Tóth Kelemen
Palatinus Pista színeváltozása
Habsburg főhercegből magyar nádor?
„És amikor a napfényre érne, vajon
a fénytől elárasztott szemével látna-e valamit is abból, amit mi valóságnak mondunk neki?”

(Platón: Állam. 516a)

1847

augusztusának 28. napján, egy késő nyári szombat estén, amikor a nap
már eltűnni látszott a budai hegyek mögött, ám a Szent Anna templomban még nem kondult meg az estharang, a Bomba térre bepöfögött egy Bécsből
érkező gőzhajó oldalán a felirattal: Neptun. A hajó egyik utasa, egy nyurga fiatalember, a legapróbb feltűnést is mellőzve, a parton rá várakozó hintóba pattant,
hogy aztán a várba hajtasson. Ahol, miután futó pillantást vetett az újonnan felhúzott épületekre, gyalogosan indult el a nádori palota irányába. Útját két – minden
bizonnyal kifogástalan jellemű – úriember keresztezte, akiket legszebb magyarságával nyájasan üdvözölt, ám azok ennek ellenére nem ismerték fel benne a régen
látott ismerőst. Ekképpen érkezett meg hosszas távolléte után Budára Habsburg
István Ferenc Viktor főherceg, a „legmagyarabb Habsburg” elsőszülött fia és
utódja – legalábbis a Budapesti Hiradó újságírójának tolmácsolása szerint.1
Az 1817-ben született István az alcsúti uradalomban nevelkedett, ahol – ahogy
arról többek között Jókai Mór is megemlékezett2 – játszótársai a gazdatisztek és
a környékbeli parasztok gyerekei közül kerültek ki. A József nádor által nagy
odaadással gondozott kastélyparkban nem egyszer döngették el ezek a „gatyás
legények” az általuk csak Palatinus Pistának nevezett vékonydongájú főherceget.3
Már fiatalon megtanult magyar, német, francia, olasz és latin nyelven. Nevelői,
mint Edmond von Droste zu Senden ezredes és Minarelli-Fitzgerald őrnagy, császári tisztek lévén azonban nem tudtak magyarul. Gergely András szerint ezért
fordulhatott elő az, hogy mikor apja kezébe került a nyelvkönyv, amelyből fia
magyarul igyekezett megtanulni, megdöbbenve tapasztalta, hogy abban olyan
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példamondatok szerepelnek, mint „minden ember egyenlő” vagy „üdvös dolog, ha az
emberek felkelnek zsarnok királyaik ellen”.4 A tankönyvet ugyanis, amelytől ezek után
apja nemhogy fiát, de az egész országot eltiltotta,5 egy bizonyos Mihál Stancsics
írta. De vajon a derék katonatisztek nemcsak a magyar nyelv tudományát, hanem
a németét sem bírták?
István felcseperedvén szívesen járt el társaságba, bálokba, lóversenyekre, színházba, mely időtöltés kétségkívül hozzájárult népszerűségének emelkedéséhez.
Gergely Andrásnál olvashatjuk, hogy az uralkodócsalád egyedüli tagjaként készséggel és fesztelenül társalgott mindenkivel, olykor akár a nép tagjaival is, feledtetve beszélgetőpartnereivel származását. Ahogy nyájassága, úgy minden bizon�nyal az 1838-as nagy pesti árvíz idején tanúsított segítőkész hozzáállása, a mentési
munkálatokban való részvétele is növelte magyarországi hírnevét.6 Azt tehát
leszögezhetjük, hogy István ismert és kedvelt embernek számított az országban. A
két várbéli úriember azonban mégsem ismerte fel.
A futó találkozást megelőzően a főherceg egyetlen apró megszakítás kivételével
(apja 1847 januárjában bekövetkezett halálakor rövid időre hazautazott) majdnem
egy teljes évtizedig külföldön tartózkodott. Ugyanis Cziráky Antal államminiszter
javaslatára 1839-ben az aggodalomra okot adó magyarországi népszerűsége miatt
Bécsbe rendelték, hogy ott az államigazgatás komoly tudományába is beletanuljon.
Az udvarban tanulással eltöltött éveket követően 1841 és 1843 között beutazta a
birodalom nyugati tartományait, hogy aztán 1843 őszén Csehország tartományi
főnökévé, majd 1844 januárjában császári helytartójává nevezzék ki.7 Ahogy azt
fentebb érintettük, 1847 január elején azonban hazasietett Prágából apja halálos
ágyához. Istvánt a József nádor január 13-án bekövetkezett halála utáni napokban,
egész pontosan január 16-án Apponyi György indítványozására Magyarország
királyi helytartójává nevezték ki, ám ekkor még politikai megfontolásból nem
esküdött fel.8 Kossuth Lajos Pest megye közgyűlése előtt január 25-én mondott
beszédében viszont már nádorrá választását szorgalmazta, és nem is akárhogyan:
„Nekünk olly Nádorra van szükségünk, ki […] a’ pártok felett király és nemzet között
közvetítő kapocs gyanánt áll, ’s ez állásában szivvel lélekkel magyar legyen. És István
herczeg magyarnak született, magyarnak neveltetett, ő e’ honnak nem adoptív polgára, ő
e hazának született édes gyermeke, ki egy levegőn nőtt fel mivelünk, kit e’ hazához atyjának, anyjának sírja, atyja életének minden lépten szemébe tünő nyomdokai, bölcsőjébeni
Gergely, 1989. 21–22. A nyelvkönyvben ugyan a Gergely András által idézett mondatok nem
szerepelnek, legalábbis ebben a formában, az alább olvashatók viszont nagyon is: „Miért eped oly
sok ártatlan a börtönökben?” „Nem fogsz te talán embertársod jogainak letiprásánál néma lenni?” „Azon
ország, vagy nemzet melynek törvénye idegen nyelven van irva, boldogtalan!” „Minél nagyobb a’ nemesek
szabadsága annál nagyobb a’ jobbágyok szolgasága.” „Honunkban még nagy sötétség van.” „Szomoru,
midőn a’ népek örökös rabszolgákul tekintethetnek.” „[...] a’ Visztula partán van Varsó, melynek falai közt
1830 és 1831ben a’ lengyelek legdicsőbben vívták ki szabadságukat, de a’ külső cselszövények által, önmaguk egynetlensége, leginkább pedig embertársaik természeti jogaiknak megtagadása miatt nagyobb rabigába
estek.” Stancsics, 1833. 30; 37; 38; 45; 84.
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első szív dobbanása, gyermekkorának kedves emlékei, ifjúságának első eszmélete csatolnak. [...] nekünk olly Nádorra van szükségünk, ki a’ szabadság közepette növekedve, a’
szabadságban rémképet nem lát, ’s egy szabad nemzet eleven vérpezsgésében nem szaglál
rendbontó féktelenséget.”9
A nádori jogkör körül folyó hónapos alkudozás10 után végül 1847 márciusában
István letette a helytartói esküt, többek között azzal a feltétellel, hogy szeptemberig
még Csehországban maradhat, hogy pontot tehessen ottani folyamatban lévő ügyei
végére.11 Augusztusi megérkezésére tehát mindezen történések után került sor.
Vajon hosszú távolléte miatt vált ismeretlenné a korábban nagy népszerűségnek
örvendő ifjú főherceg? Nem zárhatjuk ki ezt az elképzelést sem, ám sokkal inkább
arról volt szó, hogy István 1847 januárja és augusztusa között olyan mértékű külső
átalakuláson esett át, amely első pillantásra idegenné tette jól ismert Habsburg
főhercegi ábrázatát: bajuszt növesztett!
Tanulmányom célja feltárni István főherceg e néhány hónap alatt végbement
metamorfózisának okát, vagyis azt, hogy miért növesztett huszárosan hegyesre
pedert bajuszt királyi helytartói, illetve – és sokkal inkább – későbbi nádori pozíciójának12 betöltéséhez. Nyilvánvaló ugyanis, hogy István és a magyar politikai elit
valódi célja ez utóbbi volt. 13

