
I. FERENC JÓZSEF ÉLETE 

 

Hat héttel azután, hogy Ferenc Károlynak, Ferenc császár és király másodszülött 

fiának, lakásán elsı ízben: hangzott föl a gyermeksírás, magyar királlyá koronázták 

Pozsonyban az uralkodó elsıszülött fiát, a beteges és gyönge Ferdinándot, aki egy évvel a 

koronázás után megházasodott, nıül vévén Mária Karolinát, Viktor Emánuel szárd király 

leányát. Mindamellett azonban már akkor sokan a kis Ferencet, Ferenc Károly csecsemıfiát 

tekintették a trón örökösének, mert a beavatottak alig remélték, hogy a szegény, jó Ferdinánd 

termékeny ágat hajt a Habsburgok vén fáján. Késın is nısült, harmincnyolc éves korában, de 

férfiasság dolgában a „kis király" aggastyán volt már akkor is. 

Ferenc József Károly királyi herceg, a késıbbi I. Ferenc József Schönbrunnban 

született 1830 augusztus 8-án. A gólya kissé késve jelentkezett. E családi esemény elıtt már 

hat esztendeje volt annak, hogy Ferenc Károly osztrák fıherceg és magyar királyi herceg 

oltárhoz vezette Zsófiát, Miksa bajor király leányát, de legalább egészséges, szívós életerıt 

hozott magával a kis jövevény. Azt a három hetet kivéve, amelyet Libényi merénylete után 

ágyban töltött Ferenc József, egész életében ily huzamosan csak három esztendıvel ezelıtt 

volt beteg. 

Az udvari krónikások és mézes szavú emlékezık sok kedves dolgot jegyeztek föl 

amaz évekrıl, amelyekben a kis herceg, pólyájából menekedve, gondolkozása elsı jeleit 

kimutatta. A katonasilbak, akinek a tölténytáskájába a négyéves „Franci" pénzt tett, meg a 

gárdista, akinek a kardján ellovagol és azzal vigasztalja az összegubancolt kardbojtért, hogy 

majd vesz neki szebbet, ha császár lesz, körülbelül minden kiváló bíborban született herceg 

gyermekkorának tartozéka, kivált, ha. a trón öröksége rája néz. Annyi bizonyos, hogy jó és 

csöndes gyermek volt, természetes hajlandósággal a munkára, a pontosságra és a 

szeretetreméltóságra. Róla el lehetett mondani, hogy kora gyermekségétıl szüleinek öröme 



volt s amely adat róla szélesebb körökbe kiszivárgott, személyét vonzóvá tette. Nyilvánvaló, 

hogy ha nem nehezedett volna neveltetésére és gondolkozására ama kor 

kormányrendszerének szelleme és súlya, a szomorú eseményeket, amelyek uralkodása elejét 

oly sötétségbe borítják, elkerülte volna. 

Ez a rendszer, attól fogva, hogy a gyermek a hatodik esztendejét elérte, rátette a kezét. 

1835 március 2-án meghalt Ferenc király. A halála elıtt való estén ágyához hivatta családja 

felnıtt tagjait s unokái közül Ferenc Józsefet, akit külön meg is áldott. A nagyapának, az 

abszolút uralom e megtestesülésének áldásával fején kerül a gyermek egy évvel késıbb e 

rideg rendszer két megcsontosodott szolgájának mentori kezébe: Bombelles Henrik gróf 

diplomatáéba és Corvuini gróf kapitányéba. Gyermekifjúsága fölött védı szellemként állt egy 

kitőnı és gondos anya, Zsófia hercegnı, akinek gondolata világával azonban a Bombelles-féle 

nevelés nem ellenkezett. 

V. Ferdinánd trónraléptekor már mindenki Ferenc Józsefet tekintette a trón 

örökösének. A magyarság is, amelynek kebelében már akkor a nemzeti mozgalom a lázas 

grádus felé emelkedett. A magyar nemzet gyanakodva látta a királyi herceg nevelıit és azt 

kívánta, hogy a trón örököse magyarul is tanuljon. V. Ferdinánd meg is ígérte, hogy 

unokaöccseit magyarul taníttatja, de a magyar országgyőlés nem elégedett meg a puszta 

ígérettel, hanem 1843-bán a magyar nyelvrıl és nemzetiségrıl szóló javaslatban törvénnyel 

kívánta biztosítani, hogy a trónörökös, valamint az uralkodóház minden tagja még serdülı 

korában beavattassék a magyar nyelvbe. Ezt a pontot ugyan nem szentesítette a király, de egy 

érdekes véletlen mégis megnyugtatta a nemzetet. 

