
UTCAI ZAVARGÁSOK KOSSUTH LAJOS TEMETÉSE ELŐTT 

Kossuth Lajost több százezres tömeg kísérte utolsó útjára 1894. április 1-jén. A készülődés 

heves utcai tüntetésekhez vezetett, a Kossuth család megbékélésre szólított fel. A 

zavargásoknak szemtanúja volt Tyukodi László kegyelmes úr is, aki lapunknak is 

beszámolt a történésekről. 

1894. március 20-án este Kossuth Lajos életét vesztette Turinban. A távíró rögtön elküldte 

Magyarországra a hírt, mely gyászba borította a nemzetet. Mindenki tudta, hogy a nemzet nagy 

halottját itthon kell eltemetni. Budapest a március 21-i közgyűlésén iskolai szünetet rendelt el 

a temetés napjáig, és vállalta a költségeket. Tyukodi László, tősgyökeres budapesti lakos látta, 

ahogy minden fővárosi tulajdonban lévő épületre kitűzték a gyászlobogót. A zavargások 

szerinte azért indultak el, mert az állami intézményekre nem tették ki a fekete zászlókat. 

Március 23-án a Nemzeti Színház és az Operaház előtt voltak tüntetések. 

 Az úr elmondta, hogy éppen a Nemzeti Színházba ment volna, ahol csekély számú közönség 

jelent meg. Később a tömeg az előcsarnokba nyomult és a látogatókat a színházba menetelben 

megakadályozta, s ilyen módon László útját is elállták. A kívülről hallatszó zajra a közönség a 

színházat elhagyta és az előadás abba maradt. Ezután a tömeg eloszlott, illetőleg nagy része az 

Operaház elé vonult. A kegyelmes úr látta, hogy az épület nézőterére a tömeg betódult, fekete 

zászlót víve magával. A zászlóvivő Bleicher Ferencz, az Egyházi Közlöny tisztviselője 

elfogatott, a tömeg a rendőrség által a nézőtérről pedig kiszorítatott. Időközben a tömeg 10-

12000 emberre felszaporodott, s a színházba újra betódult. A színházban azután a villámhárítón, 

egy ember a tömeg közül az erkélyre felmászott, s ott a fekete lobogót kitűzte, melyet a 

rendőrség később ismét eltávolított. A tömeg azután a Nagymező utcában levő Orpheum 

ablakait és a VI. kerületi kapitányság ablakait zúzta be, a rendőrséget téglákkal dobálta, így 

több rendőr is sérülést szenvedett. A rendőrség a tömeget szétkergette; egyes csoportok néhány 

nyitva levő kávéház ablakát betörte. Az úr szerint este 10 órakor állt helyre a rend. Később 

László egyik barátja elmesélte, hogy a rendcsinálás a képviselőház épületére is kiterjedt. A 

lovasrendőrök minden ok nélkül rátámadtak a ház ajtajában álló hírlapírókra, a közönségre, 

majd azt verni kezdték, a földre ráncigálták és minden törvényes ok nélkül letartóztatták. A 

rendőrök közül sokan nem viseltek számokat, hogy ne tudják őket később azonosítani. A 

zavargásoknak több sebesültje volt, de László halálos esetről is beszámolt. Egy Keresztes 

Ferenc nevű munkás március 23-án békésen haladt az utcán, amikor egy rohamra vezényelt 

gyalogszázad katonája halálosan megsebesítette, melybe április 9-én belehalt.  



A zavargások híre Turinba is eljutott, ahonnan Gerlóczy Károly polgármester táviratot kapott 

Kossuth fiaitól, akik nyugalomra intették az emlékezőket. Ennek hatására visszaállt a 

nyugalom. Március 30-án délután 4 órakor indult meg a menet a pályaudvarról a hazaérkezett 

Kossuth Lajossal a Magyar Nemzeti Múzeum felé. Késő estig – és 31-én egész nap – tódult a 

közönség, hogy órák hosszat tartó várakozás után leróhassa kegyeletét. Április 1-jén reggel 9 

órakor kezdődött meg a nagy szertartás, ahol méltósággal búcsúztatták el a nemzet hősét. 

Irodalmijegyzék: 

https://epa.oszk.hu/00000/00003/00003/borus.htm 

https://mult-kor.hu/20140331_igy_temettuk_el_kossuth_apankat 

https://24.hu/tudomany/2014/04/01/balhe-volt-a-magyarok-mozesenek-temetesen/ 

Kép forrás: 

http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-ungvariak-kossuth-

lajos-temetesen/ 

A lead-ek forrásai: 

Mindeközbe1: Népszava 1883 10. 28.  /4. szám 

Eszterházy Miksa gróf lead: http://mac1875.hu/esterhazy-miksa/ 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-

7428D/e-e-7530E/esterhazy-miksa-grof-7546B/ 

http://real.mtak.hu/46712/1/kozeu_dvd_real.pdf 

Mindeközbe2: http://real.mtak.hu/46712/1/kozeu_dvd_real.pdf 

VIII: Nemzetközi Közegészségi és Demográfiai Kongresszus lead: 

http://real.mtak.hu/79581/1/SZALLASI.OSSZES.1.pdf 

https://divany.hu/offline/2019/04/07/hugonnai-vilma/ 

http://real.mtak.hu/46712/1/kozeu_dvd_real.pdf 

kép forrása: http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=89460  + saját 
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Bukás a színházban lead: https://cultura.hu/kultura/a-vigszinhaz-tortenete/ 

 

Hajós Alfréd lead: 

A Cultura Magazin cikke csak engedéllyel másolható. 

Athén - Atlanta (Az Olimpiai játékok magyar érmesei 1896-1996) 

 

Mindeközbe3: https://www.regikonyvek.hu/kiadas/magyar-mese-es-mondavilag-ezer-ev-

mesekoltese-otodik-kotet-1-1896-athenaeum-rt-

kiadasa?fbclid=IwAR2D7Q7PNK4KjIFcKzCTxmjsYj37BuLZlDk1skSkK371aBmkz__RQ8-NSzM 

Csapatazonosító: bekescsaba_andrassy_10c 
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