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A Horthy család emigrációjának kezdete  
egy napló tükrében

Horthy Miklós kormányzót és családját 1944. október 15-én, a kudarcba fulladt kiugrási kí-
sérlet meghiúsulása után a budai Várból német fogságba hurcolták, a család tagjai a világtól 
elzárva házi Qrizetbe kerültek. A bajorországi Haarsee mellett fekvQ Hirschberg-kastélyban 
helyezték el Qket, az SS szoros ellenQrzése és védelme alatt éltek, ellátásukról a német 
kormány gondoskodott. A kastélyt csak az SS-katonák kíséretében hagyhatták el, megha-
tározott idQben és útvonalon sétálhattak. A külvilággal nem érintkezhettek, újságot nem 
kaphattak, leveleiket ellenQrizték, a világgal való kapcsolatot a német birodalmi és a ma-
gyar rádió hivatalos és harctéri híradásai jelentették. Igaz, néhány hónap múlva a Gestapo 
engedélyezte, hogy Horthy JenQ, a kormányzó öccse is itt lakjon, aki gépkocsijában elrejtve 
– élelmiszerek között – egy kis rádiót tudott becsempészi, amelyen minden este titokban 
meghallgathatták az angolszász híradásokat. Nem voltak többé elszigetelve, bár errQl, a 
kastélyban írott naplók egy szót sem szóltak, a napi beszámolók mindig ugyanabban a szel-
lemben fogalmazódtak, mintha a német hivatalos hírekbQl vonnának le következtetéseket. 
Vasárnaponként katolikus misén vehettek részt a kastélyban felállított kápolnában, amelyet 
egy idQs német teológiatanár mondott. A háború a kastélytól távol zajlott, bár pontosan ér-
zékelhetQ volt például München bombázása, a távoli fegyverdörgések zaja.

Az elzárás tökéletes volt, amit minden körülmények között oldani kellett, ezek közé 
tartozott a naplóírás, a gondolatok rögzítése és rendezése. Ebben is óvatosnak kellett len-
ni, nem tudhatták, mikor lehet olyan ellenQrzés, amelyen fennakadhatnak, nem szerettek 
volna „lebukni”. Összesen tíz fQbQl – a volt kormányzó, felesége, menye, unokája, Vattay 
tábornok és Brunszvik ezredes (a katonai iroda két munkatársa), az unoka gondozója, 
inas, két szobalány – állt a „fogolytábor”, amelyhez 1945 januárjában csatlakozott Horthy 
JenQ. Hamarosan a Gestapo kihallgatásra elvitte Vattay tábornokot. Ekkor kezdi naplóját 
vezetni Horthy Miklós felesége, Purgly Magdolna, pontosan betartva az óvatosság sza-
bályait. Annak ellenére, hogy az egyhangúság oldására rögzíti gondolatait, s elsQsorban 
családi eseményeket és a távolban levQkért való aggodalmakat ír le, nem unalmas ol-
vasmány. Tudják, hogy helyzetük kivételezett, ami bármelyik pillanatban megsz_nhet. 
Pontosan ismerték a háború állását és a vég közeledtét, de nem láttak reményt az esetleges 
hazatérésre.

A nyomtatásban megjelent napló 1944. november 6-án kezdQdik és 1945 decemberé-
ben ér véget, amikor a szövetségesek Nürnbergben kihallgatták Horthy Miklóst a háborús 
fQb_nösök ellen megindított perben, de a volt magyar kormányzó ellen nem emeltek vá-
dat. Bajorország e részét közben az amerikai hadsereg szabadítja fel, a Horthy családot a 
közeli Weilheimben levQ családi házba költözteti át, ami nagyban oldotta az elzártságot, 
a közeli magyar emigráns táborban számtalan ismerQssel érintkezhettek. E tábor személyi 
összetétele figyelemre méltó: a családok egy része a szovjet megszállás elQl menekült, 
mások a németek által letartóztatott politikusok családjai voltak, illetve német koncentrá-
ciós táborokból szabadultak. Természetesen a jövQ képe foglalkoztatta Qket: a bizonytalan 
hazai jövQ vagy a megélhetési gondokat is jelentQ maradás.