Ez érdekes epizód színhelye Sümeg vára volt. Ez a szép omladék, amelyet Kisfaludy 

Sándor lantja irodalmi jelentıségővé tett, kedves találkozás színhelye volt 1843. szeptember 

I4-én. Bombelles gróf nevelı Ischlbıl Ferenc Józsefet és két öccsét elvitte kirándulásra 

Magyarországba. Az érdekes turisták a Dunántúl három vármegyéjét meglátogatták s eközben 



értek Sümegre, amelynek várromját is megtekintették. A romok közt bemutatták a kis 

hercegeknek Kisfaludy Sándort, a költıt és a tizenhárom éves Ferenc József az avatatlanok 

nagy meglepetésére magyarul beszélt a regék lantosával. És öccsei is tudtak magyarul. A 

magyar nemzet éppen úgy meg volt lepetve, mint Kisfaludy és az örvendetes eseményt maga 

a Kossuth Pesti Hírlapja hozta nyilvánosságra. A magyar nyelvvel pedig nemeskéri Kiss Pál 

nagyváradi kanonok ismertette meg a kis hercegeket, aki a bécsi Teréziánumban a magyar 

nyelv és irodalom professzora volt. Ez a derék férfiú, aki á magyar nyelven kívül a hittanra és 

a magyar történelemre is tanította Ferenc Józsefet, nem félénk tanító és tőhegyen járó 

udvaronc volt, hanem bátor és okos férfiú, aki a magyarság, lelkével igyekezett tanítványát 

megbarátkoztatni. Bizonyítja az az 1840-ból való remek kis emlék, amelyet Mikszáth Kálmán 

közölt elıször; a királynak tizenhat éves korából való magyar fogalmazványa, amelyben a 

Mátyás királyról és a cinkotai kántorról szóló mulatságos adomát írja meg, súlyos 

germanizmusokkal, de látható kedvvel. A magyar tanító javító kezevonása is ott van minden 

hiba mellett. 

Nem  idızhetünk  sokáig  a   király neveltetésénél, mert hiszen úgyszólván az iskolás 

könyvek közül sodródott be az események viharába. Tanítói voltak Rauscher József, a bécsi 

keleti akadémia igazgatója, késıbb bécsi érsek, Hauslab Ferenc ezredes, késıbb tábornok és 

jogi tanítója Pilgrim János államtanácsos a tanítók egész ármádiájával; köztük volt Gáspár 

András, a késıbbi honvédtábornok, aki huszáros lovaglásra tanította és ennek köszönhette, 

hogy Világos után nem végezték ki. Ferenc József könnyen tanult, vagy legalább is biztosan, 

ami rendszeretı és kötelességtudó természetébıl következett; a nyelveket is gyorsan 

elsajátította. 

Emlékezetes jelenet volt az, mikor Ferenc József 1847 október 16-án megjelent Pest 

vármegye székházában, hogy a királyt képviselje István királyi herceg fıispáni beiktatásán. İ 

mondotta a fıispánt beiktató beszédet. Ezzel a valóban formás, magyar beszéddel mindenkit 



elragadott, elannyira, hogy Toldy Ferenc a Tudományos Akadémiában külön beszédben emlé-

kezett meg e „szónoklatért, amely annyi méltósággal, a pillanat becsének oly komoly 

érzetével, e zengı nyelv legszebb ejtésével, a széptani, valóban mesteri kibélyegzésével a 

gondolatnak volt elmondva” és amelyre ezer ajk „kéjzsivaja” felelt. Ne firtassuk, mennyit 

adott Toldy szavaihoz a lelkesedés mámora, de az történelmi valóság, hogy Ferenc József e 

föllépése mély hatást tett a nemzetre és Kossuth 1848 március 3-iki híres beszédében úgy 

emlékezik meg Ferenc Józsefrıl, a Habsburg-ház nagyreményő ivadékáról, mint aki elsı 

föllépésekor a nemzet szeretetét magáévá tette. 

Fájdalom, ezt a szeretetet, melynek fonalát a buzgó Kiss Pál kezdte főzni (aki szintén 

jelen volt a pesti beiktatón), a vérnek egész áradata mosta el. Ferenc József politikai nevelését 

átvette Metternich, akit a fiatal herceg minden vasárnap fölkeresett kancelláriájában s aki 

folyton azt véste a tanítvány lelkébe, hogy a népszerő és szabadelvő követelésekkel szemben 

sohase legyen engedékeny. Pedig ezek a követelések már ekkor dörögve visszhangoztak 

széles Európában, nemkülönben a Habsburgok trónjai körül. Borús árnyék lebegett 1848 

februárius 21-én az udvar csillogó népének arcán, mikor a fejedelmi mőkedvelık egy 

„Wirrwarr" (Zőrzavar) címő darabot adtak elı, noha abban Ferenc József is föllépett. 

