
A temetés ceremóniája 
 
 
 
Császári és királyi Őfelsége Dr. Habsburg Ottó és felesége császári és királyi Őfelsége Regina  
a bécsi kapucinus rend templomának kriptájában lesznek eltemetve 2011. júl. 06-án. 
A kapucinusok kriptája a Habsburg család hagyományos temetkezési helye.   
 
Ez a világban egy egyedülálló létesitmény.  Már majdnem 400 éve temetkeznek ide a császári 
ház tagjai. Emellett különböző temetkezési helyek voltak, például egy másik szintén nagyobb 
kripta a Stephansdom alatt helyezkedik el, amelyikben többek között Rudolf herceg, az 
alapitó és III. Frigyes császár nyugodnak.  
 
1618-ban Anna császárné végrendeletében rendelkezett egy kripta épitéséről a kapucinusok 
temploma alatt. Az évszázadok alatt nyolcszor lett kibővitve. Mély benyomást tesz a 
látogatóra Mária Terézia és I. Ferenc császár duplasirhelye. Mint egyedüli „Nem-Habsburg’ 
Mária Terézia nevőlőnője, Fuchs-Molland grófnő kapta itt a kriptában végső nyughelyét. 
A császári ház 119 tagja mellett további 12 császár és 19 császárné van idetemetve, akik igy 
együtt 400 éves európai történelmet reprezentálják. 
Az utolsó nagy temetés 1989-ben volt, amikor Zita császárnét és apostoli királynénkat ill. 
2008-ban, amikor Károly-Lajos főherceget, az utolsó császári pár negyedik gyermekét 
temették ide.  
 
A második világháború után a száműzetés ténye és az osztrák beutazási tilalom miatt a 
Habsburgok alapitottak egy további családi kriptát a svájci Muri kolostorában. Ennek a 
kolostornak az alapitása még az első Habsburg császár, I.Rudolfra megy vissza. Itt van a 
2010-ben elhunyt Rudolf főherceg, IV. Boldog Károly császár és apostoli magyar király és 
felesége Zita legfiatalabb fia eltemetve.   
 
A temetési szertartásnak egy régi hagyománya van. Először a testet bebalzsamozzák, a szivet 
kiveszik és azt külön temetik. A monarchia fennállása alatt, a bécsi Augustinerkirche Loretoi 
kápolnájában egy ún. Szivkriptában vörösrézből készült szivurnákban lettek ezek a külön 
választott  szivek eltemetve. Ezt a Szivkriptat a nyilvánosságnak vasárnaponként meg lehet 
látogatni. 
 
Zita apostoli királynénk a férje, IV.Boldog Károly szivét az új családi kriptába, Muriba 
temettette, ahová a sajátja is került 1989-ben.    
 
Habsburg Regina szivurnája a sachsen-meiningeni hercegi család kriptájában, a déltüringiai 
Heldburg várában marad. Habsburg Otto szive a pannonhalmi bencés apátságban leli végső 
nyugalmát. 


