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Fodor Dénes

HABSBuRG RuDOLF ÉS VETSERA MÁRIA SZERELMI 

TRAGÉDIÁJÁNAK NÉPI VÁLTOZATA JÁSZTELEK KÖZSÉG 

MONDAVILÁGÁBAN

Történelmi előzmények
1889. január 30-án a Bécshez közeli mayer-
lingi vadászkastélyban rátaláltak Habsburg 
Rudolf trónörökös és Vetsera Mária  (Maria 
von Vetsera) holttestére. A szűkszavú jelenté-
sek szerint gyilkosság történt. Testüket puská-
ból lőtt sebek borították. A titokzatos haláleset 
mélyen megrázta, megbotránkoztatta az em-
bereket és megmozgatta az esettel kapcsolatos 
fantáziájukat. De miért is?

Rudolf –  az Osztrák–Magyar Monarchia 
trónörököse –  jó képességű, felvilágosult, 
nagy műveltségű ember volt, akit alaposan fel-
készítettek a trón elfoglalására. Apja, Ferenc 
József mindenekelőtt ezt kívánta tőle. Rudolf 
azonban  ezt másképp gondolta. Feleségül  kel-
lett vennie 1881-ben Stefánia belga hercegnőt, 
akit sohasem szeretett. Ezért egyre jobban el-
hidegült tőle. Vetsera Máriát 1887-ben ismer-
te meg, akibe viszont halálosan beleszeretett. 
Közben apjával is súlyos nézeteltérései támad-
tak a birodalom kormányzását illetően. Apjával szembeszegülve nem teljesítette a szerel-
mével való szakítást sem.

A halálukat követő szűk információ hiányában megindultak a találgatások. Voltak, akik 
azt állították, hogy a terhes Vetsera Mária öngyilkos lett, s ennek okán végzett magával 
Rudolf. Voltak, akik azt állították, hogy megmérgezték magukat. Mások szerint a császári 
apa parancsára végezték ki őket. Egyesek állították és terjesztették azt a hírt, hogy Máriát 
egy vadászaton lőtték le, s a védelmére kelt Rudolfot verekedés közben agyonverték. Ezek 
után jöttek a szebb, boldogságban végződő variációk, elképzelések, miszerint nem haltak 
meg, vidéken élnek, elmenekültek és Törökországban telepedtek le, álnevet vettek fel.

Az utóbbi elképzelések, mende-mondák mozgatták meg leginkább a nép fantáziáját. 
Magyarországon már a 20. század első felében feljegyeztek ilyen mondákat. Ezt a történe-
tet mindenki egy kicsit a maga elképzeléseihez, szimpátiájához, érzelmi kötődéséhez igazí-
totta.  Szájhagyomány útján terjedt, s így jutott el Jásztelekre is, amíg egy élénk fantáziájú, 
jó beszédű adatközlő magnóra nem mondta.
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Habsburg Rudolf és Vetsera Mária történetét több mint fél tucat játékfilm is feldolgozta – 
köztük egy magyar is, Trónörökös címmel. A filmet Szinetár Miklós rendezte, szereplői: 
Rudolf–Hirtling István és Mária–Kováts Adél voltak.

A szerelmi tragédia  népi változata Jásztelken 

Elmondta: Banos Margit, 83 éves, Jásztelken, 1995. július 12-én.
Ferenc Jóska vadászatot rendezett, s erre a nemesek, a főurak, mind meg voltak tisztelve. 
Ide kivitte fiát is, Rudolf herceget. Úgy tudom, hogy ő már nős volt akkor. A meghívottak 
között volt Rócser báró is. Ez a Rócser nagyon gazdag volt. Sokkal gazdagabb, mint a csá-
szár. A császár is le volt égve, meg az ország is. A magyarok is szegények voltak. Az ország 
pénztárában nem volt semmi pénz. Ezt tudta Rócser báró is. Nagyon kényes volt, lenézte 
Ferenc Jóskát. Így könnyen beszélt, könnyen dobálta a port, mert akármikor leminősítette 
Ferenc Jóskát, evvel kezibe volt Ferenc Jóska. Azt mondta neki Rócser nagy gőgösen: „Ide 
figyelj Ferenc Jóska, most csináltatok szobát, és lerakatom a földet (padlót)  pénzzel és a 
te pofádon járok.” Ezt hallva Rudolf megfogta a fegyverét és puff, fejbe lőtte Rócsert, oszt 
meghalt a Rócser. Avégett, hogy az apját, a császárt, borzasztó szígyenbe hozta.

