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Köszönetnyilvánítás 

 

 

Elsőként az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke oktatóinak szeretnék 

köszönetet mondani.  

Gergely András „Doktorvater”-ként 2007 tavasza óta irányítja, segíti munkámat, akár 

konferencia-előadásról, tanulmányról, ösztöndíjpályázatról, akár oktatói feladatról van szó. 

Értékes megjegyzései, diplomatikusan és finoman érzékeltetett kritikai észrevételei mindig 

segítettek folytatni a kutatást. Külön köszönöm, hogy az utóbbi néhány hónapban felgyorsult, 

végső formába öntés során is mindenben számíthattam rá. 

Köszönettel tartozom Csapó Csabának is. Az ő biztatására vágtam bele a doktori 

képzésbe, és általa vehettem részt a 2009-ben elnyert OTKA alapkutatási pályázatban, ami 

nagyon nagy segítséget jelentett a bécsi kutatások megkezdésében. Szeretném megköszönni, 

hogy tanácsaival, szakmai véleményével segítette az eligazodást nemcsak a kutatásban, hanem a 

tudományos életben is.  

A doktori képzés során különösen sokat tanultam Pajkossy Gábortól nemcsak a Bach-

korszakról, hanem az egész századról – doktori szemináriumaira mindig örömmel készültem.  

Köszönet illeti Erdődy Gábort biztató és buzdító szavaiért, folyamatos támogatásáért, 

amely mindig új erőt adott, és kitartásra ösztönzött.  

Pritz Pál nagyvonalú felajánlásának köszönhetem, hogy értekezésemet már a tanszék 

oktatójaként fejezhettem be.  

Somogyi Évának (MTA TTI) köszönöm az értékes konzultációkat és a szívélyes 

támogatást, amiben az utóbbi években részesülhettem.  

Deák Ágnesnek (SzE) köszönöm figyelemfelhívó közléseit, amelyek hozzájárultak ahhoz, 

hogy a kutatásokba olyan levéltári anyagokat is bevonjak, amelyek egyébként bizonyára 

elkerülték volna a figyelmemet. 

A levéltári kutatások kapcsán nagyon köszönöm tovább Fazekas István, bécsi levéltári 

delegátus számtalan tanácsát és közreműködését a Haus-, Hof- und Staatsarchiv gyűjteményében 

folytatott kutatásaim során. A Kriegsarchivban Lenkefi Ferenc főtanácsos volt segítségemre az 

anyagban való eligazodásban, amiért őt is köszönet illeti. A Magyar Országos Levéltár 

munkatársai közül köszönöm Kalmár János segítségét. 
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Köszönöm Vér Eszternek, hogy bevezetett a tudományos életbe, kitartóan biztatott a 

doktori képzéshez vezető úton, és azóta is folyamatosan szakmai és baráti segítséget nyújtott.  

Andorkó Imrének köszönöm türelmét, biztatását és támogatását. Baráti tanácsainak 

köszönhetően számos szöveghelyet pontosítottam. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm családomnak a türelmet, támogatást és segítséget, 

ami nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy elkészíthessem e dolgozatot. 

 

 

Fót, 2012. február 29. 

 

       Manhercz Orsolya 
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Historiográfiai áttekintés 

 

 

A Habsburg-uralkodók utazásai magyar részről eddig még nem kerültek feldolgozásra, 

csupán részeredmények születtek. Varga Kálmán művészettörténész Mária Terézia eszterházai, 

váci és gödöllői látogatásait dolgozta fel, utóbbit Vajdai Ágnessel közös munkájában. Kulcsár 

Krisztina pedig II. József 1768–1773 közötti utazásait írta meg egy doktori disszertáció 

keretében.
1
 I. Ferenc 1817-es utazásáról pedig Gyapay Marianna, az ELTE BTK Atelier Európai 

Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének doktorjelöltjeként jelenleg készíti 

értekezését. 

Ferenc József magyarországi utazásairól és látogatásairól mindeddig átfogó mű magyar 

nyelven nem született, a róla szóló életrajzok érintik a témát, a politikatörténet részeként kitérnek 

a császári látogatásokra, azonban részletes elemzésbe nem bocsátkoznak.
2
 Az 1850-es évekbeli 

utazásokkal ugyanakkor részletesen foglalkozik a korszakról szóló művében Berzeviczy Albert, 

aki a bécsi levéltári források alapján közöl érdekes részleteket.
3
 

Ferenc József 1848–1867 közötti magyarországi látogatásait Bellaagh Aladár gyűjtötte 

össze egy újságcikkben, amelyben húszra teszi az utazások számát, és röviden jellemzi is azokat.
4
 

Osztrák részről 1949-ben Wilhelm Rausch disszertációjával, illetve Hanns Leo Mikoletzky 

munkájával kezdődött meg az uralkodói utazások feltárása.
5
 A folyamat az 1960-as években 

folytatódott, ekkor szisztematikusan készültek már bécsi disszertációk, amelyek egy-egy 

uralkodó (I. Lipót, VI./III. Károly, Mária Terézia és I. Ferenc) utazásait dolgozták fel – főként a 

levéltári forrásokra alapozva. A szerzők nemcsak a magyarországi utazásokat vették sorra, hanem 

szélesebb körben vizsgálódtak, dolgozataik végén pedig általában táblázatban foglalták össze a 

szövegben érintett látogatásokat.
6
  

Ebben a sorozatban Ferenc József 1848 és 1867 közötti utazásaival Petra Promintzer 

foglalkozott 1967-es dolgozatában, 2000-ben pedig Doris Diess dolgozta fel az 1867 és 1916 

                                                 
1
 VARGA, 2001; VARGA, 2004; VAJDAI – VARGA, 2001; KULCSÁR, 2004 

2
 GERŐ, 1988; SOMOGYI, 1989 

3
 BERZEVICZY, 1922–1937 

4
 BELLAAGH, 1917 

5
 RAUSCH, 1949; MIKOLETZKY, 1952 

6
 KOLLREIDER, 1965; MILLER, 1967; HARTMANN, 1968 
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közötti látogatásokat.
7
 Richard H. Kastner munkája áttekintést ad az uralkodó utazásairól, három 

csoportra bontja őket: az állami politika, illetve a dinasztikus kapcsolatok szempontjából fontos 

látogatások, katonai hadgyakorlatok, civil jellegű hivatalos utazások.
8
 

A német nyelven született Ferenc József-életrajzokban ugyancsak a politikai 

eseményekbe ágyazva kerülnek szóba az utazások, amennyiben egyáltalán szóba kerülnek. A 

teljesség igénye nélkül Joseph Redlich megemlíti az 1857-es utazást, illetve kiemeli belőle a 

konzervatív arisztokrácia által készített emlékiratot.
9
 Egon Caesar Corti hosszabban kitér Ferenc 

József jelentősebb magyarországi látogatásaira,
10

 Ugyanakkor az újabb munkák szerzői közül 

például Franz Herre vagy Christian Dickinger nem tesz említést az utazásokról.
11

  

Jean Paul Bled francia történész Ferenc Józsefről szóló monográfiája rövid fejezetet 

szentel az uralkodói utazásoknak, amelyben összefoglalja a császár és udvara utazási szokásait, 

az egyes utakat azonban külön nem elemzi.
12

 

Az utóbbi időben a bécsi udvarról készült művek is érintik az utazásokat. Georg Schreiber 

hosszabb időszakot átfogva, Martina Winkelhofer viszont Ferenc József uralkodására 

koncentrálva mutatja be a császári udvartartást.
13

 Schreiber másik – a Habsburgok utazásairól 

készült – műve Ferenc József esetében a Szuezi-csatorna megnyitása alkalmából tett keleti útját 

mutatja be, illetve a császár hivatalos és magánjellegű utazásait hasonlítja össze.
14

 

A Habsburg-dinasztiával foglalkozó művek is kitérnek a császári látogatásokra, többek 

között a Karl Vocelka és Lynde Heller által készített, a császári család világáról, mentalitásáról 

szóló munka.
15

 Különösen értékes adalékokkal szolgál a korszakról, illetve a császár 

magyarországi útjairól Matthias Stickler biográfiája Albrecht főhercegről a vizsgált levéltári 

források bővítése tekintetében is támpontot nyújtott.
16

 

A nyomtatott források tekintetében Ferenc József fiatalkori naplóiban sok információt 

találhatunk utazásairól,
17

 uralkodása alatt írott leveleiből viszont jóval kevesebbet tudhatunk meg 

                                                 
7
 PROMINTZER, 1967; DIESS, 2000 

8
 KASTNER, 2002 

9
 REDLICH, 1928, 231. 

10
 CORTI, 1952. 

11
 HERRE, 2000, DICKINGER, 2001 

12
 BLED, 1988, 385–387. 

13
 SCHREIBER, 1993; WINKELHOFER, 2008 

14
 SCHREIBER, 1994 

15
 VOCELKA – HELLER, 1998 

16
 STICKLER, 1997 

17
 A napló teljes szövege Heimo Cerny gondozásában jelent meg (FRANZ JOSEPH, 2003), illetve kommentárokkal 

kiegészítve részleteket közölt belőle Anna Maria Sigmund (SIGMUND, 1999).  
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azokról.
18

 Ezzel szemben a kortársak művei, naplói, emlékiratai, levelei sokféle – igencsak 

különböző – szempontból mutatják be a császári látogatásokat.  A teljesség igénye nélkül 

emelünk ki néhányat, bécsi oldalról mindenekelőtt Johann Kempen báró, a Legfőbb 

Rendőrhatóság vezetőjének naplóját, valamint Hans Jörgel von Speising szemtanúként írt 

leveleit, magyar részről Széchenyi István Önismeret című munkáját, Splény Béla és Szögyény-

Marich László emlékiratát, illetve a Tóth Gyula által összeállított kötetben szereplő naplókat és 

emlékiratokat.
19

 

 

 

Saját kutatások 

 

 

Ferenc József 1850-es évekbeli magyarországi látogatásainak feldolgozása szakdolgozati 

keretek között indult Csapó Csaba vezetésével, amely a doktori képzés megkezdése után – 2007-

től – Gergely András vezetésével folytatódott. A kutatási témát (Magas rangú hivatalos utazások 

Magyarországon a Bach-korszakban) a későbbiekben szűkítettük Ferenc József 1849–1859 

közötti magyarországi látogatásaira. A téma jól illeszkedett a Csapó Csaba által 2009-ben elnyert, 

Reprezentáció és politika. Ferenc József Magyarországon című OTKA alapkutatási pályázatba 

(K 78147), amely Ferenc József uralkodását az 1867-es évnél kettéosztva kívánta feldolgozni a 

magyarországi látogatásokat. A doktori képzés és a pályázati részvétel ideje alatt 

résztanulmányok
20

 formájában sikerült mind az 1852-es, mind az 1857-es utazást több 

szempontból megközelítenünk – hazai és bécsi kutatások alapján.
21

 

Levéltári források a Magyar Országos Levéltárban (MOL), illetve az osztrák állami 

levéltár (Österreichisches Staatsarchiv) Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) és Kriegsarchiv 

(KA) részlegében találhatók. A lényegesebb forrásokat kiemelve a MOL Abszolutizmuskori 

Levéltárának (D szekció) anyagában a kormányzóság katonai osztályának (K. k. Militär- und 

Civil-Gouvernement für Ungarn, Militär Section) iratai között találhatóak az 1852-es utazásra 

                                                 
18

 FERENC JÓZSEF, 1924; FRANZ JOSEPH, 1930 
19

 KEMPEN, 1931; SPEISING, 1852; SZÉCHENYI, 1921–1922; SPLÉNY, 1984; SZÖGYÉNY, 1903–1918; 

TÓTH, 1985 
20

 MANHERCZ, 2007; MANHERCZ, 2009a; MANHERCZ, 2009b; MANHERCZ, 2010 
21

 A bécsi tanulmányutakat a 2009-ben Csapó Csaba által elnyert OTKA-pályázat (Reprezentáció és politika. Ferenc 

József Magyarországon, K 78147), a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja (2010), valamint az Állami Eötvös 

Ösztöndíj (2011) tette lehetővé. 
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vonatkozó források, az 1857-es utazáshoz kapcsolódó anyag pedig külön fondként, három 

csomóba összegyűjtve áll a kutatók rendelkezésére.
22

 A bécsi források tekintetében a HHStA 

anyagában egyfelől az udvarmesteri hivatal (OMeA) ceremónia osztályának 

(Hofzeremonielldepartment) jegyzőkönyvei és aktái szolgálnak értékes adatokkal,
23

 a KA 

gyűjteményében pedig Ferenc József katonai irodájának (Militärkanzlei Seiner Majestät des 

Kaisers) fő- és különsorozata (Haupt-, Sonderreihe) tartalmazza a császári látogatással 

kapcsolatban keletkezett iratokat.
24

  

A levéltári kutatás folyamatos bővülésével egyéb állagok, fondok vizsgálatára is sor 

került, amelyek jelentős kiegészítésekkel gazdagították a korábbi ismereteket. Különösen fontos 

információkkal szolgáltak Albrecht főherceg Ferenc Józsefhez írt levelei, amelyek a kabineti 

levéltár (Kabinettsarchiv) titkos iratai között találhatóak.
25

 

A másik nagy forráscsoportot a sajtó adja, amelyből a korszak jelentős, magyarországi 

napi- és hetilapjai
26

 mellett az 1857-es utazás kapcsán egy német és egy angol lap cikkei,
27

 illetve 

a későbbi magyar sajtóanyag is bekerült a vizsgálatba.
28

 

A kutatás a doktori értekezés kéziratának lezárásával nem fejeződik be. Számos vizsgálati 

szempont kínálkozik, amelyek terjedelmi okokból kimaradtak a dolgozatból. Elsőként az 

eredetileg kitűzött témát említjük, vagyis a magas rangú hivatalos utazásokat, például a kerületi 

főispánok szemleútjait, amelyekre jelen írásunkban is utalunk, azonban feldolgozásuk külön 

dolgozatot érdemelne. Ehhez kapcsolódik egy másik érdekes szempont, az uralkodói utazásokhoz 

kötődő ceremónia megnyilvánulása alacsonyabb szinteken, többek között főispáni beiktatások 

alkalmával.
29

 

Az összehasonlítást illetően főként időben tágítottuk a kutatást, kitérve a korábbi 

Habsburg-uralkodók utazási szokásaira. Ferenc József a birodalom más tartományaiba tett 

utazásaira röviden utaltunk, ezek részletes elemzése szétfeszítette volna a dolgozat kereteit. 

                                                 
22

 MOL D 41 3. d. 4. tétel Császári ház magyarországi utazása 1852., D 120  Kaiser-Reise 1–3. d. 
23

 HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64  (1852) Allerhöchstes Hoflager zu Ofen.; Bd. 69. 

(1857) Protocoll über die  allerhöchste Hofreise in Ungarn im Jahre 1857. 
24

 KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Hauptreihe, Akten, Kt. 57., KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 53. Fasc. 32 Ah. Reise nach Ungarn 1852.; Kt. 54. Fasc. 32. Reisen S[einer] M[ajestät] [1857]  
25

 HHStA, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei, Geheimakten Kt. 1, Konv. 1. 
26

 Többek között: Magyar Hírlap, Pesti Napló, Budapesti Hírlap, Vasárnapi Ujság, Hölgyfutár. 
27

 (Augsburger) Allgemeine Zeitung, The Times. 
28

 Többek között: Egyetértés, Ellenzék, Szabadság. 
29

 Köszönöm Dobszay Tamásnak, hogy erre a szempontra felhívta a figyelmemet. A témában már készültek 

tanulmányok, ld. pl. HUDI, 2002; VÖLGYESI, 2002. 
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Nemzetközi összehasonlításban többek között III. Napóleon, illetve Viktória királynő utazásai 

szolgálhatnak érdekes párhuzamokkal. 

 

 

Az értekezés felépítése 

 

 

Az értekezés egy bevezető fejezettel kezdődik, amelyben elsőként a 19. századi uralkodói 

utazások történeti előzményeit tekintjük át. Az első fejezetben Mária Teréziáig visszamenően 

Ferenc József elődeinek utazási szokásai kerülnek bemutatásra, majd Ferenc József főhercegként 

megtett útjait vesszük számba.  

A harmadik fejezet az 1852-es magyarországi császárlátogatást dolgozza fel kezdve a 

köztörténeti háttér felvázolásával, majd az utazás előzményeinek részletes ismertetésével. Ezt 

követi az utazás megvalósulásának, illetve visszhangjának leírása. A fejezetet általános vizsgálat 

és rövid összegzés zárja. 

