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RUDOLF KIRÁLYFI A MONDÁBAN.

I.

A magyar trón daliás örököse, Rudolf királyfi, 1889 január 31-ikén Mayer- 
lingben borzalmas és rejtelmes, s a nyilvánosság előtt eddig ki nem derített módon 
kimúlt. A magyar nemzet tündöklő reményének misztikus elborul ása., a mesésen 
népszerű királyfi rémségesen tragikus sorsa megrendítő hatással volt a monarchia 
országaira és különösen a magyar nép lelkét hatotta meg, képzeletét izgatta.
A nép nem tudta elbinni a viruló férfiú megokolhatatlan halálát; eltűnését a maga 
naiv felfogása szerint fantasztikusan magyarázta; azt hiszi, hogy él, hogy kény
telen rejtőzni, bujdosni; reméli, hogy még visszajön diadalmasan, hogy uralkodni 
fog és boldoggá tenni e sorsüldözte nemzetet, az elnyomott népet. Mint ahogy 
nem hitt a többi nemzetszabadító hősök halálában és az idők teljében való vissza
jött üktől remélte az éji homályban késő régi dicsőség eljövetelét. Ahogy vissza
várja Attilát és Csabát, Álmost és Árpádot, Mátyást és Rákóczit. A mint szívesen 
elhitte, hogy él még a lant és kard tüneményes hőse, Petőfi. Ahogy várják a 
zsidók a Messiást, az iszlám hívői a Mahdi, a németek Nagy Károly és II. Frigyes, 
az osztrákok II. József, a tótok Szvatopluk, a finnek Väjnemöjnen nemzetszabadító, 
világboldogító héroszok eljövetelét.

(Tekintetbe jöhetnek még: Epimenides, Nagy Sándor, Néró — Antikrisztus, 
Artusz király, Tannhäuser, II. Miksa bajor király, Rip van Winkle, Die Braut 
Christi zu Grosswardein in Ungarn stb. s némely trónkövetelő, a ki valamelyik 
meghalt fejedelemnek vagy trónörökösnek szimulálta magát. Az összes analógiákat 
és irodalmukat összefoglalva, behatóan tárgyalják : John Koch, Die Siebenschläfer
legende, 1883. — Richard Schröder, Die deutsche Kaisersage, 1893.)

E felfogás és hit, e remény és sóvárgás számos legendát és regét, mondát 
és mesét, adomát és nótát fakasztott a magyar nép leikéből a regehősszerü Rudolf 
királyfiról. Én régóta gyűjtöm népünk képzeletének és érzületének ezen érdekes 
és jellemző nyilvánulásait. Összejegyeztem a hazai népek hasonló hagyományait, 
más népek mondavilágának és irodalmának rokontárgyú termékeit. Átböngésztem 
az ezeket tárgyaló gazdag irodalmat. Nagyobb tanulmányban akartam értekezni · 
ezen elterjedt mondafajtáról,

Nagyon örvendettem, hogy mielőtt hozzáfogtam volna a feldolgozáshoz, 
jóformán feleslegessé tette ezen munka általános és elméleti részét Heller Bern át dr. 
egy dolgozata a Kyffhäuser mondafaj magyar vonatkozásairól. Az összehasonlító 
folklore ezen egyik legtanultabb és legmunkásabb művelője az idetartozó irodalom 
széleskörű ismeretével, a mondafaj rövid jellemzése mellett, kimerítően összefoglalta 
és rendszerezte az idevágó anyagot. Értékes tanulmányát a Magyar Néprajzi Tár
saság 1907 november 16-án tartott ülésén olvasta fel; megjelent az Ethnographia

1



2 DR. HERRMANN ANTAL

1908-iki évfolyamában (12—24. 1.). Kiegészítéseket maga közölt ugyanezen 
évfolyamban (372—373. 1.) és az 1909-iki kötetben (269—271. 1.). Adalékokat 
közöltek még ugyanott Bleyer Jakab (1908. 177.1.), Lám Frigyes (1911. 251—252.1.) 
és Hajnal Ignácz (1915. 329. 1.). Heller megjegyzi dolgozata végén, hogy a Rudolf 
királyfira vonatkozó adatokat dr. Herrmann Antal gyűjti össze közzététel végett.

Nem hajszolom a prioritást, nem szoktam sietni gazdag néprajzi anyagom 
kiadásával. így csak most kerül sor a Rudolf királyfira vonatkozó néphiedelmek, 
mondák és mende-mondák közlésére.

Ezen mondafaj általános elméletével és másirányú magyar vonatkozásaival 
én itt nem foglalkozom, hanem utalok Goldziher Ignácznak később említendő 
könyvére és Heller Bernátnak már említett dolgozatára, megjegyezvén, hogy 
Heller dr. nagy előzékenységgel bocsátotta rendelkezésemre a tárgyra tartozó 
irodalmat. Pótlók néhány kiegészítő adatot az eddigi adalékokhoz, kissé behatóbban 
foglalkozom az aktuálissá vált Mahdi-mozgalmakkal, s aztán közlöm a Rudolfra 
vonatkozó feljegyzéseimet.

• Számos népnél elterjedt az a hit — különösen fényes korszakok után a 
hanyatlás korában —, hogy hatalmas uralkodók és nemzeti hősök, a nemzeti eszmé
nyek és aspirácziók főképviselői, a nemzeti energia megtestesülései nem haltak 
meg, hanem tovább élnek, rejtőznek, s a maga idejében visszatérnek mint nemzet- 
szabadítók és népboldogítók, mint idegen uralom megtörni és régi hatalom és 
dicsőség fel élesztői, mint az igazság érvényesítői, az igaz vallásnak diadalra 
juttatói.

Nyugaton inkább nemzeti, politikai, keleten viszont inkább vallási, dogmatikai 
jellege van ezen hitnek, melyből aztán legendák és mondák, mítoszok és dogmák 
sarjadoznak. E hit formái közé tartozik az incarnatio, a parusia, az alradsa; 
érintkezik vele a feltámadás, elragadtatás, apoteozis, vonatkozásban van vele az 
ősök kultusza, a hazajáró lélek, a réjülés, némi rokonságot mutatnak a Sieben
schläfer és Bergentrückung körébe tartozók. A vallási, dogmai kategóriának leg
jelentősebb alakja a Messiás-várás; a Mahdi-csoportban mind a két elem egyesül; 
a nemzeti, a politikai mondafajta legpregnánsabb, legismertebb képviselője И. Frigyes 
német császár. Különböző mondák szerint más-más helyen él rejtőzve; leggyak
rabban és legáltalánosabban mégis a Kyffhäuser-hegyet tartják rejtekhelyének. 
E csoportot ezért Kyffhäuser-mondafajnak szokták nevezni.

A német monda Frigyes császár visszatértétől várta a német birodalomnak 
és régi fényének megújulását. Az 1871-iki franczia háború után a német biro
dalom dicsőséges feltámadásában a német nemzeti érzület megvalósulva látta a 
hagyományt és I. Vilmos császárt tekintette a mondái Frigyes reinkarnácziójának. 
De a Nagy Károlyról szóló monda szerint (Gaston Paris, Histoire poetique de 
Charlemagne, 428. 1.) Nagy Károly a legvéresebb csatában ébred fel, a melyet 
az emberiség valaha megért. Minden jó harczra kél minden rossz ellen; a jó 
diadalmaskodik. Nyilvánvaló, hogy ez a jóslat a mostani világháborúban teljesül 
a maga egész valójában. II. Vilmos császárban testesül meg a monda szelleme, 
benne és általa éled újra Nagy Károly és Frigyes császárok dicsősége.

