
Károlyi Mihályné a képernyőn 
A század elején, aho-

vá e műsor főszereplő-
jének ifjúsága visszave-
zet minket, a legdivato-
sabb társadalmi csodá-
nak Szomaházy meséi 
számítottak az írógép-
ről: a gépírólányról, akit 
főnöke szerelme a sokak 
közül a kevesek közé 
emel fel. Ez a nagy film-
karriert befutott mese 
villant fel agyamban, 
amikor a képernyőn, 
Károlyi 'Mihályné ajkán 
megelevenedett a század 
igazi nagy csodája: két 
ember története, akik 
saját érdemükből fel-
emelkedhettek a keve-
sek közül a sokakhoz. 
Megszabadultak az 
öröklött százezerholdak 
kölöncétől, ledobták 
származás és neveltetés 
béklyóját s eggyé vál-
tak az évszázados bűnök 
és .mulasztások ellen fel-
kelő tömegekkel. 

Évtizedek teltek el, 
míg az őszirózsás forra-
dalom vezetője hazatér-
hetett az emigrációból, s 
ország-világ nyütan 
adózott elismerésével, a 
felszabadult nép parla-
mentje pedig törvénybe 
iktatta Károlyi Mihály 
érdemeit. (A TV bele-
vágta az interjúba az 
erről az alkalomról ké-
szült filmhíradót — az 
egyetlent, amely Károlyi 
hangját megörökítette.) 
Az újabb, még fájóbb 
emigráció évtizede után 
csak a feleség, a harcos-
társ jöhetett haza . . . 

Károlyi Mihályné — 
újabb csoda. Az örök if-
júságé. Fiatalsága nem 
világítási effektusok és 
lágyító beállítások kom-
binációjából ered; sze-
me villanásait, gesztu-

sait, intellektuálisan fé-
kezett indulatait egy te-
vékeny élet „rendezi". 
Töredezett, szinte dara-
bosan megfogalmazott 
kérdésekre kerek, szé-
pen gördülő mondatok-
kal válaszol: a tudatos 
lét öntudatosan fogal-
maz. Emlékszik minden-
re. Biztos, hogy a me-
móriát támogatják a 
memoárok, amelyeket 
évtizedek óta gondoz és 
ír; igazi támasza mégis 
a szebbért, igazabbért 
küzdés indulata. 

Az emberek s az ese-
mények, amelyekről hal-
lattunk, többnyire már 
egy-két nemzedék óta 
érettségi tételek. Sajátos 
izgalom fogja el a nézőt, 
amikor századunk törté-
netének szemtanúját 
hallja nyilatkozni e tör-
ténelemről, a nézőt ma-
gát mintegy események 
másodlagos szemtanújá-
vá téve. 

Különösen érdekes 
volt e műsorban a kö-
zelmúlt magyar történe-
lem két olyan eseménye, 
amelyről Károly iné 
szemtanúként beszélt: 
Károlyi lemondása 1919 
márciusában, s másod-
szori lemondása 1949-
ben. A történelmi ese-
mények végső menetét 
ismerjük, de más magu-
kat azon emberi cselek-
véseket ismernünk, ame-
lyeknek végeredménye 
egy-egy esemény. Aláir-
ta-e Károlyi lemondását 
a Tanácshatalom javára, 
vagy valaki más írta 
alá, illetve a tervezett 
szöveg nyomdába ke-
rült-e aláírása előtt? A 
válasz lényeges mozza-
nata az a tény, hogy Ká-
rolyi — ha e szöveggel 

nem is — a Tanácskor-
mány megalakulásával 
egyetértett, s a formai 
kérdések firtatásával 
nem szándékozott zavart 
kelteni e körül. 

A második lemondás 
— nem elnökségről im-
már, de a párizsi követ 
tisztjéről — ha lehet, 
még drámaibb körülmé-
nyek közt zajlott le; 
Rajk László személye 
és sorsa volt az esemé-
nyek hátterében. A na-
gyon fájdalmas elhatá-
rozás, a második emig-
ráció Károlyi számára 
azt jelentette,s hogy visz-
szavonult emlékiratai-
nak rendezéséhez. 

Egy másik emelkedő 
vonal: a hazai grófi 
kastélytól a távoli pa-
rasztházig. Az arisztok-
rata élet kietlen magá-
nyosságától az igazi élet 
embersűrűjéig. Károlyi 
Mihályné lényének fia-
talsága révén nagyon 
elevenen jelent meg a 
néző előtt a valamikori 
Andrássy Katinka, az a 
fiatal leány, akinek szá-
mára a zárda-iskola sza-
badabb és érdekesebb, 
mint az otthon, s aki 
grófi szalonok miliőjé-
ben kereste az önmeg-
valósítás útját. Rendkí-
vüli férj és rendhagyó 
élet utáa vágyott. 

Láthatóan kissé vona-
kodva szól erről, de mi-
kor azt kérdezik tőle, 
hogy vajon az emigráció 
szűkös viszonyai közül 
nem lehetett volna visz-
szakozni a vagyonhoz s 
a henye élet biztonsá-
gához — a válasz látha-
tóan régen kész. Ha új-
ra kezdené az életét, új-
ra ezt az utat választa-
ná. BALÁZS GYÖRGY 


