyjadrením súcitu, a že 
jej udelenie je možné len vtedy, ak trest splnil svoju 

18 Esti Újság, 14. 5. 1939, 1.
19 Molnár, Kegyelem, 87.

výchovnú funkciu – ale u Jána Esterházyho k tomu 
ešte nedošlo – toto mi doslova napísali v odpovedi 
na jednu z mojich žiadostí. Pán Boh vie, čo robí – ale 
je hrozné čo len pomyslieť, ako veľmi sa za takýchto 
okolností trápi.“20

Ťažko chorý Esterházy musel bez lekárskej sta-
rostlivosti pokračovať vo svojej kalvárii po českoslo-
venských väzniciach. Pokusne mu síce dávali nejaké 
lieky, ale keďže boli znečistené, pľúcam veľmi nepo-
mohli, zato mu zničili žalúdok. Občas mu povolili 
potravinový balíček, ale knihy zakázali. Namiesto 
toho ho odsúdili na samoväzbu, lebo sa „napriek roz-
kazu zdržiaval v cudzích celách“.21 Jeho spoluväzni 
z Leopoldova rozprávali, že Esterházy sa zdržiaval 
v cudzích celách vtedy, keď tam väznení kňazi pota-
jomky slúžili omšu väzňom. 

Zatknutý kňaz z  Neniniec otec Károly Lénár 
o pobyte vo väzení povedal: „Stretol som sa s ním 
v Leopoldove vo väzenskej nemocnici. Aj tam bol 
príkladom pre ostatných. V tajnosti sme slúžili sv. 
omše na železnej väzenskej posteli a namiesto kali-
cha sme mali hrdzavú lyžicu. Strážcovia, ktorí mali 

20 Tamtiež, 104.
21 Molnár, Imre: Esterházy János élete és mártírhalála/ Život a mučenícka 

smrť Jánosa Esterházyho. Méry-Ratio, Budapešť, 2010, 346.

Sibírske lagre 
Esterházy 
nazýval 
„ľadovým 
peklom”. Väzenie Plzeň 

– Bory kde v 
r. 1955, počas 
všeobecnej 
amnestie, 
prepustili 
z väzenia 
väšinu väzňov. 
Esterházy, ktorý 
bol už oblečený 
do civilu, sa 
musel vrátiť od 
brány do cely.
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v sebe viac súcitu, nám prepašovali víno 
a naši najspoľahlivejší civilní spoluväzni 
– na čele s grófom Esterházym – rozná-
šali ostatným väzňom Oltárnu sviatosť.“22

Dosvedčil to aj slovenský kresťanský 
disident a neskôr politik František Mik-
loško, ktorý od uväzneného slovenského 
katolíckeho kňaza Jána Mastiliaka počul, 
že po tajných svätých omšiach premenený 
chlieb (Sviatosť oltárnu – pozn. red.) dali 

do úschovy ťažko chorému Esterházymu. Ak v cele 
počul z úst väzňov vulgárne slová, ak mohol, radšej 
vyšiel z cely a zdržiaval sa na chodbe, aby «Svätý 
Chlieb» nemusel byť v spoločnosti vulgárne rozprá-
vajúcich väzňov.”23 Mária bola doslova ohromená, 
s akým pokojom a zmierením v duši brat znáša svoje 
utrpenie. Vo svojich listoch viackrát poznamenala, 
že už samotnú duševnú silu svojho brata považuje 
za zázrak. Nevidela na ňom ani náznak hnevu alebo 
túžby po pomste: 

„Spýtala som sa ho, či necíti nenávisť alebo túžbu 
po pomste voči tým, ktorí mu spôsobujú toľko utrpe-
nia. «Tak počúvaj! Prečo? Všetko je dobre tak, ako to 
chce Pán Boh. Ak to považuje za dobré On, tak je to 
dobré aj pre mňa. Kto som ja, aby som sa búril proti 
vôli Pána Boha?» V tom momente som mala chuť 
pobozkať mu ruku. A ako dobre si predtým pamätal 

každú urážku!“24

Po jednej náv-
števe o  osude svoj-
ho brata povedala: 

„Chudák, jedno-
ducho tam umrie 
od hladu, smädu 
a  zimy, a  nedá sa, 
absolútne sa mu 
nedá pomôcť... Te-
raz som po prvý-

22 Mons. Károly Lénár, Krisztus bátor hitvallója/Odvážny vyznávač 
Kristovej viery. Pázmáneum, Dunajská Streda, 2009.

23 Mikloško, František: Aristokrati. Náš život č. 6, 1991, 545.
24 Molnár: Kegyelem, 47.

krát pochopila slová: «Bojte 
sa tých, ktorí nezabíjajú len 
telo, ale aj dušu.» A to oni ro-
bia. Jeho dušu, chvála Bohu, 
nevedia zabiť, lebo on im aj 
teraz dokáže odpustiť.“25

