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,,Mi is hát az a magyar nemzet, az a magyar nemzetiség? Ezek mind rebel
lisek voltak, és azok is maradtak, akiket meg kell semmisíteni, mindenképpen 
örökké ártalmatlanná kell t enni . . . " l — nyilatkozta az orosz segítséggel visz-
szaszerzett hatalom birtokában Felix Schwarzenberg herceg, miniszterelnök, 
mintha a dunai birodalom belső békéjének megteremtéséhez egyetlen okosabb 
és politikailag hatásosabb alternatívát sem lehetett volna kimódolni, csak a 
bosszút. Ez az óriási földbirtokkal rendelkező, vagyonához és rangjához illően 
dölyfös, ellenállást, ellenvéleményt nem tűrő katona és diplomata, akit a 
ruletten és a nőkön kívül legfeljebb a pisztránghorgászat, az anatómia és a misz
tika kötött le behatóbban, s akiben a kortársak a felette nagy orrán kívül sem
mi kiemelkedőt nem találtak, elnyerte Ferenc József korlátlan bizalmát és tisz
teletét. Schwarzenberg kivételes energiájú arisztokratának tűnt a szemében, 
hiszen előkészítette trónra lépését, megszerezte az orosz katonai segítséget, el
rendelte nevében a bécsi, a magyarországi és az itáliai megtorlásokat s felvá
zolt neki egy 70 milliós, Habsburg uralom alatt álló Német Szövetséget, amely 
gazdaságilag felzárkózhat Nyugat-Európához, s a védővámok ellenére is élet
képes közönséget jelentene. Mindezt akkor, amikor a dinasztia éppen elkerülte 
a bukást. Az ifjú uralkodó egyetlen hozzátartozója, egyetlen rokona sem tudta 
túlszárnyalni a herceg puszta voluntarizmust leplező eltökéltségét, s nem érte 
utol nagyhatalmi állást ígérő fantáziája szárnyalását sem. Ez az oka a miniszter
elnök korai halálát is túlélő, Ferenc Józsefre gyakorolt rendkívüli befolyásá
nak. Eredetileg Karl Ludwig Brück, könyvárusból és a trieszti Lloyd Társaság 
alapítójából osztrák kereskedelmi miniszterré emelkedett német polgár nevé
hez fűződik a „mindenki közös közép-európai hazája" célkitűzés, amely a ho
mogén piaci és gazdasági bázison nyugvó nemzeti és társadalmi egység meg
teremtését szorgalmazta. Schwarzenberg népképviseletet kizáró, erős központi 
hatalommal rendelkező, a dinasztiának Itália és Magyarország feletti uralmat 
biztosító Német Szövetséget képzelt el és politikai, gazdaságpolitikai intézke
déseit ennek a célnak rendelte alá.2 A miniszterelnök a fiatal uralkodó határ
talan bizalmára, a hadseregre, a hivatalnoki karra és a katolikus egyházra tá
maszkodva kezdte el egységteremtő törekvéseit, és szándékai valódiságát iga
zolta az úrbéri viszonyok magyar példát követő újrarendezése — uralkodói 
kegyként feltüntetve —, a belső vámhatárok eltörlése, a dohánymonopólium 
bevezetése, az 1851. augusztus 21-i császári kéziratok és a Szilveszteri Pátens 
előkészítése, a Poroszországra kényszerített olmützi egyezmény, a II. József 
alatt már kudarcot vallott germanizáció újrakezdése és más adminisztratív in
tézkedések. A magyar hivatalokat elárasztották a dinasztiahű német, vagy cseh 

1 Anton Mayr-Harting : Der Unte rgang . Ös te r re ich-Ungarn 1848—1822. Wien-München , 1988. 131. o. 
2 Herbert Matis: Leit l inien der ös ter re ichischen Wirtschaftspol i t ik . I n : Die H a b s b u r g e r m o 
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alkalmazottak, támadás indult a nemzeti hagyományokhoz szilárdan ragasz
kodó protestáns egyházak, sőt a katolikus vallási vezetők egy része ellen is, és 
az egész országot határokon túli helyőrségből származó ezredek szállták meg. 
Aligha sikerült volna megkötni a kiegyezést, ha Schwarzenberg életben marad 
— 1800-ban született — hiszen éppen a miniszterelnök fosztotta meg az ural
kodót a lojális, vagy megnyerhető befolyásos társadalmi csoportok támogatá
sától a gyűlöletet ébresztő bosszúval, a közjogilag egységes magyar állam ré
szekre szakításával, a nemesség hivatali egzisztenciájának megszüntetésével, a 
nemzetiségeknek megadott jogok visszavonásával, a kaszárnyákat erődként hasz
náló idegen katonák jelenlétével.3 Hiába vitatta a 70 milliós birodalom megte
remtésének lehetőségét Joseph Radetzky tábornagy; hiába minősítette illuzóri
kusnak az Itálián és a Német Szövetségen belüli osztrák szupremáciát az 
Oroszországtól függő, másodrendű katonai szerepre hivatkozva,4 Ferenc József 
nem tudott, nem akart lemondani a nagyszabású tervről. Minden eléterjesztett 
bel- és külpolitikai kérdést a nagyhatalmi célokat követő hadvezér szemüvegén 
át vizsgált, miközben vak maradt a haditechnikai újdonságokkal szemben a 
technikai forradalom idején, eltökélten takarékos, amikor a 70 milliós biroda
lom megteremtéséhez nélkülözhetetlen eszközt, a hadsereget fejlesztenie kellett 
volna, s érzéketlen a nemzetiségi kérdésekkel szemben a nemzetiség évszázadá
ban. Ugyanakkor könnyen bocsátkozott kockázatos, végső soron a dinasztia 
uralmát is veszélyeztető külpolitikai kalandoíkba, tekintet nélkül a feleslege
sen feláldozott emberéletekre és feleslegesen kiadott összegekre. Gróf Andrássy 
Gyula szókimondó, s az uralkodói méltóságot csak kötelező formalitásokban 
elismerő arisztokrataként rótta meg az állandó közép-európai kül- és katona
politikai bizonytalanság megszemélyesítőjét, Ferenc Józsefet, például a krími 
háború idején elkövetett súlyos tévedéséért. Az 500 millió forintot elnyelő 
mozgósításról, illetve a dinasztiát megsegítő Oroszország elleni fellépésről 
visszafogottan is megsemmisítő ítéletet mondott : „ . . . Oly összeg ez, mely 
elégséges volt volna az egész birodalom minden részét vasút- és csatornaháló
zattal ellátni. És mi lett az eredmény?. . . E harcban minden hatalom nőtt, még 
a legyőzött is. csak Ausztria nem. Franciaország, mely annyi belviszály és kor
mányváltozás következtében befolyásának nagy részét elveszíté, nagy befo
lyást és dicsőséget aratott. Anglia kisebb mértékben, de mégis osztozott szövet
ségese dicsőségében. Piémont az olasz királyságnak vetette meg alapját rész
vétele által. Mit nyert Ausztria újabb adósságokon kívül, világosan bizonyítja 
azon körülmény, hogy azóta közel határai mellett minden hatalomnak van 
befolyása, csak az osztrák birodalomnak nincs . . . "5 A 70 milliós birodalomról 
szövögetett célok és az európai realitások közötti ellentét a 350 millió forintot 
felemésztő 1859-es észak-itáliai kudarc után minden tapasztalt politikus előtt 
világossá vált.6 A felismerés súlyát jelzi, hogy a solferinói csatavesztést köve
tően például báró Jósika Samu, a volt erdélyi udvari kancellár figyelmeztette 
gróf Bernhard Rechberg külügyminisztert, hogy az aggasztó magyarországi 
belpolitikai helyzetet csak egyetlen módon lehet lecsendesíteni: a tíz esztendő 
óta fennálló rendszer „teljes elejtése" révén. A hosszú beszélgetés közben a 
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feltétlen dinasztiahű Jósika nyíltan megkérdezte: „Hiszi-e ön, hogy a Monar
chiát ezentúl absolutisticus módon lehet kormányozni?" A válasz így hangzott: 
„Nem, mert meg vagyok róla győződve, hogy a mint az absolutismus mindenütt 
forradalomhoz vezetett, nálunk is oda vezetne."7 Hasonló véleményt adott 
Dessewffy Emil gróf Rechberghez küldött táviratában: „Nagyméltóságod tel
jesen meg lehet róla győződve, hogy ha III. Napoleon császárnak négy-öt héttel 
ezelőtt conveniál a forradalom színhelyét Magyarországba áttenni, itt azonnaľ 
lázadás tör ki, a mely a legrövidebb idő alatt a legnagyobb mérveket öltötte 
volna. A császári hivatalnokok legnagyobb része megszökött volna, egy másik 
részét szétkergették vagy agyonütötték volna . . . " A baj elhárításra alkalmas 
egyedüli eszközként a Schwarzenberg herceg által kialakított, német hegemó
niára törő politika feladását javasolta. Rechberg felkereste a döblingi intézet
ben tartózkodó gróf Széchenyi Istvánt is tanácsot kérve, sőt Deák Ferencet is 
Bécsbe hivatta, aki kifejtette előtte az ötvenes évek derekán kialakított állás
pontját: követelte a magyar alkotmány visszaállítását, a kormányhatalomnak 
a pragmatica sanctio értelmében való gyakorlását, az ország integritásának a 
helyreállítását, a megyei közigazgatás újbóli bevezetését és az idegen hivatal
nokok eltávolítását.8 

Az uralkodó azonban sem diplomataként, sem politikusként, sem államférfi
ként nem volt ura az eseményeknek, hiszen a háborút épp oly hirtelen zárta le 
az európai kormányok teljes meglepetésére, mint ahogyan elkezdte. Szüksége 
volt ugyan a Német Szövetség hadseregének, a Bundesheernek a támogatására, 
de nem ismerte fel Poroszország növekvő erejét, s úgy kezelte kormányát, mint 
Metternich tette; kíméletlen abszolutizmusával eltántorította Ausztria mellől 
a Dél-Németország politikáját befolyásoló polgári rétegeket, végül elküldte 
Berlinbe Albrecht főherceget, hogy készítse elő a Rajna elleni közös felvonu
lást, de még a megegyezés előtt megüzente Piemontnak a háborút. Poroszor
szág nem fogadta el a megkérdezése nélkül hozott döntést, s megtagadta a 
segítséget. A Német Szövetség többi állama is a tartózkodást választotta, így 
Észak-Itália mellékhadszíntérből főhadszíntérre változott. A francia sikerek 
azonban felrázták a német közvéleményt, s Vilmos, a porosz régensherceg 
nagyobb segítőkészséget tanúsított: a magentai csata után mozgósította a had
erejét és június végén elindult a Rajnához. Ferenc József azonban július 12-én 
váratlanul megkötötte a villafrancai fegyverszünetet.'1 A katonai vereség és 
Lombardia elvesztése politikai válságot idézett elő, amelynek az uralkodó leg
több tanácsadója áldozatul esett, s a központi hatalom meggyengülése lendüle
tet adott a magyar nemzeti törekvésnek is. Mind a forradalomtól való rettegés, 
mind a németországi porosz befolyás növekedésének a lehetősége felerősítette 
Ferenc József legszűkebb, elsősorban katonákból álló tanácsadóinak a hang
ját. A birodalom vezetése legfontosabb célul a Német Szövetségen belüli hege-

7 Deák Ferencz beszédei, (összegyűjtötte Kónyi Manó) 1—6. k. Budapest, 1886. II. k., 199—200. o. 
A Beszélgetés 1859. június 28-án zajlott le. 

8 Deák Ferencz beszédei. II. k., 193., 196—197., 207., 214. o. 
9 Vilmos, porosz régensherceg 1859. július 14-i levele Ferenc Józsefhez. Quellen zur deutschen 
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Nach archivalischen Quellen. Prag, 1877. 297. o. Ugyanakkor a pénzügyminiszter Brück a követ
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mönia megerősítését tűzte ki, s ennek rendelte alá belpolitikai intézkedéseit is. 
Albrecht főherceg az uralkodó melletti teljes szolidaritásra szólította fel a 
Habsburg-család tagjait, a hadsereget pedig a hazát megtestesítő főhercegi 
família, az uralkodóház engedelmes szolgálatára kötelezte.10 Ferenc József 
továbbra is szuronyokkal legitimálhatta a hitelét veszített abszolutizmust, ki
téve a centralizált hatalom társadalmi bázisát, a németeket, az általános gyű
löletnek, majd a nemzetközi bankházak által kikényszerített Októberi Diplo
mával, illetve a szláv föderalisztikus kísérlet után a Februári Pátenssel ismét 
a német centralizmushoz tért vissza. A dunai birodalom nemzetközi tekintélyét 
sújtotta a hatvanas évek elején „pénzügyi Solferino"-nak nevezett óriási 
államadósság is, amely 1863-ra elérte a két és fél milliárd forintot, az éves ka
matteher a 113 millió, a földbirtokosoknak a jobbágyfelszabadítást követő kár
talanítása pedig az évi 520 millió forintot, miközben az évi állami bevételek 
csak 500 milliót tettek ki 1859-től 1863-ig. A végletek között ide-oda kilengő 
politika, a pénzügyi gondok — amiről a csípős nyelvű gróf Eugen Kinsky, az 
angol-osztrák bank egyik alapítója állította, hogy Marokkó könnyebben hozzá
jut a kölcsönökhöz, mint Ausztria —, a növekvő adóterhek, az általános elé
gedetlenség ismét szembeállította az 1848-ban udvari intrikákkal egymásra 
uszított, majd a megtorlással lecsendesített nemzetiségeket. Ferenc József ezzel 
a háborútól és az abszolutizmus látszategységétől megrendült birodalommal 
készült megvalósítani a valóságos német egységet.11 A terveit akadályozó gon
dok miatt ugyanakkor közelednie kellett a magyarokhoz. Magához rendelte 
Deák Ferencet, aki az adósság megosztása, a magyarországi nemzetiségi körze
tek magyar államtól való elszakítása, az önálló magyar hadsereg felállításának 
tilalma és a közös ügyek rendezésének javaslata hallatán kétségesnek tekin
tette a párbeszédet. Ezt írta az audienciáról: ,, . . . Sokan azt hiszik: megszűnt 
a tizenkét évi absolutizmus, alkotmányosság lépett helyébe, most már jól fog 
menni minden. De barátom: az a tizenkét évi absolutismus megrontotta az 
állam organicus életének minden műszereit, elköltötte három vagy talán több 
generációnak jövedelmét, kizsarolta az életerőt, földhöz verte az ipart és keres
kedést. Most már az alkotmányosság sem képes az utófájdalmakat elhárítani, 
az elveszett erőt visszateremteni.. . . Kérdezed: mi vár tehát reánk? Azt a jó 
Isten tudja, ember még valószínűleg sem képes megjósolni. Könnyen, igen 
könnyen meglehet: bomladozása, szétmállása Magyarországnak is, a biroda
lomnak is. . . ."12 

Másfél hónap múlva, a Februári Pátens kiadása után, Deák még sötétebben 
látta a jövőt, hiszen az uralkodó nyílt parancsa megfosztotta a magyarokat 

10 „Dies sind die Grundsätze, unter denen das Haus Österreich druch vier Jahrhunderte stark 
geworden, geblüht hat und die älteste und angesehenste Familie Europas geworden ist. Würden 
diese Grundsätze, diese Basis seines Bestehens verlassen, so muss es ver- und zerfallen gegenü
ber seiner zusammengewürfelten Völkerfamilie, deren einzigens Bindemittel so oft (und auch 
jetzt wieder) das Haus und dessen Armee waren; gegenüber den demokratischen, alles 
nivelliereden Tendenzen der Jatztzeit. . . " Heinrich von Srbik: Aus Oesterreichs Vergangenheit. 
Von Prinz Eugen zu Franz Joseph. Salzburg, 1949. Erzherzog Albrecht zu Franz Graf Folliot de 
Crenneville. 10. 2. 1861. 133—138. o. 

