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A családról
A Horthy-nemzetség a székelyföld-

ről eredezteti származását. A család
egyes ágai már a XVII. századtól lak-
tak szabolcsi, szatmári birtokaikon és
Kolozsvárott is.

Horthy István, aki a régi nemesség-
hez vitézsége elismeréseként 1635-ben
II. Ferdinánd királytól saját címert ka-
pott, Kolozs megyei földbirtokos volt.
Az adományozó levelet is Kolozs vár-
megye hirdette ki 1657. június 21-én.
A „nagybányai" előnevet első ízben
1697-ben használta Horthy István er-
délyi református püspök István nevű
fia, aki II. Rákóczi Ferenc mellett ud-
vari titkárként szolgált. A nemzetség
székely törzse az erdélyi reformáció
óta követi a református vallást.

A család címerének eredetijét a ma-
rosvásárhelyi Teleki- Tékában őrzik, a
Horthyak nemességére vonatkozó ok-
levelek, iratok az országos levéltárban
találhatóak. A címer leírása: kék pajzs-
ban hármas zöld halom kimagasló kö-
zépsőjén könyöklő, három búzaka-
lászt tartó páncélos kar. A sisakrész
ugyanez. A címer kördísze: kék, arany,
vörös, ezüst.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós
kormányzó, a Horthy-nemzetség idő-
sebb (fő) ágából származotL Édesapja,
Horthy István (1830. február 13-1904.
július 24.) nagybirtokos, a magyar fő-
rendiház élethossziglan kinevezett tag-
ja, édesanyja Halassy Paula (1839—
1895) volt. Kilenc gyermekük szüle-
tett, két leány és hét fiú, kik közül
Szabolcs, István és Miklós katonai pá-
lyára lépett.

Horthy Szabolcs dr. az első világhá-
ború előtt Tisza István egyik közeli
munkatársa, közigazgatási vezetőként
dolgozott, mint Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye főispánja. A háború kitöré-
sekor jelentkezett a frontszolgálatra,

ami meglehetősen szokatlan dolog volt
egy ilyen magas tisztség viselőjétől.
Mint József főherceg parancsőrtisztje,
egy felderítés alkalmával, 1914. no-
vember 22-én halt hősi halált a keleti
arcvonalon.

A kormányzó másik bátyja, Horthy
István, huszártisztként végigharcolta a
háborút, megsebesült, folyamatosan az
első vonalban küzdött. Lovassági tá-
bornokként, a huszárság felügyelője
volt a húszas években.

Tengerésztiszt
a monarchia
vonzásában

Nagybányai Horthy Miklós, Ma-
gyarország későbbi kormányzója
1868. június 18-án született Kendere-
sen, a család régi kúriájában, mely a
török hódoltság megszűnte óta a nem-
zetség lakhelye, és egyúttal édesapja
mintegy 2500 holdas birtokának köz-
pontja volt. Id. Horthy István teljesen a
gazálkodásnak élt, és gyermekeit igen
szigorúan nevelte, korán önállóságra
szoktatva őket. Horthy Miklós már
nyolcéves korában debrecenbe került,
ott járta ki az elemi iskola harmadik és
negyedik osztályát, majd Sopronban, a
német nyelvű gimnáziumban tanult, s
ott is érettségizett. 1882-ben sikerrel
felvételizett a monarchia haditengeré-
szeti akadémiájára, ahová hatszázti-
zenkét jelentkező közül mindössze
negyvenkettőt fogadtak el. Az iskola
nehéz voltát mutatja, hogy végül csak
huszonheten jutottak el a hadapróddá
avatásig. A négy tanév elvégzése után
hosszú szolgálati évek következtek. A
frissen végzett tengerésztiszt bejárta a
Földközi-tengert, 1892-94 között pe-
dig a Saida korvett fedélzetén földkö-
rüli úton is részt vett. Három hónap
szabadság után, 1894 őszén Horthy
Miklóst már mint a tengerészeti mű-

Horthy Miklós
1868-1957

Kenderestől Estorilig
szaki bizottság egyik képviselőjét lát-
hatjuk - angliai, portugáliai hajóútra is
sor került ebben az évben. Visszatérése
után az Artemisia iskolahajó parancs-
nokává nevezték ki, majd a Sperber
torpedónaszád kapitányi tisztségét is
ellátta. 1901. július 22-én, Aradon há-
zasságot kötött jószáshelyi Purgly
Magdolnával, majd Polában, a haditen-
gerészeti támaszpont-városban tele-
pedtek le, itt születtek gyermekeik is.