Jeho duševná sila sa preja-
vila aj pri jednej z najväčších skúšok vo väzení v Bo-
roch pri Plzni. Všeobecná amnestia, ktorú prezident 
Antonín Zápotocký udelil pri príležitosti 10. výročia 
oslobodenia Československa, platila pre všetkých 
väzňov okrem Esterházyho a  jedného z  jeho spo-
luväzňov, pred ktorými sa brány väznice zatvorili 
a museli sa vrátiť do temnej cely. Ten spoluväzeň sa 
ešte v ten deň pokúsil o samovraždu. Mária s údivom 
poznamenala, že „napriek všetkému ani táto situá-
cia – ako sa neskôr vyjadril – Jánosom nejak zvlášť 
neotriasla, dokonca o celej udalosti rozprával s po-
kojom v duši“. Za úžasné považovala aj to, že jej brat 
dokázal tieto udalosti prežiť so zdravým rozumom. 
Svoj list Lujze ukončila nasledovne: „Doteraz som 
ho mala len rada, ale teraz si ho už aj vážim za jeho 
obrovskú duchovnú silu.“26

Pre sestru Máriu bolo v súvislosti s duchovnou si-
lou jej brata najohromujúcejšie to, že:

25 Tamtiež, 102.
26 Tamtiež, 95.

Svätá omša 
arcibiskupa 
Balázsa Bábela 
pri príležitosti 
2. výročia 
pohrebu Jánosa 
Esterházyho.

Ordinár 
ozbrojených síl 
a ozbrojených 
zborov SR 
František Rábek, 
biskupský vikár 
Nitrianskej 
diecézy 
Zoltán Ďurčó 
a krakovský 
arcibiskup-
metropolita 
Marek 
Jędraszewski 
pri posviacke 
kaplnky 
Povýšenia 
Svätého Kríža 
v Dolných 
Obdokovciach.

Mons. Károly 
Lénár slúžil 
vo väzení 
tajme sv. omšu. 
Eucharistiu 
ukrýval 
Esterházy. 

Katolícky 
disident 
z obdobia 
komunizmu 
a neskôr politik 
František 
Mikloško, ktorý 
zaznamenal 
svedectvo P. 
Mastiliaka.
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 „On, čo si predtým tak dobre pamätal kaž-
dú urážku, teraz nepociťuje voči iným ani 
náznak nenávisti či odmietania! Je mu ľúto 
tých, ktorí mu v minulosti ublížili a trápi sa 
tým, že je tak veľa ľudí, ktorí takto ubližujú 
Bohu.” 

– napísala v jednom z listov matke.27

Jeho český spoluväzeň Jan Janků, ktorý zomrel 
v roku 2019, sa vo svojich zápiskoch o ňom tiež vyjad-
roval podobne: „Esterházy svoj osud znášal s ušľach-
tilou dôstojnosťou, nikdy sa nesťažoval. Jeho vyso-
ká, štíhla postava už zďaleka vynikala na väzenskej 
chodbe, po ktorej sa vždy prechádzal so vztýčenou 
hlavou a pohľadom upretým do diaľky. Jeho telo bolo 
vychudnuté, takmer priesvitné. Pamätám si najmä 
jeho prsty. Boli samá kosť a koža. Veľa si vytrpel, ale 
utrpenie ho nezlomilo, lebo všetko znášal s obrov-
skou duševnou silou a s vystretým chrbtom. O sebe 
sotva hovoril. Svojich druhov utešoval takmer vždy 
rozprávaním o Bohu a veciach duše.“28

Potvrdil to aj spoluväzeň Esterházyho v Leopol-
dove a neskôr aj v Mírove Karel Kukal, ktorý o ňom 
povedal, že Esterházyho si všetci vážili preto, lebo 
sa nad nikoho nepovyšoval. Považoval všetkých za 
rovnocenných bez ohľadu na národnosť či akúkoľvek 
inú príslušnosť. Esterházy mal napriek svojmu čoraz 
ťažšiemu krížu dokonca silu byť vzorom a duševnou 

oporou pre svojich druhov vo väzení – 
dokonca aj katolíckych kňazov – tak 
ako v gulagu. Bývalý rektor Kňazského 
seminára v Nitre Mons. Rudolf Boš-
ňák, ktorý bol v tom období tiež väznený 
v Leopoldove, si na Jánosa Esterházyho 
spomína takto: 

27 János Esterházy węgiersko..., 47.
28 Jan Janku: Ta partie zůstala nedohraná. In: Molnár, Kegyelem, 159.

„Jeho správanie 
bolo príkladom 
pre nás všetkých. 
Väzenie znášal 
vo svojom vnútri 
s takou vyrovna-
nosťou, ako keby 
ani nebol vo vä-
zení ale niekde 
doma. Vo svojom 
vnútri bol slobodným človekom, dokázal sa 
povzniesť nad všetko, čo ho obklopovalo 
a za to vďačil svojej viere v Boha (…) Vyža-
rovala z neho úžasná duševná rovnováha. 
To znamenalo, že jeho život bol vo vnútri 
v poriadku. Vedel, prečo trpí. (…) Esterházy 
znášal svoje utrpenia hrdinsky a ani po ro-
koch, ktoré bol nútený stráviť za mrežami 
väzenia nestratil svoju ľudskú a duchovnú 
silu a dôstojnosť. Zachovať si svoju vnútornú 
silu a dôstojnosť mu pomáhala jeho hlboká 
viera. Vo svojej duši dokázal zvíťaziť.“ 29

29  Molnár, Kegyelem, 155.

Štetínsko-kamenský 
arcibiskup-
metropolita 
Andrzej Dzięga 
v Pútnickom centre 
Jána Esterházyho 
v Dolných 
Obdokovciach.