Megemlítem a mondafajnak nehány eddig nem regisztrált, nem német vál
tozatát.
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Írországban az a hír van elterjedve, hogy Parnell, az ír szabadság híres 
védelmezője, 1890-ben nem halt meg s halála csak költött volt. A kormány min
den rendelkezésre levő eszközzel üldözte a nagy hazafit, tekintélyét kisebbíteni 
akarta a nép előtt és el akarta venni szabadságát. Ezért Parnell legjobbnak tar
totta, ha eltűnik az emberek szeme elől. Abban a koporsóban, a melyet a gyászoló 
írek a temetőbe kísértek, csak egy bábu volt, míg az igazi Parnell, miután szép 
szakállát levétette, papnak öltözve részt vett a saját temetésén. Legbizalmasabb 
emberei tudtak a titokról és ezért arczuk a temetés szertartása alatt egyáltalán 
nem volt szomorú. Ez a Parnell-monda gyorsan elterjedt és az ír naczionálisták 
vezetői nem is bánták, ha az egyszerű nép elhitte, mert az efajta mese gyakran 
erőssége a pártnak, a mely a népet magának akarja meghódítani. Az eltűnt Parnell, 
a monda szerint, csak jobb napokra vár, hogy megvalósítsa terveit az elnyomó 
angolok ellen. Az a rokonérzés, a melyet az írek a dél-afrikai háború kezdetén 
a búrok iránt tanúsítottak, azt a hitet terjesztette el, hogy Parnell akkor váltja be 
tíz évvel azelőtt adott Ígéretét és a búrokkal az angolok ellen harczol. Voltak, a 
kik azt hitték, hogy a föltámadt Parnell nem más, mint Oliver, a búr vezér. 
(Esti Újság, 1900 IX. 21.)

A szláv adatokhoz csatlakozik a Mátyás-mondának egy stájerországi szlovén 
változata. Mátyás király harczosaival a Buda melletti Szent-Hegyben van elrejtőzve. 
Néha eljutnak hozzá ártatlan emberek, a kiket boldoggá tesz. Egy árva leány 
szenet hozott onnan, a mely otthon aranynyá változott. A király akkor fog fel
ébredni, ha szakála háromszor körüléri őt, vagy ha valaki ki bírja húzni az ö 
kardját, vagy az Antikrisztus idejében, hogy megvédje a katholikus vallást. (L. 
Zenon Kurelya, Uhorszkij koroly Matvij v szlavjanszkij usztnij szlovesznoszti. 
Lemberg, 1906 IX. fej. V. ö. Századok 1912 143. 1.)

Krajlevics Marko szerb nemzeti hős tovább élésére nézve 1. V. Jagic, Stid- 
slavischer Märchenschatz (Archiv f. slavische Philologie, 1876 4. mese). Továbbá 
Karadzió szótárát és Zivot i о bicaj i czímű munkáját (240. Լ). Boszniai adalék : 
Danica, 1869 (63—64. V. ö. R. Köhler, Kleinere Schriften, I. 411. 1.)

Orosz adalékok: Veselovsky, Versuche zur Entwickelungsgeschichte der 
-christlichen Legende, az orosz népnevelési minisztérium Journaljában, 1875.

A szerb Karagyorgyevics és Obrenovics családok versengésének az utóbbi 
nemzetség több tagja esett már áldozatul. A szerb fajzat és különösen a szerb 
forradalmárok vérengző természetének jellemző nyilvánulása volt Sándor királynak 
és feleségének bestiális meggyilkolása, a szerajevói rácz orgyilkosság tipikus elő
játéka. A szerb nép többsége a gőgös Karagyorgyevicsekkel és garázdálkodó 
királygyilkos czinkostársaikkal szemben a népszerű demokratikus Obrenovicsokkal 
rokonszenvezett. Szerbiába gyakran átjáró pancsovai szerbektől hallottam, hogy a 
szerb nép azt hiszi, hogy Sándor király megmenekült az összeesküvők mészárlá
sából, külföldön él és a maga idejében vissza fog jönni, hogy megszabadítsa a 
szerb népet a Karagyorgyevicsok zsarnokságától. No, ezt a felszabadító műveletet 
a mi hadseregünk gyökeresen elvégezte — mondán kívül!

A szláv hagyomány köréből érdekes a már említett monda, melyet Hajnal 
Ignácz, a szorgalmas és sikeres gyűjtő, közölt az Ethnographia legújabb füzeté
ben : Szent István király a trencsénmegyei Ocsad melletti Rocsahegy tetejének
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mélyedésében rejtőzik harczosaival. Egy pásztorfiúnak, ki felébresztette, ezt felelte z 
Még nincs itt az ideje, s tovább aludt.

Kincskereső mondákban gyakran előfordul, hogy a kincsrejtő barlangba jutó՛ 
ott öreg embert, többnyire királyfélét talál, tömérdek kincs között. (L. Scheible, 
Das Kloster, gyűjteményében Nork mitológiája kötetét. Erről máshol bővebbem 
értekezem.)

Megemlíthető, hogy a hős vezér halálát néha övéi titkolják. A holt Cidety. 
Szolimant lóra ültetik, hogy megfélemlítsék az ellenséget.

A zsidó-keresztény Messiás-hiten kívül a keleti népek más hagyományaiban՛ 
és mondáiban, legendáiban és dogmáiban is megtalálhatók a Kyffhäuser-mondafaj 
analógiái és rokonai. Az ind Vaisnavák abban bíznak, hogy a mostani világnak 
végén megjelenik a Kalkhinak inkarnált Visnu, hogy megszabadítsa az árják országát 
a moszlim hódítóktól. Az örök ifjú Khidr, a ki az élet vizéből ivott, ötszáz évenkint 
visszatér a földre és ismeretlenül segít a nyomorultakon. Egy \erzió szerint 
I. Szargon babiloni király vissza fog térni, hogy helyreállítsa birodalma régi hatal
mát. A doxiteanusok vallásuk alapítóját várják vissza. Az abessziniaiak Theodorusz 
császár visszatértében hisznek. A mongolok most is azt hiszik, hogy Dsingizkám 
halála után ezer év múlva megint megjelenik a földön és lerázza a kínaiak 
jármát.

Hogy Kyífhűuser fajta mondák nemcsak a magasabb kultúrájú nemzeteknél,, 
hanem primitív népeknél is kifejlődnek, erre rámutat Boeckel (Psychologie der՝ 
Volksdichtung, 211. 1.), idézve a Waganda-négerek példáját. (L. Stanley, Durch- 
den dunkeln Erdteil, I. 376. 1.)

Az elrejtőzött világboldogítónak visszatérésére nézve a legpregnánsabb és- 
legjelentősebb példát az iszlám mutatja a Mahdi (mahadi, mehdi) megjelenésére֊ 
vonatkozó hitben, mely rokon a zsidó-keresztény Messiás-várással. A Mahdi-hitnek 
vallási nevezetessége mellett nagy nemzeti és politikai fontossága van. Heller meg
emlékezett róla idézett értekezése elején és egy külön dolgozatban is tárgyalta 
(Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve, 1904, 242—258. 1.). Legnevesebb 
élő tudósunk, az iszlám világhírű ismerője, Gold ziher Ignácz meghívás alapján 
1908-ban Amerikában előadásokat volt tartandó az iszlám vallási fejlődéséről.. 
Az elmaradt előadásokat aztán németül adta ki Vorlesungen über den Islam czím- 
mel. Ezeket magyarul éppen Heller Bernát fordításában a Magyar Tudományos. 
Akadémia könyvkiadó vállalata adta ki 1912-ben, Előadások az iszlámról czímmeL 
Gold ziher itt (226—234. 1. és jegyzetek, 366—373. 1.) behatóan fejtegeti a 
Mahdi-hitet és a rokon jelenségeket.

A Mahdi-hitre az iszlámban valószínűleg a zsidók Messiás-várása és a keresz
ténységnek Jézus visszajöveteléről szóló dogmája volt hatással. Az iszlám először- 
Jézus paruziáját várta ; ő mint Mahdi állítja vissza az igazságos rendet. A szűfi 
Sa’ráni így szól Aliról: felszállott mint Jézus, miként ez, úgy ő is le fog szállanr 
egykor. Illés próféta példája is közrehathatott a Mahdi-képzet kialakulására, vala
mint talán a parszi Szaoshiant is.

