
Dr. Rubovszky András 

Nekrológ 

Tisztelt Gyászoló Közösség, Családtagok, Barátok, Kedves Ismerősök! 

Dr Rubovszky András elnök úr a Széchenyi Társaság egyik alapítója évtizedeken 
keresztül főtitkára, majd elnöke példaképünk volt és az is marad. Egész élete, 
munkássága, rendületlen kiállása elvei mellett mindannyiunk számára példa, az elvei 
szerint élő kultúrember példája: hívő keresztény és magyar hazafi.  

Jogászként, szálloda- és pártigazgatóként, politikusként és nagybetűs CIVILként 
egyaránt Ő volt az elegáns úriember és az eredményekért munkálkodó polihisztor is. 

Bárhol, ahová a sors rendelte kiemelt célja volt a nemzeti együttélés kultúrájának 
erősítése, a magyarság nemzeti egységének megőrzése, gróf Széchenyi István 
hazaszeretetének, közjó szolgálatának, országépítő örökségének megismertetése és 
terjesztése. 

Munkája elismeréseként – több kitüntetés tulajdonosa. A Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét a következő indoklással kapta: „a keresztény és a nemzeti értékek 
iránt elkötelezett, értékteremtő közéleti és közösségszervező tevékenysége 
elismeréseként”. 

Kedves András! 

Néhány napja a folyamatban lévő társasági ügyek miatt voltam lakásodban, ahol 
láttam, hogy íróasztalodat és a könyveken túli polcokat pályázatok, számlák, 
beszámolók, többségében a Széchenyi Társaság dokumentumai töltötték meg. 
Rögtön az jutott eszembe, hogy Te a Széchenyi Társaság napszámosa is voltál. 

Hihetetlen munkabírásod, széleskörű látásmódod, konszenzus teremtő képességed, 
amely során sohasem kötöttél elvtelen kompromisszumokat, tiszteletet parancsolt és 
kiváltotta a körülötted élők és munkálkodók nagyra becsülését. 

Tisztelt Elnök úr!  

Nem mondom, hogy szép kort értél meg és nem sorolom érdemeidet, tetteid hosszú 

sorát, mert betegséged alatt egyszer azt mondtad nekem, hogy élni akarsz, hogy 

vannak terveid, amelyeket meg akarsz valósítani, vannak még teendőid. 

Igen, András vannak, de egy másik térben, az életünknek egy másik síkján. Kell a 

támogatásod, hogy az utódok méltó folytatói legyenek az általad megkezdett és 

évtizedek alatt végzett hitet, erkölcsöt, hazát építő munkádnak. 

Köszönjük - társaságunk és együttműködő partnerszervezeteink nevében is, - hogy 

évtizedeken keresztül munkatársaid lehettünk. Köszönjük a közös rendezvényeket, 

az eszmesúrlódásokat, a konferenciákat, a Széchenyi emlékhelyek létrehozásában 

való kitartó munkálkodást és a támogatást, a bálok szervezése során szerzett 

tapasztalatokat, a jókedvet, a kezdeményező bátorságot és nem utolsó sorban 

barátságodat. 



Befejezésképpen Széchenyi egyik imájának részletével gondoljunk Andrásra és 

magunkra, akik itt maradtunk és dolgunk van még ebben a világban: 

„Istenem, Te minden jónak, magasztosnak,  

tökélynek, teljesnek foglalatja,  

töltsd el szívem-keblem Szentlelkeddel! 

Erősíts meg mennyei hatalmaddal,  

hogy legyőzhessem földi gyengéimet  

és fölemelhessem tehozzád a lelkem!  

Szabadítsd meg érzékeimet mindentől,  

ami földi reájuk tapad,  

és tisztítsd meg embertermészetem,  

hogy a Te műved méltó  

lehessen Tehozzád!” 

András, nyugodjál békében!  

 

 

 

Elhangzott: 2020. 10. 26. Szent Gellért templomban, a búcsúztatás során. 

 

 

 

 

  


