
IV. Bol dog Kár oly
oszt rák csá szár és ma -
gyar apos to li ki rály a
Du na-men ti
Persenbeuban szü le tett 
1887. au gusz tus 17-én.
Édes ap ja az oszt rák
Habsburg-Lotharingiai 
di nasz ti á ból szár ma zó
Ottó Fe renc Jó zsef fő -
her ceg, édes any ja Má -
ria Jo ze fa szász
fő her ceg nő volt. Édes -
any ja egé szen ki csi
kora óta mé lyen val lá -
sos ne ve lés ben ré sze sí -
tet te Ká rolyt, itt a
gyö ke rek nél már a fia
szí vé be he lyez te a ka -
to li kus er kölcs és hit
alap ja it. Ap ját 1893-ban 
Sop ron ba ren del ték,
aho vá Kár oly is kö vet -
te. It te ni hit ok ta tó ja
kü lön fel je gyez te, hogy 
na gyon jó szí vű, nyílt,
jám bor, sze rény és lel -
ki is me re tes az ifjú
Habs burg fő her ceg. Jel lem ző, hogy ami kor
hit ta ná ra em lé kez tet te, hogy eset le ge sen o is
le het trón örö kös, ak kor el pi rult és a ka te kiz -
mus ta nul má nyo zá sá ba te met ke zett in kább. 

Kár oly na gyon fi a ta lon kezd te meg ka to -
nai kar ri er jét: nem volt még 16 éves, ami kor
1903. szep tem ber 1-jén ki ne vez ték az I. ulá -
nus ez red had na gyá vá. 1907-ben nagy ko rú vá 
lé pett elő, s két sa ját szárny se gé det ka pott.
Ok rend sze re sen be szá mol tak ar ról, hogy
Kár oly fő her ceg nem az a „mu la tós ka to na -
tiszt faj ta” (ezt gon dol ták róla édes ap ja hí res
ka land jai után) és nem ve tet te bele ma gát a
nagy vi lá gi élet be. Fel nőtt fér fi ként is rend -
sze re sen az imád ko zott és a ka to li kus val lá si
áj ta tos sá go kat sem mu lasz tot ta vol na soha
sem el. 

1911. ok tó ber 21-én Schwarzau vá rá ban fe -
le sé gül vet te Bourbon-Pármai Zita her ceg -
nőt, az utol só pármai her ceg, Ró bert le á nyát,
aki be szin te első lá tás ra be le sze re tett. Mind -
ket ten na gyon ko mo lyan, hosszú lel ki gya -
kor lat tal ké szül tek a há zas ság kö tés ük re. Az
es kü vő re a X. Pius pápa ál dá sát küld te, ame -

lyet Birletti bí bo ros ol -
va sott fel sze mé lye sen 
az es kü vőn. A pápa
eb ben a hí res sé vált
üd vöz le té ben az ifjú
párt, mint jö ven dő
ural ko dó kat üd vö zöl -
te. Ez a me rész jós lat
ké sőbb va ló ra is vált. A 
gyer mek kor ban el ve -
tett mag ter mé keny
föld re hul lott, mert
Kár oly fel nőtt fej jel is
őszin te és mély val lá -
sos éle tet élt, amely -
ben tár sa és
tá mo ga tó ja volt Zita
her ceg nő is. Há zas sá -
gu kat Is ten nyolc
gyer mek kel ál dot ta
meg, ame lyek kö zül
az első – a le en dő trón -
örö kös – (Habs burg)
Ottó lett (1912), akit
még hat to váb bi gyer -
mek kö ve tett. 

