
Stéfán Ildikó

G róf Batthyány Lajos halála és temetései

A  vértanú

Gróf Batthyány Lajos Fia, Elemér egy tőrt ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak. 
„Teljes hossza 15 cm, ebből a gyenge minőségű acélból készült penge hossza 7 és 
fél cm... A pengén maratott arabeszk díszítés látható, markolata aranyozott 
bronzból készült neobarokk díszítéssel.”1 Ez az a tőr, amellyel Batthyány Lajos 
megsebesítette magát a kivégzése előtti éjszakán.

1848. március 14-én a pozsonyi ifjak fáklyászenét adtak Kossuth Lajos tisztele
tére. Ekkor Kossuth a mellette álló Batthyányt mint Magyarország miniszterelnö
két mutatta be az éljenző tömegnek.2 Ez a jelenet jól mutatja Batthyány szerepének 
ellentmondásosságát; sem forradalmi vezér, sem körülrajongott, karizmatikus 
államférfi nem volt, mégis ő lett Magyarország első miniszterelnöke.

„Ámbár hivataloskodásom ideje alatt az országban nem csak népszerűden 
voltam, de súlyosan gyanusitattam is a miatt, hogy a forradalom ösvényére lépés 
ellen folytonosan küzdöttem”—így vélekedett politikai működésének megítélésé
ről.3 Az alkotmányos monarchia, a törvényesség híve volt, soha nem pártolta az 
ausztriai háztól való elszakadás eszméjét, „...e nézetei mellett elég gyakran koczká- 
ra tette népszerűségét, tekintélyét, hivatalát, sőt életét, s kitette magát mocsoknak 
és botránynak.”4

1849 januárjában már mint magánembert tartóztatták le az osztrákok Pesten. 
Ezt sokan nem vették komolyan, „voltak emberek, kik fogságát az első időben 
Comédiának hittak!”5 A hadbíróság először csak néhány év börtönre ítélte, majd 
Schwarzenberg bécsi miniszterelnök közbenjárására az ítéletet halálra változtatta, 
de kegyelemre ajánlotta. A hagyományos szokást megszegve a teljhatalommal bíró 
Haynau a kegyelmi indítványt elutasította, s a kivégzést 1849. október 6-ára tűzte 
ld.6 Az ítélet szerint miniszterelnöki működése alatti határozatai túllépték Magyar- 
ország igazgatási hatáskörét; erőszak veszélyét idézte elő; a felkelők közé állt; (1848 
őszén) ismét belépett az országgyűlésbe. Ezért felségsértésben találták vétkesnek, 
büntetése; kötél általi halál és vagyonelkobzás.7

1 Friedreich Endre: Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai. In: Századok klny, 1927. 23.1.
2 Vakot Imre: Gróf Batthyány Lajos élet- és jellemrajza. Budapest, 1873. 19.1.
3 Batthyány Lajos gróf, az első magyar miniszterelnök élete és halála. Hiteles kútfőktől s kortársak 

emlékezéseiből összeállítva. Heckenast Pest, 1870. 132.1. (a továbbiakban Heckenast)
4 Magyarország képekben. Honismertető album. Szerk.: Nagy Miklós. Pest, 1870., reprint Budapest, 

1989. 177.1. (a továbbiakban Magyarország képekben)
5 Batthyány Lajosné visszaemlékezései férje fogságára és halálára. Közli: Urbán Aladár. Századok, 

1981. 616.1.
6 Heckenast i. m. 134.1.
7 Vakot i. m. 88.1.
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Miért akarták kivégezni ?
Ezt a kortársak sokféleképpen magyarázták. Az életrajzíró szerint részben 

Kossuth és Görgey helyett — hogy valakin bosszút tubának állni — részben azért, 
hogy vagyonát elvehessék.8 A minisztertárs a személyes bosszún túl az udvari 
ármányt és a kamarilla sötét terveit nevezi meg legfőbb indokként.9 Végül a 
történetíró egész miniszterelnöki tevékenységét a halálos ítélet okának tartja; az 
1848-as áprilisi törvényeket csakúgy, mint függetíen, alkotmányos kormányzati 
törekvéseit. Ezen túl azt a szándékot ismeri fel a kivégzésben, hogy lesújtsanak a 
nemzetre, kifejezzék a nemzeti jogok, a nemzeti államélet megszüntetését.10 
Lényeges a kivégzés időzítése: egy évvel azután, hogy Latour hadügyminisztert a 
bécsi nép felakasztotta.

Az október 5-i P ester Z eitu n g  közölte az ítéletet, de a városban mindenki a 
kegyelmet várta, senki nem hitt annak végrehajtásában.

