
LANDGRAF ILDIKÓ

„EZ CSAK ÚGY VÓT MEGCSINÁLVA” 
A KÉPES SAJTÓ HATÁSA RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS FOLKLÓRJÁRA

A folklorisztika és azon belül a történeti mondakutatás számára már régóta evidencia, hogy 
a képeknek, (legyen szó templomi falképekről, olajfestményekről, olajnyomatokról, ábécés- 
és olvasókönyv ábrázolásokról, kalendárium- vagy sajtóképről) a historizáló festményeknek 
az emléktárgyaknak, emlékműveknek, amelyek jelentős történeti eseményekre, történelmi 
szereplőkre, hősökre emlékeztetnek, elengedhetetlen szerepük van a történeti hagyományok 
megőrzésében, elmélyítésében, a történeti mondák fennmaradásában, általában a szöveges 
folklór formálódásában.1 Ferenczi Imre, mondakutató a Rákóczi-hagyományok gyűjtése során 
fi gyelt föl például arra, hogy a II. Rákóczi Ferenc külsejéről, alakjáról szóló orális közlések, 
folklórtörténetek születésében az ihletet többnyire Mányoki Ádám Rákóczi portréja adta, 
amely az olajnyomatok, a népszerűsítő történelmi és az iskolás könyvek által széles körben 
ismertté vált.2 Joggal feltételezhetjük a vizuális élmények hatását a Rákóczi-folklór egy másik 
történettípusában is. A Rákóczi-címer és az ennek alapján készült turulos emlékmű látványa 
nagy valószínűséggel szerepet játszott az ún. a turulmadár hátán menekülő Rákóczi mondatípus 
szövegváltozatainak keletkezésében.3

Kutatási területem a Habsburg-ház 19. századi tagjainak és a 48-as hősök folklórjának 
tanulmányozása, ennek kapcsán keresem az írott kultúra szöveges és képi hatásának útjait, a 
nagyközönségnek szánt politikai reprezentáció, az udvari propaganda eszközeként szolgáló 
forrásokat, többek között a 19. századi populáris grafi kákat. Vizsgálom az olajnyomatok, 
emléklapok, a kalendáriumok és a sajtótermékek képeinek szerepét a folklórtörténetek 
keletkezésében és alakulásában.4 A sajtóképek közül eddig elsősorban az 1867 utáni, magyar 
nyelvű, a már viszonylag szélesebb közönséghez szóló, szórakoztató, képes családi lapokra 
fókuszáltam, és ezekben olyan események híradásait vizsgáltam, mint az uralkodói látogatások, 
az 1867-es koronázás, Rudolf trónörökös és Erzsébet királyné halála, Kossuth Lajos temetése 
és a millennium rendezvényei.

Mint ismeretes, a 19. században az információközlés új médiuma jelent meg: az illusztrált 
sajtó, és a technikai fejlesztések során a sokszorosított grafi kai eljárásokkal készült képek 
minden korábbinál szélesebb közönséghez juthattak el.5 A lapok megteltek illusztrációkkal, 
amelyeknek egyik célja az volt, hogy a szöveg hitelét erősítsék, másrészt elképzelhetővé, 
átélhetővé tegyék a leírtakat. A 19. század közepén egészen az 1870-es évekig virágkorukat 
élő képes családi lapok sokfélék, közös jellemzőjük azonban ezeknek az illusztrált heti- és 
havilapoknak, hogy szórakoztatni kívánnak, de tartalmukban és megjelenésükben egyaránt 
igényes sajtótermékek. Fejlécükben, szerkesztői beköszöntőikben különbözőképpen határozták 
meg magukat.6 Az Ország-Világ a címlapján például így defi niálta magát: képeslap a magyar 
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művelt közönség számára. A Vasárnapi Ujság Új év kezdetén című beharangozójában Pákh 
Albert 1855. január 7-én ezt írta: „Lapunkat néplapnak neveztük, s mint értelmezte a »nép« 
fogalmát közönségünk, azt olvasóink lajstroma legjobban megmagyarázná, hol hazánk első 
grófi  neveinek méltóságos czimei mellett láthatók a becsületes mesteremberek s az egyszerű 
földmivelők nevei. Előttünk a »magyar nép« neve összetartó kapocs, nem pedig választó fal a 
különböző társadalmi osztályokra nézve – ezért nekünk minduntalan szem előtt kell tartanunk, 
miszerint lapjaink nem csupán egy osztály számára vannak írva, s törekednünk kell mindenik 
igényeit kielégíthetni.” Ebben a szellemben a 19. század második felének képes családi lapjai, 
ezek között úttörőként a Vasárnapi Ujság, programszerűen törekedtek arra, hogy társadalmilag 
minél szélesebb kör érdeklődését, fi gyelmét elnyerjék, és a reformkori politikai érdekegyesítést 
követően, – Szajbély Mihály találó elnevezésével – a kulturális érdeklődésegyesítés igényével 
léptek föl.7 

