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„Mindegy hát, milyen koporsóban nyugszol, 
hol, mikor és hogy, milyen arcvonással: 

sírodat úgyis fölnyitják majd újból, 
s másképp beszélnek magasztos utódról, 

szégyenükre fog mai könnyük válni, 
s kétszeres könnyet ontanak majd akkor, 

akik emberként nem akartak látni. ” 
(C. K. Norwid)

Károlyi Mihály életének 80 évét, a halála illetve az utána hét évvel megtörtént 
újratemetése óta eltelt időt a politikusi szerepek és szerepvállalások, bukások, 
kompromisszumok és visszahúzódások, nem-vállalások, a kétszeri emigráció és a 
visszatérések tagolják. A vállalás vagy nem-vállalás dilemmája nemcsak személyes 
sorsa volt, a mindenkori politikai rendszerek hozzá való viszonyát éppúgy jelle
mezte. 1918 /19  miniszter- majd köztársasági elnöke, 1946-ban törvénybe foglalja 
érdemeit a Nemzetgyűlés. E  csúcspontok után mindkétszer lezajlott az átmenet a 
felejtésbe, elhallgatásba. Az egymásra következő rendszerek hivatalos emlékeze
tének átalakulásai, a múltbeli események új és újabb elrendezései folyamatosan 
változtatták szerepének megítélését, elhelyezését.

1919. március 21-én (a sokat vitatott és ellentmondásos körülmények között 
született lemondó nyilatkozattal) lezárult Károlyi politikusi pályájának legfonto
sabb szakasza. A következő hónapokban még itthon m aradt—ezzel is a tanácskor
mányt támogatta. Július 5-én végül távozott az országból: megkezdődött első 
emigrációja.

1927-ben, Londonban drámát írt, Ravelszki címmel. A címszereplő politikus: a 
nevét viselő párt elnöke. Forradalom kirobbantására készülnek. Ezt a miniszter- 
elnök úgy akarja megállítani, hogy területet syánl fel a szomszédos államoknak, 
hogy forradalom esetén országába bevonuljanak. Ravelszki titkos tárgyalásra 
utazik, hogy meghiúsítsa ezt a szerződést. A miniszterelnök által fizetett bérgyil
kosok az úton merényletet követnek el ellene. A fővárosban a merénylet és 
Ravelszki halálának hírére kitör a forradalom és elsöpri a kormányt. Ravelszki 
azonban nem halt meg, csak megsebesült és titokban hazatér. Pártja vezetői a  
forradalom győzelmének zálogát az ő mártíromságában látják, ezért arra kérik, 
továbbra is titkolja el, hogy él. A forradalomért, pártjáért meg is hozza ezt az 
áldozatot: álnéven külföldre költözik. Néhány év elteltével azonban pártja feladja 
a forradalmi programot. Látszatra továbbra is Ravelszki a példakép, azonban a 
rendszer maga már hazug: elárulta mártírját. Ekkor, a Ravelszki-mauzóJeum 
avatására tér haza a politikus, hogy leleplezze a nagy hazugságot. Hazatérésére
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azonban egykori elvtársai is készültek és Ravelszkit elhurcoltatják a temetőből. 
Elmegyógyintézetbe (annak álcázott börtönbe) záiják a „szegény beteget”, aki 
Ravelszkinek képzeli magát. A pletykák megelőzésére a kormány egy nyilatkozat 
kiadására készül, amelyben átírnák a forradalom történetét és Ravelszkit mint 
árulót állítanák be. (Félnek, hogy külföldről olyan dokumentumok kerülnek elő, 
melyek a Ravelszkinek tett Ígéretük elárulását, csalásaikat bizonyítanák.) Ravelszki 
ekkor rájön, hogy csak egy lehetősége maradt, kikényszeríteni, hogy meggyilkol
ják. Szökni próbál és az őrök lelövik.

A Ravelszki tézisdráma. A furcsa, csavart alaphelyzetből fakadó szituációkat, 
tételeket bontja ki. Többértelmű beszédek és áthallások, látszatok és valódiságok 
együttese. Ravelszkinek, akit már életében halottnak hisznek, valóban meg kell 
halnia ahhoz, hogy eszméi élhessenek. Károlyi számára a dráma lehetőséget adott 
politikai pályájának szubjektív feldolgozására. A darab alapproblémája erkölcsi
politikai: szabad-e elmulasztani „egy objektív forradalmi helyzetet”, hogyha a 
hatalomra kerülés eszköze hazugság, „nagyszabású csalás”? Ebben a sarkított 
kérdésfelvetésben nem nehéz megtalálni a személyes indíttatást. A tanácskor
mány uralmát megelőző, a hatalmat átadó lemondó nyilatkozatot, amelyet az ő 
aláírásával nyomtattak ki és teijesztettek, Károlyi nem írta alá. Akkor, 1919 
márciusában azonban mégsem adott ki cáfolatot, nem kezdett vitát a hitelességről, 
mert habár a Tanácsköztársaság kikiáltását hibának tartotta, másik lehetőségként 
csak az ellenforradalmat tudta elképzelni, amit pedig mindenáron meg akart 
akadályozni.

Az emigrációból visszagondolva azonban a megbántottság és a személyes 
felelősség érzése erősödött fel benne, a Ravelszki-ben is erre az erkölcsi kételyre 
keresi a választ. A darabot persze nem kötelező kulcsdrámaként értékelni -  
Károlyi is egybemossa benne az 1918-as és az 1919-es forradalomra való utaláso
kat. A Ravelszki nem olyan forrásértékű dokumentum, mint egy memoár, ám 
éppen ez adja érdekességét is. Egy drámában, egy irodalmi műben mások a 
konvenciók, a kötelékek: a szerző szabadabban kezelheti a történelmi-politikai 
eseményeket. A tényszerűség, a történeti hűség nem elvárás — nyugodtan átalakít
hat dolgokat, máshogy rajzolhat meg történeteket. Amiről Károlyi korábban nem 
beszélt, azt így (szublimált, átalakított formában) írhatta ki magából.