Batthyány belenyugodott, hogy meg kell halnia, de a „gyalázatos" halált el akarta 
kerülni. Először kérte, inkább lőjék agyon, mert méltóbbnak érezte magához a 
golyó általi halált.11 Majd október 5-nek éjszakáján ágyában fekve, a takaró alatt 
sebeket ejtett magán a feleségétől kapott tőrrel, de nem halt meg. „A tőr nem volt 
elég éles, nem bírt mélyen hatni.. de nagyon sok vért vesztett. Midőn tehát reggel 
a tisztek szobájába mentek,... hogy kivigyék a vérpadra,vérében látták őt ágyában 
feküdni, iszonyú rémület uralkodott, elővették az őröket, de ezek semmit sem 
vettek észre; mennyi lélekerő kelletett ahhoz, minden mozgás nélkül három  
helyén annyira magát sebesíteni, hogy oly sok vért vesztett, hogy elájulva sápadtan, 
mintha meg volna halva ott feküdt. Hamar és sajnosán magához tért."12 13

Az akasztást nem lehetett végrehajtani anélkül, hogy a nyakán lévő mély seb fel 
ne szakadjon, ezért kénytelenek voltak az ítéletet agyonlövésre változtatni.

Október 6-án Batthyány t egész nap erősítő szerekkel, borral próbálták magához 
téríteni és olyan állapotba hozni, hogy a saját lábán el tudjon menni a vesztőhelyig.

Délután katonaság vonult fel az Újépület melletti fapiacra. Batthyány 6  órakörül 
jelent meg az Újépület kapujában, orvos, pap és katonák között. „Fekete ruhában 
volt, fején halványkék, ezüsttel hímzett sapka. Hirtelen megőszült, dús körszakálla 
sápadt, elvadult arcot vett körül.”15 A következő szavakat mondta a papnak: „Ne 
gondolja tisztelendő úr, hogy annyira félnék a haláltól, de nagyon sok vért 
vesztettem, azért vagyok oly bágyadt. Agyonlőnek vagy felakasztanák?”14 Letér
delt, „szemeit fekete kendővel köték be, s a menynyire gyengesége engedé, 
hangosan kiálta: „Éljen a haza — allez Jáger!” Alig hangzottak el e szavak, a

8 Vakot í. m. 91.1.
9 Szemére Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Hamburg, 1853., Budapest,

1990.132.1.
10 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története. ÜL k. Genf, 1865., Pest, 1872.

567.1.
11 Batthyány Lajosné i. m. 612.1.
12 Batthyány Lajosné i. ni. 614.1.
13 Pester Zeitung, 1849. október 9, 1093. sz. „Er war schwarz gekleidet, se in Haupt bedeckte eine 

lichtblaue mit Silber gestichte Mütze. Dér tippige Vollbart hírig, rasch ergraut, um bald bleiche, 
verwilderte Antlitz.”

14 Batthyány Lajosné i. m. 619.1. Gróf Zichy János följegyzései



pár mcsnok leeresztő kardját; a lövések eldördültek, s egy golyó fejébe, másik 
szívébe fúródva, kiolták Batthyány Lajos nemes lelkét a nélkül, hogy legkisebb 
izma is megrándult volna- Feltűnő látványt nyújtott szép, nagy szakálla, melyet a 
lövések által okozott légrezgés úgyszólván művésziesen szétszórt. Fehér mellényét 
a puskaporfüst egészen megfeketité a szíve táján.”13 (Címlapon)

Az öngyilkossági kísérletről, akivégzés végrehajtásáról szóló leírások Batthyány 
lelkierejét, bátorságát emelik ki. Feltűnik arisztokratikus gőgje: a legszömyűbb 
szenvedéseket kész volt kiállni, csakhogy elkerülje a megalázónak érzett nyilvános 
akasztást.

. Megdöbbentő a hatalom kegyetlensége, hisz azért nem hagyták meghalni, hogy 
kivégezhessék. Az ítélet „a vértörvényszék rettenetes tombolásának tűnt.”15 16 

Batthyány viselkedése eleget tett a nézők és a közvélemény elvárásainak. Szembe 
mert szállni a hatalommal azért, hogy maga dönthesse el halálának módját. A 
kivégzés alatti magatartása is azt sugallja, hogy nem tört meg ellenállása. Az utókor 
Batthyányról alkotott képében nagy jelentősége van ennek a nyugodt, bátor 
fellépésnek.*

A kivégzés színpadi jelenetként áll előttünk, megismeijük az elítélt öltözetét, 
viselkedését, utolsó szavait. A leírások mind megemlítik Batthyány szakállát, mely 
életében egyik különleges ismertetőjegye volt.17 Ez megerősíti a történtek valódi
ságát, bizonyossá teszi, hogy tényleg őt lőtték le.

