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Máté Bálint 
 

FERENC FERDINÁND 
Ein war kein Grüsser /Karl Krauss/ 

 

 
 

Az értelem és annak megnyilvánulása 
(Ferenc Ferdinánd) 

 
A mottó: nem volt nyájas senkivel (azt hiszem, 
életét ilyen módon lehet összefoglalni, ahogyan az 
osztrák író K. Krauss tette.) 
Általánosítani nem szabad az élet bármely terü-
letéről legyen szó, de mégis elől járóban egy kis 
történet: Jó pár esztendeje már, hogy egy alka-
lommal Münchenben egy echte bajos azt mondta 
egy echte bajorról: "olyan hülye, mint egy oszt-
rák". Vélhetően nem a szeretet vezérelte a jó em-
bert... Persze Svájcban is hasonlót hallottam, ami-
kor is kijelentették: két osztrák együtt az már for-
radalom, három osztrák – nos olyan nincsen, mert 
közülük ez egyik német.... 
Ezután a kissé hétköznapi s bizarr bevezető után 
beszéljünk a csehek által csak: Konopystei-nek 
nevezett egész életében magyar gyűlölő, s valljuk 
be őszintén cseppet sem túlművelt főhősünkről. 
 

 
 

Konopisch kastély (a császár nászajándékul adta) 

Vannak emberek, akik egész életükben bármilyen 
megaláztatásban van részük nem érzik a dolgok 
súlyát. Ilyen ember volt a trónörökös úr is. Nem 
kívánom azt a stílust teljes mértékben átvenni, 
amelyet báró Eöttevényi Olivér az 1929-ben meg-
jelent könyvében tette, hiszen akkor gondolatait a 
megcsonkított Haza illetve a megcsonkítás oko-
zója – Habsburg-ház vezérelte s a tökéletes tény-
szerűség mellett sokszor gúnyba fulladtak mon-
datai. 
A név sokat jelent egy ember életében, de egy arc, 
egy kép, amely megrögződik a másik emberben, 
nos talán az többet jelenthet. Személyes megjegy-
zésem bármikor látom főhősünk képét ugyanaz a 
bárgyú kép, amely általában egy Habsburgot 
jellemez – volt belőlük elég történelmünk során, 
sőt egyet még a már halálos beteg II. János Pál 
Boldoggá is avatott – az a semmibe révedő ferenc-
józsefi tekintet néz vissza ránk. Ferenc József ma-
ga is műveletlen, hiszen vagy a bárgyú népszín-
műveket nézte – mert csak azt értette meg, – vagy 
a színésznőket pl.: Schratt Katalin / ember volt, 
de az unoka öcsike német szóval: idiot. 
Szinte semmihez sem értett, s mindent ígért a 
szlávoknak – mint IV. Károly – a hatalomért, csak 
egyszer császár lehessen. Imádta a szerbeket is – 
ez lett a veszte, hiszen ők nem kegyet akartak el-
fogadni, hanem Nagy-Szerbiát harccal a tökéletlen 
Habsburgokat legyőzve létrehozni. 

 
Nézzük e fényes tekintetû embernek az életútját: 
 

1863-ban Grazban született, s apja Károly 
Lajos főherceg Ferenc József öccse volt. 

A tanulásban annak ellenére, hogy házitaní-
tók álltak rendelkezésére nem igazán jeleskedett. 
A nyelvekre és más a kor szellemének megfelelő 
tudományokra nem mutatott fogékonyságot. 

Fiatal korától súlyos tüdőbeteg volt, s évtize-
dekig küzdött a gyógyulás reményében. Állítólag 
Egyiptomban sikerült nagyon jó eredményeket 
produkálnia, mellyel majdnem teljesen gyógyultan 
tért haza az egy éves hajóútról. Megjegyzendő: 
hosszú távolléteinek alkalmával mindig magányos 
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volt, s mint pl. Rudolf trónörökös: mélységesen 
ragaszkodott szüleihez, hosszú levelekben taglalta 
magányosságát és nagyon sűrűn írta ezen iromá-
nyokat szüleinek. 

Amiben még hasonlított Rudolfra: imádta a 
nőket és ha nem is élt annyira kicsapongó életet, 
mint trónörökös elődje, mégis rengeteg szeretője 
volt. Ebbe a "körbe" tartozott Chotek Zsófia – vagy 
Sophie – a későbbi felesége is. 

Talán a "lelkében megszólaló hang" talán más 
késztette a házasságra, mindenesetre amikor elje-
gyezte jövendőbelijét egy egész birodalom hördült 
fel. 

A császár – aki hét évig gondolkozott fia ha-
lála után, hogy ki legyen a trónörökös – állítólag 
rettenetes haragra gerjedt. Magához rendelte – 
mint egy igazgató a renitens diákot – s megpró-
bálta értésére adni, hogy házassági terve ezzel a 
cseh grófnővel: kivitelezhetetlen. 

(A magyarok már a trónörökössé történő kine-
vezéskor jelezték felháborodásukat – de erről 
majd később.) 
 