1. sz. kép. Szerelmey Miklós litográfiája József nádor halálos ágyáról.
Balról a második István főherceg (1847)
Kossuth, 1847. 6–7.
Erről lásd: Gergely, 1989. 30–34.
11
Gergely, 1985. 1074.
12
A tisztséggel továbbá együtt járt a Pest megyei örökös főispánság, valamint a Jászkun főkapitányság is.
13
Nem célom azonban István főherceg életútját részleteiben bemutatni, ehhez lásd: Gergely, 1989.
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2. sz. kép. István Magyarország királyi
helytartójaként, még bajusztalanul (1847)

3. sz. kép. István már bajuszosan, szintén
1847-ben

István nádor emlékezete
István nádornak a népi, nemzeti emlékezet a szabadságharc utáni hosszú évtizedekben – talán évszázadokban – nem szorított helyet a nemzeti hősök, de a haza
mártírjai között sem. Eötvös Károly szerint egyenesen elfeledte őt a nép. Mint írja,
„nagy idők szereplői közül senkit se felejtett el a nemzet. De utolsó nádorispánját elfeledte.
Szél a falevelet, vihar a porondot felkavarja, de nem lesz többé a lelkeknek olyan háborúsága,
mely az utolsó nádorispán emlékezetét a múltból, az avarból ki tudná mozdítani, s életre
tudná kelteni.”14
E megnyerő hasonlatokkal díszített sorok azonban túlzónak hathatnak, hiszen
teljesen nem felejtette el az utókor, ám kétségkívül nem szívesen és leginkább csalódottsággal, szánakozással gondolt rá. Kossuth Lajos emigrációban írt visszaemlékezéseiben például úgy fogalmazott, hogy a főherceg sokat vétett a haza ellen.
Sőt, mintha egyenesen neki róná fel bujdosásának valódi okát: „nincs hazám, de
volna, ha István nádor inkább magyar hazafi akart volna lenni, mint osztrák herczeg”.15
Kossuth a sorai lejegyzésekor már csak néhainak mondható István főherceg bonyolult helyzetét azonban kész volt átlátni, ezért vonatkozó gondolatait ekképp zárta:
„én rokonszenves részvéttel kisértem elzüllött életét s a helyett, hogy pálczát törnék nevének
14
15

Eötvös, 1982. 288.
Kossuth, 1881. 269. Kiemelés az eredetiben.
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emléke fölött, bánatos illetődéssel mondom: nyugodjanak békében az életczélt vesztett, korán
elhunytnak porai!”16
Eötvös Károly hasonló okokból – a haza ellen elkövetett vétség miatt – jutott a
fentebb idézett megállapítására. A nemzet története a víz színén című elbeszélésében,
amelyben István és Jelačić meghiúsult balatoni találkozását örökítette meg, meglehetősen negatív képet festett a fiatal nádorról, akinek a horvát bánnal közös
számlájára mintegy nyolcezer civil, tizenkétezer magyar honvéd, ugyanannyi
császári szoldát, tizenötezer szerb, horvát és román határőr, valamint tízezer orosz
egyenruhás, tehát összességében körülbelül hatvanezer kioltott emberi életet írt.
Nem is beszélve az ország békéjéről, a társadalom nyugalmáról, az alkotmány
épségéről vagy a szabadság biztosságáról, amelyek az 1848 őszétől kezdődő történések során kivétel nélkül sérültek. Súlyos vádak. Főleg, ha figyelembe vesszük
azt is, hogy mindez a nádorispán méltóságának megőrzéséért fizetett ár. A méltóságáért ugyanis István nem volt hajlandó a balatonboglári partokra lépni, ahol
– a Kisfaludy gőzösön való találkozás megtagadásával vitathatatlanul tiszteletlenül eljáró – Jelačić várakozott, hogy tárgyalás útján rendezzék a horvát–magyar
viszályt.17 A legszörnyűbb azonban az, hogy mindez csupán a magyaroknak előadott színjáték volt, írja Eötvös, hiszen Istvánnak az udvar parancsolta, hogy hagyja
el az országot. A bánnal előadott drámára pedig csak azért volt szükség, hogy ha
az udvar sorsa rosszra fordulna, akkor elő lehessen rántani a nádorispánt közvetítőnek. Hiszen ő Jelačićhoz jószándékkal közeledett, és őszinte jóakaratát egyedül
a horvát bán hűtlensége sodorta ki.18 Ezért aztán Eötvös Károly szerint, ha úgy áll
az igazság, ahogy ő elbeszélte, „irtóztató vád” terheli Istvánt. Mint írja: „Nem tehetek
róla. A jelen mindig vitás, a jövő mindig kétes, de a múlt igaz.”19
Ezt a bizonyos múltbéli igazságot igyekezett sorokba önteni Kacziányi Géza is
1933-ban a Tanulmányok a hamisítatlan magyar történetírás mezejéről sorozat első füzeteként megjelent István nádor szerepe a szabadságharcban és világtörténelmi jelentősége
című értekezésében. Kacziányi vén Toldiként készíti fel az olvasót, hogy művében
bizony valódi igazmondásról lesz szó, ráadásul annak olyan színtiszta formájában, hogy azt rajta kívül senki más nem tudná véghezvinni, hiszen tanulmánya
nem holmi fekete-sárga „császármadarak” vagy az egyetemi katedráért kurucból
labanccá vedlett „irodalmi szarkák” tudatos történelemhamisítása.20 A megfelelő
ornitológiai szakszavak tisztázása után a szerző nem kisebb állítást fogalmaz meg,
minthogy a világszabadság sorsa 1848–49-ben Magyarországon dőlt el. Ám, hogy
Európa számára 1848 forradalmi hulláma végül mégsem a szabadságot hozta el, az
kizárólag három áruló együttes munkájának tudható be: a pénzügyi áruló Duschek
Kossuth, 1881. 269.
Pedig István követhette volna Imre király példáját is – veti fel Eötvös Károly. A hagyomány
szerint történt ugyanis, hogy mikor Varasdnál felsorakozott egymással szemben Imre király és
András herceg serege, az uralkodó egymaga fegyvertelenül átsétált a lázadók táborába, ahol öc�csét saját emberei szeme láttára egyszerűen kézen fogta és fogságba vezette. A jelenetet Than Mór
1857-ben meg is festette. (Eötvös, 1982. 284–285.)
18
Noszlopy Antal, aki a szabadságharc alatt a somogyi népfelkelők tisztjeként szolgált, önéletírásában az esettel kapcsolatban a következőket jegyezte meg István nádorról: „De hisz ő Osztrák
vérből származott, nagynak nem lőn teremtve, nem született kora nagy fiának!” Noszlopy, 1999. 162.
19
Eötvös, 1982. 280–286.
20
Kacziányi, 1933. Alanyi előszó.
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17