A hazai sajtótörténeti kutatások közművelődési és enciklopédikus lapoknak, míg az 
irodalomtörténészek ismeretterjesztő hetilapoknak, irodalmi-művelődési lapoknak nevezik 
őket. A képes családi laptípus elnevezés mellett szól, hogy fontos jellemzőjük az egész család 
megszólítása, férfi ak és nők, felnőttek és gyerekek érdeklődésére egyaránt számítottak. 
A szépen illusztrált lapok gazdag szépirodalmi és népszerű tudományos cikkeikkel egy-
szerre szándékoztak tanítani és szórakoztatni. Ezeknek a lapoknak az olvasótábora ter-
mészetesen jóval szélesebb volt, mint a politikai, vagy a szakmai lapoké, ami tükröződik 
témaválasztásukban, nyelvezetükben, de képhasználatukban is. Ebbe a laptípusba sorolhatóak 
többek között a Képes Családi Lapok, az Ország Világ és a nagyon népszerűvé vált Vasárnapi 
Ujság. Társadalomtörténeti szempontból a polgárosodó kis- és középnemesség, valamint 
az értelmiség mellett elsősorban a fővárosi és a vidéki polgárság középső és alsó rétegeihez 
kívántak szólni, de igyekeztek a társadalom mind szélesebb köreihez eljutni. Már a 18. század 
utolsó harmadától jelentkeztek a felvilágosodás eszméi nyomán az úgymond „két kezieknek”, 
mesterembereknek, kézműveseknek, munkásoknak, katonáknak, földművelőknek szánt lapok, 
amelyek a kalendáriumokkal együtt közhasznú ismereteikkel, praktikus tanácsaikkal az írásbeli 
kultúrába beemelendő, a társadalom alsóbb rétegeihez szóltak, célkitűzéseikből, népművelő 
szándékaikból a 19. század második felének képes családi lapjai is többet átvettek, folytattak.

A 19. század második fele az olvasói igények, az olvasási szokások átalakulásának kora 
Magyarországon is, s a spontaneitást felváltja a tudatossá válás.8 Az időtlen, szakaszokban 
történő, ismétlő jellegű, mechanikus olvasás helyébe – amely tartalmilag túlnyomórészt 
a Biblia, az imádságos könyvek, a mezőgazdasági, kézműves kiadványok, háztartási 
tanácsadók, valamint a kalendáriumok szórakoztató olvasmányait foglalta magába – a 
szüntelen újdonságokra épülő olvasás lép. Ez utóbbi tartalmilag a szépirodalmat, az empirikus 
ismereteket hordozó szakirodalmat és az újságot helyezi előtérbe.

Az 1868-as népiskolai törvény életbelépése nyomán fokozatosan gyarapodott az olvasni 
tudók száma, megjelent az igény a könnyen érthető, szórakoztató olvasmányok iránt, ami 
a könyvkiadást is jelentősen átalakította. A könyveket, nyomtatott termékeket nemcsak 
a városokban, a könyvkereskedésekben, hanem a helyi és országos vásárokon is, sőt a 
házalóktól is megvásárolhatta bárki. Az előző időszakhoz képest tömegméretűvé vált a 
nyomtatás, és elsősorban újságokat, ponyvákat, valamint kalendáriumokat jelentettek meg, 
utóbbiakat kiadási számban csak a tankönyvek és az iskolai értesítők szárnyalták túl.9 Az 
egylapos nyomtatványok, népkönyvek, kalendáriumok közérthető nyelven íródtak, szókincsük 
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korlátozottabb, szerkezetük is egyszerűbb, rendszerint egy epizódos, lineáris szerkezetű. Ha 
nem is ilyen szélsőséges módon – hiszen a családi lapok igényes nyelvezettel íródtak –, de 
egyértelműen érződik, hogy ezek a sajtótermékek a közérthetőségre törekedtek. A Vasárnapi 
Ujság előfi zetési listái egy társadalmilag szélesebb olvasóközönséget mutatnak, olvasóit a 
nemesség polgárosodó, alsó rétege és a hagyományos polgárság adta. Az előfi zetők között 
voltak vidéki értelmiségiek, papok, tanítók, hivatalnokok, jegyzők, írnokok, postai tisztviselők, 
valamint kereskedők, de akadtak mesteremberek és földművelők is. Az előfi zetési listák a 
földrajzi behatároláshoz is támpontot adnak, ezek főleg Pest környékét, az Alföld tiszántúli 
részét és Erdélyt fedik le. A modern, nyugati mintájú terjesztési mód Magyarországon a 
nagy ponyvakiadóknál, kalendárium-forgalmazóknál alakult ki, melyek nagykiterjedésű, 
ügynökökkel dolgozó terjesztőhálózatot építettek ki.10 A Vasárnap Ujság kiadója az a 
Heckenast Gusztáv volt, aki épp a tömegkiadványok, a populáris irodalom kiadásával tudta 
életben tartani vállalkozását, hiszen a szabadságharcot követően minden lapja megszűnt. 
Ezután a kisebb nyomtatványok, kalendáriumok és néhány német lap kiadásával foglalt el 
magának jövedelmező területet, majd a politikailag a Határozati (később Balközép) Párt 
irányvonalát támogató lapok megjelentetésével teremtette meg a maga gazdasági és politikai 
bázisát. Gyulai Pál fanyalogva fogadta az új lap tervét: „Heckenast az új évben lapot ad ki, 
mellyet Pákh és Jókai fognak szerkeszteni. Valami néplapféle lesz, még maguk sem tudják mi, 
egy héten egy ív, rettentő olcsó. Félek, bajosan fog belőle valami kisülni.”11

A lap azonban, amelynek első száma 1854 márciusában jelent meg, váratlan sikert aratott. 
Az első számokat újra kellett nyomni, a példányszám végül 12 000 fölött állt meg, miközben 
a többi Pesten kiadott, nyolc magyar nyelvű lapnak és folyóiratnak összesen 5500 előfi zetője 
volt, és fontos, hogy az olvasók nem ugyanazon társadalmi rétegből érkeztek.12 Pákh Albert 
lelkesülten írta Kazinczy Gábornak:

„[…] ha látnád ezt a tarka névsort! Gróf, nemes ember, civis, gazda, szabó, csizmadia, doktor, 
bába, mosónő, inas, iskolásfi ú, ispán, minden van itt! Legcomplettabb az alsó középrend, a kék 
nadrágosok osztálya (…) Jókai Marci igen practicabilis ember, s napról napra szerelmesebb a 
vállalatba. Lapunk a legtávolabbi Trencsinekbe is eljár, s itt Pesten oly helyeken is jár az a 4–5 
kihordó, hol azelőtt csak madár járt – p. o. túl a Rókuson, a cigánysoron.”13