A századforduló békeéveit fokoza-
tosan beárnyékoló fejlemények kiha-
tottak Horthy Miklós életére is: mint
kapitány részt vett a török szultánt
reformokra ösztökélő 1903-as nemzet-
közi flottatüntetés hadmozdulataiban,
és parancsnoka volt a folyamatosan
Konstantinápolyban állomásozó Tau-
rus osztrák-magyar hadihajónak is.
Ekkor hosszabb ideig családjával
együtt a török fővárosban élt, és tanúja
volt az ott zajló forrongásoknak, forra-
dalmaknak, matrózaival biztosította a
nagykövetség védelmét.

Horthy pályafutása eddig a pontig
aligha tért el a kortárs tengerésztiszte-
kétől, ekkor azonban váratlan fordulat
történt: az uralkodó szárnysegédévé
nevezte ki, és magához rendelte Bécs-
be.

A monarchia bonyolult állami fel-
építésének sajátossága volt, hogy az
alkotmányos monarchiára jellemző
kormány, parlament, minisztériumok
mellett megmaradt a császári-királyi
udvar, illetve udvari szervezet jelenté-
keny szerepe. Az uralkodó mint a had-
sereg főparancsnoka, jelentős jogkö-
rökkel bírt, és vezető teendőiben négy
szárnysegéd segítette, négy tiszt a had-
erő négy fő fegyverneméből. Horthy öt
évig volt I. Ferenc József szárnysegéd-
je, és ebben a tisztségében lényegében
titkán funkciót töltött be. Szervezte a
napi programot, rangsorolta a látogató-
kat, tájékoztatta az uralkodót, és köz-



23 TÖRTÉNELEM

vetítette parancsait. Mindez egyben
páratlan lehetőséget jelentett egy euró-
pai nagyhatalom működésének megis-
merésére, a kulisszák mögé való bepil-
lantásra, ismeretségek kötésére, még-
hozzá a legmagasabb szinten. Magától
értetődik, hogy a tisztség betöltésénél
is magas követelményeket vettek fi-
gyelembe, így a rátermettséget, az
uralkodó iránti hűséget, a nyelvtudást
(Horthy Miklós legalább fél tucat nyel-
vet beszélt) stb.

Egy ilyen feladat ellátása óhatatla-
nul közvetlen kapcsolattartást is jelen-
tett Ferenc Józseffel, akinek személye
nagy hatással volt Horthyra. Politiká-
ját, kiegyensúlyozottságát a későbbiek
során is példának tekintette. „Ez az öt
év volt életem legszebb, leggondtala-
nabb időszaka" - írja később, portugá-
liai emigrációja idején, emlékirataiban.

Az udvari szolgálatot a szarajevói
merénylet, majd az azt követő háború
szakította félbe. 1914 decemberében a
Novara páncélos cirkáló parancsnoka
lett, és részt vett több földközi-tengeri,
illetve adriai hadműveletben, így az
olasz hadbalépéskor támadást irányí-
tott a velencei partok ellen. A háború
négy és fél éve alatt számos önálló
vállalkozása is volt, a legemlékezete-
sebb ezek közül az 1917. május 15-én
lezajlott otrantói tengeri ütközet, ahol a
Horthy vezetése alatt álló, három cir-
kálóból és két rombolóból álló flotta
keresztültörte az antant-blokádot, és
visszaverte az ellenük indított olasz-
angol támadást is. Horthy Miklós sú-
lyosan megsebesült a harcban, amikor
gránát robbant a közvetlen közelében:
öt szilánk hatolt a lábszárába. Hónapo-
kig lábadozott ezután, de a flottát sé-
rülten is visszavezette a cattarói kikö-
tőbe. Felépülése után a Prinz Eugen
dreagnouth (nehéz csatahajó) parancs-
noka lett, majd 1918 februárjában IV.
Károly kinevezte az egész osztrák-ma-
gyar flotta parancsnokává. Ó volt az
egyetlen magyar nemzetiségű vezetője
ennek a nagy múltú haderőnek.