A Mahdi-hit az iszlám si’ita felekezetének központi dogmatikus jelentőségű 
gerincze. A Mahdi azonos a rejtőző imámmal. Ez elrejtve is részt vesz a világi՛ 
események intézésében, és ha majdan visszatér, ő lesz a világ új törvényhozója,.
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próféta müvének folytatója. A szunnita-iszlám azonban elveti ezt a dogmát. 
JNala a jámbor Mahdi-várás mint a jövőről képzelt eszményi ábránd mitológiai fel
díszítése jelenik meg, mint az orthodox világnézet járuléka.

A síiták hite szerint az Alitól származó tizenegyedik látható imám fia, a 
Baghdadban 872-ben született Muhammed Abu- Kászim nyolczéves korában a földről 
^elragadva, azóta láthatatlanul él, lappang, rejtőzik, hogy az idők végén mint 
Imám Mahdi (az Istentől vezérelt) fellépjen, hogy megszabadítsa a világot minden 
igazságtalanságtól és megalapítsa a békének meg az igazságnak országot.

A visszatérés (al-radsa’a) hite kezdetben magához Alihoz fűződött, aztán 
diához. Az orthodox szunniták is hittek az Isten küldötte világjavítóban. Később 
az Omajjád és Abasszida-dinasztiák egyes uralkodóitól várták azt, hogy helyre
állítják a próféta romba dőlt müvét. Mohammed ibn Thummard mint Mahdi-alapí- 
totta Spanyolországban a XII. században az Almohádok uralmát. Beludsisztánban 
■él egy XV. századbeli ind Mahdi emléke. Később is léptek fel férfiak az ind 
iszlám területén, a kik Mahdinak hirdették magokat, a kiknek hívei szektákká 
csoportosultak és azt hiszik, hogy az igazi Mahdi megjelent már. Ezért Mahdi- 
nélkülieknek hívják őket a Mahdi-hivők. Az iszlám keretén belül keletkezett más 
-szekták, miután kudarczot szenvedett általános érvényesülésük, ezt alapítójuk 
visszatérésétől remélik. Ezt hiszik a parszi szellemű reákcziója miatt kivégzett 
Bihafrid követői, és az isteni inkárnáczióképen megjelent s magát (üzhalállal 
-elpusztított s elfátyolozottnak nevezett Al-Mukanna hívei.

Újabb időben politikai, nemzeti felszabadítást, realisztikus állami átalakítást 
•várnak a Mahditól. A Kaukázusban azt hiszik, hogy Samil egy elődje, Elija 
Man szúr (1792) fog újra megjelenni 100 évvel a moszkoviták elűzése után. 
Szamarkandban két szent visszatértét remélik. A kurdok azt hiszik, hogy a kivég
zett Táds al-’árifín fog egykor ismét feltűnni.

A Mahdi-hit arra is szolgált, hogy politikai s vallási lázadások vezetői 
igazolják a fennállónak ledöntésére irányuló törekvéseiket és népszerűséget sze
rezzenek, különösen pedig azon czélból, hogy az európai államoknak az iszlám 
területén növekvő befolyása és zsarnoki uralma ellen harczoljanak. Ezek több
nyire maguk hittek Mahdi-hivatásukban; rajongók voltak és eszményekért küzdöttek. 
De volt több ál-Mahdi is, hamis próféta, önző csaló kalandorok, a kik környezetűk 
-ámítására és fanatizálására Mahdinak hazudták magokat.

A Mahdi az iszlám modern politikai életében is mint közjogi fogalom sze
repel. Perzsiában a Mahdi-imámra hivatkoztak az alkotmánynak mind hívei, mind 
ellenzői. Reá hivatkozva szólították fel az ulemák a perzsákat az orosz árúk 
bojkottálására. Törökországban nehány évvel ezelőtt 1936-ra várták az igazi Mahdi 
megjöttét, a ki az egész világot aláveti az iszlámnak, s a ki alatt beköszönt a 
boldog aranykor. Némelyek most a tüneményes pályájú és sikerű Enver pasában 
vélik a Mahdit eljöttnek.

Kiváltképen az északafrikai (maghribi) iszlámban gyakoriak a Mahdi-moz
galmak. Az ottani hagyomány szerint a Mahdi Marokkó területén lép fel. Érdekes 
jelenség, hogy Maghribban olyan férfiak is léptek fel, a kik az újra megjelent 
Jézusnak mondották magokat és így lázítottak az idegen uralom elleni harczra. 
Maghribban az Almohád-birodalom is Mahdi-alapitás volt. Az újabb szudáni
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Mahdi-uralora megdőlt ugyan; de a Mahdi-hit ottan (mint már Heller is meg
jegyezte) még nem fejezte be történeti szerepét. Goldziher szerint „az imám-eszmer 
napjainkban is folyton ható erő“.

Ezen aktualitása miatt foglalkozom kissé részletesebben a Mahdira vonat
kozó hagyomány és mitológia, hit és dogma, utópiai rajongás és politikai prog
ramra jelenségeivel.

Napjainkban, a múlt század 80-as éveiben, lépett fel Ahmed Mohammed 
mint Mahdi. Egyiptomban született, Szudánban adószedő volt, meghasonlott az 
egyiptomi helytartóval, a rabszolgakereskedők feje lett. Majd Mahdinak hirdette 
magát és fanatikus dervisek támogatásával háborút indított az angol kormány ellen, 
az iszlám világának újjáalkotása czéljából. Kiűzte az angolokat Szudánból é& 
Kordofánból, majd Kaszgilból és Kartumból. 1885-ben járványban meghalt. 
A háborút vezére, Digma Oszmán folytatta nagy sikerrel. Később Abdullah lesa 
a mahdisták feje. írni, olvasni nem tudott, de kalifának nevezte magát.

A Mahdi-eszmének döntő szerepe lehet a mostani világháborúban nemcsak 
az iszlámfa, hanem a közeli jövő világalakulására nézve is. Annak, hogy a khalifa 
kihirdétte az általános szent háborút, eddig még nem igen volt meg a remélt 
foganatja az iszlám távolabbi területein. Itt a helyi Mahdi-mozgalmakra vár nagy 
hivatás az emberi és vallási, faji és nemzeti, állami és politikai szabadságnak é& 
függetlenségnek az angol, orosz, franczia, olasz idegen uralom kizsaroló zsarnok
sága és néppusztító járma ellen való kivívása és megvédése érdekében.

Szudánban a tél elején meg is jelent az új Mahdi az ismeretlen származású 
Mabur el Aszl személyében, fanatikus dervisek élén. Lángoló felhívásban lázította 
a benszülötteket az angol zsarnokság ellen. Kartumban, Berberben, Fasodában 
és Kaszaiéban a benszülött ezredek fellázadtak az angolok ellen. Számos arabs, 
néger és abessziniai törzs csatlakozott az új Mahdihoz, a ki százezernyi elszánt 
harczossal diadalmasan küzd az angol bitorlók ellen.

Az iszlám területére az időszerűség örve alatti hosszabb kitérés után most 
már közelebb kerülünk tárgyunkhoz.

Már Ipolyi Arnold rámutatott a Magyar Mitológiában (355—356. 1.) arra 
az analógiára, mely mutatkozik Attila, Gog-Magog, Detre, Csaba, Álmos, Árpád,. 
László, Mátyás, II. József, Rákóczi, továbbá Väjnämöjnen, Frigyes császár, Nagy 
Károly, Szvatopluk eltűnése közt, a kiket nemzetük mint szabadítókat vár vissza, 

Frigyes császár-féle mondák keletkeztek a Habsburg dinasztia több tagjáról, 
kik erélyes népboldogító törekvéseikkel, demokratikus hajlamaikkal kiváló nép
szerűségre tettek szert, vagy azzal, hogy szembehelyezkedtek a házi törvényekkel, 
az udvari szellemmel, az uralkodó klikkel, ennek következtében meghasonlottak 
a családdal és tragikus vagy misztikus módon meghaltak vagy eltűntek. Az első
kategóriába sorolható II. József császár, a kinek halálát különben a magyar nem
zet szívesen elhitte. A másodikba tartoznak Miksa császár, Rudolf trónörökös, 
Orth János. A magyar nemzet bálványa, Erzsébet királyné már életében legendás 
alakká magasztosult. Dicső emléke örökké élni fog nemzetünk kegyeletében, de 
az ő visszajöttét nem reméli népünk. Az örökké bolygó Lajos.Szalvator főherczeg



7RUDOLF KIRÁLYFI A MONDÁBAN

ritkán tért a monarchia népeinek látókörébe. Wölfling alakja pedig, akármilyen 
populáris színben tűnt fel, nem tudott még mondái régiókba emelkedni.