75. (2021)

59

Tóth Kelemen
Ferenc, a katonai áruló Görgei Artúr, a politikai áruló pedig István nádor volt.21
Kacziányi – annak ellenére, hogy utóbbi kettő Magyarországon született – a hazaárulás vádját mégsem aggatja rájuk. Úgy véli, Görgei egy „hazátlan, sehonnai”,22
István hazája pedig mindig is a Habsburg ház volt, így valódi hazaárulást egyikük
sem követhetett el. Ennek ellenére Kacziányi szerint Istvánban akkorát csalódott a
nemzet, hogy „kivetette szívéből a bálványozásig szeretett nádort és többé nem volt emlékezés róla. Meghalt a nemzet számára, előbb, mint fizikai halála elérte volna. Nem is jött
többé Magyarországba, csak halva.”23
Az eddigi szerzőknél higgadtabb és távolságtartóbb álláspontra helyezkedett
a történész Horváth Mihály. Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848ig című művében úgy fogalmaz, hogy István nádorra aránytalanul súlyos teher
hárult. Mint írja:
„E közel jövendő viharai kemény próbára vetették a nagy reményű ifjú főherczeg jellemét
s egész egyéniségét. […] és ha e viharteljes jövőben a nemzet talán a boldogultnak [ti.
József nádornak] belátását, bölcsességét, hosszas tapasztalás által szerzett tapintatát,
erélyét s tekintélyét visszasóhajtotta: nem annyira a jó akaratu, de a státusférfiui tapasztalat s kormányzat megszokása által kisebb küzdelmekben még meg nem szilárdulhatott
ifju férfiunak, mint inkább az idő nehéz súlyának s a helyzet rendkivüli bonyodalmainak
tulajdonítandó.”24
Horváth szerint tehát István mentségére szól, hogy politikusként – a megfelelő
tapasztalat hiányában – még nem állt készen annak a hatalmas feladatnak az elvégzésére, amit 1848 kihívásai megköveteltek tőle. 1865-ben megjelent Magyarország
függetlenségi harczának története 1848-ban és 1849-ben című könyvében azonban
Batthyány Lajos elbeszélésére hivatkozva már úgy fogalmaz, hogy a nádor, annak
ellenére, hogy hazaszeretetéről „mind a márcziusi napokban, mind azután” vitathatatlan tanúbizonyságot tett, azért hagyta el az országot a legválságosabb percekben,
mert nem volt elég ereje szembefordulni családjával, vagyis „a hazafi a főherczeggel ellentétbe állíttatván, ezt amannak nem volt képes feláldozni.”25 Tulajdonképpen ezt
az értelmezést teszi majd magáévá Gergely András is 1989-es Áruló vagy áldozat?
című könyvének konklúziójában, mikor azt írja, hogy a „feladatához fel nem nőtt,
Uo., 6.
Kacziányi Géza Görgei Artúr öccsének, Istvánnak 1850-ben írt levelére hivatkozva (megjegyzendő, hogy Kacziányi tévesen hivatkozik; az említett levél a Görgey Arthur számüzetésben című
műnek nem az 59., hanem a 35. oldalán található), illetve az abban foglaltakat meglehetősen szabadosan értelmezve jut erre a következtetésre. Görgei Artúr sorai a következők voltak: „Világos
óta nem sírtam. Minek is sírtam volna, mit is? Hazám veszteségét? hisz nekem sohsem volt hazám! Azt
te tudod legjobban, ki legközelebbről láttad, hogy bántak velem hazámfiai s látod most is messziről, hogyan
bánnak velem ugyanazok folyvást.” Görgey, 1918. 35.
23
Kacziányi, 1933. 7.
24
Horváth, 1864. 425–426.
25
Horváth, 1865. 510. Noha Horváth Mihály felmenti István főherceget a hazaárulás vádja alól,
Batthyány Lajos kivégzésében bűnösnek tartja, mivel, mint írja, „egy lépést sem tett Batthyáni [sic]
Lajos megszabaditására, kinek loyalis érzelmeit, s a forradalom meggátolására tett annyi s oly őszinte erőfeszítéseit ő ismerte legjobban s ennél fogva mellette […] leghatályosabban tanuskodhatott volna. És ez az, minek
elmulasztását a történelem sem el nem hallgathatja, sem gáncs nélkül nem hagyhatja.” Horváth, 1865. 511.
21
22
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4. sz. kép. István nádor a Honismertető albumban közzétett, Rusz Károly által készített
fametszeten, bajusszal, díszmagyar öltözetben