Az utolsó háborús évben már mutat-
koztak az összeomlás előjelei, Horthy
emlékirataiban el is ismeri, hogy egy
lázadni készülő flotta irányítását kellett
ellátnia. Csak a legszigorúbb fegyel-
mező szabályokkal és hadbíráskodás-
sal sikerült harcképes állapotban tarta-

ni a hadsereget, mely nyílt küzdelem-
ben ugyan sosem maradt alul, de a
hátteret jelentő társadalom, állam nem
bírta elviselni a háborús nyomást, és
vereséget szenvedett.

1918 őszén a helyzet egyre válságo-
sabbá vált, a balkáni arcvonal össze-
omlott, megindult a monarchia széthul-
lása, a központi hatalom működése
egyre formálisabb lett. Az adriai ten-
gerpart az újonnan alakult délszláv ál-
lamhoz került, s a király 1918. október
28-án azt az utasítást adta Horthynak,
hogy a flottát adja át a délszláv nemzeti
bizottság képviselőinek, elkerülendő
azt, hogy olasz kézre jusson. Erre
1918. október 31 -én került sor, és ezzel
az első világháborúban a legmagasabb
tisztséget elért magyar katonai pa-
rancsnok karrierje - úgy tűnt - végére
ért. A magyar tisztek házaikat, minde-
nüket hátrahagyva indultak vissza a
forradalmak lázában égő Budapestre,
hazájukba.
• •

Összeomlás és
konszolidáció

A háború vesztés, a történeti Ma-
gyarország területének megszállása, az
egymást követő forradalmak időszaka
mint káoszt, szégyent és egy korábban
szinte töretlenül fejlődő ország szét-
hullását előidéző szomorú requiem je-
lent meg a monarchiát szolgált vezető-
réteg tagjai előtt. Kevesen maradtak,
akik nem húzódtak vissza az aktív
politizálástól. 1918 őszén Horthy is a
tengerpartól Budapesten át Kenderesre
utazott. Itt töltötte gazdálkodással csa-
ládja körében a rövid életű polgári
kormányok és a „kommün" időszakát
is. Kenderesen természetesen másként
élte meg egy katonatiszt a forradal-
makat, hiszen a Tiszántúlon rövid volt
a tanácsköztársaság uralma, annak vé-
get vetett a román megszállás. Horthy
számára, emlékiratai szerint, egyszerre
volt küzdelemre ösztönző tényező
mind az idegen csapatok ottléte, mind
az, hogy a kommunistákat nem tudta
legitim vezetőként elfogadni. így volt
logikus lépés, hogy elfogadta a szegedi
székhelyű fehérkormány felkérését, és
átvette a szervezkedő „nemzeti hadse-
reg" vezetését. Miután 1919. június
6-án hadügyminiszterként hivatalba lé-