Kár oly tá vol, vi dé ki
hely őr sé ge ken élt egé szen a tra gi kus 1914-es
sza ra je vói me rény le tig, ami kor meg gyil kol -
ták Fe renc Fer di nánd trón örö köst és fe le sé -
gét. Kár oly sze ré nyen, ugyan ak kor nagy
ko moly ság gal fo gad ta a hírt, mely sze rint o
lett a trón vá ro má nyo sa a tra gé dia után. Ko -
mo lyan ké szült az Oszt rák-Ma gyar Mo nar -
chia ve ze té sé re, érez te, hogy ha tal mas az
el vá rás vele szem ben, ezért min de nek előtt a
Mo nar chia mű kö dé sé ben je lent ke ző prob lé -
mák oka it igye ke zett meg ke res ni. A há bo rú
ki rob ban tá sa kor a ka ma ril la még nem von ta
be az ifjú trón örö köst a tár gya lá sok ba. A há -
bo rú ból a ré szét ki vet te, több ször és több
fron ton is lá to ga tá so kat tett, leg na gyobb be -
nyo mást az ison zói ál do za tok lát vá nya tet te
rá, amely re ké sőb bi éle té ben több ször is em -
lé ke zett; a kö zel ről lá tott szét ron csolt holt tes -
tek, a haza leg jobb ja i nak el vesz té se vég képp
a bé kés meg ol dás ke re sé se felé haj tot ta. 

Fe renc Jó zsef csá szár 1916. no vem ber
21-én be kö vet ke zett ha lá la az I. vi lág há bo rú
kel lős kö ze pén érte a 29 esz ten dős fi a tal Ká -
rolyt, aki nek az ural ko dás sú lyos ter hét át
kel lett ven nie az agg ural ko dó után. Bol dog
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Kár oly sa ját el ha tá ro zá sá ból tet te le a ma gyar
ki rá lyok „igaz sá gos ság és béke es kü jét” Bu -
da pes ten a ko ro ná zá si ün nep sé gen, hogy ez -
zel is je lez ze; tel jes ér té kű ma gyar, nem ze ti
ki rály, aki Is ten aka ra tá ból ural ko dik né pei
fe lett. O volt az egye dü li a há bo rús ha tal mak
ál lam fői kö zül, aki tel jes mér ték ben kö vet te
XV. Be ne dek pápa bé ke tö rek vé se it. A lel két
át ha tó mély ka to li kus hit ből fa ka dó bé ke vá -
gya nem ta lált meg hall ga tás ra azon ban a töb -
bi har co ló nem zet ve ze tő jé nél. 

A front össze om lá sa maga után von ta a
Mo nar chia össze om lá sát is, amely ben Kár oly
pró bál ta men te ni, ami ment he tő az zal, hogy
egy szö vet sé gi le he tő sé get kí nált fel a Mo nar -
chia nem ze ti sé gi ál la ma i nak, túl ké sőn. A
hát tér ben kö tött tit kos meg ál la po dá sok meg -
hoz ták a du a lis ta ál lam ala ku lat vég ső össze -
rop pa ná sát, amely ben Kár oly nak csak
tűz ol tó sze rep ju tott; ezért adta ki az ok tó be ri
au to nó mia nyi lat ko za tát az el sza kad ni vá gyó
né pek nek. Bol dog Kár oly ki rály nem mon -
dott le a trón ról – hite sze rint ugyan is, nem
mond ha tott le a trón ról, mert ezt a jo gát és
kö te les sé gét Is ten től kap ta – ha nem csak
vissza vo nult az ural ko dás tól, meg nem ha tá -
ro zott ide ig. Az őszi ró zsás for ra da lom és a
kom mu nis ta dik ta tú ra alatt 1919-ig csa lád já -
val a Bécs mel let ti Eckartsau vá rá ban élt, ahol
szá má ra meg alá zó kö rül mé nyek kö zött, szi -
go rú őri zet alatt, szin te fo goly ként ke zel ték,
nem is hagy hat ta el lak hely ét. O még sem
mu tat ko zott bol dog ta lan nak, öröm mel töl -
töt te el az, hogy vég re sok időt szen tel he tett
fe le sé gé nek és gyer me ke i nek és min den erő -
fe szí té sé vel azon dol go zott, hogy a zűr za va -
ros kor szak után újra né pei élé re áll has son.
Két év vel ké sőbb, 1921-ben két íz ben meg -
pró bál ta vissza ál lí ta ni Ma gyar or szá gon a tör -
vé nyes ki rály sá gát, ame lyek kö zül az egyi ket
szán dé ko san Hús vét idő szak ára tet te, hogy
Jé zus Krisz tus fel tá ma dá sá nak ün ne pe egy -
be es sen majd a Ma gyar Ki rály ság fel tá ma dá -
sá val is. A má so dik vissza té ré si kí sér let alatt
em lé ke ze tes ma rad a bu da ör si „csa ta” előtt a
vas úti ál lo má son meg tar tott mi sé je, ami kor a
sí ne ken tér de pel ve imád ko zott Ma gyar or -
szág ért, fe le sé gé vel együtt. Hor thy Mik lós
ad mi rá lis áru lá sa után, aki lö ve tett Kár oly ki -
rály ra a csa tá ban, fo goly nak nyil vá ní tot ták és 
fe le sé gé vel együtt vég le ges szám űze tés be
Ma de i ra szi ge té re, Funchalba szál lí tot ták. A
ki rály vissza té ré si kí sér le tét tá mo gat ta töb bek 
kö zött Mi kes Já nos püs pök, Gróf Apponyi Al -
bert, Gróf Andrássy Gyu la, Gratz Gusz táv,
Rakovszky Ist ván, Le hár An tal, Gróf Sigray
An tal, de Bol dog Batthyány-Strattmann
Lász ló is. A ma gyar ki rály ság utol só