Alaphelyzete a történész pozíciójához is hasonlítható. 1927-ben, nyolc-kilene 
évvel a forradalmak után az eseményeket már némi (időbeli és térbeli) távolságból, 
rálátással szemlélhette. Egy végpontot kijelölve, annak ismeretében írhatta meg a 
maga történetét, amely egyben kommentár, magyarázat is. (Paul Veyne ezért 
nevezi a történészt „fordított prófétának”: a végeredmény ismeretében írja meg 
úgy a történetet, mintha az egy lejátszaüan, variációkkal teli játszma lenne.1)

Károlyi ebben a drámában azonban nemcsak fordított, hanem „rendes"jövőbe
látó, jövőmondó próféta is, hiszen vannak olyan elemek a műben (az emigrációból 
való visszatérés, a mauzóleum felavatásának jelenetei), amelyek saját későbbi 
sorsával mutatnak hasonlóságokat.

1 Paul Veyne: Did the greeks believed in their myths? Paris, 1983.103.1.
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Kérdés persze, hogy a történész mire és hogyan tud felhasználni egy ilyen 
szöveget? Irodalmi, fikciós műveket hagyományosan forrásként nem, csak a 
borszak, az események illusztrálására szokás felhasználni. Mottó, a szöveget 
színesítő betét lehet belőlük. Néha azonban összemosódik, felcserélődik doku- 
men tarifás és fikcionalitás. Az elmúlt évtizedekről beszélve gyakran éri kritika a 
hivatalos iratok, dokumentumok túlkonstruált, tartalmatlan, forrásként nehezen 
használható szövegeit, míg a korszak egyes regényeit, játékfilmjeit éppen leleple
ző, a „történelem szövetét" hitelesen bemutató voltuk miatt emelik ki. A téma 
néha önmagától adja a fikciós elemek megkeresését, beépítését.

Az emigrációban élő Raveiszki/Jensen arról beszél, hogy „Nevetséges és ideg
tépő dolog: vakációt kapni az élettől. Amely megy tovább. Rohan." Ekkor kezdi 
érezni a „nemlétezés felelőtlenségének” az ízét. Az emigráció maga a halál. A 
visszatérés a feltámadás. Hazaérkezés, felszabadulás a „lét elviselheteden könnyű
sége” alól. „Manana. Pontosan. Ahogy Spanyolországban mondják, de igazában - 
csak az emigrációban lehet csinálni, Csak halasztani mindent, holnapra. Manana 
por la manana. Ez az emigráció. A mai nap nem is létezik. Csak a holnap. Az örök 
manana”. *■

Wittgenstein azt úja „ha az örökkévalóságon nem végtelen időtartamot, hanem 
idődenséget értünk, úgy örökké él az, aki ajelenben él.”2 

Hol él az emigráns, hol él Károlyi/Ravelszki/Jensen? A történész a múltba 
tekint, hogy találkozhasson velük, de átjárhatóvá, megfordíthatóvá kell tennie az 
idő folyamát, ha olyasvalakiről akar írni, akinek az élő/halott státusza is bizonyta- 
lanl Mindenesetre vigyáznia kell, mert a fikcióba belépve a „nemlétezés felelőden- 
sége” rögtön rá is vonatkozik.

II.

„Azt hiszem, minden emigráns számúm vigasztaló lehet az a tudat, hogy a huszadik 
században a történelmi folyamatok gyorsabban folynak le, mint régen -  az emberi élet 
viszont lényegesen hosszabb, mint régen. így módunk van mindennek megérni afordítottját. 
Többször is. ”
(Károlyi Mihály: Ramlszki)

Hosszas levelezés, előkészítés, hezitálás után (számára, de a magyarországi 
politikusok számára is kérdéses, hogy milyen szerepet töltsön be az itthoni 
politikai életben — felmerül a köztársasági elnökké történő újbóli megválasztásá
nak lehetősége is) 1946 tavaszán tért haza Károlyi első emigrációjából, London
ból. Még ez előtt történt, hogy a Nemzetgyűlés — Rákóczi és Kossuth után 
harmadikként — 1946. február 14-én törvénybe iktatta az ő érdemeit is. (Ezzel 
hatálytalanították az előző rendszer megbélyegző lex-Károlyiját.) A törvény szöve
ge kifejti: „Károlyi Mihály elévülhetetlen hazafias érdemeinek, emberi nagyságá
nak, államférfiúi bölcsességének és a rajta esett méltatlan sérelemnek tudata olyan

2 Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés. Budapest, 1989. 88.1.
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ele /en erővel él az igazi nagyjait tisztelő, igazságszerető magyar nép lelkében, hogy 
ajavaslat rendelkezései bővebb indoklást nem igényelnek.'’3 A hazatérést bejelen
tő levelet Varga Béla, a Nemzetgyűlést elnöke olvasta fel május 3-án. Károlyi 1946. 
május 9-én tért haza, másnap a Nemzetgyűlés ünnepi ülésen fogadta. Az üdvözlő 
beszédek közül, visszaemlékezése szerint a Kommunista Párt nevében beszélő 
Rajk Lászlóé ragadta meg leginkább: „Üdvözlöm önt, a magyar demokrácia 
legrégebbi harcosát. A magyar nép demokratikus törekvése és harca elválasztha
tatlanul össze van forrva az ön nevével... Üdvözlöm önben a Köztársaság tulajdon
képpeni megalapozóját. Üdvözlöm önben a magyar demokrácia legkövetkezete
sebb harcosát is.”