11 1859. november 10-én, Schiller halálának 50. évfordulóján ismét hivatalosan hangzott fel 
Bécsben a német egység megvalósításának terve. Dr. Viktor Bibi: Der Zerfall Österreichs. II. 
Band. Von Revolution zu Revolution 1848—1818. Wien—Berlin—Leipzig—München, 1924. 270—271. o. 

Ausztria államadósságairól Charmatz: i. m. 61—62. o. Deák Ferenc 1861-ben 1500 millió, külföldi 
bankoktól kapott kölcsönösszegről tett említést, más, belföldi bankok által adott kölcsönök 
mellett. Deák Ferencz beszédei II. k., 305. o. Az állami bevételekről adatokat közöl: Josef 
Wysocki (Hohenheim) : Die österreichische Finanzpolitik. In : Die Habsburgermonarchie. I. k. 
100. o. 

12 Deák Ferenc levele sógorához 1861. január 9-én. Deák Ferenc beszédei. II. k., 304—308. o. 
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attól, hogy az adósság vállalása és a hadügyi engedmények ellenében az ország 
visszanyerje alkotmányos szabadságát és területi integritását, a parlamentnek 
felelős kormányát s a gazdasági felvirágzást előmozdító törvények megalko
tásának lehetőségét. 

Andrássy Gyula az önkényuralom felújítása elleni elkeseredett küzdelemben 
nem annyira a Pátens konkrét hazai következményeiből indult ki, mint azt 
Deák tette, mint inkább a szabad alkotmány Lajtán túli híveihez csatlakozva 
a katasztrofális osztrák kül- és belpolitikát ostorozta, amely válságos hely
zetbe sodorta a birodalmat s vele a magyar nemzetet. „. . . Ausztria 37 millió 
lakosa közül 30 millió nem tartozik a német nemzetiséghez, s ennek dacára 
tizenegy évvel ezelőtt, midőn a történelmi dualismus erőszakkal megszüntette
tek, egy centralisált és német birodalmat alakítottak. Az új Ausztria egy 
pyramis volt — hegyére állítva. A természet törvényénél fogva nem állhatott 
fenn. És most mit csinálnak vele? Igyekeznek felemelni, de nem hogy alap
jára, hanem hogy ismét hegyére állítsák. . . . A história példája mutatja, hogy 
a legnagyobb monarchiák is eszmékben hordják jövendőjüket és csak ezek 
által nyernek súlyt az emberiség mérlegében. Anglia az ősalkotmány elveinek 
védője. Francziaország a népfenség és a civilisatio eszméjét írta zászlajára. 
Oroszország a nagy szláv ideát képviseli. Poroszhon jövője a német egységben 
van. De Ausztria mit képvisel, ha a történeti jogok szentségét sem képviseli, 
azt felfogni képes nem vagyok . . ."1:1 Az abszolutizmus dogmává merevedett 
elvével szemben, amely ismét az önmagát túlélt kormányzati rendszer kriti
kusait akarta elhallgattatni, s nem a kényszerű látszategység rendszerét áta
lakítani, s amely egyszerre vélte biztosíthatónak a soknemzetiségű birodalom 
belpolitikai stabilitását és a Német Szövetségen belüli vezető szerepet, európai 
realitásokból kiinduló, mind az osztrák, mind a magyar érdekekre ügyelő fel
fogást fejtett ki. Beszéde egyaránt elítélte az 1848-as magyar törvényeket ta
gadó uralkodó trónra lépését és abszolutizmusát, kétségbe vonta a Schwarzen-
berg által megálmodott célok realitását, egyben thitet tett a magyar forradalom 
és szabadságharc jogszerűsége mellett, de elvetette egy új forradalom szük
ségességét. ,,. . . Azonban tudjuk mi azt is, hogy az 1861-diki diplomatia nem 
a régi diplomatia többé, hogy a két nyugati nagyhatalom dicsőséges kezdemé
nyezése folytán, a fejedelmi jogok tisztelete mellé, a népjogok tisztelete is 
fölvétetett. . . . Az absolutismus elavult elvei helyett, bölcs és gyakorlati sza
badságot teremteni a jelenkor föladata. E téren magyar hazánkra nagy szerep 
vár. E tekintetben Ausztria legközelebbi múltja meggyőzhette Európát is, hogy 
reánk most inkább szükség van, mint valaha. Nemzetek nagyságát nem számok 
képezik; bölcsesség a törvényhozásban, bátorság a harctéren, ezek egy nagy 
nemzet ismertető jelei. E két tulajdon megvolt őseinkben s meglesz bennünk is. 
Nagy nemzetté kell tehát lennünk, nem erőszakos annexiók, nem nagy követe
lések, hanem — ha úgy lehet magamat kifejeznem — belterjes hódítás á l t a l . . . 
Mi tehát nem fogadhatunk el semmi más alapot, mint azt, mely a pragmatica 
sanctió értelmében a personal unió erejénél fogva létezik, s újabban a 48-iki 
törvényben gyakorlatilag körülíratott. . . Mondatik továbbá, hogy a 48-iki 
törvények visszaállítása ismét a 49-diki eseményeket vonná maga után. Ezen 
állítást merőben tagadom. A mint hiszem, hogy e hazának minden fia kész 
lenne vérét ontani a haza szabadságáért, ha oda kényszeríttetnék, úgy bátran 

13 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 129—130. o. 
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ki merem mondani, hogy a magyar nem forradalmi nép, és a végső ellenállásra 
csak úgy határozza el magát, ha lépésről lépésre reá kényszeríttetik, mint ez 
48-ban történt. . . . Egyébiránt a történelem feladata leend elfogulatlan ítéletet 
hozni azon események fölött, melyek a 48-diki törvények szentesítését elő
idézték. Van azonban egy tény, melyet a história bármi elferdítése dacára sem 
fog tagadhatni soha, és ez az, hogy a forradalom kitörésének oka nem abban 
keresendő, hogy a 48-diki törvények elfogadtattak, hanem abban, hogy meg 
nem tartattak. Igenis, a 48-diki események maguk után vonták a 49-iki küz
delmeket, mint a megtámadás maga után vonja a védelmet s mint a hódítási 
vágy a függetlenségi vágyat. . . . A köztünk és az osztrák birodalon többi népei 
közt fennálló kérdésnek két solutiója van. Egy békés és biztos eredményű, mely 
a fennforgó anyagi kérdések méltányos megoldása mellett a két rész szabad
ságát egyaránt biztosítja a personal unió s a 48-diki törvények alapján. Egy 
véres és kétes kimenetelű, az összállam s a császársági egység erőszakos vég
rehajtásának eszméjében. A választás nem rajtunk van, de a felelősség 
sem . . ."|/; 

Andrássy nem csak az uralkodó abszolutizmusával szembeni ellenzékisége és 
a nemzeti érdekek következetes képviselete miatt került távol osztályától, az 
arisztokráciától, hanem megvesztegethetetlensége miatt is. Ausztria nagyhata
lommá emelkedésével egyidejűleg a történelmi nemesi családok mellett gazdag 
városi polgárok, zsoldosvezérek, európai bankházak tulaj dososai, a birodalmi 
hivatalok iskolázott jogászai — legtöbb esetben tehetős családok gyermekei — 
jutottak jelentős földbirtokokhoz és nemesi címekhez. Az ellenreformáció, a 
harmincéves háború, Wallenstein és a felkelők javaiinak elkobzása, a török 
elleni magyarországi felszabadító háború lehetőséget nyújtottak a vagyonkép-
zéshez és a feudális uralkodó osztály átrétegeződéséhez a katolikus és Habs
burg-hű nemesség javára. Az ő létszámukat gyarapították a német-római bi
rodalom Ausztrián kívüli államaiból, illetve Spanyolországból és Itáliából ér
kező, a különböző háborúk hasznából részesülni akaró, előkelő származású 
férfiak is. Népes csoportot alkottak 1711 körül VI. Károly császár — III. 
Károly király —, majd 1736 után Lotharingiai Ferenc kíséretének tagjai. A 
francia forradalom elől menekülő főnemesek jelentős része is a Habsburgok 
környezetében keresett biztonságot, hozzá magas hivatali vagy katonai méltó
ságot. Az európai arisztokrácia tagjai a napóleoni háborúk után is szívesen 
álltak a dinasztia szolgálatába. A II. Lipótot követő uralkodók a privilegizált 
nemesség önkényével és jogtalan igényeivel szemben álló polgár helyett a 
nemzetek feletti főnemességgel kötöttek szövetséget, akik hűségükért és szol
gálataikért cserébe a birtokadományökon túl hatalmat jelentő hercegi, grófi, 
bárói címeket, magas katonai és hivatali beosztásokat nyerhettek, tagjai le
hettek a társadalmi hiearchia legfelső szintjét jelentő aranygyapjas-, a szuve
rén máltai- és a magas német lovagrendnek, valamint a Szent István rendnek, 
a hölgyek pedig megkaphatták a legelőkelőbbeknek kijáró csillagkeresztes 
dáma címet. Az udvar mellett felsorakozott arisztokrata családok már nem az 
otthoni földbirtokos szomszédokkal házasodtak, hanem a legkülönbözőbb 
nációk főnemesi fiaival és leányaival, s tökéletesen elvesztették kapcsolatukat 
a saját népükkel. Légüres szociális helyzetükben kiszolgáltatottjai lettek a 
dinasztiának, amely azonban eszközeihez alkalmazkodva pótolni tudta a hiány-

14 Ánárássy Gyula beszédei. I. k., 133—139. o. 
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zó hazát. A dunai birodalmon belül csak a magyar és íengyel főnemesség egy 
kis része őrizte meg az otthoni, a néphez fűződő kapcsolatait és befolyását, s 
ha korlátok között is, de megszakítás nélkül képviselte, sőt védte a nemzeti 
érdekeket, akárcsak Észak-Németország és Anglia nemessége. A mágnás csa
ládok nagyobb része azonban az udvar mellett s az udvarból élő arisztokráciá
val azonosult.15 Montét bárónő, Joseph Fisson Du Montét francia, osztrák, 
majd ismét francia tiszt felesége, aki Párizsban is és Bécsben is otthont és hazát 
talált, de csak a Duna-parti metropoliszban érezte igazán, hogy a gothai alma
nach Európájához tartozik, így hasonlította össze a két várost: „Bécsben ősi 
udvar található, valódi nemesség és előkelő luxus, gazdag, élvezni tudó pol
gárság és egy nép, amely komolyan veszi a derűt és a táncot, amelynek jámbor 
érzései vannak és értelmének csípős tréfái. Párizs a látszatok városa, a szik
rázó hitványságé, a csalárd gavalléroké, a hamis gyémántoké, a hibás gyön
gyöké, az ál jámborságé, a lelkesedésé, amely csak órákig tart, és az egynapos 
kormányoké.10 A XIX. század második felében az előkelőség presztízse mellett 
anyagi előnyök is az udvarhoz kötötték az arisztokráciát. A jobbágyfelszaba
dítással például a Schwarzengerg család 1 870 000, Franz Lichtenstein herceg 
1110 000, Alois Lichtenstein herceg 409 000, az Attems grófi család 860 000 
forintot kapott, s hasonló összegekkel lettek gazdagabbak a magyar, a cseh és 
lengyel mágnások is, mint például a Zichyek, a Károlyiak, az Esterházyak, a 
Barkóczyak, a Chotekek, a Kinskyek, vagy a Sapiehák, miközben Andrássy és 
a nemzeti érdekeket védő arisztokraták vagyonát konfiskálta a kincstár. A 
hatalmas összegeket gazdaságos vállalkozásokba, elsősorban bankokba, cukor -
és szesziparba lehetett fektetni. Gróf Richard Belcredi gazdasági intézkedé
seihez a főnemességnek kedvező cukor- és égetett szeszesital-, illetve új örökö-
dési adó bevezetésével teremtett szabad utat. A hatvanas évek közepén hír
hedett szenzációja volt például, hogy gróf Eszterházy Móric miniszter 90 000 
forintot kapott ajándékba örökségi adókedvezmény címén. Andrássy két test
vére, Aladár és Manó is elfogadták 1860-ban az uralkodótól magas hivatali ki
nevezésüket, anélkül, hogy bárki is kikérte volna előzetesen a hozzájárulásu
kat. Andrássy Gyula azonban visszautasította a zempléni főispáni méltóságot, 
s nem elsősorban a megkérdezése nélkül hozott döntés, hanem az abszolutiz
mus szolgálatának megtagadása miatt. Eljárásában szerepet játszott politikai 
előrelátása is: a nemzeti érdekek következetes képviseletét nem kockáztat
hatta, mert az elvi tisztaságot zászlóként lobogtató sajtó minden bizonnyal 
jogosulatlan becsvággyal, vagy álláshajszolással vádolta volna. Ugyanebben 
az időben gróf Csáky László, gróf Bethlen József, gróf Károlyi Sándor, gróf 
Teleki Gyula és mások társaságában biztosította Deák Ferencet, hogy vissza
utasítja az udvarnak a tizenegy éves abszolutizmusa utáni látszatengedékeny
ségét és kizárólag az 1848-as törvények elfogadásától teszi függővé az Auszt
riával kötendő megegyezést. Hasonló nyilatkozatot tett gróf Apponyi György 
országbíró előtt is, amellyel egyértelműen el akarta határolni magát az udvari 
arisztokráciától, illetve a Ferenc Józsefet kiszolgáló magyar mágnások politikai 
felfogásától.17 Andrássynak az uralkodói méltósággal szembeni viszonyát taMló-

15 Nikolaus von Preradovich: Die Führungsschichten in Österreich und Preussen (1804—1918). 
Wiesbaden, 1955. 65—72. o. ; Hugo Hantsch: Die Geschichte Österreichs. 2 Bde. Graz—Wien—Köln, 
1955. I. k., 333—334. o. 

16 A. v. Gleichen-Russwurm: Gesselligkeit. Stuttgart. 1909. 
17 Charmatz: i. m. 65—66. o. ; Monori Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. 

1—3. k. Budapest, 1910. I. k., 158—159., 161., 165. o. Gróf Andrássy Gyula beszédei. I. k„ 111—113. o.; 
Deák Ferencz beszédei. 293. o. 
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an jellemzi az 1861. június 7-i felirati vitában elhangzott hozzászólása is. Deák 
Ferenc javaslatában „Felséges császár és király" megszólítással illette a címzet
tet, amire a képviselők között heves vita robbant ki. Sokan végül még az ,,Ür" 
szót is kifogásolták. Andrássy a „causticus élcz"-ként jellemzett megnevezési 
ötletek után maró gúny helyett óvatosságra és egyben határozott távolságtar
tásra intette társait: ,,. . . A magyar a királyi czímet a legnagyobb feltételek
hez, t.i. a törvények megtartásához köti, és jogosan. Ennek következtében nem 
is értelmezhetem másként ezen királyi megnevezést, mely itt van, mint csupán 
Gács, Lodoméria, stb. királyságokra, de semmi esetre sem a magyar király
ságra vonatkozólag. . . . Nézetem szerint adjuk meg a hatalomnak azon czímet, 
mely semmit nem praejudicál, mely a ház méltóságához s helyzetünkhöz leg
inkább illik, ez pedig a »Felséges Űr« czíme. Részemről nemcsak nem érzem 
magam azon helyzetben, mintha czímet találni nem tudnék, sőt inkább igen 
sokat is találok, s én minden czímet elösmerek, csak egyet nem: magyar 
király."18 

A magyar országgyűlés feliratára válaszul a forradalom hatása miatt több 
indulattal, mint megfontoltsággal kormányzó uralkodó továbbra is a felüle
tesen kigondolt birodalmi egységtudathoz ragaszkodott a kölcsönös engedmé
nyekkel megvalósítható, valóságos egységgel szemben 1861. augusztus 22-én 
feloszlatta a követeléseit megfogalmazó magyar országgyűlést, november 5-én 
katonai provizóriumot léptetett életbe, s helytartóvá nevezte ki gróf Pálffy 
Móric altábornagyot. A Februári Pátens lényegét fejezte ki a Ciszlajtániában 
változatlanul hagyott abszolutisztikus-centralisztikus hatalom, miközben Ma
gyarország ismét egy katonailag meghódított, osztrák rendőri- és közigazga
tási felügyelet alá helyezett tartománnyá süllyedt, mint 1849-ben. Anton 
Schmerling államminiszter, a politikai szabadságot a magyar- és szlávellenes 
magatartásban feltételező német liberálisok embere, a pesti országgyűlés ki
egyezési készségről meggyőzhetetlen, lefelé erőszakos, felfelé engedelmes 
államférfi büszkén jelentette ki: „A magyarok azt hitték, hogy megnyerhet-
nak céljaiknak. Programjuk: liberalizmus a magyarokon keresztül. Rechber-
get környékezték meg, hogy segítségével a minisztériumba hozzanak. Én azon
ban közvetlenül a császárral egyeztem meg, s az ő engedélyével alakítottam 
ki szisztémámat." Schmerling biztosra vette, hogy újra felkelés fog kitörni, 
amelynek leveréséhez, Ferenc József véleményéhez hasonlóan, a „rend em
berét", Pálffyt tartotta a legalkalmasabbnak. 