Sajnálatos, hogy viszonylag kevés az olyan néprajzi, folklorisztikai gyűjtés, amelyik 
körültekintő részletességgel kitér a mesélő, a néprajzi adatközlő háttér tudására, amely 
rögzíti házi könyvtárát, újságolvasói szokásait, feltérképezi jelentős olvasmányélményeit. Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc centenáriumának tiszteletére szervezett, nagyszabású 
országos gyűjtés útmutatója javasolta a gyűjtőknek, hogy mindig kérdezzenek rá arra, hogy 
az adatközlő milyen könyveket ismer, olvasott-e a szabadságharcról és annak hőseiről.14 Az 
adatokat hatszáz, az 1848/49-es események színhelyéhez közeleső helyeken gyűjtötték, és 
hatalmas anyag gyűlt így össze. Viszonylag kevés konkrét olvasmányélményt rögzítettek a 
gyűjtőfüzetekben, a válaszadók többsége ugyanis csak annyit mondott, hogy több történelmi 
könyvet és iskolai tankönyveket olvasott. Ritkán jegyezték le azt is, hogy mit. Többnyire az 
adatközlő már nem emlékezett rá pontosan. A következő olvasmánytípusok összegezhetők a 
gyűjtött anyag alapján: iskolás könyvek, tankönyvek; kalendáriumok; ponyvák; emlékalbumok; 
történeti munkák; szépirodalom és újságok. A megkérdezettek a következő újságokat említették 
meg: Pesti Hirlap, Néplap, Kis Ujság, Friss Újság, Vasárnapi Ujság, amelyeket általában a 
48-as körökben, gazdakörökben olvastak.15
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A 19. század második fele az az időszak, amikor az olvasás színterei kibővültek, a családi 
körben való olvasást kiegészítették, olykor fel is váltották a nyilvános – félnyilvános közösségi 
színterek (mint pl.: a kávéházak, kaszinók, társasági egyletek, olvasókörök, kölcsönkönyvtárak, 
fürdőkönyvtárak), igaz ezek használói többnyire középosztálybeliek, polgári foglalkozásúak, 
tisztviselők voltak, de ez a kör egyre inkább kiegészült a kispolgársággal, nem beszélve a városi 
és népkönyvtárak olvasóközönségéről. A nyilvános könyvtárak címjegyzékéből kirajzolódik a 
leginkább járatott hetilapok listája, ez pedig a következő: Vasárnapi Ujság, az Új Idők, A Hét 
valamint az élclapok: a Borsszem Jankó, Bolond Istók, Üstökös.16

A magyar nyelvű családi lapok közül képanyagával is kiemelkedik a Vasárnapi Ujság, 
mind a képek mennyisége, mind használatuk alapján. A lap szerkesztői igyekeztek elkerülni, 
hogy képeik olcsó utánközlések legyenek, eredeti, hiteles, hazai készítésű és vonatkozású 
illusztrációkkal dolgoztak, amelyek mennyisége lapszámról lapszámra fokozatosan nőtt. 
Huszka Lajos, Pollák Zsigmond Morelli Gusztáv, Rohn Alajos fametszetei, valamint   
kőnyomatai jelentek meg a lapban. A Vasárnapi Ujság számára is rajzoltak a számos más 
lapnak is dolgozó Jankó János, Keleti Gusztáv, illetve a kor neves festőművészei: többek között 
Barabás Miklós, Lotz Károly, Benczúr Gyula, Székely Bertalan. Az 1860-as évekre a rajzok a 
sajtó egyre hangsúlyosabb részévé lettek, az élclapokban tartalmi elemmé váltak, megteremtve 
ezáltal a sajtó egy újabb fontos munkatársát, a sajtógrafi kust. Ez idő tájt már fényképeket is 
felhasználtak, amiről fametszetet készítettek. Az 1880-as évektől a fotó is meghonosodott a 
lap hasábjain. 

A Vasárnapi Ujság huszonötödik évfolyama 1878-ban tipográfi ai változásokat hozott. 
Addig a különböző írások, cikkek és hírek a címektől eltekintve végig azonos betűtípussal 
jelentek meg, ezt követően többféle betűtípus váltogatásával dolgoztak. Az illusztrációk 
minősége is megjavult. A Vasárnapi Ujság volt az első olyan lap, amelynek egyik vonzereje 
és funkcionális része épp a számos, hetente 10–15 fametszetes kép volt. Szerkesztői ráéreztek 
a képriport műfajának sikerére, amely az aktuális eseményeket először rajz alapján, metszetek 
segítségével igyekezett életszerűvé varázsolni. Az illusztrált lapok nagy újdonsága volt a képes 
riportázs, amely az olvasóközönséget a történések színhelyéről küldött képek segítségével látta 
el friss információkkal az ország-világ eseményeiről. A kiindulópontot a helyszínen készített 
rajzok adták, aztán ezeket a vázlatokat komponálta meg a fametsző. Szerencsés esetben az 
események után akár egy héten belül kézhez kaphatták az olvasók az esemény képeit. 1883-ban 
a tiszaeszlári per fél éven keresztül foglalkoztatta és lendületben tartotta az újságot, kiküldött 
rajzolója, Ábrányi Lajos tudósított Nyíregyházáról. A helyszíni beszámolók érdekességének 
fölfedezése más rovatokra is kihatott, s jelentékenyen megnövekedett a lap eredeti anyagainak 
száma. 

