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SZÉKESFEHÉRVÁR Száz
éve annak, hogy Fejér
megye törvényhatósági
bizottsága bizalmatlansági
indítványt nyújtott be a
Berinkey-kormány ellen,
amiben főszerepe volt gróf
Károlyi Józsefnek.

A kerek évforduló alkalmával
szervezett fehérvári konfe-
rencia egyik előadója Anka
László, a Veritas Történet-
kutató Intézet tudományos
munkatársa volt, aki a neve-
zetes nap főszereplőjének,
gróf Károlyi Józsefnek az
életét és politikai pályafutását
mutatta be.
Károlyi József katolikus

arisztokrata család sarjaként
született 1884-ben, és 1934-
ben halt meg. Féltestvérek
voltak Károlyi Mihállyal, aki
1918–1919-ben miniszterel-
nökként, majd köztársasá-
gi elnökként írta be nevét a
magyar történelembe. József
– az anyanyelvén kívül – an-
golul, franciául és németül is
beszélt, jogi diplomát Mün-
chenben szerzett – derült ki
az előadásból. Nagyon sze-
rette a gasztronómiát, fran-
cia szakácsot foglalkoztatott.
Unokahúgát, egy Wenckheim
lányt vett feleségül. Politikai
pályafutása 24 évesen kezdő-
dött, amikor – alanyi jogon –
a főrendi ház tagja lett. 1910-
ban a nagykárolyi kerületben
a képviselő-választáson sze-
mélyesen is megmérette ma-
gát, mégpedig sikeresen.
A korabeli szóhasználattal
élve, a nagy háborúban ka-
tonaként szolgált, a fronton
vérhast kapott. 1917 júliusát
írták, amikor Fejér várme-
gye főispánjának nevezték
ki alig 33 évesen. Beiktatá-

sakor számottevő összeget
ajánlott föl szociális célokra,
továbbá leánygimnáziumot
próbált alapítani. Felesége
gyermekkórház gründolására
tett kísérletet. 1918 novembe-
rében Fehérvárra menet több
lövést is leadtak a kocsijára.
Akik ezt tették, nem feltétle-
nül tudták, kire nyitnak tüzet
– jegyezte meg Anka László.
Károlyi József nem ér-

tett egyet a köztársasággal,
amelyet féltestvére neve fém-
jelzett, ezért 1918 novembe-
rében lemondott a főispáni
posztról. A karácsonyt Jó-
zsef és Mihály együtt töl-
tötték, bár nem voltak egy
platformon. 1919 tavaszán,
a Tanácsköztársaság idején
mindketten menekülni voltak
kénytelenek. Utóbbi számára
azonban nem volt visszatérés,
Horthy hatalomra kerülésével
hazaárulási pert indítottak
ellene, vagyonát elkobozták.
Józsefet a Tanácsköztársaság

bukása után újból kinevezték
főispánnak, a posztról 1921
októberében lemondott. Le-
gitimista nézeteket vallott,
amikor IV. Károly király má-
sodszor is megpróbált visz-
szatérni Magyarországra, és
fogságba esett, Károlyi József
felkereste az uralkodót. A ki-
rályt Madeirára száműzték,
1922 februárjában a grófot is
ott találjuk mellette. Amikor
a 35 éves uralkodót elvitte a
spanyolnátha, a környezeté-
ben ő volt az egyetlen magyar.
Megszervezte a temetést, és
segített abban, hogy az öz-
vegy Zita királyné leteleped-
hessen Spanyolországban.
1924 és 1926 között részt vett
Habsburg Ottó, illetve a többi
gyerek nevelésében is. 1922-
től nemzetgyűlési képviselő,
majd a képviselőház tagja
volt 1927-től. Politikai pályá-
ját 1931-ben a felsőházban
folytatta mint Fejér vármegye
delegáltja. Egészségi állapo-

ta azonban rohamosan rom-
lott – derült ki Anka László
előadásából. Trombózisa lett,
majd vérmérgezést kapott,
végül rákot diagnosztizáltak
nála. 1932-ben szanatóriumba
került, szigorú diétára fogták
az orvosok. 1933-ban pedig
már mankóval járt. Amikor
1934-ben meghalt, Fehérvár-
csurgón temették el, a megyét
300 fős delegáció képviselte
a búcsúztatáson. 1940-ben,
amikor aztán Észak-Erdély
visszakerült Magyarország-
hoz, földi maradványait át-
szállították Kaplonyba, a Ká-
rolyiak családi sírboltjába.

Eddig Anka László elő-
adása. A megye történeté-
ben azonban nemcsak gróf
Károlyi József, de unokája,
Károlyi György is igen fon-
tos szerepet játszik. Ő fele-
ségével, Angelica asszonnyal
a rendszerváltás után tért
haza Párizsból, ahová a má-
sodik világháborút követően
emigrált a család. A házas-
pár létrehozta a nagyapáról,
Károlyi Józsefről elnevezett
alapítványt, és nekik köszön-
hető, hogy a fehérvárcsurgói
kastély mára visszanyerte
régi fényét, és ezáltal a megye
építészeti örökségének egyik

ékköve, kulturális életének
pedig fontos helyszíne lett.
Károlyi György jelenleg Ma-
gyarország párizsi nagyköve-
te, felesége azonban továbbra
is Csurgón tevékenykedik.
Károlyi György nem le-

hetett jelen a fehérvári kon-
ferencián, ahol Anka László
előadása elhangzott nagyap-
járól, a tanácskozást azonban
levélben üdvözölte. Üzenetét
Vizi László Tamás levezető
elnök, a konferencia egyik
szervezője, a fehérvári Tria-
non Centenáriumi Emlékbi-
zottság vezetője ismertette a
résztvevőkkel.