A következő fejezet átvezetésként szolgál a két nagy utazás között.  

Az 1857-es utazás bemutatása az ötödik fejezet tárgya lesz, amely a harmadik fejezethez 

hasonlóan részletezi a látogatás előzményeit, megvalósulását és visszhangját.  

A hatodik fejezet tartalmaz egy kitekintést az 1860-as évek császári látogatásaira, amely 

után összegző elemzés, záró gondolatok következnek. 
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Bevezetés 

 

 

Az uralkodói utazás műfaja 

 

 

A 19. századi uralkodói utazások eredete az antikvitásba nyúlik vissza. A hagyomány 

folyamatossága jól érzékelhető az antik elemek – például a diadalkapuk – továbbélésében, 

ugyanakkor minden korszak, stílus és az uralkodó saját habitusa is a maga képére formálta az 

utazásokat. Az antik diadalmenetekhez hasonló, nyilvános felvonulások mind a középkori, mind 

a kora újkori és az újkori uralkodói önkifejezés egyik központi elemét alkották. Az utazás oka, 

illetve célja sokféle lehetett. Egyrészt az ünnepi alkalmak – például esküvő, keresztelő, 

koronázás, gyászünnepély – adhattak okot arra, hogy az uralkodó utazzon, másrészt politikai 

események is motivációként szolgálhattak, a békekötések és szövetségek megkívánták a felek 

személyes jelenlétét.
30

 

Az utazás mindemellett önmagában is szerepet kapott, hiszen az út során lehetőség 

adódott uralkodói az udvartartás bemutatására, az uralkodót körülvevő pompa, az uralkodó és a 

dinasztia gazdagságának érzékeltetésére, összességében az uralkodói hatalom jelentőségének és 

erejének demonstrálására. Különösen fontos volt az adott hatalom hierarchikus szerkezetének 

nyilvános, vizuális bemutatása,
31

 amelynek a végén ott találjuk az utazó uralkodót és az udvari 

kíséretet megbámuló egyszerű alattvalót. 

A 15. századi itáliai hercegi családok gyakran uralkodói szuverenitásuk elismertetésére 

használták fel a pompás felvonulásokat, amelyek Julius Caesar római diadalmeneteihez 

hasonlóan az uralom legitimációját szolgálták. A másik oldal szempontjából pedig az uralmuk alá 

eső városok számára a bevonulások lehetőséget adtak kulturális és gazdasági potenciáljuk 

megmutatására, amit arra használtak fel, hogy maguk felé hajlítsák az uralkodót, egyben 

kifejezzék hódolatukat a fejedelem hatalma előtt. Ezt a célt szolgálta az allegorikus és magasztos 

elemek felhasználása neves művészek közreműködésével.
32

 A hódolat kifejezését és a művészi 

alkotás értékét egyesítették magukban az uralkodó tiszteletére emelt diadalkapuk, amelyek a 

                                                 
30

 NIEDER, 2001, 162. 
31

 NIEDER, 2001, 162. 
32

 NIEDER, 2001, 163. 
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reprezentáció központi elemévé váltak, és a későbbi korszakokban is sokszor elhagyhatatlannak 

bizonyultak. 

Az itáliai és a többi európai uralkodócsalád közötti szoros kapcsolat révén a 

diadalmenetek híre az Alpokon túlra is eljutott, és egybemosódott a vazallusi hűséget bizonyító 

hódolati aktusokkal, amelyek az Alpoktól északra voltak elterjedtek. Ilyen szimbolikus aktus volt 

a város kulcsának átnyújtása az uralkodó bevonulása esetén. Az itáliai és az északi hagyományok 

keveredtek a be- és felvonulásokat, illetve az utazásokat kísérő reprezentációs stílusban is, amely 

egyaránt átvette az allegorikus és mitologikus szüzsét Itáliából, illetve a bibliai témájú vagy a 

szentek életét ábrázoló színházi jeleneteket és motívumokat az Alpoktól északra fekvő területek 

tradíciójából. Az itáliai és az északi keveredéséből kialakult új irányvonal ezen túl 

összekapcsolódott a dinasztikus és történelmi elemekkel, amelyek így együttesen alkották egy-

egy uralkodóház udvari reprezentációjának egyedi stílusát, és amelyet a lovagi tornák világa, 

valamint a reneszánsz még tovább formált.
33

 

A Habsburg-dinasztia reprezentációját részint a római császárság hatalmának továbbélése 

határozta meg, részint V. Károly világbirodalma, és annak viszonyulása az egyházi hatalomhoz, 

alázatossága a pápasággal szemben. Ebben az uralkodói reprezentációban fontos elemet kapott 

még a legitimitás szentsége, középpontban a hatalom öröklésének rendjével. Ennek megfelelően 

V. Károly 1548–49-es németalföldi utazása azt a célt szolgálta, hogy fiát, Fülöpöt mint utódját 

bemutassa.
34

 Ezek a motívumok, a római császárság öröksége, a világbirodalmi, nagyhatalmi 

státus, az egyház felsőbbségének elismerése
35

 és a hatalom legitim átörökítése a 19–20. századig 

a Habsburg-udvar reprezentációjának legmeghatározóbb és leghangsúlyosabb eleme maradt. 

Az egyes udvarok egyedi motívumkészletének és szimbólumrendszerének kialakulása 

mellett azonban a 16. században letisztult az ünnepi menetek és felvonulások egységes és 

kanonikus formája. A szorosan összekapcsolódó európai dinasztiák és főnemesi családok között a 

ceremóniák tekintetében olyan együttműködés jött létre, amely nagyfokú közérthetőséget 

felételezett, vagyis kialakult az udvari reprezentáció nyelvtana, amelyet egész Európában 

értettek.
36

  

                                                 
33

 NIEDER, 2001, 164–165. 
34

 NIEDER, 2001, 165–166. 
35

 Az egyház felsőbbségének elismerését, illetve a római katolikus egyházzal kötött szövetséget jól jelezte az 

egyháziak jelentős részvétele az udvari reprezentációban. Emellett pedig az egyházhoz kötődő aktusok a 

ceremóniákban egyben az uralkodói hatalom isteni eredetének alátámasztására is szolgáltak. 
36

 NIEDER, 2001, 168. 
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Az uralkodói utazások által pedig az amúgy csak egy szűkebb elit számára látható udvari 

pompa nyilvános színjátékká változott, amellyel gyakran jelentős számú katonaság felvonultatása 

is együtt járt. Ez az „előadás” befelé és kifelé is hatni kívánt. Egyrészt az alattvalók testközelből 

láthatták az uralkodót, a hatalom megtestesülését, illetve a dinasztia számukra mesés 

gazdagságát, egyúttal a birodalmon kívüli világ ugyancsak meggyőződhetett az uralkodó 

gazdasági és katonai erejéről.
37

 

 

 

A Habsburg-reprezentáció megosztottsága és különlegessége 

 

 

A Habsburg-dinasztia hosszú uralkodásának egyik különlegessége, hogy nem nemzeti 

dinasztiaként sikerült felemelkedniük, és birodalmat alapítaniuk, továbbá – megszakításokkal – 

közel 700 éven keresztül a trónon maradniuk, pedig a német-római császárt választották, vagyis 

nem volt örökletes a cím. A birodalom földrajzi kiterjedése és történelmének alakulása még 

bonyolultabbá tette a viszonyokat. Jelen dolgozat keretei között nem tekintjük át a birodalom 

összes területi, illetve az ezzel járó uralkodói címek változását, csupán a 18. és 19. századi 

birodalmi tartományokra koncentrálunk, konkrétabban a Mária Terézia trónra kerülésétől Ferenc 

József uralkodásáig terjedő időszakra. 

Mária Terézia alatt a birodalmat az örökös tartományokon kívül a következő alkották: a 

déli Németalföld, a cseh korona országai, a Magyar Királyság, továbbá Galícia, Toszkána, illetve 

a pármai és a milánói nagyhercegség. A napóleoni háborúk során további területváltozások 

következtek be, egy időre elveszett Lombardia, viszont a birodalomhoz került a velencei 

köztársaság és vele Dalmácia. Később sikerült visszaszerezni Lombardiát, és 1815-ben Lombard-

velencei királyságként egyesíteni Velencével. Modena-Estében, Pármában és a toszkánai 

nagyhercegségben pedig létrejöttek a szekundogenitúrák, ahol ugyancsak egy-egy Habsburg-

főherceg uralkodott.
38

 Az 1848–49-es forradalmak után Ferenc József ezt a birodalmat – 

kiegészülve Bukovinával – örökölte. 

                                                 
37

 Marianne Bergmann II. Ptolemaiosz ünnepi felvonulása kapcsán hívja fel a figyelmet a befelé és kifelé egyaránt 

irányuló reprezentációra. BERGMANN, 2001, 192–193. 
38

 GONDA – NIEDERHAUSER, 1998, 120–121., 151., 160. 
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A birodalom konglomerátumszerűségéhez még egy fontos adottság is járult, a német-

római császári cím, amellyel terület ugyan nem járt, csupán presztízs, ugyanakkor a német 

területek feletti névleges uralom folyamatosan befolyásolta a Habsburg Birodalom bel- és 

külpolitikáját. A német-római császári címről 1806-ban mondott le I. Ferenc, miután 1804-ben 

megalapította az Osztrák Császárságot. 

A különböző tartományok és a különböző uralkodói címek természetesen más-más 

reprezentációs hagyománnyal rendelkeztek, az uralkodó ezeket nem hagyhatta figyelmen kívül. 

Az osztrák örökös tartományokban a császár Ausztria főhercegeként fogadta a 

hódolatnyilvánítást, amely a középkorból származott, amikor a német király fogadta a birodalom 

rendjeinek vazallusi esküjét, ezáltal megerősítve a kölcsönös kötelességeket, a hűséget, illetve a 

védelmet. A legtovább az örökösnek járó hódolat (Erbhuldigung) maradt fenn, egészen a 19. 

századig a korábbi formában élt tovább. Utoljára 1835-ben, V. Ferdinánd uralkodásának kezdetén 

került rá sor.
39

 

A Lombard-velencei, a Cseh és a Magyar Királyságban, a koronázás legitimizálta az új 

uralkodó hatalmát, hasonlóan a német-római császári címhez, amelyet ugyan választással, de a 

frankfurti koronázással nyert el a megválasztottt. Ezzel szemben az 1804-ben életre hívott osztrák 

császári cím az uralkodó halála után automatikusan megillette az örököst. A különböző címek 

különböző ceremóniákat kívántak, a ceremóniák pedig az uralkodó személyes megjelenését is 

megkövetelték, ráadásul ezekre az alkalmakra az uralkodónak a teljes udvartartással, nagy 

kísérettel és pompás külsőségek mellett illett elutaznia. Az így megtett utazások voltak a valódi 

udvari utazások (Hofreisen).  

Más aspektusból szemlélve, az uralkodónak mint a birodalom vezetőjének, akárcsak 

bármelyik hivatalnokának ajánlott volt megszemlélnie a fennhatósága alá tartózó területeket. Ez 

azonban már nem feltétlenül udvari utazás formájában történt, és nem is mindegyik uralkodó 

vállalkozott kiterjedt és hosszan tartó körutakra, szemleutakra (Inspektionsreise) a birodalomban. 

A kötelezettségeken túl még számos egyéb oka is lehetett annak, hogy az uralkodó útnak indult.  

 

 

 

 

                                                 
39
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Első fejezet 

Ferenc József elődeinek utazásai 

 

 

Néhány tipikus utazás 

 

 

A trónra lépő Habsburg-uralkodónak a magyar közjogi hagyományok alapján ajánlatos 

volt minél előbb magyar királlyá vagy királynővé koronáztatnia magát, másrészt személyes 

jelenléte a magyar királyságában politikailag is kifizetődő lehetett, főként, ha időben egybeesett a 

magyar országgyűlés tárgyalásaival. A 18. századi utazási lehetőségek és a költségek azonban 

könnyen elriaszthatták az uralkodót a nagyobb területet érintő, hosszadalmas utazásoktól. Mária 

Terézia ennek megfelelően a magyar országgyűlések idején tartózkodott heteket, hónapokat 

Pozsonyban és környékén, fia, II. József főhercegként, majd társuralkodóként hosszabb 

szemleutakat is tett a birodalom keleti felében vállalva az ezekkel járó kényelmetlenségeket. II. 

Lipót rövid uralkodása során ugyancsak a koronázás, illetve az országgyűlés miatt látogatott 

Magyarországra. I. Ferenc hosszú uralkodása több alkalmat nyújtott, illetve az azalatt 

bekövetkezett események többször kényszerítették őt és udvarát magyarországi tartózkodásra. V. 

Ferdinánd különösen gyerek- és ifjúkorában tartózkodott sokat Magyarországon, magyar királlyá 

koronázására még apja életében, 1830-ban került sor. Uralkodóként csak az országgyűlések 

idején látogatott Pozsonyba, ám ezeknek a látogatásoknak is megvolt a maguk jelentősége, főként 

az 1847–48-as diéta esetében. 

Az utazásoknak az imént felsoroltakon kívül még sok egyéb célja lehetett, amelyek 

azonban nem mindig választhatóak el élesen egymástól. A pozsonyi látogatásokat például 

gyakran vadászatok szakították meg, vagy az államügyek szólították hosszabb-rövidebb időre 

Bécsbe az uralkodót.  
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Kategorizálás 

 

 

Az továbbiakban összehasonlítjuk az uralkodói utazásokat Mária Teréziától V. 

Ferdinándig, amit több szempontból is szükséges feladatnak vélünk. Részint az utak 

kategorizálására szeretnénk kísérletet tenni, részint Ferenc József 1850-es évekbeli utazásainak a 

gyökereit, az utazásokhoz kötődő reprezentáció alapelveit kívánjuk megkeresni. Igyekszünk 

minél több utazást bemutatni, hogy ezáltal számos kategóriát szemléltethessünk, illetve hogy arra 

is rávilágítsunk, hogy nem minden esetben lehet tiszta kategorizálást alkalmazni.  

Az utazások csoportosításakor első körben az udvari ceremónia-jegyzőkönyvek által 

használt kifejezéseket, valamint az uralkodói utazásokról készült disszertációk megnevezéseit 

vettük figyelembe. Ezt az osztályozást egészítettük ki a szakirodalomban talált kifejezésekkel, 

illetve az így felismert logikát követve saját megnevezésekkel. 

A kategóriák általában az utazás célja alapján rendszerezik az utazásokat, illetve az utazás 

kivitelezésére is utalnak. A 17–18. században felfutó, az udvari ceremóniával foglalkozó 

irodalom keretében a korszak udvari utazásai is rendszerezésre kerültek. Friedrich Carl Moser, a 

Teutsches Hof-Recht
40

 szerzője három szempontból csoportosította az utakat. Nyilvános és 

inkognitóutakat különböztetett meg, az utazás által érintett terület alapján elkülönítette a 

birodalmon belülre és kívülre tett látogatásokat, illetve azt is figyelembe vette, hogy az utazások 

a hagyományos udvari rend szerint vagy pedig az uralkodó által meghatározott módon zajlottak.
41

 

Ezeket a szempontokat elemzésünkben a különböző csoportokon belül használjuk, az utazások 

további jellemzéseként, ahol szükséges. 

A következőkben a kategóriákat vesszük sorba rövid jellemzéssel, példák bemutatásával. 

Nem célunk az összes ismertetett utazás beillesztése, inkább a kategóriák körülhatárolása, 

amennyire ez lehetséges. 

Az udvari utazás (Hofreise) legfőbb jellemzői – Kulcsár Krisztina definícióját alapul véve 

–, hogy az uralkodó hivatalos célból, rangjának képviselőjeként utazott teljes udvartartása 

kíséretében, és az utazás, illetve a tartózkodás az út célpontjaként szolgáló városban, országban 

általában hosszabb időt vett igénybe.
42

 Az udvari utazásokhoz kisebb vagy nagyobb mértékben 

                                                 
40

 MOSER, 1754–1755. 
41

 KULCSÁR, 2004, 24. 
42

 KULCSÁR, 2004, 32. 
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hozzátartozott az ünnepélyes ceremónia mind az utazó uralkodó, mind a fogadó terület lakossága 

részéről. Jó példa erre Mária Terézia 1764-es pozsonyi, pest-budai és gödöllői látogatása, amely 

az udvari utazások hagyományát folytatta, még ha a királynő megszorításokat is eszközölt, ami 

nem jelentette az ünnepélyesség teljes hiányát, csak annak egyszerűsítését. 