Az újságképek gyakorta kikerültek a nagyobb nyilvánosság elé. Iskolák, egyesületek, 
kocsmák falait díszítették a kiadók által a rendszeres előfi zetőknek ajándékozott, évente egy 
vagy több alkalommal szétküldött, igényes kivitelű, általában kőrajzolatú vagy olajnyomatú 
műlapok, jutalomképek, amelyekkel aztán többnyire vándorárusok kereskedtek. Nevezetes, 
szenzációs események kapcsán a lapokat kitették a boltok kirakataiba, így történt ez például 
az 1867-es koronázás alkalmával, valamint Rudolf trónörökös és Erzsébet királyné halála és 
temetésekor is, ilyenkor olyanok is a Vasárnapi Ujság olvasóivá, pontosabban nézőivé váltak, 
akik egyébként soha nem vették e lapot a kezükbe. (1. kép)

Az olvasmányélmények hatását sok esetben akkor is nagy valószínűséggel feltételezhetjük, 
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ha azt a történet mesélője nem is árulja el. A 48-as néprajzi gyűjtés során egy pátyi gazda a 
koronázásról mondta a következőt a gyűjtőnek: „66 junius 18-án Ferenc Józsefet koronázták a 
Vérmezőn. A kádak televótak borral. Mikor megvót a ceremónia, a király végigsétált a drága 
szőnyegeken. Szórta a pénzt, a nép meg kapkotta, mert préda vót. Asztán a szőnyeg vót a 
préda. Az emberek meg belegöngyölöttek, hogy több jusson nekik. Ez a Vadas meg vett egy 
kést, oszt metélte a szőnyeget Tótról, oszt összevagdosta. De ezért nem lett megbüntetve, mer 
mindenki metélte, ahogy tutta.”17 A dátumhoz kötés is az írásbeliség hatására utal, az ún. népi, 
folklorisztikus időszemlélet nem évszámokban rendezi el az eseményeket, mindig valamilyen 
nevezetes eseményhez, uralkodáshoz, háborúhoz kötve viszonyít. A korabeli sajtó mellett 
a koronázás tiszteletére kiadott emlékalbum is beszámolt a ceremónia fontos részleteiről, 
többek között, hogy: „A magyar pénzügyminiszter lóháton ülve, két zacskóból arany és ezüst 
koronázási emlékpénzeket szórt a sokaság közé, mely a díszmenet után hagyományos szokás 
szerint neki esett a szőnyegül használt posztónak s azt késekkel feldarabolta emlékül.”18

Több gyűjtésben is szerepel, hogy a kádak tele voltak borral, olyan gazdagság volt, hogy 
az égből is pénz hullott. A centenáriumi gyűjtésekben többnyire a kiegyezés, az Osztrák- 
Magyar Monarchia időszaka, mint boldog békeidő jelenik meg. Az idő múlásával megszépülő 
emlékezésen túl, nem szabad elfelejtenünk, hogy a szabadságharcra és a kiegyezésre vonatkozó 
szóbeli hagyományok jelentős részét nem sokkal a II. világháború után jegyezték le, majd 
az 1960-as években, amikor a háborús veszteségek és a társadalmi-politikai változások nagy 

1. kép. „Utczai képek 
Budapestről a gyásznapok 
alatt. A király-utczából.” 
Vasárnapi Ujság, XXXVI. 
évf. 1889. február 10. 99
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terhet róttak a falun élőkre is, joggal érezhették úgy, hogy az ő életük sokkal nehezebb, mint 
nagyszüleiké volt. A két generációval idősebb ősöknek lehetősége volt az önálló gazdálkodásra, 
vállalkozásra, és – amit nagyon sokan szóba hoztak –, a pénznek értéke volt.

A továbbiakban azt szeretném bemutatni, hogy a Rudolf trónörökös temetése idején 
megjelent sajtófotóknak milyen szerepe lehetett a róla szóló történetek kialakulásában. Tény, 
hogy a trónörökösről már életében jól leírható „köz”-vélemény alakult ki, amelyben nagy 
szerepe volt a korabeli sajtónak. A kiegyezést támogató politikai körök tudatosan erősítették 
a trónörökös és a magyar politikusok közötti kapcsolatot. 1867 után sem hunyt ki a remény, 
hogy a magyaroknak egy „magyarabb” érzelmű királya legyen.19 Rudolfnak köztudottan jó 
kapcsolata volt az újságírókkal, nemcsak a bécsiekkel, hanem a magyarokkal is, a különböző 
politikai irányultságú, szemléletű magyar lapok egyaránt nagyon kedvező képet rajzoltak 
a trónörökösről.20 Az életében róla szóló magyar nyelvű híradások, újságcikkek jó része 
intellektuális ambícióival, tudomány- és kultúrapártolásával foglalkoztak, hangsúlyozták az 
újító eszmékkel való szimpatizálását, közvetlen modorát. Ismert a trónörökös jó viszonya, 
együttműködése többek között Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című sorozat 
szerkesztése kapcsán Jókai Mórral, aki több alkalommal Mátyás király méltó örökösének 
nevezte a trónörököst.21 Arra a tényre, hogy Rudolf trónörökös folklórhőssé vált és a magyar 
nyelvterületen meglepően gazdag a folklórja, a magyar folklorisztika hamar fölfi gyelt. 
Herrmann Antal már 1916-ban egy Ethnographia cikkben igyekezett összegyűjteni a Rudolffal 
kapcsolatos korabeli hagyományokat.22 Kálmány Lajos, aki a szakszerű néprajzi gyűjtések 
egyik úttörője volt a 19–20. század fordulóján a folklorisztika önálló tudományszakká válásának 
korában, fi gyelt fel arra, hogy Rudolf trónörökösről milyen sok történetet mesélnek, illetve 
hogy Rákóczi fejedelem mellett miként vált Rudolf is a magyar folklór örökéletű hősévé.23 A 
magyar néprajztudomány első nagy kézikönyvében, az 1930-as években íródott Magyarság 
néprajza sorozat Monda fejezetén belül külön alfejezetet szenteltek a Rudolf királyfi ról szóló 
mondáknak, a „halhatatlan, haláluk után is népük segítségére visszatérő hősök” között. A 
fejezet szerzője, Solymossy Sándor úgy vélte, Rudolf királyfi t sorsa predesztinálta arra, hogy 
a nép ne akarja elhinni halálhírét. Hiszen közismert volt, hogy kedveli a magyarok társaságát. 
A halála körüli titkolódzások pedig felkeltették a nép képzeletét is. Azt is megállapította, hogy 
a Rudolf-mondák országszerte föllelhetők, és típusokba foglalhatók.24