 
 

Chotek Zsófia idilli festmény a cseh grófnõrõl 

 
A "nemesi vér" ugyan csörgedezett a kiválasz-

tott asszonyban, de nem volt főhercegnő, hercegnő 
sem csak az egyik főhercegnő udvarhölgye. Mi-
csoda skandallum! 

Ferenc Ferdinánd hajthatatlan volt. Évekig 
tartott a huzavona, s az udvari szakértők törvény-
könyveket bújtak, a szokásjogot emlegették és 
megszületett a döntés: amennyiben a házasság lét-
rejön abban az esetben az morganatikus azaz: ran-
gon aluli lesz. 

Szigorú arccal jelent meg 1900 tavaszán va-
lamennyi titkos tanácsos azon a rövid aktuson, 
melyen az írásba foglalt "követelmények" felolva-
sást és aláírást nyertek. 

Tulajdonképpen ez egy diktátum volt, mely-
ben a császár egyoldalúan kijelentette: a házasság 
létrejöhet, de az rangon aluli lesz, továbbá a fele-
ség a "Hoheit" /felség/ megszólítás nem, csak 
Fürstin (hercegnő, de nem Herzogin!) megszólítás 
illeti meg. Korábban ugyanis Ferenc József Ho-
henberg hercegnői címet adományozott Chotek 
Zsófiának. A születendő gyermekek nem viselhe-
tik a Habsburg családnevet, s így igényt sem tart-
hatnak a trónra. 

Mindez tökéletesen megfogalmazva, részlete-
sen és pontosan kidolgozva került az irományba. 
Ferenc Ferdinánd azzal a meggyőződéssel írta alá, 
hogy ha uralkodó lesz mindent – többek ezt is – 
megreformál. 

Tizenöt perc volt a felolvasás és az aláírás. 
Ennyi. Egy birodalom sorsa látszólag eldőlt. 

A házassági szertartás kissé "bizarr" volt, hi-
szen a portugál infánsnőn, – aki Károly Lajos má-
sodik felesége volt és ezen házasságból származó 
két féltestvéren kívül – a család többi tagja így az 
"identitás" zavarban szenvedő Ottó, a rangjáról le-
mondó Ferdinánd, – aki Burg Ferdinándként élte 
életét – továbbá maga az "örömapa" sem vett részt. 

A Konopisch-ben levő kastélyt nászajándék-
ként kapták meg, s annak kis templomában fogad-
tak örök hűséget egymásnak Chotek Zsófia és 
Ferenc Ferdinánd mint trónörökös. 

Érdekesség: Ferenc Ferdinánd bosszúálló 
volt, s nem felejtette el a hozzátartozók távol ma-
radását, s ezt a későbbiekben kinyilvánította bizo-
nyos cselekedeteiben. Ezen magatartás a társada-
lom más tagjaira is igaz volt, hiszen feljegyezték, 
hogy egy alkalommal egy kadét kijavította téve-
dését a flottánál tett látogatása alkalmából, s 
mintegy "viszonzásképpen" másnaptól már nem 
volt tengerész... Pedig igaza volt, csak rosszkor 
rossz helyen szólalt meg. 

Nos, a soknyelvű birodalom valamennyi tag-
jának ellenszenve irányult a trónörökösre. 
Konopisch-ben udvartartást rendezett be és egy 
ettől nagyobbat a bécsi Belvedere palotában. Ud-
vari fő emberei voltak, és saját nagyon jól kiépí-
tett kémhálózata. Ezek időben figyelmeztették a 
Szerbiában fennálló puskaporos helyzetre is, de 
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Ferdinánd makacs és önfejű volt, mint minden 
családtagja. 
 

 
 

A bécsi Belvedere palota 

 
A vagyona hatalmas volt, hiszen az Észak 

Olaszországban élt Habsburgok utolsó leszárma-
zottja rá hagyományozta vagyonát. Ez volt az Este 
örökség. Palotákkal és pénzzel. 

Így nivellálódott a bécsi udvar szemében va-
lamelyest, bár Zsófiát továbbra is lenézték és ki-
nevették a háta mögött. 

Keveset tartózkodott a Burgban és igyekezett 
császári nagybátyját ritkán látogatni. Amikor az 
hívatta, mert pl. a birodalmat kellett képviselni 
akkor megjelent, de nem fontoskodott, s igyeke-
zett háttérbe vonulni! 

Belső emberei beszélték, hogy sokszor kicsú-
folta a császárt pl.: primitív étkezési szokásai mi-
att. A maga módján tehát visszalőtt a személyét ért 
sérelmek, megaláztatások miatt. 

Életét a betegsége elhatalmasodásáig a kato-
naság töltötte ki, s táborszernagyi rendfokozat 
volt, amely rangot megkapta. Többek között a bu-
dapesti 32-es ezred tulajdonosa volt. (A teret ezen 
katonáknak mintegy örök emléket állítva nevezték 
el.) 
 