Ezzel éppen ellentétben áll az az utazási forma, amely elsősorban II. József nevéhez 

kötődik, vagyis a szemleút (Inspektionsreise). A szemleutak esetében a ceremónia teljesen 

eltűnik, az uralkodó a birodalom első hivatalnokaként szemléli meg a kijelölt területeket, azok 

valós állapotára kíváncsi, ezért a problémákat, hiányosságokat elfedő ünnepélyességet megtiltja. 

Jól szemléltetik ezt a kategóriát II. József kassai látogatásai, amelyek bemutatják ezeknek az 

utazásoknak az egyszerű és gyakorlati szempontú kivitelezését. 

Az előző két kategóriát egyesíti magában az uralkodói körút (Tour), amelynek során a cél 

megegyezik a szemleút céljával, azonban a kivitelezésben egyszerűsített változatban szerepet kap 

a ceremónia. I. Ferenc 1817-es körútja erre a jó példa, amelyet felségével tett Galícia, Erdély és a 

Temesi Bánság területén. 

Különleges kategóriát alkotnak a menekülőutazások (Flüchtungsreisen), amelyeket a 

háborús körülmények kényszerítettek ki. Ezek a bécsi udvar evakuálásával, egyidejűleg az 

uralkodócsalád tagjainak menekülésével jártak együtt. Az ilyen utak megszervezésére nem jutott 

sok idő, és általában az udvar egyes részei csak szétszóródva találtak menedékhelyet, illetve a 

császári család tagjai is több székhelyen vészelték át a nehéz időket. Az utazásnak ezt a változatát 

élte át Ferdinánd főherceg, a későbbi V. Ferdinánd, aki 1809-es feljegyzéseiben megörökítette azt 

az időszakot, amikor a család egy része Budán talált menedéket Napóleon támadása elől. 

Az uralkodó hadúri kötelezettségeinek teljesítése során kétféle utazás is szerepet kapott. 

Békeidőben a császár a birodalom különböző pontjain tartott hadgyakorlatok helyszínére utazott 

(Manöverreise), háború esetén pedig hadjáratokban vett részt (Feldzugsreisen). I. Ferencnek már 

uralkodása előtt része volt mindkettőben, majd uralkodása első időszakában, éppen a fent említett 

napóleoni háborúk során további hadjáratok vártak rá. 

Az uralkodók természetesen nem csak hivatalos, hanem magáncélból is utaztak. Ezek az 

utazások az uralkodó és családja pihenését, szórakozását, kedvtelését szolgálták (Lustreise), 

amelyeken belül fontos szerep jutott a vadászatoknak (Jagdreise). Az ilyen utak lehettek önálló 

utazások is, ám gyakran a hosszabb hivatalos utazások közben kerítettek rájuk sort. Például 
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Lotharingiai Ferenc többször is ellátogatott Holicsba vagy Schloßhofba, míg a magyar 

országgyűlés miatt Pozsonyban tartózkodott Mária Teréziával és családjával együtt. 

 

 

Az utazások mint az udvari propaganda eszközei 

 

 

Az általános célokon túl, mint amilyen az uralkodó, illetve a dinasztia hatalmának és 

gazdagságának bemutatása, az egyes utazások esetében más üzenetek is hangsúlyossá váltak. A 

magyarországi látogatásoknál ez gyakran a magyar királyi címhez kötődő hagyományok 

felelevenítése által a magyar különállás elismerését jelentette a szimbolikus politika szintjén. 

Ezzel ellenkezőleg a magyar hagyományok elhagyása az egységes birodalmi gondolat 

erősödésére, és a magyar közjogiság gyengülésére utalt.  

A Habsburg-uralkodók közül Mária Teréziának különösen jó kapcsolata volt a 

magyarokkal, ami kiemelkedő uralkodói egyéniségére vezethető vissza. A királynőről alkotott 

kép különböző részleteinek tudatos felerősítése kezdettől fogva Mária Terézia népszerűségének 

növelését szolgálta. A legszembetűnőbb talán a nőiségre, az anyaságra, illetve az annak lovagias 

tiszteletére építő reprezentáció, amely már az 1741-es magyar országgyűlés alkalmával 

megnyilvánult, és nemcsak az uralkodónő magyarországi megítélését befolyásolta, hanem az 

egész birodalomban toposszá vált, s amely aztán alapját képezhette a „népek anyja”-mítosz 

kialakulásának. Ehhez kapcsolódott a királynőnek mint felvilágosodott, emberbarát 

fejedelemasszonynak, valamint az „állam szolgálónőjének” képe.
43

 1741 és 1764 közötti 

magyarországi utazásai során kiformálódott a barokk pompát kedvelő uralkodónő alakja is, 

amely aztán a későbbi látogatásai alkalmával még inkább felerősödött.  

Fia, II. József megítélése azonban már nem ennyire egyértelmű. Magyarországon az utazó 

császárként vált legendássá a nép körében, azonban egyszerű öltözete és a kérelmezők felé 

mutatott nyitottsága nem volt elég ahhoz, hogy kormányzati rendszerét elfogadtassa. Uralkodása 

sokkal inkább az elnyomás időszakaként maradt meg az emberek emlékezetében, amelyet majd 

Ferenc József 1849 utáni kormányzati rendszere fog újra felidézni. 

                                                 
43

 VOCELKA, 2001, 27–31. 



23 

 

I. Ferenc uralkodásának első szakaszában, a napóleoni háborúk idején a császár hadvezéri 

szerepe volt a legmarkánsabb. Napóleon legyőzése után az iratokat tanulmányozó hivatalnok 

alakja került előtérbe,
44

 amely egyesült a jóságos császár és a biedermeier családi életet élő 

családapa szerepével. Magyarországi látogatásain a császár általában feleségével és gyakran 

gyermekeivel együtt vett részt, akik sokszor elkísérték hivatalos megjelenéseire is. Eleinte I. 

Ferenc legidősebb lánya, Mária Lujza főhercegnő jelent meg a legtöbb alkalommal az uralkodó 

mellett, azonban 1810 után Ferdinánd főherceg trónörökös is egyre jelentősebb szerepet kapott a 

családi reprezentációban, ami a trónöröklés rendjének hangsúlyozását, annak biztosítását 

szolgálta. 

V. Ferdinánd személyes népszerűségét már főhercegként megalapozta, jószívűségéről már 

ekkor számos alkalommal tanúbizonyságot tett. Ezt valószínűleg erősítették a szellemi 

visszamaradottságáról szóló hírek, illetve az a tény is, hogy uralkodása békés időszakot hozott a 

birodalomban. A jóságos császár alakja ugyanakkor még élesebben kirajzolódott utódja, Ferenc 

József kormányzati irányvonalának tükrében. 

Az uralkodó és az udvar reprezentatív megjelenése mellett figyelembe kell vennünk, hogy 

az utazások az érintett területek rendi méltóságai, hivatalnokai, tisztikara, klérusa és lakossága 

számára is lehetőséget kínáltak a reprezentációra. Ennek középpontjában részint a lojalitás, a 

hűség és a hódolat kifejezése, valamint a nép ragaszkodásának felmutatása állt, részint a rend, a 

szabályok betartása, vagyis az államgépezet helyes működése is bemutatásra került. Az uralkodó 

és alattvalói találkozása az idők folyamán sajátos szokásrendszert alakított ki, amely azonban a 

kormányzati irányelvek változása, illetve az uralkodók személyiségének különbözősége miatt 

számos átalakuláson ment keresztül.  

 

 

Az utazások mint a szimbolikus politika megnyilvánulásai 

 

 

Az előző alfejezetben áttekintettük az uralkodók népszerűségét vagy népszerűtlenségét 

okozó tényezőket, az utazások szerepét az uralkodókról kialakított kép kialakulásában. Az 

utazásokra távolabbról tekintve, a korábbi kvalitatív elemzések után kvantitatívan is vizsgálva 
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azokat, illetve az utazásokat kísérő reprezentáció szimbolikájának vizsgálatával további 

részleteket kívánunk megvilágítani az utazásoknak a politikában elfoglalt helyével kapcsolatban. 

Az egyes uralkodók magyarországi látogatásait ezért számuk, gyakoriságuk, céljuk és 

kivitelezésük alapján szeretnénk elemezni, és rámutatni arra, hogy ezek eredményeképpen a 

Magyar Királyságnak a birodalomban aktuálisan betöltött politikai szerepe rajzolható ki. A 

vizsgálatot elsősorban a bécsi udvari ceremónia-jegyzőkönyvek, másodsorban a szakirodalomban 

szereplő adatok alapján összeállított táblázat segíti. A táblázat alapján levont következtetéseket 

igyekszünk az utazásokat kísérő reprezentáció szimbolikájának felvillantásával finomítani. 

 

Mária Terézia (1740–1780) 

utazás 

éve időtartama célja: hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1741 

június 20–

december 13. 

magyar 

országgyűlés, 

koronázás 

látogatások 

főuraknál Pozsony 

1744 augusztus 10–20. 

tanácskozás a 

várható porosz 

betörésről 

 

Pozsony 

1751 

május 5–

augusztus 27. 

magyar 

országgyűlés 

pest-budai és 

gödöllői látogatás 

Pozsony, Pest-Buda, 

Gödöllő 

1754 július 18.   

Notre Dame-

rendiek 

bevonulása új 

kolostorukba, 

látogatás 

Köpcsényben Pozsony, Köpcsény 

1764 

július 4(?)– 

szeptember 13/28. 

magyar 

országgyűlés látogatás Vácon 

Pozsony, Vác, Pest-Buda, 

Győr, Köpcsény 

1765 április 22.   

látogatás a Notre 

Dame rendi 

apátságban Pozsony 

1766 május 13–15. ? 

látogatás galántai 

Esterházy Ferenc 

grófnál Pozsony, Cseklész 

1766 május 28. 

 

látogatás lányánál 

és vejénél? Pozsony 

1766 június 19–23. 

 

látogatás lányánál 

és vejénél? Pozsony 
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1767 ?   

látogatás Pálffy 

grófnál Pozsony 

1770 

július 21–27. 

között (?)   

látogatás 

Esterházy Miklós 

hercegnél Köpcsény 

1773 május 10–17.   

látogatás lányánál 

és vejénél? Pozsony 

1773 július 21. csapatszemle 

 

Kismarton 

1773 szeptember 1–3.   

látogatás 

Esterházy Miklós 

hercegnél Eszterháza (Fertőd) 

1775 augusztus 15.(?)   

látogatás 

Grassalkovich II. 

Antal grófnál Pozsony 

 

1. sz. táblázat: Mária Terézia magyarországi látogatásai
45

 

 

Mária Terézia magyarországi utazásait jól láthatóan két szakaszra osztja az 1765-ös év, 

amely két szempontból is korszakhatárt jelent. Egyrészt ettől az évtől kezdve többé nem hívta 

össze a magyar országgyűlést, hanem rendeleti úton kormányzott, ezért a diéta mint a látogatások 

célja megszűnt motiváló tényező lenni. Másrészt ebben az évben hunyt el hirtelen a királynő 

férje, ami jelentős változást hozott a bécsi udvar életében. Mária Terézia ettől kezdve kevesebbet 

utazott, kevesebb bálon vett részt, sokkal visszahúzódóbb életet élt, mint korábban. Ez azonban 

nem jelentette a magyarországi látogatások teljes elmaradását, csak nagy udvari utazásokat nem 

tett többet a királynő, és a látogatásai alkalmával az országban töltött idő is jelentősen csökkent. 

Korábban már kitértünk rá, hogy mindezek mögött a Mária Terézia uralkodásának 

kezdetét jellemző labilis külpolitikai helyzet állt, amelyben a királynőnek nagy szüksége volt a 

magyar rendek segítségére. A későbbiek során, uralkodói hatalmának megszilárdítása után 

azonban már kevésbé kényszerült rá a magyar országgyűlés támogatására, ugyanakkor az udvari 

körökbe időközben bekerült magyar bizalmi embereit továbbra is kitüntette személyes 

látogatásaival, így nem szakadtak meg közvetlen kapcsolatai a Magyar Királysággal. Pozsonyba 
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pedig gyakran látogatott el magáncélból is, ilyenkor valószínűleg lányát, Mária Krisztinát és 

vejét, Albert szász-tescheni herceget, Magyarország helytartóját látogatta meg. 

A látogatások összességében jól tükrözték Mária Terézia magyarországi politikáját, illetve 

a Magyar Királyság jelentőségét a birodalmi politikában. Az 1765 előtti és utáni időszak 

kettősségét tovább hangsúlyozza az utazásokat kísérő reprezentáció szimbolikája, amely 

ugyancsak a királynő uralkodásának kezdetén használta erőteljesen a magyar elemeket, a magyar 

öltözetet, a magyar színeket, a magyar hagyományok szerinti ceremóniákat. Ehhez kapcsolódott a 

Magyar Nemesi Testőrség életre hívása is, majd folyamatos alkalmazása, illetve alkalmankénti 

mellőzése. Az 1764–65-ös diétáról hazaindulva példának okáért Mária Terézia elutasította a 

magyar testőrök szolgálatát, ezzel is nyomatékosítva elégedetlenségét, amit az országgyűlési 

tárgyalások kimenetele felett érzett. A királynő csalódottságát azzal is kifejezte, hogy 1765-ben 

nem jelent meg az országgyűlés bezárásán.
46

 

 

II. József (1765/80–1790) 

utazás 

éve időtartama célja: hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1764 ?-július 28. 

szemleút a 

magyar 

országgyűlés 

idején   (Pozsony), bányavárosok 

1768 

április 18–június 

9. szemleút   

Magyarország, Szlavónia, 

Bánát 

1768 ? katonai tábor   Pest 

1770 

április 23–június 

19. szemleút   

Sopron, Szombathely, 

Keszthely, Sziget, Eszék, 

Pétervárad, Temesvár, 

Arad, Nagyvárad, 

Debrecen, Eger, Pest, 

Munkács, Ungvár, Kassa, 

Lőcse 

1771  ? katonai tábor?   Pest 

1773 

május 3–

szeptember 13. szemleút   

Bánát, Erdély, máramarosi 

terület 

1774 ? katonai tábor   Pest 

1776 

augusztus 14–

24.(?) katonai tábor   Pest  

1777  ? katonai tábor?   Pest 
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1781  ? katonai tábor?   Pest 

1783 

április 25–július 

11. szemleút   

Magyarország, 

Horvátország, Dalmácia, 

Szlavónia, Bukovina, 

Galícia 

1786 

június 16–23. 

(pesti tábor 

augusztus 14-től) 

hadgyakorlati 

körút   

Graz, Pettau (Ptuj), 

Varasd, Zágráb, 

Károlyváros, Zeng, 

Károlyváros, Ó-Gradiska, 

Brod, Zimony, Pétervárad, 

Szeged, Nagyvárad, 

Kolozsvár, Gyulafehérvár, 

Nagyszeben, Czernowitz, 

Sniatyn, Lemberg, Pest 

1788 

február 29–

december 3. 

(július 25-től 

Pétervárad, 

november 

elejétől Pest-

Buda) 

törökök elleni 

háború 

pest-budai 

tartózkodás betegség 

miatt 

déli határőrvidék, 

Pétervárad, Pest Buda 

 

2. sz. táblázat II. József magyarországi látogatásai
47

 

 

II. József utazásainak vizsgálatakor nemcsak az uralkodása idejére eső magyarországi 

látogatásait vettük figyelembe, hanem az első szemleútjától (1764), illetve társuralkodásának 

kezdetétől igyekeztünk összegyűjteni az utakat.  

Nagyon érdekes az úticélok összehasonlítása a Mária Terézia által beutazott területekhez 

hasonlítva. A legszembetűnőbb Pozsony mint úticél kimaradása, ami azonban érthetővé válik, ha 

figyelembe vesszük, hogy II. József nem koronáztatta meg magát magyar királlyá, és mindvégig 

a magyar országgyűlés mellőzésével kormányzott. Számára sokkal fontosabb lett Pest, ahol 

nagyobb katonai erő koncentrálódott. Az 1770-es években különösen feltűnő az évenként, két 

évenként megtett pesti út, amelynek a célja az ottani katonai tábor megtekintése volt. II. József 
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társuralkodóként a hadügyért lett felelős, ami magyarázatot ad a katonai szemleutak 

gyakoriságára.  