A II. világháború utáni magyar néprajztudomány egy ideig kerülte a Habsburgokkal 
kapcsolatos folklórt, mert politikailag nem volt kívánatos, de a 48-as centenáriumi gyűjtések, 
majd az azt követő folklorisztikai gyűjtések is a 20. század második felében számos Rudolf- 
történetet rögzítettek.25 

Ha összehasonlítjuk a magyar nyelvű Rudolf-folklórt az Erzsébet királynéról szóló 
történetekkel,26 nyilvánvaló, hogy az előbbi sokkal színesebb, gazdagabb. Rudolf népi hős, 
vele kapcsolatban jóval több a kiérlelt történeti mondaszöveg. Mondaköre több mondatípust 
foglal magába, nevéhez számos mondamotívum kapcsolódik. Folklórhőssé válása váratlan 
halálával kezdődött, a halála körüli számtalan rejtély megindította az emberek fantáziáját. A 
korabeli sajtó nagyon sokat foglalkozott az esettel, a trónörökös halála igazi hírlapi szenzáció 
volt. 1889. január 30-án halt meg, február 5-én temették el, egész februárban Rudolf élete és 
váratlan halála központi téma volt minden laptípusban. Születésének és halálának évfordulói a 
későbbiekben is apropót adtak a lapoknak, hogy alakját, tevékenyégét megidézzék.

A trónörökösről szóló folklórszövegek középpontjában, akármelyik típusról legyen is szó, 
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Rudolf tragédiája áll. Mindegyik történet életének egy mozzanatára koncentrál, életének egy 
fordulópontjára, ami a bukását okozza. Elkövet egy végzetes hibát, megsért egy társadalmi 
normát, és ez okozza pusztulását, szerencsésebb esetben száműzetését. Sorsa hatással van 
a magyarok helyzetére, ha egyszer visszatér, akkor ismét felragyog a magyarok csillaga, 
magyarázzák a mondamesélők. Szinte valamennyi Rudolf-monda erre az alaphelyzetre 
vezethető vissza. A történetmondók sokféleképpen mesélik és értelmezik Rudolf halálát.27 
A mesélők többnyire szerelmi bonyodalommal, rangon aluli házassággal, házasságtöréssel 
hozzák összefüggésbe a tragédiát, van, aki szerint lányrablás állt a háttérben. Vannak olyan 
folklórszövegek, melyek a császár hatalomféltésével indokolják a trónörökös halálát vagy a 
királyfi nak azért kellett meghalnia, elbujdosnia, mert szerette a magyarokat:

„Rudolf világgá ment bánatába, amiért Ferenc Jóska nem bánt jól a magyarokkal.”28 Jól 
ismert magyarázat az is – követve a történeti mondák bűn büntetlenül nem maradhat alapelvét 
–, hogy Rudolf halála az apját utolért isteni büntetés az aradi kivégzésekért. Az epikus hősök 
végzetét gyakran a szüleik által elkövetett bűnök okozzák. Már az 1850-es években megjelent 
az a jól ismert kortársi vélekedés – amely napjainkig fennmaradt –, hogy Ferenc Józsefnek 
majd 13 családtagjával kell bűnhődnie az aradi tizenhármak kivégzéséért, az isteni harag első 
jelének vélték gyermeke, Zsófi a halálát az 1857-es magyarországi látogatás alkalmával.29

„De a jó Isten megbüntette, mert fi a Rudolf is olyan halállal halt meg. Pezsgősüveggel 
verték agyon egy kocsmában, mer nem szerette a Vecsera Máriát.”30 A kortársak szerint a 
trónörökös összeroncsolt koponyája adott okot arra a hamar szárnyra kapott tévhitre, hogy 
puskatussal vagy pezsgősüveggel ütötték fejbe.31

A Rudolf-folklór formálódásában az olvasmányélményeknek, nem utolsósorban a korabeli 
képes tudósításoknak fontos szerepe lehetett. Mind a híradásokban, mind a néprajzi gyűjtések 
történeteiben fontos kérdés, hogy abban az esetben, ha Rudolf öngyilkos lett, vajon megkapja, 
megkaphatja-e a végtisztességet. A történeti munkákból tudjuk, hogy ez valóban gondot 
jelentett a bécsi udvarnak, és az öngyilkosságot a hivatalos jelentés kóros agyi elváltozásokkal 
magyarázta, tehát végső soron betegség okozta a halált – hangsúlyozta az orvosi szakvélemény 
–, így keresztény trónörökösként méltón el lehetett temetni. 

Egy Rudolf haláláról szóló folklórközlés is felveti, hogy amiért Rudolf öngyilkos lett, nem 
akartak neki harangozni.