Zőrzavaros volt már akkor a politika és hideg szél fújt ismét Paris felıl. Ezt juttatta folyton a 

nézık eszébe a darab címe. Az 1848-iki márciusi eseményeknek a még csak 17 éves fejedelmi 

ifjú passzív nézıje volt. Tudjuk, hogy atyja és anyja barátságtalan érzéssel viseltettek mind a 

szabadelvő, mind a magyar nemzeti reform irányában. Hogy a Bombelles és Rauscher-nevelte 

ifjú, akinek gondolkozásába a kormányzati elveket Metternich csepegtette, alig különbözött e 

tekintetben szüleitıl (legalább az akkori válságos idıben), megmutatta a történelem. Az ifjú 

menekült is a politika levegıjébıl és Olaszországba, Radetzky táborába sietett, résztvett — az 

öreg tábornagy bosszúságára — a santa-luciai csatában, sıt a pécsi bakákkal golyózáporban ı 

foglalt el egy dombot, miközben maga is könnyő sebet kapott a karján. Az öreg Radetzky ezt 



írta csatáról tett jelentésében: „Úgy látszott, nem ismeri vagy fitymálja a veszedelemét; csak 

nagy bajjal távolíthattam cl a golyózáporból.” 

Hogy a márciusban kivívott szabadság elsı mámora elpárolgott és a bonyodalmak 

fölmerültek, Ferenc József is sietett vissza családjához, Innszbrukkba, ahol a bécsi forradalom 

után lakott. Nevelıje személyében azonban változás történt. A király a szabadelvőektıl 

győlölt Bombellest kénytelen volt elbocsájtani és helyébe Grünne Károly grófot, István nádor 

fıudvarmesterét nevezte ki, akiben azonban bizony csak „eben gubát cseréltek”. Grünne 

Bombellesnél is jobban győlölt minden alkotmányos haladást. Egyébként most már gyorsan 

következtek a drámai fordulatok. Alig tért vissza, augusztus 11-én, az udvar Bécsbe, a 

reakció, nyíltabban föllépett és mind Magyarországban, mind Ausztriában az eddiginél 

vészesebb lánggal lobbant föl a forradalom tüze. Az októberi bécsi orkán elül az udvarral 

együtt Ferenc József is Olmücbe menekült és ez útjában mindenütt a remegı Ferdinánd 

kocsija mellett lovagolt, mintegy személyével védve azt. Már ekkor elhatározott dolog volt 

Ferdinándnak Ferenc József javára való leköszönése, az új Schwarzenberg-minisztérium már 

foglalkozott a dologgal, csak addigra halasztották el az ünnepi aktust, míg Bécs és Prága, az 

ausztriai forradalom fészke elesik. December 2-án végre megtörtént a nagy esemény: 

Ferdinánd az udvar és meghívott méltóságok elıtt lemondott a császári koronáról Ferenc 

Károly öccse javára, az pedig fia, Ferenc József javára. Ferenc József térdén fogadta a 

lemondó uralkodó áldását, azután átvette a helyırség hőségesküjét és az udvari rege szerint 

így kiáltott föl: Isten veled, ifjúságom! 

Magyarország a tudtán és megegyezésén kívül történt változást nem ismerte el 

érvényesnek. Ha törvényes úton járnak el, a magyar országgyőlés alig gördített volna akadályt 

az új király trónralépte elé, de mivel a törvény és alkotmányos forma rideg mellızésével 

mondatták le Ferdinándot és ültették helyébe Ferenc Józsefet, az országgyőlés az aktust 

jogilag meg nem történtnek tekintette s arra az álláspontra helyezkedett, hogy Magyarország 



királya ezután is Ferdinánd. Nem is volt Magyarországban egyetlen alkotmányos érzéső 

ember, aki Ferenc Józsefet 1867-ig, tehát alkotmányos megkoronázásáig, királynak elismerte 

volna. Az országgyőlés tehát tiltakozott Ferenc József trónralépte ellen s hazaárulónak 

nyilvánított mindenkit, aki neki engedelmeskedik. 

December másodika meglepetést is tartogatott a világ számára. I. Ferenc József 

Ausztria népeihez e napon intézett kiáltványában szabadelvő és alkotmányos uralmat ígért. 

Mindenki csodálkozott, hogy Schwarzenberg kormánya ıszintén kívánná a szabadságot, 

egyenlıséget és alkotmányos életet. Amint a következmény megmutatta, nem is volt e 

jelszavakban igazi tartalom s csak Ausztria népeinek megnyugtatására röpítették ki. 