Néhai József királyi herczeg életmódja, a néppel való patriarkális érintke
zése a mesék király-alakjaira emlékeztetett. A magyar nép őt a maga húsából és 
véréből valónak érezte. Rajongott érte és számtalan jóízű adomát tudott róla. De 
mondái alakká csak a vándorczigányoknál vált, a kikkel bizalmasan érintkezett, 
minek emberbaráti, tudományos és kedvtelési indítékai voltak. A czigányok 
nemcsak alattvalói ragaszkodással csüngtek rajta, hanem népmeséi nimbuszszal, 
mitikus vonásokkal övezték hetedhét országon túl ismert alakját. Róla szóló nehány 
sajátságos czigánymcndát közöltem folyóiratom, az Ethnologische Mitteilungen aus 
Ungarn III. kötetében. A czigányok nem hitték el, hogy József kir. herczeg meg
halt. Nemsokára halála után erdélyi vándorczigányok azt mondották nekem, hogy 
a nagy czigánykirály nem halt meg. Az urak elrejtették, mert nem akarta engedni, 
hogy kiirtsák a sátorosczigányokat. De ki fog szabadulni. Akkor ő lesz a király 
és uralma alatt boldogok és gazdagok lesznek az üldözött czigányok.

János főherczeg, a későbbi Orth János, kétségtelenül kiváló egyéniség volt. 
Egész lényege ellentétben állott a kamarilla szellemével, a melylyel nemcsak házas
ságával, hanem katonai felfogásával és egész világnézetével is kiegyenlíthetetlen 
kollizióba került. Az ő rejtelmes eltűnéséből számos mende-monda keletkezett. 
Sokan hitték és még hiszik, hogy él, hogy vissza fog jönni. Báró Szalay Imre 
szíves érdekes közlése szerint az Orth János sorsa hatással volt arra, hogy Rudolf 
trónörököst sokan Délamerikában bujdosónak hiszik. Az eltűnt főherczeg tulajdoná
ban volt Orth-sziget közvetlen közelében levő ú. n. Inselkirche sekrestyésének 
felesége szilárdan meg van győződve, hogy Orth János vissza fog térni Dél- 
amerikábó).

Orth János főherczeg politikai ambicziójának aktuális érdekességet ad a 
mostani világháború. Battenberg fejedelem lemondása után János főherczeg haj
landó volt elfoglalni a bolgár trónt. Ezt nagyon támogatta Sztambulov, a ki házas
ságának és okos oroszellenes politikájának vértanúja lett. De ellenezte gróf Kálnoky 
külügyminiszterünk, Oroszországra való tekintettel. Ha akkor sikerül János főher
czeg terve, ki tudja, hogyan végződött volna az első Balkán háború ?

És most térjünk át magára Rudolf királyfira.

II.

Annak a kegyeletnek, melylyel a magyar nép Rudolf emlékét őrzi, és annak 
a rajongó reménynek, melylyel az elrejtőzöttnek visszajöttél és uralomrajutását 
várja, egyik tápláló forrása az anyjától öröklött és a rajongásig fokozott szeretet, 
melylyel a trónörökös a magyar nemzet iránt viseltetett. A legszívesebben hazánk
ban időzött, magyar urakkal mulatott. A legenda összeütközésbe hozza őt atyjával. 
A nép mitoszalkotó fantáziáján kívül vannak komoly színt mutató emlékiratok, 
melyek szintén ilyen értelemben akarják megoldani a tragikum rejtélyét. La risch 
grófné, Erzsébet királyné kedvencz unokahuga és a Mayerlingi tragédia hősnőjének, 
Vecsera Máriának bizalmas barátja „Az én multam“ czímíí, Londonban 1913-ban 
megjelent könyvében azt állítja, hogy Rudolf trónörökös az azóta titokzatosan 
eltűnt János főherczeggel és több magyar mágnással összeesküvést szőtt volt, hogy
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függetlenítsék Magyarországot Ausztriától és Rudolf foglalja el a magyar trónt. 
Az összeesküvés nem sikerült. Ezért lett öngyilkos Rudolf Vecserával együtt. 
Ennek a verziónak, melyet a közlő anyja indirekt meg is czáfolt, nincs semmi 
történeti alapja, de van némi néppsziehologiai ráció benne.

Természetes különben, hogy a trónörökös halálának terjedelmes bibliográfiája 
van. Ujságczikkek és memoárok, szenzácziós és pamflet iratok és ponyvater
mékek egész irodalma keletkezett e tárgy körül. Egy jobbnevíí német író, Planitz 
Ernő egész sor könyvet irt róla. A kevés számú tudó titkolódzása mellett is 
kiszivárogtak egyes képzeletizgató részletek. A többé-kevésbbé beavatottak és jól 
értesültek százféle verziót rebesgettek és terjesztettek. Valószínű, hogy ezen mende
mondák, híresztelések és pletykák némelyike elhatott a nép alsóbb rétegeibe is 
és ott hatással volt arra, hogy a néppsziche a maga világnézete, vágya és ízlése 
szerint alakítsa e motívumokat és különösen etiologiai találgatásokkal kísértse 
meg a megrendítő és izgalmas probléma megoldását. Ebből a szempontból a magyar 
néprajzot is érdekli e téma.

A trónörökös korai halála mérhetetlen csapás, pótolhatatlan veszteség volt 
hazánk és népének ismeretére, a magyar néprajzra nézve is. A királyfi élénken, 
behatóan érdeklődött az ebbeli tanulmányok iránt. Az ö konczepcziója, úgyszólván 
személyes vállalata volt az „Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben“ czímü 
nagyszabású munka, melynek aktív főszerkesztője volt, s melynek magyar része 
az első általános, rendszeres és tudományos, irodalmi és művészeti összefoglaló 
ismertetése volt hazánknak. A mű fogyatkozásai nálunk részben az előmunkálatok 
hiányából, némely dolgozótárs lanyhaságából, technikai meg tapintatbeli okokból 
eredtek. Mint a magyar szerkesztőségnek immár egyedüli életben levő beltagja és 
néprajzi szakelőadója ismertem a trónörökös ebbeli intenczióit. A mű fenséges 
védnöke a magyar főszerkesztő, Jókai Mór révén, élénken érdeklődött etnográfiái 
mozgalmaink és saját folyóiratom, az „Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn“ 
iránt. Nem sokkal halála előtt vette át Jókaitól egy terjedelmes emlékiratomat, 
melyben behatóan fejtegettem a hazai néprajzi tanulmányok tudományos és poli
tikai fontosságát és az akkor terveztem Magyarországi Néprajzi Társaság prog
ram mj át. A trónörökös hajlandó volt elfogadni a védnökséget. Valószínűnek tartom, 
hogy ha Rudolf életben marad, a hazai néprajz ügye már húsz évvel ezelőtt eléri 
vala a fejlettségnek azon örvendetes fokát, melyre jelenleg eljutott számos tényező 
ernyedetlen munkája révén, mely azonban még távol van attól a virágzástól, mely
ről én három évtized óta nem egészen tétlenül ábrándozom.