A  miniszterek és a főurak Rudolfot halálra ítélték. Azt mondták, halál helyett halált. 
Igen ám, de Ferenc Jóskának volt nagyon sok  jó barátja, mert nagyon jó ember volt kü-
lönben, az is volt a baja. Megtárgyalták titokban, hogy majd megjátsszák Rudolfnak a 
halálát. És akkor tényleg Rudolfot elzárták, mint bűnözőt, mintha börtönben lett volna, 
közben meg a vár pincéjében volt. Egy jánoshidai asszony azt mondta, hogy hordott is 
Rudolfnak kosztot, lopva. A főurak, akik komolyan vették Rudolfot, készíttettek ilyen 
gipsz alakot, s megjátszották Rudolf halálát, s el is temették. Én jártam is az alvégbe egy 
családhoz  (Jásztelken), és a bácsi nagyon hiteles, szavahihető, becsületes parasztember 
volt. Történetet emlegettünk. Szeretett velem beszélgetni. „Tudod Manci – mondta –, ami-
kor én fiatal voltam, akkor én határőr voltam. És éjszaka volt. Egyszer csak megjelent a 
határon egy batár. Hogy ő igazoltatta-e a batárt, vagy a társa, azt nem tudom, csak annyi 
bizonyos, hogy azok valami igazolást mutattak fel, hogy engedélyük van a kilépésre, a  
határ átlépésére. Szóval a határon átmentek akadály nélkül, mert biztosan igazolták magu-
kat.” Azt mondta a bácsi, hogy ez nem volt máshogy Manci, hogy kilopják éjjel Rudolfot.

Akkor Németországban a német császár nagyon szerette Ferenc Jóskát. A képe is  meg-
volt az iskolában, amikor jártunk. Ekkora nagy volt (mutatta). Mind a kettő kint volt a 
falon. Az a bácsi mondta, hogy akkor Németországban feltűnt egy Hindenburg nevű vitéz. 
De milyen nagy tekintélye volt, hogy na még olyat! Nem más lehetett az, mint csak Rudolf.

Itt a jásztelki határban voltak parasztcsaládok. Én az esemény után jó pár évvel később 
varrtam egy asszonynak, aki a tanyán élt. Most már hazajött a tanyáról, Borbás Mari néni 
volt a neve. Most egy másik ember lakik a házában a Főtértől nem messze. Minden fel-
merült, amikor beszélgettünk. Egyszer azt mondja, hogy sok minden marhaság történik az 
emberrel az ember életében. Az egyik parasztcsaládnál, a nevére nem emlékszem, emle-
gették Rudolfot, hogy meghalt, meg eltűnt. Több szájon forgó volt, hogy Rudolfot nagyon 
szerették a magyarok, és nagyon sajnálták. Mindenfélit mondtak róla.

Tudod Mancikám, régen nagy családokban éltek az emberek. Az egyik tanyában így 
három menyecske is akadt egyszerre. Az egyik alkonyatban jött egy vándor, fiatal férfi 
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volt. Azt mondja, hogy: – Adjon Isten jó napot! Meg tetszenek-e engedni, hogy éccakára 
itt maradhassak. Bármivel megelégszem, akárhol adnak helyet. Nekem erre visz az utam. 
Nem mondta, hogy vándorlegény vagyok, s valahol meg kell aludnom. – Adunk hát! Ez 
csak természetes! És adtak neki szállást. Pihenje ki magát, mondták neki.

Reggel, amikor felkeltek, adtak neki reggelit. – Nagyon szépen köszönöm –mondta a 
vándor. Én megyek tovább.  Aztán letett egy picike kis csomagot. – A három kis menyecs-
kének jó lesz. Őnekik adom. De akkor bontsák fel, ha majd nagyon messze leszek. Amikor 
elment, s már gondolták, hogy tényleg messze van, mert a parasztban akkor még volt egy 
kis becsület, felbontották, s látják, hogy három selyemkendő van benne a három hölgynek. 

És egy cédula, hogy itt járt Rudolf. Magyarországnak a sorsát figyelte, azért jött vissza. 
Még akkor az apja uralkodott. Mert ugye vonzotta a szíve ide a hazájához. Ezt  Borbás 
Mari néni mesélte az ötvenes években. Hogy hányban járt itt, azt nem tudom. Nem tudom, 
hogy hívták a jánoshidai szakácsnőt. A jásztelki határőrt Bódi Pistának hívták. Mondta, 
hogy Rudolf nem halt meg, csak megjátszották a halálát. Ez így terjedt el. Rudolf gyalog 
jött. Egyszerűen volt öltözve. A tanyavilágban akkoriban ezt mindig beszélték. Majd meg-
kérdezem Molnár Mátyást, aki akkor még gyerek volt. Ez az eset Jásztelek Jászapáti felé 
eső határrészén történt az Irgócsnál lejjebb lévő tanyákon.