pett, belevetette magát abba a szervező
munkába, amelyet Károlyi Gyula, Te-
leki Pál, Bethlen István folytattak azzal
a céllal, hogy a részben románok, rész-
ben franciák által megszállt területeken
egyfajta hatalmi alternatívát kínáljanak
a bukásra ítélt tanácskormánnyal
szemben, illetve helyette. Fennállt
ugyanis annak a veszélye, hogy a kom-
munisták után már egyáltalán nem ma-
rad olyan szervezett politikai erő,
amely átvehetne az irányítást. Horthy-
ra háborús múltja, elismert sikerei mi-
att esett a választás. Tevékenysége ve-
szélyes egyensúlyozás volt, hiszen
egyetlenmegszálltországban semköny-
nyű hadsereget toborozni, függetlenül
pártállástól vagy politikai irányultság-
tól. A fehárkormány katonai ereje a
közös hadsereg tisztjeiből, illetve a vö-
rösöktől átállt néhány ezredből és zász-
lóaljból állt, mely csapatokra támasz-
kodva Horthy, mint fővezér, 1919. au-
gusztus 9-én függetlenítette magát a
bizonytalan hátterű és ingatag kormá-
nyoktól, így a Fridrich- és a P. Ábra-
hám (szegedi) kabinetektől is. Hogy
önálló politikát folytathasson, a rendel-
kezésére álló, többezres haderővel a
Dél-Dunántúlra vonult (Budapestet és
az Észak- Dunántúlt a románok száll-
ták meg), és fölszámolta az ott még
fennálló vörös uralmat. Fokozatosan
kiépítette az általa elfoglalt területen a
polgári és katonai közigazgatást, ren-
deletben szabályozta ezek hatáskörét.
Megszervezte az öt katonai területi pa-
rancsnokságot és a siófoki székhelyű
főparancsnokságot. Szigorú, többnyire
statáriális szabályok felállításával fo-
kozatosan konszolidálta a helyzetet,
háttérbe szorította a korábbi vörös ter-
rorra választ adni kívánó különítmé-
nyeket, melyek jelentős önálló katonai
erővel rendelkeztek. Miközben Buda-
pesten egymás't váltották a kormányok,
a szegedi pedig lemondott, s szerte az
országban a megszállók önkényesked-
tek és fosztogattak, Horthy Miklós
egyre erősítette pozícióját. Immár nem
ő volt rászorulva az egykori szegedi
politikusokra. A viszony megfordult.
Mögötte állt a legnagyobb szervezett
erő, és ez lehetővé tette, hogy 1919.
november 16-án, a románok kivonulá-
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sa után, megszállja a fővárost is. Ezzel
végérvényessé vált az admirális bekap-
csolódása a politikába. Szerepe azáltal
is megnőtt, hogy a kormány ország-
gyűlés híján háttér nélkül működött, és
hogy a király, akinek elmozdítását sem
Horthy, sem a vezető elit nem fogadta
el törvényesnek, száműzetésben tartóz-
kodott, bár hívei aktivizálódlak. Rá-
adásul az ország szuverenitását az an-
tant is korlátozta, miközben élénken
kereste azt a vezetőt, akit tárgyalópart-
nerként a jövőben is elfogadhat.

Horthy Miklós, illetve a körülötte
tömörült poliükusi csoport azáltal tett
szert fokozatosan mind belső, mind
külső elismerére, hogy egyértelműen
leszögezte: mintaképének a kiegyezés-
kori, mérsékelten liberális államberen-
dezkedést tekinti, parlamenttel, a pol-
gári középosztályok szerepének növe-
lésével, a birtokos parasztság támoga-
tásával erősítve társadalmi bázisát. Fel-
fogásuk szerint kitartottak a történeti
Magyarország területi egysége mellett,
és a megszállást átmenetinek, a későb-
bi békét pedig trianoni diktátumnak
minősítették. Ez kifelé elfogadható,
befelé pedig feladatmeghatározó állás-
pont volt. Horthyék a monarchisták
irányába is modus vivendit tudtak kí-
nálni, hiszen a királyság államformáját
nem változtatták meg, meghagyva elv-
ben IV. Károly visszatérésének lehető-
ségét. Koncepciójuknak a történelem-
ben gyökerező voltál mutatja, hogy az
államfői tisztség ideiglenes betöltésére
felújítónak a kormányzói tisztséget
(Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kos-
suth, József főherceg), elejét véve szá-
mos közjogi vitának.

Magától értetődő, hogy kormányzó-
vá - az antant egyetértésével - Horthy
Miklóst, a hadsereg főparancsnokát vá-
lasztotta meg a nemzetgyűlés 1920.
március l-jén. Az állami berendezés az
ő, illetve a mögötte álló vezetőréteg
igényei szerint került kialakításra a
rendszert konszolidáló Teleki- és Beth-
len- kormányok közreműködésével.
Önmérsékletre vall, hogy Horthy nem
használta ki az alkalmat, hogy diktátori
hatalmat építsen ki: államfői jogköre,
bár számos bővítést tartalmazott, a
köztarsasági elnökéhez volt közelálló,

és csak a harmincas évek vége felé, a
háború közeledtével módosult, és lett
hasonló a valamikori királyi jogkör-
höz, bár természetszerűleg sosem érte
el azt.