„Véget kell vetni a magyarországi terrorizmusnak" — hirdette akkor, ami
kor a dunai birodalom belpolitikai helyzetét a magyarok elszántsága, a csehek, 
a horvátok, sőt a német nacionalista csoportok elégedetlensége miatt az elkép
zelhető legrosszabbnak lehetett csak minősíteni, a külpolitikai elszigeteltség
ből pedig még mindig nem sikerült kitörni.I9 

Pedig a birodalomnak égető szüksége volt valamilyen belső sikerre, hiszen 
a berlini kabinet elérkezettnek látta az időt a régi szövetségi gondolat, az 
Ausztriát kizáró szűkebb német egység megvalósításához, amelyhez az érzelmi 
alapot az egyre gyakoribb és hangosabb lövész- és dalosünnepek adták meg. 
Bécs döntésre kényszerült a hegemónia kérdésében, de a kérdés megoldásá-

18 Andrássy Gyula beszédei. 140—141. o. 
19 Bibi: i. m. 274. o.; Heinrich Friedjung: Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 

1859 bis 1866. Stuttgart und Berlin, 1907. 3 Bde. I. k., 43—44. o. Deák Ferencz beszédei. III. k., 
379. o.; Wertheimer: i. m. i, k., 194—195. o. 
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hoz sem az uralkodó, sem közvetlen környezete nem a kölcsönös engedmények 
útját választotta — Rechberget kivéve —, hanem a konfliktusok vállalásáét. 
Ugyanakkor a haderő a takarékossági kényszer és az uralkodó technikaelle-
nessége miatt nem kapta meg a gyalogság modernizációjához szükséges össze
geket.20 Hasonló vaksággal kerülte el Ferenc József a kudarcokkal teli tapasz
talatok ellenére a Magyarországgal megromlott viszony javításának egyetlen 
módját, az 1848-as törvények elismerését is, amely egyben a birodalmat al
kotó többi nép nagyobb politikai szerepvállalását, vele az állam korábbi nem
zetközi súlyát biztosíthatta. Schwarzenberg eredendő bűne ismétlődött meg a 
téves helyzetmegítélésben és a téves elhatározások sorozatában, a „Mi is az a 
magyar nemzet, az a magyar nemesség. Ezek mindig rebellisek voltak . . . " 
felkiáltás visszhangjában és a 70 milliós birodalom illúziójának továbbélésé
ben. Akkor, amikor Albrecht von Roon porosz hadügyminiszter és Helmut von 
Moltke porosz vezérkari főnök már manővereken iskolázta az új, nagy tűz
gyorsaságú lőfegyverrel felszerelt és új hadkiegészítés szerint szervezett porosz 
haderőt az Otto von Bismarck által tervezett végső összecsapásra. A berlini 
kabinet nem az 1850. november 29-i olmützi szerződés bosszújára készült, mint 
Bismarck állította, hanem az Ausztriát kizáró, óriási Poroszországként elkép
zelt német birodalom megteremtésére.-1 

Andrássy szomorúsággal vegyes felháborodással ítélte el Ferenc József és 
Schmerling bel- és külpolitikai kontárságát, a magyar és egyben az osztrák 
érdekek veszélyeztetését. A Pesti Napló 1861. szeptember 26-i tudósítása sze
rint a Zemplén megyei közgyűlésen ,.többek között" ezeket mondotta: „Tisz
telt bizottmány, az országgyűlés működése néhány szóba foglalható: Megadván 
a fejedelemnek, a mi a fejedelemé, követeltük a nemzetnek, a mi a ftlemzeté. 
Az uralkodói jogok tisztelete mellett, a törvények szentségének elismerését 
kívántuk. Ragaszkodtunk a 48-iki törvényhez nemcsak azért, mert szentesített 
törvényeink valának, hanem azért is, mert ezek nélkül sem Magyarország 
jogait biztosítva, sem Ausztria és Magyarország között állandó viszonyt kép
zelni sem lehet. Követeltük a 48-diki törvények életbelépétetését, nem azért, 
mert elleneink állítják, hogy Ausztriától elválhassunk, hanem azért, hogy az 
alkotmányossá vált osztrák tartományokkal, kölcsönös biztosítékot nyújtó tör
vényeink alapján, a régi kapcsot fenntarthassuk. Tovább mentünk. Őseink 
példájával ellenkezőleg, készeknek nyilatkoztunk, kétségtelen jogi állapotunk
tól eltérve, méltányos arányban átvállalni azon terheket, melyeket az elmúlt 
bureaukratikus kormány drága rendszere, nálunk még mindig, és sokszor el-

20 1862-ben 122 millió, 1863-ban 120 millió for int a hadsereg köl tségvetése . KA KM Präs . Cent-
ra lkanzle i (CK) 2857 ex 1862. Kr iegsmin is te r an F inanzmin is te r 23. 8. 1862., KA P r ä s CK 757 ex 
1863. Kr iegsminis te r an F inanzmin is te r 18. 3. 1863. Csak a tüzérség modernizác ió ja lett végre
hajtva az észak-itáliai hadjárat tapasztalatai alapján. A La Hitte vontcsövű lövegek másolására 
1861—1864 között került sor. KA MKSM 3278 ex 1861. 

21 Bismarck Ausztria elleni céljaihoz meg kívánta nyerni a magyar emigrációt és gróf Arthur 
Sehcrr-Thoss előtt így nyilatkozott: Ich habe mir zum Ziele gesetzt, dit Schmach von 
Olmütz zu rächen, dieses Österreich niederzuwerfen, das uns das Unwürdigste behandelt, uns 
zu seinem Vasallen erniedrigen möchte. Ich will Preussen aufrichten, ihm die Stellung in 
Deutschland schaffen, die ihm als rein deutschen Staat gebührt. Ich verkenne nicht den Werth, 
den die Hilfe Ungarn für uns haben kann und ich weiss, dass die Ungarn nicht Revolutionäre 
sind in den gewöhnlichen Sinn des Wortes. Uerigens hat ja schon der grosse Fritz mit 
unzufriedenen ungarischen Magnaten wegen eines Bündnisses unterhandelt. Wenn wir siegen, 
wird auch Ungarn frei werden. Verlassen Sie sich darauf . . . " 

A. Kienast: Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jahre 1866 und ihre Vorgeschichte. 
Wien, 1900. 35. o. Bismarcnak esze ágában sem volt betartani a magyar emigrációnak tett ígére
tét. Nem akart Közép-Európában veszélyforrást jelentő kis államokat. Ugyanakkor sikertelen 
maradt a porosz szolgálatban álló magyar légió fogadtatására tett erőfeszítése, mert megbízottja 
figyelmeztette a forradalomellenes magyar államférfiakat. Deák Ferencz beszédei. III. k., 481. o. 
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lenünk, teremtett és felhasznált. . . . A nemesi kiváltság nem szűnt meg a 
hazánkban, hanem csak kiterjesztetett. Most mindnyájan nemesek vagyunk, 
mert mindnyájan tartozunk védeni a hazát Elleneink, minden anyagi ha
talom dacára, még semmire sem tudtak kényszerítem; mi már kényszerítettük 
őket egyre; arra, hogy becsüljenek, és kényszeríteni fogjuk arra is, hogy át
lássák, hogy Magyarországot legyőzni lehetetlen, kielégíteni: az osztrák biro
dalom létkérdése. . . "22 

Az országnak a birodalmon belüli helyzete éveken keresztül lényegében 
változatlan marad. Ferenc Józsefnek a Schmerling nevével s a hevenyészett 
faépületben működő Reichsrattal takart abszolutizmusát elutasították a 
magyarok, az olaszok, a horvátok, sőt a csehek is, akik csak azért érkeztek 
Bécsbe, hogy a jogtalan mandátumelosztások miatti tiltakozásul azonnal haza
utazzanak. Az uralkodó megvetette a korábbi Thaliatheaterben berendezke
dett és „Schmerling-színiház-diak" elkeresztelt birodalmi tanácsot, amely nem 
működött jobb körülmények között, mint a külvárosi színészek. Palota volt 
elég Bécsben, de Ferenc József nem tartotta uralmához méltónak, hogy a 
puszta beleegyezésre kirendelt testületnek állandó és előkelő, tehát a kiosztott 
szerepet felnagyító környezetet biztosítson. Ebbe a pest-budai sajtóban időn
ként csak Rajxát-nak nevezett összbirodalmi parlamentbe kellett volna be
lépnie a Deák és Andrássy vezetésével állami szuverenitásért küzdő magyar 
képviselőknek is, hogy puszta jelenlétükkel igazolják a birodalom egységét s az 
abszolutizmus jogosságát. Schmerling tévedett, amikor a ciszlajtániai képvi
selői többséggel vélte ellensúlyozhatónak a magyar önállósági törekvéseket, s 
Andrássy és Deák tábora követeléseinek ignorálásával megszerezni uralkodó
jának az ellenőrizetlen kormányzati hatalmat. A divide et impera politikája 
azonban csak egyértelmű nemzeti-nemzetiségi gyűlölködés légkörében vezet
hetett volna egy magyarellenes egységfront, egyben a kormány mögötti széles 
tömegbázis kialakításához. Ciszlajtániában azonban a politikát befolyásoló 
német liberálisok az államminiszter kudarcai és önkényeskedő irányítási mód
szerei miatt hátat fordítottak a kormánynak és rokonszenvvel fogadták And
rássy közeledését. Tévedett Schmerling akkor is, amikor a hadüzenet-gellegű 
politikáját elutasító magyarokban, elsősorban Deákban és Andrássyban, „a 
nemzeti koaliczió korifeusaiban" forradalmakat és külföldi segítségre várókat 
látott, és azt hitte, hogy rendőri megfigyelőkkel, a katonai bíróságok magyar 
hazafiakkal szembeni ítéleteivel engedelmességre kényszerítheti őket. A téve
dések ára volt, hogy ha nem is egységes elutasításba, de a csehek, a magyarok, 
a horvátok, az olaszok, a lengyelek, a németek együttes ellenállásába ütközött 
a kormány, s a miniszterek egy része is Schmerling ellen fordult. Találóan 
jegyezte meg lord Palmerston, hogy Ferenc Józsefnek láthatóan nincs is más 
dolga, mint hogy vitatkozó miniszterei között közvetítsen. Először a külügy
miniszternek kellett mennie, hogy a poroszokkal szembeni békülékenységével 
ne akadályozza a nagynémet terveket. Deák és Andrássy hajthatlansága miatt 
az uralkodónak kénytelen-kelletlen be kellett látnia, hogy csak a magyar kö
vetelések elismerése árán teremtheti meg a zavartalan együttműködés felté
teleit a birodalom két fele között. Titkos tárgyalásokkal igyekezett előmozdí
tani valamiféle megegyezést. A közeledés reményében született Deák Ferenc 
húsvéti cikke, amelynek megírásában Andrássy is szerepet játszott, s amely 

22 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 142—144. o. 
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továbbra is ragaszkodott a pragmatica sanctióhoz, de túllépett a puszta per-
szonálunióra vonatkozó követeléseken, s hajlandó volt megvitatni a közös ügyek 
elismerésére vonatkozó javaslatot. Schmerling ebből az engedményből Deák és 
Andrássy engedékenységére következtetett és a kényszer és a jóindulat változó 
eszközeivel még többet szeretett volna kicsikarni. A cikk üzenetét azonban 
ezúttal aligha értette félre az uralkodó: „. . .Valamint az 1861-diki országgyű
lés, úgy mi is csak a sanctio pragmaticából indulhatunk ki. Meg van ott hatá
rozva az uralkodóház közössége, az elválaszthatatlan és feloszthatatlan birtok
lás, s az ebből természetesen következő közös védelem. Megfelelt e feltételek
nek Magyaroszág, teljesítette híven és szívesen közös védelmi kötelezettségét 
a legnehezebb időkben, s még akkor is késznek nyilatkozott e kötelesség telje
sítésére, midőn az országban magas fokra hágott az izgatottság, s a háború, 
mely ellen a közös védelem szükséges volt, sokak előtt nem vala népszerű .. ,".23 

A régóta melengetett nagynémet birodalmi tervek valóra váltását megkérdő
jelezte az akut belpolitikai feszültség. Schmerlingnek mennie kellett, mert te
hetetlennek bizonyult a magyarokkal szemben és a cseh, a lengyel és az itáliai 
területek tartós nyugtalansága is veszélyeztette a világpolitikai jelentőségű 
összecsapás sikerét. Az uralkodó a háború előtt szilárd hátországot akart, re
formokra azonban az államminiszter alkalmatlannak bizonyult. Helyét gróf 
Richard Belcredi töltötte be, aki gróf Esterházy Móric tárcanélküli, tehát szak
feladattal meg nem bízott, így intrikákra alaposan ráérő miniszterrel, gróf 
Mailáth György magyar kancellárral és másokkal együtt a Reichsrat felosz
latását javasolta. Az abszolutizmus két jelképe, Schmerling és a „Schmerling-
színház" eltűnt, de az abszolutizmus az új kormány működése alatt is fennma
radt, elsősorban az ágyúk érveiben bízó katonai vezetésre támaszkodva. Az 
1865. december 9-i minisztertanácsi ülésen Ferenc József mondatról mondatra 
megismerkedhetett az új magyar országgyűlés előtt felolvasandó trónbeszédé
vel, amely a birodalom biztonságára hivatkozva békülékenységre, az Októberi 
Diploma és a Februári Pátens elfogadására szólította fel a képviselőket.-'' A 
trónbeszédet vitató magyar politikusok, Deák Ferenc vezetésével, választ szer
kesztettek, amelyben a következőkre hívták fel az uralkodó figyelmét. ,,. . . Az 
ország most is folyamatosan absolut kormányzat alatt ál l . . . Szentesített tör
vényeink, melyekre nézve Felséged maga is kegyelmesen elismeri, hogy alaki 
törvényességök kifogás alá nem eshetik, tettleg nem létezőnek tekintetnek, 
. . . még az egyes vallás-felekezeteknek belső nyugalmát is folyvást zavarják.. . 
Két egymástól független tisztviselői testület viszi hazánk területén a közigaz
gatást, melynek egyike sem alkotmányos . . ."-5. A fő hibája a válasznak az 
volt, hogy csupán Magyarország jogainak kifejtése nem biztosíthatta az ered
ményt, hiszen csak a bécsi kormánytól követelt engedményeket. Ferenc József 
pedig ragaszkodott a birodalom biztonságát jelentő nagyhatalmi állás megőr
zéséhez, a nagynémet tervek megvalósításához. Deák pedig hallgatással mel
lőzte a trónbeszédben megfogalmazott igényt. Szándékosan tette, mert az ő 
szeme előtt nem a kiegyezés lebegett elsősorban, hanem a magyar alkotmány 
helyreállítása. A tételes magyar alkotmányjog azonban nem fogalmazta meg a 
birodalom nagyhatalmi szerepét, s Deák veszélyt sejtett az orszára nézve Ferenc 

