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„Egy nagy és szép ügy hősi vértanúja, aki lelkét visszaadta Istennek, de  
emléke  örökké  élni  fog szíveinkben,  emléke  élni  fog  az  utolsó  magyar  
legutolsó lélegzetvételéig.” (Teleki László)

A magyar  nemzet kiemelten tiszteli  és szereti  történelmi hőseit.  Így az 
aradi  vértanúk  emlékezetét  is  számos  formában  őrzi,  kultuszuk  már  a 
kivégzésük napján  1849.  október 6-án elkezdődött.  Ugyanezen a napon 
végezték  ki  Pesten Magyarország első  felelős  magyar  kormányának 
miniszterelnökét  gróf  Batthyány Lajost (Pozsony,  1807.  február 10. – 
Pest,  1849.  október 6.). Búcsúlevelében írt jóslata beigazolódott:  ”az én 
halálomnak gyalázata… azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és  
hálátlanul meggyilkoltak”.
Halála után 165 évvel, a történészek kutatásai alapján is, úgy érezzük, 
hogy az első magyar független miniszterelnökünk a történelem folyamán 
nem kapta meg azt az elismerést, amely őt megilleti. 

A  Vas  megyei  Ikervár  település  lakói  az  ott  lévő  Batthyány-kastély 
megmentéséért vívott harcukkal, Batthyány szobrának több mint 100 éve 
saját költségen történt felállításával ápolják, és életben tartják Batthyány 
gróf emlékét.  Ezt a hagyományt  követi és példát mutat minden kortárs 
honfitársunknak  határon  innen  és  túl  az  Ikervári  Batthyány  Lajos 
Honismereti  Kör  a  Batthyány-házaspárt  megörökítő  kerámiaszobor 
bemutatásával. Gróf Batthyány Lajos feleségéről, gróf Zichy Antóniáról 
ilyen formában, még senki sem emlékezett meg, pedig méltó helye van 
történelmi nagyasszonyaink sorában. 
Az  alkotás  megálmodói,  a  megrendelője  és  az  alkotója  is  abban  a 
reményben  szerették  volna  megörökíteni  a  történelmünk  viharából 
kimagasló  házaspárt,  hogy  a  Batthyány-kultusz  kialakulhasson  és 
elterjedhessen egész Kárpát-medencében, megadva e hősünknek a régen 
várt és kiérdemelt méltó tiszteletet. 

A  Batthyány  -  házaspár  magyarságuk  és  esküjük  megtartásával 
példaképül szolgál minden magyar ember számára. 

Ünnepségünk részvevői megjelenésükkel hitet tesznek Batthyány Lajos és 
Zichy  Antónia  emlékének  megőrzése  mellett.  Mély  tisztelettel  kérjük 
valamennyi meghívottunk szíves megjelenését!
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IN MEMORIAM
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Gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia emlékét
Koszorús Ödön, az Ikervári Batthyány Lajos Honismereti Kör elnöke 

idézi meg

Az alkotást megáldja:
Dr. Osztie Zoltán, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plebánosa
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