Mons.Rudolf 
Bošňák, bývalý 
rektor kňazského 
seminára 
v Nitre a 
spoluväzeň Jána 
Esterházyho.

Esterházyho 
spoluväzeň Jan 
Janků počas 
spomienky na 
väzenskom 
cintoríne 
v Mírove.
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Keď Esterházymu zamietli po 
desiatkach predchádzajúcich 
žiadostí aj jeho poslednú žia-
dosť o prevezenie domov alebo 
aspoň do niektorého väzenia na 
Slovensku, aby mohol zomrieť 
v rodnej zemi, dňa 8. marca 1957 
dostala Mária telegram, v kto-
rom stálo: „Oznamujem Vám, 
že Váš brat J. E. dňa 8.3.1957 
zomrel, jeho telesné pozostatky 
budú spopolnené a nebudú vy-
dané rodine. Podpis: Veliteľ.“30 
Hoci Mária urobila všetko, čo 
bolo v  jej silách, popol svojho 
zosnulého brata jej nikdy nevy-
dali, dokonca ani jeho posledný 
list na rozlúčku, ktorý dokázal 
už len nadiktovať jednému zo 

svojich spoluväzňov- lekárov. Tento lekár neskôr Má-
rii povedal, že v tom liste sa Esterházy „s nimi rozlúčil 
a odovzdal sa do vôle Božej“ a po 12 rokoch krutého 
utrpenia vo väzení v náručí spoluväzňa gréckokato-
líckeho biskupa blahoslaveného Vasiľa Hopka vo veku 
56 rokov naposledy vydýchol. Jedno z jeho prianí, za 
ktoré sa modlil v gulagu bolo, aby nezomrel bez po-
sledného pomazania, sa mu splnilo.

 „Trestali živého človeka, ale nedokázali odpustiť 
ani mŕtvemu“ – napísala po zádušnej sv. omši za Jána 
Esterházyho jeho sestra Mária druhej sestre Lujze. Jej 
bolestivú stratu dokázali zmierniť len slová miestnej 
Slovenky Veroniky Moravčíkovej, o ktorej už v tomto 
rozprávaní bola reč a ktorá jej po sv. omši poveda-
la: „Nemali by sme sa modliť za neho, ale k nemu!“31 
Mnohí bývalí väzni po prepustení na slobodu tiež 
potvrdili, že jej brat aj ako väzeň znášal svoj osud v ti-
chej pokore a neustálych modlitbách. Počas týždňa 
sa modlil za svojich blízkych a nedeľňajšie modlitby 
obetoval za svojich dobrodincov a nepriateľov. 
Telesné pozostatky Jánosa Esterházyho sa podarilo 

30 Tamtiež, 107.
31 Tamtiež, 108.

nájsť až 50 rokov po jeho smrti v roku 2007 za po-
moci (vtedajšieho ministra zahraničných vecí Českej 
republiky) Karla Schwarzenberga v jednom z maso-
vých hrobov na pražskom cintoríne Motol. Najvyšší 
súd Ruskej federácie v roku 1993 anuloval Esterhá-
zyho rozsudok a rehabilitoval ho. Poľský prezident 
Lech Kaczyński udelil Esterházymu in memoriam 
vysoké štátne vyznamenanie - Rád Polonia Resti-
tuta. V jeho vlasti ho však napriek mnohým úsiliam 
nerehabilitovali. 

Jeho telesné pozostatky boli uložené k dočasnému 
odpočinku 16. septembra 2017, na 70. výročie jeho 
odsúdenia na trest smrti, do skalnej hrobky v kapln-
ke Povýšenia svätého kríža v  Dolných Obdokov-
ciach. Hlavným celebrantom bol krakovský arcibis-
kup-metropolita Marek Jędraszewski, ktorý v roku 
2018 inicioval jeho beatifikačný proces. Svätá Stolica 
v  novembri 2018 schválila otvorenie beatifikačné-
ho procesu Jána Esterházyho a bol mu udelený titul 

„Boží služobník“. Beatifikačný proces začal v Krakove 
25. marca 2019 na sviatok Zvestovania Pána. 