A húszas és
harmincas évek

Teljességgel nyilvánvaló, hogy
meghaladja ezen írás kereteit az, hogy
teljes képet adjon a két világháború
közötti időszak magyar államáról és
társadalmáról. A Horthy nevével fém-
jelzett korszak alapgondolata kétségkí-
vül a kiegyezés kori Magyarország vi-
szonylagos visszaállítására tett kísérlet
volt, de mint minden restauráció, úgy
ez sem lehetett abszolút: magán hor-
dozta egy elembertelenedés felé haladó
kor ellentmondásait és kompromisszu-
mait. Hogy ezekben a törekvésekben,
az önálló államszerkezet megalkotásá-
ban mennyi volt Horthy Miklós, és
mennyi az általa képviselt vezető réteg
szerepe, az nehezen elhatárolható. De
valószínű, hogy a korszak konzervatív
- centrista elképzelései mögött az ő
kezdeményezése vagy jóváhagyása is
meghúzódik. A Horthy- rendszer ma-
gában hordozta a dualizmus állami,
közéleti berendezkedésének java ré-
szét, a korlátozott parlamentarizmust, a
sajtószabadságot, keményen fellépett
mind a bal-, mind a jobboldali szélső-
ségek ellen. De a szabadságjogok kor-
látozását jelentette az, hogy az orszá-
gosan elég erős antiszemita hangulatot
a hatalom az ún. numerus clausus-szal
igyekezett leszerelni, ugyanakkor az
ellenpólus: kiegyezés és hatalommeg-
osztás a javarészt zsidó eredetű ipari és
kereskedelmi tőkéscsoportokkal. Vagy
egy másik kompromisszum: korláto-
zott földreform, egymillió kat. hold
föld felosztása, de ugyanakkor a nagy-
birtokrendszer megtartása, és az arisz-
tokrácia hatalmának erősítése a szélső-
jobbos katonai és középpolgári csopor-
tok rovására. Gazdavédő rendelkezé-
sek, ugyanakkor törekvések a paraszt-
ságnak, mint önálló politikai erőnek, a
hatalomba integrálására. Drasztikus
fellépések a szórványos munkásmeg-
mozdulások ellen, ugyanakkor a köte-
lező öregségi, rokkantsági, özvegységi
éa árvasági biztosítás bevezetése, a tár-

sadalombiztosítás létrehozása, szociál-
politikai intézkedések. Erre az időre
tehető a központi gazdaságpolitika ki-
alakítása, amely leküzdötte a világvál-
ság által előidézett nehézségeket, meg-
teremtette a minimálbérek szabályozá-
sának rendszerét, korlátozta a munkai-
dőt, szabályozta a felmondási időt, be-
vezette a fizetéses szabadságot és a
családi pótlékot. A Horthy-korszakra
tehető az a váltás, amikor az áruterme-
lésben döntő részarányra tett szert az
ipar, és ide nyúlnak vissza a hazai
gazdasági életben meghatározó ipará-
gak kialakulásának kezdetei is (gép-
gyártás, elektronika, vegyipar, gyógy-
szeripar, mezőgépgyártás stb.). A har-
mincas évek végén a háborús konjunk-
túra is hozzájárult ahhoz, hogy az or-
szág lakossága viszonylagos jólétben
és konszolidált viszonyok között élt.
Ennek jelentőségét csak az adott kor
európai viszonyainak mérlegelésével
lehet megítélni. A két háború közötti
„békeévek" között nem volt olyan,
amikor valamely közeli szomszédunk-
nál ne lett volna válság, puccs, valami-
lyen incidens, diplomáciai pengevál-
tás, merénylet vagy palotaforradalom.
Egy maradék országban, melyet ellen-
szenvvel vesznek körül utódállamai,
munkanélküliekkel, menekültekkel,
gazdasági összeomlások közepette kel-
lett szinte mindent elölről kezdeni. A
létrehozott ország természetesen nem
volt mentes ezen környezet hatásaitól,
és hogy ezt a gondot nem tudta leküz-
deni, abban szerepet játszott az is, hogy
számos társadalmi réteget kirekesztett
a hatalomgyakorlásból - éppen az
1918-1919-es év tapasztalatait véve
figyelembe. Akiket viszont nem re-
kesztett ki, azok számára biztosított
egyfajta szabad teret, ahol kibontako-
zott az önálló nemzeti kultúra és tudo-
mány, az egyéni vállalkozás, kezdemé-
nyezés.

