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Magyar földön nyugszanak Horthy hamvai
,Nem időszerűek Magyarországon a háborúk közti évek problémái és megoldásai'

Kenderes (HBN -  G. I.) -  Tízezrek 
állták körül szeptem ber 4-én -  
szombaton -  a kenderesi temető
ben a Horthy család kápolnáját 
és a puritán, ácsolt baldachint, 
amely alatt a Portugáliából haza
hozott vitéz nagybányai Horthy 
M iklós, egykori államfő, és fe
lesége, Purgly Magdolna kopor
sóit, valamint az idén elhunyt if
jabb Horthy Miklós hamvait fel
ravatalozták.

Az órákon át hömpölygő, és fo
kozatosan helyet foglalo tömegben 
egymás után bukkantak fel a ha
zai közélet képviselői, köztük Bal- 
sai István, Boross Péter, Fúr Lajos, 
Kádár Béla, Kiss Gyula, Nagy Fe
renc József, Surján László, Szabó 
Tamás. Különösen feltűnő figye
lemben részesítették a közelebb ál
lók az érkező Torgyán Józsefet és 
Für Lajost.

Az eredetileg tervezetthez ké
pest kissé később kezdődő gyász
ünnepség megemlékezöi -  vitéz 
Radnóczy Antal, a Vitézi Rend 
főkapitánya; Baranyi Mihály, 
Kenderes polgármestere; a hely
beli asszonyok nevében szóló Né
meth Béláné; Kéri Kálmán nyu
galmazott vezérezredes; Hegedűs 
Lóránt püspök, a Magyarországi 
Reform átus Egyház zsinatának 
lelkészi elnöke; Edelsheim-Gyulai 

, Ilona grófnő, a néhai Horthy Ist
ván kormányzóhelyettes özvegye; 
ifjabb Horthy István, a néhai kor
mányzó unokája -  felidézték Hor
thy Miklós emberi, állam- és csa
ládfői erényeit, nem zárva ki a hi

Tengerészek es kenderesi fiatalok álltak díszőrséget a ravatalnál

bákat sem, hiszen, mint ifjabb 
Horthy István mondta: „Emberi 
lény volt s ezért biztos hibázott." 
E gondolatát folytatva az egykori 
kormányzó unokája azon vélemé
nyének adott hangot, hogy „A 
háborúk közötti évek problémái és 
megoldásai (habár csábító a tör
ténelemből hasonlatosságokat ke
resni) ma a tanulságokat illetően 
sem időszerűek M agyarorszá
gon."

A búcsúbeszédeket követő öku
menikus egyházi szertartást Ko
csis Elemér református püspök, 
Szalai Pál kenderesi református 
lelkipásztor és Seregély István egri 
érsek, a Magyar Katolikus Püspö

ki Kar elnöke mutatta be. A tömeg 
időnként együtt énekelt és imád
kozott az egyházi személyiségek
kel. A szertartás után Horthy Mik- 
lósné koporsóját kenderesi fiata
lok, a néhai kormányzó koporsóját 
tengerésztisztek vitték, az ifjabb 
H orthy M iklós ham vait tartal
mazó urnát pedig vitéz Dávid- 
házy András, a Magyar Tengeré
szek Egyesületének senior kapitá
nya vitte és helyezte el a családi 
kápolnában. Az újratemetés záró
aktusaként helyezték el a kápol
nában az ország minden tájáról 
érkezett koszorúkat. A koszorúkat 
küldő politikai és civil szerveze
tek, magánszemélyek nevét han-
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gosbemondók útján közölték a szer
vezők. A felsoroltak közt hallottuk 
az MDF debreceni szervezetét, a 
kisgazdapárt Hajdú-Bihar megyei 
szervezeteinek tagságát és vezető
ségét, a Magyar Ut Körök hajdú- 
szoboszlói szervezetét, Virágh Pál 
címzetes államtitkárt, köztársasá
gi m egbízottat, Kocsis Elemér 
püspököt és Nyíracsád nevét. 
Szimpátianyilvánítást váltott ki a 
bejelentés/hogy egy bizonyos sze
mély a megmentett zsidók nevé
ben vitt koszorút és vett részt a 
gyászszertartáson.

Délután a volt Horthy-kastély 
parkjában felavatták Horthy Mik
lós bronz mellszobrát.


