85
badító. És most még egy búcsúcsókot. Isten veled. Szívemben egyedül képeddel,
ajkaimon a te neveddel halok meg. A viszontlátásra.» Ezek voltak okt. 5-én
este feleségéhez írt levelének utolsó sorai. De a kicsi tőr, amivel halálra akarta
magát sebezni, nem volt elég hosszú . . ., annyit mégis lehetővé tett, hogy a
félhalott mártír ne a bitófán, hanem az osztrák puskacsövek előtt fejezze be
nemes életét.
Alig néhány éve örökmécs jelzi azt a szent helyet, hol utolsót dobbant az
első magyar miniszterelnöknek, a boldog családapának, hűséges férjnek hazáját
oly forrón szerető nemes szíve. A felháborodás, mely a legmesszebb külföldön
is felzúgott halála után, már nem tudta visszaadni a reményteljes, még nagyra
hivatott életet, mely a férfikor legszebb idején szakadt meg, hogy gyarapítsa
a nemzeti vértanuknak Mohács óta megnövekedett hatalmas táborát. De emlékét ez a halál kitörülhetetlenné és feledhetetlenné tette a magyar szívekben . . .
A kerepesi-temetőben fekvő hamvai felé áldó kegyelettel szálljon emlékezetünk
és necsak dicsőséges halálának emléke éljen szívünkben, hanem annak tudata is,
hogy a magyar reformkornak nemcsak halálával, de élte munkájával is egyik
legnagyobbja volt Batthyány Lajos gróf, kinek sorsát találóan hirdeti a hamvait jelző kis fehér márványtábla versezete :
Nagy
Sokak
Ó, de
Életét

küzdés volt egész élte,
által félre értve . . .
oly szent volt halála:
megmagyarázta.
Mesterházy Jenő.

RÉGI

HÓBAN.

Hó hullt egy éjjel s patyolat-fehéren
pólyába tette kertünk bokrait,
a fákra fűzte furcsa csokrait
s csókát csárogtatott az Őrhegy-élen.

Aztán, hahó, a tornakertbe mentünk
(Fehérország volt, hóvilág varázsa),
havat prédáltunk, dobtunk egy a másra
vagy jégcsapot lányok nyakába csentünk.

Fehér kucsmát kapott az utcalámpa
házunk előtt a tulsó oldalon,
előkerült vasvégű jó botom
és készen állt a rozsdástalpú szánka.

Öcsém, emlékszel, az volt jóvilágunk:
szánkánk csikó volt, tündér-táltosunk,
azt hittük, így lesz mindig: játszodunk
s hóhegyről hóhalomra száll a szánunk.
Jékely Zoltán.