Horthy kormányzó szerepe is csak a
kor függvényében ítélhető meg, és a
rendelkezésre álló eszközökre tekintet-
tel lehet csak minősíteni azt, hogy
mennyire volt eredményes fellépése
egy-egy válság esetén. Az első és má-
sodik királypuccs alkalmával reálisan
felmérte a helyzetet, és azzal, hogy
meggátolta IV. Károly visszatérését, a
politikai öngyilkosságtól óvta meg az
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országot. Szintén sikeresnek tekinthető
az a törekvés, hogy a Trianon utáni
külpolitikai elszigeteltségből kiszaba-
dítsa az országot: ez sikerült, és aligha
meglepő, hogy nem elsősorban az el-
lentétes antantországok, hanem a volt
tengelyhatalmak és a semlegesek irá-
nyába. Kevésbé volt eredményes az
angolszász kapcsolatok építése, a föld-
rajzi távolság mellett ebben a fogadó-
készség csekély volta is szerepet ját-
szott. Holott nemcsak a kormányzó,
hanem Bethlen, és a polgárság jelentős
része is bízott abban, hogy ezzel ellen-
súlyozhatja azt a német befolyást,
amely térségünkben Hitler hatalomra
jutásával napról napra erősödött. Ez a
tendencia rendkívül kedvezőtlen volt a
keresztény-nemzeti, konzervatív-pa-
ternalista magyar uralkodó réteg szá-
mára, hiszen a nácizmus populizmusá-
val, pogánykodásával, azzal, hogy a
magyarságot alacsonyabbrendű fajnak
tekintette, eleve kibékíthetetlen ellen-
tétek forrása volt. A közös kapcsolódá-
si pontot az antikommunizmus és a
Párizs környéki békék revízióját köve-
tő kül- és katonapolitika jellemezte. A
korszak magyar diplomáciáját vizsgál-
va szembetűnő, hogy mennyire óvato-
san kezelte a náci Németország kérdé-
sét Horthy és csoportja. A kormányzó
minden potenciális szövetséggel fel-
vette a kapcsolatot azért, hogy meggá-
tolja a német terjeszkedést. (A Szovjet-
uniót nem tekintette partnernek.)

Kísérlet történt, javarészt Horthy
kezdeményezésére egy olasz-osztrák-
magyar jobboldali-konzervatív szövet-
ség létrehozására, ezt azonban az
Anschluss meggátolta. Még a környe-
ző kisantant államokkal is történtek
lépések szövetkezésre éppúgy, mint
Lengyelországgal. Mindezek azon-
ban nem bizonyultak elégségesnek:
Németország katonai- politikai túlsú-
lyával még jóval nagyobb államok sem
tudtak megbirkózni. A két ország tar-
tózkodó viszonyát mutatja az is, hogy
Horthy első németországi hivatalos lá-
togatására a Hitler-érában csak 1938
közepén került sor, és bár a magyar
kormányszervek előírásszerűén üdvö-
zölték Hitler sikereit, ezeket nem rit-
kán olyan kormányzói beszédek is kö-
vették, mint az 1938. április 3-i, ahol
Horthy elítélte a szélsőjobboldali uszí-

tást, vagy olyan intézkedések, mint
Szálasi rendőri felügyelet alá helyezé-
se vagy elítélése. Mindezek termé-
szetesen nem voltak képesek feltartóz-
tatni azt a Németországot, mellyel Kö-
zép-Európában vagy szövetségesi vi-
szonyt lehetett kialakítani, vagy vállal-
va a szembenállást, az azonnali háború
és biztos megsemmisülés realitásával
kellett szembesülni.

