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A
kormányzó
t
járja a kis Magyarországot, s utja nyomán újra fölsarjad a lankadó magyar Alföld bizakodása.
Kemény tekintete előtt a hadsereg glédái állnak tömör sorokba, kivirulnak a magyar kultura ünnepei s szavaira uj fényt kap az elfakuló bizalom.
A kormányzó markáns egyénisége két év alatt szimbólummá nemesült. Két esztendő zűrös
forgatagában, mialatt sebeket roncsolt a szent magyar ébredés eszméjén a magyar pártoskodás,
uj mérges narkotikumot oltott belénk az újból álorcátlanul hangos idegen belső ellenség, nevek,
Jelszavak, nekilendülések, hitek multak el s omlottak össze e két év zűrös forgatagában s felivelő
Marások enyésztek semmivé: puszta szándékképpen el . . .
Horthy Miklós neve varázsában erősebb, mint valaha. A soha meg nem alkuvó, szilárd
hittel a magyar jövőbe néző, ökölbeszorított kezekkel tűrő magyar ellenállás szimbóluma e név.
sarkköve, koronája a porban viszálykodó magyarságnak, — sehol és senkinek zászlaja mögött
n
em tud összeforrani az ország, — a kormányzónak pedig egy frontban katonája mindenki: az
°fszág csonkjának szülöttei s a rab magyar területekről száműzöttek. Magyarok áldása, székelyek
bizakodással hivó szava, Dél és Észak kiüzöttjeinek reménylő bizalma kiséri a kormányzót útjában.
Horthy Miklóst a magyar gondviselés adta nekünk, az a gondviselés, amely mindig gondoskodott országáról sanyargatottságunkban. Akkor jött ő, mikor a magyar martirium összeroppanj
észült a rásúlyosodó keresztviselés alatt, mikor idegen eszme, idegen fegyver pestis kórágyán
^irizált az ország, mikor minden hitünk Péter hitére zsugorodott.
Ö akkor jött. Útján a hullámok csendes vízszintjévé simultak össze, mögötte elnémultak
a
farizeusok, előtte kinyilottak a szivek.
ö betöltötte a sziveket.
A Novara parancsnoka lemondott flottájáról. De nem mondott le mikor őt a nemzet reméJVe, hite, akarása oda kivánta a kormányzói székbe. És egy már nem létező flotta parancsnoki
í j á n á l irreálisabb, elképzeletlenebb volt, mikor elfoglalta az a kormányzói szék.
És ő nem szűnt meg a kormányzói székben sem annak a láthatatlan flottának a parancsb a lenni Ö ma is az a mindenek fölött való katona, aki előtt feladatok állnak, aki ezeket
a
feladatokat vállalta és teljesiti. Akit az államfő jelvényei fölött kötelez a magyar katona esküje,
a kardot választotta és a kardot viseli.
Mikor a kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudomány-Egyetem 50 éves fennállásának
^fékünnepére megjelent ő volt az, aki kimondatlan és kimondhatatlan mondani valóinkat megr ó t t a és megválaszolta. Ó volt az, aki elpanaszolhatatlan fájdalmunkban megvigasztalt, aki
mutatta, amit látatlanul viseltünk el-elcsüggedt magunkban: a bízva bizzál-t.
Akiben van a mi hitünk.
Ó az.
KBM