aranyágacskája ez zel meg alá zó
szám űze tés be ke rült, aho vá tra gi kus mó don
sa ját or szá gá nak ve ze tői kény sze rít tet ték. 

A szá má ra ki je lölt rend kí vül nyir kos és hi -
deg lak hely kö vet kez té ben Bol dog Kár oly ki -
rály gyó gyít ha tat lan tü dő gyul la dást ka pott,
amely ben szí ve föl mond ta a szol gá la tot. Csa -
lád tag jai vissza em lé ke zé se sze rint a gyors le -
be te ge dés ben köz re ját szott az a sokk is,
ame lyet a res ta u rá ci ós kí sér le tek ku dar ca
oko zott neki. A ha lá los ágyán iga zi nagy, né -
pei iránt fe le lős ural ko dó ként vi sel te a sor sát;
rend sze re sen imád ko zott és min den ízé ben a 
ka to li kus val lá si dokt rí nát kö vet te, hogy lel ke 
eggyé vál jon a Te rem tő vel. Utol só sza vai is
er ről ta nús kod nak: „ So kat kell szen ved nem,
hogy né pe im újra egy más ra ta lál ja nak .”, il -
let ve „Min den jó, ha is mer jük Is ten aka ra -
tát.”. Utol só imád sá ga és sza vai ezek vol tak:
„Meg vál tóm, le gyen meg a Te aka ra tod. Jé -
zus szent sé ges Szí ve, ben ned bí zom. Jé zus,
Má ria, Jó zsef.”. 1922. áp ri lis 1-jén hunyt el,
föl di ma rad vá nya it a Nossa Senhora do
Monte ( He gyi Mi asszo nyunk ) – szen tély ben 
he lyez ték vég ső nyu ga lom. Ko por só ját
1994-ben fel nyi tot ták, s tes tét ép pen ab ban az 
ál la pot ban ta lál ták, aho gyan 1922. áp ri li sá -
ban be le tet ték. Köz ben já rá sá val cso dás
gyógy ulá sok kö vet kez tek be. Kár oly bol dog -
gá ava tá sát Ma gyar or szá gon szor gal maz ta
Pálffy Zsó fia Gebetsligája, de több ma gyar
ne ves ka to li kus sze mé lyi ség is sík ra szállt e
mel lett, töb bek kö zött Mindszenty Jó zsef bí -
bo ros, her ceg prí más (o ala pí tot ta a za la eger -
sze gi fe ren ces IV. Kár oly Em lék temp lo mot),
Schlachta Mar git és Bol dog
Batthyány-Strattmann Lász ló is, akik el kö te -
le zett tisz te lői vol tak az utol só ma gyar ki rály -
nak.

  

IV. Bol dog Kár oly ima 
  

Gond vi se lő Is te nünk, te Bol dog Kár oly ki -
rállyal aján dé koz tad meg Szűz Má ria és Szent
Ist ván or szá gát. Se gíts ké rünk, hogy az ő hit -
val ló sze re te té nek buz gó sá gát kö ves sük egész
éle tünk ben, min dig nyit va áll jon előt ted szí -
vünk haj lé ka, és a ránk bí zot tak kal együtt el -
jus sunk hoz zád, az örök bol dog ság ho ná ba. Aki 
élsz és uralkodol mind örök kön örök ké. Amen. 
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