23 Deák Ferencz beszédei. III. k., 315—316. o.; Friedjung: Der Kampf . . . i. m. 101—102., 104. o. 
24 Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848—1867. VI. Abteilung. Das Ministerium 

Belcredi. Bd 1. Wien, 1921. Nr. 34. 226—227. o. 
25 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 163. o. 
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József törekvésében. Ez az a pont, ahol Andrássy felfogása áttörte az uralkodót 
és Magyarország politikai erőit elválasztó falat. Elismerte, hogy a nagyhatalmi 
állás nem tetszésünktől függ, hanem a földrajzi fekvéstől, a terület nagyságá
tól, a lélekszámtól és a dinasztikus hagyományoktól. Veszélyesnek ítélte, ha 
a hatalommal csak Ausztria rendelkezik, de üdvös, ha Magyarország is érvé
nyesülhet benne. 1866. február 20-i beszédében lényegében elhárította a ki
egyezés előtti nagyobb akadályokat. , , . . . A nemzet azon kétoldalú szerződés 
alapján áll, melyet pragmatica sanctiónak neveznek. Ö Felsége is elfogadta azt. 
A kiindulási pont tehát közös. Egyszersmind a legmagasabb trónbeszéd két 
dolgot kíván tőlünk: a birodalom hatalmi állásának fenntartását és oly javas
latot, mely mellett a mi alkotmányunk és a birodalom másik felének alkotmá
nyossága megférjen. . . . A birodalom anyagi állapota azon szerencsétlen rend
szer által, mely feladatául tűzte ki a birodalom egyik felének a másik általi 
meghódítását, oly szomorú állapotban van, hogy semmire sem lehet inkább 
szüksége, mint egy tartós béke jótékony hatására. De békés politikát csak 
bensőleg erős állam biztosíthat. Hogy tehát ezt tehesse, kell a birodalomnak 
oly erős alapra állíttatnia, hogy a békét, melyre szükség van, ne kelljen kol
dulnia, hanem parancsolnia lehessen . . . Mondjuk ki őszintén: az osztrák biro
dalom nem az többé, a minek lennie kellene. Már egy idő óta nem töltötte be 
azon helyet, melyet az európai egyensúly, az európai polgárosodás érdekében 
be kellett volna töltenie, mert egy szerencsétlen theoria kedvéért eltért a bi
rodalom valódi czéljától, mely egészen más, magasabb, szebb és nagyobb, mint 
az, hogy a birodalom egyik fele a másiknak föláldoztassék. . . Meg vagyok győ
ződve, hogy a februári patens alkotója mai napig sem tudja, mi országok fölött 
kormányzott; nem tudja, mily erők azok, melyektől — nem kétlem, akaratla
nul — készült megfosztani a dynasztiát és az összbirodalmat ; nem tudja, hogy 
szerencsétlen theoriája kedvéért harmadrendű állammá tette azon birodalmat, 
mely irányadó lehetne, s annak is kellene lennie Európa ezen részében . . . Szűn
jenek meg tehát lajtántúli testvéreink egy szerencsétlen theoriához ragaszkod
ni, és mi, mint a felirat kijelenti, formulázni fogunk oly föltételeket, melyek 
mellett a mi önállóságunk az ő alkotmányosságukkal, és mindkettő a birodalom 
nagyhatalmi állásával megférhessen. De kettőt ne követeljenek tőlünk: azt, 
hogy a lajtántúli tartományok belső kérdését mi döntsük el; és azt, hogy mi, 
mint magyarok öngyilkosságot kövessünk el, hogy majd velők együtt mint 
osztrákok támadhassunk föl.. ."20 A konzervatív magyar politikusok megbot
ránkoztak a beszéd olyan részletein, mint a birodalom „harmadrendű állam", 
s hogy a békét „koldulnia kellett". Ferenc József azonban a nagyhatalmi kül
detés támogatását hallotta ki a beszédből, s ettől kezdve bizalommal fogadta 
Andrássy tanácsait. Holott a magyar politikust a Német Szövetségen belüli 
osztrák hegemónia kivívása kevésbé foglalkoztatta, bár az országnak a birodal
mon belüli súlyát, politikára gyakorolt hatását a német lakosság arányának 
növekedése csökkentette volna, hanem inkább Magyarország biztonságának 
kérdése, önámítás nélkül vetett számot a lengyel forradalom leverése és 
Kossuth Lajos konföderációs tervének megjelenése után azzal a jövővel, ame
lyet a magyarságnak egy forradalom, illetve a török fennhatóság alól sza
baduló és orosz befolyás alá kerülő Románia és Szerbia szövetsége kínált volna. 
Megértette, hogy Kelet és Nyugat között a magyarok egyedül nem maradhat-

26 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 165., 170—171., 175—176. o. 

— 67 — 



nak sem semlegesek, sem független politikát meghatározó tényezők. A magyar
ság megőrzéséhez pedig a nyugati szövetséges, a gazdaságilag közepesen fej
lett Ciszlajtánia kedvezőbb feltételeket ígért: egy, az uralkodóval megkötött, 
a nemzeti szuverenitást és az országon belüli magyar szupermáciát szavatoló 
szerződést, külpolitikailag pedig erős hátországot az orosz vezényszóra hall
gató, számszerű többséggel rendelkező, elmaradott szláv és román néppel szem
ben.27 

Az Andrássyval szemben ébredező bizalom azonban még nem befolyásolta 
úgy az uralkodó cselekedeteit, mint az udvarhű és a privilégiumait féltő arisz
tokráciának az abszolutizmust igenlő érvelése. Ez a réteg nem rendelkezett 
olyan diplomáciai szakértelemmel, de még politikai érzékkel sem, mint az 
udvari életet és az udvari függést elutasító magyar gróf. A szembetűnő különb
séget nem csak a legelőkelőbb családok közösségének az alacsonyabb rangú-
akkal szembeni szigorú elzárkózása és megvetése, vagy például a „grófok kor
mánya" tagjainak — Belcredi, Esterházy, Johan Larisch von Moennich, Albert 
Mennsdorf-Pouilly — ragyogó személyi kapcsolatokkal leplezett szolid elő
képzettsége bizonyította, hanem a hierarchia csúcsán élőknek és az állampol
gárok sorsáért felelősöknek a birodalom érdekeivel szembeni közömbössége is. 
Bismarck nem csak a porosz hadsereg igényeit elégítette ki a legteljesebb mér
tékben, hanem megnyerte magának szövetségesül Itáliát, a magyar emigráció 
vezetőit, sőt a szerb nacionalisták vezérét, Anton Obreskovic ezredest is és 
biztosította mind Oroszország, mind Franciaország semlegességét. Ferenc Jó
zsef ugyanakkor nem engedélyezte az elöltöltő puska felváltását a modernebb, 
nagyobb tűzgyorsaságú hátultöltő fegyverrel — magabiztosan hangoztatta, 
hogy „Radetzky is ezzel győzött" —, éveken keresztül megkurtította a katonai 
költségvetést.28 de elnézte, hogy az arisztrokrácia vezéralakjai korrupcióikkal 
megkárosítsák az államot és morálisan is aláaknázzák a birodalom hatalmi 
helyzetét.29 Andrássynak az udvari előkelőségékkel szembeni fölénye éppúgy 
felismerhető a nemzeti érdekek magánérdekekkel szembeni elsőbbségében, az 
érdekeket az osztrák demokratikus követelésékkel összehangoló, politikus meg
nyilatkozásokban, mint az udvari arisztokrácia számára idegen, állampolgári kor
rektségben. Providenciális férfi, gondviselés küldötte ember — jelentette ki 
róla Deák Ferec, hiszen egy olyan arisztokrata állt ki az általa helyesnek tar
tott magyar követelések mellett, aki társadalmi rangja és nemzetközi kapcso
latai révén egyenrangú volt az udvari előkelőségekkel. Ferenc József abszolu
tizmusa az ancien régime intellektuális és morális sötétségének jegyeit viselte 
magán. Álltak uralkodók a XIX. századi Európa több országának is az élén, s 
ezek az államok ettől még jól működtek, sőt akár republikánusok is lehettek, 

27 Tíz évvel később Berhard von Bülow porosz diplomata előtt így fogalmazta meg a Nyu
gathoz való csatlakozás szükségességét: , , . . . Az elhatározás meglévén, a szó engedelmeskedett 
és olyan világosan beszéltem, hogy Bülow eltátotta a száját.. . Wenn es in dieser Notbaracke, 
die man Dreikaiserbündhiss nennt, hinein zu regnen anfängt, so nehmen wir unsere Regen
schirme und spazieren herans. Ihr habt uns aus Deutschland hinausgedrängt, nach meiner Über
zeugung zu unserem Wohl. Ein Staatswesen von 35 millionen kann seinen Gewichtpunkt nicht 
ausserhalb haben, aber eine Mission muss dem Staate bleiben. Sie liegt im Orient. Nun wollt 
ihr uns Politik zustimmen lassen, die aus jede Lebensbestätigung nach Russen unterbindet, 
die uns in unserer nächsten Nachbarschaft das Wort entzieht, die uns dort, wo es sich um 
unsere wichtigsten Interessen handelt mit Völkerschaften umringt, die nur den Wink einer 
Macht harren, die uns feindlich is t . . ." Országos Levéltár (OL) Családi Levéltár P 4. 1. doboz. 
Andrássy naplótöredéke. 

28 KA MKSM 51—1/1 ex 1866. Csak a háború közelsége miatt nőtt 1866-ban a katonai költség
vetés 147 millió forintra. A hadsereg csupán 1866. augusztus 1. után kapott 1,5 millió forintot 
hátultöltő puskák beszerzésére. 

29 Charmatz: i. m. 65—66. o. : Mayer—Harting : i. m. 216—217. o. 
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hála a koronás fők pártok feletti gondolkodásának, pártoktól független trónra
kerülésüknek. A dunai birodalomban nem a monarchizmus, hanem a monarch-
izmus gyakorlata mondott csődöt, hiszen a dinasztiával szövetséges, a dinasz
tiát lefelé hermetikusan elzáró és a politikát befolyásoló udvari arisztokrácia 
egyetlen európai látókörű politikust sem tudott felmutatni, vagy ha lett volna, 
Ferenc József nem engedte volna olyan önállóan cselekedni, mint cselekedhe
tett Lord Palmerston, Camillo Cavour vagy Otto von Bismarck. Andrássy 
ösztönösen megérezte a nála hét évvel fiatalabb uralkodó idegenkedését a 
gondolati szárnyalással szemben, de megértette óhajait és rábeszélőképességé-
vel el tudta fogadtatni vele az óhajok megvalósításához vezető módokat, rá
adásul azok közé tartozott, akivel az uralkodó kezet is foghatott, mert Ferenc 
József csak gróftól felfelé fogott kezet. Deák Ferenc becsülte Andrássyt ön
zetlen hazaszeretetéért, az abszolutizmussal szembeni liberális meggyőződé
séért, minden hízelkedést elutasító őszinteségéért és szerette közvetlen, baráti 
jókedélyéért, ami többek közt trivialitást elutasító, s az agglegény öregurat 
szórakoztató adomáiból sugárzott. Legbiztosabb munkatársai közé sorolta, s 
önálló politikusi egyénisége, Magyarország biztonságát és felemelkedését szol
gáló tervei és magas társadalmi rangja miatt az ország érdekében állónak tar
totta parlamentnek felelős, de az uralkodó számára is tiszteletreméltó minisz
terelnöki megbízatását.30 

1866. január 29. és március 5. között az uralkodó és a miniszterek Pest-Budán 
tárgyaltak a magyar politikusokkal, hogy a háború kitörése előtt valamilyen 
megegyezés szülessen. A javaslatok elkészültek, az érdemi munkára azonban 
nem jutott idő. Ferenc József a hadműveletekre hivatkozva, a custozzai diadal 
napján megszakította a tárgyalásokat. A háború kimenetele azonban azokat 
igazolta, akik osztrák kudarcra számítottak, hiszen a dunai birodalom nem 
viselhetett kétfrontos háborút. A katasztrofális vereség azonban meglepte a 
magyar politikusokat, elsősorban a megbízható információk hiánya miatt.?,] 

Ferenc József visszautasította azt az olasz javaslatot, hogy adja el Velencét 
egymilliárd líráért, de francia nyomásra hozzájárult a megmaradt itáliai bir
tok kiürítéséhez. Ezután a legjobban felszerelt, kiképzett és Benedek Lajos 
táborszernagytól begyakoroltatott Déli Hadsereget Albrect főherceg parancs
noksága alatt éppen a feladásra szánt tartományban vetette be, míg a cseh
országi hadszínteret nem ismerő Benedeket a számos hiányosság miatt — több 
tízezer újonc még egy lövést sem adott le — a gyenge harcképességű Északi 
Hadsereg élére állította. Albrecht győzött ugyan Custozzánál az olaszok felett, 
de a 300 000 fős Északi Hadsereg — benne 85 000 magyarországi hadkiegészí-
tésű katona — hadtesteinek rohamai rendre összeomlottak a modern hátultöltő 
puskák rettenetes tüzében. Benedek hiába sürgette az azonnali békét, döntő 
csatára kellett kiállnia. Július 3-án, Königgratznél céltáblák harcoltak a lövé
szekkel. Akadt hadtest, amely 25 000 emberéből húsz perc alatt tízezret hagyott 
a harcmezőn. 50 000 halott és sebesült, 30 millió forint hadisarc, 21 millió 

30 B á r ó Eötvös József levele András syhoz 1865. jú l ius 18., Deák Fe renc levele Andrássyhoz 
1867. jú l ius 7-én. OL P4. 1. d o b . ; Mayr-Harting: i. m . 23. o . ; Novotny: i. m . 76. o . ; Deák Ferencz 
beszédei III . k., 438.; 580—583. o.( IV. k., 45. o. ; Wertheímer: i. m . I. k., 323—324. o. 