Magyarországgal szemben pedig az uralkodó tanácsosai arra az álláspontra helyezkedtek, 

hogy immár eljátszotta alkotmányát és Ferenc József, akit eskü sem köt, semmire sincs többé 

kötelezve a magyarokkal szemben, nem is kell megkoronáztatnia magát és Magyarország 

most már osztrák tartomány. Ferenc József maga is gyakran keserő bánattal említette, hogy 

ezt az elméletet hitették el vele és ö jóhiszemően valónak vélte. Nem is értesítették tehát a 

magyar országgyőlést a trónváltozásról, hanem az új fejedelem egyszerően kijelentette, hogy 

a császári trónnal Magyarország kormányzatát is átvette, mert hiszen nyilvánvaló, hogy ha 

Ferenc József ısei módjára megkoronáztatja magát, sok félreértés eloszlott volna közte és a 

nemzet közt. De hiszen éppen azért választották a trónralépésnek ezt a formáját, hogy addig, 

amíg a „lázadó magyarokat” le nem tiporták, a király és nemzet közt minden érintkezés 

megszőnjék. Azután pedig már nem lesz szükség a magyar országgyőlésre. 

Windischgrätz, ajkán a „föltétlen megadás” gıgös jelszavával betört Magyarországba, 

miután a kamarilla elıbb föllazította ellenünk a horvátokat, szerbeket, majd a románokat és 

tótokat. Amely eszközt egy elvetemedett kormányzat valamely leigázandó nemzet ellenében 

megragadhat, abból nem maradt fölhasználatlanul semmi, és mindezt a. tizennyolcéves ifjú 

nevében cselekedte, aki pedig már koránál és tapasztalatlanságánál fogva sem intézkedhetett 



öntudatosan. Ámde, a kamarilla rosszul számított. Éppen a nagy veszedelem tudata 

ébresztette föl a nemzetben a léleknek és testnek azt az erejét, mellyel széles e nagy világnak 

dokumentálta életre hivatottságát. 

Abban az öntudatlan korban, mikor a még gyermekifjú fejedelem a homályban 

tapogatózva, maga körül látva és érezve a hatalmi mámor, a bosszúindulat, a hideg győlölet és 

a remegés hullámzását, mikor mindent a más szemével látott, mindent a más hangjával 

mondott, három nagy és szomorú momentum emelkedik ki. Az egyik, amikor Windischgrätz 

herceg gyızelmi jelentéseire március 4-én az oktrojált alkotmánnyal megsemmisítette 

Magyarország önállását, bekebelezvén Ausztriába (és aminek a debreceni függetlenségi 

nyilatkozat volt a következménye): a másik, amikor a honvédsereg meglepı gyızelmeitıl 

megrettenve, az ifjú uralkodó kénytelen volt Varsóba sietni, hogy Miklós cárt megnyerje ingó 

trónja megmentésére, és harmadszor, amikor az orosz-osztrák had a magyar sereget leverte és 

Paskievics arra kérte Ferenc Józsefet, hogy kegyelmezzen meg az elfogott tábornokoknak, az 

ifjú fejedelemnek ezt az udvariasan kegyetlen választ adatták ajkára: Tábornagy úr, ha szívem 

sugallatát követném, kétségkívül sőrő fátylat borítanék a múltakra és keresném annak módját, 

hogyan gyógyítsam meg a vérzı sebeket, amelyeket az istentelen lázadás a szerencsétlen 

magyarokon ejtett. De nem szabad elfelejtenem, hogy többi népemmel szemben szent 

kötelességeket kell teljesítenem s hogy birodalmam közjava oly tennivalókat és feladatokat ró 

rám, amiket szem elül nem téveszthetek. 

Magyarországra ránehezedett a legsötétebb rémuralom. De Ausztria sem örvendhetett 

a Ferenc József trónraléptekor hangoztatott szabadságnak. Nálunk Haynau akasztatta és 

hurcolta börtönbe az embereket, Ausztriában minden szabad mozgalomra ránehezedett a 

kegyetlen Schwarzenberg és a torlaszhısbıl a reakció szolgájává vált Bach, kivált pedig 

1851-ben, amikor az örökös tartományokban is eltörölték az alkotmányosság minden 

látszatát, a pápával kötött konkordátum pedig elsöpörte a szabadelvőség utolsó életmaradékát. 