Ezzel áttérek magukra a Rudolf királyfira vonatkozó mondákra. A monda 
kifejezést itt nem lehet szorosan poétikai vagy folklóréi értelemben venni. Valódi 
népmonda kialakulására nem elegendő az idő és nem alkalmas a kor. Itt egyrészt 
inkább mendemondákról, fantasztikus híresztelésekről, adomákról, hiedelmekről, 
mesékről lehet szó, sőt ámító szándékú koholásokról. De hogy ilyenek keletkez
hettek, elterjedhettek és hitelre találhattak, annak néppsziehologiai feltételei van
nak ; ezek a jelenségek a folklore szempontjából is tekintetbe jöhetnek. Az ilyen
félékből idővel igazi hagyomány, népmonda alakulhat s akkor ezen igénytelen 
adatokban valódi mondák csiráira, gyökérrostjaira lehet esetleg ismerni.
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Ausztriában is keletkezett nehány híresztelés arról, hogy Rudolf él, csak 
Ausztriára nézve halt meg egyelőre. Néha felismerik vándorlásaiban. Klagenfurtban, 
a „Zum Österreicher“ czímü vendéglőben látták. (Brandenburgia, 1903, 36. 1.) 
A galicziai lengyelek közt az a hír volt elterjedve, hogy Rudolf Amerikából 
Galicziába jött, hogy ott előkészítse a zsidók elleni akcziót. Megengedte a parasz
toknak, hogy üssék agyon a zsidókat. (Tribuna Poporului, 1898. 115. sz.) Rudolf 
mint pogromrendező bizonyára érdekes motívum és azt mutatja, hogyan szokta 
minden párt a maga czéljaira felhasználni a néphangulatot és még a legendát is.

Az újabb magyar költészet sokat foglalkozott Rudolf királyfival és gyászos 
halálával. Ezen költői müvekre most nem terjeszkedem ki, csak egy kevésbbé 
ismert ritmikus feldolgozásról emlékezem meg, mint témánkat érintőről. Bessenyei 
hangulatosan, poétikusan mondja el a trónörökös történetét: „Nem halt meg, csak 
bujdosik. Népregék Rudolf királyfiról“ czímmel (Máramaros, 1898. 37. sz.). 
A királyfi hosszú bujdosás után eljut Olaszországba, Kossuth Lajoshoz. Megis
merkednek egymással. Az öreg mondja: „Én teszem fejedre a szent koronát“. 
Rudolf hazakerül. Megházasítják. Nem boldog. Egy féllábú vak koldus kijelenti, 
hogy csak akkor lesz boldog, ha magára veszi egy egészen boldog ember ingét. 
Az egész udvarnál, egész Budapesten nincs igazán boldog ember. A trónörökös 
ismét vándorútra kéj, hogy boldog embert keressen. Végre rátalál egy ifjú pásztorra, 
a ki teljesen boldognak mondja magát. Elkéri az ingét, de — ennek nincs inge. — 
Meglehet, hogy a szép mesének van valamelyes népies alapja. De az egyedüli 
boldog ember, a kinek nincs inge, ősrégi ismert mesemotívum.

Szászlónán így énekel a nép: „Márványkőből van a Rudolf keresztje. Azért 
neki trónörökös a neve“. (Versényi Gy. Erdélyi Múzeum. 1901. 346. 1.) Az 
„Erdélyi Múzeum-Egylet“-nek 1901. évi ballada-pályázatán volt egy pályamű: 
Rudolf (Érd. Múz. 1901. 370. 1.). Az Újság (1908. XII. 12.) említi, hogy „a 
vaskilincs talán Rudolf herczeg vagy Petőfi kezétől csattan “.

Rudolfról a legérdekesebb igazi népi eredetű mesék, illetőleg mondák vannak 
a legrégibb, legbuzgóbb, legérdemesebb élő hagyomány-gyűjtőnk, Kálinány Lajos 
nemrég megjelent „Hagyományok“ czímü gyűjteményének első kötetében, melyben 
125 alföldi népmesét és rokonnemüt közöl. A Rudolfra vonatkozók tartalmát elő
adjuk kivonatban.

Miért kell Rudolfnak bujdosnia? Azért, mert agyonütötte a Rocsild fiát. Ez
azzal dicsekedett, hogy annyi a pénzük, hogy akár merre lép, mindenütt ő Fel
ségének a képére lép. A pénzen ugyanis rajta van a király képe. Rudolf erre 
méregbe jött és agyonütötte a Rocsild fiát. Megtudta a király, ezt mondta: életet 
életért! Elküldték bujdosni, míg a király él, aztán úgyis ö lesz a király. Helyette 
egy gipszből csinált embert temettek el. — Kanizsán is járt Rudolf, a közlő szülei
hez tért be. Nagyon szegény emberek voltak. Majd lesz ez máskép, ha ő király 
lesz. Egy garast kért. Kopott vadászruhája alatt látszott aranyos öltözete. (Magyar- 
kanizsa.)

A bőkezű Rudolf. Besenyőn megjelent Rudolf a kubikosok közt. Mikor meg
tudta, hogy napjára 1 frt 30—50 krt keresnek, keveselte ezt, és mindeniknek 
5 frtot adott. (Egyházaskér.)

Menekülés. Vecsera Mari szokott a raboknak ételt vinni. De egyszer csak
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nem engedték be a tömlöczbe, mert egy „nagytettü" rab volt ott. Vecsera sárból 
mintát csinált a zárról és kedvese, egy lakatosmester, kulcsot csinált. Mikor a 
rabörző elment, kiszabadították a rabot. Ez Rudolf trónörökös volt. Azért volt 
bezárva, mert agyonütötte a Rócsing fiát, mert összevesztek azon, ki a nagyobb 
űr? Rudolf izmai el voltak gyöngülve, de evés és pihenés után megerősödött és 
hajnalban elmenekült. Azt irta a lakatosnak, hogy Vecsera Mari is meneküljön 
hozzá, mert különben elfogják. Harmadnap nézték a rabot; azt gondolták, hogy 
éhen halt, mert nem adtak ennie. De nem találták és hiába kurrentálták. Nem
sokára a lakatos is Rudolfhoz menekült. (Öcsöd. — Hagyományok. I. 159— 
162. 1.)

Mért lőtte agyon Rudolf Rócsilt fiát ? Rudolf és a Rócsilt fia kom ás ok voltak. 
Egyszer elejtette a Rócsilt fia a pálczáját és azt mondotta Rudolfnak, hogy adja 
fel. Rudolf mondta, hogy ö fejedelem fia, csak nem lesz a koma szolgája. Rótcsilt 
azt mondta, hogy ö nagyobb úr, mert az ő apjának tartoznak. Ezen összevesztek 
és Rudolf agyonütötte a Rócsilt fiát. (Öcsöd.)

Rudolf Amerikában. Rudolf kiment 40 kutyájával egy ismerős úri helyre 
más országba. Reggelre elveszett a kutya is, Rudolf is. Azt mondják, kiment 
Amerikába. Ha az atyja meghal, akkor vissza fog utazni. (Tiszakürt. — Hagyo
mányok, I. 216. 1.)

A kígyóbőrü Rámán Sára czímü hosszú mesében (Hagyományok, I. 42—50. 1.) 
szerepel egy Rudolf nevű királyfi, de ennek élményei nem mutatnak kapcsolatot 
a meghalt trónörökössel. — Megemlítem itt még, hogy Kálmány a Rákócziról és 
Rudolfról szóló meséket az „Örökéletüekről“ czímü sorozatban foglalta össze; 
és hogy a Rákóczira vonatkozó jegyzetekben párhuzamba helyezi Rákóczit és Rudolfot 
(214. 1.) és igen figyelemreméltó és a mi témánkra nézve is érdekes észrevéte
leket közöl az örökéletü hősökről.

Még egy érdekes mondát jegyzett fel Kálmány Rudolfról. Mikor a mostani 
világháború kitört, a bujdosó Rudolf ezt üzente apjának Bécsbe: Édös tanító 
apám, hallom, hogy bajban vagy. Haza mönjek-e megsegíteni? — Gyere lelkem 
gyerököm, — üzente vissza a király — rózsákkal rakatom ki az utadat. — Inkább 
Rócsild-fejekkel rakasd ki! — üzente vissza Rudolf a kengyelfutóval, 
egyet nem töhetöm, édös fiam, 
a pénzt a háborúhoz. — így hát nem is jött haza Rudolf királyfi. — Ebben az 
együgyüen naiv mesehajtásban micsoda ösztönszerű sejtelme rejlik a világháború 
motívumainak és eszközeinek! Montecuccoli nélkül is tudjuk, hogy a háborúhoz 
pénz kell. A pénzt a Rocsildok adják, de tetézve visszakapják. Papírt adnak 
bankóban és csizmatalpban, és aranyat kapnak érte. Ezért kell nekik a háború. 
Ezért kell az főkép Angliának, a világ fő Shylockjának.

„Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn“ czímü saját néprajzi folyóiratomban 
már 1897-ben közöltem magam nehány jelentősebb mondát Rudolf trónörökösről. 
(V. 237—238. 1.) Kivonatban ismétlem itt azokat.

Rudolf összeveszett egy gazdag zsidó fiával. Ez azt mondta : Ti tartoztok 
nekünk, nem mi nektek. Rudolf levágta a fejét. Ezért kell bujdosnia. Majd vissza
jön és felforgat mindent. — Tordán is járt. Szállásért sok pénzt adott egy özvegy 
asszonynak. Ettől elvették, azt mondták, lopott pénz. A királyfi ismét elment

Azt az
felelte a király — mert ők nyomják neköm
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hozzá mint vándorlegény, megint adott pénzt neki. Marosvásárhelyen és máshol 
is látták.

Egy oláh legény Fair ár a vitt egy borját. Rudolf megvette, de az árát nem 
adta meg egészen. Az oláh panaszra ment. Rudolf megvesztegette a bíráltat és 
ezek neki adtak igazat. Rudolf csak próbát akart; látta, hogy a törvény nem 
igazságos; megadta a pénzt az oláhnak és visszaadta a borjut is. (Lázár J., Alsó- 
fehérmegye magyar népe, 180. 1.) — (Az inkognito utazó fejedelem leálczázza 
áz igazságtalan bírót. Analog adomák az igazságos Mátyásról és más nyugati és 
keleti uralkodókról.)

Egy rutén monda szerint Rudolf Brazíliába menekült, mert otthon egy óriás
kígyó elpusztította a császár egész hadseregét. (Tribuna, 1897. 5. sz.)

A belováriak, genuai csalárd ügynökök csábítására, tömegesen kivándoroltak 
Brazíliába. Azt mondták, hogy Rudolf trónörökös hívja őket, a ki nem halt meg, 
hanem Brazíliába kellett menekülnie, mert nagyon szerette a horvát parasztokat. 
Ott földet ad nekik és boldogítja őket. —- (A trónörökös szlavóniai vadászatai 
nyomot hagytak az ottani nép élénk fantáziájában, és valószínű, hogy egyéb mon
dák is keletkeztek ott a tüneményes királyfiról.)

E század elején Róza nevű, lugosi származású cselédünk beszélte felesé
gemnek a következő lugosi mende-mondát: A bécsi ravatalon nem Rudolf teteme 
volt. Nagyon magas volt a ravatal, hogy ne láthassák a testet. A kik látták, nem 
ismertek rá. A dolog így történt: A gazdag zsidók ajánlatot tettek a királynak, 
hogy egyik szobáját kiverik húszfilléresekkel, ha megengedi. A király megengedte 
volna, de Rudolf rátámadt, hogy ne engedje meg, mert ezzel csak hízelegni akar
nak neki a zsidók, és meg akarják vesztegetni. Ezt megtudták a zsidók, elfogták 
Rudolfot és befalazták egy bankár házában. A szobalány azt mondotta egyszer 
egy lakatosinasnak, a ki neki udvarolt: Nekem minden szobába be szabad men
nem, csak egybe nem. Észrevettem, hogy a gazdám titkon hord mindig egy pohár 
tejet, vizet, húst, kenyeret; azt mondja, két kutyája van ott bezárva. A szoba
leány abba a szobába vezette a lakatost, ez felnyitotta a zárt. Ott volt Rudolf 
derékig befalazva. Kérte, hogy szabadítsák ki. Meg is tették, és hárman meg
szöktek Lúgosra. A Róza nagynénjénél háltak meg. Csupa aranynyal fizettek és 
azt mondották, hogy Amerikába mennek. De ha megürül a királyi trón, visszajön 
Rudolf és elfoglalja, s akkor boldog lesz Magyarország (Herrmann Antalné fel
jegyzése). Ezen egész mesévé fejlődött változatban figyelemreméltó az elterjedt 
befalazás! motívum beleszővése.

Érdekes néphiedelem volt Rudolfról a Hajdúságban elterjedve. Azt hitték, 
hogy a bécsiek holt hírét költötték a királyfinak, meit nagyon szerette a magya
rokat, és hogy Kossuth Ferencz tartja elrejtve. 1898-ban, május 23-án a függet
lenségi párt népgyülést tartott Hajdúböszörményben, melyre Kossuth Ferencz is 
elment. Debreczenben többen csatlakoztak hozzá, Löw József is, a Debreczeni 
Ellenőr munkatársa, a ki feltűnően hasonlított a néhai királyfihoz. A nép közt 
elterjedt az örvendetes hír, hogy Kossuth magával hozza a trónörököst — most 
jobb idők következnek a magyarra. Benyovszky főispánnak csak nehezen sikerült 
felvilágosítani a lelkesült tömeget.

Hajek bácsi, a meséserejű nagykárolyi szappanos is várja az elrejtőzött
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királyfit, kinek úíjából egyszer kiemelt egy megrekedt szekeret, és a ki kiszaba
dította a fiát, a ki azért szökött meg a katonaságtól, mert nem állhatta a német 
szót (Brassói Lapok, 1908. XII. 2.).

Sümegi Vilmos — trónörökös. A népmesék is változnak s a székely nép
mesék, a magyar népiélek e kincsei, elég furcsa és modern formát kezdenek 
ölteni. Egy székelyföldi újságban olvassuk például a következőket: Községünkben, 
a kik mindent tudnak és beszélnek, arról susognak, hogy kerületünk országos 
képviselője voltaképen Rudolf trónörökös, a ki azért jött közénk, hogy a népet 
nyomorult helyzetéből kiszabadítsa. Még 2 évig kénytelen paróka s álöltözet és 
idegen név alatt rejtőzködni, de a két év elteltével kinyilatkoztatja magát s fel
séges atyjának beszámol tapasztalatairól, melyeket hosszú bujdosása alatt a nép 
között szerzett. Ekkor elűzi atyja rossz tanácsadóit s a népet a sanyarú teher
viseléstől fölmenti. íme a legújabb székely népmese. A szegény székelyek új Csaba 
vezére, a ki jön a tej úton, a hadak útján székelyt menteni, ma már a képviselő 
úr, a ki minden jót ígér s a ki ilyenformán nem is lehet más, mint Rudolf trón
örökös. A hol ez az új székely népmese támadt, a Sümegi Vilmos választókerü
lete, s úgy beszélik, hogy még Sümegi Vilmos sem tudná elhitetni a szegény 
székelyekkel, hogy ő nem a bujkáló trónörökös. (A „Gyergyó“ után Budapesti 
Napló, 1905. II. 21.).

A Rudolf legenda legújabb, igazán aktuális változata, a mit a harcztérrői 
jövő katonák beszélnek, t. i. hogy Hindenburg tulajdonképen nem más, mint Rudolf 
trónörökös. Ismeretlenül élve, a világháború kitörésekor fegyvert ragadott, hogy 
segítsen rajtunk és hü szövetségeseinken (Közművelődés, 1915. XI. 20.). — Ezt 
a Hindenburg-mondát Versényi György szakácsnéja is elmondotta gazdájának, nagy 
titokban, hogy baj ne legyen belőle. Rudolf a háború után majd beszámol atyjá
nak, s akkor nagy változások lesznek. — így viszi át a népképzelet a legendás 
hősök személyiségét élő történeti egyénekre. Sümegi, a lokális potentát és 
Hindenburg, a világtörténelem nagy alakja: mind a ketten Rudolf trónörökös 
inkarnácziói !

Még két poétikus hazai verzió. A fogarasmegyei Törcsvárt a vendéglő abla
kán berepült egy postagalamb. A nyakán egy czédula volt ezzel az írással: Itt 
járt Rudolf. A vendéglősné levette a czédulát és kieresztette a galambot. Ez 
elrepült, de nemsokára visszaszállott az ablakra. A vendéglősné megetette, s aztán 
egy másik czédulát akasztott a nyakába, ezzel a felírással: Á galamb itt járt. 
Ki az a Rudolf? Törcsvárt, 1899 VII. 11. A galamb nyílsebesen elrepült (Brassói 
Lapok, 1890, 164. sz.)