„Vót egy apát plébános, nem akart engedni harangoztatni. Akkor a közös tisztek a lakásán 
küldöttségileg ráerőszakolták, hogy muszáj volt harangoztatnia.”32

A kétkedés, hogy Rudolf nem halt meg, csak elbujdosott, száműzték, bebörtönözték, már 
a halálhírének bejelentése nyomán lábra kapott, hiszen a trónörökös fi atal volt, a magyarok 
sokat reméltek leendő uralkodásától, várakozással tekintettek a jövőbe, és a tisztázatlan 
körülmények a halála körül, mind gyanakvást ébresztettek az emberekben, és ezt a korabeli 
tudósítások el is mélyítették. „Viaszból kiformálták, mintha ő lett volna, eltemették, de ő élt.”33

Ha nem őt temették el, akkor nem is halhatott meg, akkor valahol él, és ha tud és szükség 
lesz rá, akkor vissza fog jönni.

„[…] Valami szigeten ét sokájig. Ecceribe, ugyis aszongyák, hogy Rudolf mégeccer 
előgyün...”34

Rudolfból így egy csapásra vált visszatérő hős.35 Egy mondaváltozat szerint a háború 
kitörésekor hazasürgönyzött az apjának, hogy

„– Köllök-é?
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Az apja visszateregrafálta(!):
– Ha eddig mögvótunk nálad nélkül, 

majd csak átvergődünk ezön a soron a 
magunk embörségibül is. De ha akarsz, 
gyühecc.”36

A magyar folklór halhatatlan és visszatérő 
hőseinek – mint például Mátyás király 
vagy Rákóczi fejedelem – történeteiben jól 
ismert motívum, hogy álruhában tűnnek föl 
a nép körében, igazságot tesznek, valami jó 
cselekedetet visznek végbe. Rudolfot is az 
ország legkülönbözőbb helyein vélték látni, 
felbukkanni, olykor még az 1960-as évek 
gyűjtéseiben is olvashatunk arról, hogy az 
adatközlő nagyszülei miképpen vendégelték 
meg az álruhás királyfi t.37 Hol ablakos tót-
ként járja az országot, de fehér keze, tiszta 
ruhája, nagy üvegvágó gyémántja elárulja,38 
hol kubikusként dolgozik a munkásokkal.39 
Olykor leleplezi, hogy a szegényes vadász-
ruha, darócruha alól kivillan a drága aranyos 
mente.40

A Rudolfról szóló orális hagyomány 
megismeréséhez izgalmas adatokkal járult 
hozzá Pisztora Ferenc, aki egy sajátos 
forrástípust41 tárt föl. Az 1867–1925-ig 
terjedő időszak pszichiátriai kórrajzaiból 

igyekezett összegyűjteni azokat a téveszméket, amelyek Rudolffal kapcsolatban a betegek 
tudatában éltek.42 A pszichiátriai kezelés alatt állók történeteiben a Rudolf mondakör 
jellegzetes típusaira ismerünk rá. A Rudolffal kapcsolatos téves eszmék tartalmi szempontból 
ugyanúgy két téma köré fonódnak, akárcsak a folklórszövegek. Az egyik csoportot a Rudolf 
magánéletével, szerelmi kapcsolataival, kalandjaival kapcsolatos történetek adják, a másikat 
pedig azok, melyek politikai karrierjével függnek össze, melyben visszavárják, melyben az 
élet jobbra fordulását remélik tőle. A betegek történeteiben is az a leggyakoribb motívum, 
hogy Rudolf nem halt meg, csak a viaszbábuját temették el, álruhában jár-kel a világban, és 
amikor szükség lesz rá, visszatér. A betegek közül sokan ismerősüket azonosították Rudolffal. 
A folklórszövegekben is megtalálható motívum, hogy a legkülönbözőbb történeti személyeket 
vélték Rudolf reinkarnációjának. A 19–20. század fordulójának kórrajzaiból a korszak 
közgondolkodására, véleményformálódására is tudunk következtetni.

Az emberek nem tudták, de nem is akarták elhinni Rudolf halálát. „Mindig várták vissza, 
hogy él, hogy visszajön. Hogy mást temettek el, hogy gipszből lett csinálva.”43 Úgy vélem, 
hogy azt az elképzelést, hogy Rudolf helyett egy gipsz- vagy viaszbábút temettek el két dolog 
is erősítette. Egyrészt halotti maszkot készítettek Rudolfról, ez az újságokban is megjelent, 
és a kép mély hatást gyakorolhatott az olvasókra. Másrészt Rudolfot nyitott koporsóban 

2. kép. Rudolf trónörökös a ravatalon.
Roskovics Ignác rajza. 

Vasárnapi Ujság, XXXVI. évf. 1889. február 10. címlap
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ravatalozták föl, koponyájának roncsolódásait, melyeket a lövés okozott, viasszal tüntették el, 
ettől az arc természetellenes, furcsa sárgás színt kapott, erre is kitért a sajtó.

Ha a Rudolf haláláról szóló híradásokat összevetjük, legyen szó politikai lapokról (pl. 
Politikai Ujdonságok 1889. február 6.; Fővárosi Lapok 1889. február 1.; Nemzet 1889. február 
2.; Pesti Napló 1889. február 5.) vagy a képes családi lapokról, szöveganyagukban nem 
különböztek egymástól annyira, hiszen híradásaik forrása sokszor ugyanaz volt, – nagyon 
általános gyakorlat még ekkor a külföldi lapokból való átvétel, fordítás, legyen szó híranyagról, 
szépirodalomról, útleírásról vagy akár anekdotáról – de képhasználatukban különböztek. A 
Vasárnap Ujság fontosnak tartotta, hogy rajzolókat küldjön Bécsbe, akik képes tudósítással 
jelentkeztek a temetésről. A „Vasárnapi Ujság, melynek a megboldogult trónörökös rendes 
olvasója volt s melynek példányai gondosan össze voltak gyűjtve dolgozó szobájában, két 
művész munkatársát, Feszty Árpádot és Roskovics Ignáczot kérte meg a Bécsbe menetelre, 
hogy a végtisztességtétel jeleneteiből e lap számára vázlatokat készítsenek. (2–3. kép) Szíves 
készséggel vezették be őket hétfőn az udvari kápolnába, a hol a lelkészek épen akkor végezték 
a beszentelést. A ravatal körül osztrák udvari és magyar királyi testőrök állottak.”44