A pénzügy romlása, a közigazgatás züllöttsége, a rablóvilág, a Magyarországot elárasztó 

hivatalnok-söpredék sikkasztó botránya, a népek lelkében élı győlölet, amely egyrészt a sőrő 

olasz összeesküvést, másrészt Libénvi merényletét szülte, mindez megalkotja képét annak a 

megálmodott aranykornak, melyet a bécsi udvari körök az egységes Ausztriával nyertek. A 

rendszer azonban leginkább a külügyi dolgokban éreztette romboló hatását. A krimi háború 

elvette Ausztriától egyetlen barátját, Oroszországot, és olyan dilemmába sodorta a fejedelmet, 

hogy vagy hálátlannak kellett lennie Oroszország iránt, vagy saját maga alatt kellett vágnia a 

fát. Politikai szempontból Ausztria a helyes utat választotta, tudniillik elviselte a hálátlanság 

ódiumát; de bizonyára véres sebet ejtett a fejedelem jellemének alapvonásán, a lovagiasságán. 

Azonkívül hatalmas ellenségek sorakoztak: délen az egyesülı Olaszországban, nyugaton 

Franciaországban és északon a versengı Poroszországban, nem is említvén azt, hogy a 

magyar emigráció állandóan rezgésben tartotta a mővelt világ részvétét és a zsarnokság ellen 

való győlöletét. 

Lassankint azonban mégis kezdett derengeni. Ferenc József korán tapasztalta, hogy 

nem olyan könnyő egy bátor és karakteres nemzet hagyományait megsemmisíteni. Saját 

magán tapasztalta. Mert hiszen 1851 december 28-án meghagyta, hogy ıt ezentúl császári 

királyi „apostoli” felségnek nevezzék. Azután 1852-ben körútra indult Magyarországban és 

bejárta annak minden tájékát, tizenötezer kilométernyi utat tevén meg egyhuzamban, a 

Pozsony és Cegléd közti vasútat leszámítva, kocsin, olykor lóháton. A nemzet fényes 

külsıséggel, de vérzı szívvel fogadta, ı maga pedig Budán a vár kápolnájában. Szent István 

jobb-keze elıtt imádkozott. Igaz, hogy ugyanakkor, amikor e körútját tette és Jászberényben a 

Lehel-kürtjébıl ívott, Aradon 135 politikai fogolynak megkegyelmezett, a császári bíróságok 

tömegesen ítélték el a szabadságharc embereit. Libényi merénylete (1853 február 18.), mely 

harmadfélhétig ágyba fektette a fejedelmet, futólagosan bár, újra sötét felhıbe borította a 

szemhatárt. 



Ebben az esztendıben két nagy esemény történt. A fejedelem eljegyezte Erzsébet 

hercegnıt, Miksa bajor herceg leányát és tizenegy nappal a magyar nemzetre nézve 

gondviselésszerő családi esemény után Orsova mellett megtalálták a földbe rejtett magyar 

koronát, Ferenc Józsefre – talán a reakció szemében nem éppen kedves – nagy hatást tett 

Szent István koronájának látása, melyrıl szeptember 20-án kelt kéziratában azt mondja, hogy 

úgy tiszteli, mint a fölötte és birodalma fölött láthatólag ırködı isteni gondviselés újabb jelét. 

A koronát a koronázási jelvényekkel Budára vitette a királyi palotába, örömének még azzal is 

kifejezést adott, hogy tizenöt évre fölmentette adó alul azokat a földeket, amelyeket a Tisza 

szabályozása következtében ármentesítenek; az utóbbi költségére pedig késıbb tizenötmillió 

forint kölcsönt engedélyezett. 

Ferenc József 1854 április 24-én vezette oltárhoz az augusztinusok bécsi templomában 

Erzsébetet, akit az esküvın jelen volt magyaroknak, mint jövendı királynéjukat mutatott be. 

Ettıl fogva sőrőbben kezd elıtörni a fejedelem önálló akarata, amelyet a megszokás, a 

félreértés, a környezet és rendszer oly sokáig álomba ringatott. Ez a lelki emancipáció lassan 

és küzdelmesen, de látható módon haladt, amiben nem kis része lehetett a szelídlelkő 

hitvesnek, akinek tiszta szívét gyorsan meghatotta a magyarok szenvedése. 1856-ban a felség 

Albrecht fıhercegnek, Magyarország fıkormányzójának meghagyja, hogy az igazgatásban 

tekintettel legyen az „ország sajátságaira”, aztán hitvesével együtt meglátogatja 

Magyarországot s noha nem akadt magyar költı, aki üdvözlı verset írjon a fejedelmi párhoz 

(Arany János a felajánlott száz aranyat visszautasította), a fejedelem hitvesével együtt elment 

a pesti Nemzeti Színház elıadására és tapsolt az írónak és mővészeknek. 