31 A magyar politikusok véleményét jellemezte Trefort Ágoston levele Andrássyhoz 1866. 
július 12-én és július 16-án. „ . . . De hogy a monarchia néhány hét alatt oly catastrophához 
jusson, s oly rövid idő alatt annyi hibákat el lehessen követni, nem gondoltam volna. A mo
narchia le van alázva, mint még soha se volt. . .". Trefort Andrássyhoz július 12-én. OL P4. 
1. dob. 
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forint kártérítés volt a háború okozta veszteség. À pénzösszegek elegendőek 
lettek volna a hadsereg modernizációjához. • 

A dunai birodalom külpolitikai helyzetét a vereség ellenére sem lehetett 
kedvezőtlennek ítélni. A megerősödött Poroszország és Franciaország között 
«kiéleződött a viszony, s mindegyik hatalom katonai szövetségesnek kívánta meg
nyerni Ferenc Józsefet. Az európai egyensúly szempontjából fontosnak tűnt, 
hogy Ausztria visszanyerje korábbi befolyását. Különösen Angliának állt ér
dekében, hogy támaszt találjon benne a cári birodalom expanziós politikájával 
szemben. Az osztrák hadsereg szükség esetén fegyverrel akadályozhatta meg 
Oroszország balkáni terjeszkedését és a Földközi-tengerhez vezető szorosok 
elfoglalását. A két szomszédos állam a krími háború óta feszült viszonyban élt 
egymás mellett, de Oroszország súlyos belső problémái miatt csak hosszú távon 
jelentett igazi veszélyt. Bismarck is számolt Ausztriának az európai egyen
súlyon belüli és a keleti nagyhatalommal szembeni szerepével, de királya 
Vilmos értelmetlen követelése, a hadi sikerek teljes kiaknázása veszélyével is, 
hiszen Tirol és Bukovina közt csupa kis állani jött volna létre, s ezek az új 
képződmények tartós forradalmi, vagy háborús fenyegetést jelentettek volna 
Európa számára. Ezért — Vilmos hozzájárulását kicsikarva — fegyverszünetet, 
majd békét kötött anélkül, hogy egyetlen négyzetkilométerre is igényt tartott 
volna. Ausztria ugyanakkor elismerte a Német Szövetség felbomlását, a Porosz
ország keleti és nyugati területei közé ékelődött államok annexióját és tudo
másul vette, hogy Németország az ö résztvétele nélkül fog újjáalakulni, A 
dunai birodalom nemzetiségi kérdései ezután természetesen élesebben jelent
keztek, mert az államot többé nem lehetett a határokon túl élő német lakosságra, 
vagy a lakosság egyes csoportjaira támaszkodó abszolutizmussal kormányozni. 
Az európai kormányok és a nemzetközi sajtó az új helyzet reális értékelése 
után arra a — Magyarországra nézve kedvezőtlen — következtetésre jutot
tak, hogy Deák és Andrássy táborának kiegyezési követelései szétforgácsolják 
a Habsburg hatalmat. A nyugati küldetés, a korábbi német vezető szerep visz-
szaszerzésének irreális gondolata azonban eleven maradt mind az uralkodóban, 
mind hatalma konzervatív támaszaiban, az arisztokráciában és a hadseregben. 
Ferenc József helyzetmegítélési képességét az elvakultan poroszellenes szász 
miniszterelnök, Friedrich F. Beust osztrák külügyminiszteri kinevezésével 
igazolta. Sem ő, sem uralkodója nem értette meg a néhány héttel a csata után 
Bécsbe érkező Andrássy kiegyezési ajánlatában a magyar és osztrák biztonsági 
érdekek egymásrautaltságát. A pest-budai politikus sem ítélte kedvezőtlennek 
a birodalom külpolitikai helyzetét, s a porosz győzelem, illetve az országban 
uralkodó Habsburgellenes hangulat ellenére lemondott a radikális megoldás
ról, mert egy alkotmányjogi közös takaró, alatti de facto függetlenség és a 
birodalom két fele közötti politikai és katonai szövetség messze kedvezőbbnek 
tűnt, mint a keletről és délről fenyegetett Közép-Európában kivívott teljes 
állami függetlenség. Ferenc József és a külügyminiszter Andrássy, Deák Ferenc 
üzenetét is tartalmazó nyilatkozatában azonban csak a nemeslelkűség megnyil
vánulását és a poroszokkal szembeni esetleges revanshoz felkínált hátországot, 
a mindenre kiterjedő támogatást látta. A tárgyalásokat lezáró XII. törvénycikk 
megszövegezését és aláírását inkább a sietség, mint a lehetséges következmé
nyek figyelmes elemzése előzte meg : mind a hadseregről szóló paragrafusok, 
mind a tízévenként megújítandó gazdasági kiegyezés időzített bombaként mű
ködött a sajátos dualista rendszerben. „Monarchia, felmondásig" — fogalmaz-
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tak tömören a borúlátó osztrák politikusok, a befolyásos magyar mágnás, gróf 
Csáky Tivadar pedig 1867 májusában kijelentette, hogy „Poroszország nyugodt 
lehet Ausztria miatt, miután Beust a birodalmat és politikáját Magyarországtól 
tette függővé, mivel a magyarok nem akarnak olyan háborút, amelyet a német
országi osztrák hegemónia helyreállításáért folytatnának, mert tudják, ha 
Ausztria visszaszerzi korábbi németországi hatalmát, akkor ők ismét a régi 
alattvalói állapotba süllyednének vissza.32 

Az európai kormányokat azonban megnyugtatta, hogy Deák és Andrássy 
követeléseinek teljesítésével egyidejűleg az udvar konzerválhatta az abszo
lutizmus katonai tényezőit, a dinasztia hatalmát, az udvart körülvevő arisz
tokrácia korábbi befolyasát, az állam támaszát jelentő hivatalnoki apparátust 
és a rendőri szerveket. Még inkább megnyugtatta volna, ha tudják, hogy Ferenc 
József kikényszerített Andrássytól egy titkos és a dualista korszak egészén át 
következetesen érvényesített egyezményt: minden fontos magyar parlamenti 
előterjesztés az előzetes engedélyétől függött. Ugyanakkor a kiegyezési törvény 
a Monarchia súlyos nemzeti problémáinak megoldását az addig fiktív, „nem
zetek feletti állam" két részállamára bízta,'s ezzel részben tehermentesítette 
az uralkodót a sérelmek keltette konfliktusok következményei alól — ami a 
nagyobb külpolitikai mozgástér illúzióját kölcsönözte számára —, Magyaror
szágnak pedig a kiegyezés nemcsak a de facto függetlenséget, vagy az uralkodó 
osztályok korábbi hatalmának új keretek közötti fenntartását, hanem bizton
ságának tartós szavatolását is, részben területi integritásának teljes elismeré
sét, egyben a nem magyar nemzetiségek állami egységet fenyegető követelé
seinek elutasítását is jelentette. A magyarországi magyar szupremácia és a 
liberális jelszavakkal leplezett magyar centralizmus védelméhez azonban az 
államhatalomnak szüksége volt egy saját hatáskörben álló fegyveres erőre is. 

Az önálló magyar hadsereg követelményét Deák Ferenc fogalmazta meg az 
1850-es évek közepén és 1860 decemberében a Ferenc Józsefnél tett látogatása 
alkalmával, amelyen a magyar lakosság biztonsági érdekeiből, valamint a ma
gyar hadseregről szóló 1715-ös, 1802-es, 1830-as és 1848-as törvényekből ki
indulva az önálló honvédelem: kérdését a kiegyezés egyik alapvető feltéte
léül szabta. Különös szigorral és következetességgel védte az uralkodóval szem
ben az 1848-as törvények érvényességét. Kijelentette, hogy csak a már egyszer 
szentesített alkotmány elismerése, azaz az abszolutizmus megszüntetése után 
lehet szó a Bécs és Magyarország közötti közeledésről. Álláspontját ekkor a 
német küldetés tudatától magabiztos uralkodó elutasította. Deák a hazai nem
zetiségek számarányára és udvari intrikákkal könnyen felkorbácsolható indu
lataikra gondolva elutasította nemcsak a forradalmat, hanem még a forrada
lommal kacérkodó, a közjogi megközelítés helyett nacionalista érvekre támasz
kodó hazai politikát is. Ugyanakkor jogosan bízott Ferenc József külpolitikai 
kalandorságában, s a bekövetkező kudarcot, vagy kudarcokat kívánta felhasz
nálni a magyar követelések elfogadtatásához. Az uralkodói elutasítás miatt 

32 Andrássy Beustról: A dolgokról a legkisebb fogalma sincs. Könnyelmű, hiú, eszes de belá
tás nélkül való ember. Ha más ki nem segít, okvetlenül el fogja veszíteni ezt a Monarchiát, a mint 
elveszítette a másik o r s z á g o t . . . " Deák Ferenez beszédei. IV. k., 155—156.; Bibi Beustnak a 
kiegyezés megkötésében játszott szerepét így értékeli: Beust hatte nur die Wiedervergel
tung der Niederlage von Königgrätz vor Augen; ihn interessierten die den Gegenstand der 
Beratungen bildenden Fragen, vieleicht auch weil er als Fremdling davon nichts verstand, so 
wenig, dass er, wie erzählt wird, bei einer Verhandlung über die gemeinsame Bank einschlief . . . 
Er habe es so eilig gehabt, sein Duell gegen Bismarck wieder aufzunehmen, dass er sich kaum 
die Bestimmungen des Ausgleiches besah, als er dem Kaiser riet, sie a n z u n e h m e n . . . " Bibl: 
j . m. 306; o. 
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azonban óvatos maradt, de a magyar államiság védelmét szolgáló magyar had
sereg igényéről nem mondott le.33 így az 1866. május 7-i, a kiegyezést előkészítő 
albizottsági ülésen nem akarta a hadügyi követelésekkel veszélyeztetni a biro
dalom két része közötti szerződés megkötését, s a parlamentnek felelős magyar 
minisztérium megszületését. Más albizottsági tagok azonban, mint Ivánka Imre 
volt honvéd ezredes, aki már 1861-ben tervezetet készített a Honvédség újjá
szervezéséről, valamint Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán, követelték az igény 
megfogalmazását, figyelmen kívül hagyva a figyelmeztetést, hogy az uralkodó 
semmi áron nem hajlandó lemondani a meglevő katonai szervezetről. Másnap 
Hollán Ernő hadmérnök, volt honvéd ezredes részletesen elemezte az osztrák 
haderő elmaradott viszonyait és a modernizáció halaszthatatlanságát, amelyet 
összefüggésbe vélt hozni egy magyar érdekeket is kielégítő hadügyi reformmal. 
Andrássy támogatta Deáknak a két külön hadsereg igényével szembeni érveit, 
mert ő is felismerte Tiszáék indítványában az egész kiegyezést veszélyeztető 
élességet, de egy meglepő gondolattal állt elő: „ . . . a rendes hadseregen kívül 
Magyarország oly esetekben, midőn a birodalom vagy az ország érdekei úgy 
kívánják, a közös hadseregen kívül külön erőt szerveznessen". Mindenki eluta
sította az ötletét, mert nem tudta meghúzni a határt a rendes esetek vége és a 
rendkívüli esetek kezdete között. Május 11-én azonban Andrássy a közös költ
ségekről szóló vitában, kerülő úton, ismét visszatért a javaslatához: , , . . . ha az 
ország a rendes hadseregen kívül rendkívüli erőt szervezne, ennek költségeit 
maga viseli." Ivánkát feltehetőleg foglalkoztatta bizottsági társa korábbi öt
lete és az általános védkötelezettség várható bevezetésére utalva mellé állt, s 
ezt tette Tisza és Ghyczy is. Deák pedig Ivánka érveléséből a határra, a rendes 
esetek végére javasolt pontos meghatározást: legyen az a tartalékosok behívása, 
amely után az országnak már a végső erőfeszítésre kell kényszerülnie. Ugyan
akkor különbséget tett a vita során kialakult egyetértés, amely bizonyos konk
rétumokat is tartalmazott a magyar haderőre, illetve az uralkodóhoz felkül
dendő javaslat között, amelyet bizonyos feltételek miatt általánosabban kívánt 
megfogalmazni és elfogadásra alkalmassá tenni. Július 23-án, a custozzai győ
zelem és az országgyűlés felfüggesztését elrendelő határozat előtti napon meg
született az albizottságnak a kiegyezésre vonatkozó, 65 pontos javaslata. Ebben 
a 13. pont biztosította volna a későbbi tárgyalásokon a magyar igények telje
sítését: „Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rendszernek szabályozása 
vagy átalakítása Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar törvény
hozás beleegyezésével történhetik."34 Königgrätzet követően a javaslatok bécsi 
tárgyalásain Andrássy az uralkodót képviselő Beusttal szemben, akit csak 
formálisan tekintett partnernek, élesen és könyörtelenül megvédte az albizott
ság javaslatait, különösen a magyar hadseregről szólóakat. Hasonló módon verte 
vissza Albrecht főherceg bizalmasa, Franz John altábornagy hadügyminiszter 
ellenérveit is."'5 

33 Deák Ferenc beszédei. II. k., 192—193., 306. o. Ferenc József az audiencia után Vay Miklós 
bárónak nyilatkozott róla: „Ez aztán tetőtől talpig becsületes, erős meggyőződésű ember. Es 
milyen a logikája! Csakhogy sokat tart kivihetőnek, a mi alig leküzdhető akadályokba ütközik." 
Uo. 308. O. 

43 Deák Ferenc beszédei. 511—521., 556. o. 
35 Andrássy nem kímélte a katonai kérdések tisztázására kijelölt,-könnyen zavarba hozható, 

alacsony származású hadügyminisztert, John altábornagyot sem. Hol törzsőrmesternek, hol káp
lárnak titulálta, e egyszer Ferenc József társaságában, megunván akadékoskodását, így förmedt 
rá: „Sie scheinen es nicht zu verstehen, mein Herr, Sie wissen es nicht." Az uralkodó kettőjük 
vitájában Andrássy érvelése mellett döntött, Johnnak pedig rövidesen le kellett mondania. Deák 
Ferencz beszédei. IV. k., 319. o.; Edmund von Glaise-Horstenau: Franz Josephs Weggefährte. 
Zürich-Leipzig-Wien, 1930. 147. o. 
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A kiegyezés katonai vonatkozásai lényegében a magyar igényeknek megfe
lelően alakultak, annak ellenére, hogy a látszat nem ezt igazolta. Az uralkodó
nak a fegyveres erők főparancsnokságán és a külügyek fölötti teljes befolyá
sán kívül korlátlan hatalma maradt Ciszlajtánia felett a rendkívüli állapotok 
bármikori bevezetésének lehetőségével, s Magyarországon a törvényalkotás 
feletti előzetes vétójogával. Csodálatos helyzet alakult ki számára: megmaradt 
abszolút uralkodónak az alkotmányosság látszata mellett. Az európai közvéle
mény azonban a sors groteszk fintorának tekintette, hogy az ismert arisztok
rata, a forradalom őrnagya, az aradi kivégzéseket megúszó és in effigie felakasz
tott Andrássy Gyula nemcsak a miniszterelnöki posztot kapta meg, hanem az 
1849-ben bosszút lihegő Ferenc József személyes kívánságára a hadügyminisz
teri tárcát is. Annak ellenére, hogy még egyetlen honvéddel sem rendelkezett. 
A kinevezés mindenesetre igazolta, hogy az uralkodó elvben előre hozzájárult 
a különálló magyar fegyveres erők felállításához. Ferenc József — ha fenntar
tásokkal is — elégedettnek érezhette magát, hogy megőrizte az állam egységét, 
S hogy a magyar miniszterelnök és hadügyminiszter Andrássyban a dualizmus 
őszinte igenlőjét köszönthette, miközben nem számított sem a paragrafusok
ban elrejtett buktatókra, sem az utódok várhatóan növekvő önállósági törek
véseire. Andrássy sikeres bécsi tárgyalásai után mindenesetre így öltött végső 
formát a XII. törvénycikk hadügyekre vonatkozó paragrafusai közül a 13.: 
..Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rendszernek megállapítása vagy 
átalakítása Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar törvényhozás 
beleegyezésével történhetik. Miután azonban az megállapítás épen úgy, mint a 
későbbi átalakítás is, csak egyenlő elvek szerint eszközölhető czélszerűen: en
nélfogva minden ily esetben, a két minisztérium előleges megállapodása után, 
egyenlő elvekből kiinduló javaslatot fog terjeszteni mindkét törvényhozás elé. 
A törvényhozások nézeteiben netalán fölmerülhető különbségek kiegyenlítése 
végett a két törvényhozás egymással küldöttségek által érintkezik."36 

Albrecht főherceg azonban 1867. február 20-án, röviddel Andrássy hivatalos 
kinevezése után, hadparancsban figyelmeztette a katonákat és tiszteket, s köz
vetve a birodalom minden alattvalóját, beleértve Andrássyt is, hogy a magyar 
hadügyminiszteri poszt betöltése semmiféle változást nem jelent a hadsereg 
egységében, és — függetlenül az alárendeltek nemzetiségi hovatartozásától — 
mindenki csak az uralkodó parancsait köteles követni. A hadparancs utolsó 
mondatai pedig félreérthetetlenül megfenyegették a külön magyar honvédség 
megteremtésén fáradozókat.37 Andrássy elegánsan csak „egy generális magán
véleménye" legyintéssel intézte el a hadparancsba burkolt kihívást. A korona
tanács ülésein, amelyeken a dualista állam közös miniszterein kívül a két fél 
miniszterelnökei is részt vettek, elfogadtatta Ferenc Józseffel, hogy az addigi 
magyarországi hadkiegészítésű gyalog- és huszárezredek mellett külön magyar 
műszaki alakulatok is szolgálhassanak. Meggyőző szavakkal hangsúlyozta, hogy 
akkor a katona nem csak puszta kötelességét teljesíti, hanem, mint magyar 
állampolgár, honfitársai közt saját külön hazaszeretetét is átérzi, s nem kell 
névtelenül, idegenek közt vérét áldoznia. 1867 nyarán, Albrecht főherceg be
folyására, felerősödtek a magyar alakulatok harci alkalmazhatóságát bíráló 
hangok. A még meg sem született Honvédséget is lejárató véleményekkel 

36 Magyar Törvény tá r . 1836—1868. évi tö rvénycz ikkek . Budapes t , 1896, 336. o. 
37 A h a d p a r a n c s o t közli Glaise-Horstenau : i. m . 144—145. o. 
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Ferenc József katonai kabinetirodájának új vezetője, a fiatal Friedrich Beck 
ezredes szállt tisztességgel szembe. Még 1867 márciusában, Budapesten meg
ismerkedett Andrássyval, aki lenyűgözte őt a Monarchia európai hatalmi 
helyzetéről és a Honvédség felállításának előnyeiről adott elemzésével, de el
tökéltségével is, hogy a katonai vezetésnek választania kell a hadsereg ketté
osztása, vagy a közös hadsereg melletti külön magyar fegyveres erők felállítása 
között. Beck a magyarok 1866-os helytállását kétségbe vonó nézetekkel egysze
rűen számolt le: összehasonlította a különböző hadtestek, dandárok és ezredek 
1866-os veszteségi adatait, amelyekből egyértelműen a magyarországi alakula
tok áldozatkészségére és hősiességére kellett következtetni. Attól azonban óva
kodott, hogy a befolyásos Albrecht főherceggel szemben megvédje Andrássy 
külön magyar fegyveres erőkre vonatkozó véleményét." 