Bár 1946 nyarán már a kormány nem hivatalos képviselője és tanácsadója volt 
a párizsi béketárgyalásokon, „hivatalos” politikai szerepet csak 1947 elején kapott: 
az Interparlamentáris Únió kairói konferenciáján részt vevő magyar küldöttség 
elnökévé nevezték ki. Ezután, mivel a korábban (már csak régebbi kapcsolatai 
miatt is) bizonyosnak tűnő prágai megbízatást visszavonták, a párizsi követség 
élére helyezték.

Az általa is régóta vágyott és tervezett kelet-európai konföderáció ügyének 
előmozdítása érdekében szervezte meg Párizsban, hogy az érintett országok 
nagykövetei, családjuk társaságában, hetente találkozzanak. Az utolsó ilyen össze
jövetelen, de még a Tájékoztató Iroda 1948június végi bukaresti határozata előtt 
értesült a jugoszláv követtől a Sztálin és Tito közötti ellentétekről, szakadásról. 
Memoáijában azt íija, többször is megpróbálta meggyőzni Rajkot arról, hogy 
„Magyarország békítő szerepet tölthet be kettejük között, és a szakadás még 
elkerülhető lesz... (Rajk) azonban mereven elutasító álláspontra helyezkedett.”4 
Károlyi, aki a nagyköveti posztot elsősorban a konföderáció elősegítése érdeké
ben vállalta el, megbizonyosodhatott róla, hogy a tervet végleg elejtették. Munká
ját haszontalannak érezve, lemondását tervezte.

Magyarországon eközben, 1948 végén tartóztatták le Mindszenty Józsefet. 
Károlyi egyetértett a letartóztatással, úgy vélte, „Mindszenty túllépte hercegprímá- 
si jogkörét, és bűnösségét egy tisztességesen lefolytatott perben könnyen be is 
lehetett volna bizonyítani”, lemondását azonban elhalasztotta, mert „Ha éppen 
ekkor mondok le, ezt úgy lehetett volna értelmezni, mint Mindszenty melletti 
demonstrációt.”5 Mivel látta, hogy a pernek katasztrofális a hatása a nyugati 
közvéleményre, azt tanácsolta, hogy a hercegprímást börtön helyett Rómába 
száműzzék.

A külügyminiszter, a problémák tisztázására májusban hazarendelte Károlyit, 
aki ekkorra végképp eldöntötte: lemond. A megbeszélésen semmit sem tudtak 
elintézni. Megegyeztek, hogy Rajk másnap telefonál, hogy megüzenje, mikor 
találkozhatnak, Károlyi lemondásáról tárgyaim. Másnap Rajk nem jelentkezett, 
csak Károlyiné telefonálta meg Párizsból, hogy Mód Pétert hirtelen hazarendelték

3 Magyar Törvénytár. 1946. február 20.
4 Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Budapest, 1977. 4 3 7 .1.
5 Károlyi i. m. 438.1.
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a követségről. A Külügyminisztérium, érdeklődésére mindent és mindenkit 
letagadott. Végül harmadnap egy ismerőse mondta el neki, hogy Rajkot és hét 
társát még aznap este letartóztatták, amikor Károlyi bent járt nála. Károlyi ekkor 
felkereste Rákosit és Gerőt, akik „titokzatos hallgatásba burkolod ztak” és megígér
ték neki, hogy amint többet tudnak, értesítik. Ezek után beadta a lemondását és 
visszautazott Párizsba, a követség átadását előkészíteni.

Rákosihoz írt levelében kiállt Rajk és Mód mellett, és közölte vele: ha a 
vádlottakat elítélik, többet nem számíthatnak a támogatására. A főtitkár, válaszá
ban csak Károlyi bizalmadanságát hangsúlyozta. A sikertelen próbálkozások 
ellenére augusztus végén újra Budapestre utazott. Rákosi ekkor barátságosan 
fogadta, megmutatta neki Rajk vallomását és megkérte, legyenjelen a tárgyaláson. 
A  vádak lényege ekkorra lett épp az a titóista összeesküvés, amit néhány hónappal 
korábban még tagadtak.

Károlyi még két hétig itthon maradt. Tapasztalta, hogy barátai félnek vele együtt 
mutatkozni, nem látogatják meg. A per idején semmiképp sem akart Budapesten 
lenni, hiszen az Rákosiék hallgatólagos támogatásának tűnt volna, így Franciaor
szágba utazott, abban a reményben, hogy az ottani baloldali sajtón keresztül 
módosítani tudja a tárgyalások lefolyását. A tudósításokat olvasva figyelt fel egy 
ellentmondásra. Rajk azt vallotta, hogy ő adott Sulyok Dezsőnek útlevelet, hogy 
külföldre távozhasson. Károlyi viszont Dinnyés Lajossal ott volt Rákosinál, amikor 
a főtitkár kijelentette, hogy ő utasította erre a belügyminisztert. Károlyi október 
13-án táviratozott az Elnöki Tanács elnökének, perújrafelvételt kérve. Tudatta azt 
is, hogy ha 24 órán belül nem kap választ, a szöveget nyilvánosságra hozza.

Ekkor már bizonyos volt abban, hogy táviratával nem tud segíteni Rajkon (az 
ítéleteket október 15-én hajtották végre), így döntése csak saját sorsát befolyásolta. 
„Azt jelentette ez, hogy nem térhetek vissza Magyarországra, nevemet ismét 
kiradírozzák a magyar történelemből, a parasztokkal azt igyekeznek majd elhitet
ni, hogy átálltam a „földesurak" táborába.”6

Sajtótájékoztatója után a l'Humanité a magyar kormány válaszát közölte arról, 
hogy Károlyi Mihály, magas kora és rossz egészségi állapota miatt nem tudott 
ellenállni az ellenséges körök befolyásának és átállt a kapitalista táborba.

