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SINKÓ FERENC

Esterházy Lujza két világháború közötti közéleti tevékenységéről

Esterházy Lujzáról, bármennyire is ismert alakja volt a két világháború közötti csehszlovákiai
magyar kisebbségi életnek, meglehetősen keveset tud a közvélemény, különösen a fiatalabb
korosztályok. Sokan csak mint Esterházy János nővérét ismerik. Akik munkatársként együtt
dolgoztak vele, azok is keveset tudtak róla. Nem beszélt magáról. Nem gőgből, hanem
szerénységből. 1945-ben neki is el kellett menekülnie. Pontosabban elhurcolták, és úgy
szökött meg az internáló táborból. Megsemmisítették otthonát és azokat az intézményeket is,
amelyekkel együtt dolgozott. Így például a szlovenszkói katolikus reformfiatalság lapjának, a
Kassán megjelenő Új Életnek szerkesztőségét, ahol leveleit őrizték.

1932 és 1944 között az általam is szerkesztett lapnak állandó munkatársa volt Esterházy
Lujza. Harminchárom hosszabb-rövidebb írása jelent meg nálunk. Ugyancsak ez a lap adta ki
75 oldalas füzetét A huszadik esztendő címmel 1942-ben.

Esterházy Lujza 1899-ben született Nyitraújlakon, Esterházy János gróf és Elisabeta
Tarnowska lengyel grófnő elsőszülötteként. Nevét 1923 decemberében ismerte meg
szélesebb körben a kisebbségi közösség. �A pozsonyi rendőrség politikai osztálya - írta a
Prágai Magyar Hírlap december 11-i száma - beszállította a pozsonyi
rendőrfőkapitánysághoz, ahonnan átvitték még péntek este a Vallon utcai toloncházba.
Szombat reggel aztán átkísérték az államügyészség fogházába. A rendőrség a letartóztatás
okairól semmit sem árul el. Esterházy Lulu, aki feltűnően szép leány, a Károly-puccs idején
sokat szerepelt Ostenburg ezredes menyasszonya, egyébként csehszlovák állampolgár...�

A bíróság hat és fél hónapi vizsgálati fogság beszámításával egy évi börtönre és 20 000
koronabüntetésre ítélte, kémkedéssel vádolva őt. Esterházy Lujza 1925 februárjában
szabadult ki a fogházból.

Még egy alkalommal megpróbálták belekeverni egy még nagyobb koncepciós színjátékba,
a Tuka-perbe. Épp Lengyelországban tartózkodott, mikor a pozsonyi vizsgálóbíró beidézte.
Azon nyomban vonatra ült, és meg sem állt Pozsonyig. Most még annyi anyagot se tudtak
összegyűjteni ellene, mint első ügyében, ezért végül lemondtak arról, hogy a perbe
belekeverjék.

Esterházy Lujza a harmincas évek elejétől kezdve vett részt a kisebbségi közéletben.
Ekkor kapcsolódott be a Szlovák Katolikus Ifjúsági Egyesület leány tagozatának és a
Katolikus Főiskolások reformmozgalmának munkájába. A SzKIE csallóközi-nagyszombati
egyházmegyei szekciójának lett moderátora. A mi szövetségünkben nem volt meghatározott
funkciója. Leányaink azonban hamarosan köréje tömörültek, és szellemi vezetőjűknek
fogadták el.

Hamarosan meg kellett állapítanunk róla, hogy fiatal kori tapasztalatai korán
ráébresztették arra, mi minden forog kockán a kisebbségi életben, és milyen kötelességek
hárulnak őrá, aki maga volt a megtestesült nyugtalanság és aktivitás. Első, nálunk megjelent
cikke, a Szociális Testvérek által rendezett első kassai szociális hétről szóló beszámoló, máris
szociális hangvételű volt: �Olyan odaadó és kiképzett embertípusra van szükség - hangoztatta
-, amely segíteni tud a vergődőknek, védelmébe veszi a gyengéket és kizsákmányoltakat,
Szlovenszkón, a történelmi erők ezen súrlódási területén, a nemzeti és szociális ellentétek
ütközőpontján bátorítást tud nyújtani a nyomort szenvedő, küzdő, nyugtalan, torzsalkodó,
lázasan vetélkedő, problémáikkal birkózó és délibábokat kergető embertársainknak.�1

A fiatalság nemzeti önnevelésének keretét a vallásos ifjúsági egyesületben látta, jóllehet
mindnyájunk között Esterházy Lujza volt a legélesebben antiklerikális.