A Honvédség felállítása történetének egyik előzménye Teschenbe nyúlik 
vissza, ahol az 1865 őszi szemlén az itt állomásozó gyalogezred tisztje, Julius 
Horst őrnagy megsértette Albrecht főherceget a poroszokkal szembeni szurony
rohamok értelmetlenségéről adott véleményével. Alig két év múlva a főherceg 
Bécsbe rendelte, alezredessé léptette elő és megbízta az osztrák hadsereg átfogó 
reformjának előkészítésével. Horst soha nem tanult vezérkari akadémián, de 
hosszú csapatszolgálata, a dunai fejedelemségek megszállása, majd az észak
itáliai hadjárat alatt elégséges tapasztalatot halmozott fel a hadvezetés mu
lasztásairól és felelőtlenségéről. Megfelelő bátorsággal is rendelkezett ahhoz, 
hogy véleményét meggyőződéssel védje. A vesztfáliai bevándorlók leszárma
zottja és a magyar arisztokrata hadügyminiszter jól megértették egymást. 
Horst először információkat gyűjtött, majd inkognitóban alaposan szemügyre 
vette mind a porosz, mind a svájci katonai rendszert, hogy a felülről érkező 
gáncsoskodások ellenére a dualizmus viszonyaihoz igazított, sajátos hadszer
vezetet javasolhasson. Emlékiratában, amely aztán az új hadügyminiszter, 
Franz Kuhn neve alatt és az ő szemlélete szerint némileg módosítva készült 
el,aö a védelmi rendszer teljes átalakítását tervezte. A javaslat tehát a már 
elfogadott XII. törvénycikk 13. §-a szerint a magyar törvényhozás egyetértése 
nélkül nem léphetett érvénybe. 

A magyar állami szuveneritás jelképéről, a nemzeti jellegű Honvédség fel
állításáról Andrássy már az 1867. december 4-i parlamenti ülésen nyilatkozott, 
méghozzá nyomatékkal. Zalaegerszeg képviselője, Perczel Mór volt honvéd tá
bornok interpellációjára adott válaszában a reform előkészületeinek tudatá
ban kijelentette: „ . . .bátor vagyok válaszolni, hogy a kormány mélyen át van 
hatva azon tudattól, hogy a honvédelmi rendszer átalakítása és végleges meg
állapítása első rendű szükség, és ennek következtében kötelességének fogja 
tartani e tekintetben törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé. A mi a módot 
illeti, a kormány igen természetesen csak azt a módot követendi, melyet a t. 
képviselő úr is megjelölt, t. i. a XII. törvényczikk 13-dik szakaszában foglaltat, 
mely azt mondja, hogy midőn a honvédelem átalakításáról és megállapításáról 
lesz szó, a két minisztérium előleges egyetértés útján egyforma fő elvekből ki
induló javaslatot fog a két törvényhozás elé terjeszteni. . .".',0 Ekkor azonban 

38 Glaise-Horstenau : i. m. 129., 147—148. o. 
39 Ludwig Ritter von Przibram: Erinnerungen eines alten Oesterreichers. Stuttgart und Leipzig, 

1910. 151., 217—219. o. Przibram téved Horst rendfokozatát illetően, aki az 1868-as k. k. Militär-
Schematismus szerint még csak őrnagy volt. Horst javaslatáról megemlékezik Wertheimer: i. m. 
I. k., 414—415. O. 

40 Andrássy Gyula beszédei I. k., 264. o. 

— 74 — 



már bizonyosnak tűnt, hogy az új szervezet az általános hadkötelezettségen fog 
alapulni, ezért Andrássy utasított néhány törvényhatóságot, hogy az 1868-as 
újoncozás céljából írják össze az 1847^ben született fiatalokat és tegyék meg a 
sorozásra az előkészületeket. Természetesen erre is interpellációval reagált az 
ellenzék, amire a hadügyminiszter inkább a gondok nagyságára, mint a megal
kotott törvényekre hivatkozva válaszolt, és közvetve utalt az általa figyelem
mel kísért tervező munkára: ,,. . . a védrendszer alapos és végleges átalakítása 
oly nehéz tárgy, hogy a minisztérium, midőn ezen felszólítást kibocsátotta, már 
is gyanította, hogy jelenleg még ezen végleges átalakítást a ház elé javaslat
kép terjeszteni nehéz lesz, és így előrelátásból, mondom, czélirányosnak tartot
ta felszólítani a törvényhatóságokat arra, a mit magok is megtehettek volna, és 
a mit megtenniök érdekökben van, t. i., hogy az adatokat szerezzék meg, me
lyeknek alapján később, ha az országgyűlés az újonczokat megszavazza, ezen el
járása a legigazságosabban és legbiztosabb alapokon történhessék . . ."41 

Horst általános védkötelezettségen alapuló, 18-tól 40 éves korig terjedő ka
tonai szolgálatot képzelt el, amelyből a 20. évtől kezdve mindenkinek 5 évet 
kellett volna a tényleges hadseregben szolgálnia, majd ugyanitt 5 évet a tar
talékalakulatok állományában, ezután 5 esztendőt a póttartalékban, végül 4 
esztendőt a stratégiai tartalékot biztosító Landwehrben. A Landsurm, a nép
fölkelés, az ország rendkívüli erőfeszítéseihez biztosított volna további kato
nákat, ezért a 18. és a 40. év közötti korosztályok behívását volt hivatva előké
szíteni. A törvényjavaslat évi 100 000 fő újonc bevonultatását és kiképzését tűz
te ki célul, ami az első 10 szolgálati éveket számolva milliós első vonalbeli tö
meghadsereg felállítását eredményezte volna/'2 Horst, illetve Kuhn a fegyveres 
erőkön belül a közös jelleget hangsúlyozta, ami elfogadhatatlan volt Andrássy 
számára. Volt honvédtábornokokkal és tisztekkel egy ellen j avaslatot készítte
tett az első vonalbeli közös hadsereget kiegészítő második vonalbeli hadsereg 
felállításáról, amelyhez a korábbi osztrák Landhwehr, az 1848/1849-es honvéd
ség, illetve a legkorszerűbbnek tartott porosz katonai szervezet tapasztalatai 
kínáltak alapot. A tervezet szerint az általános hadkötelezettek öt év aktív és 
négy év tartalékos szolgálat után 29. és 32. életévük között a gyalogságból, lo
vasságból, tüzérségből és műszakiakból álló Landhwehr, illetve a Honvédség 
keretalakulataiba lépnének át, és az uralkodó, vagy a honvédelmi miniszter 
utasítására háború, vagy súlyos belső nyugtalanság esetén mozgósítanák őket. 
A továbbiakban a katonák három évig a Landsturm, illetve a népfölkelés tag
jai lennének, s csak a birodalom rendkívüli erőkifejtéséhez szükséges erőt biz
tosítanák. Horst javaslatával szemben Andrássy a magyar fegyveres erők kü
lönállását mással is hangsúlyozni akarta. Indítványozta, hogy a szolgálatra al
kalmas, de az első vonalbeli seregbe létszámfölény miatt fel nem vett újonco
kat a második vonalbeli seregbe közvetlenül is be lehessen vonultatni — ez 
esetben a 21. évtől a 32. évig tartana a szolgálatuk —, továbbá a Landwehr és a 
honvédtisztek kinevezéséről a két honvédelmi miniszter is dönthessen/13 

Az uralkodónak a XII. törvénycikk 13. §-a miatt bele kellett nyugodnia, hogy 
a haderőreformot a magyar parlament jóváhagyása nélkül nem valósíthatja 
meg. Ugyanakkor veszélyt érzett a Honvédség létezésében, ezért a képviselő

éi Andrássy Gyula beszédei. I. k., 278. o. 
42 Enfwurf. Wehrgesetz . Hadtör téne t i Levél tár (HL) Magyar Ki rá ly i Honvéde lmi Minisz tér ium 
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házi vita előtt engedményekre akarta rávenni Andrássyt, majd fel akarta kérni, 
hogy az alaposan megkurtított javaslatot szavaztassa meg. 1868. április 18—29. 
között elnöksége alatt Budán tanácskozott a közös külügy-, pénzügy- és hadügy
miniszterből, az uralkodó melletti magyar miniszterből, Andrássyból és Beck 
ezredesből álló bizottság, amelynek ülésein esetenkint részt vehetett az osztrák 
miniszterelnök, az osztrák hadügyminiszter és Horst ezredes, katonai szakértő 
is. Vita közben Andrássy a tőle megszokott élességgel verte vissza a 13. § és a 
Honvédség létezésének jogosságát vitatok érveit: „ . . . Bizalmatlanság uralkodik 
a honvédséggel, mint nemzeti hadsereggel szemben, pedig a magyar nemesi 
felkelés is nemzeti intézmény volt, anélkül, hogy az egésznek ártott volna; 
szeparatista eszméktől tartanak, holott ilyenek egyáltalán nem léteznek. Ha 
ezzel szemben nem hoznak létre életképes honvédséget, úgy az általános had
sereg lelkesedéssel harcolna a magyar dicsőségért, így azonban a magyar ez
redek dicsősége eltűnik az osztrák hadsereg dicsőségében. Ha legalább magyar 
hadtestekről, vagy dandárokról lehetne beszélni, kevesebb figyelmet fordíta
nának a honvédségre. Arra a kérdésre, hogy a honvédség terhére redukálják-e 
a közös hadsereget, magyar részről úgy hiszem nemmel válaszolhatok, de a hon
védséggel nem szabad nevetséges szerepet já tszatni . . ." Amikor pedig Ferenc 
József vissza kívánta utasítani a 13. §-ra hivatkozó magyar miniszter érvelését, 
mondván, hogy ez a nemzeti intézmény veszélyes és „csak egy osztrák hadsereg 
létezhet", Andrássy kijelentette: „Magyarország olyan intézményt akar, amely 
magyar nevet visel, nem akar névtelenül szerepelni az elkövetkező harcokban, 
történelmi joga révén erre bizonyos igényeket is formál." Ferenc József ma
kacsságát pedig hatásos megjegyzéssel törte meg: „ . . . a honvédség, ahogy ő 
javasolta, mindenkit kielégít és ki is kell, hogy elégítsen, ameddig szótöbbség
gel rendelkezik, keresztül tudja vinni, ha azonban már nem rendelkezik vele, 
minden javaslat úgyis felesleges"/1'1 A 13. § tehát olyan fegyverhez juttatta a 
magyar tárgyaló feleket, amely az ország viszonylagos önállóságát szavatolhat
ta a gazdasági kiegyezés paragrafusaihoz hasonlóan. „Monarchia, felmondásig" 
— gúnyolódhatott a sajtó is, és Ferenc Józsefnek meg kellett hátrálnia. A kon
ferencián megegyezés született a 800 000 fős közös, első vonalbeli hadsereg mel
letti második vonalbeli Landwehr és Honvédség felállításáról. Nem sikerült 
ugyanakkor Andrássynak keresztülvinnie a javaslat 2. §-ának elfogadtatását, 
amely a következőképpen hangzott: „A honvédség a háborúban az állandó had
sereg támogatására és a belső honvédelemre, békében rendkívüli esetekben a 
nyilvános rend fenntartására van meghatározva"/'5 Nem fogadta el a bizottság 
a Honvédelmi Minisztérium átfogó hatáskörére vonatkozó indítványokat sem, 
csak az adminisztratív ügyek feletti befolyást. Elvi megegyezés született ugyan
akkor arról, hogy a magyar javaslatok többségét kisebb, vagy nagyobb módo
sításokkal a két parlament elé lehet terjeszteni, hogy a véderőtörvényt Budán 
pontosan szerkesszék meg, a birodalom nyugati fele számára pedig Bécsben 
dolgozzanak ki egy külön Landwehr-törvényt. Ferenc József az egyesített ter
vezet elfogadásakor külön javasolta a közös hadsereg erősítését, mert tartott 
attól, hogy a katonai erő gyengeségét Magyarország bizonyosan a Honvédség 
fejlesztésére használná ki. Andrássy túlzottnak és feleslegesnek ítélte az ural-

44 KA MKSM Separat Faszikel 29/a.: Papp Tibor: Az Osztrák—Magyar Monarchia első véderő-
törvény-tervezetét tárgyaló konferencia jegyzőkönyve. Hadtörténelmi Közlemények (HK), 1968. 
4. szám, 710—711. o. 
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kodó nyugtalanságát. A kompromisszumot ugyanakkor szótöbbséggel elfogad
hatónak vélte a magyar parlamentben, s hozzáfűzte, hogy a honvédség bizton
ságáért felelősséget vállal, ,,. . . a pánszlávizmus veszélyétől való félelem azon
ban itt nagyobb, mint a birodalom nyugati felében, de az a törekvés is inten
zívebb, hogy az ellenséggel szemben teljes erővel és megfeszítéssel védekezzen; 
ami itt történik, minden esetben az egész Monarchia érdekét és javát szolgál-
ja".« 