Akivégzés után a holttest 3 óráig érintetlenül, közszemlére téve hevert a földön, 
majd a Rókus kórházba vitték. A család csak jeltelen temetésre kapott engedélyt,18 
a „normális” temetés megtagadása is a büntetés része volt. A kivégzés a halál és 
temetés szokásos rendjét („magán"-halál, nyilvános temetés és sír) megfordítja: a 
halál, majd a kihűlő halott nyilvános, utána a tetem eltűnik, hogy valahol 
névtelenül elkapaiják.

A holttestet éjszaka vitték ki a józsefvárosi temetőbe. Onnan a józsefvárosi 
esperes visszafordíttatta a halottas kocsit azzal az ürüggyel, hogy nem ásták elég 
mélyre a sírt. A városba visszaérkezve a halottat a ferences zárdába vitték,19 ahol 
titkos gyászszertartás után az altemplom sírboltjában helyezték el. A kriptát 
márványtáblával zárták el, melynek csak a belső oldalára merték felvésni a G.B.L. 
betűket.20

A holttest hollétét ezután hosszú évekig titok, bizonytalanság, homály övezte. 
Egyesek úgy tudták, ajózsefvárosi temetőben fekszik, míg mások szerint a ferences

15 Hechenast i. m. 143-146.1. dr. Ludvigh J . cs. kir. katonaorvos nyilatkozata
16 S. Horváth: GráfLudwig Batthyány ein politischer Martyrer aus Ungams Revolutionsgeschichte und 

dér 6. Oct. 1849 in Ungam, Hamburg, 1850. 61. 1. ijedem erschien sein Urteil als dér Reigen 
eines furchtbaren Bhitgerichts.’

* A Nemzeti Múzeum magyar történeti kiállításán a Batthyány kivégzését ábrázoló litográfián az elítélt 
szeme nincs bekötve, bátran szembenéz a fegyverekkel.

17 Magyarország képekben i. m. 1 7 7 .1.
18 Ileckeiwst i. m. 1 4 9 .1.
19 Vasárnapi Újság, 1870. június 26. 17/26.sz. Szántóffy Antal pestjózsefvárosi esperes elmondása 

alapján
20 Hechenast i. m. 1 5 1 .1. Dank Agáp ferences zárdafőnök visszaemlékezése
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altemplomban. Közben a ferences barátok azt terjesztették, hogy a család már 
elszállíttatta tőlük a tetemet.21 A híresztelésekkel a halott kísérteties jelenléte járult 
a véres halálhoz.

Gróf Batthyány Lajos életében népszerűtlen politikus volt. Félelmetes, roman
tikus és rejtélyes halálával az 1848-as forradalom és szabadságharc mártírjává lett.

Az 1849-et követő években személyének megítélése mártíromságán keresztül 
történt, élete halálán keresztül tükröződött. így tetteinek kritikája visszafogott, 
mérsékelt. A külföldön megjelent, Batthyányval foglalkozó művek, - melyek 
elsősorban az európai, nem pedig a magyar közvélemény tájékoztatására íródtak, 
— főleg miniszterelnöki törekvéseit, céljait értékelik^ nem a politikai kudarc okait 
elemzik.** A mártír politikai célok eszköze: 1848 megismertetését és felmagasz- 
talását, ugyanakkor a szabadságharcot eldpró önkény jellemzését szolgálja.

A magyar közvéleményben a Horváth Mihály áltál festett kép volt nagyobb 
hatású. Eszerint Batthyány „a magyar nemzeti függetlenség s alkotmányos szabad
ság szilárd, magasztos lelkű bajnoka”.22

A jelkép

A Pesti Napló 1869. december 31-í számában jelent meg a szerkesztőség 
felhívása, amely gyűjtést indított gróf Batthyány Lajos síremlékének felállítására.2* 
A lap ezzel kívánta nemzeti üggyé tenni az 1848-ra való emlékezést. Az év során 
voltak ugyan helyi ünnepségek, de ezek nem nőttek országos méretűvé. (Az 
októberi újságokból is hiányzik a 20 évvel azelőtti kivégzésekről szóló megemléke
zés.)

A Pesti Napló gyűjtését — mely párhuzamosan zajlott a honvéd menhelyre való 
gyűjtéssel — közfigyélem övezte. A lap rendszeresen közölte az ország minden 
részéből befolyó adományokat.

Pest városa fölkarolta a Batthyány-síremlék ügyét. Királyi Pál — országos és pesti 
képviselő, a Pesti Napló egykori munkatársa, volt 48-as honvédtiszt—indítványára 
elhatározta Batthyány ünnepélyes eltemetését. Bizottságot küldött ki a tetem 
azonosítására, a gyászünnepség megszervezésére.24 A tervhez a család is hozzájá
rult, gróf Batthyány Elemér (az elhunyt fia) részt vett a bizottság munkájában.

