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Károlyi Mihály levelezése V.
1945-1949.
Szerkesztette Hajdu Tibor

Károlyi Mihály összegyûjtött levelezése
kiadásának története némi összhangot mutat
Magyarország elsõ köztársasági elnökének
hányatott életével. A levelezés elsõ kötete
1978-ban jelent meg, amit a második és a
harmadik kötet csak 1990-ben és 1991-ben
követhetett. A politikai okból feltornyosult
akadályok eltûntek, viszont a gazdasági ne-
hézségek újabb késlekedést okoztak. A
késedelembõl azonban haszon is származott.

Újabb anyagok váltak megismerhetõvé,
s emiatt az ötödik kötet terjedelme az eredeti
elképzelést alighanem jócskán meghaladja.

A levelezés kiadása még nem teljes,
hiszen az 1930-1944 és az 1949-1955 évek
anyagát magukba foglaló kötetek  még hátra
vannak, de  bízhatunk abban, hogy a szer-
kesztõ állhatatossága és az MTA Történettu-
dományi Intézetének támogatása eredmé-
nyes lesz.

Felvetõdhet a kérdés, hogy mi indokolja
Károlyi Mihály levelezésének kiadását. A
személy, vagy inkább a levelek jelentõsége?
Úgy gondoljuk, hogy mindkettõ, – de a sze-
mély fontossága az elsõdleges! Már az is elég,
hogy az ország elsõ köztársasági elnökérõl van
szó. Az sem közömbös azonban, hogy milyen
volt a szóban forgó személyiség, milyenek
voltak tevékenységének körülményei. Nem
hagyható említés nélkül az a közismert tény,
hogy jóllehet Károlyi Mihály a nagybirtokos
arisztokráciából származott, korának egyik
legkövetkezetesebb demokratájává vált, aki
a magyar tömegek felemelkedését tartotta
mindennél elõrébb valónak. A kiváltságos
osztály tagjaként, mint a többi arisztokrata,
élhetett volna kedvteléseinek. De hiszen úgy
élt – vélhetjük –, hiszen az õ kedvtelése az
egyszerû emberekért folytatott tevékenyke-
dés volt! Történelmünkben ez nem példa
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nélküli, bár a sor nem túl hosszú. Elég, ha a
nagy számûzöttek – II. Rákóczi Ferenc vagy
Kossuth Lajos – életútja ötlik az eszünkbe.
Sokan gáncsolták õket, mind a kortársak, mind
az utókor részérõl. S bár nem állítható, hogy
hibátlanok lettek volna, ám akik megkérdõje-
lezték hozzáértésüket, felrótták idealizmu-
sukat, sõt naivitásukat, azok általában nem a
hibák miatt, hanem a pozitív tettek miatt for-
dultak szembe velük.

Károlyi levelezése ötödik kötetének idõ-
határait tekintve úgy is fogalmazhatunk, hogy
az emigrációtól emigrációig terjedõ korsza-
kot öleli fel. A szerkesztõ ezzel kapcsolatos
döntését az is indokolja, hogy ily módon be-
pillantást nyerünk a nyugati magyar emig-
ráció történetének egy fontos szeletébe, s
emellett megismerhetjük Károlyi ekkori
gondolatait, elképzeléseit is.

A Károlyi által és a hozzá írt levelek közel
egyharmada származik ebbõl az idõbõl. Ki-
emelkedõ fontosságú az 1945 márciusában
régi hívének, Hajnal Jenõnek írt hosszú levél
(a 30. számú), amelyben megfogalmazza poli-
tikai állásfoglalását  kora fontos kérdéseiben,
a tervgazdaság szükségességétõl a sztálini
politikáig. Magyarázatot ad – mintegy magá-
nak is – arra, miért tartja ekkor elfogadhatónak
(talán szükségesnek is) a harmincas évek
szovjetunióbeli pereit, politikai tisztogatásait.

S persze kitér a magyarországi helyzetre
is. Álláspontja szerint „a horthyzmus és a
szálasizmus között nincs különbség”, s „Ma-
gyarországon nem lehet más politikát csi-
nálni, mint megnyerni Teleki és Horthy volt
híveit, és baloldali kontroll mellett azokat is
részesévé tenni az átalakításnak, akik azt
mindig ellenezték”.

Az elsõ és döntõ kérdés „a radikális föld-
reform”, amely „ha megvalósul, valóban egy
komoly demokráciának vetjük meg az alap-
ját, amely a magyar életet tökéletesen átala-
kíthatja”. (66. p.)