Horthyné naplója egészen kivételes szemszögbQl, a volt kormányzó, Horthy Miklós 
hitvesének nézQpontjából követi végig a család fogságának és a korai emigrációs idQszak-
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nak az eseményeit. Az amerikai hadsereg érkezése az elsQ pillanatban még nem jelentette 
a mámoros szabadságot, hiszen a kastélyt Qrizni kellett a környéken kószáló, a fogság 
elQl menekülQ német katonáktól, azon német fanatikus egységektQl, akik tovább akartak 
harcolni. A napló Horthy Miklós vizsgálati fogságának végéig tart. Semmi kétség, hogy 
az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb forrásérték_ olvasmánya. Horthy Miklósné napló-
járól a kutatók tudtak ugyan, csak éppen nem ismerték, hogy hol keressék. Horthy Miklós 
emlékiratában, de fQleg menye, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona kétkötetes visszaemlékezé-
sében is van utalás rá (Becsület és kötelesség). Edelsheim-Gyulai Ilona a Horthy házaspár 
halála után mintaszer_en rendezte a felbecsülhetetlen értéket képezQ irathagyatékot és 
fényképgy_jteményt. ErrQl ifjabb Horthy István a következQket írja a nyomtatásban meg-
jelent napló bevezetQjében: „Édesanyám számos kivételes adottságokkal rendelkezett. 
Ezek közé tartozott, hogy levéltároshoz méltó precizitással rendszerezte és Qrizte meg 
családja iratait. 2013-ban, mikor elhunyt, levelek, iratok és fényképek hatalmas gy_jtemé-
nyét hagyta hátra. IdQ híján képtelen voltam magam feldolgozni az anyagot, eszembe ju-
tott azonban egy fiatal történész, Bern Andrea, akivel néhány évvel korábban találkoztam, 
mivel disszertációja témájául édesapám életét választotta. P örömmel elvállalta: rendezi, 
digitalizálja és adatbázissá építi a hagyatékot.

Ez a napló, amelyrQl korábban nem is tudtam, egyike azoknak a kincseknek, amelyek e 
munka során elQkerültek. 1944 októberében kezdQdik, miután családunk Németországba 
érkezett hadifogságba, és a következQ év decemberével ér véget. EltérQen édesanyámtól, 
aki egész életében vezetett naplót, nagyanyámtól csak ezek a kötetek maradtak fenn, fel-
tehetQen nem véletlenül. Talán a rendkívüli helyzet késztette naplóírásra, hogy elfoglalja 
magát a fogság kényszer_ semmittevésében, s hogy vigasztalást nyerjen a következQ hó-
napokra, mikor nagyapámat a családtól elszakítva hallgatták ki az amerikaiak.”

A naplóíró, Horthy Miklósné olvasott, m_velt és több nyelvet beszélQ asszony volt, 
nem tört írói babérokra, a szükséghelyzetben gondolatait akarta rögzíteni. Nem feszítik 
politikai indulatok, csupán tényként közöl néhány eseményt, majd szomorúan veszi tudo-
másul, hogy a Magyarországon történt változások miatt semmivé vált a hazatérés remé-
nye. Ugyanilyen visszafogott hangnemben ír a magyar emigrációt foglalkoztató kérdé-
sekrQl, elsQsorban hogy „ki tér vissza Magyarországra, illetve ki választotta a maradást”. 
Maga még nem döntött, nem akart tenni semmit férje visszatéréséig. Sajnos a napló errQl 
már nem szól – bár ismerjük a késQbbi történéseket… A kötet nagy erénye az életrajzi 
mutató, a szövegben szereplQ személyek teljes biográfiai leírását adja.

E kötet is tanúságot tesz a naplók szükségességére, hiszen ezek visszaadják a kor szel-
lemét, hangulatát és tökéletes forrásaiul szolgálnak az egykor megtörtént eseményeknek.

(Horthy Miklósné: Napló 1944–1945. Szerkesztette és a bevezetQ tanulmányt írta Bern 
Andrea. Budapest, 2015, Libri Könyvkiadó, 200 p.)