21 Vasárnapi Újság, 1870. április 3. 17/14. sz.
** S. Horváth-. GráfLudwig Batthyány einpolitischer Mártyrer aus Ungarns Revolutiorageschichte und 

der6,O ct. 1849inUngam. Hamburg, 1850., Gráf Ludwig Batthyány, ungarischerPremiemiiniste^, 
sein Leben, Wirken und Ende. Von einem Deutsch-Ungar. Gamma-Leipzig, 1850., Szemere Bertalan-. 
Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Hamburg, 1853., Budapest, 1990., Irányi Dániel- 
Charles Louis Chassin: A magyar forradalom politikai története. Párizs, 1859-60., Budapest, 1989., 
Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története. Genf, 1865., Pest, 1872.

22 Horváth Mihály i. m. III. k. 551.1. A szerző Svájcban közeli kapcsolatban állt Batthyány özvegyével.
23 Pesti Napló, 1869. december 31. reggel 20/300 . sz.
24 Nagy Alajos: Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élet- és jellemrajza, s a Pest város 

által rendezett országos, ünnepélyes temetésének leírása. Pest, 1870. 74.1.
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A temetés első lett a századvég nagy gyászünnepélyeinek sorában. Batthyányi 
követte Deák, Andrássy és Kossuth temetése.25

Mit jelképez az újratemetés? Mit jelképez Batthyány halála után két évtizeddel?
Az „öntudatos hazaszeretet mintaképedként áll előttünk,26 az alkotmányos 

szabadság, a megfontolt politizálás képviselőjeként.27 A temetés a2 egész nemzet 
ünnepe, s egyben a „fejedelem és a nemzet közötti harmóniának” a kifejeződése.28 
A Vasárnapi Újság húsvéti számában megjelenik az aktuális párhuzam Jézus 
keresztrefeszítése és Batthyány agyonlövése között. Ez nem csak a halál párhuza
ma, hanem a föltámadásé is. Batthyányi mint vértanút látjuk, a lap a halott 
szellemének, eszméinek föltámadását sugallja.29 Batthyány élete a kiegyezést 
jelképezi: „a haza önállása, de törvényes kapcsolatban Ausztriával.”30 Kivégzésé
nek oka—a PesterLloyd szerint — az, hogy a reakció legveszedelmesebb ellenségét 
nem a forradalomban, hanem a rendíthetetlen alkotmányos szellemben látja. 
Ugyanígy a forradalom is : Batthyányi akkor is elítélték volna, ha az győz.31

A temetésből hiányzik a bosszú gondolata, senki nem követeli a bűnösök 
megbüntetését. Az ünnepséget nem gyász, hanem dicsőség veszi körül.

A Pest városa által kiküldött bizottmány kibontatta Batthyány kriptáját a 
ferences templomban, és megvizsgálta az ott lévő maradványokat. Az azonosság 
a holttestet övező bizonytalan híresztelések miatt volt lényeges.

A koporsót és a tetemet rossz állapotban találták. „Az elhunytnak szép nagy 
szakálla azonban teljes épségben fennmaradt, s annak színe is bizonyossá tévé az 
ugyanazonosságot. A koponya már szétmállott, de még mindig meglátszik azon 
golyó helye, mely a nemes életét kiolt! A hulla fekete ruhába volt öltöztetve, s az 
öltözetdarabok közül a posztómellény maradt meg a legjobb épségben. Azonban 
a fekete bársonykabát, melyben a vértanú elhunyt szintén megismerhető, s nehány 
fából készült gomb még.ép maradt. Az eredetileg fehér faforgács, melyen a gróf 
feje nyugodott, vörössé vált.”32

A felbomló tetem bemutatása kiemeli akivégzés tényét: a vérszínű faforgácsot, 
a golyó helyének felismerését. Az exhumálásról készült metszeten (2.kép) hosszú 
szakállú csontváz fekszik a koporsóban. A szakáll ismét az azonosítás legfontosabb 
eszköze, mely minden tévedést kizár. A leírás és az ábrázolás egyaránt naturális 
részleteket ecsetel, nemcsak a halott azonosítását mulatja be, hanem az ijesztő 
történeteket kedvelő közönség szórakoztatását is szolgálja.

Az exhumálás után a holttestet érckoporsóba helyezték, és az altemplom
ban fölravatalozták. A fülkét, hol eddig nyugodott, mintegy emlékeztetőül

25 Deák temetése: 1876, Andrássyé: 1890, Kossuth é; 1894
26 Pesti Napló, 1870. január 1. reggel 21 /1 . sz.
27 Pester Lloyd, 1870. június 9. 130. sz.: „... die Poütik dér Gefesslichkeit und dér constitutionellen 

Freiheit, dérén Repraserrtant Ludwig Batthyány... ist”
28 Pesti Napló, 1870. június 5 .21/128 . sz.
29 Vasárnapi Újság, 1870. április 17 .17 /16 . sz.
30 A Hon, 1870. június 4.
31 PesterLloyd, 1870. június 9.130. sz.
32 Vasárnapi Újság, 1870. április 3 .1 7 /1 4 . sz.
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nyitva hagyták. A ravatal „...lábánál nehány koszorú”. Körülötte „hat magas 
templomi gyertyatartó, roppant viaszgyertyákkal. ...A koporsó fejénél magas 
feszület... S az egész komor kép fölött a kripta örökégő lámpája.”33 Az elrendezés, 
a világítás a halál félelmet s borzongást keltő jelenlétére utal. Ugyanakkor a kép 
nagyságot, méltóságot, győzelmet sugall a látogató és az olvasó számára.