Ide tartoznak még azok a szemleutak is, amelyek nem az ország központi részeire 

koncentráltak, hanem a határvidékekre, ezek közül is főként a déli Határőrvidékre. A császár 

rendszeresen (1768, 1770, 1773, 1783, 1786) beutazta ezt a területet. A déli részekre irányuló 

folyamatos figyelem hátterében az Oszmán Birodalom keltette fenyegetettség állt. Mária Terézia 

alatt a konfliktus nem vált háborús viszállyá, azonban II. József trónra kerülésével ennek esélye 

jelentősen megnőtt.  

A háború 1787-ben kezdődött meg egyik oldalon a Habsburg Birodalom és Oroszország, 

a másikon a törökök részvételével. II. József ekkortól kezdve nem katonai szemleutakon vett 

részt, hanem hadjáratokban, amelyek azonban jelentősen megviselték egészségét. Utolsó 

magyarországi tartózkodása Pest-Budához köthető, ahova betegsége miatt volt kénytelen 

visszautazni a délvidéki táborból. 

Az utazások katonai jellegéből adódóan a „polgári” szimbolikát hiába is keresnénk II. 

József idején. Maga az udvari reprezentáció korábbi formája is teljesen eltűnt. József a birodalom 

császáraként, egyben annak első hivatalnokaként utazott a Magyar Királyságban, ennek 

megfelelően a magyar nemzeti hagyományok sem jelenhettek meg az utak kivitelezésében. 

Mindezeket tekintetbe véve jelentős volt a változás, amely utódja, II. Lipót uralkodásával 

következett be. 

 

II. Lipót (1790–1792) 

utazás 

éve időtartama célja: hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1790 november 10–20. 

magyar 

országgyűlés, 

koronázás   Pozsony 

1791 március 13–14. 

országgyűlés 

bezárása   Pozsony 

 

3. sz. táblázat II. Lipót magyarországi látogatásai
48
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Annak ellenére, hogy II. Lipót csupán két évig állt a birodalom élén, uralkodása éles 

irányváltást hozott II. József felvilágosult abszolutista kormányzati kísérlete után. A korábbi, 

Mária Terézia felfogását idéző irányelvekhez való visszakanyarodást tükrözi, hogy II. Lipót 

trónra kerülése után nem sokkal magyar királlyá koronáztatta magát Pozsonyban. Az ünnepélyes 

aktus a hagyományos ceremónia szerint zajlott, és a szokásos ünnepi programok kísérték.
49

 

 

I. Ferenc (1792–1835) 

utazás 

éve időtartama célja: hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1792 

május 31–június 

27. 

országgyűlés, 

koronázás   Buda  

1805 október 17–19. 

országgyűlés 

megnyitása   Pozsony 

1805 november 5–8. 

országgyűlés 

bezárása   Pozsony 

1807 

április 30–június 

5. 

országgyűlés, 

körút a déli 

országrészen   Buda 

1807 

december 11–

16.?/19.? 

országgyűlés 

bezárása     Buda 

1808 

szeptember 2–

november 14. 

országgyűlés, 

koronázás   

Pozsony, Komárom, 

Nagyszombat, Holics 

1809 április 30– 

menekülés a 

franciák elől 

(császárné és 

Ferdinánd), 

hadjárat (császár)   

Buda, Eger, Pozsony, 

Komárom, Tata 

1810 –január 29. 

császárné, 

trónörökös, 

főhercegek 

visszatérése 

Bécsbe   Buda 

1811 

augusztus 31–

november 9. 

országgyűlés 

megnyitása   

Pozsony, Komárom, 

Nagyszombat 

1817 

június 20–

november 19. szemleút   Galícia, Erdély, Bánát 

1820 

szeptember 7–

október 10. hadgyakorlat   Buda, majd Pest 
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1823 

szeptember 18–

október 29. 

(Magyarország: 

szeptember 18–

19., október 22–

29.)  szemleút   

Ausztria, Magyarország 

(csak érintőlegesen: 

Morvaszentjános, Holics), 

Morvaország, Szilézia, 

Galícia, Bukovina 

1825 

szeptember 17–

november 16. 

országgyűlés, 

koronázás   Pozsony 

1827 augusztus 18–19. 

országgyűlés 

bezárása   Pozsony 

1830 

szeptember 13–

november 18./19. 

országgyűlés, 

koronázás   Pozsony 

1832 december 19–22. 

országgyűlés 

megnyitása   Pozsony 

 

4. sz. táblázat I. Ferenc magyarországi látogatásai
50

 

 

I. Ferenc uralkodása a napóleoni háborúk miatt két időszakra osztható. 1815-ig, Napóleon 

végleges legyőzéséig a császár utazásai többnyire hadjáratokhoz kötődtek, azonban a háborús 

viszonyok ellenére Magyarországra, pontosabban Pozsonyba rendszeresen ellátogatott az 

országgyűlések alkalmával. A külpolitikai nehézségek és határmódosítások idején ismét megnőtt 

a Magyar Királyság súlya, a franciákkal vívott harcok során a birodalom keleti területe nemcsak a 

magyar nemesi felkelés miatt vált fontossá, hanem mint a biztonságot jelentő hátország is. 1805-

ben és 1809-ben magyar területre menekült az udvar és az uralkodócsalád számos tagja, illetve 

1809-ben a harcok is áttevődtek a Magyar Királyság területére, aminek következtében I. Ferenc is 

Magyarországról irányította hadseregét. 

Összességében a napóleoni háborúk időszaka az uralkodó és a Magyar Királyság 

kapcsolatában az utazások tekintetében intenzív szakasz volt, a királyon kívül családtagjai is 

jelentős időt töltöttek az országban, és nemcsak az ünnepélyes alkalmakkor ügyeltek a magyar 

szokások betartására, hanem a menekülések idején is igyekeztek megfelelni a reprezentációs 

kötelezettségeknek arra törekedve, hogy a lakosságot megnyerjék a dinasztiának és lecsillapítsák 

a nyugtalan közhangulatot. Ebben azonban nem a királynak jutott a legjelentősebb szerep, hiszen 
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ő a hadsereggel együtt folyamatosan a hadszíntér közelében tartózkodott, hanem a királynénak és 

a nádornak, illetve a fiatal főhercegeknek és főhercegnőknek.  

Az 1815 utáni békésebb évek során továbbra is az országgyűlések adtak leggyakrabban 

alkalmat arra, hogy az uralkodó Magyarországra látogasson, de emellett szemleutakra is sor 

került. Külön hadgyakorlatot viszont csupán egyszer tartott az uralkodó magyar területen, ami 

jelzi a háborús veszélyek csökkenését. Ebben az időszakban, akárcsak II. József uralkodása 

idején, a nem sokkal korábban a birodalomhoz csatolt tartományok kerültek a császári utazások 

célkeresztjébe, így például Galícia, illetve 1815 után Dalmácia. 

Említettük, hogy I. Ferenc rendszeresen összehívta a magyar országgyűlést, ami így 

folyamatosan alkalmat szolgáltatott a pozsonyi látogatásra. Ezek az utazások azonban jelentősen 

különböztek egymástól attól függően, hogy koronázó országgyűlésre indult-e az uralkodó vagy 

sem. A koronázások természetesen ünnepélyes külsőségekkel jártak, a bécsi udvarnak ugyanúgy 

magyarrá, magyarossá kellett válnia erre az időre, ahogyan a császár is magyar királyként 

funkcionált Pozsonyban. Erre az átváltozásra világít rá Metternich véleménye az 1825-ös 

országgyűléssel kapcsolatban:  

 

„Nemcsak arról van szó, hogy ez az országgyűlés minden vonatkozásban, nevezetesen, 

ami időmet, szokásaimat, mindennapi életemet illeti, rendkívül zavar, de nyelvemet és 

ruházatomat is meg kell változtatnom. Ott kénytelen vagyok latinul beszélni és huszárnak 

öltözni; az egyetlen, amit megengedhetek magamnak ennél az alkalomnál az, hogy nem 

növesztek bajuszt.”
51

 

 

A nem-koronázó országgyűlések tekintetében, illetve az országgyűlések bezárásakor 

megfigyelhető, hogy az uralkodó vagy az általa királyi biztosnak kijelölt főherceg a szokásos 

ceremónia legfontosabb elemeinek megtartásával általában 2–3 napos pozsonyi tartózkodással 

tudta le a ceremoniális kötelezettségeket. Kialakult egy egyszerűsített rend, amelyben a 

reprezentációt alárendelték a gyakorlatiasság elveinek. A király részéről pedig külön üzenete volt 

annak, ha nem ő maga zárta be a diétát, hanem az egyik főherceget jelölte ki a feladatra. I. Ferenc 

például 1812-ben Antal főherceget
52

 bízta meg ezzel, annak ellenére, hogy ő maga is a közelben, 
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Schloßhofban tartózkodott, ahonnan azonban Bécsbe távozott, Pozsonyba pedig Antal indult.
53

 

Az uralkodó ezt követően csak 13 év múlva hívta össze ismét a magyar országgyűlést. 

 

V. Ferdinánd (1835–1848) 

utazás 

éve időtartama célja: hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1830 

szeptember 13.–

nov. 18. 

magyar 

országgyűlés, 

koronázás   Pozsony 

1836 május 1–3. 

országgyűlés 

bezárása   Pozsony 

1839 június 5–24. 

országgyűlés 

megnyitása, 

kisebb utazás   

Pozsony, Féltorony, Győr, 

Komárom, Holics, 

Schloßhof 

1840 május 11–13. 

országgyűlés 

bezárása   Pozsony 

1843 május 18–22. 

országgyűlés 

megnyitása   Pozsony 

1847 november 11–19. 

országgyűlés 

megnyitása   Pozsony 

1848 április 10–12. 

országgyűlés 

bezárása   Pozsony 

 

5. sz. táblázat V. Ferdinánd magyarországi látogatásai
54

 

 

V. Ferdinánd esetében nehéz utolérni az uralkodói szándékot az utazások kialakításában, 

mivel nehezen vagy egyáltalán nem választható el politikai irányvonala az őt körülvevő 

politikusok, elsősorban Kolowrat és Metternich tevékenységétől. A korszakban három évenként 

összeült a magyar országgyűlés, amely rendszeres alkalmat kínált arra, hogy az uralkodó 

Pozsonyba utazzék. Ennek megfelelően Ferdinánd három évente vagy gyakrabban jelent meg a 

városban. Az országgyűlések megnyitásán minden esetben személyesen volt jelen, a bezárásra 
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csak egyszer nem ment el, 1844-ben. Ebben az évben királyi biztosként Ferenc Károly zárta be a 

diétát.
55

 

Az országgyűlések megnyitásán és bezárásán túl Ferdinánd hosszabb utakra vagy katonai 

hadgyakorlatok irányítására nem vállalkozott. Egyedül 1839-ben tett rövidebb kirándulásokat 

Pozsony környékén. Az utazások kivitelezése megegyezett az I. Ferenc alatt kialakult 

gyakorlattal, Ferdinánd ezen a téren sem tért el apja rendszerétől, bár egy érdekes változásra fel 

kell figyelnünk. A ceremóniák nyelvezetében a latin nyelvű beszédek helyét átveszik a magyar 

nyelvű megszólalások, erre Ferdinánd is számos alkalommal utal beszámolóiban. A magyar 

nyelv tehát a korszak törekvéseinek megfelelően a magyar vonatkozású udvari ceremóniában is 

előtérbe került. A változás azonban ideiglenesnek bizonyult, ahogyan a Magyar Királyság 

alkotmányos átalakulása is. 

 

Az elemzés során azokra a tényezőkre kívántunk rámutatni, amelyekről az utazások 

„árulkodnak”. Ellenkező irányból közelítve ezek azok a körülmények, amelyek az utakat 

befolyásolták. Számba véve ezeket a tényezőket elsőként az uralkodó személyiségét, illetve 

kormányzati irányelveit említjük. Ezekből következtethetünk a Magyar Királyság akkor adott 

szerepére a birodalmon belül, amely mindig fontos körülmény volt az uralkodói úticélok 

kialakításában. A belpolitikai helyzet mellett a külpolitikai események ugyancsak befolyásolták 

az utazási lehetőségeket. Fontos szempont volt az uralkodók magánéletének alakulása, amely hol 

akadályt jelentett számukra a mobilitásban – például Mária Terézia esetében a gyakori 

gyermekáldás vagy férje hirtelen halála –, hol éppen utazásra sarkallta őket, ahogyan II. Józsefet 

és 1807-ben I. Ferencet is a felesége elvesztése felett érzett gyász. A közlekedés fejlődésére és az 

utak állapotának javulására az egyes uralkodókról szóló fejezetekben tértünk ki. Ez a körülmény 

főként az elkövetkezendő időszak vizsgálatakor lesz fontos, amikor a vasúti közlekedés 

kiépülésével az utazások új dimenziót kapnak. 
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Az udvari reprezentáció szimbolikája 

 

 

A korszak legfelső szintű utazásait a reprezentáció felől közelítve érdemes 

megjegyeznünk, hogy a 18. század első fele a feudális-udvari világ utolsó csúcspontja és egyben 

lecsengése is. A század második felében ez a tradíció már összeütközésbe kerül a modernizáció, a 

fejlődés elemeivel, azonban a barokk világ reprezentációjának számos eleme élt tovább, amit a 

korszakot uraló kormányzati forma is magyaráz, hiszen az abszolutizmus önkifejezési formájához 

elengedhetetlenül hozzátartoztak az ünnepek. Az ünnepi alkalmak pedig – mint „összművészeti 

alkotások” – egyesítették magukban a különböző művészeti ágak teljesítményeit.
56

 A 18. századi 

udvari ünnepeknek így váltak szerves részévé az operaelőadások, a bálok, az álarcosbálok, a 

farsangi rendezvények, amelyek szabad téren vagy külön e célra készült építményekben zajlottak. 

Ugyancsak ünnepszámba mentek a vadászatok, a lovas játékok, a tűzijátékok és a kivilágítások. 

Az uralkodói utazásoknak ezek az ünnepi programok általában mind részei voltak, miáltal a bécsi 

udvari életnek nemcsak a bécsiek lehettek tanúi, hanem a birodalom többi lakója is. 

Az utazások a barokk udvari reprezentáció számára alkalmat kínáltak az uralkodó 

hatalmának bemutatására. A bevezetésben már említettük, hogy az uralkodó dicsőséges 

bevonulása az antik diadalmenetek hagyományát folytatta. Az ünnepélyes bevonulásnak számos 

kelléke volt, amelyek közül valószínűleg diadalkapu volt a leglátványosabb. Máig látható példája 

ennek a váci diadalív, amely Mária Terézia 1764-es váci látogatása alkalmából készült – az 

alkalmi diadalkapukkal ellentétben nem fából, hanem kőből.
57

  

A diadalív klasszikus formáját a császárkori Róma művészetében nyerte el a hadvezéri 

diadalmenet elengedhetetlen díszleteként. Az építmény évszázadokon át megőrizte helyét a 

fejedelmi reprezentációban, második fénykorát a barokk kor idején élte. A 18. század első 

felében továbbra is a barokk stílusjegyek jellemezték a diadalíveket, majd a rokokó, az 1760-as 

évektől pedig a klasszicizáló, antikizáló stílus határozta meg kialakításukat és díszítésüket. Ez az 

időszak, a 18. század második fele volt a diadal- és díszkapuk reneszánsza, amelyek azonban 

többnyire ideiglenes építmények voltak, ezért ezeket csak leírásokból ismerjük. Mária Terézia 

tiszteletére 1751-ben akkora kaput építettek fából, hogy erkélyén egy zenekart is el lehetett 
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helyezni. 1764-ben pedig József főherceget is megtisztelték egy diadalívvel a bányavárosok a 

főherceg felső-magyarországi szemleútja során.
58

 

A váci diadalív klasszikus stílusban épült,
59

 és már önmagában is – mint „diadal”-ív – 

szimbolikus jelentéssel bírt, azonban díszítése és feliratai még inkább egyértelművé tették 

üzenetét. A déli oldalán az „Aeterne Domui”-felirat szerepel, vagyis az Örök [uralkodó]Háznak. 

A felirattól balra József és Lipót, jobbra Ferdinánd és Miksa főhercegek alakja látható. Az északi 

oldalon egy hosszabb latin felirat olvasható aranyozott betűkkel, amely magyarul így hangzik: 

 

„A fenséges I. Ferenc római császár és Mária Terézia, Magyarország és Csehország 

boldog és kegyes királya, József győzedelmes római király, Lipót és Anna és Krisztina 

királyi hercegek három napi szerencsés váci tartózkodására emelte e diadal-ívet a 

császári háznak Migazzi Kristóf kardinális 1764-ben.”
60

 

 

A felirattól jobbra faragták ki Lotharingiai Ferenc császár, balra pedig Mária Terézia 

királynő alakját. A hódolat tehát nem csupán a királynőnek szólt, hanem a család minden 

tagjának, illetve az egész Habsburg-Lotharingiai dinasztiának. Ez a gesztus bizonyára a dinasztia 

Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc általi újjáalapítására, a Pragmatica Sanctio vállalására utalt. 