A nemesi középosztály jómódú tagjaiból és a hatalomból kiszorult arisztok
ráciát képviselő, jobbára liberális ügyvédekből verbuválódott Deák-párt bízott 
a kiegyezést követő polgári fejlődés áldásaiban, ezért Magyarország jövőjét 
csak a dualista állam intézményrendszerének keretei között képzelte el. A véd
erő kérdésében azonban, a Habsburgokkal szembeni ellenszenv és a honvéd 
név varázsa miatt, a választójogtól megfosztott lakosság nagy többsége szemben 
állt a párttal, s a mindössze 20 mandátummal rendelkező, harmadik legnagyobb 
frakciót, a szélsőbalt támogatta. Andrássy a parlamenti vita során nyugodtan 
számíthatott a Deák-párt 250 képviselőjére, az utca hangulata miatt azonban 
diplomatikusan kerülni akarta az éles összeütközéseket és mérsékelni kívánta 
a várható ellenállást is. Ezért a nyilvános tárgyalás kezdete előtt a „megelőzni 
azt jelenti, hogy kormányozni" mondáshoz híven a tavasszal kialkudott ja
vaslatokat június 27-én egy, a pártok küldötteiből álló, szakértői csoportnak 
adatta át, hogy kipuhatolja fogadtatását: „ . . . bátor volnék a t. házat felkérni, 
hogy midőn ezen törvényjavaslatok kinyomtatását és mentül előbbi tárgyalá
sát elrendelni méltóztatik, méltóztassék az iránt is intézkedni, hogy egy, ta
lán 15 tagból álló bizottság küldessék ki, mely bizottság véleményének alap
ján fognának aztán ezen törvényjavaslatok az osztályokhoz áttétetni. Én azt 
gondolom, hogy ez időnyereség tekintetéből is igen kívánatos . . ľ'~' — hangzott 
az indoklása. Három volt magas rangú és a magyar lakosság körében népsze
rű honvédtiszt — Perczel Mór, Várady Gábor és Ivánka Imre — biztosította 
a katonai szakértelmet és az utca hangulatának a csillapítását, a többiek a tör
vények előkészítésében voltak járatosak. Szereplésük eredményeképpen az 
1868. július 30-án kezdődő parlamenti ülésszakon egy kiegyensúlyozott javas
lat felett kellett vitatkozni. Senki sem kifogásolta például az általános hadkö
telezettséget, a honvédségnek a közös hadsereg melletti létét és az alakulatok 
keretjellegét, továbbá — a szélsőbal kivételével — senki sem utasította el az 
önálló nemzeti hadsereg felállítását korlátozó 1867. XII. törvénycikk érvényes
ségét. Ez azt jelentette, hogy a második legnagyobb párt, a balközép 100 képvi
selője is elfogadta a Deák Ferenc és Andrássy Gyula által kialakított, s Ma
gyarország biztonságát szavatoló osztrák katonai szövetséget, egyben eluta
sította Kossuth konföderációs elképzeléseit. A vitában azonban közjogi és köz
gazdasági sérelmekre hivatkozva ezek a képviselők a dualista állam két felét 
összekötő érdekek elsőbbsége helyett a jól hangzó, de az európai és birodalmi 
realitásokat figyelmen kívül hagyva a különállást szimbolizáló önálló magyar 
hadsereg és önálló magyar külpolitika kialakítását tartották legfontosabb cél
nak. Tisza Kálmán, a balközép vezéralakja például visszalépésnek minősítette 
a törvényjavaslatot a XII. 13. §-hoz képest, hiszen az — szerinte — csupán any-

4G HK 1968. 4. szám, 719., 724. o. Az osztrák politikusok és katonák befolyására Ferenc József 
elsősorban a honvédség tüzér- és műszaki alakulatainak felállítását utasította el, míg Andrássy 
kikényszerítette a bizottság beleegyezését, hogy a honvédség vezényleti nyelve a magyar, illetve 
a horvátoknál a horvát legyen. 
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nyit állított, hogy a védrendszer egyenlő elvek alapján állapítható meg, de ar
ról, hogy e tárgyra vonatkozólag közös törvényt kell alkotni, egy szóval sem 
emlékezett meg. »Sérelmesnek, sőt bűnnek tartotta, hogy a javaslat az egész 
birodalom védelmi feladatairól beszél, sőt egy közös hadügyminiszter kineve
zését is fontosnak ítéli, holott a kiegyezés során erről nem döntöttek. Ghyczy 
Kálmán pedig a benyújtott tervezet kiegészítését követelte, hogy a nemzet had
serege csak az ország érdekeivel megegyező hadjáratokra legyen fordítható, 
továbbá mozgósítást csak a parlament rendelhessen el és a haderő felhasználását 
csak a parlament ellenőrizhesse/'8 

Andrássy nem készült föl írásos válaszra. Szabadon, régóta létező és több
ször végiggondolt biztonsági elképzelésével vetette össze a hozzászólásokban 
felfedhető kritikát, s ennek a magyarságot szolgálni kívánó véleménynek az 
elemeivel védte meg a kimunkált javaslatot. Igénytelen, frázisokat mellőző lo
gikával beszélt a Ferenc Józseffel és az osztrák nagyhatalmi küldetéshez ragasz
kodókkal szemben kivívott engedményekről, amelyeket jelentéktelen politiku
sok nagyobb hanggal és nagyobb haszonnal kürtöltek volna szét. Tiszával szem
ben értelmetlennek nevezte a sérelem kifejezés használatát, mert a beterjesztett 
törvény közös elveken alapuló és nem közös törvény, amely hatályba lép, ha 
Ciszlajtánia parlamentje ugyancsak különállóan határoz róla, s ekkor teljesül
het csak a XII. t. c. 13. §-ban megfogalmazott elv. A közös hadügyminiszterre 
vonatkozó kritikáról pedig megjegyezte, hogy a kiegyezési törvény egyetlen 
minisztériumról sem rendelkezik részletesen, de kimondja, hogy minden közös
nek elismert feladatra közös minisztérium alakítandó, a hadügyi reform után 
pedig a védelemmel kapcsolatos kérdések is közösek. 

,,. . . Nem tartom én sem jogtalan kívánságnak, sem a közös védelemre ve
szélyesnek — jelentette ki —, ha Magyarország, mely mélyen érzi, hogy a 
monarchia megvédése magyar érdek is, azt igényli, hogy ne kelljen névtele
nül elvéreznie az összes terület megvédésében; hanem azt gondolom, hogy a 
törvény akkor, midőn világosan rendelkezik arról, hogy csak magyar csapa
tokba sorolhatók be Magyarország fiai, alkalmat adott arra is, hogy miként 
őseink Európa különböző csataterein babérokat szereztek és dicsőítették ez
által a magyar nevet, úgy azt tehessék jövőben is azok, kik a közös biroda
lom közös megvédésére hivatva lesznek . . . Amint tehát melegen karolta fel a 
magyar minisztérium a nemzetnek igazságos és, ismétlem, a közös monarchiá
ra nézve minden esetre csak hasznos követelményeit, úgy nem akart annak 
oly magyarázatot adni, melynek eredménye nem az lett volna, hogy a sereg 
különböző csapatai közt hasznos rivalitást ébreszszen, hanem az, hogy mester
ségesen elválasztotta volna egymástól azokat, kik arra vannak hivatva, hogy 
egyértelműleg megvédjék a közös magyar—osztrák monarchiát minden kül-
ellenség ellen . . . A t. képviselő úr, ki, mint emlékszem, az úgynevezett kö
zösügyi törvények minden stádiumában igen kiemelte a paritás elvét — mit 
én igen helyesnek ismerek el — nem fogja azt akarni, hogy mi a közös véde
lem terén gyakoroljunk oly jogot, melyet ő Felsége többi országai nem gya
korolnak; tehát a jogot, melyet e téren igénylünk, a másik résznek is gyako
rolni kellene, mert közös védelemről van szó. Ha tehát nem mint alkotmányos 
formaságot, — mert mint ilyen nem sokat nyom, — hanem azért kívánja a t. 
képviselő úr, hogy azon czélt érje el vele, hogy csak oly háború legyen lehet-

48 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 336—337. o. 
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séges, mely Magyarország érdekeinek megfelel, és más ne: akkor e jog gyakor
lata a szerint, amint a háború egyik vagy másik rész előtt népszerűtlen, mind
kettőre igen veszedelmessé válhatik. Tegyük föl, kikerülhetetlen lesz oly há
ború, mely főleg Magyarországot, különösen érdekeinket veszélyezteti; fölte
szem, a háború a Lajtán túl nem népszerű, s az illető lajtántúli minisztérium 
az ellenjegyzést megtagadja . . . Igaza van tehát a t. képviselő úrnak abban, 
hogy itt valami új történt ezer év óta; de az új nem az, hogy mások avatkoz
nak a mi hadügyi dolgainkba, hanem az, hogy mi avatkozunk a mások had
ügyi dolgaiba . . ."',9 

Andrássy nem hallgatott a törvényjavaslat születésének nehézségeiről. Utalt 
az osztrák tárgyaló fél — közvetve Ferenc József — bizalmatlanságára, amely-
lyel a fennálló katonai rendszer megváltoztatási igényét fogadta, a külön ma
gyar haderő felállításának követelését pedig a birodalmat fenyegető kataszt
rófának tekintette. Beszélt azokról a veszélyekről is, amelyek a dualista ál
lam haderejének kettéosztása után jelentkeztek volna. Hangsúlyozta, hogy 
sikerült az adott körülmények között szerencsés megoldást találni. Beszédét 
az előterjesztett javaslat részletes vitája követte, amely az augusztus 6-i sza
vazással ért véget. A parlament 401 képviselője közül 192 mellette, 83 ellene 
voksolt, a többi tartózkodott, vagy távol maradt. A szavazás Andrássy szemé
lyes győzelmét, illetve az elvakult osztrák—német hatalmi tudat és az e tuda
tot irritáló magyar nacionalizmus vereségét hozta. A magyarság biztonságára 
ügyelő politikus bármely honfitársánál jobban megértette, hogy a szláv—ro
mán többségű, idegen környezetben, a nemzetiségek évszázadában egy kis 
állam számára veszélyes a nagyhatalmi illúziók kergetése, s csak a közös ál
lam adhat elegendő garanciát a fennmaradásra. Hasonló következtetésre ju
tott Horst alezredes is, aki vállalta a tavasszal kidolgozott törvényjavaslat vé
delmét a Lajtán túli parlament képviselői előtt, amelyet hallatlan türelem
mel, a megszállottak csökönyösségével látott el. Még a kidolgozott haderő
reform legveszélyesebb ellenlábasát, Albrecht főherceget is meggyőzte a tör
vényjavaslat megszavazásának elkerülhetetlenségéről. A parlamenti vitában 
kitűnő vitatkozóként mutatkozott be, rokonszenvet és támogatást szerezve a 
Pest-Budán már elfogadott törvénynek.50 November közepén a Lajtán túli kép
viselők 118:29 arányban elfogadták a tervezetet, amelyet az urak háza érde-
di vita nélkül november 28-án jóváhagyott. Ferenc József december 5-i alá
írása után a törvény hatályba lépett. 

A megkötött kiegyezés és a megkezdett katonai reform ismét alkalmat te
remtett, hogy feléledjenek az udvarban a Habsburg-dinasztia németországi 
hatalmáról szőtt álmok. Ferenc József helyesléssel fogadta az Osztrák—Magyar 
Monarchia létrehozásáért birodalmi kancellárrá és gróffá kinevezett, de ud
vari körökben csak revánskancellárként emlegetett Beust javaslatát, hogy 
utasítsa vissza Bismarck békülékeny ajánlatát és álljon bosszút Königgratzért 
a franciák segítségével. Már az uralkodó és III. Napóleon salzburgi találkozó
ja jelezte, hogy a Schwarzenbergtől örökölt, s osztrák vezetésű 70 milliós né
met állam illúziója fontosabb politikai érv volt Ferenc József számára, mint 

49 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 340., 344—346. o. Deák Ferencz beszédei. V. k., 445—446. o. 
50 Przibram: i. m. 219—220. o. A véderőtörvény osztrák fogadtatásáról írt Zachar József: Az 

Osztrák—Magyar monarchia 1868-as véderőtörvényének néhány osztrák vonatkozása című tanul
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az öccse, Miksa mexikói császár haláláért felelős franciákkal szembeni gyűlö
lőit:. A találkozó után Beust folytatta a megkezdett közeledést, az eltérő érde
kek és a különböző geopolitikai helyzet miatt azonban eredménytelenül. A ma
gyar parlament legerősebb frakciója, a Deák-párt ugyanakkor Magyarország
nak a birodalmon belüli szilárd helyzete miatt elutasította a német hegemónia 
visszaszerzésére tett osztrák lépéseket. Andrássy pedig a porosz-orosz együtt
működési szerződések és a Monarchia felé vezető stratégiai vasútépítkezések 
ismeretében tartott egy orosz támadó háborútól, s azzal is tisztában volt, hogy 
porosz vereség esetén az egy újabb lengyel felkeléstől rettegő cár meg is indít
ja csapatait, végül ismerte Anglia Napóleonellenes hangulatát, amely végső 
soron a szigetország számára veszélytelen Poroszország segítségét jelentette. 
Ezért miniszterelnöki hatalmát Beust befolyásának csökkentésére, illetve Fe
renc József külpolitikai kalandjának akadályozására használta fel. 1870 tava
száig nem született semmiféle konkrét katonai megállapodás a dunai biroda
lom és Franciaország között. Ekkor azonban az uralkodó legbizalmasabb kato
nai tanácsadója, Albrecht főherceg Párizsba utazott, hogy egyeztesse a francia 
vezérkarral a hadászati elképzeléseket. Júniusban Barthélémy Lebrun tábor
nok, III. Napóleon szárnysegéde Bécsbe vitte a térképeket, a katonai tabellá
kat és adatokat tartalmazó hadműveleti terveket. A két törvényhozás akadé
koskodására számító Ferenc József azonban habozott megpecsételni a kato
nai együttműködést és csak a szándékairól nyilatkozott. Lebrun elkövette azt 
a baklövést, hogy hazautaztában, Németország területén, elvesztette a vasúti 
kocsijában rosszul őrzött hadműveleti terveket, amelyek Berlinen keresztül 
ismét a bécsi hadügyminisztériumba jutottak.51 Andrássy a magyar parlament 
július 13-i ülésén két interpellációra adott válaszában, de szavait Ferenc Jó
zsefnek, Beustnak, Albrecht főhercegnek és a háborút igenlő katonai vezetés
nek is címezve, a következőket jelentette k i : , , . . . A mi a Franczia- és a Poroszor
szág közt felmerült kérdést illeti, nem lehet tagadni, hogy az komoly jelleget 
öltött, a nélkül azonban, hogy a béke fenntartásának reménye megszűntnek 
volna tekintendő. Ez alkalommal nem mulasztom el kijelenteni, hogy ha a bé
ke fenntartása sikerül, ebben a közös külügyminisztérium őszinte, következe
tes és tevékeny részvétének is nem csekély és elismerésre méltó érdeme leend. 
Egyébiránt fel vagyok hatalmazva annak kijelentésére, hogy a közös külügy
minisztérium addigi működésében abból a szempontból indult ki, hogy Auszt
ria és Magyarország ezen fölmerült kérdésben kiválóan csak a béke fönntar
tásának szempontjából van érdekelve,. . . A mi második kérdését illeti, azt: 
mily mértékben járul kormányunk a közös külügyminisztérium határozatá
hoz, melynek eredménye oly végzetteljes lehet Magyarországra? erre bátor 
vagyok azt válaszolni, hogy úgy törvényeink értelmében, mint a dolog termé
szetében van az, hogy a közös külügyminisztérium csak a két kormánnyal 
egyetértőleg intézkedik ily nagy fontosságú kérdésben, és ebben rejlik, néze
tem szerint, az a garantia, mely talán még a t. képviselő urat is ki fogja elé
gíteni . . ."52 Ekkor azonban a háború már küszöbön állt, hiszen Andrássy be
széde előtti napon I. Vilmos porosz király Bad Emsben Bismarck javaslatára 
kiprovokálta a francia hadüzenetet és számítani lehetett arra, hogy Németor
szág teljes hadereje a Rajnához vonul. így lehetőség nyílott arra, hogy az új, 
korszerű fegyverekkel ellátott osztrák—magyar hadsereg egyik része hátba-