A gyászünnepély társadalmi eseménnyé vált, az előkészületek hónapokon 
keresztül foglalkoztatták a közvéleményt. Megrendezésében, lezajlásában a pesti 
polgár játszott főszerepet, visszatükrözve azt, hogy a temetést nem az állam, 
hanem a város rendezte-/

Az állam számára ez kompromisszumos megoldás volt: megadta Batthyánynak 
és rajta keresztül 1848-nak az országos elismerést úgy, hogy közben nem kevere
dett konfliktusba sem az uralkodóval, sem a Monarchia másik felével.34 De ez a 
felemásság kihívta a politikai ellenzék nemtetszését. A temetés előtti napon A Hon 
éles hangú vezércikkben bírálta az országgyűlést, mert az nem képviseltette magát 
testületileg a gyászünnepélyen.35 Ezzel a „fejedelem” megbékélési szándékának 
őszinteségét vonta kétségbe a lap.

Ez a kettősség végigvonul a kiegyezést követő évtizedeken. 1848 eseményei, a 
bennük való részvétel és a hozzájuk való viszony meghatározó szerepet játszanak 
a közéletben. Nem lehet őket lezárni, elfelejteni, megbocsátani.

A gyászünnepet fejedelmi pompa vette körül. A főváros még soha nem látott 
ilyen nagy temetést. Az ékszerészek ezüst emlékérméket hirdettek.36 Az utcákon 
Batthyány arcképeit, életrajzait és őt dicsőitó verseket árultak, „...ezek között 
Heckenast képes kiadása volt a legjobb, legélvezhetőbb, mely több ezer példány
ban kelt vala el."37 Az ünnepség búcsúra emlékeztetett, mindenki találhatott 
magának megfelelő emléket a halottról.

A lapok felidézték Batthyány perének, kivégzésének, első temetésének körül
ményeit. A vesztőhely 1870-ben még változatlanul megvolt, pontosan tudták, a 
fapiacon melyik korlát előtt térdelt az elítélt. Ez valóságosabbá, egyben borzalma
sabbá tette a kivégzés emlékét. Batthyány halála, mint a bátor, méltóságos halál 
mintaképe állt a nemzet előtt.36

A temetés előtt a tetemet díszkoporsóba helyezték, melyet ünnepélyesen 
lezártak. A kulcsról készített arany másolatokat átadták az özvegynek és a városi 
levéltárnak. Június 8-án a díszkoporsót közszemlére helyezték a gyászszertartás 
helyszínén, a ferences templomban.

A templomot gyászpompába öltöztették.39 A homlokzatot fekete bársony lepel 
borította, rajta a Batthyány címer. A kapuban városi hajdúk és rendőrök álltak
33 Vasárnapi Újság, 1870. április 17. 17/16. sz.
34 Katona Tamás: Batthyány és az aradi vértanúk temetése, Kossuth Lajos temetése. In: História, 1989. 

3. sz. 24 évvel később hasonló módon zajlott le Kossuth Lajos temetése, szintén a főváros 
rendezésében. Az utóbbin az állami vezetők nem is jelenítettek meg.

35 A Hon, 1870. június 8.
36 Pester Lloyd, 1870. június 9. 130. sz.
37 Vakot i. m. 103,1,
38 Vasárnapi Újság, 1870. június 5. 17 /23 . sz.
39 Vasárnapi Újság, 1870. június 12. 17 /24 . sz. A gyászúnnepség leírása.
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díszőrséget. Belül az oszlopokat, párkányokat, fülkéket, padokat gyászlepel fedte. 
Körben az ország, a város és a család címerei függtek. A főoltár előtt fekete bársony 
függönyön fehér kereszt lógott

A ravatalt díszruhás ifjak vették körül. A barna színű, aranyozással díszített 
koporsón arany-babérkoszorú és „Törvénykönyv” hevert. A ravatal oldalait csalá
di címerek ékesítették, az oltár felől pedig nemzeti színű szalagos babérkoszorú 
függött rajta. Sarkainál nagy halállámpák, közöttük gyertyatartók álltak. A kopor
só elé fekete imazsámolyt helyeztek az özvegy számára. Két oldalán állványokon 
grófi korona és babérkoszorú feküdt, előtte gyertya és feszület állt. A szentély 
közepén helyezték el Batthyány márvány mellszobrát, talapzatán virágokkal (3, 
kép). .