A magyar országgyűlésekre utazó uralkodót a diadalíveken kívül megillette az ünnepi 

sátor, amelyben először fogadták őt a magyar rendek az ország határán. Ez volt az uralkodó 

magyarországi utazásának első állomása. A sátor kialakítása, illetve a ceremónia idején ott 

tartózkodó személyek elhelyezkedése fontos eleme volt az uralkodó fogadtatásának, talán 

tekinthetjük egy ideiglenes trónteremnek is, ahol a fejedelem megfelelő körülmények között 

fogadhatta az üdvözlésére érkezett küldöttséget, amelyet általában a mindenkori prímás, vagyis 

nem egy világi elöljáró vezetett. 

A katolikus egyháziak szerepe a Magyarországra látogató Habsburg-uralkodó 

reprezentációjában nemcsak ezen a ponton volt fontos, hanem végigkísérte a teljes ceremóniát 

ezzel is hangsúlyozva az Isten kegyelméből nyert fejedelmi hatalmat. A Pozsonyba való 

bevonulások alkalmával a királyi lakosztályul kijelölt épület lépcsőjénél ismét egyházi vezetők, 
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érsekek, püspökök várták az uralkodót, aki megcsókolta a feléje nyújtott apostoli keresztet, majd 

a hercegprímás megáldotta őt. Ezenkívül a bevonulás egyik állomása lehetett a város valamelyik 

temploma, ahol az érkező uralkodó misét hallgatott. A koronázások kapcsán nem térünk ki az 

egyházi vonatkozásokra, hiszen ez már ismert, de megjegyezzük, hogy a nem koronázó 

országgyűlések megnyitása és bezárása előtt is mindig sor került istentiszteletre. Másrészt ezeken 

a reprezentatív eseményeken a hercegprímásnak jelentős szerepe volt az uralkodó és a magyar 

rendek közötti kommunikációban. 

Az udvari reprezentáció teljességéhez a lakosság fáradozásain és az egyház részvételén túl 

nélkülözhetetlen volt az uralkodót körülvevő pompa, amely sokféleképpen megnyilvánult. Az 

öltözet tekintetében a magyarországi látogatások alkalmával az uralkodó általában magyar 

öltözetet – egy magyar ezredének egyenruháját – viselte, és ebben gyakran családja, illetve a 

kíséretében lévő politikai vezetők is követték őt. A gesztus értékét növelte, ha az udvari kíséret 

tagjai, vagy legalábbis azok, akik az ünnepélyes bevonulásban részt vettek, ugyancsak magyaros 

ruhát viseltek, illetve ha a közlekedési eszközöket is a nemzeti színekkel díszítették.  

A pompás felvonulás fényét jelentősen emelte az az udvari díszhintó, amely elé általában 

6–8 lovat fogtak. Az ünnepélyes bevonulásban résztvevők sorrendjét minden egyes alkalommal 

újra és újra részletesen leírták. A menet szinte végeláthatatlan kocsisorból, lovasokból és 

gyalogosan vonulókból állt. Magyar területen természetesen közéjük sorolták be a magyar 

egyházi és világi vezetőket, a főurakat, valamint a katonaságot. Az uralkodó személyének 

védelmét ilyenkor a Magyar Nemesi Testőrség látta el. 

Mindez azonban csak ideális esetben valósult meg. Mária Terézia magyarországi 

látogatásai folyamán a ceremónia még nagyrészt így zajlott, azonban a költségek lefaragása 

érdekében a királynő is gyakran élt egyszerűsítő megoldásokkal. II. József – ahogyan már 

említettük – nem volt fogékony a ceremoniális külsőségekre, uralkodásával lezárultak a nagy 

udvari ünnepek is.
61

 Utódai ugyan vele ellentétben cseh királlyá és magyar királlyá koronáztatták 

magukat, V. Ferdinánd 1838-ban pedig lombard-velencei királlyá is, azonban a Mária Terézia 

korában szokásos barokk ünnepeket ezeken az alkalmakon nem élesztették újjá. Az udvari 

reprezentáció viszont számos elemet továbbéltetett a királynő idejéből – magyar vonatkozásban 

is, amelyek később Ferenc József uralkodói reprezentációjában is szerepet kaptak.
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Második fejezet 

Ferenc József utazásai 1830–1849 

 

 

Ferenc József utazásai főhercegként 

 

 

Az utazás a 18. században a Habsburg-főhercegek nevelésének és tanításának alapvető 

elemévé vált, ennek megfelelően a tanév rendjébe iktatott utazásokra a főhercegek általában 

nevelőik kíséretében indultak. Ferenc József nagybátyja, a későbbi V. Ferdinánd, és apja, 

Ferenc Károly főherceg is részt vettek ilyen utazásokon, amelyeknek a célja a Habsburg-

monarchiát alkotó tartományok „beutazása” (Bereisung der die österreichische Monarchie 

bildenden Länder) volt.
62

 

Ferenc József nevelésére anyja, Zsófia főhercegnő különösen figyelt, bízva fia 

mielőbbi trónra kerülésében. A főherceg szigorú nevelése mellett Zsófia szinte 

propagandaszerűen igyekezett meggyőzni részint a családot, részint a közvéleményt, hogy 

Ferenc Józsefnek kell lennie a következő császárnak.
63

 A tanévbe illesztett tanulmányutak 

(Bildungsreisen) ezért az ismeretszerzésen túl más célt is szolgáltak: alkalmat adtak a főherceg 

bemutatására a birodalom különböző tartományaiban. 

Magyarországon Ferenc József 13 évesen járt először – ekkor testvéreivel töltött el 

néhány napot a Dunántúlon. Ez az 1843-as „Good-will-Tour” alkalmat adott arra, hogy a fiatal 

főhercegek látogatást tegyenek a vezető nemesi családok vidéki birtokán, lekötelezzék 

maguknak a magyar nemességet, és megnyerjék a lakosság jóindulatát. Ezeknek a szünidei 

tanulmányutaknak, amelyek a birodalom többi tartományát is érintették, még nem volt 

politikai tétje, noha Zsófia főhercegnő jól tudta, hogy az egészséges és a trónra is esélyes 

főhercegek megjelenése javíthatja az V. Ferdinánd által keltett szomorú benyomást,
64

 

egyszersmind kihangsúlyozza a főhercegek kötődését a magyarsághoz.
65
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Ferenc József éppen ebben az évben, 1843-ban kezdte el írni naplóját, amelyet egészen 

1848. március 13-ig vezetett. A naplóban a tanulmányutakat mutatta be a legrészletesebben, 

bejegyzéseiben megnyilvánult ifjúi kíváncsisága és éles megfigyelőképessége.
66

 Az 1843. 

szeptember 13. és 18. között megtett dunántúli utazásról is részletesen beszámolt a főherceg, 

ezért az utat naplója alapján mutathatjuk be.  

Szeptember 13-án reggel lépték át a főhercegek (Ferenc József, Ferdinánd Miksa és 

Károly Lajos) a magyar határt a stájerországi körút folytatásaként. Rábakeresztúron fogadta 

őket az első küldöttség magyar nyelvű köszöntéssel, amelyre Ferenc József a következő, 

betanult választ adta:
67

 

 

„Midön szíves fogadásukért köszönök, igaz örömet érzek a Magyar hont átlépve. 

Egyszermint bisztosithatom az urakat, hogy az idöt mellyet Magyarországban tölthetek, 

mindég éltem boldogabb napjai közé számitani fogok.”
68

 

 

Délben megérkeztek Körmendre, Batthyány herceg
69

 kastélyába, ahol az újabb üdvözlő 

küldöttség előtt Ferenc József belesült a magyar válaszba. Ezután többnyire paraszti lovakkal 

folytatták az utat Türgyén át Keszthelyre holdfénynél, ahol Festetics grófnak
70

 volt egy 

kastélya. Este 11-kor érkeztek meg a kastélyhoz, a grófnő
71

 fogadta őket.
72

 

Másnap, szeptember 14-én, reggeli után a keszthelyi kastélyudvarban néhány a 

méneshez tartozó lovat vezettek eléjük, hogy ezután elinduljanak a ménes megtekintésére. A 

Balaton mentén vitt az út, az itteni vidéket Ferenc József festőinek nevezte. Meglátogatták 

Keszthelyen a düledező Georgikont, a botanikai kertet és a kastély könyvtárát, majd ebéd után 
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mentek tovább Tapolcán és a Bakony erdőin át Sümegre. Megmászták a hegyet, amelynek 

tetején a régi vár állott, és élvezték a felséges kilátást. Ezután meglátogatták Kiss abbé, vagyis 

Nemeskéri Kiss Pál édesanyját, végül egy két órás vacsora után tértek nyugovóra.
73

 

Szeptember 15-én a reggeli után Kiss abbé a főhercegeknek misét celebrált a ferences 

templomban, majd küldöttségektől gyötörve(!) érkeztek meg az utazók Jánosházán keresztül 

Sárvárra, ahol a modenai herceg
74

 kastélyába szálltak. Az udvaron a vendégek tiszteletére 

parasztok táncoltak, az ebédnél pedig Széchényi János gróf
75

 mondott tósztot Ferenc Józsefre. 

A következő állomás Szombathely volt, ahol trombita- és harsonaszó mellett látogatást tettek a 

templomban, majd a megyeházán látták, hogy dolgoztatják a bűnözőket. Este 8-kor értek 

Kőszegre, ahova nem sokkal később megérkezett Széchényi Dénes és Imre is,
76

 akikkel aztán 

egy ideig beszélgettek. A polgárok egyenruhában, zeneszóval és fáklyákkal vonultak fel a 

vendégek tiszteletére.
77

 

Másnap reggel fél 8-kor a polgárok ismét kivonultak a főhercegek ablakai elé, akik 

délelőtt hadgyakorlaton vettek részt. Ferenc József először Széchényi Dénes póniját lovagolta, 

azonban az állat megmakacsolta magát, ezért át kellett szállnia egy nagy, deres lóra. A 

főhercegnek a gyakorlatozás alatt feltűnt, hogy a sisakok nem felelnek meg az előírásnak. A 

gyakorlótér után Horpácsra kocsiztak Széchényi Lajos
78

 grófhoz. Megérkezésük után egyből 

megjelentek az erkélyen, ahonnan megszemlélhették a vidéki ünnepet, amely egy 

bevonulásból, különböző játékokból és magyar paraszttáncokból állt. Az ezt követő 23 főre 

terített ebéden 15 tószt hangzott el, az étkezés után Széchényi Dénes citerán játszott. Délután 4 

órakor Eszterházára (ma: Fertőd) kirándultak, ahol Esterházy Miklós herceg és felesége
79

 

fogadták őket. A herceg megmutatta angol kutyafalkáját és angol lovakból álló ménesét, aztán 

a zsokék egy bemutatót is tartottak ugratásból, amelynek során az egyikük leesett. Vacsora 
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után, amikor besötétedett, a kivilágított kastély udvarára mentek, ahol fáklyafénynél parasztok 

táncoltak.
80

 

Szeptember 17-én reggel 7 órakor hagyták el a főhercegek és kísérőik Eszterházát, és 

egy óra múlva már Nagycenken voltak Széchényi István kastélyánál, aki feleségével
81

 és 

fiaival várta őket. A vendégek misét hallgattak, megtekintették a házat, azután pedig ebéd után 

átutaztak Sopronon, ahol a polgárok kivonultak tiszteletükre. Az úticél Fraknó volt, ahol 

Esterházy Terézia
82

 grófnővel is találkoztak. Ebédeltek, majd megnézték a kincstár felséges 

műtárgyait, a számtalan fegyvert és az ágyúkat, valamint a mély kutat és a portrékkal teli 

termet. Ferenc József a várat nagyon öregnek és elhagyatottnak találta, leírása szerint nem volt 

benne bútor sem. Este 9-kor érkeztek Kismartonba, ahol a polgárok fáklyákkal fogadták 

őket.
83

 

A körút szeptember 18-ával zárult. Ezen a napon reggel a főhercegek még megnézték a 

kismartoni kastély kertjét a kertész vezetésével, majd a herceggel elköltött reggeli után 

indultak vissza Bécsbe, ahova Ferenc József már nagyon vágyott. Az egész út mindössze öt 

napig tartott, de a fiatal főherceg igencsak elfáradt, ahogyan arról a naplója tanúskodik: 

„Jóllehet szórakoztatott a magyarországi utazás, annak ellenére, hogy az ország nem szép, 

viszont érdekes, mégis örültem, hogy kipihenhetem magam a sok beszéd, tószt és fogadás 

után.” 

Az útvonal a dunántúli főnemesi kastélyokat érintette, a főhercegek a magyar főúri 

családok képviselőivel találkoztak. A látogatások legtöbbször hasonló forgatókönyv szerint 

zajlottak, a birtokos a kastély udvarán fogadta a látogatókat, az udvaron a helyi parasztok 

mutatták be a táncaikat, ezután a főhercegek megtekintették a birtokot, majd hosszú ebéd 

következett udvarias beszédekkel és tósztokkal. A városokban a polgárok fáklyás menettel 

tisztelték meg a főhercegeket. Ferenc Józsefet a sok élmény közül főként a táj ragadta meg, 

egyúttal belekóstolt a rá váró reprezentációs kötelezettségekbe is, kipróbálhatta magyar 

tudását az üdvözlési ceremóniák során. A jelenlévők valószínűleg nem rótták fel a 13 éves 

főhercegnek, amikor betanult válaszába belesült.  
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A látogatásnak közvetlen politikai tétje ugyan nem volt, de a magyar főurak részéről a 

szívélyes és előzékeny vendéglátás, a lakosság oldaláról pedig a ragaszkodás és a hódolat 

kifejezése bizonyára a birodalom leendő uralkodójának szólt.  

A tanulmányutat követő néhány napos ischl-i pihenés után újra megkezdődtek a 

tanórák,
84

 vagyis az őszi szemeszter. A következő körútra a tavaszi szemeszter után, 1844. 

szeptember elején került sor. Ebben az évben Ferenc József testvéreivel Salzburgban és 

Tirolban, illetve Karintiában járt, végül részt vett egy katonai manőveren, ennek keretében a 

morvaországi Proßnitz-nél először találkozott személyesen ezredével, amelynek „tulajdonosa” 

volt. Ez az utazás már egészen hosszúra sikeredett, Ferenc József csak október elején tért 

vissza Bécsbe.
85

  

1845-ben Dél-Tirol, a Lombard-velencei Királyság és Isztria következett egy egy 

hónapos út keretében. 1846-ban az olmützi hadgyakorlat helyettesítette a tanulmányutat,
86

 

illetve Ferenc József a Fertő-tó környékén egy vadászaton vett részt.
87

 

1847 elején elhunyt József nádor, halálának híre január 14-én érkezett Bécsbe, Ferenc 

Józsefnek már másnap Budára kellett utaznia, hogy kézbesítse anyja részvétlevelét az 

özvegynek, és jelen legyen a temetésen.
88

  

Ebben az évben került sor Ferenc József első nyilvános közszereplésére Pest-Budán. 

Az alkalmat István nádor Pest megyei főispáni beiktatása adta, amelyen a 17 éves főherceg az 

uralkodó képviseletében mondott rövid magyar nyelvű beszédet, és ezzel kivívta a 

közvélemény szimpátiáját.
89

 Egy kortárs ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy nem volt 

más a császári udvarban, aki annyira tudott volna magyarul, mint Ferenc József, és a 

magyarok el voltak ragadtatva tőle. Maga a főherceg is érzékelte a beszéde által kiváltott 

lelkesedést, visszatérve Schönbrunnba anyjának is beszámolt az élményről.
90

 A nemzeti 

lelkesedésen túl – amelyen István főherceggel együtt osztozott – azonban a politikai 

változásokból igen keveset vett észre.
91
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1847 szeptemberében Ferenc József testvéreivel újabb utazást tett a birodalomban egy 

rövid ischli tartózkodás után. Az útvonal Linzen, Budweisen (Česke Budějovice) és 

Karlsbadon (Karlovy Vary) át drezdai kitérővel vezetett Prágába, és egy egész hónapot vett 

igénybe.
92

 Ez volt Ferenc József utolsó főhercegi tanulmányútja, amely már a birodalmon 

kívülre is vezetett. 