22 évvel korábban a Ravelszki-ben azt írta: „Ha nehéz a választás két út között, 
azt kell választanunk, amelyik a nehezebb." Károlyi önként vállalta ezt a nehezebb
nek gondolt utat, a második emigrációt. Tisztában volt vele, hogy ismét a 
kitagadás, az elhallgatás lesz otthon a sorsa. Politikai halála ezzel vált véglegessé. 
A francia baloldali sajtóval szakított, de a polgári lapoknak sem volt halandó  
Magyarország-ellenes nyilatkozatot tenni. Feleségével Párizsból egy Nizza melletti 
falu, Vence környékére költözött. Itt, a teljes elszigeteltségben, csak néhány 
barátjával, rokonával levelezve, emlékiratain dolgozva élte le utolsó éveit. 1955. 
március 19-én halt meg. Fia angliai sírja mellé temették. Magyarországon csak 
rövid, egymondatos újsághír tudatta halálát.

6 Károlyi i. m. 454.1.
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III.

nEgy ilyen -  különösen késői -  dísztemetésnek, a nemzet nagy halottja szinte túlzó 
szertartásossággal vagy/és vezekléssel való vissszafogadásának mintegy feltétele az alapos 
eltávolodás épp a halott által képviselt eszménytől, céltóL ^
(Petemák Miklós)

Károlyi Mihály emlékiratai 1956 februáijában jelentek meg Angliában. Itthon 
is csak 1956 /57  után kezdődött el szerepének újbóli átértékelése. 1958-ban Szabó 
Ágnes ismertette a Faith Without fllusion-t a Párttőrténeti Közlemények-ben. Ezektől 
az évektől kezdve többen, köztük Rónai Mihály András, aNépíZöóakíágkülpolitikai 
munkatársa próbálták rávenni Károlyinál, hogy települjön haza, Vincze József párizsi
nagykövet is támogatta ezt atörekvést. Az MSZMP KB Titkársága elé 1961 januáijá- 
ban került az ügy. Ők hozzájárultak ahhoz, hogy Rárolyiné 1961 március végén 
Magyarországra látogasson.8 Az özveggyel Münnich Ferenc és Nemes Dezső 
tárgyaltak — a hazatelepüléssel együtt került szóba Károlyi újratemetése is, A 
megbeszélés sikeres volt, a PB március végi határozatában megbízta a Külügymi
nisztériumot a hamvak hazahozatalának intézésével, a Gondolat Kiadót pedig 
Károlyi emlékiratainak kiadásával.9 A PB decemberben foglalkozott újra atémával 
— az emlékirat helyett ekkor már a válogatott beszédek és írások kiadásáról szólt 
a határozat. (A könyv 1964-ben meg isjelent.) A temetés előkészítésére bizottságot 
hoztak létre, viszont úgy döntöttek, hogy annak megalakulását csak akkor hozzák 
nyilvánosságra, ha a hamvak elindultak Angliából.10

Úgy tűnik, hogy az elvi egyetértés ugyan megszületett az újratemetésről, de a 
rehabilitálás „mértékében" még nem sikerült megállapodniuk. Károlyi említését, 
a vele való foglalkozást senki sem tiltotta, a politikus értékelése nem volt tabu 
tárgya — igaz, összefüggő hivatalos vélemény sem látott napvilágot. Bizonytalan 
volt tehát, hogy ki mit emel ki, életútjának mely részét, milyen összefüggésben 
hangsúlyozza. 1961. október 29-én 2l Népszabadság például néhány írását közölte. 
A hozzájuk csatolt bevezető szerint „Károlyi Mihály, a grófi családból származó 
magyar mágnás érdekes életpályát futott be. Életének fontos fordulópontján ez a 
radikális demokrata, osztályával sz akítva, eljutott a forradalmi munkásmozgalom
mal való együttműködés igenléséig. Igaz, 1919 július elején emigrált, nem ismerte 
fel a maga teljességében a létrehozott új hatalom — a proletárdiktatúra — 
jelentőségét, de emigrációjában hamar rádöbbent a nyugati hatalmak árulására, 
amelyek leparoláztak a véres magyar fasizmussal... Nem értette ugyan a maga 
valóságában a munkásosztály történelmi hivatását, de tevékenységére, munkálko
dására — annak korlátáit is figyelembe véve — tisztelettel emlékezik a második 
magyar proletárdiktatúra népe, a szocializmust építő Magyarország.”11

7 Hajh Lásdó-Bachmann Gdbor-Pettmák Miklós: Ravatal. Budapest, é. n. 20.1.
<1 Magyar Országos Levéltár, 288.f. 7 /9 8 . ő.e. 5, 30.
9 MÓL, 288.f. 5 /2 2 7 . ó.e. 6.

10 MÓL, 288,f. 5 /2 5 2 . ő.e. 12-13,171-172.
11 Népszabadság, 1961. október 29. 12.1.
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1962januárjában előbb a Külügyi Osztály, majd a PB foglalkozott az újratcmc- 
téssel Határoztak a temetés dátumáról, jóváhagyták Kárólyiné kérését, hogy a 
sírhely a Kerepesi temetőben a munkásmozgalmi mártírok emlékműve és a 
Kossufli-rnauzóleum közti üres parcellában legyen illetve, hogy a temetés előtt 
féde műveiből ismét jelenjék meg néhány szemelvény politikai napilapokban, 
megfelelő magyarázó szöveggel. Utasították az MSZMP budapesti Pártbizottságát, 
hogy tegyenek javaslatot utca elnevezésére Károlyi Mihályról, valamint a temetés 
rendjére és a részvétel arányára vonatkozóan. Az előteijesztéshez képest most is 
volt egy eltérés a PB-határozatban: a ravatal helyéül nem a Külügyi Osztály által 
javasolt Országházat, hanem a Nemzeti Galériát választották.12 Bizonytalanságok
ra, eltérő vélemények meglétére utal az is, hogy a PB február 20-án újra foglalko
zott a témával és megbízta Kállai és Nemes elvtársakat, közöljék a család megbízot- 
taival: „Károlyi Mihály temetésével kapcsolatban a korábbi megállapodásokhoz
tartjuk magunkat.”13