A látványt a besötétített templomban a fekete és az arany, a gyertyalángok 
csillogása, a virágok tarkasága határozta meg. A napfény megpróbált áttörni a 
fekete lepleken, a ravatal sarkainál sejtelmesen ingadoztak a szesz-lángok.

A babérkoszorúk a dicsőséget jelképezték, a törvénykönyv a halott életét 
szimbolizálta. Piros-fehér-zöld szalagok utaltak arra, hogy a nemzet halottját 
temetik. A címerek és a korona főúr voltára emlékeztettek. A képben központi 
helyet foglalt el az özvegy és az özvegyi gyász.

Június 9-re, a temetés napjára a város gyászlobogókba öltözött. A közlekedés 
leállt, a boltok, gyárak, műhelyek bezártak. A templom körüli utcákon hatalmas 
tömeg gyülekezett A résztvevők számát legalább 100 ezer főre becsülték, melyből 
30 ezer volt a vidékiek száma.40 (Pest-Buda-Öbuda együttes lakossága ekkor 270 
ezer fő körül volt.) A gyászoló tömeg nagyságához a szép idő is hozzájárult.

A templomi ünnepségre csak jeggyel lehetett bejutni. A szertartást Szabó József 
esztergomi kanonok és címzetes püspök végezte, a gyászbeszédet Piry Gzirjék 
ferences zárdafőnök mondta.41

„Fiam a halotton könnyezi, takarítsd el testét szokás szerint, és ne hanyagold el 
az ő temetését!” A bibliai idézet keretet adott az egész ünnepségnek. Batthyány 
halálából nem az agyonlövést, hanem a rendes temetés, a gyász hiányát emelte ki, 
s ezzel a második temetést is behatárolta: annak célja a csak titokban megadott 
végtisztesség nyilvános megismétlése a megbékélés jegyében. A beszéd Bátthyányt 
áldozatként mutatta be. Az ő példáján keresztül a haza, király, törvény szeretetére 
szólított fel. Kiemelt szerepet játszott benne az özvegy dicsérete.

A templomban ott voltak az ország miniszterei, parlamenti képviselői is, de 
közülük csak 1—2 ült az első sorban, többségük a háttérben maradt. Deák Ferenc 
pedig nem ment be a szertartásra. Kívűlmaradását talán betegsége okozta: 
asztmájának rosszat tett volna a zárt terem, a nagy tömeg.42 Kérdéses, vajon ez 
tényleg így volt-e, vagy csak ürügyül szolgált.

A temetési menet indulását a város összes harangjának zúgása és a pest-budai

40 Pesler Lloyd, 1870. június 9. Abendblatt
41 Vasárnapi Újság, 1870. június 1 2 .1 7 /2 4 . sz.
42 Pestet Lloyd, 1870, június 10.131 . sz.
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dalárdák éneklése kísérte.43 A menet nagy kerülőt tett a városban, az Egyetem 
(Károlyi Mihály) utca—Kecskeméti utca—Országik (Múzeum körút) útvonalon, 
majd a Kerepesi (Rákóczi) úton végighaladva ért ki a Kerepesi temetőbe.44 A 
házakból, az utcákon végig rengetegen figyelték a felvonulókat (4. kép);

A gyászmenetet városi lovas huszárok vezették. Utánuk a céhek, temetkezési 
egyletek, majd a városi polgárok lovasbandériuma következett. Őkét a pesti 
intézetek, kereskedői testületek, polgárok, az Akadémia, az egyetem, a hatóságok 
és hivatalok képviselői követték. Külön csoportban vonultak fel az egykori 4&as 
honvédek. Utánuk a vidéki küldöttségek jöttek 37 megye, 2 kerület, 3 székely szék 
és 42 város képviseletében.45 Azután" a képviselők, főrendek, miniszterek, az 
egyháziak, a pesti polgármester és tanácsosok, majd a budai városbíró vezette 
küldöttség következett. A koporsó előtt dalárdák, fáklyások, papok haladtak. 6 
fekete, ezüsttel felszerszámozott ló húzta a gyászkocsit. Körülötte városi tanácso
sok és 24 pesti polgár kivont karddal. Utánuk 100 fáklyavivő polgár. Mögöttük 6 
kédovas díszkocsi haladt. Bennük az özvegy és leányai mellett á pesti, nőegylet 
választmányi tagjai ültek, köztük Damjanich Jánosné, az egyik aradi vértanú 
özvegye.46 A menetet munkások tömegei és végül zenekarok zárták.

A temetőben a sír egy központi fekvésű magaslatra került* A beszentelés után 
a városi főjegyző mondott beszédet, majd a koporsót zeneszó mellett bocsátották 
le a márványüregbe. Végül, a koszorúk elhelyezése után, lezárták a sírt.