befolyásolható, erőtlen, önállótlan politikusnak” tartott „gyenge embert […] egy olyan szerep zúzta össze, amely egy nagy formátumú politikust is összeroppantott volna.”26
A Nagy Miklós által szerkesztett és 1870-ben kiadott – Lukácsy Sándor szerint
függetlenségi színezetű,27 de valójában inkább kiegyezéspárti – honismereti
albumban pedig egy Horváth Mihályénál sokkal nagyvonalúbb szelídséggel megfogalmazott portrét olvashatunk István nádorról. A szerző szerint a néhai nádor,
aki „vérző kebellel” lépte át 1848 szeptemberében az országhatárt, a szabadságharc
bukásakor és az abszolutizmus éveiben is együttérzett és együtt szenvedett elhagyott népével. Tragikus hős volt, akinek buknia kellett. Sorstragédiáját pedig csak
fokozza, hogy éppen akkor fejezte be földi pályafutását, amikor Magyarország
végre újra alkotmányos alapokra helyezkedhetett. Éppen ezért „István főherczeg
megérdemel egy könyet a hazától, melyet elhagyott, bár mégis szeretett!”28 Még akkor
is, ha a nádornak a Honismertető albumban közzétett – a szerző elmondása szerint
legismertebb és legnépszerűbb – arcképét, amely a palotától a kunyhóig, a dísztermektől a falusi csapszékekig mindenhol ott függött a falon, később letépték, a
lomtárba száműzték és elfelejtették.29
Gergely, 1989. 146.
Lukácsy, 1988. 5–6.
28
Nagy (szerk.), 1870. 167.
29
Uo., 168.
26
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„[B]enne mindenki egy új korszak megalkotóját látta”
Az Istvánnal kapcsolatos várakozások
A tanulmány kezdetén felvillantott nagy népszerűségnek örvendő főherceg alakjával szemben kifejezetten erős kontrasztban állnak az előző szakaszban áttekintett emlékezetfoszlányok és értelmezési láncolatok. Ez nem véletlen. Reinhart
Koselleck metahistorikus kategóriáival30 élve fogalmazzunk úgy, hogy 1847 István
személyével – és nem mellesleg bajuszával – kapcsolatos elvárási horizontján olyan
délibáb lebegett, amit aztán végül 1848 tapasztalatai nem voltak képesek igazolni.
Éppen ettől válik azonban nagyon is történelmivé a probléma.31 Tekintsük tehát
át, hogyan fogadták a Magyarországra 1847. augusztus végén megérkezett királyi
helytartót és későbbi nádort!
István az 1847. november 11-én összeülő országgyűlés – melyen közfelkiáltással
nádorrá választották32 – megnyitását megelőzően országjáró körutazást tett.
„Mikor híre futamodott, hogy István nádor körútra készül az országban, feldobbant
minden magyar szív, s az ifjúság hevülő vére korlátot nem ismert. Nagy események
előjelének tekintette azt, de hogyisne, mikor történt, hogy egy nádor, mégpedig hozzá
főherceg, megindult volna a magyart saját tűzhelyénél tanulmányozni, magát a népnek
színről színre bemutatni, megismerni a földet, látni a városokat, helységeket és szokásokat, meggyőződni a szellemről, s megmutatni, hogy közelről érdekli az ország s annak
ügyei.”33 – foglalta össze a körutazás hírével kapcsolatos érzéseit Degré Alajos.
Horváth Mihály szerint István elsődleges célja azonban sokkal kevésbé
Magyarország földjeinek, lakosságának és szellemének megismerése volt, mintsem saját magának – és minden bizonnyal új külsejének – a nép számára való
bemutatása.34 A bemutatkozás Pest-Budán kezdődött. A fővárosi ünnepségekről
a Nemzeti Ujság,35 a Pesti Hirlap36 és a Budapesti Hiradó37 is tudósított, ám egyik sem
olyan részletességgel, mint a Pesti Divatlap38 és a Honderü.39
A kétnapos eseménysorozat röviden a következőképpen foglalható össze:
István megérkezése másnapján, augusztus 29-én öccse, József társaságában átkocsizott Pestre. Még aznap este a fegyveres polgárság fáklyás felvonulással és zenével tisztelgett a főherceg előtt. Hétfőn, augusztus 30-án a polgárság díszes kíséretében a helytartótanács épületébe vonult, ahol magyarul elmondott beszéde után
elfoglalta királyi helytartói székét. Kedden, augusztus 31-én István a különböző
Vö. Koselleck, 2003. 401–430.
Vö. Hölscher, 2008.
32
Gergely, 1989. 41.
33
Degré, 1983. 152.
34
Horváth, 1864. 427.
35
N. N., 1847a. Címlap.
36
N. N., 1847c. Címlap.
37
N. N., 1847b. Címlap.
38
Vahot, 1847.
39
N. N., 1847e. 193–197.
30
31
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törvényhatóságok üdvözléseit fogadta, többek között Esztergom, Pest és Fejér
vármegye, valamint Buda és Pest városának küldöttségeit. Ezt követően nagy
lakomát rendeztek. A főherceg pohárköszöntője, melyben „a magyarok istenétől
áldást kért az édes hazára” és „mindazokra, kik a szeretett hon javaért becsületesen munkálnak”, nagy tetszést váltott ki a díszmagyar viseletekben megjelent vendégsereg
tagjai között.40
Kérdésünk szempontjából az eseménysorozatnál azonban sokkal érdekesebb az,
ahogy a különböző sajtótermékek a nép, a polgárság hangulatáról, várakozásairól
hírt adtak – az újságírók vágyvezéreltségét gyakorta egyáltalán nem rejtve el.
A főváros örvendezve fogadta mind Istvánt, mind pedig frissen növesztett
bajuszát, amelytől arca nem csak magyarosabbnak, de karakteresebbnek is látszott.
A reformellenzék legfontosabb lapjának számító Pesti Hirlap Magyarország első
gentlemanének kiáltotta ki a Budáról Pestre tartó kocsit saját maga hajtó főherceget,
akinek „derült homloka ’s újonnan növesztett magyaros bajusza” elkápráztatta a közönséget: „A’ nép gyönyörködve nézé a’ fenséges vendég’ ügyességét, ki az előtte nyilt sorok
között biztosan hajtá a’ szép angol lovakat.” Az örömmámorban úszó tömegben a tudósító pedig már-már István személye iránti általános ragaszkodást vélt megtapasztalni.41 A fontolva haladónak tartott Budapesti Hiradó szintén arról számolt be, hogy
a díszes lovassági egyenruhában megjelent „erőteljes fiatal férfi” láttán a tömegen
határtalan lelkesedés lett úrrá, hogy aztán örömkönnyek és nagy vágyakozások
közepette olvadjon eggyé. Mint olvashatjuk, „ez már nem volt ünnepi szertartás,
hanem legérzékenyebb családi jelenet, mellynek magasztosságát csak érezni lehet, de leírni
nem.”42 A Nemzeti Ujság tudósítója pedig odáig ment, hogy a megváltónak nevezett
főherceg „kisé szenvedő, de szelíd nyájasságu s e mellett méltóságteljes férfias arczáról”,
valamint „csinos magyar bajusz födte ajkairól” a nemzet boldogságát és boldogulását
látta lemosolyogni, amely mosoly hatása alatt a következő költői kérdést intézte
az olvasókhoz: „látva benne az ifjú életet, kinek ne támadna erő s hit kebelében, hogy
általa e haza is ifjú s erős életre fog fölvirulni még?!”43 Gelich Rikhárd szerint István
azonban nem sokra tartotta ezeket a „hódoló tüntetéseket”, úgy nyilatkozott, hogy
azok pillanatnyi érzelmek megnyilvánulásai, amelyek könnyedén átcsaphatnak az
ellenkezőjébe is.44 Mint utóbb kiderült, nem járt messze a valóságtól.
István főherceg szeptember 1-jén a frissen átadott Pest–Szolnok vasútvonalon
elhagyta a fővárost, hogy bejárja az országot, melynek nádora kívánt lenni. A
szeptember 1. és október 14. között tett utazásának főbb állomásai a következők
voltak: Szolnok, Jászberény, Eger, Diósgyőr, Kassa, Sárospatak, Nagykároly,
Debrecen, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Szabadka, Pécs, Eszék, Diakóvár, Fiume,
Zágráb, Varasd, Csáktornya, Keszthely, Szombathely, Sopron, Kismarton, Győr,
Komárom, Nyitra, Trencsén, Besztercebánya, Balassagyarmat, majd újfent Buda.
A körutazás részleteibe az 1847-es országjárás során István közvetlen kíséretéhez45
Vahot, 1847. 1.
N. N., 1847c. Címlap.
42
N. N., 1847b. Címlap.
43
N. N., 1847a. Címlap.
44
Gelich, 1884. 64.
45
Szuborits Antal a négy hintóból és egy „Fourgon”-ból álló főhercegi konvoj második kocsijában
foglalt helyet Zichy Albert társaságában. (Szőgyén-Marich, 1903. 180–181.)
40
41