Boží služobník Ján Esterházy nám zanechal 
dodnes aktuálny príklad nasledovania Ježiša Krista. 
Svojej katolíckej viere zostal verný aj vtedy, keď za to 
musel zaplatiť najvyššiu cenu - obetovať svoj život v  
dlhoročnom utrpení. Esterházy nebol len formálnym 
nasledovateľom kresťanských zásad. Jeho vernosť 
Bohu, utrpenie a celoživotná obeť, ktoré pre Neho 

Bl. Vasiľ Hopko, 
gréckokatolícky 
biskup z Prešova, 
mučeník. 
Prítomný pri 
smrti Jána 
Esterházyho.

Hromadný hrob 
v Praha-Motole. 
Tu v r. 2007 
našli telesné 
pozostatky Jána 
Esterházyho. 
Zoltán 
Balga, dekan 
personálnej 
maďarsko-
slovenskej 
farnosti v Prahe, 
sa modlí za 
blahorečenie Jána 
Esteházyho a za 
zmierenie medzi 
stredoeurópskymi 
národmi.
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podstúpil, odzrkadľu-
jú život Ježiša Krista. 
Okrem jeho krížovej 
cesty to najvierohod-
nejšie dokazuje sku-
točnosť, že do konca 
svojho života sa modlil 
za svojich nepriateľov 
a  odpustil svojim ka-
tom. Tým sa pre všet-
kých kresťanov a  ľudí 
dobrej vôle stal príkla-

dom toho, že človek veriaci v Boha dokáže odpove-
dať aj na najväčšiu nespravedlivosť v súlade s učením 
Ježiša Krista. Tak, ako to sformuloval svätý Pavol: 

„Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premá-
haj zlo“ (Rim 12, 21). 

Ján Esterházy bol životným príkladom pre svojich 
druhov, ktorí spolu s ním nevinne trpeli v komunis-
tických väzeniach, ktorí - ako povedal Solženicyn 

- pochodili všetky úrovne pekla a ktorí musia byť aj 
dnes ponaučením pre Európu, v ktorej chradne viera 
a ľudskosť. K tomu je však potrebné, aby čo najviac 
ľudí spoznalo posolstvo ich kresťanského života, kto-
ré by sa malo stať súčasťou školských učebníc dejepisu. 

Skutočná veľkosť Esterházyho spočíva v tom, že 
všetko, čo povedal a urobil za 12 rokov svojej politickej 
kariéry pre spravodlivosť, potvrdil svojím utrpením 
počas nasledujúcich 12 rokov. O tom všetkom hovo-
ril ako aktívny politik v jednom zo svojich prejavov 
v roku 1939 ešte predtým, než sa jeho slová, vyjadru-
júce poslanie maďarského kresťanstva naplnili v jeho 
vlastnom živote:

„Žijeme v nesmierne zložitej a mimoriadne ťažkej 
dobe, v ktorej máme oveľa väčšiu zodpovednosť voči 
Bohu, národu, rodine, potomkom aj sami sebe. My 
však prijmeme túto zodpovednosť na seba. Nenechá-
me sa zlomiť ani zviesť na nesprávne cesty, nedosta-
neme sa do rozporu s Božími ani ľudskými zákonmi, 

lebo naša dôvera a viera v Božiu pravdu je neochvejná. 
Veríme vo vlastné sily, a so vztýčenou hlavou hlása-
me, že naše svedomie je čisté, naša česť nepoškvrne-
ná, nikomu sme neublížili a žiadame a obhajujeme 
len svoje práva, ktoré sme si vybojovali v minulosti 
a ktoré nám bezpodmienečne prináležia... A ak mu-
síme trpieť za to, že sme Maďari, tak to učiníme bez 
slovka sťažovania a výčitiek, lebo čím pevnejšie za 
týchto okolností stojíme na základoch práv daných 
nám Bohom, o  to hodnotnejšími členmi veľkého 
maďarského spoločenstva budeme a o to úspešnejšie 
budeme vedieť s Božou pomocou slúžiť našim več-
ným maďarským cieľom.“32 Z kontextu jeho života, 
jeho iných vyjadrení a  zrejmých životných posto-
jov máme dôvod domnievať sa, že pod „maďarským 
kresťanstvom“ rozumel bohatstvo kresťanskej viery 
a kresťanského životného štýlu všetkých národov 
bývalého Uhorska.

32 Esti Újság, 14. 5. 1939, 1.

Alice Esterházy 
Malfatti preberá 
z rúk poľského 
prezidenta Lecha 
Kaczinského 
vyznamenanie 
in memoriam 
pre svojho otca.

Esterházyho 
zvon, ktorý 
požehnal pápež 
František 
na Námestí 
sv. Petra vo 
Vatikáne.
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VI. POZVANIE NA CESTU 
SLOVÁ NA ZAMYSLENIE

Na jar 1939 Ján Esterházy hovoril o službe „našim več-
ným maďarským cieľom“, ktorým dokážeme úspeš-
ne slúžiť len „s Božou pomocou“. Dnes už vieme, že 
to boli prorocké slová. Boží služobník sa obetoval, 
aby sa vôľa Spasiteľa - služba láske a spravodlivosti, 
zhmotnila v ňom a cez neho vo svete. 