Az ünnepélyes temetést másnap a belvárosi plébániatemplombán tartott 
requiem zárta. '. ,

Éjszaka valaki a kivégzés helyére koszorúkat és olajmécsest tett, mely cselekedet 
a gyász és megemlékezés őszinteségét jelképezte.47

Az ünnepség lezajlásából kidomborodik annak polgári, civil jellege, Ugyanakkor 
feltűnik az állami részvétel hiánya. A temetésen sehol nem lehetett katonaságot 
látni.48 A városi hatóság magasabb rangúként, a gyászkocsihoz közelebb jelent 
meg, mint a miniszterek. A temetői beszédet városi tisztviselő, nein pedig politikus 
mondta, A szertartást sem valamelyik érsek, hanem csak egy címzetes püspök 
tartotta.

A temetés nem büntetést követelt, nem a bűnösök személyét kereste, hanem 
megbékélést és ezzel a bűnök elfelejtését hirdette. Felidézte Batthyány elpusztító- 
ját is, de csak az elbeszélés szintjén. Senki nem követelt felelőSségrevonást, senki 
nem említette az uralkodó felelősségét. Ferenc József személyét nem kapcsolták 
össze az önkényuralommal, ezzel ellentétben a fejedelem és a nemzet közötti 
egyetértés kapott hangsúlyos szerepet.

Batthyány újratemetésével a kiegyezés rendszere úgy akart elhatárolódni az 
önkényuralom rendszerétől, hogy közben a 48-as forradalom emlékéhez kötő

43 Vakot i. m. 107.1.
44 Vasárnapi Újság, 1870. június 1?. 17/24. sz. A gyászmenet leírása,
45 Vasárnapi Újság, 1870. június 19, 17/25. sz.
46 Pesti Napló, 1870. június 10. 21/130 . sz.
47 Vasárnapi Úpág, 1870. június 19. 17/25. sz.
48 Nagy Alajos i. m. 80.1.
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döf- 1867-ben a politikai változások hosszas tárgyalások eredményeként jöttek 
létre, nem egy forradalom következtében. A temetés egyfajta pótlását jelenthette 
ennek a forradalomnak. Az 1867 utáni rendszer így az 1848-asnak folytatásává 
válhatott, miközben a közöttük lévő időszak eltűnt.

1848 szereplői közül gróf Batthyány Lajos az a halott, akinek személye, politiká
ja, elvei a kiegyezés rendszerében megfelelőek és követhetők. így ő lesz 1867 48- 
as halottja, rajta keresztül intézményesül az emlékezés 1848-ra. Az ő alakja az 
uralkodó számára is elfogadható kell legyen, hiszen életében végiga törvényesség, 
a dinasztia híve volt, a  második temetés után pedig ezek mintaképévé magaszto
sult.

Az önkényuralom kora végleg lezárult. Jókai szavaival: „...e koporsóban nem 
Batthyány Lajos fekszik egyedül. A hazának húsz halott esztendeje van oda mellé 
leszegezve.”49 A temetés egyben feltámadás is: a nemzet áj életet kezdhet.

Az ünnepélyen senki nem említi 1849. október 6. többi áldozatát, de azok a 
háttérben — és a köztudatban — mégis jelen vannak: a menetben ott vonulnak az 
egykori honvédek, a kivégzett Damjanich János özvegye előkelő helyet foglal el a 
gyászkocsi mögött.

A Batthyány család és különösen az özvegy Batthyányné a gyászt szimbolizálják 
a temetésen. O az előző két évtizedben az özvegyi gyász mintaképe volt. Nemcsak 
a féijét gyászoló feleséget jelképezte, hanem a halott nemzet özvegyét is, aki idáig 
hazája főitámadása reményének élt.50 Ugyanakkor ő az élő szimbóluma a megtor
lás áldozatainak, aki az elkövetett bűnökre emlékeztetett.51

A temetés a legmélyebb gyász jegyében folyt végig. De ez a gyász nagyrészt 
külsőség, kevés benne a szomorúság. A közönség feketébe öltözött, ugyanakkor 
szuvenírt vásárol, és a temetési menet pompájára kiváncsi. Ebben az újratemetés 
abszurditása mutatkozik meg: a koporsóban nem holttest, hanem csontváz 
fekszik, akit siratni már nem lehet igazán. A gyász még a családtagok számára is 
csak felszínes, de ezt is csak humorosan lehet kimondani, „...látok egy kétkerekű 
czifra talyigán egy gyönyörű szál legényt, ki úgy vágtatott körösztül-kasul az 
népségön, hogy csöppentött istencsudája hogy le nem gázolt belőle vagy ötvenet. 
Megkérdeztem, ki tégyön, hát azt mondották, hogy biz annak ajelös embörnek az 
fia, kit másnap voltunk eltemetendők az nemzet neviben. Nyilván, hogy fájdalmas 
szüvén könnyítsen, eresztötte mög úgy az gyeplűszárát."52