^  Népszabadság, a PB-határozatnak megfelelően februárban és márciusban 
újabb cikkeket közölt, az előzőnél árnyaltabb tónusú bevezetővel; „A radikális, 
demokrata politikus a korszak egyik jelentékeny alakja volt, akinek szereplése az 
eseményekben közismert. Kevésbé köztudott, hogy a magyar munkásmozgalom 
leverése után a nyugati emigráció baloldalán a Horthy-rendszer ellen küzdött, és 
együttműködött a kommunistákkal, és résztvett a háborúellenes és antifasiszta 
mozgalmakban. Bár nem vált marxistává és nem volt mentes bizonyos tévedések
től, ebben az időben született írásaiban élesen szembeszállt az ellenforradalom- 
m i és a fasizmussal.”14

A közlemény számára csak ekkor, 1962. március 2-án jelentették be a hamvak 
hazahozatalát. A pártlap címoldalán megjelent közlemény szerint „Népünk és 
kormányunk tisztelettel adózik a nagy magyar hazafi emlékének. ” Ekkor ismertet
ték a temetés megrendezésére kijelölt bizottság névsorát is.15

A PB március 6-i ülésén tudomásul vette, hogy a hamvak másnap hazaérkeznek 
és erről az MTI közleményt ad ki. Helyeselte, hogy a temetési szertartáson a 
bizottság tagjain kívül Biszku, Kiss, Nemes és Rónai elvtársak is részt vegyenek, 
valamint egyetértett az Egyetem utca Károlyi Mihályra való átkeresztelésével.16 (Az 
átkeresztelésről a Magyar Nemzet március 8-i száma adott hírt.)

A március 8-i újságok be is jelentették a hamvak hazaérkezését. A külőnrepülő- 
gépet, amely Károly Mihályon kívül fia, Károlyi Ádám hamvait is Budapestre. 
hozta, a temetést rendező bizottságon kívül Péter János külügyminiszter fogadta. 
A hír mellett szereplő életrajz kiemelte: „Károlyi a szocializmust építő Magyaror
szágnak mindvégig hű harcosa volt.”17

1? MÓL, 288.f. 5 /2 5 5 . <5.c. 11 ,1 9 0 ,1 9 1 .
13 MÓL, 288.1'. 5 /2 5 8 . ő.e, 8.
14 Károlyi Mihály: Keresztény kurzus és hazaliság. Népszabadság, 1962. február 22. 6—7. 1.; Károlyi 

Mihály: Osztályhárc és egységfront. Népszabadság, 1962. március 2. 6—7.1.;
15 HazaszállítjákKárolyi Mihály hamvait. Népszabadság, 1962. március 2 .1 .1 .
16 MÓL, 288.f. 5 /2 5 9 . ő.e. !2-
17 Hazahozták Károlyi Mihály hamvált. Népszabadság, 1962- március 8 .1 .1 .
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A figyelmes olvasó érdekes felismerésre juthatott: a politikai napilapok hasáb
jain, a nyilvánosságnak ezeken a kiemelt fórumain igen gyorsan, intenzíven telik 
az idő. Károlyi politikai nézetei évtizedek alatt alakultak ki — változtak meg, 
fokozatosan jutott el a szocializmus támogatásáig, igenléséig. A Népszabadság 
kommentárszövegeiben ez a változás sokkal gyorsabban lezajlott: a „radikális, 
demokrata politikus”, aki „nem értette a maga valóságában a munkásosztály 
történelmi hivatását” — félév alatt átváltozott „a szocializmust építő Magyarország 
mindvégig hű harcosává”. Az ekképp felélesztett és újraformázott Károlyi készen 
állt az újratemetésre.

IV.

Vasárnap délelőtt? Temetésre?
-  Most avatják fel Ravelszki mauzóleumát.
Nagy forradalmár volt... Nem igazi temetés. Már régen meghalt. Meg aztán nem siratja az 
ilyet senki. De annál nagyobb a pompa. Zenekar, katonaság. És mégiscsak a temetőben 
van. ”
(Károlyi Mihály: Ravelszki)

1962. március 18-a valóban vasárnapra esett. Károlyi Mihály koporsóját halála 
hetedik évfordulója előtt egy nappal a Nemzeti Galéria díszcsamokában ravataloz- 
ták fel. „A falakat gyászdrapériák, vörös és nemzeti színű lobogók borították. Az 
érckoporsót kandeláberekkel, örökzöld növényekkel, hatalmas koszorúkkal öve
zett ravatalon helyezték el. A ravatal előtt vörös bársonydrapérián ott voltak 
Károlyi Mihály kitüntetései, amelyeket a nép állama adományozott nagy fiának."

Fél tízkor nyíltak meg a díszcsamok kapui, ekkor kezdődött a búcsúztatás, 
érkezett meg a ravatalhoz Károlyi özvegye, leánya és unokája, valamint a család 
néhány közeli barátja. Nem sokkal fél tíz után tette tiszteletét a kápolnai küldött
ség, köztük Fülöp Zsigmond, az 1919-es földrendező bizottság egykori jegyzője. 
Ezután „Idős emberekjönnek, régi harcostársak. Míg áthaladnak a díszcsarnokon, 
a régi harcokra emlékeznek, amelyekben Károlyi Mihály fegyvertársuk volt, 
előkészítője a nép igazi hatalmának... Nem sokkal tíz óra után állt díszőrséget a 
magyar tudósok küldöttsége. Őket a párt régi harcosai, a munkásmozgalom 
veteránjai követték.” A ravatal mellett az utolsó félórában többek között Biszku 
Béla, Kállai Gyula, Kiss Károly, Nemes Dezső, Rónai Sándor, Komócsin Zoltán, 
Losonczi Pál, Péter János, dr. Trauttmann Rezső, Veres József és Ortutay Gyula 
álltak díszőrséget. (1. kép)

