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A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagja, Nagykeresztes Engedelmességi Tiszteletbeli Lovag 

fokozattal 

Kitüntetések: 

- A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 

- A Francia Köztársaság Érdemrendje, lovagi fokozattal 
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1947 végén családom elhagyja Magyarországot, Franciaországban telepedünk le. Ott nőttem fel, 

végeztem el tanulmányaimat, folytattam pályafutásomat. 

1968-1969-ben közgazdaságtan, állam- és jogtudományi diplomát szerzek a párizsi egyetemen. 

1970-1971: katonai szolgálatomat teljesítem a francia hadseregben. 

1971-1974: üzletkötő a Concorde repülőgépet gyártó Aerospatiale cégnél. 

1974-1978: jogi tanácsadó a Párizsi Kereskedelmi és Ipari Kamaránál. 

1978-2005: különböző vezetői szerep a Fiat autokonszern párizsi kirendeltségén: 

kommunikációs főmunkatárs, pénzügyi osztályvezető, az elnök-vezérigazgató személyes 

tanácsadója, majd a cég gazdasági igazgatója, ahonnan 2005-ben nyugdíjba lépek. 

 

A közhasznú fokozatú Károlyi József Alapítvány alapítója (1994) 

Az FKKF Fehérvárcsurgói Károlyi-kastély fejlesztő és üzemeltető Zrt alapítója és többségi 

tulajdonosa, vezérigazgatója (2000-től) 

 

Az emigrációs élet azt hozta számomra, hogy végül két kultúrában érezhettem otthon magamat: 

a hazáméban, a magyarban, és a befogadó országéban, a franciában. Ezért feleségemmel együtt, 

aki Párizsban született német szülőktől, mindig az európaiság szellemiségében gondolkodtunk. 

Anélkül, hogy ismertem volna (Ő 1934-ben halt meg) mindig nagy tisztelője voltam gróf Károlyi 

József nagyapámnak, aki annak idején a Magyar legitimista pártnak a vezetője volt, és akinek a 
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gondolkodása a nyitottság szellemében mindig a másiknak a megértésére, a megismerésére 

irányult. Ebben jól felfogott európai gondolkodó volt, és ha tovább élt volna, 

kereszténydemokrata emberként minden bizonyára nagy támogatója lett volna Adenauer, 

Schuman és De Gasperival együtt a későbbi európai politikai konstrukciónak.  

A magyarországi rendszerváltozás alkalmat adott ennek a beállítottságunknak a 

gyümölcsöztetésének. Természetesnek tartottam, hogy 1989 után felvegyem gyakorlatban is 

Magyarországgal a 42 évvel azelőtt megszakított kapcsolatot. Eljöttünk az országba, 

megismerkedtünk vele, jól éreztük magunkat benne. Valamit tenni akartam. Ott volt 

elhanyagoltan, pusztulóban, a romba dőlés szélén álló, bár állami tulajdonban lévő egykori 

fehérvárcsurgói kastélyunk. Ott állt a nagy kérdés: mikor, hogyan tudja Magyarország behozni a 

szörnyű, 45 év kommunizmus által okozott lemaradását Európával szemben? Úgy láttam, itt van 

a beavatkozási terepünk. 1994-ben létrehoztam a Károlyi József Alapítványt, melynek 

alapszabályi célja Magyarország európai felzárkózásának az elősegítése, valamint a 

fehérvárcsurgói kastély e cél szolgálatába való helyezése. Ezt az elképzelést elfogadtattuk a 

magyar illetékes állami szervek által, megszereztük a kastély vagyonkezelési jogát, és 

elindítottuk tervünk megvalósítását. 2011-re befejeződött a kastély felújítása, elkezdődött 

rendeltetésszerű hasznosítása “Európai Kulturális Találkozó Központ”-ként. Magyarország 

hírnevét szolgáló, az európai országok diplomáciai képviseleteivel és kulturális intézeteivel 

szorosan együttműködő kulturális, szakmai és egyéb nemzetközi megmozdulásoknak ad 

otthont. Egy ablak kíván lenni, melyen keresztül a külföld jobban megismerheti hazánkat, és 

fordítva. 

2010 óta magánemberként kötelességemnek éreztem, hogy írásban és szóban egyaránt fellépjek 

a francia nyelvű véleményformálók előtt Magyarország jó hírnevének megvédésének, 

megőrzésének érdekében. 

 

 