A háború és a
számkivettetés

Az elmúlt évtizedek különféle beál-
lítottságú történetírása meglehetősen
sokféleképpen értékelte Horthy Miklós
második világháborús tevékenységét.
Voltak, akik mint az események által
sodort, országa romlását kétségbeeset-
ten meggátolni akaró politikust, míg
mások mint elvetemült háborús bűnöst
igyekeztek ábrázolni a kormányzót. Ha
a körülményeket is figyelembe vesz-
szük, kiemelve a magyar politika főbb
célkitűzéseit, csak akkor lehet valame-
lyest is megítélni egy államfői szerepet
és felelősséget a világháború viszonyai
között. Ma már igazolást nyert az az
álláspont, hogy 1940-44 között a ma-
gyar kül- és katonapolitika fő célkitű-
zése a területi revízió mellett az volt,
hogy az országot lehetőleg a legkisebb
veszteséggel vezessék át a háborús
vérzivataron. Horthy és köre nem tudta
megoldani ezt a feladatot, legfeljebb
ideig-óráig sikerült elképzeléseiket a
német szándékokkal szemben megva-
lósítani. Az, hogy egy ilyen volumenű
stratégiai elhatározáshoz mennyire
voltak meg a külső és belső feltételek -
nem, vagy alig voltak meg! -, nem
kisebbíti azok felelősségét, akik mégis
vállalkoztak ezen politika végrehajtá-
sára. Véleményem szerint Horthy nem
mérte fel, hogy egy olyan kény-
szerpályára került az ország a világhá-
borús német szövetséggel, amely nem
hordozott magában alternatívákat. Ő és
azok a vezetők, akik pályafutásuk so-
rán végig egy független állam létreho-
zásán vagy irányításán munkálkodtak,
nem tudtak belenyugodni ennek a füg-
getlenségnek a tényleges elvesztésébe
a háborús időszakban. Ezzel magya-
rázhatók olyan kétségbeesett kísérle-
tek, mint a kiugrási próbálkozás kudar-

ca, vagy a különbéke-tárgyalások. Va-
lószínű, hogy azt a tragikus helyzetet,
amelybe Magyarország 1944-45- ben
került, semmiféle politikával sem lehe-
tett volna elkerülni vagy megoldani,
bármelyik félelmetes küzdő félhez
csatlakozik is, mindegyik csak felvo-
nulási terepnek és csatatérnek használ-
ja fel a Duna-Tisza vidékét, Budapes-
tet. Nem könnyítette Horthy Miklós
helyzetét az sem, hogy a megoldatlan,
megoldhatatlan gondok mellett elvesz-
tette István fiát. A magas életkor mel-
lett a testi és szellemi kifáradás jelei is
jelentkeztek, együtt azzal a hatalmas
felelősséggel, amely miatt fel sem me-
rülhetett a visszavonulás gondolata.
Nem csodálkozhatunk azon az elszánt-
ságon sem, amivel a kor magyar ural-
kodó osztályai kitartottak az alapkér-
désnek tartott bolsevikellenes harcban
a „kisebbik rossznak" vélt német szö-
vetséges mellett, mondhatni közvetle-
nül formálva ezáltal az ország külpoli-
tikai orientációját. Az ország lakossá-
ga, vezetői, Horthy is, ellentétben más
európai országok lakóival, személyes
tapasztalatokkal rendelkeztek arról,
mit jelent a kommunizmus bevezetése
és rombolása egy társadalomra. Mint
ismeretes, Horthy Miklóst, miután
deklarálta az ország kiválását a hábo-
rúból, a megszálló német csapatok el-
mozdították tisztségéből, és hatalomra
segítették az illegitim nyilas rendszert.

