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Mélyen tisztelt nemzetes asszonyok és nemzetes urak, kedves 

ünneplő honfitársaim! 

 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság utolsó kormányzója. Ha csak 

kimondom ezt a nevet és címet, beleborzong a gyönyörűségbe testem-lelkem. A törökverő 

Hunyadi János és a turini remete Kossuth Lajos méltó utóda e tisztségben. 

A közelmúltban egyik ismerősöm mondta: csak most kezdi megérteni, ki is volt, 

milyen nagyformátumú politikus volt Horthy Miklós. Nekem megadatott a fennvaló 

kegyelméből, hogy nem kellett átélnem a megvilágosulásnak ezt a fajta élményét. Édesapám 

Horthy Miklós, hadifogságot megélt vitéz katonája volt. Az ő korai halála után, a nálam 11 

esztendővel idősebb bátyám lett atyai nevelőm és példaképem, akinek az 1960-as évek 

elejétől az ágya felett ott függött Krisztus keresztje mellett, az a nagyméretű bekeretezett 

fekete-fehér fénykép, mely az utolsó magyar államférfinak, a Portugáliában, Estorliban lévő 

síremlékét ábrázolta. Rengeteg, a kommunisták által elhallgatott történetet mesélt a bátyám, 

a sírban pihenő kormányzó urunkról. Arról, hogy a háború kitörésekor saját kérelmére 

visszakerült a haditengerészethez Pulába, ahol először a Habsburg csatahajónak, majd a 

Monarchia legmodernebb és leggyorsabb hajójának, a Novara cirkálónak lett a parancsnoka. 

Megtudtam, hogy megbízatásai, hadi vállalkozásai során nem csak a sikerre törekedett, 

hanem ellenfelei példáját nem követve, nem gépfegyvertűzzel, hanem mentőcsónakkal 

igyekezett lerövidíteni, a hullámokon vergődő, bajba jutott ellenséges tengerészek 

szenvedéseit. Beszélt arról, hogy beosztottai rajongva szerették, ellenfelei félelemmel vegyes 

tisztelettel említették. Beszélt legnagyobb sikeréről, mely egyben a Monarchia flottájának is 

legnagyobb sikere volt. Az Otrantói-szorosban az antant hatalmak által felállított 

tengeralattjáró-zár feltörésére indított sikeres vállalkozásáról, mely során 1917. május 15-én 

úgy aratott fényes diadalt, hogy súlyos sebesülten, hordágyon fekve irányította a fedélzetről, 

a hadműveleteket. De beszélt arról is, hogy a patkányforradalom bukása után, a lelkétől 

megvakult országban, a világháborús veszteségek zűrzavarát kihasználó csőcseléktől, a 

vörös mocsoktól, az idegenszívű élősködőktől hogy szabadította meg Budapestet, majd az 

országot. Korán megismertem annak a csodálatos folyamatnak a lépéseit, melynek során a 
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megcsonkított, lepusztított Magyarországból 5 év leforgása alatt, gazdaságilag európai 

mércével nézve is erős, öntudatos, hazájukat szerető emberek lakta, az ifjúságot hitre és 

erkölcsre nevelő országot, társadalmat hozott létre. Az ember bement a Ford autószalonba, és 

pár perc múlva kihajthatott a részletre vásárolt személyautóval. Ilyenre legközelebb nálunk a 

’90-es években került sor, de csak rövid időn át élvezhettük ennek előnyeit, mert jogszabályi 

segítséggel, a lelkiismerettől megszabadult lízingelők paradicsomává változtatták ezt az 

üzletágat. Gyermekfejjel képzeletben átéltem én is, milyen az, mikor egy igazi vezető 

lelkesítő ténykedése nyomán, a rommá tett országban, a szabadság legapróbb fuvallatára 

előbújnak a semmiből, a jövőt építő kőművesek. Könnyes szemmel szinte átéltem, és a mai 

napig is irigykedve gondolok azokra a szerencsésekre, akik átélhették, milyen az, mikor egy 

igazi politikus nem saját erszényének megtömésével foglalkozik, hanem a haza 

gyarapításával. Szinte látom magam előtt, ahogy bevonul Rákóczi és Márai Kassájára, 

kincses Kolozsvárra. A Bécsi Döntések nyomán neki köszönhetően hazatér a Szentkorona 

oltalma alá a Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély s a Délvidék. Tekintélyének, tudásának, 

szorgalmának, kitartásának, erejének köszönhetően nem pusztán fegyverrel, hanem békés 

eszközök zseniális alkalmazásával, a történelem adta pillanatnyi helyzet felismerésével és 

kihasználásával szerezte vissza azt, amiről a szocialista-kommunista hazaárulók önként, 

egymást túllihegve mondanak le azóta is, elfelejtve Deák Ferencnek, a haza bölcsének 

intését: 

„Amit er ő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De 

mir ől a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig 

nehéz, s mindig kétséges.” 

Szinte hallom, a visszatérő városokban elmondott csodálatos szónoklatait, melyekkel 

kivételesen cáfolta azt, a ma általánosan elfogadott aljasságot, hogy politikai szónoklatban 

nincs helye az igazságnak. 