Aby sme pochopili, čo rozumel Ján Esterházy pod 
„našimi večnými maďarskými cieľmi“, oplatí sa za-
hĺbiť do jeho textov, v ktorých sa často odvolával 
na významné osobnosti uhorskej histórie, najmä na 
svätcov ako sv. Štefan, uhorský kráľ, ktorého myš-
lienky a zákony veľmi často citoval a ktorého životné 
dielo - štátotvorné spoločenstvo na seba vzájomne 
odkázaných národov považoval za nasledovaniahod-
ný príklad. Odvolával sa aj na sv. Ladislava, ktorého 
matka bola tiež Poľka, ale rád sa vracal aj k príkla-
dom historicky významných osobností, ktoré – ako 
napr. František II. Rákóczi, Štefan Széchenyi či Pál 
Teleki nachádzali najdôležitejší cieľ svojho verejného 
pôsobenia v službe iným. Títo svätí, hrdinovia a vý-
znamné osobnosti, sa stali vynikajúcimi predstavi-
teľmi európskej histórie preto, lebo chceli, aby osud 

národov žijúcich v mnohonárodnostnom Uhorsku bol 
lepším a dôstojnejším. Silu k tomu čerpali zo svojej 
kresťanskej viery, lásky a služby Bohu. Pre Uhorsko 
bolo kresťanstvo po celé tisícročie povznášajúcim 
učením, vďaka poznaniu a prijatiu kresťanstva sa 
ľud krajiny mohol cítiť rovnocenný s ktorýmkoľvek 
národom Európy. Kresťanské učenie neznamenalo 
len kultúru a duchovné bohatstvo, ale po istom čase 
sa stalo aj zárukou zachovania vlastnej identity bez 
ohľadu na to, v akom jazyku a obrade tu žijúce ná-
rody velebili Boha. A práve „zachovanie identity“ je 
kľúčom k pochopeniu diela Jána Esterházyho. „Urobil 
som to, o čom som sa domnieval, že tým dokážem 
najlepšie slúžiť záujmom svojich tunajších maďar-
ských bratov a sestier“ – napísal v jednom zo svojich 
posledných spisov. A najvyšším záujmom časti ma-
ďarského národa, ktorá sa ocitla v pozícii menšiny 
v Československu, bolo zachovanie vlastnej identity. 

Ján Esterházy chcel, aby sa tento záujem nepre-
sadzoval v protiklade s Božími prikázaniami, ale 
v súlade s Božou vôľou. 

Mal na zreteli rovnaký cieľ a  rovnaké hodnoty, 
za aké naši mnohojazyční predkovia tu v Karpat-
skej kotline po stáročia bok po boku museli bojovať 
a pritom nestratiť svoju identitu a vieru v Evanjelium. 
Uvedomoval si a hlásal, že národ dokáže pretrvať 
a stať sa organickou súčasťou kresťanskej európskej 
civilizácie s vlastnými hodnotami len pri zachovaní 
týchto dvoch večných hodnôt a jedine takýmto spô-
sobom si dokáže zabezpečiť budúcnosť vo svojej vlasti. 

Týmto cieľom a svätým a blahoslaveným kresťa-
nom z minulých storočí bol Boží služobník Ján Es-
terházy verný až do svojej pomalej a bolestnej smr-
ti. Preto nám jeho celoživotné dielo právom kladie 
otázku: Pre koho a za čo dokáže priniesť obeť človek 
dnešnej doby? Alebo presnejšie: Pre koho a za čo sa 
dokáže sám obetovať? 

Pri hľadaní odpovedí nám pomôže zahĺbenie sa do 
tajomstva života Jána Esterházyho. Môže nám v tom 
pomôcť aj modlitba, ktorá sa nachádza na zadnej 
strane obalu tejto brožúrky. Prosíme vás, aby ste svoj 
úmysel modlitby a správu o milostiach, ktorých sa 

Predseda 
maďarského 
parlamentu 
László Kövér 
vzdáva poctu 
pri pamätníku 
Esterházyho vo 
Varšave.  
(15. 06. 2011.).
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vám dostalo na príhovor Božieho služobníka Jána Es-
terházyho, posielali na adresu: info@esterhazyjanos.
eu Staňme sa nositeľmi posolstva nášho brata Jána 
tak, ako on nás prosil: S Božou pomocou!

1. máj 2020

„Vravím Ti, František, my, ktorí sme mohli 
osobne spoznať (vo väznici -pozn. red.) 
Jána Esterházyho a preukazovať mu úctu, 
môžeme dosvedčiť, že svoj život ukon-
čil a z tohto sveta odišiel v chýre svätosti.“ 
Jan Mastiliák CSsR

VII. LIST Z KRAKOVA 
 „VERNÝ SVEDOK KRISTUSA”

Ctení a vážení účastníci  
výročnej slávnosti,  

ďakujem za pozvanie na dnešné výročie symbolického 
pohrebu ostatkov Jána Esterházyho. Táto slávnosť sa 
uskutočňuje po prvý raz od času, keď sa 25. marca t. 
r. v Krakove začal kánonický proces, ktorý smeruje 
k započítaniu Božieho Služobníka Jána Esterházy-
ho medzi blahoslavených ako verného svedka Krista 
počas celého jeho života, plného utrpenia a prena-
sledovania. Tento otec rodiny a kresťanský politik sa 
vždy inšpiroval Evanjeliom a učením Cirkvi, napriek 
tomu, že ho za to čakala strata slobody a nakoniec 
predčasná mučenícka smrť z vyčerpania. Do konca 
vydával svedectvo o viere v Krista a evanjeliových 
hodnotách, ktoré sú dnes tak veľmi spochybňované. 