Fél tizenkettőkor a koporsót a rendőrmotorosok díszkíséretével vitték át a 
Kerepesi Temetőbe. A Fővárosi Tanács által adományozott díszsírhelynél Kállai 
Gyula miniszterelnök-helyettes mondott beszédet. Hangsúlyozta: „Ez a hely, a 
Kossuth-mauzóleum és a munkásmozgalom mártírjai síremlékének szomszédsá
gában szinte jelképe annak a hosszú útnak, amelyet Károlyi Mihály élete során 
megtett.” Ezt az életpályát ismertetve az első világháború éveiről szólva kiemelte, 
hogy Károlyival ugyan egyre inkább szembefordult az úri Magyarország, de ő ezzel 
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egyidőben közeledni kezdett az elnyomottakhoz. Az ezután következett őszirózsás 
forradalom „polgári demokratikus forradalom volt, amelyet a magyar népnek 
meg kellett vívnia, de azon túl is kellett jutnia.” Károlyi ezt belátva „félreállt, utat 
engedve a proletárhatalomnak. Akkor még nem kristályosodott ki benne az a 
tudatos meggyőződés, hogy a szocialista forradalom hazánkban is történelmi 
szükségszerűség, de növekvő rokonszenwel kísérte a... hősi erőfeszítéseket.” Az 
első emigráció idején „ha térben távol is került a magyar hazától, végleg összefor
rott azokkal, akikért mindig küzdött: a magyar munkásokkal és parasztokkal.” 
1931-ben pedig már azt vallotta, hogy az íy Magyarországért folyó harc élén a 
Kommunista Párt áll. Később a harcos antifasiszta népfrontpolitika hirdetője, 
majd a szocialista Magyarországért áll munkába. Az 1949-es, második emigrációt 
említve a szónok szerint: „megértjük Károlyi Mihály indokait. A kérdésre a  
történelem már válaszolt: okultunk a múltból: a mások és saját hibáinkból is.” Az 
újratemetés tehát „Történelmi igazságtétel:... igazságot szolgáltattunk már 1946- 
ban Károlyi Mihálynak is, és most, hamvainak hazahozatalakor a szocialista 
Magyarország nevében megerősítjük érdemeinek elismerését... Élete például 
szolgál arra, hogy még az olyan távolról jövők is, mint amilyen ő volt — ha van 
bennük igaz emberség, töretlen akarat — harcosai lehetnek a szocializmusnak, az 
emberiség nagy ügyének.”

A beszéd után a Vasas énekkar a munkás-gyászindulót énekelte, majd a Himnusz 
hangjai mellett helyezték el a koporsót a kriptában fia hamvai mellé. A politikai, 
társadalmi, kulturális és diplomáciai élet képviselői, majd a budapesti lakosok 
koszorúinak elhelyezése után a gyászünnepség a Szózat hangáival ért véget.18

A második 21-i újságok beszámoltak arról, hogy a fővárosi tanács elnöke 
díszebédet adott Károlyi Mihályné tiszteletére. Ezen a napon ismertették a lapok 
Nógrádi Sándornak a Tanácsköztársaság kikiáltásának 43. évfordulóján mondott 
beszédétis. Nógrádi a volt köztársasági elnökről is megemlékezett, aki „csakhamar 
leszűrte a tanulságokat a maga számára 1918—19 eseményeiből, fenntartás nélkül 
a munkásosztály mellé állt és a szocializmus, a proletárdiktatúra álláspontjára 
helyezkedett. ”19

A hetilapok közül aránylagjelentősebb teljedelemben csak a Nők Lapja számolt 
be a temetésről, ezenkívül még az Élet és Irodalom közölte Lovászy Márton 
visszaemlékezéseit a Károlyi Mihállyal történt találkozásaira.20 A rádió és a televí
zió márciusi műsoraiban Károlyival foglalkozó műsor nem volt, a Magyar Film
híradó viszont beszámolt a temetésről és elkészült egy Károlyi Mihályról szóló rövid 
portré-dokumentumfilm is.21

A folyóiratok közül a Valóság Károlyinak egy 1926-os, a magyar munkássághoz

18 Egész életével a haza és a nép igaz ügyét szolgálta. Ünnepélyes gyászpompával helyezték hazai földbe 
Károlyi Mihály hamvait. Népszabadság, 1962. március 20, 1—2.1.

19 Dolgozó népünk megvalósítja a Tanácsköztársaság nagy eszményeit. Nógrádi Sándor elvtárs 
beszéde. Népszabadság, 1962. március 21. 1—2.1.

20 Nűh Lapja, 1962. március 24. 2. 1., Lovászy Márton: Károlyi Mihálynál. Élet és Irodalom, 1962. 
március 24.

21 Magyar Filmhíradó, 1962/12., Bokor Péter-Fifilina József-Drahos Kálmán: Károlyi Mihály. 1962.
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írt eveiét, a Kortárs pedig Illés Béla, majd Sík Endre visszaemlékezéseit közölte.?/ 
Sík szerint „A húszas évek elejétől Károlyi Mihály meggyőződéses marxista volt é* 
az is maradt haláláig. Minden ideológiai és elvi kérdésben egyetértett a komáin, 
nistákkal... (Alakja ma) különös aktualitással búr. Példája meggyőzően mutatja, 
hogy a munkásosztály nem záija be kapuit a többi osztályok tagjai előtt... (Károlyit 
utolsó leheletéig a magyar nép hű fia, a Szovjetunió és a nemzetközi munkásosztály 
igazi barátja volt — a miénk volt életében és a miénk halálában is.” Ez az íraj 
mindenesetre Károlyi kisajátításának, pályája pártos (félre)értékelésének szélsősó 
ges esete. Olyan elemzés, amely csak egy túlrehabilitált személyt képes a proletár- 
diktatúra, a munkásosztály közösségébe helyezni.