Néhai Vécsey Istvánnal, a nagytudású és költői lelkületű volt máramaros- 
szigeti postafőnökkel, a kiváló természetbaráttal és turistával, szigeti jogászkorom
ban, valami tizenöt évvel ezelőtt, sokat bolyongtunk azon a regényes vidéken. 
A Muncselhegy aljában, a néhai trónörökös Kuzi nevű vadászkastélya közelében, 
megpihentünk egy hatalmas, két méter átmérőjű fa tövében. A környékbeli nép 
Rudolf fájának nevezi, és azt beszéli, hogy itt szokott megpihenni Rudolf trón
örökös. Ha majd visszatér, ott fogadja a nép hódolatát. Boldog lesz a nép és az 
ország (L. Vécsey I., Erdészvölgy és a Kuzi-monda, Máramarosi Újság, 1903, 
IX. 29.)
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Amerikában, a bujdosók földjén, sok ember él, a ki szenzációs vagy rej
telmes módon eltűnt Európából. Óvilági herczegek ott mint hotelmindenesek stb. 
tengődnek. Ott Rudolfról is regék vannak elterjedve, különösen az ottan élő magya
rok, tótok, horvátok közt. A múlt század végén egy magyar származású házaló 
mint Rudolf trónörökös arany órák gyanánt adott el értéktelen réz portékát.

Egy wisconsini angol lap az 1903. év tavaszán terjedelmes czikkben elme
sélte, hogy a bécsi sírboltban más holttest van eltemetve, Rudolf pedig kibujdosott 
Amerikába. Előbb egy Carnegie-gyárban dolgozott, aztán nyugatra ment, és jeles 
orvos lévén, a iowai egyetem tanára lett Hoffmann név alatt. Ezen állásáról 1903 
tavaszán lemondott. (Clevelandi Szabadság, 1913, május.)

Három osztrák alattvaló közjegyző élőt 1905 elején azt vallotta, hogy 
látták Rudolfot Boston utczáin. (A közjegyzői okiratot közli a Traveller czímü 
lap).

Egy nagyszabású amerikai szédelgés Sarolta mexikói császárnéval kap
csolta össze a Rudolf-mesét. Bostonban egy Crovo Μ. T. nevű szélhámos nő a 
császárnénak adta ki magát és egy czinkostársát Rudolf trónörökösnek. Fejedelmi 
udvart tartott és koronát hordott. 40,000 dollárt csalt ki az olasz kolónia tag
jaitól. Elhitette velők, hogy módjában van az állítólagos trónörököst a trónra 
ültetni, ha elegendő pénz áll rendelkezésére. Egyszer egy társaságot egy osztrák
magyar hadihajó elé vezetett, s annak üdvlövéseit magának tulajdonította.

De nemcsak Amerikában, a szélhámos kalandorok Eldorádójábán, hanem 
Európában is, különösen pedig Magyarországon, számos naplopó, csavargó, csaló 
lépett fel mint Rudolf trónörökös, és ámította, csalta, zsarolta, lopta a hiszékeny 
népet. Ezek azonban mégsem csak közönséges kihágás! és bűnügyek. Mert e csa
lásokat csak az tette lehetővé, sőt könnyűvé, hogy népünkben általán el volt 
terjedve az a hit, meg volt gyökered zve az a meggyőződés, hogy Rudolf trón
örökös, a magyar nép nemeslelkű barátja, nem halt meg, hanem bujdosni kény
telen, de a maga idejében elő fog kerülni és boldogítani fogja a sokat szenvedett, 
az elnyomott magyar nemzetet. — A sok csalási eset közül felsorolok néhány, 
jellemzőbbet, időrendben.

Széplakon beállított Nagy Ferenczhez egy kopottas tiszti ruhájú, érdem
rendekkel megrakott férfi, Rudolfnak mondta magát. Jól bevacsorált; a gazdától 
az istállóban elkérte a nyerges lovát, hogy kilovagoljon. A gazda erre gyanút 
fogott, az idegenre zárta az ajtót, és csendőrökért szaladt. Mikorára visszajöttek, 
hült helye volt az idegennek (Budapesti Napló, 1898. V. 24).

Pocsájon, 1898 végén egy toprongyos ember mint Rudolf megszökött Pintér 
János lovával (Hazánk, 1898. 295. sz.)

A bikarmegyei Szelistyén egy marczona alak elhitette a parasztokkal, hogy 
ö Rudolf herczeg, vezekelni kell bűneiért; 12 ágú koronája minden ágára egy 
korona-pénzt kell akasztania. A parasztok összeadták a pénzt, s a csaló elinalt. 
(Az Újság, 1904. III. 10.)

Rózsahegy környékén Gregor György tót gazdától csalt ki egy ál-Rudolf 
140 frtot és ruhát. (Pester Lloyd, 1905. X. 17.)

Budapesten a Kerepesi-úton egy úriasan felöltözött férfi megszólította Bánó 
József háziszolgát, akar-e a király lovásza lenni? Elhitette vele, hogy a király
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fiával fognak találkozni, a ki felfogadja. Fürödni mentek, és az idegen onnan 
eltűnt Bánó tárczájával. (Újság, 1905. XII. 24.)

Böőben egy csavargó elhitette a néppel, hogy ő Rudolf trónörökös; bujdosni 
kell, az osztrákok üldözik, mert szereti a magyarokat. Pénzt gyűjt, hogy hadsereget 
vezessen Ausztria ellen. A csendőrök elfogták. (A Nap, 1906. I. 22.)

Hevesmegye községeiben kopott egyenruhájú ember elhitette a néppel, hogy 
Rudolf a Mátrában rejtőzik és felkelést készít elő, hogy megszabadítsa az országot 
a németektől. Régi fegyvereket gyűjtött és ezeket eladta Gyöngyösön.

Kivételesen azonban volt olyan ál-Rudolf is, a ki nem kért és csalt, hanem 
adott. Szalonta vidékén egy vadászruhába öltözött középkorú férfi egy kötegyáni 
juhásznak éjjeli szállás fejében húszkoronás aranyat adott. — Egy körösparti 
munkásnál, a kitől vizet kért, papírba göngyölve szintén húszkoronás aranyat 
hagyott, ezzel az írással: „Szívességéért — Rudolf trónörökös". A környéken 
legendák keletkeztek e rejtelmes aranyosztogatóról (Pesti Hírlap, 1912. VII. 
20.).

Volt olyan is, a ki maga azt hitte, hogy ö maga Rudolf trónörökös, 
hogy ez él, hogy meg kell őt boszulni stb. Misztikus halálának hatása alatt csak
ugyan támadhattak ilyen rögeszmék némely meghibbant elmében. Kis-Kecskeméten 
Takács József házába beállított egy ismeretlen idegen és magyarázta az odagyü- 
lemlöknek, hogy ö Rudolf trónörökös ;
IV. 22.)

kórházban kiderült, hogy őrült. (1900.

Capo d’Istriában 1908 április végén egy idősebb őrült ember késsel meg
támadott egy fiatal lelkészt, ezzel a kiáltással: „Majd megbosszulom én Rudolf 
trónörököst".

Túrkevén Zsíros János hóbortos különcz fura harczi ruhában kilovagolt az 
igriczi tanyákra s mesélte, hogy jön Rudolf trónörökös a hurkosokkal; akkor jaj 
az apjának és az uraknak (Túrkeve, 1909. VII. 4).

Németországban tudtommal nem igen kering monda Rudolfról és nem igen 
történt csalás az ö nevével. Érdekes a három Will testvér esete. Azt állították, 
hogy ők Ferencz Ferdinánd, Ottó és Rudolf főherczegek. 1905 tavaszán az egyik 
pénzt zsarolt azzal az ürügy gyei, hogy kiszabadítsa a szerb fogságban sínylődő 
rokonát, Rudolf trónörököst (Budapesti Hírlap, 1906. XI. 25.).