 Hatalmas történelmi tett volt mindkét nép életében, a közös magyar-lengyel határ 

visszaállítása, ami ugyancsak Horthynak, politikai-államférfiúi nagyságának volt 

köszönhető. Miután a szlovákok saját elhatározásból proklamálták függetlenségüket, a 

Csehszlovák Köztársaság megszűnt létezni, mint a nemzetközi jog alanya. Magyarország 
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ezért 1939. március idusán nem Csehszlovákiát támadta meg, hanem egy olyan kis 

tartományt, mely ezer éven keresztül a Magyar Királyság szerves részét alkotta. Megfelelő 

vasúti és közúti összeköttetések hiányában amúgy sem lett volna életképes a tartomány, azt 

előbb-utóbb Lengyelország vagy Románia annektálhatta volna, vagy hitleri bábállam jöhetett 

volna létre, a soviniszta Szics-gárdisták vezérletével. A helyreállított lengyel-magyar határ 

tette lehetővé, hogy Lengyelország 1939. szeptember 01-jei hitleri megtámadása után 140 

ezer lengyel emigráns menedékjogot kapjon Magyarországtól. A menekült lengyel fiatalok 

Horthy Miklósnak köszönhetően iskolába járhattak, ahol saját anyanyelvükön saját lengyel 

tanáraik képezték őket. 1939 októberében, Zamárdiban, Lengyel Ifjúsági Tábor néven hoztak 

létre számukra iskolát, mely 200 fiatallal kezdte meg működését, az akkori Európában 

egyetlen lengyel nyelvű gimnáziumként. Évente 250-300 lengyel diák tanult itt. Az iskolát 

1940 szeptemberében Balatonboglárra helyezték át. Ennek ugyanez évtől Nagykanizsán, 

Kiskunlacházán és Egerben működött tagozata, magántanulók számára. A II. világháború 

alatt Balatonbogláron mintegy 1000 lengyel fiatal tanult, akik kollégiumban laktak. A 

lengyel oktatási törvényeknek megfelelő érvényes érettségi vizsgát tehettek. 1944. március 

19-e után német utasításra felszámolták a balatonboglári lengyel gimnáziumot. Az iskola 

egykori diákjai 1959-ben Krakkóban megalapították – részben Horthy emlékének is 

tisztelegve – a Boglári Kört. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a világraszóló diplomáciai sikerét sem, melynek 

köszönhetően 1938. május 25-én, az áldozócsütörtököt megelőző szerdán, Magyarországon 

megnyílt, az öt csodálatos napon át tartó XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. 

Ezen alkalomból olyan kiválóságok jöttek el hozzánk, léptek magyar földre, mint például 

Pacelli Jenő bíboros, pápai legátus, a későbbi XII. Pius pápa. 

És még hosszan sorolhatnánk ennek a dicső férfiúnak hazánk, és a velünk barátságban, 

szeretetben élő nemzetek érdekében tett múlhatatlan érdemeit. 

Horthy Miklós csak adott a nemzetnek, híven egy másik szép igazsághoz: 

„Ne azt nézd, mit kaphatsz a hazádtól, hanem azt, mit adhatsz neki!” 

S nem tévedett, mert az az ember sohasem téved, aki ad! 



Horthy-szobor avatása    Csókakő         2012. 06. 16.  15h 30p 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 

Nemrég gyászoltuk a trianoni békediktátum évfordulóját – már aki ezt egyáltalán 

gyászolja. Ne feledkezzünk meg, a Bécsi Döntések és az említett kongresszus évfordulóján 

az ünneplésről sem! Hiszen nem csak bús, hanem örömteli napokat, lapokat is találunk 

nemzetünk történelemkönyvében. Örömtelieket, melyeket elsősorban a horthymiklósoknak 

köszönhetünk. 

Az utókor által aljas módon és valós okok nélkül sokat gyalázott Horthy Miklóst, a 

hírhedett nürnbergi perben sem tudták bűnösnek találni, pedig megkísérelték. Horthyról 

köztudott, hogy minden lehetségest megpróbált a zsidó deportálások megakadályozására. 

Személyes utasítására, a Debrecenben született és az Amerikai Egyesült Államok Virginia 

államában lévő Arlingtonban nyugvó Koszorús Ferenc vezérkari ezredes vezetésével, a 

kormányzóhoz hű katonák, 1944. július 06-án meg is akadályozták, a budapesti zsidóság 

deportálását. A kormányzó és a magyar katonák akciója volt az egyetlen eset, a Hitler által 

megszállt Európában, amikor egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét 

arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. A Budapestről kimenekített és később 

Bécsben letelepedett zsidóknak is köszönhetően lakhatott később elfogadható körülmények 

között Portugáliában. Magyarországi újratemetésekor hatalmas koszorút cipelő zsidó 

küldöttség rótta le kegyeletét nagysága előtt. És ezt az embert fasisztázzák még ma is 

mindazok, akik mindig azokkal ugatnak együtt, akiktől a koncot remélik. Akik egyébként 

Koszorús Ferenc emlékére emléktáblát avattak a Dohány utcai zsinagóga falán. 