Az év novemberében ült össze utoljára a magyar rendi országgyűlés, a diéta 

megnyitásán Ferenc József is hallotta V. Ferdinánd rövid magyar nyelvű megnyitó beszédét,
93

 

de ez alapján nem láthatta előre a küszöbön álló átalakulást, hiszen azon kívül, hogy az 

uralkodó magyarul szólt a rendekhez, minden a megszokott ceremónia szerint zajlott.
94

 A 

következő évben viszont már Ferenc József figyelmét sem kerülhette el az addigi politikai 

rendszer széttörése, hiszen 1848. március 13-án szemtanúja volt a bécsi forradalomnak. Nem 

véletlen, hogy ez a nap szerepel utoljára fiatalkori naplójában,
95

 hiszen ezután a főherceg az 

események sűrűjébe került.  

Nem egészen egy hónappal később, április 11-én Ferenc József jelen volt Pozsonyban 

a törvények szentesítésénél, ahogyan arról V. Ferdinánd útinaplójából értesülhetünk. Április 

29-én viszont már Itáliában, Radetzky tábornagy táborában teljesített szolgálatot, ahonnan 

nem Bécsbe utazott vissza, hanem Innsbruckba, mivel az udvar időközben ide menekült az 

újabb, májusi bécsi forradalom után.
96

 1848 augusztusában ugyan a császári család visszatért 

Bécsbe, de októberben már ismét menekültek, ezúttal a morvaországi Olmützbe,
97

 ahonnan 

azonban Ferenc József már nem főhercegként, hanem császárként érkezett vissza. 

 

Ferenc József 1848 elején még úgy jelent meg a magyar politikai közvélemény előtt, 

mint aki beválthatja a „magyar Habsburg” iránti vágyat. A főherceg már gyerekkorában tanult 

magyarul, 17 éves korára már szépen beszélte a nyelvet. Többször járt az országban, nem volt 

ismeretlen a magyarok számára, és ő maga is megtapasztalhatta, hogy a magyarok mennyire 

tudnak érte lelkesedni. A magyar uniformis ugyanolyan jól állt neki, mint István nádornak. 
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Nem véletlen tehát, hogy Kossuth Lajos 1848. március 3-i beszédében a nemzeti Habsburg 

képe már nem István főhercegre, hanem Ferenc Józsefre vetült.
98

 Azonban 1848. december 2-

a után Ferenc József nem volt többé ugyanaz a szeretetreméltó, a magyar hagyományokat 

tiszteletben tartó főherceg. Osztrák császárként megtett magyarországi utazásai során a fiatal 

főhercegről alkotott szívélyes képet az új benyomások jelentősen átformálták. 

 

 

A fiatal császár első látogatásai Magyarországon 

 

 

Az 1848–49-es történések jelentős változást hoztak a Habsburgok és a magyarok 

viszonyában. Az 1848-as esztendő alaposan felforgatta a birodalmat, amelynek több pontján is 

forradalom tört ki. Ferenc József – a Habsburg-család házi törvényei szerint – ebben az évben 

vált nagykorúvá, békeidőben ez csak önálló lakosztályt és saját apanázst jelentett volna, illetve 

esetleg egy helytartói tisztséget valamelyik tartományban, azonban a forradalmi hullám 

felgyorsította és módosította az eseményeket. A család és a politikai vezetők kiútkeresésének 

eredményeként 1848. december 2-án nagybátyja, V. Ferdinánd visszaléptetése és apja, Ferenc 

Károly főherceg lemondása után Ferenc József került a szétdúlt monarchia trónjára. A 

magyarok nem ismerték el a trónváltozást, hiszen az a trónöröklés rendjének megsértésével 

történt, és nem kérték hozzá a magyar országgyűlés jóváhagyását. 

A fiatal császár első és legfontosabb feladata a magyar szabadságharc leverése volt, ez 

azonban végül csak orosz segítséggel sikerült, ami jelentősen megterhelte az uralkodó és a 

magyarok kapcsolatát. Ferenc József személyesen is részt vett a magyar szabadságharc elleni 

küzdelemben, 1849 májusában először három napos szemleutat tett a nyugati határvidéken, 

júniusban pedig öccsével, Miksa főherceggel együtt táborba szállt, és talán kissé 

meggondolatlanul részt vett a győri ütközetben. Júliusban a Komárom környéki csatában ismét 

bátorságáról vagy inkább merészségéről tett tanúságot.
99
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Az egységes birodalom veszélyeztetettsége, a magyarok szembefordulása a 

dinasztiával, a külső támogatás szükségessége mély nyomot hagyott a fiatal császárban.
100

 

Abszolutisztikus uralkodói karaktere és az isteni eredetű fejedelmi hatalomba vetett hite már 

uralkodásának első hónapjaiban megnyilvánult. Uralkodói imázsának kialakításához 

hozzátartoztak a határozott és energikus lépések. A magyar honvédsereg ellen folytatott 

küzdelemben való részvétele kettős üzenetet hordozott: egyrészt a hadseregnek, mint a 

hatalom legmegbízhatóbb támaszának szólt, másrészt a rebellis magyaroknak mutatta meg az 

ifjú, „harcias” császár elszántságát. 
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Harmadik fejezet 

Változások a birodalomban és Magyarországon 1849 után  

 

 

A magyar szabadságharc elleni küzdelemmel párhuzamosan megkezdődött a birodalom 

újjáalakítása. A Ferenc József által választott uralkodói jelmondat: „Viribus unitis”, vagyis 

„egyesült erővel”, illetve az 1849. március 4-én kiadott olmützi alkotmány jelezte a császár és a 

bécsi kormányzat összehangolt szándékát, az egységes, központilag irányított birodalom 

megteremtését. Az oktrojált alaptörvény ugyan elvileg alkotmányos berendezkedést biztosított az 

„összbirodalom” számára, valójában az uralkodó abszolút vétójogát is magában foglalta. Az 

alkotmánnyal sem a liberális csoportok, sem a konzervatívok, sem a magyarok nem értettek 

egyet. Ferenc József kormányzati elképzeléseinek sem felelt meg teljes egészében az alaptörvény, 

amely nem is lépett hatályba, de a feszült helyzetben némi megnyugvást hozott,
101

 és általa a 

kormányzat időt nyert, amire a magyar szabadságharc leveréséhez szüksége is volt.  

Az orosz csapatok segítségével meghódított Magyarországgal szembeni első intézkedések 

a megtorlás jegyében születtek, amelyben Julius Jacob von Haynau táborszernagy mellett Ferenc 

Józsefnek is nagy felelőssége volt, ahogyan arra Hermann Róbert rávilágított. Haynau 1849. 

május 30-i kinevezése – korábbi, bresciai tevékenységét látva – eleve előrevetítette a későbbi 

eseményeket, másrészt Ferenc József személyes beavatkozása az augusztusi osztrák 

minisztertanácsi tárgyalásokba a szigorúbb megtorlási elvek érvényesülését eredményezte.
102

 

Batthyány Lajos miniszterelnök, a tizenhárom aradi tábornok, illetve számos honvédtiszt 

kivégzése Bécsben talán enyhítette a szabadságharc okozta traumát, azonban magyar oldalon 

még inkább elmélyítette a vereség fájdalmát, és hosszú időre megmérgezte Ferenc József és a 

magyarok viszonyát. Az elkeseredés és a gyász, illetve az új kormányzatra és a császárra vetített 

ellenségkép ugyanis olyan kohéziós erőt jelentett a magyar társadalomban, amely hosszú 

évtizedekre megnehezítette a bécsi kormány és Ferenc József magyarországi politikáját. 

Ezzel a tényezővel azonban eleinte nem számoltak Bécsben, hiszen az 1848–1849-es 

események után végre megfelelő alkalom kínálkozott arra, hogy megvalósuljon az évszázadok 

óta áhított egységes birodalom, vagyis a Magyar Királyság teljes beolvasztása a Habsburg-
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monarchiába. Ennek megfelelően az alkotmányos irányvonalat fokozatosan háttérbe szorították, 

és az 1851-es „szilveszteri pátens” a császár uralkodói alkatának és az egységállami 

koncepciónak megfelelően az abszolutista kormányzati formát vezette be. Az egységállam 

létrehozása során a magyarországi területeket is jelentősen átszervezték. A végső cél a Magyar 

Királyság területi és politikai egységének megszüntetése volt,
103

 a megcsonkított Magyarországot 

ezért korábbi különállásától megfosztva, 5 kerületre osztott koronatartományként illesztették be 

az új rendszerbe.  

 

 

A magyar helyzet Albrecht főherceg levelei alapján 

 

 

A szabadságharc alatt és után kiépülő katonai igazgatást 1851. január 1-jén váltotta fel a 

polgári, azonban még csak provizórikus formában. Az öt kerületre való felosztás megmaradt, a 

tartomány központi irányítását a katonai és polgári kormányzóság vette át, amelynek élére Ferenc 

József 1851 őszén unokanagybátyját, Albrecht főherceget nevezte ki kormányzónak. Albrecht 

látszólag egy hagyományos szerepkört kapott, valójában pozíciója sem a Mária Terézia alatt 

alkalmazott kormányzói, sem a később kialakuló főherceg-nádori tisztségnek nem felelt meg, 

hanem egy új státust jelentett, amelyet a neoabszolutizmus keretei között alakítottak ki.
104

 

A főherceg 1851. október 14-én foglalta el állását Budán, ideiglenesen a Cziráky-házba 

költözött, mivel a budai palota ekkor még lakhatatlan volt. A kormányzó első hivatalos látogatása 

a budai katonai temetőbe vezetett, ahol Hentzi tábornok
105

 és társai sírját koszorúzta meg.
106

 Ez a 

szimbolikus lépés sokat elárult a bécsi kormányzat magyarországi politikájának irányvonaláról, 

amely a bemutatásra kerülő császári utazás reprezentációjában is hangsúlyosan megnyilvánul 

majd.   
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A hivatali feladatokon túl ugyanis Albrechtnek a dinasztia reprezentatív képviseletét is el 

kellett volna látnia Budán, ezáltal kapcsolódási pontot kínálva a magyar főnemességnek. A 

kialakítandó budai udvartartás által kellett volna elfeledtetni a főnemességgel és a fővárossal az 

elvesztett politikai különállást, illetve az átélt események fájdalmát, egyúttal elfogadtatni az új 

helyzetet. Ferenc József Albrechtnek adott – valószínűleg szóbeli – utasításai továbbá ajánlották, 

hogy a kormányzó gyakori utazások révén részletesen ismerje meg az országot, szüntesse meg az 

előforduló hiányosságokat, illetve igyekezzen Bécsben ez irányban hatni. A személyes érintkezés 

ugyanakkor segíthetett volna a nép minden rétegében felébreszteni a dinasztikus érzést.
107

 

Albrecht főherceg ennek megfelelően, valamint vélhetően a császári látogatás előkészítéseként 

1851 őszén maga is beutazta a még mindig ostromállapot alatt álló ország egy részét.
108

 

Az utazás előtti napon, október 19-én a főherceg Ferenc Józsefnek írt levelében helyzete 

nehézségeit igyekezett feltárni. Beszámolt arról, hogy az országban jól fogadták, a városokban 

tisztességesen, de meglehetősen hűvösen. Az ország állapotát rossznak írta le a sok intrika
109

 

miatt. Arról is beszámolt, hogy kezdetben a hivatalnokon kívül másokat nem engedtek elé, de ezt 

megszüntette, és így már áramlottak hozzá a tisztelgők. Albrecht tartott attól, hogy bekövetkezik 

az, amitől már Bécsben is félt, hogy kormányzósága nem fog három hónapnál tovább tartani.  

A főherceg levelében megnevezte a következő napon kezdődő utazásának állomásait 

(Nagyvárad, Debrecen, Kassa, Eperjes, Rozsnyó, Eger, Jászberény), illetve visszaérkezésének 

időpontját (október 30.) is. Az út után Albrecht készült vissza Bécsbe Székesfehérváron, Móron, 

Komáromon és Győrön keresztül.
110

  

A kormányzó következő levelét közvetlenül az utazás után írta, október 31-én. Ebben a 

levélben Albrecht hangsúlyozta, hogy a 11 napos utazás alatt igyekezett azt katonai szemleútként 

felfogni, és ennek megfelelően viselkedni. Polgári kormányzóként csak az elöljárókat, a 

nemességet és a kérelmezőket fogadta, illetve csak a legfontosabb nyilvános intézményeket 

látogatta meg. A kormányzó érzékelte a magyarok túlzott szívélyességét, a hivatalnokok buzgó 

igyekezetét, hogy rehabilitálják vagy megkedveltessék magukat, hogy túltegyenek egymáson. A 
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főherceg tapasztalatai alapján úgy vélte, hogy kevesektől lehet az igazat hallani, mert a 

legtöbbször a családi szempontok irányítják az embereket. A megyei börtönök tele vannak, de 

sokakat kaució ellenében szabadon engedtek. A polgári kórházak száma kevés, a meglévők pedig 

kicsik. Az utakon folyamatosan dolgoznak, de még évtizedes lemaradását kell behozni ezen a 

téren.
111

 

A közhangulatot vizsgálva a kormányzó úgy találta, hogy az a Tiszánál, illetve a Tiszán 

túl a várakozással szemben jó; feltűnően rossz Pest megye mellett Zemplénben, Hevesben és 

Borsodban; nagyon „demokratikusak” és „feldúltak” a városok Szepesben, ahol 18 esztendő óta a 

galíciai menekültek székhelye található. Kitűnően viselkednek ezzel szemben a rutének, csakúgy 

mint a sárosi nemesség és a városok, különösen pedig a jászok és a kunok, ahogy a forradalom 

alatt, úgy most is.
112

 A nép nagyon jó és szófogadó; a nagyobb városok, a diákok, az ügyvédek és 

a kisnemesség általában nagyon rossz, akárcsak a protestáns papság többsége és a zsidók, akik itt 

arrogánsabban lépnek fel, mint bárhol máshol. A nemesség többi része és a katolikus klérus jobb, 

azonban magyaros tendenciái, az oktatás és a sokéves alkotmányos pártviszályok által többnyire 

intrikus és megbízhatatlan.
113

 

A szomorú kép, amit Albrecht Ferenc József számára levelében lefestett azt volt hivatott 

bizonyítani, hogy a főherceg mennyire nem illik ebbe a világba. Ahogyan ő fogalmaz: 

 

„[…] hiányzik [belőlem] az éleslátás, hogy az intrikát felfedjem, és a hallgatagság, hogy a 

szándékaimat elrejtsem. Öreg, katonás külsőm miatt az ehhez nem szokott emberek a 

Kemény ember titulust adták nekem.”
114

 

 

Albrecht azt is megjegyzi a császárnak, hogy az újsághírek ellenére a zempléni, borsodi és 

szepesi fogadtatás messze nem volt megfelelő, és sok szempontból a régi kötetlenségre 

emlékeztetett, amiért néhány szónokot kérdőre is vont. Másrészt a kormányzó szemére vetették, 

hogy szimpatizál a magyarokkal, amiért utazása során meghallgatta a magyar nyelvű beszédeket, 
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és egy-egy alkalommal néhány magyar szóval válaszolt, illetve azoknak a hivatalnokoknak, akik 

nem rendelkeztek német egyenruhával, magyar kabátot, valamint fehér nyakkendőt írt elő.
115

 

A példákkal Albrecht azt szerette volna szemléltetni, hogy milyen gyerekes dolgok 

foglalkoztatják az embereket, amelyeknek azonban nagy szerepe van a magyarországi 

közéletben. A főherceg szerint a bizonytalan jövő, a legtöbb intézkedés és kinevezés 

ideiglenessége többet ront a lehangoló helyzeten, mint az intrikusok tevékenysége, ezért minél 

hamarabb szükséges lenne a monarchia végleges szervezetének kialakítása. Albrecht ezt úgy 

vélte kivitelezhetőnek, ha az ügymenet mindenhol azonos lenne, csak a formákban és az 

elnevezésekben vennék figyelembe a tartományok különbözőségét. Másrészt Albrecht arra is 

felhívta a figyelmet, hogy meg kell szüntetni a népben azt az érzést, mintha a II. József-féle 

germanizáció térne vissza, amelyet magas beosztású hivatalnokok túlzott igényei és az itteni 

szokások megsértése szított fel. Amennyiben ezeket a változtatásokat sikerül elérni, akkor a 

kormányzó szerint könnyen megnyugtatható az ország, és azután majd a közös érdekek révén az 

idő meghozza a magyar területek összeolvadását a szomszédos galíciai és német 

tartományokkal.
116

 

