
Míg a fővárosban nyugtalanító pletykák terjedtek el, a Vasárnapi Újság aznapi száma 

szerint a 92 éves Kossuth Lajos betegsége csak egy ártalmatlan meghűlés volt. Valójában az 

utolsó éjszaka, 11 óra felé hunyta le utoljára a szemét az egyik valaha volt legnagyobb 

magyar államférfi, akinek tüzét, szenvedélyességét a jövő korok talán meg sem ismételhetik, 

meg sem érthetik majd.  

Wekerle Sándor miniszterelnök iskolaszünetet rendelt el a temetés napjáig. Ez idő alatt 

a Kossuth temetését megelőző állapotok nagy felháborodást váltottak ki a magyarokból. 

Ferenc József nem adott engedélyt arra, hogy az állam szervezze a ceremóniát, ezért ennek a 

jogát Budapest, a főváros kapta. A katonaság és az államhatalmi szervezetek sem vehettek 

részt hivatalosan az eseményen. 

Turinban, ahol Kossuth utolsó éveit töltötte, a város lakossága március 28-án vett 

búcsút az agg politikustól, akinek mintegy háromszázezer ember kísérte a koporsóját. Három 

nappal később Budapesten ennél is nagyobb tömeg gyűlt össze, több mint 500000-en vonultak 

az utcákon, a magyarok az ország legkülönbözőbb részeiről érkeztek a megemlékezésre. 

A koszorúkkal, virágokkal feldíszített vonat Turinból éjfél után indult el Kossuth 

koporsójával, felesége és lánya hamvaival. Az ausztriai határnál a díszeket méltatlan módon 

leszedették, ám Magyarországra érve eredeti pompáját is feledtetve tündökölt újra a 

szerelvény az első megállót követően. 

  A vasút mellett gyászolók ezrei álltak levett kalappal hosszú órákon át várakozva, 

beszédeket mondtak, a Kossuth-nótát énekelték amerre csak vezetett hazafele tartó útja 43 év 

után először. A hír terjedt: Kossuth apánk hazatér, még ha csak a teste is. 

Délután negyed négykor érték el a Nyugati Pályaudvart, ahol már dél óta gyülekeztek 

az emberek. A koporsót és a hamvakat Gerlóczy Károly főpolgármester-helyettes vette át. 

A halott felravatalozása a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában történt. Másnap, 

április 1-jén Kossuth Lajost méltó körülmények között temették el. A temetés napján reggel 

10 órakor Jókai Mór, Horánszky Nándor és Herman Ottó búcsúztatták el. Az Országgyűlés 

küldöttségét Andrássy Tivadar alelnök vezette. A búcsúztató imát a bányai evangélikus 

egyházkerület püspöke, Sárkány Sámuel mondta el.  

A szervezők közadakozást szerveznek, hogy Kossuth Lajos Kerepesi úti temetőben 

lévő sírját hozzá méltó mauzóleum ékesítse, emlékét ércszobor hirdesse majd a későbbiekben. 

Kossuth teste meghalt, de forradalmár magyar lelke örökké lobog majd! A mi 

feladatunk emlékét, szellemiségét híven megőrizni, s utódainknak mindezt továbbadni. 

Legyünk méltóak emlékéhez! 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nyai_evang%C3%A9likus_egyh%C3%A1zker%C3%BClet
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A vezércikkhez készített fotónk forrásai: 

1. Elbe István: Mi volt a különbség Kossuth Lajos és Ferenc József temetése között? 

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2014/04/01/mi_volt_a_kulonbseg_kossuth_lajos_es_f

erenc_jozsef_temetese_kozott 

2. 5 egykori fotó és filmfelvétel nagyjaink temetéséről 

https://mrfoster.blog.hu/2018/11/03/10_egykori_foto_nagyjaink_temetesi_meneterol 
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