75. (2021)

63

Tóth Kelemen
tartozó Szuborits Antal részletgazdag leírásán keresztül nyerhetünk betekintést, amely Szőgyén-Marich László emlékiratainak IX. számú mellékleteként
maradt fenn.
Az izgalmakban bővelkedő eseményleírásban, különösen a fent idézett újságcikkekben foglaltakhoz mérve, meglehetősen visszafogottnak tűnhetnek az egyes
vármegyék és városok fogadásai. A helyzet azonban sokkal inkább úgy állt, hogy
az István iránti őszinte lelkesedés olyannyira általánosnak volt mondható, hogy
Szuborits Antal célravezetőbbnek látta, ha nem rabolja lehetséges olvasói idejét
azzal, hogy utazásuk minden egyes állomásánál beszámol a nép és a fogadóbizottságok örömáradatairól. Mint írja: „Készakarva hagyom el azon lelkesedés leírását,
melylyel a főherczeg mindenütt, de mindenütt az egész körutazás alatt fogadtatott, mert
még a legkisebb helységben is, melyen keresztül mentünk, de sőt a távol eső helységekből
összecsoportozott és úton-útfélen felállított nép között is általános volt az őszinte öröm és
az éljenzésnek sem vége, sem hossza.”46
Egy miskolci kortesvezér például úgy nyilatkozott társainak, miután meghallgatta István magyarul előadott beszédét, hogy „hej be jó magyar ez a német!”47
Nagyváradon pedig olyan mély benyomást tett a főherceg személye a helyi
hölgyekre, hogy tolakodó tömegüket csak a katonai őrség bevonásával voltak
képesek feltartóztatni és a privát audienciákra kijelölt helyiségekből kitessékelni.
„[P]edig úgynevezett előkelőbbek voltak” ezek az „úgynevezett nagyváradi dámák”48 –
jegyzi meg gúnyolódva Szuborits. Egy másik alkalommal az aradi Fehér Kereszt
fogadóban hatalmas éljenzésekben tört ki az ebédelő vendégsereg, amikor az
„egészség-ivásra” megjelent főherceg pohárköszöntőjét úgy zárta: „addig éljek,
míg hazámnak élek!” Szuborits Antalt kevésbé érintette meg az eset, meg is dorgálta miatta a köszöntéseket összeállító Szalay Istvánt, már csak azért is, mert,
mint írja, ez „ily alakban inkább eskü, mint köszöntés” volt.49 Aggodalmai nem voltak alaptalanok, hiszen például Kacziányi Géza majd száz évvel későbbi ítélkező
értekezésében is hangsúlyos szerepet kapott ez az elejtett mondat: az Aradon
elmondott beszédre „éppen egy év múlva úgy rácáfolt, nyomatékosan bebizonyítván
tetteivel, hogy Magyarország nem hazája a Habsburgoknak s soha ilyen frázist nem szabad
komolyan venni főhercegi szájból.”50
Az utazásnak voltak azonban ennél kedvezőtlenebb eseményei is: Sopronban
például az érkezőket ágyúszóval igyekeztek fogadni, de az út mellett felállított
mozsarak előtt szabadon engedték mozogni az összesereglett tömeget, mígnem
egy lövés után mindjárt hárman is holtan terültek el. „Szerencsétlen soproni tüzérek!”51 – fűzte hozzá Szuborits. Komáromban pedig még ennél is nyomorultabbul
jártak, amikor a tömeg súlya alatt a Kis-Duna-ág felett összeroppant és a folyóba
szakadt a gyaloghíd. „Hány ember vesztette itt életét, azt nem tudni, mert noha minden
oldalról jött a segedelem, mégis azonnal több holtat fogtak ki a vízből, míg mások még úsztak
Szőgyén-Marich, 1903. 188–189.
Uo., 188.
48
Uo., 194.
49
Uo., 196.
50
Kacziányi, 1933. 17.
51
Szőgyén-Marich, 1903. 208.
46
47
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a vízen.”52 István főherceg a katasztrófáról tudomást szerezve az üdvözléseket és a
fogadóbizottságokat azonnal hátrahagyva sietett a mentési munkálatokban részt
venni. Minden bizonnyal ezzel is öregbítve csekélynek addig sem mondható hírnevét. Az pedig, hogy az esetet utólag Jókai Mór a várost ért egy évvel későbbi
megpróbáltatások „végzetszerű előjeleként” értelmezte,53 talán éppen az Istvánnal
kapcsolatos várakozások beteljesületlenségére vezethető vissza.
Az útibeszámoló alapján a leendő nádor népszerűsége, valamint a személyével kapcsolatos pozitív várakozások – még az imént említett szerencsétlenségek
ellenére is – világosan látszanak, főleg, ha figyelembe vesszük Szent-Iványi Ödön,
Liptó vármegye küldöttének búcsúzó sorait is, melyeket Szuborits Antal az egész
körutazás során elhangzott legszebb gondolatoknak tartott: „e hazában töltötte
Fenséged zsenge korának legszebb napjait; e föld bírja kebelében azokat, kik Fenséged előtt
elfelejthetetlenek; e haza adott tehát Fenségednek múltat, adjon érette neki jövendőt!”54
Miként élte meg azonban ezeket a várakozásokkal teli napokat és pillanatokat
Degré Alajos, aki nem István közvetlen közeléből, hanem Zala vármegye küldöttségének fekete55 soraiból szemlélte a történéseket?
A fiatal Degré entuziazmusa felől nem lehet kétségünk. „Villanyhatású volt a főherceg megjelenése; az a fenséges alak, mely valamennyi felett kimagaslott; megnyerő vonások és nyílt tekintet, azzal a magyaros, nagy bajusszal, megdobbantotta a szíveket, s hogy
általános mozgalmat szült, a legkedvezőbb hatásra mutatott.”56 – idézi fel a találkozás
pillanatát, amelyet a Mária Teréziának szóló, történelmivé lett életünket és vérünket
felkiáltással fémjelzett felbuzduláshoz tett hasonlatossá. Lelkesedését pedig csak
tovább emelte, hogy István mindenkivel „magyarosan kezet szorított” és barátsággal
társalgott. Degré Alajos – saját bevallása szerint – abban a három „diadalmas” napban, amit a főherceg közelében tölthetett, élete legmeghatározóbb élményét élte
át: korosztálytól és társadalmi állástól függetlenül kizárólag elégedett és boldog
embereket látott maga körül. Mintha nem is a földön, hanem valahol a földre szállt
mennyországban járt volna. „És ez így lehetett, amerre csak útja vezette az országban
e népszerű férfiút, mert benne mindenki egy új korszak megalkotóját látta.”57 – zárta a
főherceg körútjával kapcsolatos sorait.