Keďže sa nemôžem tejto vznešenej sláv-
nosti zúčastniť osobne, ubezpečujem vás 
o svojom duchovnom spojení so všetkými 
účastníkmi. Som presvedčený, že náš Boží 

Slávnostné 
otvorenie 
beatifikačného 
procesu v kaplnke 
krakovského 
arcibiskupa.

31. januára 2015 bol otvorený beatifikačný 
proces P. Mastiliaka, ktory bol  spoluväzňom 
Jánosa Esterházyho. Svedectvo o ňom 
povedal Františkovi Mikloškovi.

„Príslušníkov slovenského národa sme vždy považovali a 
budeme považovať za našich bratov a sestry. Tisícročné 
osudové spojenectvo bolo Božím dielom a nemožno ho zlo-
miť ľudskou silou. Slováci sú rovnako pobožní a veriaci 
ako my. Slováci sú takisto malý národ ako my a za svoju 
samostatnosť, uznanie a sebarealizáciu bojovali rovnako 
ako my. Doteraz boli našou zbraňou právo a spravod-
livosť a nebude tomu inak ani v budúcnosti; to je naša 
dogma - a ak si rovnakú dogmu osvoja aj naši slovenskí 
bratia vo vzťahu k nám, čo si inak ani nemožno pred-
staviť, tak cez naše úsilie posilnia sami seba.“ 
János Esterházy (Vianoce 1938)
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služobník, Ján Esterházy, tak ako blahosla-
vený Vasiľ Hopko, v náručí ktorého zomie-
ral v komunistickom väzení, bude čoskoro 
pripočítaný medzi blahoslavených Cirkvi a 
bude pred Božím trónom orodovníkom jed-
noty a pokoja medzi našimi národmi – poľ-
ským, maďarským, slovenským a českým.

Povzbudzujem Vás k modlitbám za skorú beati-
fikáciu tohto Božieho služobníka, vzájomnej úcte a 
láske a zo srdca žehnám. 

Krakov 14. septembra 2019

† Marek Jędraszewski,  
krakovský arcibiskup-metropolita

VIII. PRÍLOHA 
PÚTNICKÉ CENTRUM JÁNA 
ESTERHÁZYHO V DOLNÝCH 
OBDOKOVCIACH
Za vznik Pútnického centra Jána Esterházyho vďa-
číme obetavému kresťanovi z Dolných Obdokoviec 
Boldizsárovi Pauliszovi a jeho rodine, ktorí sa hlásili 
a hlásia k maďarskej menšine na Slovensku a ktorým 
sa po tzv. Nežnej revolúcii v roku 1989 naskytla príle-
žitosť reštituovať pozemky, ktoré boli za komunizmu 
ich rodine neprávom odobraté. 

Boldizsár Paulisz síce svoj pozemok nedostal na-
späť v celom rozsahu, ale v rámci odškodnenia dostal 
plochu obecnej skládky komunálneho odpadu, na 
ktorú s obrovským nasadaním vysadil takmer 2000 
mladých stromčekov a zmenil ho na centrum voľ-
ného času. Centrum voľného času bolo spočiatku 
miestom, kde sa mohli deti hrať a  jazdiť na koni. 
Keď že zlepšenie situácie Maďarov žijúcich v oblasti 
tzv. Podzoboria, v okolí Nitry, považoval za svoju 
srdcovú záležitosť, okrem detských táborov tam or-
ganizoval aj folklórne festivaly, populárno-náučné 
prednášky a letné univerzity. Tomuto cieľu slúžili 
aj novopostavené konferenčné a ubytovacie priesto-
ry. Súbežne s tým na ploche skrášlenej pôvodnými 
stromami z Karpatskej kotliny vybudoval Vlastived-
ný panteón Podzoboria, ktorý návštevníkom pripo-
mína najdôležitejšie historické udalosti a významné 
osobnosti regiónu. Údržbu a prevádzkovanie centra 
zabezpečovali príslušníci rodiny Pauliszových. 

Keď sa našlo miesto uloženia telesných pozostat-
kov Jána Esterházyho, naskytla sa možnosť, aby sa 
po dlhých desaťročiach mohla splniť posledná vôľa 
komunistickou mocou umučeného grófa, ktorý chcel, 
aby miesto jeho posledného odpočinku bolo v rod-
nej zemi. Boldizsár Paulisz s rodinou na tento účel 
ponúkli svoj pozemok, na ktorom bolo centrum voľ-
ného času prestavané na Pútnické centrum pripomí-
najúce pamiatku grófa Jána Esterházyho, v ktorom 
boli uložené jeho telesné pozostatky. Vznikla tu aj 

Alice Esterházy-Malfatti a jej synovia Giovanni a Roberto na 
slávnostnom otvorení beatifikačného procesu.

