Haza-fiak...
Amint a látogató belép
a fóti Gyermekközpont
területén lévő Károlyi
kastélyba, óhatatlanul is
megcsapja a történelem
nek a tavasz közeledtét
jelző kellemes szellőkkel
keveredő fuvallata, s még
inkább az 1848-49-es
szabadságharc emléke.
Talán nem véletlen, hogy
Wass Albert „Üzenet
haza" című költeményé
nek egyik strófája jutott
az eszünkbe, amikor gróf
Károlyi Lászlóval és fele
ségével beszélgettünk.
„Üzenem a háznak,
amely felnevelt:
a fundamentumom Is
tentől való és Istentől
való az akarat, mely újra
építi a falakat.
A víz szalad, a kő ma
rad, a kő marad..."
A mindig barátságos
Károlyi László és felesége,
Erzsébet asszony széles
mosollyal invitál bennün
ket beljebb. Amint a gróf
úr meghallja érkezésünk
célját, így kezdi a beszél
getést:
„Ükapám Károlyi István
igazi hazafi volt - ezt
Kossuth Lajos mondta
róla", majd lelkesen mutatja az 1848-ban
alapított Károlyi huszárezred egyenruháját.
„Ezerfős huszárdandárjával, amelyet a
maga pénzéből százezernyi aranyforinttal
támogatott, harcolt Jellasics ellen, majd
Bem tábornok, a legendás Bem apó és Klap
ka seregében is hősiesen harcolt a magyar
szabadságért. A sorsfintora,hogy világosi
nagy fegyverletétel után Windischgratz
császári tábornok fogta el, ugyanis az én
édesanyám Windischgratz lány volt, de ez
már egy másik történet", magyarázza Kár
olyi László gróf, majd így folytatja: „Károlyi
Istvánról tudni kell, hogy az első felelős
magyar miniszterelnökkel, gróf Batthyány
Lajossal volt börtönben és csak a véletle
nen múlt, hogy nem ő lett a tizennegyedik
aradi vértanú. Többévi rabság után egy
vagyonnyi váltságdíj árán szabadult ki az
a férfiú, aki Fótra templomot és kastélyt
épített, aki támogatta
a reformkori költőket,
írókat, többek között
Vörösmarty Mihályt is."
Most márciusban, a ki
kelet havában együtt
emlékezünk a hazafira,
a nemzet egyik legna
gyobb, kissé azonban
elfelejtett alakjára. De
Foton az utókor - első
sorban gróf Károlyi Lász
ló és felesége, Erzsébet
asszony
segítségével
- megőrizheti hősei em
lékét, mert ahogy Wass
Albert írta, a kő marad, a
kő, az marad...

Nem csak egy fóti sajtótermék gazdáiként,
sikerességét, a résztvevők számát, a mulatí
résztvevők száma, ugyanakkor a jótékonys;
nyugdíjasok által szervezett Batyus-jelmeze
számolás után ilyenkor megmaradó összegi
teltházzal üzemelt, sőt, még többen szerettviszont az jó jel is lehet, hogy szembetűnő \
Összességében megállapítható, hogy hiába
voltak - leginkább a hangulattal -, és feltett
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