A béke mőve azonban lassan haladt. A rendszer makacsul védte magát és Ferenc 

Józsefet jól jellemezte az ötvenes évek elejének egyik írója, hogy „soha sem határoz azonnal, 

hanem alaposan meghányja-veti a dolgokat. Erısen ragaszkodik azokhoz az elvekhez és 

meggyızıdésekhez, amelyeket magas színvonalú tanulása és fejedelmi neveltetése idején 



szerzett”. De viszont Eötvös József bárónak is igaza volt 1858-ban, aki azt állította, hogy ha 

egyszer Ferenc József átlátja rendszere káros voltát – ami pedig meg fog történni, mert van 

esze és szíve – s ha elhatározza a magyar alkotmány helyreállítását, épp oly szívósan fog 

ragaszkodni az alkotmányosság rendszeréhez is. 

Az 1859-iki olasz háború lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy Ferenc József 

kiábrándulása megkezdıdjék. A magentai csatavesztés után ı maga vette át a sereg 

vezényletét, de az nem akadályozta meg azt, hogy húsz nap múlva Szolferinónál még 

végzetesebb vereség ne érje a sereget, amely húszezer embert veszített. Az egyesült francia-

olasz sereg gyızelmének az volt az eredménye, hogy Ausztria elvesztette Lombardiát és – 

Bachot. Éppen egy hónappal Szolferinó után, augusztus 21-én Ferenc József elbocsátotta a 

szolgálatból a szomorú nevő férfiút. A Bach-rendszer ezzel megbukott, miután Széchenyi 

István gróf ,,Blick”-jével már elıbb letépte róla a siker hazug álarcát. 

A régi rendszer konzervatív emberei már mind sírba költöztek, de az egységes 

Ausztria gavallérjai nem fogytak el, csakhogy most nem az önkényuralom fekete, hanem az 

alkotmányosság cifra palástjában jelentek meg. Természetesen egységes osztrák alkotmányt 

értettek, amely alatt meghúzódjék minden nép, köztük a magyar is. Ez volt az 1860. évi 

októberi alkotmány. A szolferinói csata azonban néhány helyen beverte az egységes Ausztria 

bordáját és többek közt a germanizálás bora kifolyt. Ferenc József 1859 júliusának végén az 

iskolák fenntartóira bízta az elıadás nyelvének megválasztását, amely a Bach-korszak alatt 

német volt. Ennek következménye az volt, hogy a legtöbb iskola azonnal megmagyarosodott. 

A felség azután sok emberrel és plánummal tett kísérletet. Odaát Ausztriában 

Schmerlinggel, nálunk Benedek táborszernaggyal, birodalmi kormánnyal és magyar meg 

erdélyi kancelláriával, közös birodalmi győléssel, magyar országgyőléssel, magyar püspöki 

győléssel, birodalmi egységgel és magyar közigazgatási autonómiával, a helytartótanács 

életreébresztésével, a megyék helyreállításával, a magyar nyelvnek közigazgatási és 



bíráskodási hivatalos nyelvük elismerésével, sıt a koronázó országgyőlés összehívásának 

megígérésével, vissza is csatolta a szerb vajdaságot és a temesi bánságot Magyarországhoz. 

Mind e kísérletnek azonban az a nagy hibája volt, hogy az ország függetlenségét kérte cserébe 

(Magyarország az osztrák birodalmi győlésbe küldje képviselıit stb.), holott a Scitovszky 

hercegprímás elnöklésével Esztergomban tartott értekezlet is az 1848-iki törvények 

helyreállítását követelte. 

Mindez a kísérlet azt bizonyítja, amit a király gyakran hangoztatott is, hogy a 

kiegyezést szívébıl óhajtotta. Csak még nem találta meg azt az embert, aki megmutathatná 

neki a kiegyenlítés útját. De végre megtalálta. 1860 december 16-án Bécsbe hívta Deák 

Ferencet és Eötvös József bárót s noha az ellentét nem enyhült köztük (Deák megmondotta, 

hogy Magyarország semmi körülmények közt sem jelenik meg a birodalmi tanácsban), a 

találkozás igen mély hatást tett az uralkodóra, akit Deák ıszinte és egyenes karaktere, 

hatalmas logikája és nemes egyszerősége nagyon elragadott. A kiegyenlítés azonban nem 

sikerült. Az 1861-iki országgyőlés ugyan Deák felirati javaslatát elfogadta, de e felirat és a 

felség gondolkozása közt oly mély őr tátongott, hogy a tárgyalás megszakadt, az 

országgyőlést hazaküldtek, a megyei bizottságokat feloszlatták. Pálffy Móric gróf 

lovastábornokot, Haynau egykori szárnysegédét kinevezték Magyarország helytartójává és 

életbe lépett az a színleg alkotmányos, de valójában abszolutisztikus kormányzat, amelyet 

„provizóriumnak”, ideiglenességnek neveztek. 