Már az 1815-ös Bécsi Kongresszuson elhang-
zott: a Balkán egy puskaporos hordó. Nos, ez a ki-
jelentés a mai napig igaz. Általában a szláv népek 
csak kemény elnyomás alatt tudnak élni. Ezt 
Ferenc József mondta, s véletlenül igaza volt. 
Gondoljunk csak a mai délszláv államokra Szlo-
vénia és esetleg Dalmácia kivételével, vagy volt 
Nagy Testvérünkre, Oroszországra. Őket is csak a 
cár, de még inkább Sztálin tudta "kordában tar-
tani". 

Szerbia, ahol mindig is csak háborúk dúltak, 
s ahol a férfi lakosság évszázadokon keresztül a 
fegyverforgatást értette, vagy mint katona, vagy 

mint határőrző granicsár. A XX. század elejére el-
veszítette Bosznia-Hercegovina térségét. Nagy ál-
modozások következtek éveken keresztül, hogy 
milyen módon lehetne visszaállítani Nagy-
Szerbiát. 

Az álmodozók között volt a Monarchia egyik 
halálos ellensége az "Apis"/méh/ fedőnéven a 
szerb hírszerzést vezető Dragutin Dimitrijevic is. 
 

 
 

Apis ezredes /Dragutin Dimitrijevic/ 

 
Terroristákat képzett ki, s juttatott Boszniába 

egy későbbi akció érdekében. Volt neki múltja – 
ha nem is túl fényes, hiszen a szerb király elleni 
merényletet a belgrádi Konak palotában ő szer-
vezte. A királyt ugyanis a fellázadt tisztek szinte 
darabokra kaszabolták, majd kidobták a palotá-
ból. Azt hiszem a délszláv háború mostanában fe-
lelősségre vont nagyobb bűnösei e tekintetben 
nem vallottak szégyent. 

Apis választása egy mogorva cigányképű 19 
éves tüdőbeteg diákra esett. Ő volt a végrehajtók 
egyike. Gavrillo Princip. 

A három "terrorista" közül ő volt, aki fegy-
veres kiképzést is kapott. 
 
 
 
 
 
 Gavrillo Princip 
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Ferenc Ferdinándra visszatérve élte a nyo-
morgó gazdagok trónörökösi életét. 

Gyermekei születtek, akik a Hohenberg csa-
ládnevet kapták. Ő nem törődött ezzel, s azzal 
sem, hogy egyre több ellenséges szempár tekintett 
rá. Még az általa imádott csehek is bírálták, s nem 
beszélve a szerbekről. 

A Monarchia titkosrendőrsége Európában a 
legjobb volt és időben figyelmeztették a trónörö-
köst, hogy sok helyen veszélyben forog az élete. 

Így volt ez 1914-ben is a bosnyák földön 
Sarajevo közelében megtartott hadgyakorlat alkal-
mával is. 

Ferenc Ferdinánd "waffenrock" kabátja he-
lyenként páncéllal volt megerősítve. Mélységesen 
vallásos volt – mint minden Habsburg – mégis ka-
bátja alá egy hosszú ezüstláncon több vallás amu-
lettjét felaggatva viselte. Elindult végzetes útjára. 

Két olyan útvonal létezett, melyen haladha-
tott, s kora reggel a két gépkocsi vezetője közül 
csak az egyik tudott a módosításról. A másik – aki 
a trónörökös párt szállította – észrevette, hogy 
rossz irányba halad. Fékezett, majd tolatni szere-
tett volna, de az autó nem engedelmeskedett. 

A tömegben Gavrilo Princip is ott volt, egé-
szen közel az eseményekhez. Odalépett az autó-
hoz, s leadott két lövést pisztolyából. Egyet 
Ferenc Ferdinánd nyakszirtjére, a másik Hohen-
berg hercegnő medencéjét érte. Rövid időn belül 
bekövetkezett a tragédia. 

Principet elfogták és érdekes módon sem a 
tömeg – aki addig éljenzett – nem lincselte meg, 
sem a rendőrök nem lőttek rá. 

Még érdekesebb volt az ítélet: várbörtön, ahol 
1929-ben meghalt Gavrilo Princip. 
 

 
 

A trónörököst és feleségét szállító Stift&Graf 

 
Ferenc József könnyet sem hullatott a hír hal-

latára (igaz a fiát sem siratta meg), viszont a két 
már halott embert úgy is megkülönböztette, hogy 
Ferenc Ferdinánd mivel rangban felesége felett 
állt ravatala magasabb volt mint házastársáé. (Le-
het a Montenuvo herceg udvarmester túlkapása 
volt) 
 

Természetes volt, hogy nem a bécsi Kapuci-
nus kriptába temetik az elhunytakat, mivel arra 
csak Ferenc Ferdinánd lett volna jogosult, de ő 
írásba foglalta, hogy nyugvóhelyük ne külön le-
gyen, hanem együtt a Duna melletti Artstetten-
ben. 

Érdekes, hogy vannak, akiknek még haláluk 
esetén sincsen nyugalmuk, hiszen a két koporsót a 
Dunán átszállító komp viharba került, s a lovak 
megvadultak, s majdnem mindez a vízben kötött 
ki. 
 

 

 
 

Az arstetteni kripta, amiben egy volt Habsburg és egy majdnem Habsburg nyugszik 