Idegen vadmacskafajból magyar oroszlán
Az tehát világosan látszik, hogy István főherceg a szimbolikus politikának abba
a terébe kívánt belépni, amelyben már apja is rendkívüli tehetséggel lavírozott.
József nádor körül kezdett el ugyanis formálódni az a kultusz, amely Gerő András
Fényes Elek szerint a vízbe esett 81 ember, közülük élve húztak ki 58-at, halva 7-et, 16-an pedig
örökre eltűntek. Vö. Fényes, 1848. 80.
53
Jókai, 1996. 186.
54
Szőgyén-Marich, 1903. 213.
55
A többi vármegye ékkövekkel és aranyozott sujtásokkal gazdagon díszített és mindenféle színben pompázó küldöttségeivel szemben a Zala megyeiek egyszerű fekete ünneplőben vonultak
fel. „Szép, de szintén komoly látvány volt. Mintha csak Mátyás feketeseregét láttam volna magam előtt.”
– jegyezte meg Degré Alajos. (Degré, 1983. 159.)
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Degré, 1983. 159–160.
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Uo., 162.
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szerint megteremtette a nacionalizált vagy magyarosított Habsburg alakját, illetve
annak képzetét, de legalábbis az arra való igényt.58 Nem véletlenül tartották még
Stuttgartban is úgy, hogy senki sem beszélte jobban a magyarok nyelvét a Kárpátok
között, valamint senki sem mozgott otthonosabban a magyar törvényhozás útvesztőiben, mint József főherceg, akinek „osztrák ajkait” elfedte a magyar mágnások
mintájára viselt vastag bajusza.59

5. sz. kép. József nádor magyar tábornoki
egyenruhában (1844)

6. sz. kép. István nádor magyar tábornoki
egyenruhában (1848)