Anka László rendkívül informa-
tív előadást tartott a konferen-

cián gróf Károlyi Józsefről.
A főispánt ábrázoló festmény a
megyeháza üléstermében függ
Fotó, reprodukció: Fehér Gábor

„Elkeseredni nem szabad, csak várni”
PÁRIZS Az alábbiakban az
a levél olvasható, amelyet
Károlyi József unokája,
Károlyi György párizsi
nagykövet küldött azon
múlt heti fehérvári konfe-
rencia résztvevőinek, ahol
nagyapjáról is hangzott el
előadás.

„Tisztelt ünneplő közönség!
Nagy megtiszteltetés és egy-
ben öröm számomra, hogy
lehetőséget adtak nekem,
hogy bár nem személyesen
– amit nagyon sajnálok –, de
legalább írásban megjelenhe-
tek az önök által szervezett
emlékkonferencián, melyen
boldogult nagyapámról, gróf
Károlyi Józsefről, Fejér vár-
megye és Székesfehérvár vá-
ros egykori főispánjáról meg-
emlékeznek.
Gondolom, az egybegyűl-

tek mind jól tudják, nagy-
apám mennyire szerette a
megyét és a várost. Ha a tör-
ténelmi események nem pa-
rancsolták volna másképpen,
meg vagyok győződve, hogy

hosszú évekig állhatott volna
még szolgálatukban.
A háború utáni gyászos

és zavaros időkben a fele-
lősségüket nem véka alá rej-
tő emberekre volt szükség.
Nagyapám ilyen ember volt,
felelőssége elől soha nem
hátrált meg. Még akkor sem,
amikor ez komoly kockázattal
járt. Közismert, hogy 1918.
november elsején Sárpentelé-
ről visszatérve Székesfehér-
vár közelében az útszéli bok-
rokról a gépkocsijára is tüzet
nyitottak. 1919. február 3-án
pedig az ár és saját féltestvére
ellen fellépve benyújtotta em-
lékezetes bizalmatlansági in-
dítványát, melynek a szövegét
a megyeháza díszterme előtti
csarnokban újra elhelyezett
tábla örökíti meg. Hálás kö-
szönet azoknak a megyei ve-
zetőknek, akik ezt 2007-ben
lehetővé tették.
Emlékiratában nagyapám

erről az előterjesztésről a kö-
vetkezőket írja: „Azt hittem,
lavinát fogok ezzel elindíta-
ni, amely elsöpri az októbe-

ri kormányt. Helyette süket
csönddel találkoztam. Nem
volt senki, aki Fejér várme-
gye örökké emlékezetes kez-

deményezéséhez csatlakozni
mert volna.”
E nyilatkozat két gondolat-

ra ösztönöz engem.

Az első, hogy a megye és
a város jelenlegi vezetői büsz-
kék lehetnek arra, amit száz
évvel ezelőtt elődjeik indítvá-
nyoztak. A sikertelenség nem
mindig azonos a haszontalan-
sággal.

A második az, hogy a jó-
akaratú ember mindig azt
gondolja, hogy felebarátai
is ugyanolyan jóakaratúak,
mint ő, és hogy természet-
szerűen követni fogják állás-
pontját. Ez az emberi lényre
nézve megtisztelő, de sajnos
nem mindig felel meg a va-
lóságnak. Ezt a mai napon is

tapasztaljuk. A gyávaság, az
elfogultság, az uralkodó köz-
hangulat ellen nagyon nehéz
küzdeni. Ez a megállapítás a
jóakaratú embernél csalódott-
ságot kelt. Lelkierő kell, hogy
a lelke mélyében az ember
mégis úgy gondolja: igazam
volt, jót tettem! Nagyapám-
nak lelkiereje volt.
Különben hogyan visel-

te volna életét, mely tele volt
csalódásokkal? A világ nem
úgy működött, mint ahogy
ő kívánta volna. De az idő
mégis őt igazolta. Elkesered-
ni nem szabad, csak várni.
Előbb-utóbb a Gondviselés
rendbe teszi a dolgokat. Ha
nagyapám ma élne, büszke és
boldog lenne. Hálásan köszö-
nöm, hogy ehhez önök a mai
napon hozzájárultak!
És azt is hálásan köszö-

nöm, hogy meghallgattak!
Károlyi György a távoli

Párizsból”

Károlyi György, az unoka személyesen nem tudott részt venni a
székesfehérvári tanácskozáson Fotó: FMH-archív

„A világ nem
úgy működött,

ahogy ő kívánta
volna. De az
idő mégis őt

igazolta”
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Krisztus előtt 399-ben
ezen a napon, február
15-én ítélték halálra
Szókratészt.

A FILOZÓFUS
HALÁLA

1838-ban ezen a napon
született Margaret Knight
amerikai feltalálónő. 22
számon tartott szabadalma
között szerepeltek tex-
til- és cipőipari gépek és
háztartási eszközök is.MÚLTIDÉZŐ
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