Ján Esterházy 
zahĺbený do 
modlitby.
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krížová cesta Jána Esterházyho pripomínajúca jeho 
martírium. Ďalej je tu kaplnka Povýšenia Svätého 
Kríža na vrchole kopca a  skalná hrobka, v ktorej 
sú uložené telesné pozostatky Božieho služobníka 
Jána Esterházyho. Jeho osobou Stvoriteľ obdaroval 
nielen Maďarov žijúcich na Slovensku, ale aj Polia-
kov, Slovákov a Čechov – celú veľkú rodinu kresťa-
nov. Kaplnka postavená nad telesnými pozostatkami 
politika-mučeníka preto hlása aj potrebu zmierenia 
týchto štyroch národov. Základný kameň kaplnky 
bol položený a posvätený v roku 2013. 

Cirkevný obrad celebroval biskupský vikár Nit-
rianskej diecézy Mons. Zoltán Ďurčo. Stavebný do-
zor počas výstavby kaplnky trvajúcej do leta 2017 
zabezpečovali stavební inžinieri Rastislav Kočajda 
a József Istenes. 

Interiér kaplnky umelecky dotvoril akademický 
maliar Zsolt Lencsés z Balašských Ďarmôt a  jeho 
spolupracovníci. Tesárske práce vyhotovil stolár Is-
tván Paulisz ml. a oltár s  intarziami je dielom sto-
lárskeho majstra Árpáda Rostása. Vápencové steny 
skalnej hrobky tvoria nádherné kalcitové kryštály 
pochádzajúce zo susedných Pohraníc. Pozdĺž cesty 
vedúcej ku kaplnke bola pod vedením Vincenta Bu-
jáka z Tvrdošoviec v  roku 2011 postavená Krížová 
cesta vernosti, ktorý pripomína utrpenie Božieho 
služobníka Jána Esterházyho, kráčajúceho po sto-
pách Ježiša Krista.

Rad zastavení uzatvára socha trpiaceho Ježiša Krista 
pochádzajúca z Poľska. Na začiatku krížovej cesty 
sa nachádza amfiteáter, kde sú slúžené sväté omše 
a konajú sa kultúrne podujatia.

Kaplnku Povýšenia Svätého Kríža 16. septem-
bra 2017 posvätil arcibiskup Krakovskej arcidiecé-
zy Mons. Marek Jędraszewszki, svätú omšu kon-
celebrovali ordinár ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky Mons. František Rá-
bek a maďarský vojenský biskup Mons. László Bíró. 

Nasledoval smútočný obrad uloženia urny s  te-
lesnými pozostatkami Jána Esterházyho do skal-
nej hrobky kaplnky. Na podujatí sa sa zúčastnila aj 
dcéra Jána Esterházyho, Alice Esterházy-Malfatti, 
a Esterházyho vnuk, Giovanni Malfatti, ich príbu-
zenstvo z Poľska a takmer dve tisícky slovenských, 
maďarských, českých a poľských veriacich. Odvtedy 
sa v kaplnke Povýšenia Svätého Kríža vždy v prvú 
stredu každého mesiaca slúži svätá omša na úmysel 
blahorečenia Jána Esterházyho a zmierenie stredoe-
urópskych národov. 

Zakladateľ Pútnického centra Jánosa Esterhá-
zyho Boldizsár Paulisz 13. júna 2018 zomrel. So 
súhlasom rodiny Esterházyovcov boli jeho telesné 
pozostatky uložené na večný odpočinok v ľavom 
krídle skalnej hrobky kaplnky.

Staviteľ kaplnky 
Boldizsár Paulisz 
a krakovský 
arcibiskup-
metropolita Marek 
Jędraszewski.

Posviacka 
Krížovej 
cesty vernosti 
v Pútnickom 
centre Jána 
Esterházyho.
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MÚZEUM JÁNA ESTERHÁZYHO  
A RENOVOVANÝ PAMÄTNÍK  
1. SVETOVEJ VOJNY V NITRE 

Za realizáciu interiéru Múzea Jána Esterházyho vďa-
číme odbornej práci pedagógov ELTE Bolyai János 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (sester-
skej školy strednej odbornej školy v Dolných Obdo-
kovciach) Károlymu Frigyesovi, Ferencovi Kukorovi 
a Zsoltovi Kocsisovi. Dcéra Jána Esterházyho Ali-
ce Esterházy-Malfatti spolu s osobnými predmetmi 
svojho otca, ktoré používal vo väzení (modlitebná 
knižka, okuliare, ruženec) múzeu venovala aj pô-
vodné sakrálne predmety, ktoré používali pri litur-
gii v kaplnke kaštieľa vo Veľkom Záluží. Pri defini-
tívnom zostavení artefaktov múzea spolupracovali 
historik Dr. Imre Molnár, bývalý riaditeľ Súkrom-
nej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským v  Dolných Obdokovciach Béla Haj-
tman a riaditeľ Pútnického centra Jána Esterházyho  
Dr. Ottó Csámpai ml. V prednáškovej a premietacej 
sále nad múzeom si návštevníci môžu zakúpiť spo-
mienkové predmety a publikácie o živote Božieho 
služobníka Jána Esterházyho.