A kibékülés mozgalmát azonban már nem akasztotta meg az új önkényuralom. A 

nemzet ellentállott, adót nem fizetett és tőrte a katonai beszállásolást és zaklatást, másrészt 

azonban a politikusok, akik Ferenc Józsefet megismerték, egészen más képet nyertek a 

fejedelem alakjáról, mint amilyen annakelıtte lebegett elıttük. A felség is – kivált mióta a 

fejedelemasszony Korfuból, ahova betegen ment, hazatért, – minden alkalmat megragadott, 

hogy hirdesse, mily örömmel fogja üdvözölni azt a napot, amelyen az ıszintén közeledı 



magyar nemzetnek kezét nyújtja. És ez a nap elérkezett. Deák Ferencnek 1865 húsvétján 

megjelent cikkét, amelyben arra hivatkozott, hogy valahányszor viszály támadt a nemzet és 

király közt, ennek okai mindig a fejedelem rossz tanácsadói voltak, de mindig a fejedelmek 

voltak azok, akik mélyebb belátással és szigorúbb lelkiismeretességgel a magyar alkotmány 

ellen intézett rendeleteket visszaverték, az uralkodó nagyon megértette. És helyesen 

megbecsülte. Becsületére válik elméjének, hogy megismerte e cikk jelentıségét és – 

megszívlelte. Azonnal cselekedett is. Az országgyőlést összehívta. A katonai provizóriumot 

fölváltotta a polgári provizórium, ezt pedig a megbékült Magyarország új alkotmányos és 

parlamentáris kormánya, az Andrássy Gyula gróf kormánya. 

Igaz, hogy amíg idáig eljutott király és ország, egy véres vesztett háború zajlott le, 

amely ismét megnyirbálta Ausztria területét és amely – mint az önkényuralom idején 

annyiszor – fölidézte a magyar forradalom kísértetét. A szorongatás napjaiban a felség 

sürgısen hivatta Deákot és a szerény, egyfogatú bérkocsin érkezı magyar politikussal 

tanácskozott birodalma sorsáról. Mélyen meghatotta a fejedelmet Deák ama kijelentése, hogy 

a magyar nemzet a háború után sem fog többet követelni, mint a háború elıtt. Mindez 

hozzájárult a kiegyezés sikeréhez és nem kis mértékben Erzsébet királyné mérhetetlen becső 

rokonszenve. 

A kiegyezés megtörtént és a nemzet Ferenc Józsefet és hitvesét megkoronázta. És 

csakugyan, mintha e perctıl fogva eloszlott volna az a balsors, amely Ferenc József trónjára 

nehezedett, mert kis megszakítással (Bosznia okkupációja) negyven esztendeig süt a béke 

szelíd napja országain. A kettıs monarkia ereje, tekintélye és súlya megnövekedett és Ferenc 

József személye az európai közvélemény szemében tisztelt és népszerő. Szövetségét a 

leghatalmasabb fejedelmek keresik s a hármas szövetség megalkotásával szava, amely 

Kıniggréc után, a német szövetség fölbomlásával vesztett súlyából, ismét döntın szólt bele 

Európa sorsába. Családi élete kezdetben boldog volt. Volt fia, aki trónját örökölje és voltak 



leányai, akiknek a kedvességében gyönyörködhetett. Felesége, fia és leányai mind jól tudtak 

magyarul és hozzá a királyi család az év felét Magyarországban töltötte. A gödöllıi kastély és 

park Ferenc József legboldogabb éveinek emlékeit ırzi. A magyar arisztokráciával és a néppel 

állandó érintkezésben volt. Márki Sándor Ferenc Józsefrıl írt nagy mővében egész sereg 

kedves apróságot mond el errıl az egyszerő, nyájas érintkezésrıl, a király végtelen türelmérıl 

és jó humoráról, amellyel a naiv emberekkel bánik. A dunántúli földmívesnek, aki arra kéri, 

tudassa vele a bécsi lóverseny föltételeit, mert kívüle mást nem ismer Bécsben, a személye 

körüli magyar miniszterrel küldette meg a kívánt fölvilágosítást; a túri embernek, akit magyar 

dohányért 1878-ban ezer forint bírságra vagy fél évi börtönre ítéltek és a király elé 

audienciára jelentkezvén, ezzel argumentált: - Gondolja meg felséged, mi lenne, ha nem lenne 

feleséginek, ahova lehajtaná árva fejét s ı felsige pedig a szolnoki áristomba' ülne! -  

Nyomban megkegyelmezett. 