Albrecht főherceg úgy gondolta, hogy sehol sem annyira monarchikus érzelmű a nép, 

sehol sem szükségesebb és népszerűbb a személyes uralkodás, mint Magyarországon, ahol ez 

már 60 éve hiányzik. Mindebből a kormányzó azt a következtetést vonta le, hogy a császár 

személyes megjelenése, illetve hosszabb itteni tartózkodása, valamint az egész ország beutazása 

által Ferenc József meghódíthatná magának a tartományt. Albrecht Mátyás királyt és Mária 

Teréziát hozza fel példaként, akik korlátlanul uralkodtak Magyarországon, és a nép a mai napig 

isteníti a nevüket. Mindezt a főherceg szerint személyiségüknek köszönhették, valamint annak, 

hogy ismerték a magyar karaktert, és kihasználták annak gyengéit, ugyanakkor erős kézzel 

kormányoztak. Albrecht ennek elérése érdekében látta megfelelő eszköznek az utazást, amelynek 

során a nép személyesen is megismeri a császárt, még ha ez sok időt vesz is igénybe, illetve 

unalmas és terhes is lesz.
117
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A kormányzó igyekezett alaposan és körültekintően megvilágítani a magyarországi 

helyzetet, amelyet két évvel a szabadságharc leverése után sem tartott kielégítőnek. Ennek okát a 

kormányzó főként a kormányzati rendszer ideiglenességében, illetve az ebből következő 

bizonytalanságban látta, ezért szorgalmazta az átmeneti állapot megszüntetését. Gyakran utalt az 

országban uralkodó „intrikára”, „intrikusságra”, ami alatt feltehetően a zavaros közállapotokat, az 

igazodási pontokat vesztett hivatalnokok és közemberek viselkedését érthette. A nyugtalanság 

enyhítése érdekében úgy gondolta, hogy egy császári körút sokat segítene abban, hogy a 

tartományban kedvező változást érjenek el. Az uralkodó személyes megjelenése, ami a 

magyarokat a dinasztia felé hajlítja, nem ekkor vetődik fel először a bécsi udvarban mint 

„csodaszer” egy-egy nehéz helyzet orvoslására. A legismertebb példa talán Mária Terézia 1741. 

szeptemberi fellépése a magyar országgyűlés előtt, amellyel sikerült elérnie a fegyveres segítség 

megszavazását. 

 

 

A Magyar Királyság 1851–1852-ben 

 

 

1851-ben az uralkodó és Magyarország viszonya merőben más volt, mint 1741-ben. A 

szabadságharc leverését követő megtorlás után dermedt csend jellemezte a magyar területeket, 

azonban ez a csend hamarosan elégedetlenségbe és ellenállásba fordult. „1848-49 után a 

forradalmak csak leverve, de elfojtva nem voltak, a fogékonyság talán még nevekedett a rájok 

nehezült erőszak által.” – írta egy kortárs
118

 rávilágítva azokra az indulatokra, amelyek a 

birodalom keleti felében a felszín alatt forrtak.  

Az újabb forradalmat elkerülendő a bécsi kormányzat nagy súlyt fektetett a rendőrség és a 

csendőrség megfelelő hálózatának kiépítésére, amelyek nemcsak a közrendet felügyelték, hanem 

a sajtó- és könyvcenzúrát is kezükben tartották.
119

 A negyedévenkénti hangulatjelentések 

folyamatosan beszámoltak az egyes megyék hangulatáról, a besúgóhálózaton
120

 keresztül pedig 

sok olyan információ eljutott Bécsbe, amely veszélyesnek tűnő tevékenységről, a kormányzati 
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rendszer vagy az uralkodó elleni megmozdulásokról szólt. Ezeket szigorúan kivizsgálták, és 

sokszor súlyosan meg is torolták.
121

 

A hatóságok fokozott figyelemmel kísérték a magyar és az erdélyi koronatartományban 

zajló eseményeket, a kibontakozó társadalmi ellenállás különböző formáit.
122

 Folyamatos 

gyanakodásuk nem volt alaptalan. 1851 augusztusától egy olyan szervezkedés került a hatóságok 

látókörébe, amelyet Bécsben a kialakuló rendszer elleni jelentős fenyegetésként értékeltek. A 

Mack József-féle összeesküvés szálai egészen Kossuth Lajosig vezettek. A szervezkedés főként 

Erdélyben folyt. A beszervezés folyamán a férfiakat évszaki, a nőket virág-rendszerbe 

illesztették, a tagok elvileg nem ismerték egymást. Valójában azonban nagyon hamar 

lelepleződött a megmozdulás, hiszen a kormányzat saját emberei is beépültek a szervezetbe. Az 

összeesküvők célja egy forradalom kirobbantása volt, amelyet 1852 tavaszára terveztek. A 

hatóságok kivártak, míg annyi információ birtokába jutottak, hogy 1852 elején megkezdődhetett 

a mozgalom leleplezése és felszámolása. Számos tényleges és számos vélt összeesküvőt fogtak el 

a rendőrök, akikre halálos ítélet, illetve hosszú börtönbüntetés várt.
123

 

A Mack-féle szervezkedés mellett egy másik összeesküvés is érlelődött, amely azonban 

kevésbé volt szervezett, és kevesebb tagot számlált. Vezetője, Noszlopy Gáspár 1852-ben az 

önkényuralom ellen szabadcsapatok felállítását tervezte. A mozgalom egyik tagjának 

visszaemlékezései szerint az uralkodó elfogására is gondoltak annak országos körútja során.
124

 Ez 

az akció sem valósult meg, mert a hatóságok ezt a szervezkedést is leleplezték, vezetőjét 

kivégezték.  

A szabadságharc leverését követő megtorlás, olyan tragédiát jelentett a magyar nemzet 

számára, amelyet nehezen lehetett elfeledtetni. Ferenc József azonban más tekintetben sem volt 

figyelemmel a magyarok érzékenységére. Nem koronáztatta magát magyar királlyá, az 

országgyűlést sem hívta össze, vagyis a magyar közjog szerint nem volt törvényes uralkodója az 

országnak. Az egységes birodalom koncepciójának megfelelő magyarországi kormányzati 

rendszer kialakítása és konszolidációja nehézkesen haladt előre, a társadalmi ellenállás egyre 
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erősödött. Az összeesküvések leleplezését követő újabb megtorlási hullám ugyanakkor jelezte a 

kormányzat és az uralkodó elszántságát. 

A megkoronázatlan uralkodó és a rebellis nép közvetlen találkozása politikai feszültséget 

is rejtett magában, mert a magyarok a látogatással együtt alkotmányos változást és politikai 

amnesztiát vártak, viszont Bécsben nem gondoltak engedményekre,
125

 sőt éppen ellenkező irányú 

lépéseket tettek. 1851 eleje óta egy bizottság dolgozott a Magyarországon bevezetendő végleges 

közigazgatási rendszer tervezetén a szilveszteri pátensben lefektetett császári alapelvekhez 

igazodva.
126

 Ezek a körülmények alapvetően meghatározták az uralkodó és a nép kapcsolatát, 

illetve jelentősen befolyásolták a tervezett császári utazás sikerét. 
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Negyedik fejezet 

Az 1852-es körút 

 

 

Az utazás előkészületei 

 

 

A bécsi kormányzat már 1850 során úgy vélte, hogy ideje lenne, ha Ferenc József 

Magyarországra látogatna. Egy több hónapos körutat terveztek,
127

 azonban – feltehetően 

biztonsági okokból – ez az utazás csak két évvel később, 1852-ben valósult meg. Tekintve a fent 

említett magyarországi szervezkedéseket és a nyomott közhangulatot, még ekkor is nagyon 

kockázatosnak tűnt az uralkodó utazása.  

A császári körút szervezésében Magyarországon Albrecht főhercegnek volt nagy szerepe, 

Bécsben pedig Karl Grünne gróf
128

 kezében futottak össze az utazás megszervezésével 

kapcsolatos szálak. Grünne gróf ekkor Ferenc József első szárnysegédje volt, egyben a császár 

katonai irodájának vezetője. Egy ideig a gróf vezette az udvartartást is, amíg Ferenc József nem 

nevezett ki főudvarmestert. Ez alatt az idő alatt Grünne átvizsgálta az udvari rendszert, és 

jelentést készített a viszonyokról, amely aztán a 200 éve fennálló szisztéma átfogó reformjának 

alapja lett.
129

  

A gróf az udvar teljes reformját javasolta, ennek keretében az udvarmesteri hivatal lett az 

udvar központi hivatala, amely a teljes igazgatást átfogta. A túl nagy személyzetet le kellett 

építeni,
130

 párhuzamosan megerősíteni a munkamorált és megakadályozni a számlaadás 

összevisszaságát, ami korábban visszaélésekhez vezetett. A változtatás sürgőssége miatt nem 

lehetett figyelembe venni a tradíciókat, de az udvar több mint 600 éves négyes felosztása 
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(főudvarmesteri, főkamarási, főudvarnagyi, főistállómesteri hivatal) megmaradt. A 

főudvarmesteri hivatal viszont a korábbiaktól eltérően a másik három fölé került, ami 

mindenekelőtt a pénzügyek centralizálását vonta maga után.
131

 

Az uralkodó utazásainak megszervezésében is változott a gyakorlat. A bécsi katonai iroda 

és a budai kormányzóság közötti levelezés, illetve személyes megbeszélések nyomán alakították 

ki az utazás útvonalát és programját, kérdéses esetekben a végső döntést maga a császár hozta 

meg, az udvari hivatalok főként a kivitelezésben vettek részt.  

 

1. A program kialakítása 

 

Az 1852-es utazás valójában három tartományra, Magyarországra, Erdélyre és a Szerb 

Vajdaság és Temesi Bánságra terjedt ki. Az előkészületeket Albrecht főhercegen kívül a két 

másik tartomány kormányzója, Erdélyben Karl Schwarzenberg herceg, a Vajdaságban és 

Bánságban pedig Johann Coronini-Cronberg gróf felügyelte. A budai kormányzóság a 

magyarországi részen túl az egész utazás szervezési feladatait is összefogta, a másik két 

kormányzóság Budán keresztül tartotta a kapcsolatot a bécsi hivatalokkal, elsősorban a császár 

katonai irodájával, vagyis Grünne gróffal. Ennek megfelelően az utazás megszervezésének 

folyamata Grünne gróf és Albrecht főherceg, illetve a többi érintett hivatal levelezése alapján 

körvonalazódik. A polgári hatóságok és a katonai parancsnokságok együttműködésén túl a 

csendőrség és a rendőrség is kivette a részét az előkészületekből. 

Arról egyelőre nincsen adatunk, hogy pontosan mikor határozta el Ferenc József a 

magyarországi utazást. Azonban az eredeti tervek szerint a császár május 17-én érkezett volna 

Budára, ezért Budán már áprilisban jelentős munkálatok folytak. Az utazás szervezésének 

megindulásáról elsőként Albrecht főherceg átirata tájékoztat, amelyben április 5-i dátummal 

felkéri Karl Schwarzenberg herceget az erdélyi program kidolgozására. A főherceg ekkor közölte 

az erdélyi kormányzóval, hogy a császár 14 napot tervez Erdélyben eltölteni a következő utazás 

során, ezért kéri a kormányzót, hogy minél hamarabb tegyen egy javaslatot az egyes napok 

részletes leírásával és a csapatkivonulások megjelölésével. Az időbeli kereteket tekintve a császár 
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június 19-én Temesvárról érkezik, Facseten éjszakázik, és július 2-án Nagybánya meglátogatása 

után hagyja el Erdélyt.
132

 

Az utazás magyarországi részéről 1852. április 7-i keltezéssel érkezett meg Bécsbe az első 

szakasz (máj. 17–jún. 10.) tervezett időbeosztása. Albrecht főherceg egyúttal arra kérte Grünne 

grófot, mielőbb terjessze Ferenc József elé a tervet, hogy a császári utasításoknak megfelelően 

elkezdhessék a látogatás előkészítését, nehogy idő hiányában méltatlan módon fogadják a 

császárt.
133

 

Grünne 1852. április 12-én írt válaszából kiderül ugyan, hogy az utazás eredeti programját 

április elején véglegesítette a császár, azonban hamarosan bekövetkezett az indulás időpontjának 

módosítása, ennek következtében pedig az egész program időbeli elcsúsztatása.
134

 A levéltári 

forrásokban nem találtunk közvetlen utalást arra, hogy mi volt az oka az utazás elhalasztásának. 

Lehetséges, hogy több körülmény miatt döntöttek a későbbi indulás mellett. Az egyik ok lehetett 

egy ceremoniális változás, mivel a halasztás mellett Grünne gróf azt is közölte április 12-én a 

főherceggel, hogy a Hentzi-emlékmű felavatása nem a budai Vár elestének (május 21.), hanem 

visszafoglalásának (július 11.) évfordulóján történik.
135

 Másrészt a korábban már említett 

összeesküvések leleplezése következtében biztonsági okok is szólhattak a későbbi időpont 

mellett, továbbá az utazás előkészületeiben is voltak fennakadások, amelyeknek a megoldása 

hosszabb időt igényelt. Albrecht főherceg 1852. április 8-i levelében Grünne grófnak ugyanis 

arról számolt be, hogy a budai palota felújítása nem fog befejeződni a császár májusra tervezett 

érkezéséig. A probléma megoldása érdekében a főherceg javasolta, hogy a munkálatokkal 

megbízott tanácsosnak a lehető legszélesebb hatáskört biztosítsák, hogy a szokásos módszereken 

túl minden eszközt bevethessen a feladat elvégzése érdekében. Emellett Albrecht sürgette az 

udvari hivatalnokok Budára indulását is, hogy a szükséges szállásokról és bútorokról 

gondoskodjanak.
136
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Az utazás elhalasztásáról természetesen értesítették a többi érintett személyt és hivatalt, 

így a hercegprímást, a helytartóságot és Karl Schwarzenberg herceget is. A helytartóságnak azt is 

jelezték, hogy elterjedt a hír, miszerint a császár a következő hónap közepén a Magyar 

Királyságba érkezik, pedig nem tettek közzé hivatalos értesítést, ezért megbízták a helytartóságot, 

hogy az uralkodó júniusi 5-i érkezéséről megbízható módon értesítse a kerületi főispánokat, az 

ország lakosságát pedig a sajtó útján, a Pester Zeitungon és a Magyar Hírlapon keresztül.
137

 

Albrecht próbálta minél inkább felgyorsítani az utazás előkészítését, hiszen felelőssége 

egyértelmű volt az utazás sikerességében, ez volt kormányzóságának első jelentős próbatétele. 

Május 17-én Grünnének küldött levelében sürgette a grófot, hogy próbálja meg minél előbb 

megszerezni Ferenc József jóváhagyását a mellékelt programok tekintetében, hivatkozva arra, 

hogy még számos feladat vár rájuk, és az idő nagyon szorít. A programok közül ekkor küldték 

meg Bécsbe az időbeli módosítások alapján a következő szakasz, vagyis a császár június 11. és 

július 10. közötti budai tartózkodásának tervezetét, valamint a legközelebbi alkalomra ígérték a 

vajdasági, erdélyi és észak-magyarországi, négy hetesre tervezett út leírását.
138

 

A program véglegesítésének időpontját az eddig kutatások alapján nem ismerjük, az 

utazás teljes tervezetét azonban igen. A császári látogatásnak természetesen Ferenc József 

megérkezése volt az egyik legjelentősebb eseménye, a pontos időpontról Grünne gróf május 12-

én értesítette Albrecht főherceget, a lakosság pedig a korábbi utasításnak megfelelően a Pester 

Zeitung és a Magyar Hírlap május 15-i számának hivatalos részéből értesült róla.
139

  

Az uralkodó útját Bécsből Pest-Budára a legnagyobb részletességgel készítették elő, 

ennek során a ceremónia hagyományos elemeit egy új szimbolikai keretbe illesztették. Az 

uralkodó megérkezésének ünnepélyrendjét a következőképpen alakították ki: 

 

– Amint Ferenc József átlépi a határt,  a budai Várra felvonják császári zászlót, jelezve, 

hogy az uralkodó az országban tartózkodik, illetve ugyanezt hirdetik az ágyúlövések a 

császári ágyúshajóról és a Várból. 
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 A budai kormányzóság átirata a hercegprímásnak, a helytartóságnak és [Karl] Schwarzenberg hercegnek. Buda, 
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– Miután a császári hajó sehol sem áll meg, elhaladásánál a pozsonyi és a komáromi hídnál 

tisztek, hivatalnokok csoportja, valamint egy zászlós díszszázad zenével tiszteleg. A 

Néphimnuszt [Gotterhalte] játsszák, miközben az előírt üdvlövéseket adják le Pozsonyból 

és Komáromból, amelyeket a császárt kísérő hadihajó megismétel. 