51 Przibram: i. m. 268. o. 
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támadja a Rajna felé mozgó csapatokat, a másik offenzívát indítson Berlin 
felé, a harmadik pedig lekösse a Galíciát és a Magyarországot fenyegető orosz 
haderőt. A közös hadügyminiszter, Kuhn, eredetileg mindhárom feladatra 
200 000—200 000 főt látott szükségesnek, a birodalom azonban — Beck ezre
des, a katonai kabinetiroda vezetőjének adatai szerint — a haderőreform be
vezetése óta eltelt két esztendő korlátozott eredményei miatt még 400 000 ki
képzett katonát sem volt képes kiállítani.53 Ugyanakkor Oroszország 300 000 
főt kívánt a Monarchia ellen harcba vetni. 1870. július 18-án Ferenc József 
elnöklete alatt tárgyaló Albrecht főherceg, Beust, Kuhn, a közös pénzügyminisz
ter báró Lónyai Menyhért, a magyar és az osztrák miniszterelnök egyértelműen 
arra a következtetésre jutott, amit legélesebben Andrássy fogalmazott meg: 
„Jelen pillanatban csak két álláspont látszik lehetségesnek: vagy háború 
Franciaország oldalán Poroszország ellen, vagy a semlegesség. Mi viszont 
nem vagyunk arra hivatva, hogy Franciaország szövetségében hadat viseljünk, 
marad tehát a semlegesség.54 Ugyanakkor Oroszország erőszakos fellépésé
nek elhárítására részleges, azaz 300 000 fő mozgósítását látta szükségesnek, 
ami körülbelül megfelelt a Beck által közölt lehetőségeknek. Sem Ferenc Jó
zsef, sem Albrecht, sem Kuhn nem fogadta el Andrássy érvelését, s ez is alá
támasztja, hogy mennyire voltak tisztában az osztrák tárgyalópartnerek a bi
rodalom valóságos katonai lehetőségeivel. A magyar miniszterelnök nem akart 
katonai fellépést Oroszország ellen, ugyanakkor elhallgatta, hogy végső eset
re rendkívüli, az osztrák fél hatalmán kívüli tartalékok felett is tud rendel
kezni. A francia diplomácia ugyanis kísérletet tett a román király megbukta
tására és az ezt követő orosz intervenció kiprovokálására, hogy így kénysze
rítse a Monarchiát a háborúba. Július 20-án szokott élességével támadt rá a 
francia ügyvivőre, amiért kormánya veszélyeztetni merte a magyar határo
kat: „Tudja ön, ha a dolgok így folytatódnak tovább, egyik napról a másikra 
megérhetjük, hogy a román bandák francia zászlókkal kezükben és a forra
dalmat proklamálva megrohanják keleti tartományainkat. . . Éppen most kap
tam a felhatalmazást, hogy egy speciális hadsereget teremtsek Magyarorszá
gon; a honvédek fogják a hadsereg magvát képezni. A mi katona-nemzetünk 
800 000 embert tud csatasorba állítani; meglátja, hogy az ellenzék, a nemzeti
ségi és vallási ellentéteink ellenére Magyarország mindent meg fog tenni, 
amit a kormány akar, amelynek én vagyok a miniszterelnöke . . ."55 

A magyar törvényhozásban természetesen csak a birodalmi vezetés által 
követett politika fő célkitűzéseiről adott tájékoztatást: kimondta, hogy Ausztria 
lemondott az 1866 előtti Németországban élvezett befolyásának visszaszerzé
séről s a képviselők élénk helyeslésétől kísérve jegyezte meg, hogy a korábbi 
törekvés csak kárt és veszélyt okozott a Monarchiának, nem hasznot. A sem
legesség fegyveres biztosítását is megnyugvással fogadta a parlament vala-

53 Beck az 1870. jú l ius 18-i k o r o n a t a n á c s r ó l í r t a : „ . . . In de r Konferenz k a m es n u n wirk l ich 
zu den An t rägen von Beus t u n d K u h n , die A r m e e für e inen Kriegsfall vorzubere i ten u n d zu 
mobil is ieren. K u h n e rk lä r te , dass m a n 200.000 M a n n n a c h Warschau wer fen müsse , u m die 
Russen im Z a u m e zu hal ten , 200.000 M a n n nach Ber l in u n d 200.000 M a n n an den Rhein, u m den 
König Wilhelm gefangen zu n e h m e n . Ich b e m e r k t e hierauf, dass wi r n ich t in der Lage w ä r e n , 
auch n u r 400.000 M a n n anfzustel len, . . . Graf A n d r á s s y w a r de r einzige, d e r mich un te r s tü t z t e ; 
. . . " Glaise-Horstenau : i. m. 167. o . ' B e c k visszaemlékezése mindenese t r e n e m fedi te l jesen a 
valóságot. Diószegi I s tván közölte a konferenc ia szövegét és részle tesen e lemezte a rész tvevők 
vé leményét . Diószegi István: Ausztr ia—Magyaroszág és a f rancia-porosz h á b o r ú 1870—1871. 
Budapes t , 1965. 
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mennyi frakciója, hiszen Andrássy éles különbséget tett az általa elítélendő
nek vélt és más hatalmakat sértő fegyveres semlegesség, illetve a védtelensé
gét kizáró puszta katonai felkészülés között. Érvelését csak a szélsőbal fogad
ta kritikusan, sőt ellenségesen, mint azt Irányi Dánielnek az ország védtelen-
ségéről és a teljesen önálló nemzeti hadsereg azonnali megteremtéséről szóló 
javaslata tükrözte. A kiegyezés felmondásának gondolata az 1870 nyarán ki
éleződött nemzetközi helyzetben hatásosnak tűnhetett mindazok számára, akik 
nem ismerték az európai erőviszonyokat. A keletről fenyegetett ország biz
tonsága azonban nem a nyugati szövetség felmondását, ellenkezőleg, erősíté
sét követelte. Még a balközép is helyeselte Andrássy helyzetmegítélését, és 
azonnali póthitelt szavazott meg a honvédség fejlesztésére és a hadkötelesek 
korábbi behívására.56 

Augusztus 5-én, amikor a magyar parlament nyári szünetét megkezdte, a né
met csapatok csak szórványos sikereket értek el. Az első nagy csaták hírei a 
miniszterelnököt a karlsbadi gyógykezelésen érték el. Ezekben a napokban sű
rűn levelezett Eötvös Józseffel, aki meggyőződéssel szorgalmazta a Poroszor
szághoz fűződő jó viszony helyreállítását. Augusztus 22-én, a metzi katasztrófa 
után néhány nappal, tehát előbb, mint a 70 milliós schwarzenbergi álmot te
mető Beust a gondolatot és a követendő új külpolitikai irányt Ferenc József
nek előterjesztette volna, írta barátjának és minisztertársának a következő
ket: , , . . . Francziaország, ha még többször megverik is, azért nem fog megsem
misülni, sőt annál engesztelhetetlenebb lesz a poroszok ellen, minél kevesebb 
dicsőséggel végzi a háborút; minthogy a háború, melynek győzelmei részben 
bajorok, württembergiek stb. segedelmével vívattak ki, nem végződhetik ezen 
államok annexiójával, hanem szükségkép Németországnak egy bizonyos mér
tékig foederatív constituálását fogja maga után vonni, és minthogy éppen Po
roszország hatalmának váratlan növekedése azon meggyőződést fogja előidéz
ni minden államnál, hogy az osztrák—magyar birodalom fennállása kettős 
szükség mind az orosz, mind a porosz túlsúly fékezésére: mind ez okoknál 
fogva én a porosz győzelmét reánk nézve nem tartom veszélyesnek. Minden
esetre sokkal kevésbé az, mint az ellenkező . . . Főképp egy pont van, melynél 
vigyázni kell. Németországban a Dél és Észak lapjai e részben egyet monda
nak — mindinkább meggyőződéssé válik, hogy a háború nem végződhetik 
máskép, mint Elzász és Lothringen visszafoglalásával. . . Nézetem, hogy az 
nem igen fogná erősíteni Németországot, mely, ha e tartományokat elfoglal
ja, biztos lehet, hogy Franciaország által újra meg fog támadtatni. . . Európa 
többi államai itt közbe fognak szólani és valószínűleg a status quo antét fog
ják követelni, talán még fenyegetve is, — és ez nem árt, sőt magam sem kívá
nom, hogy a béke- territoriális változások alapján köttessék. Csak arra kérlek, 
használd fel egész befolyásodat hogy ezen negotiatióknál ne a mi külügymi
nisztériumunktól jöjjön az indítvány, hogy akkor, midőn Franciaország érde
kében a németek egy kedvelt óhajtásuktól fosztatnak meg, ne mi játsszuk a 
főszerepet, mit sem Németország, sem az Ausztriában lakó németek nem bo-
csátanának meg, és mi végre nem is szükséges, minthogy e szerepet Muszka
ország már azért sem utasíthatja el, mert az, hogy Elzász és Lothringen Fran-
cziaországhoz tartozik, a balti tartományok felett gyakorlott orosz uralomnak 
legitimatiója. Engedjünk az oroszoknak alkalmat, hogy maguknak a francziák 
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előtt ezen érdemet szerezzék. Reánk nézve sokkal fontosabb, hogy Poroszor
szágnak ingerültségre okot ne adjunk, mert , min t 66-tól mindig, úgy most 
még inkább meggyőződésem, hogy békés kifejlődésünknek egyedüli biztos ga-
rant iá ja az, hogy Poroszországgal egy időre, azaz addig, míg megerősödtünk, 
jó lábon álljunk. És éppen ez az oka, hogy sokszor még á lmaimban is külügy
miniszterünkkel foglalkozom . . . Egyedüli bizalmam Te vagy, ki e fontos pil
l ana tban . . . a journal is ták kegyét nem keresve, csak egy egoismust ismersz, 
a hazáét."5 7 

A Kelet és Nyugat közötti, reálisan mérlegelt politika kialakí tásában, a ma
gyarság korlátozott szuvereni tásának és biztonságának szavatolásában And-
rássy a múl t század hatvanas éveiben példamuta tó szerepet játszott . Ö is csak 
egy egoizmust i smer t : a hazáét. Ez az oka, hogy kevesebbet tévedett , min t az 
őt követő, elsősorban személyes, vagy csoportérdekeket képviselő magyar ál
lamférfiak túlnyomó többsége. 

László Bencze 
COUNT GYULA ANDRÁSSY AND THE SECURITY OF HUNGARY 

1860—1867 
Summary 

After the defeat of the Hungarian War of Liberation Francis Joseph I inherited 
two illusory aims from the Austrian Prime Minister Felix Schwarzenberg: the duty 
of Hungary's Germanization and the realization of the German hegemony. The se
rial military failures of the emperor were exploited by Ferenc Deák and Gyula And-
rássy to reestablish the independency of Hungary. Andrassy's thorough knowledge 
of the foreign and military affairs was of great importance in the preparation of 
the reconciliation. After the catastrophic defeat of the Austrian army by Prussia 
Andrássy did not endeavour to extort more and more concessions. He aspired to 
create total equality between Hungary and Austria and to form a Great Power with 
Hungary's western neighbour of medium state of development to neutralize the 
threat from the Russian Empire this way. This was opposite to Kossuth's aims, who 
planned a confederation with the undeveloped countries of East-Europe on the sa
me consideration. In 1870, as Prime Minister of Hungary, he averted the acceptance 
of the military alliance with France against Prussia because it seemed to be fatal 
for the Monarchy. 

57 Andrássy Gyula beszédei. 357—359. o. 
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László Bencze 

LE COMTE GYULA ANDRÁSSY ET LA SÉCURITÉ DE HONGRIE 

1860—1867 

Résumé 

Après la répression de la guerre d'indépendance en Hongrie, Felix zu Schwarzen-
berg, le premier ministre autrichien a laissé en héritage pour Francois-Joseph deux 
buts illusoires: le devoir de la germanisation de la Hongrie et l'obtention de l'hégé
monie allemande. Ferenc Deák et Gyula Andrássy ont tiré avantage des échecs mi
litaires successifs du régnant, avant tout pour la recréation de l'existence nationale 
indépendante de la Hongrie. Ľexpériance d'Andrássy dans la politique extérieure 
et militaire, a reçu un rôle important dans la préparation du compromis austro— 
hongrois. Après le défaite, que les Autrichiens ont subie des Prussiens, Andrássy 
n'a plus demandé de concessions, mais il a voulu créer la parité totale des deux 
États. Outre cela, il a aspiré á créer une grande puissance avec le voisin moyenne
ment développé de l'Ouest. De cette façon, il a voulu neutraliser la menace russe, 
pas comme Kossuth, qui avait des projets de confédération avec les pays peu déve
loppés d'Europe Orientale. 

En 1870, comme premier ministre hongrois, grâce à son action énergique, il a em
pêché l'acceptation de la coalition militaire avec des Français contre les Prussiens, 
parceque ca paraissait catastrophique. 

László Bencze 

GYULA GRAF ANDRÁSSY UND DIE UNGARISCHE SICHERHEIT 

1860—1867 

Resümee 

Der österreichische Ministerpräsident Felix Schwarzenberg vererbte Franz Josef 
nach der Niederwerfung des ungarischen Freiheitskrieges zwei illusorische Ziele: 
Ungarn zu germanisieren und die deutsche Hegemonie zu erkämpfen. Die Reihe 
militärischer Mißerfolge des Herrschers nutzten Ferenc Deák und Gyula Andrássy 
for allem zur Wiederherstellung der ungarischen Eigenstaatlichkeit aus. Bei der 
Anbahnung des Ausgleichs spielte es eine bedeutende Rolle, daß Andrássy über die 
Außen- und Militärpolitik gut informiert war. Nach der katastrophalen Niederlage, 
die die Österreicher von den Preußen erlitten hatten, trachtete Andrássy nicht nach 
mehr Zugeständnissen, sondern danach, Ungarns volle Gleichstellung mit Österreich 
zu erreichen bzw. anstatt eine Konföderation mit den unterentwickelten osteuro
päischen Ländern — wie von Kossuth beabsichtigt — zu bilden, gegen die russische 
Bedrohung eine gemeinsame Großmacht mit dem entwickelten westlichen Nachbarn 
auf die Beine zu stellen. Durch sein energisches Auftreten verhinderte er 1870 als 
ungarischer Außenminister die Akzeptierung des womöglich fatalen preußenfeind
lichen französischen Militärbündnisses. 
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Пасло Бенце 
ГРАФ ДЬЮЛА АНДРАШШИ И ВЕНГЕРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1860—1867 ГГ. 

Резюме 

После подавления венгерской борьбы за свободу премьер-министр Австрии Фе
ликс Шварценберг оставил в наследство Францу Иосифу две иллюзорных цели: за
дачу осуществления германизации Венгрии и достижения немецкой гегемонии. Серию 
военных неудач правителя монархии венгерский реформист Ференц Деак и Дьюла 
Андрашши использовали в первую очередь для возрождения независимого венгерс
кого гражданства. Осведомленность графа Андрашши во внешней и военной поли
тике сыграла значительную роль в подготовке компромисса. После катастрофичес
кого поражения, нанесенного Австрии Пруссией, граф Андрашш стремился не к 
выпрашиванию как можно больше уступок, а ставил целью создание сильной дер
жавы совместно со своим средне-развитым западным соседом Австрией в противо
вес шедшей от России угрозы и конфедерационным планам Кошшута, предусмат
ривавшим образование конфедерации с неразвитыми Восточно-Европейскими стра
нами. В 1870 году Андрашши, будучи премьер-министром Венгрии, своим решитель
ным выступлением воспрепятствовал принятию военного союза с Францией против 
Пруссии, который мог бы оказаться фатальным. 

Az Andrássy Gyula szobrának leleplezése alkalmából készült emlékérem elő-
és hátlapja 

(Hadtörténeti Múzeum, Eremgyűjtemény) 
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