István 1847 januárjában nem kisebb feladatott kapott örökül, mint hogy Habsburg
főhercegből Magyarország nádorává, vagyis magyar Habsburggá kellett válnia.
Mindezt pedig egy olyan történelmi időszakban, amikor a korszellem egyre inkább
szétfeszítette a régi világ válaszfalait, helyet biztosítva ezáltal a modern nemzetek
felemelkedésének. A társadalmak széles tömegei követeltek bebocsátást a nemzet
közösségébe, ami politikai és nemzeti szimbólumok széles tárházát hívta életre.
E szimbólumok jelentős része az 1789-es nagy francia forradalom által kitaposott
ösvényt járva transznacionális sablonok alapján formálódott. Ilyennek tekinthetjük
az 1848-ban Európa-szerte megjelent háromszínű nemzeti kokárdákat, a nemzeti
himnuszokat, de bizonyos értelemben a nemzeti öltözetet is.60 Ez a nemzeti buzgalom pedig testet öltött a mindennapi gyakorlatokban is. Ezt a jelenséget kiválóan
azonosította Robert Nemes The Revolution in Symbols. Hungary in 1848–1849 című
tanulmányában, amelyben rávilágít a forradalom és szabadságharc sokszor máig
Gerő, 2004. 79–84.
von Langsdorff, 1848. 9.
60
A magyar nemzeti öltözetnek és divatnak a nemzetépítésben betöltött szerepéről lásd: Lukács,
2017.
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ható szimbolikájára, a trikolor kodifikálásától a névmagyarosításokon át az újfajta
megszólításokig (mint például a polgártárs).61 Nemes egyvalamiről felejtkezik el:
a bajuszról. Annak ellenére, hogy tanulmányában említést tesz Szerenespataki
(Hanák) János Fölszólitás a magyar papsághoz című nyílt leveléről,62 amelyben a
szerző a bajusz, a szakáll és a világi ruha viselésének a magyar katolikus papság számára való engedélyezése mellett érvel, és amely nyílt levél komoly társadalmi vitát
robbantot ki 1848 Magyarországán.63 Nem úgy Alexander Maxwell, aki Everyday
Nationalism in Hungary64 című könyvében már helyet szorított a nemzeti bajusznak. Maxwell komoly forrásanyagot mozgat meg, sokszor azonban kritikátlanul,
nem beszélve arról, hogy vizsgálódását könyve címében ugyan 1789 és 1867 közzé
tette, sorait olvasva a nemzeti bajusz esetében mégis úgy érezhetjük, mintha az a
maga „hazafias jelentőségében” csak a reformkorban serkent volna ki a honfi orrok
alól. A Szent Korona 1790-es hazatérése körüli történések és a II. József halála után
megindult nemzeti mozgalom egyes forrásait ideidézve azonban a jelenséget jóval
korábbinak kell tekintenünk. Gvadányi József,65 Dayka Gábor66 és Pálóczi Horváth
Ádám67 mind a nemzeti karakter jellegzetes elemének tekintették a magyar ember
legszebb díszét, a bajuszt. Sőt, maga Kazinczy Ferenc is örömsikoltozásokban tört ki,
mikor 1790-ben szemét végigfuttatta a Szent Korona őrzésére felvonult vármegyék
díszes bandériumain:
„Tudom én, hogy a FORGÁCS MIKLÓSOK és TELEKY JÓZSEFEK tántoríthatatlan
hazafiak vóltak még akkor is, midőn rajtok európai ruhát láttunk; tudom, hogy BALOG
és SZILY bajusz nélkűl sem szólhatnak megrettenhetetlenebbűl, mint ha orrok alól fél
réfnyire nyúlna le a szintúgy magyar, mint spanyol, német és belga s anglus bajusz;
tudom, hogy ezek a külső jelenségek nem csalhatatlan jelei annak, amit mutatnak: de ki
ne fakadozzon örömsikóltozásra, midőn elroncsolt, eltaposott nemzetünk ismét felemeli
a porból fejét, és visszavévén nyelvét, ruháját és szokásait, az lesz, amik dicső eleink
vóltak; az lesz, amiről ez előtt fél esztendővel a gyenge hit álmodni sem bátorkodott; egy
szabad nemzet – egy tulajdon törvényeivel, nyelvvel, ruhával bíró nemzet –, egy oly
nemzet, melynek minden tagja fegyvert viselni született, és kész óltalmazója hazájának
és királyának.”68
Mindazonáltal a mindennapi gyakorlatokban és a társadalom széles köreiben kétségtelenül a 19. század első felében vált modern értelemben is nemzeti attribútummá a Gvadányi, Dayka, Pálóczi Horváth Ádám és Kazinczy esetében még a
rendi nemzet jellegzetességének számító bajusz.
Meglepő, de állandó viták tárgyát képezte a különféle nemzetiségű karaktereket alakító színészek bajuszának illetlensége. Példának okáért, a Honművész
Nemes, 2005.
Szerenespataki, 1848. 1088.
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Erről lásd: Tóth, 2020.
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Maxwell, 2019.
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Vö. Gvadányi, 1791. 56–59.
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Lásd Dayka Gábor Nemzeti öltözet című versét in: Kazinczy, 1833. 162–170.
67
Vö. az Ének a’ Magyar Ölözet’ panaszairól című versében foglaltakkal. (Tóth [szerk.], 2015. 382–384.)
68
Kazinczy, 1790.
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kritikusaiból meglehetősen nagy visszatetszést váltott ki, hogy a Sir Lancelotot alakító színész, amikor éppen a színpadon állva nem volt mit mondania, bajusza pedergetésével ütötte el az időt. Eleve miért visel bajuszt, ha egyszer angol?69 A bajusznak a nemzeti identitás szempontjából való felértékelődése következtében, ahogy
az ebből adódó félreértések, konfliktusok, úgy az újonnan növesztett szakállak és
bajuszok is egyre gyakoribbá váltak, kiváltképp az 1848-as év forgatagában. Egy
pesti kávéház tulajdonosát a Világ újságírója még 1842-ben germanomániával és
antimagyarsággal bélyegzett meg, mivel az alkalmazottaitól, amennyiben munkába
kívántak állni, elvárta, hogy „conditio sine qua non, hogy ha netán volna bajuszok, azt
amortisaltassák”.70 A Budapesti Hiradó pozsonyi tudósítója 1848. április 27-én azonban már arról számolt be, hogy a városban egyre gyakrabban hallja emlegetni a
nemzetiséget, sőt, mint írta, ismer olyan tisztességben megőszült öregurakat, akik
leéltek egy életet arcszőr nélkül, de 1848 tavaszán mégis kiserkent a bajuszuk.
Esetükben csupán azt sajnálja, „hogy nem a nemzeti nyelv tanulásbani fáradalmakért
nyerték ezüst fürtjeiket, és hogy, ha majd bajuszukon egyetkettőt pederitnek, nem kerithetik el amugy alföldiesen az ,adtá‘-t meg az, ,etté‘-t.”71 A Márczius Tizenötödike egy
júniusi számában pedig arról olvashatunk, hogy katonai szolgálatra jelentkezett
önkéntesek egy csoportja arra hivatkozva tagadta meg a felettes tiszt borotválkozásra utasító parancsát, hogy hazájukat Árpád fejedelem örökségében, férfiasan és
magyarosan, torzonborz bajusszal és szakállal, nem pedig lekopaszítással eltorzított
pofával kívánják megvédeni.72
István bajuszt tehát kétségkívül azért növesztett, hogy ezzel is formát adjon a
magyar nemzettel való együvé tartozásának. Hogy a társadalom számára arcán is
hirdesse, egyben igazolja elkötelezettségének és nemzeti hovatartozásának „valóságosságát”. Kész volt azonosulni a nyíltan kifejeződő szimbolikus tradíciókkal,
hiszen magyarul beszélt, magyarul öltözködött és magyarul borotválkozott. Az
egyént a közösség teljes jogú tagjává tevő kísérteties dimenziót, a múltnak az élőket háborgató nyughatatlan kísértetét, a traumatikus fantáziák titkos történetét,
vagyis a Habsburg család dinasztikus érdekeitől függetlenül saját útját járó szuverén magyar állam misztériumának terhét viszont már nem volt képes felvállalni.73
Az emberré válás és az emberi létezés szempontjából kiemelkedő szerepet töltenek be a szimbólumok, még ha végső soron fikciónak bizonyulnak is. Legfőképpen
azért, mert általuk lehetséges a minket körülvevő, alapvetően idegen és értelmetlen világot ismerőssé, elfogadhatóbbá és értelemmel telivé varázsolni.74 Világos
N. N., 1838. 319.
N. N., 1842. 414.
71
N. N., 1848a. 398.
72
Im. J., 1848. 297.
73
Ezekhez a közösségeket alkotó kísértetekhez lásd: Žižek, 2011. 108–111; Freud, 1990. 129–135.
Vagy ahogy ez Vörösmarty Mihály A bujdosók című drámájában a kivégzése előtt fiához szóló
Kont szájából elhangzik: „Magyar vagy hát, ’s míg e’ hazában élsz, / Nagy átkom nélkül más nem is
lehetsz. / Azért jegyezd meg, a’ mit most beszélek, / A’ mit magyarnak tudni, tenni kell: / Imádj istent,
de embert ne soha, / Élj a’ hazáért, és ha halni kell, / Halj a’ hazáért, a’ becsületért. / ’S az igazság előtted
mindig szent legyen. / [Ha kérdés támad két nagyok között: / Első a’ nemzet, aztán a’ király, / Mert nemzet
nélkül nem lehet király. / Király nélkül lehetnek nemzetek.] / De mit beszélek? még nem érted ezt, / ’S addig
vagy boldog, míg nem értheted.” Vörösmarty, 1962. 313.
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Erről lásd: Hankiss, 2006.
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azonban az is, hogy a szimbólumok nem jelenthetik a lényeget, hanem pusztán
eszközök a lényeg megértését elősegítendő. Ám, hogy ezt a funkciójukat valódi hit
nélkül képesek legyenek ellátni, az képtelenség.
István nádor 1848. szeptember 23-i távozása – amely, mint láttuk radikális változást okozott megítélésében – hirtelen gyorsasággal rombolta le a nagy gonddal felépített nacionalizált Habsburg-képet. A lemondása utáni hetekben az Életképekben
például a következőképpen élcelődtek rajta: „István exnádor zsebre tette a’ nieder
traechtiger Lumpot [ti. alávaló gazemberséget] ’s most séta utazásokat tesz, ad normam
il a’ berek, nád a’ kert. Szegény jó úr, mennyi fáradtságba került, míg – a’ bajuszát megnövesztette.”75 Beszélték azonban azt is, minden bizonnyal kellő cinizmussal, hogy
nagy fekete bajuszát levágta és az országnak örök emlékül hátrahagyva a Nemzeti
Múzeumnak adományozta.76 Noha a bajuszát nem is, de fontos iratokat hagyott
hátra, amelyeket később a Honvédelmi Bizottmány nyilvánosságra hozott.77
Minekután a Nemzetőr újságírója a napvilágra került részletektől való megvilágosultságában nem látott más megoldást, mint elvitatni István nádor bajuszának
valódi magyarságát:
„milly pathossal szólott mindig tiszta hazaﬁságáról, a magyar nemzet dicsőségéről, –
leendő nagyságáról, – milly roppant bajuszt növesztett, mi nem volt egyéb, mint a keblében rejtegetett hegyes tör takarója, mellyel anyját, a hont akará meggyilkolni! És mi
jámbor hívők még is azt képzelők, hogy az idegen éghajlat alól hozzánk költözött ravasz
vadmacskafaj – magyar oroszlánt nemzett nekünk.”78
Az iratok nyilvánosságra kerülése után tehát darabjaira hullott a magyar Habsburg
látszatát fenntartó szimbolikus rend: az a bizonyos nagy Másik többé képtelen volt
hinni a nádor őszinte magyarságában.79 A többit pedig már ismerjük. István számára ezek után nem maradt más, legalábbis a Die Gartenlaube szerint, mint schaumburgi kastélyában a ritkán fogadott látogatók történeteit hallgatva merengeni egy
távoli országon, és felidézni a régi szép időket, amikor éljenzések közepette három
főispán háromszor emelte a magasba.80 Közben pedig vágyakozva pedergetni kunkori bajuszát, melyet azért élete végéig megőrzött, sőt, gondosan növesztett!