Ellenségszeretet és nemzethűség - ez a címe a nemzetek közötti viszony kérdésében írt
egyik fontos cikkének. Ebben abból indult ki, hogy sokan úgy érzik, a két fogalmat nem lehet
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összeegyeztetni, mert az ab ovo lehetetlenné teszi a gerinces küzdelmet, és kapitulációhoz
vezet. Rámutat: ez tévedés. �Jézus parancsa nem a jogainkért való küzdést tiltja, hanem a
küzdelmünk szellemét akarja megkeresztelni.� Sőt! �Ellenségszeretetünk csak akkor lesz
erkölcsi érték, ha ugyanakkor a természet törvényeihez híven száz százalékig nemzethűek
vagyunk...� Tévedés azonban az is, hogy gyűlölet nélkül nem lehet küzdeni: �Tévedés, mert a
gyűlölet nem erősít, hanem gyengít ...ha árt is ellenségeinknek, ugyanakkor lelki értékeket
rombol mibennünk is�. Ötven évvel ezelőtt látta meg tehát azt, amit a politológusok
mostanában kezdenek szélesebb körben emlegetni: soviniszta gyűlölködés forrása a félelem,
a gyengeség.2

Pedig a csehszlovák rendőrség változatlanul minden lépésében a sarkában volt. Személyes
tapasztalatból mondom: valahányszor találkoztunk, várhattam, hogy igazoltatnak vagy
meglátogatnak.

Az Új Életben az 1939. év folyamán, tehát a magyarlakta részek visszacsatolása után a
következő címmel írt egy cikket: A szlovák-magyar viszony lélektani akadályai és azok
áthidalása. Komoly gondokat írt le benne, melyeket a magyar uralkodó osztályoknak
címzett: �Az ezeréves boldog szlovák-magyar testvériség emlegetése helyett jobb lett volna,
ha a magyar uralkodó körök elismerik: hogy az utolsó században hibák történtek magyar
részről is. És a külföld nem hozhatja létre a szlovák-magyar közeledést. Ezt egyedül a két
érdekelt nemzet maga valósíthatja meg - ha igazán akarja.�3

Ilyen hangnemben sürgetett komoly szemléletváltozást magyar és szlovák részről
egyaránt. Írása nagy felháborodást váltott ki a magyar kormánykörökben.

Írásai közül még egyet szeretnék megemlíteni. A lap 1936. évi 4. számában jelent meg: A
nő a kisebbségi sorsközösségben címmel. Előadásként hangzott el a prágai magyar egyetemi
hallgatónők szemináriumában. Etikai kiskáté anyaga ez is. A kérdések, amelyeket tárgyal: a
női kitartás a sorsközösségben, nőink érdeklődése közösségünk sorsa iránt, őrködése a
kisebbségi értékek felett, küzdelme a hangoskodás és a magyarság kisajátítása ellen. Itt is
sürgeti egy olyan iskolán kívüli nőnevelés megszervezését, amely felébreszti minden magyar
kisebbségi nőben a nemzetszeretetet, amely sokaknál talán szendereg. �Hogy nőtársadalmunk
kész legyen a kisebbségi sors öntudatos vállalására.�

1938-ban megnehezült kapcsolata lapunkkal és a mozgalommal. Néhány cikket még írt.
Nagyobbrészt azonban Nyitraújlakon tartózkodott. Sokat jelentett az a szellemi és erkölcsi
támogatás öccse számára, amit ő nyújtott neki. Ő irányította Esterházy János két
gyermekének nevelését is.

Tiso rendszerének bukását a család fészkében érte meg. János grófot elhurcolták, őt
internálták. Megszökött, s pater Riguet-nek, a francia ellenállás jezsuita hősének
támogatásával Párizsba menekült. Ott hosszú ideig munkatársa volt a francia katolikus
egyház menekültügyi irodájának, s több ezer magyar menekült sorsát gondozta személyesen.

A közel négyszáz oldalas önéletrajz kézirata azt bizonyítja, hogy megpróbálta
megakadályozni öccse halálos ítéletének végrehajtását és a szlovákiai magyarság likvidálását.
Részben e célból íródott emlékirata is, melynek teljes kiadására sor kerül a közeljövőben.
Nemcsak önéletrajzi adatokat tartalmaz, hanem védőirat is a csehszlovákiai magyar
kisebbség érdekében. Azért írta meg francia nyelven, mert a nemzetközi élet irányítóinak, a
nemzetközi sajtónak, a világ politikusainak szánta.4

Aki valaha foglalkozott a csehszlovákiai magyarság történetére vonatkozó adatok
gyűjtésével és feldolgozásával, tudja, mit jelent a csehszlovákiai magyartudományosság
számára, amikor előkerül egy ilyen vallomás. Az alább közölt részlet Esterházy Jánosnak a
szlovákiai zsidók üldöztetése idején tanúsított bátor kiállásával kapcsolatban szolgáltat
érdekes adalékokat és háttérinformációkat.

Jegyzetek
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1 Új Élet, 1932. 316.
2 Uo. 1933. 209.
3 Uo. 1939. 245.
4 Az emlékirat először francia nyelven jelent meg: Coeurs Affrontes des peuples. Expériences de l'Europe

Centrale, Párizs 1961.