A kormányzót a „führer védelme
alá helyezték", és 1944. október 17-én
mint fogoly hagyta azt az országot,
melyet 25 éven át vezetett. A Horthy
család más tagjai is rabságba kerültek,
ifjabb Horthy Miklós jó darabig a ma-
uthauseni koncentrációs tábor foglya
volt. A volt kormányzót 1945. május
1-jéig a németek tartották szobafog-
ságban, majd eztkövetően az amerika-
iak internálták, és a legkülönfélébb he-
lyekre szállították, egyik őrzési épület-
ből a másikba, végig fél Nyugat-Euró-
pán, nem ritkán szegényes körülmé-
nyek között biztosítva az idős ember
ellátását, elhelyezését. Közben kihall-
gatásokra is sor került, melyek célja
Horthy szerepének tisztázása, és terhe-
lő adatok gyűjtése volt Hitler, Göring,
Ribbentropp és a harmadik birodalom
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más vezetőinek tevékenységéről. A ki-
hallgatások végeztével kialakult az az
amerikai álláspont, amelyet a szövetsé-
gesek is elfogadtak: nem kívánták a
volt kormányzót a háború alatt elköve-
tett cselekedeteiért felelősségre vonni:
nyilván túlzás lenne a korabeli döntést
abszolutizálni, de nagy a valószínűsé-
ge, hogy döntésük reális megfontolá-
son és körültekintő értékelésen alapult,
hiszen bármiféle számonkérés lehető-
sége rendelkezésükre állt, és nem hor-
dozott magában rájuk nézve semmiféle
kockázatot.

Több, mint egyéves fogság után,
1945. december 17-én hagyhatta el a
78 éves Horthy Miklós a nürnbergi
fegyházat - ezúttal már szabad ember-
ként, egyszersmind véglegesen távoz-
va az aktív politizálás vonzásköréből.
Előbb a németországi Weilhweimben
élt családja körében négy évig - 1948-
ban tanúként szerepelt Wesenmayer
volt budapesti német nagykövet peré-

ben, aki annak idején aktív szereplője
volt a Szálasi- puccsnak, majd mivel
feleségének nem kedvezett a hideg ég-
hajlat, Portugáliába, a Lisszabon mel-
letti Estorilba költöztek. Az emigráció
lassan csordogáló, eseménytelen évei
következtek, melyekből nem hiányoz-
tak a nélkülözés, a kiszolgáltatottság
epizódjai sem. Az Atlanti-óceánparti
magányban készítette el emlékiratát,
mely összegezte politikusi pályafutásá-
nak egészét. Mint minden emlékirat, ez
is magán viseli számtalan esetben a
szubjektivitás jegyeit. Mégis fontos ab-
ból a szempontból, hogy dokumentál-
ja: mennyire egységes egésznek tekin-
tette Horthy Miklós több évtizedes
államfői működésének elveit és moz-
gatórugóit: az utolsó mondattal félre-
érthetetlenné teszi, hogy a magyar
„szabadság védelmének és megőrzésé-
nek szenteltem életemet".

Miközben a volt kormányzó portu-
gáliai számkivetésében töltötte napjait,
Magyarországon egész korszakok vi-
harzottak el: a rövid konszolidációt

követte a leplezetlen sztálinista ura-
lom, majd 1956 forradalma, mely azt
az érzést keltette az idős Horthy Mik-
lósban, hogy megnyílik, megnyílhat a
remény arra, hogy hazatérjen. Mint
számos más várakozásából, ebből is
kiábrándulva, csaknem kilenc évtize-
des életpálya végén, számtalan meg-
próbáltatáson, eredményen és kudar-
con, tragédiákon túl hunyt el 1957.
február 9-én, Estorilban, Portugáliá-
ban, Magyarország utolsó kormányzó-
ja. Cselekedeteit a kortárs történészek
és politikusok nemritkán félremagya-
rázták, nevét befeketítették, majd las-
sanként, legutóbb, már igyekeztek reá-
lisabb képet rajzolni személyéről. Erre
különösen azért is szükség van, hogy
elkerüljük mind a túlságosan elítélő,
mind a kritikátlanul heroizáló vélemé-
nyeket. Horthy Miklós olyan személyi-
sége volt történelmünknek, olyan idő-
szakban állt az ország élén, hogy jog-
gal várhatjuk el magunktól az objektív
értékítélet-alkotás kényszerének törté-
nő engedelmességét.

Yürükök közt Anatóliában. A nyári szállás megérkezésünkkor. Balról a sátor helye,
középütt a kővasaló, jobbra a kókunyhó