N. N., 1848b. 475.
K. L., 1848. 253.
77
Hátrahagyott iratai között volt az az uralkodó számára 1848. március 24-én fogalmazott emlékirat, amelyben az „aggasztó állapotban lévő” Magyar Királyság vonatkozásában három lehetséges
utat vázol fel. Az első: magára hagyni az országot, kivonni az összes csapatot, és nézni, hogy
nemes és paraszt öldökölve esik egymásnak. A második: folytatni az alkudozást Batthyány Lajossal. A harmadik: fegyveres erővel feloszlatni a pozsonyi országgyűlést, Pesten pedig vasököllel
rendet teremteni. István az emlékiratban az első megoldást erkölcstelennek, a másodikat viszont
járható útnak találja. Amennyiben az mégis teljesen sikertelennek bizonyulna, akkor elfogadhatónak tartja a harmadik lehetőséget is, feltéve, ha van elegendő és kellően gyorsan mozgósítható
katona és megfelelő királyi biztos a feladat végrehajtásához. Ebben az esetben azonban ő maga, az
ellenforradalmi szerepet nem vállalva, félreállna. (Szőgyén-Marich, 1903. 218–219.)
78
N. N., 1848c. 367.
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A nagy Másik fogalmához lásd: Žižek, 1998; Fisher, 2020. 73–74.
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N. N., 1864. 484–487.
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7. sz. kép. A néhai magyar nádor húga, Mária Henrietta belga királyné társaságában (1862)

Megváltó hősnek nem született?
Hiába tekintettek kortársai Istvánra „megváltóként”, illetve egy „új korszak megalkotójaként”, ebben a 19. századi modern nemzeti mítosznak indult történetben
nem válhatott a zsarnok vétkéből fakadó problémát megoldó magyar Thészeusszá,
vagyis az áprilisi törvényekkel létrejött alkotmányos rendet, sőt, az 1847-es különállást is felszámolni akaró, tehát az ország teljes beolvasztásában gondolkodó bécsi
udvar81 politikáját elgáncsoló és a függetlenséget elhozó mitikus hőssé. Ahogy azt
Joseph Campbell írja: „Mindenhol, bármilyen érdekszférába esnek is (vallási, politikai
vagy személyes), a valóban egyedi és nagyszabású tetteknek mindig az az alapjuk, hogy a
cselekvő valamilyen formában meghal a világ számára”, hogy aztán a köztes nemlétből
81

Gergely, 2001. 423–424.
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„a hős újjászületve, felmagasztosulva és teremtőerővel felruházva” térjen vissza.82 Noha
az ifjú főherceg elindult a hősök útján, átváltozása, ha úgy tetszik újjászületése,
mégis kudarcba fulladt, mint kiderült, nem volt az több puszta látszatnál: a nemzet
külső szimbólumait ugyan magára öltötte, ahhoz viszont nem volt elég erős, hogy
a magyarság oltárán valóban feláldozza a benne rejlő Habsburg főherceget. Persze,
nehéz lenne eldönteni, hogy végső soron ki csapott be kit, István a magyarokat
vagy éppen a magyarok saját magukat.
Az azonban kijelenthető, hogy a mítoszokban – ahogy a való életben is – az
elhivatás visszautasítása az élet értelmetlenné válásához, a szürke hétköznapiság
közömbösségéhez vezet: az egyén elveszíti az önálló cselekvéshez szükséges erejét és megmentésre váró áldozattá válik. Éppen úgy, ahogy az István főherceggel
is történt: nem csupán nádori tisztségét és az azzal járó hatalmi pozícióját veszítette el, hanem családja és az udvar számára is nemkívánatos személlyé vált.83 Ha
vállalja a felkínált szerepet, sorsa valószínűleg akkor is a bukás lett volna, ám az
utókor minden bizonnyal egy tragikus hős értelemmel teli bukásának látta volna.84
Úgy tűnik, ez a szerep azonban másoknak rendeltetett 1848–49 Magyarországán.
A hőssé válás természetesen óriási teher, a mítoszok szereplőinek, hogy túléljék
az ezzel járó megpróbáltatásokat, kivétel nélkül szükségük van valami rendkívüli

8. sz. kép. István nádor egy korabeli karikatúrán nyúlháton menekül schaumburgi
birtokaira (1848)
Campbell, 2010. 46–47.
Vö. Gergely, 1989. 131–147.
84
És nem csupán Nagy Miklós Honismertető albuma, mely nem kizárt, hogy az István főhercegről
szóló kifejezetten jóindulatú portréjával éppen az 1867-ben felállott új rend hamis valóságát igyekezet igazolni: hogy a magyar nemzettudat mégiscsak összeegyeztethető a dinasztiával.
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képességre, ezért szól már gyermekkorukról is számos erejüket vagy bölcsességüket bizonygató anekdota.85 Héraklész megfojtotta a bölcsőjében életére törő
kígyókat, Jézus tudásával ámulatba ejtette a templom bölcseit, az ifjú II. Rákóczi
Ferenc pedig járni is alig tudott, mikor már lovagolni tanult, majd fiatal gyermekként Munkács ostromlott bástyáit járta. István gyermekkoráról ezzel szemben
egyetlen anekdota kering: hogy játszótársai megverték…86
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