Pôvodným pamätníkom 1. svetovej vojny v Nitre 
bola železná socha, ktorú odhalili 17. októbra 1915 na 
námestí pred nitrianskou radnicou. 

Cieľom iniciátorov sochy bolo materiálne pomôcť 
rodinám vojakov padlých v 1. svetovej vojne. Predá-

vaním klincov rôznej hodnoty, ktoré potom kupujúci 
zatĺkali do dreveného piedestálu sochy, dokázali zís-
kať finančné prostriedky pre vojnové siroty a vdovy. 
Zbierku zorganizoval oblastný spolok Červeného 
kríža v Nitre, ktorého predsedníčkou bola matka 
Jána Esterházyho, Elżbieta Tarnowska-Esterházy. 
Duplikát sochy bol odhalený presne o 100 rokov ne-
skôr, dňa 17. októbra 2015 v Dolných Obdokovciach. 
Socha je zároveň pamätníkom v Nitre a okolí zná-
mej a váženej grófky Elżbiety Tarnowskej-Esterházy, 
ktorá hlboko súcítila s chudobnými a pomáhala im.

V tomto texte sme sa snažili zosumarizovať nie-
ktoré významné okamihy života Božieho služob-
níka Jána Esterházyho a jeho pevnú vieru počas 
rokov utrpenia vo väzení aj pre tých bratov a sestry, 
ktorí zatiaľ nepoznali alebo len málo poznali život 
tohto umučeného kresťanského politika. Okrem 
súdobých svedkov nám v tom pomáhali zápisky 
v denníku mladšej sestry Jána Esterházyho Márie 
Esterházy-Mycielskiej z obdobia rokov 1945-1957, 
pamäti jeho staršej sestry Lujzy Esterházy a via-
ceré úryvky z korešpondencie Esterházyho rodiny.

„Vieme, že nacionalizmus, má obrovské zdroje, ktoré 
dokážu vytvoriť tie najväčšie diela (…), ale naciona-
lizmus môže byť rovnako deštruktívny, ak neakceptu-

Uloženie 
telesných 
pozostatkov  
Jána Esterházyho 
a veriaci, ktorí 
sa zišli pri 
príležitosti 
splnenia jeho 
poslednej vôle.

Bývalá 
mimoriadna 
a splnomocnená 
veľvyslankyňa 
Slovenskej 
republiky pri 
Svätej Stolici 
sa prihovára 
účastníkom 
pohrebnej 
slávnosti Jána 
Esterházyho 
v Dolných 
Obdokovciach.
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je obmedzenia univerzálneho ľudstva a kresťanského 
sveta myslenia.“ János Esterházy (1942) 

Úprimne dúfame, že po prečítaní tejto brožúr-
ky bude mať stále viac ľudí záujem bližšie spoznať 
životný príbeh Božieho služobníka Jána Esterhá-
zyho a navštíviť jeho pietne miesto v Dolných Ob-
dokovciach. Zo srdca si prajeme, aby duchovné 
zážitky nadobudnuté počas návštevy Pútnického 
centra Jána Esterházyho v Dolných Obdokovciach 
obohatili a skrášlili život každého návštevníka, 
ktorý sem prichádza. Staňme sa spoločne zaniete-
nými propagátormi a aktívnymi účastníkmi šíre-
nia duchovného odkazu Božieho služobníka Jána 
Esterházyho.

Prevoz urny 
s telesnými 
pozostatkami na 
miesto posledného 
odpočinku.

Vojenský ordinár 
MR László 
Bíró pri homílii 
počas slávnostnej 
pohrebnej omše.

„Stojíme na základoch Božej spravodlivosti a kresťanskej 
etiky, ktorá nepozná rozdiel medzi ľuďmi a podľa kto-
rej má syn každého národa rovnaké právo na prosperi-
tu. Vznešenejšiu a šľachetnejšiu pravdu by nedokázala 
vytvoriť ani najvycibrenejšia ľudská genialita. Božská 
spravodlivosť je večná a zvíťazí!“ 

János Esterházy (1938)

Pamätník Jána 
Esterházyho 
v Tatabáni.
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Vchod do skalnej hrobky kaplnky Povýšenia Svätého Kríža po uložení telesných pozostatkov. Posledná 
vôľa Jána Esterházyho sa teda splnila. Jeho duchovný testament je ale stále aktuálny: Zmierenie 
stredoeuropských národov a spoločné budovanie Božieho kráľovstva, ktorého znamením je Kristov kríž.