1956-os forradalmunk és szabadságharcunk dicső napjaiban megifjodott lélekkel volt 

társa portugáliai számkivetettségében is magyar testvéreinek. Mikor értesült a muszka és 

moszkovita bolsevikok gyalázatos vérfürdőjéről, a harc bukásáról, minden látható külső ok 

nélkül rövid idő alatt felmondta teste a szolgálatot, s tündöklő lelkét visszaadta teremtőjének. 

Magyarországi, kenderesi hazatérésére, családtagjaival együttes újratemetésére 1993. 

szeptember 04-én, 41. születésnapomon került sor. A sors jelét láttam a dátum 

megválasztásában, ezért elmentem, hogy adózzak porló csontjai előtt is nagyságának. S 

ekkor eszembe jutott, milyen könnyű neki a föld, sok másokkal szemben, akiknek szintén 

megadatott nemzetünk vezetése, de egészen másképpen tették azt, mint ő. Mint ő, akinek 

birtoka 25 esztendei kormányzósága végén sem volt egyetlen négyzetméterrel sem nagyobb, 
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mint a kezdetekor. Akinek kormányzói kinevezésekor pont akkora vagyona volt, mint a 

hatalom átadásakor. Aki soha nem károsította, csak gyarapította nemzetét. Aki újjáépítette 

visszacsatolt ország-testrészeinket, hogy majd utódai önként egyezzenek bele azok újbóli 

lerombolásához. Dicső tevékenysége nyomán az emlékezés mellett intenünk kell mindenkit, 

akinek megadta-megadja a sors, hogy vezessen nemzetet, régiót, megyét, várost, falut, 

iskolát, hivatalt vagy éppen egyházközséget, hogy egykor mindenki számára elérkezik az az 

idő, mikor minden óra számon kér minden azt megelőző órát! Vitéz nagybányai Horthy 

Miklósnak nem kell félnie számot adnia megélt óráiról. 

Hubay Cebrián László, Hubay Jenőnek, a nagyszerű zeneszerzőnek és 

zenepedagógusnak az unokája úgy került Portugáliába, hogy édesapját – sok más, kiváló 

magyar hazafihoz hasonlóan – elüldözték a kommunisták – illetve maradhatott volna, hazai 

börtönben, esetleg a bitófán. Mindenáron Európában akart élni, de a szovjettől a lehető 

legmesszebb. Így választotta térkép fölé hajolva teljesen logikusan Portugáliát új hazájának. 

Hubay Cebrián László mesélte egy alkalommal, hogy bár távol él igazi hazájától, mégis 

valami megmagyarázhatatlan vonzalmat, mindennél erősebb szeretetet érez Magyarország 

iránt. Biztosan annak is köszönhető ez – mondta – hogy gyermekkoromban Estorliban apám 

barátja, Horthy Miklós a térdén lovagoltatott. Ez a kiváló ember, kinek egy térden 

lovagoltatás is elég volt, hogy a hazaszeretet mindenen átforrósodó tüze átkerüljön 

lovagoltatója lelkéből az övébe, napjainkban a magyar és az ibériai kereskedelmi 

kapcsolatok felvirágoztatásán dolgozik. Felesége és két gyermeke büszke a család 

magyarországi származására, s terveik között szerepel, hogy igazi hazájukkal még 

szorosabbra fűzik a kapcsolatukat. Ezt a kis történetet azért mondtam el, hogy érzékeltessem, 

aki egy ilyen nagy szellemmel kapcsolatba került, soha nem tudja feledni, ősei igazi hazáját. 

Többek között a nemzetközileg is elismert Vitézi Rend alapítóját és első főkapitányát 

tisztelhetjük Horthy Miklósban. A minden korban vitézlő magyar katona, magyar hős és hősi 

tett elismerésére hivatott vitézi cím, ma is büszkeséggel tölti el mindazokat, akik akár csak 

őseik jogán, de viselhetik szívük alatt, a vitézi jelvényt. 

Fejet hajtok Csókakő bátor polgármestere és lakosai előtt, a szobrot alkotó művész és 

a mai ünnep szervezői előtt. Hősiességük, nemzetféltő kiállásuk, hazaszeretetük és 
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történelmi tudásuk legyen példa, az utánuk következő generációknak! Legyen példa, a 

magyar feltámadás, a magyar jövő érdekében! 

Negyedórában emlékezni az utóbbi korok legnagyobb magyarjára nem hálás feladat. 

Csapongásom, a teljességből kiragadott példáim sántaságát tudják be ennek, ne pedig a 

tiszteletlenségnek! Méltatlan emberként állok Önök előtt, különösen mélyen érzem ezt, 

amikor egy olyan nagyságról kell beszélnem, mint országgyarapító kormányzónk. Emléke 

éljen szívünkben elevenen, példája legyen útmutatónk, erkölcsi mércéje zsinórmértékünk, 

műveltsége és feddhetetlensége pedig örök ideánk! 

 

 

 Köszönöm, hogy meghallgattak: 
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Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete 

Trianon Társaság Fejér megyei Szervezete 
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