
KOVÁCS KISS GYÖNGY AJÁNLJA
Kenderes, 1868. június 18. az induló és Estoril, 1957. február 9. a befejezõ pontja annak

a hosszú, csaknem kilenc évtizedes életpályának, amelynek nyolc évtizedérõl személyesen
az számol be, aki megfutotta: vitéz nagybányai Horthy Miklós, volt tengerésztiszt, I. Ferenc
József király és császár udvari szárnysegéde, flottaparancsnok altengernagy, a szegedi ellen-
kormány hadügyminisztere, a nemzeti hadsereg fõvezére, Magyarországnak 1920. március
1-jétõl 1944. október 16-ig kormányzója és „legfelsõbb hadura”, a németek, majd az ameri-
kaiak foglya, végül pedig – haláláig – portugáliai magyar emigráns.

Életében – és halála után is sokáig, talán mind a mai napig – jó és rossz szándékú legen-
dák övezték személyét: párthíveinek s ellenfeleinek gyakran indulat táplálta, célzatos ferdí-
tései: túlzások és elhallgatások egy- és másfelõl.

Számvetésébõl – emlékiratából –, amelyet idõs korában, életének utolsó évtizedében 
készített, talán tisztábban rajzolódik ki alakja, s az utókor a hosszú évtizedek biztosabb 
távolából ma már nem minden együttérzés nélkül tekinti személyes sorsának bizonyos érte-
lemben nemzetével is rokon tragikumát.

Az ajánlott kötetek egy része illeszkedik a lapszám súlypontjához, más részük – mellé-
és pillanatig sem alárendeltségben – az erdélyi történelem egy-egy szegmensét vizsgáló-fel-
dolgozó munka. 
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