A család halottjáért elégtételt kapott — nem úgy, mint a többi áldozat —, de az 
fel sem merült, hogy anyagi kártérítés is megilletné őket az ártatlanul kivégzett 
férjért és apáért, elkobzott vagyonukért.***

A temetés után rövidesen elkészült a sír fölött a monumentális neoklasszicista

49 A H m , 1870. június 9.
50 Vasárnapi Újság, 1861. március 17. 8 /11 .  sz. Bemutatja Batthyányné dákai kastélyát-
51 Halász Imre: GróFBatthyány Lajos. In: Nyugat, 1910.1264.1.1867-ben a koronázás estéjén egész Pest 

ki volt világítva, kivéve Batthyányné lakását.
52 Borsszem Jankó, 1870, június 12.
***  1867 után csak Stájerországban lévő birtokukat, Burgaut kapták vissza.
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mauzóleum. Felirata is azt jelképezi, hogy gróf Batthyány Lajos alakja helyet 
kapott a nemzeti pantheonban, de ide nem az életével, hanem halálával jutott be: 

„Nagy küzdés volt egész élte,
Sokak által félre értve.
Oh, de oly szent volt halála,
Életét megmagyarázta. “

A vértanú szivarszipkája és sálja csakúgy ereklyévé vált, mint íróasztala, minisz
terelnöki pecsétnyomója és halálának relikviái-5® A Nemzeti Múzeum őrzi az 
öngyilkosságra használt tör mellett a kivégzéskor viselt mellényt is (8. kép). Ezen 
csak egy lyuk emlékeztet a halálos lövésre, a vér- és puskapomyomokat eltüntették 
belőle. A ruhadarab akár a megbocsátás szimbólumaként is felfogható, rajta van 
a golyó helye, de nem idézi fel a gyilkost.

Ma Budapesten utca és tér viseli a Batthyány nevet,53 54 55 a kivégzés helyét örökmé
cses őrzi,56 a Károlyi-palota falán dombormű emlékeztet letartóztatására. De 
szobrot nem állítottak neki a városban. Élete nem érdekes, csak a halála számít. A 
dombormű, az örökmécses, a mauzóleum mind erre emlékeztet.

A vértanú az igaztalanul kivégzett magyar miniszterelnök jelképévé válik. Tettei 
elfelejtődtek, alakja üres: minden kor megtöltheti valami jelentéssel. így örökmé
csese az 1980-as években felvonulások és tüntetések szereplőjévé válhatott, de 
nem Batthyányi, hanem egy másik kivégzett magyar miniszterelnököt, Nagy Imrét 
szimbolizálva. És 1992-ben? Ismét a törvényesség és alkotmányosság példaképe, 
kinek sójánál kivégzése évfordulóján az egész magyar politikai élet tiszteleg. De az 
eltelt idő összemosta már az egykori tetteket, elfelejtődött, hogy ki volt túlélő
bűnös és ki halott-áldozat. 1992. október 6-án a Batthyány-mauzóleumtól pár 
lépésnyire Görgey Artúr sóján is a megemlékezés mécsese égett.

53 Három nemzedék ereklyetárgyai a Magyar Nemzed Múzeumban (1823-1875) Katalógus. Szerk.: 
Simon V. Péter. Budapest, 1988.37—41.1. Az alábbi Batthyány ereklyéket sorolja föl: 8  pecsétnyomó, 
íróasztal, 10 karosszék, 2 tintatartó, iratmappa, szivarszipka, szemüveg, gyertyatartó, házi sapka, sál, 
2 mellény, tolikés. Ezek nagyrészét özvegye ajándékozta a múzeumnak.

54 Schmall Lajos: Buda-Pest utcái és terei. Budapest, 1906. 146. L 1879-ben a budai Bécsi-kapu utcát 
keresztelték át Batthyány Lajos utcára, majd 1905-ben a Bomba tér vette fel a Batthyány tér nevet.

55 Vasárnapi Újság, 1907. március 17. A főváros az Újépület lebontása után elhatározta a kivégzés
helyének megjelölését. Ezt az ötletet felelevenítve a Mérnök- és Építészegyesület 1907-ben pályáza 
tót írt ki az emlékműre. A díjnyertes örökmécsest csak 192&ban állították fel.
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1. G róf Batthyány Lajos kivégzése [Vauinuifn Újság, 1870. 23. sz. 285.1.)

2. A gróf holttestének azonosítása (Vasárnapi Újság, 1870. 26. sz. 324.1.)
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3. Batthyány gyiiauiicítJrtlv {Vasárnapi IH70, 25, >i 306 I.)

4. Batthyány temetési menete (Vasárnapi Újság, 1870. 26. sz. 325.1.)
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