Minden más csak ezután következhet. A
helyzetet bonyolította a magyar baloldal



számbeli gyengesége, ami miatt Károlyi
hajlandó volt olyanokkal is együttmûködni,
akikkel pedig fontos kérdésekben nem ér-
tett egyet. A levelekbõl kitûnik, hogy Károlyi
alapvetõ törekvése Magyarország demo-
kratizálása volt. Ennek elérése érdekében
együttmûködött olyanokkal is, akikben az-
után csalódnia kellett, s elvállalt olyan posztot,
amelytõl azt remélte, hogy abban az or-
szágnak hasznára lehet.

A levelek olvastán felmerül a kérdés: sze-
repe volt-e Károlyi magatartásában, tetteiben
naiv idealizmusának? Úgy tûnik, hogy a vá-
lasz részben igenlõ kell legyen. Emiatt nem
ismerte fel idejekorán a sztálini politika valódi
arculatát, s ezzel is összefügg, hogy kezdet-
ben félreismerte Rákosit. De ezzel magya-
rázható Benešsel kapcsolatos reménye is, ami
a magyarokkal kapcsolatban oly látványosan
tévesnek bizonyult. Másrészt azonban az is
látható a levelekbõl, hogy Károlyi széleslátó-
körû, a helyzetet reálisan mérlegelõ egyéni-
ség volt. Ezt példázzák többek között az újabb
világháborútól való félelem alaptalan voltát
magyarázó fejtegetései 1947-ben írt követi
jelentéseiben. A párizsi követi poszt elfogadá-
sából következett egyébként követi jelenté-
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seiben nemegy olyan megfogalmazás, ami
független helyzetben talán másként hangzott
volna (például Pfeiffer vagy Mindszenty kér-
désében: 420. illetve 688. p.).

Illúziómentessége, a helyzet reális meg-
ítélése 1946. májusi hazajövetele után több
levélbõl is kiderül (így Gyöngyösi külügymi-
niszterrel kapcsolatos megjegyzésébõl : még
Albánia sem kockáztatná meg, hogy a külügy-
minisztere egy idegen nyelvet se beszéljen
[288. p.], vagy a magyar kommunisták nacio-
nalista propagandájáról írottakból [289. p.]).

A kötetet szerkesztõ Hajdu Tibor, és a
szerkesztésben közremûködõ Litván
György gondos munkájának eredménye-
ként legújabb kori történelmünknek for-
ráskiadványokban eddig még igencsak
szûkös választéka egy értékes összeállítással
gazdagodott.

A levelekhez írt jegyzetek hasznos tájé-
koztatással szolgálnak az olvasónak, csakúgy,
mint a leveleket követõ mutatók és az
idõrendi áttekintés. (Hajdu Tibor (szerk.):
Károlyi Mihály levelezése V. 1945–1949.
Napvilág Kiadó, Budapest, 2003, 788 p.)

Csató Tamás
a  történettudomány kandidátusa

Szabó Katalin – Kocsis Éva:
Digitális paradicsom vagy
falanszter?

A termékeny szerzõpáros legújabb könyvé-
nek már a címe is ellentmondásra utal: ugyan-
azt a dolgot, jelesül a személyes tömegterme-
lést lehet minden világok legjobbikának
tekinteni, de akár Madách Tragédiájának pesz-
szimista jelenete is eszünkbe juthat róla. Van
színe és fonákja, egyik a másiktól elválaszt-
hatatlan, együtt alkotnak valamiféle egészet.

Ez az indítás nem meglepõ. Az informá-
ciós társadalom (bármi legyen is az) küszö-
bén, a fejlõdõ elektronikus üzlet világában az
ellentmondások, a végletes értékelések meg-

szokottak. Amit az egyik nap egekig magasz-
talunk, arról másnap kiderül, hogy egy jól fel-
fújt léggömb volt csupán. Amit ma jelentékte-
len eseménynek tartunk, az holnapra domi-
náns trenddé válhat. Van, aki fantasztikus
lehetõségeket lát a számítógépek és a digitális
hálózatok korszakában, és van, aki az emberi
kapcsolatokat vagy éppen a saját magánéletét
félti a mindenütt megjelenõ ketyeréktõl, ra-
vasz kis kém-szoftverektõl, intelligens kár-
tyáktól, mindenütt felbukkanó drótoktól és
láthatatlan rádióhullámoktól. Van, aki örül,
hogy Nyíregyházán ugyanolyan hamburgert
ehet, mint mondjuk Bostonban, és van, akinek
a háta borsódzik ettõl. Az egyik ember szíve-
sen nyújtja „lehúzásra” a kártyáját az üzletben,
a másik viszont félve gondol arra, hogy vala-