Sokakban már az is gyanakvást kelthetett, hogy a ravatal túl magas volt. „A bécsi ravatalon 
nem Rudolf teteme volt. Nagyon magas volt a ravatal, hogy ne láthassák a testét. Akik látták 
nem ismertek rá.”45 

A temetési előkészületek kapcsán A Vasárnapi Ujság kínos pontossággal adott hírt a 
trónörökös arcvonásainak ijesztő elváltozásáról. (4. kép)

„A trónörökös arcza, ha hozzá vesszük azt is, hogy az utóbbi időkben borotválkozott, 

3. kép. Rudolf trónörökös ravatala a bécsi udvari kápolnában. 
Feszty Árpádnak Bécsben 1889. február 4-én fölvett rajza. 
Vasárnapi Ujság, XXXVI. évf. 1889. február 17. 116–117
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4. kép. Vasárnapi Ujság, XXXVI. évf. 1889. február 10. 97
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nagyon elütött az élő arczától, melyet nálunk barátságos, szelid kifejezésével kiki szivébe 
vésett, ha csak egy izben látta is. Alig lehetett a halottban ráismerni a »mi Rudolfunkra« amit 
talán a bebalzsamozás s az arczára alkalmazott vékony rizspor-behintés is okozhatott. Jobb 
halántékán látható volt az a kis sebhely, melyen a gyilkos golyó beröpült. Roskovics jobb 
oldal felől állva készitette el a vázlatot, melyet mint ily körülmények közt, fölötte becseset, 
a maga eredetiségében mutatunk be olvasóinknak. A rajz az arczon végbement átváltozást is 
hiven tükrözteti vissza s az, a ki a trónörököst csak életében s tán épen beszélgetés közben 
látta s élénken emlékezik vissza reá, alig fog benne rá találni a mindnyájunk által oly jól 
ismert arczra. De akik abban a szomoru szerencsében részesültek, hogy őt elhidegülve, merev, 
mozdulatlan vonásokkal lássák a ravatalon, azok első pillanatra rá fognak ismerni a »meghalt« 
Rudolfra, mert a rajz hű mása ekkori vonásainak. Egyébiránt a trónörökös arcza már életében 
is igen megváltozott az által, hogy szőke szakállát egészen levette...”46 

A lap szabadkozik, hogy ilyen képet még nem közöltek a trónörökösről, ezért tesznek 
közzé három, nem sokkal a halála előtt, 1889-ben készült képet, amelyeken már szakáll nélkül 
látható a trónörökös. (5. kép)

Úgy vélem, hogy a lap szerkesztői nagyszerűen ismerték fel, hogy a rendkívüli helyzetek, 
események kapcsán mikor és hogyan kell a közönség szenzációigényét kiszolgálni, úgy 
tudtak tudósítani, ahogy ezt a technikát később a 20. századi bulvárlapok kifejlesztették 
és tökéletesítették. Rudolf, egy keresztény európai nagyhatalom trónörököse tisztázatlan 
körülmények között halt meg, feltehetően öngyilkos lett, akinek rossz volt a személyes 
kapcsolata az apjával és politikai kérdésekben is nagyon különböző nézeteket vallottak, aki 
mind gondolkozásában, mind életvitelében kirítt a bécsi udvar világából, tehát halálának 
valamennyi körülménye igazi hírlapi szenzáció volt egy olyan korban, amikor még valójában 
nem létezett bulvársajtó. A Vasárnapi Ujság a hihetőség igényével úgy taglalta a szenzációs 
eseményeket, hogy az olvasóban egyszersmind bizonyos kételyeket tudott ébreszteni, fenn 
tartva így a bizonytalanságot és az érdeklődést is. 

„Annak a félhivatalos szinezetű verziónak, hogy szivszélhüdés érte, daczára, hogy ujra 
meg ujra erősítették, csak kétkedve adtak hitelt. Hiszen oly ifju volt, csak most mult 30 éves, 
s oly erős, edzett. Egy izületi bántalmat kivéve, de a melyből teljesen kiépült, alig volt beteg 

5. kép. Rudolf a ravatalon. 
Kallós Oszkár felvétele, 1889. 

közli: Brigitte Hamann: Rudolf. 
A trónörökös és a lázadó. 
Árkádia, Budapest, 1990
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életében. Az ilyenhez hogy merne nyulni a halál magától? Csak akkor mer, ha küldik vagy 
híják.”47 

A trónörökös halála kapcsán a lap a legváltozatosabb elméleteket sorakoztatta fel. A híreket 
lebegtették, látszólag cáfolták, de teljesen el nem vetették e feltételezéseket, a hitelességet 
pedig az események kínos részletezésével, pontosításával, szemtanúkra, tudósítókra való 
hivatkozással, képekkel igyekeztek fenntartani.

