
Gyászol a nemzet 

Többszázezres tömeg kísérte utolsó útjára Kossuth Lajost. Századunk egyik legnagyobb 

alakjának temetése komoly politikai vitákat szült, de az ország végül lerótta tiszteletét.  

  Életének 92. évében elhunyt országunk volt kormányzója és pénzügyminisztere. Bár 

utolsó napjaiban már csak eszméletlenül feküdt az ágyán, még úgy is hatalmas hatóerőnek 

bizonyult. Neves külföldi napilapok tudósítói érkeztek Torinóba, és a nagyvilág hatalmas 

figyelemmel kísérte a bérházban fekvő influenzás államférfiról szóló jelentéseket. Március 20-

án az esti órákban Kossuth titkára, Aulich Nándor jelentette be a betegszobából kijőve elcsukló 

hangon az ott gyülekezőknek, hogy Kossuth Lajos „meghalt”. Csak ezt az egy szót tudta 

mondani. A gyászhír és a vele járó dermedt csend, ami akkor ott volt, nem sokkal később elérte 

Magyarországot is. Mindenki érezte, hogy lezárult a magyar történelem egyik nagy fejezete. 

  A holttestet különvonat hozta haza Magyarországra. A halott útja igazi diadalmenetté 

változott, mert minden olasz állomáson – még a legkisebben is – kürtszóval, feszes állásban, 

zászlóval tisztelegtek a vörös inget felöltő alakok a vonat előtt. Hazánkban is Csáktornyától 

egészen a Nyugati pályaudvarig gyászolók tömegei fogadták a halott földi maradványait 

szállító szerelvényt.  

  Kossuth nem hagyott maga után végrendeletet, amelyben rendelkezett volna végső 

nyughelyéről vagy temetéséről. A nagy halott hazai földben való méltó eltemetése ennek 

ellenére nem volt kérdéses a magyar nemzet tagjai körében, ennek ellenére az ügy Ferenc József 

ellenérzései miatt hatalmas politikai vitákat, sőt még utcai összecsapásokat is szült.  

  Uralkodónk végül engedélyezte, hogy a magyar társadalom lerója háláját Kossuth iránt, 

viszont az állami hivatásban dolgozók csak civil ruhában, a politikai személyek pedig még 

civilben sem jelenhettek meg az eseményen. Budapest cselekvésére is szükség volt. Ferenc 

József az állami pénzen való eltemetést nem engedélyezte, így a főváros a hazafi végső menetét 

saját költségen oldotta meg. A képviselőtestület a temetés napjára elrendelte többek között, 

hogy a köz- és magánépületek gyászlobogókat tűzzenek ki, és az emberek pedig nyolc napig 

tartózkodjanak mindennemű vigalomtól, illetve öltsenek ezidőre gyászruhát.  

  A holttestet a Nemzeti Múzeum oszlopcsarnokában ravatalozták, ahol 31-éig leróhatta 

kegyeletét a tömeg a hosszan tartó várakozás után. A tegnapi napon pedig soha nem látott tömeg 

kísérte utolsó útjára Kossuth Lajost. A reggeli nagy szertartás Sárkány Sámuel evangélikus 

püspök imájával kezdődött, az országgyűlés nevében pedig Jókai Mór búcsúzott. A gyászmenet 



a múzeumból a fél város megkerülésével az Andrássy úton, a Teréz és az Erzsébet körúton, 

valamint és a Kerepesi úton haladt a temetőbe. Itt már felállították fekete márványból az 

ideiglenes kriptát. A temetőben volt honvédek, a Függetlenségi Párt, a Nemzeti Párt és az 

egyetemi hallgatók szónokai vettek végső búcsút a nemzet nagy halottjától.  
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