, ,A nemzetközi szocziáldemokraták, a tömegámítás és izgatás nagy mesterei, 
ügyesen felhasználták a Rudolfról való hiedelmet a maguk önző czéljaira. Csík
szeredán a vásáron alföldi szocziálisták árulták izgató röpiratot: „Rudolf trón
örökös még él" czímmel. A rendőrség elkobozta. —Ung megyében azt hirdették, 
hogy Kossuth áll a földosztó agitáczió élén, és a még élő Rudolf is támogatja a 
szocziálizmust, hogy boldogítsa a népet.

Természetes, hogy a ponyvairodalom is, melynek jó érzéke és szimatja van 
a nép érdeklődésének iránya iránt, felkapta e hálás szenzácziós, a nép képzeletét 
izgató tárgyat. Várnay L. szegedi könyvnyomdája, 1898-ban kiadott egy nyolcz 
lapnyi verses röpívet e czímmel: „Rudolf él?“ (ára 6 kr.). Bevezetés és Rudolf- 
himnusz közt el van mondva „Rudolf históriája“. Egy tanyai embernek beszélte 
el a szomszédja, hogy nála volt vacsorán és éjjeli szálláson egy rejtélyes vándor- 
legény, a kiben a feleségével együtt határozottan felismerték Rudolf trónörököst.
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Az idegen zavarba jött, mikor a királyfinak a falon függő arczképét nézegették, 
de nem árulta el magát.

Csuday Mihály aradi népköltő is verset írt arról, hogy Rudolf él. Az ügyész
ség sajtópert indított ellene.

Szegeden Bíró József papucsos-segéd nagy ribilliót csinált a piaczon. Egy 
csomó ponyvafüzetet a hóna alá csapva kiáltotta : „Rudolf királyfi él! Szenzácziós 
népköltemény! Ára csak két krajczár!“ Nagy csődület támadt. A versben el volt 
mondva, hogy Rudolf földönfutó éhező vándorlegény. A múlt héten az alsó város
ban járt. A kofák szidták az osztrákot. A rendőrség szétzavarta a népet és elzárta 
a botrány tokozó házalót. (Hazánk, 1990. III. 6.)

A nagyváradi törvényszék is elkobzott egy nagyobb ponyvafüzetet, mely 
izgató tendencziával tárgyalta azt, hogy Rudolf még él. Sajnos, nem sikerült e 
füzetet megkapnom. Az ilyen rendőrileg vagy bíróilag elkobzott nyomtatványokat 
a Nemzeti Múzeumnak kellene hivatalból átadni.

Hogy felvilágosítsa a népet és megóvja a Rudolf alakjában és nevével szél- 
hámoskodóktól, a „Néplap“ több ízben közölt leleplező czikkeket. „A bujdosó 
királyfi története“ elmondja, hogy a bácskai Petrovoszellón egy vándorlegény, 
Rudolfnak adván ki magát, Nagy Antal gazdának hamis pénzzel fizetett, és ezen
felül elcsalta szekerét, lovát (1899. 5. szám). „A királyfi története“ szerint Megyeren 

' egyszerre két ál-Rudolf akarta becsapni a gazdákat. A csendőrök lefülelték őkét. 
Elmondották, hogy Füreden és Berényben is fogtak el ál-Rudolfokat (Néplap, 
1899. 17. sz.)

A boldogtalan királyfi tragikus halála természetesen az édesanyját sújtotta 
legfájdalmasabban. Mégis csak neki volt lelkiereje és bátorsága, hogy a király- 
lyal közölje a rettenetes lesújtó hírt. A gyászeset azonban teljesen megtörte úgyis 
bánatos lelkét. Mikor a dicső királyné is olyan tragikusan meghalt, a magyar nép 
rajongó képzelete önkéntelenül kapcsolatot keresett a két bálványának tragédiája 
közt. Egy hétfalusi (Brassó megye) mészáros felesége azt mondotta nekem, hogy a 
királynét azért ölték meg, mert tudta és megmondotta, hol van a fia. Ugyanott 
mások azt hitték, hogy a királyné azért bolyong szüntelenül, mert keresi a fiát, 
a kiről biztosan tudja, hogy nem halt meg.

Helylyel-közzel arról is rebesgettek, hogy Rudolf nem volt a király fia. 
Brassóhoz közel, a romániai Predeálon, oláh közemberektől azt hallottam, hogy 
Rudolf a magyar miniszterelnök fia volt; a király elrejtette, mert nem akarta, 
hogy utódja legyen. De majd előkerül, ha megürül a trón és elfoglalja azt.

Brassónak Bolgárszeg nevű külvárosában édesanyám házában azt beszélte 
nekem egy magyar iparos neje, hogy Rudolf a báró Nopcsa fia volt. Ezt meg
tudták, és azért kellett elbujdosnia.

*

Rudolf királyfi eltűnt az élők világából. Nem rejtőzött el, valóban meghalt. 
Emléke azonban élni fog nemcsak mint történeti alak a magyar nemzet kegyele
tében, hanem mint mondái hős a magyar nép képzeletében is. Regék és mesék, 
legendák és mituszok szövődnek tündéri alakja köré.

Meddő merengés volna, eltűnődni azon, milyen hatása lesz vala a mi nem
zetünk sorsára, ha Rudolf viselte volna egykoron Szent István koronáját. És hiú
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kabbala annak az elképzelése, hogy ha Rudolf nem hal meg, talán elmarad az 
ö halála megrendítő borzalmát is meghaladó szarajevói tragédia, és eltolódik az 
e merénylet kifakasztotta világfelfordulás.

És ha még sem lehetett volna elhalasztani a nagy leszámolást, ha Rudolf 
megérte volna ezt a sorsdöntő krízist, akkor ez bizonyára megújhodása lett volna 
az ö fenkölt lelkének és jellemének. Az ő energiái elernyedtek volt abban a békés 
tétlenségben, abban az üres formalizmusban, melyre a körülmények kénytették. 
A'köznapiságot és kényszert unó, több irányban meghasonlott nyugtalan lelke 
izgalomban, mámorban keresett tompító kábulást. A mostani zivataros idő lett 
volna a neki való korszak, a mai világrengés lett volna az ő eleme. Vilmos 
császár mindenható szelleme és erélye mellé illett volna az ő lángoló lendülete. 
Bizonyára hős lett volna, mint magyar baj társainak százezrei. A békében ernyedő, 
a harczban csodákat mívelő magyar géniusz igazi inkarnácziója. Talán elesett volna 
a csaták véres fergetegében, s a hazáért szenvedett mártír halála körül dicsőbb 
legendák sarjadtak volna, mint a mayerlingi rémdrámából.

Rudolf világtörténeti nézőpontból talán végzetes hőssé lett volna. Egyéni 
szempontból, drámai értelemben, valódi tragikai hősnek volt predesztinálva. Az 
ö világnézete nem illett bele korába, környezetébe. Többszörösen összeütközött 
a fennálló világrenddel és társadalmi helyzetével: el kellett buknia. Az elbukás 
külső formáját a véletlen körülmények determinálták. Az ö tragikumában is meg
van azonban a katarzis. Eszméje győz. A világtörténelem fényesen igazolta Rudolf 
nézetét és érzületét a magyarok iránt az uralkodó osztrák felfogással és indu
lattal szemben.

Rudolf nem tér vissza test szerint. Nem lesz a magyar nemzet Mahdija. 
De a bécsi Burgra nézve létkérdés, hogy a Rudolf szellemében alakuljon ki a 
magyar nemzet iránti magatartás. Reánk pedig szent örökségül hagyta a meg- 
dicsőült trónörökös azt a szózatot, a mi az ő szívébe és az ö kézelőjére volt 
írva: Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar!

Dr. Herrmann Antal.1

1 A szerző kéri a tisztelt olvasót, szíveskedjék e tárgyra vonatkozó adatait és 
észrevételeit vele közölni. Budapest, I., Győri-út 13. Paedagogium.

Kiadja a szerző.
Homyánezky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 64457
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