Benn az országban is folyton emelkedett a királyi tekintély, amelynek az egész 

közvélemény meghódolt, úgy, hogy alig volt Habsburg-fejedelem, akinek Magyarországon 

ilyen nimbusza lett volna. A király békéjével és szerencséjével azonban nem volt arányos 

családi boldogsága. Az emberi szívet sújtó legszörnyőbb csapások szakadatlanul érték szívét. 

Szeretett öccsét. Miksa mexikói császárt, a gyıztes forradalom kivégezteti, egyetlen fiát, lelke 

örömét, trónjai örökösét egy, a világ szemében még most is titokzatos tragédia ragadja ki az 

élık sorából, hitvesét, a legnemesebb és legszomorúbb asszonyt, orgyilkos tıre szíven szúrja, 

gyilkos merénylet öli meg trónja várományosát, Ferenc Ferdinánd kir. herceget és hitvesét… 

Valóban, a szenvedés szinte áradatként omlott e királyi férfiúra. İ azonban minden csapást 

férfias lélekkel viselt el. 

Lelke sebeit egyetlen orvosszerrel gyógyította: a munkával. Ritka uralkodó volt 

annyira rabja a kötelességtudásnak, mint ı, akit még a betegség sem tudott elriasztani az 

íróasztaltól és aktáitól. Komoly, kissé zárkózott lelke, egyenletes, nyugodt és méltóságos 



modora, minden túlzástól és szabálytalanságtól irtózó gondolkozása már ifjúkorában is a 

legharmonikusabb életet szerezte meg neki. Mindenben mértéket tartott egész életében, 

kivéve talán a vadászatot, melynek szenvedelmesen áldozott. De ez a szenvedély is annyira 

hozzásimul e férfias király egyéniségéhez! 

Mindkét birodalmában a mértéket tartó, de folytonos haladás jelzi uralkodását, mert 

bár ama században, .melyben élt a gız, villamosság és a teknika egyéb hatalmas mozgatóereje 

az egész világot átalakította és az emberiséget rohanva vitte a nem sejtett fejlıdés fokára, 

kétségtelen, hogy a világ ama területén, melyen az ı uralkodói szava döntı súllyal hullott a 

mérlegbe, a haladásban és fejlıdésben neki is volt része és szerepe. Ausztria is, Magyarország 

is ritka fénnyel ünnepelte meg uralkodása nevezetes dátumait, amott fıleg az ötven éves 

fordulót, nálunk pedig a koronázás negyedszázados jubileumát. Meg kell vallani, hogy Ferenc 

József megvalósította azt, amit egy elmés magyar államférfiú a legsötétebb abszolutizmus 

korában kívánt hazájának: hogy ne váljék nevének sem elsı felévé (Ferenccé, az 

abszolutizmus képviselıjévé), sem második felévé (Józseffé, a germanizálás képviselıjévé), 

hanem legyen önálló, történelmi névvé: I. Ferenc Józseffé. 

Gyakran és nem egyszer igen érzékeny küzdelmet kellett folytatnia hagyományaival, 

büszkeségével és bensı érzelmeivel. De mindig legyızte magát, ha az ország többsége 

ragaszkodott kívánságához. Vallásos volt, de meg tudott alkudni, bár saját gondolkozásának 

súlyos megbéklyózásával a radikális szabadelvő intézményekkel. Féltékenyen ırizte 

dinasztikus hagyományait, de meg tudott békülni a kuruc és negyvennyolcas kegyelettel. A 

koronázási ajándékot a 48-as honvédek segélyezésére adja, elfogadja a honvéd nevet a 

katonaság egyik testének nevéül és tisztekül a 48-as honvédtiszteket nevezi ki; hozzájárul, 

hogy menedékházat építsenek az öreg szabadságharcbeli honvédeknek. Szobrot emeltet 

Bocskaynak, Bethlennek, hazahozatja Rákóczi, Thököly és a kuruc bujdosók hamvait és 



meghívja tanácsosai közé Kossuth Lajos fiát. E cselekedeteit, melyek fényt vetnek jellemére 

és lelkére, a történelem bizonyára alakjainak egyik vonzó vonásául fogja megörökíteni. 

Hosszú uralkodását sokszor homályosította el belsı zavar és éppen élete alkonyatán 

látogatta meg a legsúlyosabb: a magyar válság, amely már-már csaknem új alkotmány-

válsággá fajult. A felhık elvonultak – még ez a legsötétebb is – anélkül, hogy tartósan 

megzavarta volna az uralkodó és nemzet viszonyát. Ferenc József két koszorúval fején ért el 

élete estéjéhez, amely a világgal feledteti ifjúkora szomorú tévedéseit. Az egyik a szenvedés 

töviskoszorúja, a másik pedig a kiváló történelmi jelentıség babérja. 
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