A tervek szerint 1962 októberében, a forradalom kitörésének 44. évfordulóján 
avatták volna fel Károlyi emléktábláját szülőháza falán — a leleplezést azonban 
tavaszra kellett halasztani, mert Károlyiné „olyan javításokat kért, amelyek elvég
zése hosszabb időt igényelt.”22 231963 őszén pedig a Károlyi Mihály utcában nyílt 
meg a politikus emlékkiállítása.24

Ekkoriban készült el a Kerepesi temetőben Károlyi mauzóleuma is. Felesége 
kérésére az angliai síremlék kövei is bekerültek az emlékműbe, amelyet Skoda 
Lajos építész tervezett. Károlyiné kérése az volt, hogy az „fekvő kőtömbből álljon, 
felette egyszerű mintázatú boltív, egyszerű fémfedéllel.”25 A Károlyi-mauzóleum 
mindenképpen elüt a monumentális, átideologizált díszsíremlékektől — inkább a 
XVIII. századi francia építész E.-L. Boullée temetői emlékművekről vallott elkép
zelését teljesíti be: „Úgy tűnt, semmi sem keltheti fel jobban a gyászos hangulatot, 
mint az olyan műalkotás, amely sima felületű, kopár és csupasz. Továbbá fényt 
elnyelő anyagból készült, teljesen tagolatlan, és díszét a még sötétebb homályból 
kirajzolódó árnyképek adják.”26

V.

„Egyszer aztán Horthy Miklós térült-fordult, s áttörte osztálya korlátáit, Puftili, zutty. * 
(Esterházy Péter)

Károlyi Mihály újratemetése nagy tömegeket megmozgató politikai demonstrá
ció volt. Kállai beszéde Károlyi politikai fejlődését illetve a szocializmus nyitottsá
gát hangsúlyozta, amellyel bármely társadalmi osztályból érkező, az üggyel, az

22 Károlyi Mihály levele a magyar munkássághoz. Pándi Hona utószavával. Valóság, 1962 /2 , 82-84.1.,
Illés Endre: Találkozások Károlyi Mihállyal. Kortárs, 1962 /4 , 563-566. 1., Sík Endre: Emlékezés 
Károlyi Mihályra. Konárs, 1962 /5 , 764—766.1- ' I

23 Orbán László feljegyzése az MSZMP KB Titkárságának. 1962- október 16. MÓL, 288.f. 7 /145 . ó.e. 
7, 56.

24 Dersi Tamás: Beszégetés Károlyi Mihályijával a  Károtyi-emlékkiáUításon. Élet és Irodalom, 1953. 
november 9. 1.1., Boldizsár Iván: Károlyi-kiállítás a Károlyi utcában. Népszabadság, 1963. november 
18.6-7. L

25 A Külügyi Osztály előterjesztése a PB részére. (Beszámoló a Károlyinéval folytatott tárgyalásokról, 
tervek a temetésre.} 1962. január 17. MÓL, 288.f. 5 /2 5 5 . ő.e. 190-191.

26  Étienne-Louis Boullée: Temetői emlékművek vagy díszsírhelyek. In: Uő: Az építészet poézise. 
Budapest. 1985. 80.1.
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szmével egyértő személyt képes befogadni. A pontos értelmezéshez azonban 
e zjiavehzki-hcz kell fordulnunk: „Képzeld el, ha kiderülne, hogy nem vagyok
henne a koporsóban. Merthogy én nem vagyok benne abban, ami itt az én 
nevemben történik, az — úgy látszik -  senkit sem zavar...”.

Ki volt hát a koporsóban? Kit temettek el „ünnepélyes gyászpompával” 1962. 
március 18-án? Az 1918 októberi őszirózsás forradalom vezéralakját, az első 
köztársasági elnököt? Vagy az 1919-es kápolnai földosztó Károlyit? Netán az 
angliai magyar emigráció fejét, aki a harmincas évekre már a Szovjetunió, a 
baloldal híve? Esetleg a Nemzetgyűlés 1946-os határozatára való emlékezést 
tartották fontosnak? Arra a megfáradt, csalódott öreg nagykövetre emlékeztek, 
aló 1949-ben, helyzetét felmérve, hűen hitvallásához szakított a Rákosi-rendszerrel 
és újból emigrált, de a szocialista eszméhez haláláig hű maradt?

Dísztemetés volt, kétségkívül gesztus a polgári demokráciával, radikalizmussal 
rokonszenvező szűk csoport számára. Károlyi pályájának csúcsát az 1918 októberi 
forradalom és az azt követő néhány hónap jelentette. Életútja, pontosabban annak 
íve nem volt töretlen. A hatvanas évek eleji Magyarország hivatalos körei számára 
az őszirózsás forradalom csak az átideologizált történelmi fejlődésbe építve volt 
vállalható örökség. Nem az első köztársasági elnököt akarták beemelni a „haladó 
elődök" hosszú sorába. A Rákosi-korszakhoz váló egyszerre konánuus és diszkon- 
tinuus viszony miatt a történelmi folyamatosság vállalása amúgy sem tartozott a 
korai Kádár-rendszer legfőbb jellemzői közé. Bar 1962/63-ban a személyi kultusz 
éveiben a munkásmozgalmi emberek ellen indított perek lezárásáról hozott 
MSZMP-határozat illetve az Elnöki Tanács részleges közkegyelmi réndelete bizo
nyos változástjelentett (Érdekes, ho^y nagyjából ugyanebben az időben, valamikor 
az ötvenes évek végén, a hatvanas evek elején kerültek József Attila hamvai is a  
Kerepesi temetőbe, a Munkásmozgalmi Pantheon előkertjébe. A döntést ebben az 
esetben is a pártvezetés hozta, az újratemetés azonban titokban történt.)27

Károlyi pályájából, eszmei-ideológiai útjából a végpont, a szocializmus igenlése, 
a lemorzsolódott illúziók után is megmaradt hit volt a legfontosabb. A végpont 
perspektívÉy ából pedig más fényben látszanak a korábban történtek, átrendeződik 
az idő szerkezete. Intenzív közelségbe kerülnek egymástól távoleső dolgok — a 
közöttük levő idő, az aktuális értékelésnek nem megfelelő tények pedig elhalvá
nyodnak.