„Egész életében egyszer, három év előtt, mikor Prágából Bécsbe utazott rebesgettek valami 
merénylet félét. Az is a lapok feltünési viszketegségének bizonyult, mert a vizsgálat kiderítette, 
hogy a külön vonat ablakán azt a golyó nagyságu lyukat, melyre a merénylet hirét alapították, 
egy tíz éves fi ucskának véletlenül odarepült parittyaköve okozta. (…) Rebesgették azt is, hogy 
baleset érte, fegyvere véletlenül elsült a vadászaton, azt is hogy orvvadász lőtte le, azt is, hogy 
megmérgezték, azt is, hogy maga vetett véget ifju életének.”48

A trónörökös halála kapcsán különösebb szerkesztés nélkül, valószínűleg a szerzett 

6. kép. Vasárnapi Ujság, 
XXXVI. évf. 1889. 

február 24. 132
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hírek időrendiségét követve sorakoznak a különböző forrásból szerzett információk a halál 
körülményeiről, valamint a temetés előkészületeiről, majd lefolyásáról. Szinte összeolvadva 
követik egymást a legkülönbözőbb forrású és műfajú szövegrészek: például az uralkodói 
pátens szövege a halálesetről, a gyászbeszédek, többek között Jókai Móré. Ezt követik – 
illeszkedve a Vasárnapi Ujság profi ljához – olyan tudományos ismeretterjesztő írások, 
amelyek valamiképpen kapcsolódnak az elhunythoz. Például leírás a görgényi havasokról, 
ahol Rudolf szívesen vadászott vagy a bécsi kapucinusok templomáról, a Habsburg család 
temetkező helyéről, ezeket az írásokat színesítik az olyan műfajilag leginkább anekdotának 
tartható narratívák, amelyeket oly szívesen közöltek a képes családi lapok és az uralkodóház 
különböző nevezetes napjai alkalmából készült emlékalbumok is. (6. kép)

Rudolf rejtélyes halála, halálának furcsa körülményei évtizedekkel később is foglalkoztatta, 
foglalkoztatja mind a mai napig a sajtót. Két momentumra szeretném ezzel kapcsolatban 
felhívni a fi gyelmet. 1923-ban az Ujság című lap kiadványaként jelent meg Mayerlingi tragédia 
címmel az a kis kötet, amely az első olyan magyar nyelvű kiadvány, amely a Vecsera Máriával 
való titkos szerelem forrásait tárja az olvasók elé. A másik, hogy 2009-ben, a haláleset 120 
éves évfordulóján az interneten és a nyomtatott sajtóban számtalan írás jelent meg a halál 
tisztázatlan körülményeiről.49

Írásomban arra szerettem volna rámutatni, hogy az illusztrált sajtó kutatása nem csak a 
sajtótörténetnek, a művészettörténetnek, a művelődéstörténetnek, hanem a szövegfolklorisztikai 
kutatásoknak is fontos forrása lehet. Rá akartam világítani arra, hogy a sajtóképek hatása miként 
érhető tetten a trónörökösről szóló, típusokban és változatokban gazdag orális hagyományban. 
Rudolf a magyar folklórban a halhatatlan, visszatérő hősök panteonjába került, tisztázatlan 
halála örökre kétségeket hagyott hátra, amely számos elképzelésre, magyarázatra ad 
lehetőséget. Ahogy egy 1964-es korondi gyűjtésben olvasható és cikkem címében is szerepel: 

„De ez csak úgy vót formailag a halál megcsinálva, de ő elment volna valahová, [és] élt 
valahol,”50 él valahol, ha máshol nem, a róla szóló történetekben.
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ILDIKÓ LANDGRAF

THE INFLUENCE OF THE ILLUSTRATED PRESS 
UPON THE FOLKLORE OF THE 19TH C. HABSBURGS

ABSTRACT

THE MEDIA OF THE SECOND half of the 19th century was previously mainly researched by Hungarian folklore 
scholarship to fi nd various texts and quasi folk materials in different genres (songs, tales, anecdotes). Investigating 
the folklore of the members of the Habsburg dynasty and the heroes of 1848, the author tries to retrace the paths of 
the infl uence of written culture, of political representation meant for the broad public, the tools of court propaganda 
including popular papers and calendars published from the end of the 18th century. With their useful information 
and practical advice the latter were directed at the lower strata of society. Several of their goals and educative tasks 
were taken over later by the family magazines in the second half of the 19th century. The studied age witnessed 
the transformation of reading habits. The author focuses her research mainly on the post-1867 entertaining family 
papers in the Hungarian language. She examines the pictorial reports of events covered by the press such as the 
monarch’s visits, the coronation in 1867, the untimely deaths of heir to the throne Rudolf and Queen Elisabeth, 
the Millennium festivities. The readership of the family papers was far wider than that of political or special 
professional periodicals, which is manifest in the themes, the language and the usage of illustrations as well. Family 

18_landgraf.indd   30318_landgraf.indd   303 2014.09.09.   15:172014.09.09.   15:17



304

papers addressed the entire family, men and women, old and young. In the studied period this group of press organs 
included Képes Családi Lapok, Ország Világ and Vasárnapi Ujság [family picture magazine; country and world; 
Sunday paper] whose subscriber lists also reveal their socially broad reading public. Their success was to no little 
extent due to the editors’ recognition of the importance of pictures. When sensational events had happened, the 
illustrated papers were put up in the shop windows. So it was after the coronation and the death of Rudolf and Queen 
Elisabeth. On such occasions those who had never took the paper in hand also became readers of the Vasárnapi 
Ujság articles and illustrations. One of the appeals and functional asset of this weekly was the many woodcuts. The 
editors realized the attraction of visual reports rendering the events more lifelike through the woodcuts based on 
drawings. The impact of the pictorial press coverage mainly of two events – the coronation in 1867 and Rudolf’s 
death in 1889 – upon the historical legends and recollections recorded by 20th century folklore researchers is to be 
proven in the presentation. As regards the coronation, the infl uence of pictures survived most palpably in stories of 
strewing commemorative coins. Among the Rudolf-related stories the most persistent type claims that the pretender 
did not die but somebody or a wax fi gure was buried in his place. The presentation aims to prove the effect of press 
illustrations on oral tradition through the analysis of folklore texts concerning the coronation as well as the death 
and burial of Rudolf.
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