1963-ban éppen az amnesztiarendelet után két héttel tartott Károlyiné egy 
előadást, amelyben szintén a szocializmust építő Magyarország közegében értel
mezte férje emlékét: „a sors legkegyedenebb játéka az, hogy a mai Magyarorszá
got, ahol az igazságtalanságok és törvénytelenségek a múlt rossz emlékei, ahol 
nem élnek többé vissza a hatalommal és tiszteletben tartják az emberi méltóságot, 
ahol a nép életszínvonala emelkedőben van — hogy ezt az új Magyarországot a 
féljem nem tudta már megélni.”28

27 A költő esetében is az életpálya folyamatossága illetve részletek túlhangsúlyozása, a párthoz való 
viszony volt a  fontos. Erről ír Farkas László cikkét {Élei és Irodalom, 1988. december 16.) idézve 
Horváth Iván: József Attila és a párt című tanulmányában. In: „Miért faj ma is". Azismeretlenjózsef 
Attila (szerk. Horváth Iván, Tverdota György). Budapest, 1992. 297—824.1.

28 Károlyi Mihályné: Károly MihályróL. Párttörténeti Közlemények, 1963 /3 , 157—171.1.
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Az ideológia számára tehát nem probléma, ha a párt érdekeinek megfelelj 
interpretált életút, „fejlődés" nem töretlen. Az újratemetés a megtisztulást 
jelenti mind a közösség, mind pedig az eltemetett személy számára. A < 
nézőpontjából Károlyi már nem ugyanaz, mint aki régebben volt — megtisztulj 
tehát megváltozva nyeri el új helyét az őt eltemető közösségben. E közösSl 
számára pedig azért ünnepi alkalom az újratemetés, mert a hétköznapoké 
hirtelen kikerülve a történelmi időben találja magát: „A magyar népi demokráci 
népünk nagy történelmi igazságtevője felemelte az ezer évig elnyomott és kizsj, 
mányolt dolgozó tömegeket és igazságot szolgáltatott a nép minden olyan fián;, 
aki érte dolgozott és érte áldozta életét,”29

Károlyi életútjának egészét tehát feldolgozta, rehabilitálta a korai Kádá> 
rendszer. Részletekkel azonban akadtak problémák: a Ravelszki például csak 197 
ben, majd 1979-ben kerülhetett színpadra, a Hit illúziók nélkül is csak a hetvent 
évek végén jelenhetett meg.

A látszatot tekintve azonban teljes volt a rehabilitáció: Károlyi szobrot kapó . 
(Varga Imre 1975-ben felállított alkotása pontosan a három évtizeddel korábban 
eltávolított Tisza István-szobor helyére került), a Károlyi-palotában működi* 
Petőfi Irodalmi Múzeum állandó kiállításai között pedig évek óta szerepelnek 
Károlyi-emlékszobák. (Néhány eltévedt, a folyosókon bolyongó látogató számára 
valószínűleg furcsa élmény lehetett találkozni Károlyi Mihálynéval, aki életi- 
végéig a múzeummá a la k íto tt  palotában lakott.) (4. kép)

Károlyi Mihály politikai öröksége, pontosabban annak (újra)alkalmazása 
-értékelése még a rendszerváltás kezdetén, 1988-ban is megjelent. A Károly 
Mihály Társaság alapító közgyűlésén Major Ottó mondott beszédet: „Hamva 
hazatérése után negyedszázaddal elmondhatjuk, hogy ez a nagy lélek, e rnegrer- 
díthetetlen forradalmár, századunk talán legnagyobb magyarj a elfoglalhatta végi .* 
az őt megillető helyet nemzeti történelmünk pantheonjában. De azt már aligha, 
hogy úgy élne a nemzet tudatában és fiataljaink szívében, mint históriánk másik: 
két nagy száműzöttének emléke: mint Rákóczié és Kossuthé. Pedig sosem volt erre 
oly égetően szükségünk, mind szocialista társadalmunk erkölcsi válságának e 
nehéz napjaiban.”30

Az, hogy Károlyit a szocialista Magyarország rehabilitálta, bizonnyal meg fogj* 
nehezíteni a most kialakuló új rendszerbe való beemelését. Mindez persze majd 
elősorban a politikusok és nem a történészek problémája lesz. Dolgozaton: 
zárásával az idő folyamát ezért nem is a politika, hanem a filozófia felé hagynám 
nyitva: „Az emberi lélek időbeli halhatatlansága, ami tehát egyet jelent a halál már
is tartó, örök továbbéléssel, nemcsak, hogy semmiképpen sincs biztosítva, hanen> 
ami a legfőbb, e feltevés egyáltalán nem nyújtja azt, amit általa elérni kívántak 
Megoldódik-e bármiféle rejtély azáltal, hogy örökké életben maradok? Végülis 
nem éppen annyira rejtélyes ez az örök élet, mint ajelenlegi? A térben és időben 
való élet rejtélyének megoldása téren és időn kívül fekszik.”31

29 Kállai Gyula idézett temetési beszéd.
30 Major Ottó-. Kié hát Károly Mihály? Élet és irodalom, 1988. július 1.6.1. öő.: Károlyi. Élet és Irodalom, 

1968. november 9. illetve: Jellem a történelemben. Élet és Irodalom, 1978. augusztus 19.
31 W ittgenstein i. m., 88.1.
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