– A Duna-mentén fekvő községek lakosságát, illetve a molnárokat a malmoknál a politikai 

hatóságok értesítik az uralkodó elhaladásáról.  

– Bizonyos idővel a császári hadihajó budai megérkezése előtt felállnak a csapatok a 

császári útvonalon, az érkezési helytől a Vártemplomig, a Lánchíd kivételével a tanuló 

zászlóaljak alkotnak sorfalat, zárt alakulatokban. 

– Az összes kivonult üteg a Vérmezőn sorakozik fel. 

– Az érkezési helynél állóhajón gyülekeznek a cs. k. titkos tanácsosok és a felsőbb 

hivatalok vezetői. A magas klérus, a cs. k. nyugalmazott tisztek, amennyiben nem 

csatlakoznak lovon a menethez, illetve a cs. k. kamarások, pohárnokok és a jelenlévő 

nemesek a Vártemplomban vagy előtte várják a császárt. A pesti magisztrátus és a 

községtanács a folyóparti részen gyülekezik. A budaiak a Lánchíd budai lábánál. Egy-egy 

elöljáró egy-egy rövid beszéd keretében az uralkodó kegyelmébe és védelmébe ajánlja a 

várost, miközben Őfelsége a polgársághoz lép.  

– Ahogy közeledik a császári hajó, a Margit-sziget északi részénél felállított ágyúshajó 

leadja az előírt üdvlövéseket, amelyeket a pesti hajóhivatal által felállított ágyúk és a Vár 

ágyúi átvesznek, mire mindkét város összes harangja megszólal.  

– Abban a pillanatban, amikor a hajó kiköt, a kormányzó a hajóra lép. Ezután a császár 

elhagyja a hajót, a hercegprímás üdvözli egy beszéddel. Az állóhajóról lelépve, mint 

szokásos a pesti elöljárok hódolnak, majd ezután a császár nyeregbe száll, és a közelben 

álló csapataihoz lovagol, amelynek alakulatai a Lánchídon keresztül elkísérik az uralkodót 

a pesti városparancsnokkal együtt, aki kivont karddal vonul át Budára a Fő utcán és a 

Várkapun keresztül, amelynél a budai erődparancsnok ugyancsak kivont karddal várja a 

császárt, majd elkíséri a Vártemplomig.
140

 

– Miután az uralkodó és kísérete elhagyta a hajót, és lóra szállt, az állóhajón várakozó 

elöljárók egy fenntartott gőzhajóval a Bomba [ma Batthyány] térig hajóznak, onnan 
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előkészített kocsikkal a legrövidebb úton a Bécsi kapun át a várkápolnához sietnek. A 

várplébánost berendelik a fogadtatásra.  

– A budai magisztrátus és a községtanács az új úton, a Vízikapun keresztül megy a 

templomhoz. A templom előtt, ahol egy gránátos század és a zenészek díszőrséget állnak, 

a fent említettek fogadják a császárt a teljes klérussal együtt. Az uralkodó bemegy a 

templomba, az oltárhoz lép, ahol a baldachin alatt az evangéliumi oldalon végigkíséri a 

prímás által celebrált tedeumot, és fogadja tőle az áldást. 

– Az erődparancsnok tisztelgésénél, a tedeum kezdeténél, majd a lakosztályba való 

belépésnél az erőd leadja az előírt lövéseket, amelyekre lövésenként válaszolnak a pesti 

hajóhivatal és a hadihajó ágyúi. 

– A tedeum után a császár ismét lóra száll, és a Fehérvári kapun át a Generális-kaszálóra 

[ma: Vérmező] lovagol, ahol a csapatok megtekintése után megkezdődik a katonák 

tisztelgése. 

– Eközben a többi jelenlévő a Várba megy – ahol mindeközben a gránátosok már korábban 

felálltak –, és várakoznak az uralkodóra a lépcsőn. A csapatszemle után a palotába 

érkezve a császár a pohárnokok, kamarások és a titkos tanácsosok kíséretében 

lakosztályba vonul. 

– Az éjszakai sötétség beálltával kezdődik a két város és a lehorgonyzott hajók 

kivilágítása.
141

 

 

A tervezetet további javaslatok kísérték, amelyek gyakorlati kérdésekre vonatkoztak. Az 

indulással kapcsolatban Albrecht egyrészt azt javasolta, hogy Ferenc József az indulás előtti 

napon szálljon hajóra, ott éjszakázzon, így a hajó már kora hajnalban elindulhat. Másrészt a 

főherceg felvetette, hogy az ebédet is érdemes lenne a császárnak a hajón elköltenie, de 

természetesen Budán is előkészítenek számára egy étkezést, ha Ferenc József úgy parancsolja. A 

budai várszínházi látogatás (június 7.) után egy ünnepélyes takarodót terveztek, amihez azonban 

kevés volt a tér palota udvarán, ezért Albrecht főherceg javasolta, hogy a színház után a császár 

teázzon az ő házában, vagyis a Sándor-palotában, majd az épület előtti téren kerüljön sor az 

ünnepi eseményre., Amennyiben ez a terv elnyeri Ferenc József tetszését, akkor szükséges lenne 
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 Ünnepélyrend a császár megérkezésekor Magyarországon. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Sonderreihe 

Kt. 53. Fasc. 32 Ah. Reise nach Ungarn 1852, f. 18–20.  
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minél előbb elhatározni a tea idejét és a résztvevők listáját. A kormányzó arra is felhívta Bécs 

figyelmét, hogy a magyar hölgyek szeretnék tudni – tekintettel a szükséges öltözékre –, cercle-

re,
142

 estélyre vagy bálra számíthatnak a császár látogatása idején. Albrecht a nála tartandó bált 

(június 8.) tartotta megfelelő alkalomnak a hölgyek bemutatására.
143

 

Albrecht főherceg május 17-i levelére vélhetőleg napokon belül megszületett a katonai 

iroda válasza, amelyben megírták, hogy az indulás napján Ferenc József a gőzhajó fedélzetén fog 

ebédelni, ezért Budán ilyen előkészületekre nincsen szükség. A kormányzó arra is választ kapott, 

hogy június 7-én a színházlátogatás utáni teára kiket hívjanak meg. Bécsben ennek eldöntését a 

főhercegre bízták, a hölgyek bemutatására pedig a június 8-ára tervezett bált tartották 

alkalmasnak. A császár továbbá jóváhagyta a hadtestek kivonulására tett javaslatokat. A levél 

lezárása után még érkezett egy közlemény, amit utóiratként fűztek hozzá a szöveghez. Eszerint 

fel kell szólítani a magyarországi titkos tanácsosokat és kamarásokat, hogy jelenjenek meg Budán 

a császár fogadására.
144

 

Időközben a hercegprímás, Scitovszky János is bekapcsolódott az előkészületekbe. A 

budai kormányzósághoz május 16-án érkezett levelében azzal kapcsolatban kért felvilágosítást, 

hogy Bécsben vagy Pozsonyban kell-e megjelennie a császár előtt, és esetleg elkísérnie az úton 

Pest-Budáig. Másrészt azt is jelezte, hogy a régi és az újonnan kinevezett püspökök szeretnének 

ünnepélyesen felvonulni Budán.
145

 A választ már másnap megküldték a hercegprímásnak. Ebből 

kiderült, hogy a császár hadigőzössel érkezik, nem áll meg sehol, és először a pesti kikötésnél 

fogadja a hivatalok hódolatát, ezért a határon történő fogadás helyett Budán jelenjen meg a 

hercegprímás, hogy nemcsak az egyház, hanem az egész jelenlévő lakosság nevében üdvözölje az 

uralkodót. Az üdvözlő beszédet magyar nyelven kérték Scitovszkytól, és hangsúlyozták, hogy a 

tartalmát előzetesen be kell mutatni a császárnak, ezért azt Albrechtnek kell elküldenie.
146
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Néhány nappal Ferenc József érkezése előtt tovább folytatódott a látogatás előkészítése. 

Június 1-jén a végleges programnak még csak az első felét – pontosabban a június 23-ig tartó 

szakaszát – ismerték Budán, erről értesítették az öt kerületi parancsnokságot.
147

 Június 2-án a 

pozsonyi kerületi parancsnoksággal és a komáromi erődparancsnoksággal közölték, hogy az 

egész helyőrség felvonul a Duna bal partján tiszteletadásra. Komáromba azt is üzenték, hogy a 

lovas bandérium felállítása ügyében a kormányzó eltekint az ostromállapottól.
148

  

Június 4-én Budáról megküldték az utazás programjának második, június 24. és augusztus 

10. közötti részét az erdélyi, illetve a vajdasági és bánsági kormányzóságnak.
149

 Néhány nappal 

korábban már értesítették a helytartóságot, valamint Forgách és Attems főispánokat, hogy a 

vajdasági és az erdélyi út három nappal hosszabb lesz.
150

 

Az események érezhetően felgyorsultak, a kommunikáció terén a levelezésről részben 

áttértek a távirati formára.  

 

2. Az utazás végleges programja 

 

A császár pesti és budai megérkezésének részletes programja mellett a további 

időbeosztásáról kevésbé aprólékosan kidolgozott tervezeteket találunk a kutatásba eddig bevont 

levéltári források között.  A június 5. és 10. közötti budai tartózkodás leírása például csak az 

egyes napok legfontosabb programjait nevezi meg: 

 

Június 

5. szombat 

Érkezés délután 4 és 5 óra között; fogadtatás a már előterjesztett és elfogadott 

program szerint; 7 óráig a császár valószínűleg a lakosztályában marad; 9–11 

között a kivilágítás megtekintése Budán és Pesten. 

6. vasárnap 

Délelőtt az összes hivatal és testület fogadása. Délután vagy estefelé a 

Városliget megtekintése, vagy talán látogatás a lóversenyre, utána a magyar 

színházba. 
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7. hétfő 

Kora reggel a pest-budai helyőrség kivonulása és gyakorlata a császár előtt a 

Rákoson, visszafelé rövid látogatás a barakktáborban, a Ludoviceumban, az 

árvaházban és az üllői úti kaszárnyában. Este látogatás a budai színházban, 

utána nagy takarodó az összes katonazenész részvételével. 

8. kedd Általános audiencia. Este nagy bál a polgári és katonai kormányzónál. 

9. szerda 

Kora reggel látogatás a keresztúri tüzérségi táborban, az ott összevont ütegek 

gyakorlatozása. Este a pesti helyőrség meglátogatása. 

10. csütörtök 

Kora reggel úrnapi körmenet. Estefelé kirándulás Buda közvetlen 

környezetébe vagy látogatás a Városligetbe. 

    megjegyzés: 

    

A Pest-Budán lévő intézmények – az itteni többszöri tartózkodás kínálta 

időtartamnak megfelelően – szemrevételezésre kerülhetnek, méghozzá katonai 

kaszárnyák, kórházak, erődítmények a Gellért hegyen, az óbudai hajógyár és 

egyenruha-bizomány (Monturs-Komission), a Vakok Intézete és az árvaház 

Pesten, polgári kórház stb. 

 

6. sz. táblázat A császár budai látogatásának tervezett időbeosztása
151

 

 

A június 5. és 10. közötti budai tartózkodás után a további javaslat szerint június 11-én 

indul az első körút Cegléden keresztül Kecskemétre, majd tovább Mezőhegyesre, Aradra és 

Nagyváradra. Innen Debrecenen, Egeren, Gyöngyösön és Jászberényen keresztül vezet az út 

vissza Budára. Ahol lehetett, az elkészült vasútvonalakat kívánták igénybe venni, azonban ez az 

utazási forma még csak korlátozott mértékben állt az utazók rendelkezésére. A program az 

érintett városokban hasonlóan alakul, elsősorban a helyben állomásozó, illetve a kivonult katonai 

alakulatok szemléjére kerül sor, illetve látogatásokra egyes templomokba és kastélyokba.
152

 

Az első körút a javaslat szerint június 20-án zárul, utána két napos pihenő következik 

Budán, 23-án pedig kezdődik a második szakasz, amely a Dunántúlt járja be Székesfehérvár, 

Szekszárd, Kaposvár, Keszthely, Balatonfüred, Veszprém, Győr, Bábolna, Komárom és 

Esztergom érintésével.
 
 A programot továbbra is a katonai szemlék, illetve a terület jelentős 

egyházi központjainak meglátogatása jellemzi. Ezek közé ékelődik június 27-én egy balatoni 

hajózás Keszthelytől Balatonfüredig. Július 1-jén tér vissza a császár Budára, 2-ára pedig egy 

újabb pihenőnapot iktattak a programba.
153
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A következő tervezett körút kezdetét július 3-ra időzítették, és első éjszakai állomásaként 

Nyitrát jelölték meg, Érsekújvárig vasúton tervezték az utazást, időben négy órát számoltak erre a 

szakaszra. Az útvonal innen az éjszakai állomásokat figyelembe véve a következőképpen alakul: 

Körmöcbánya, Besztercebánya, Alsókubin, Szentmárton, Nagytapolcsány. A Budára 

visszautazást július 9-én Diószegtől ismét vasúton tervezték hat órás menetidővel. A hadtestek 

végiglátogatása jellemzi ezt a körutat is, de természetesen a bányavárosok egyéb 

látványosságokat is kínáltak.
154

 A programtervezetnek ez a része július 11-ével zárul, erre a 

vasárnapra jegyezték be a Hentzi-emlékmű felavatását.
155

 

A magyarországi látogatás első hónapja tehát hosszabb budai tartózkodást és három 

kisebb körutat foglalt magában. Ezek az utak többé-kevésbé a koronatartomány kerületi 

beosztásának megfelelően a belső kerületeket érintették, elsőként a budai és a nagyváradi 

kerületet, utóbbinál kitérővel Temesvárra.  

A második, júniusi kisebb körút egyértelműen a soproni kerület megszemlélését szolgálta, 

bár éppen Sopron városát nem érintette. Ennek oka az lehetett, hogy a császár a magyarországi 

tartózkodást többször is megszakította rövid bécsi látogatásokkal, és az egyik ilyen Bécsbe vezető 

útja Sopronon keresztül vezetett. Erről Albrecht főherceg nevében 1852. május 16-án Hauer 

István báró kormányzósági osztályfőnök értesítette Széchényi Pál grófot, a soproni kerület 

főispánját. A gróf jelezte a főispánnak, hogy a császár júniusban Budára érkezik, onnan 

kirándulásokat tesz a megyékbe, július elején pedig Sopronon keresztül Bécsbe fog utazni.
156

 

A július elejére tervezett harmadik kisebb utazás a pozsonyi kerület belső területeire 

irányult, időben egy hetet szántak erre a részre. A kerületet az erdélyi szakasz után még egyszer 

érintette a császár, ekkor az északi részen vezetett az út Pozsonyba, illetve onnan Bécsbe. A 

kassai kerületbe is ekkor jutott el Ferenc József, külön körutat erre a területre nem terveztek.  

A magyarországi látogatás második felét jórészt a már többször is említett négy hetes 

körút tette ki. Az útiterv szerint ez volt a negyedik szakasz, amelynek során a császár már nem tér 

vissza Budára. A nagy körút a tervek szerint július 14-én indul. Orsováig hajón, majd onnan 

tovább a Katonai Határőrvidékre, Erdélybe és Észak-Magyarországra vezet az út, és augusztus 
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13-án zárul Pozsonyban, ahonnan – ahogyan azt korábban már említettük – Sopron érintésével tér 

vissza az uralkodó Bécsbe.
157

  

 

3. A temesvári látogatás 

 

A császári utazásnak több hangsúlyos pontja volt, ezek közül korábban már bemutattuk a 

budai megérkezés részletes tervezetét. A következő jelentős esemény a Hentzi-szobor felavatása 

volt, amelyre korábban csak utaltunk, a későbbiekben azonban részletesen kitérünk. A sort 

Ferenc József temesvári látogatásával folytathatjuk. ennek megszervezése kellő körültekintést 

igényelt Johann Coronini-Cronberg gróftól, a Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság 

kormányzójától.  

1852. május 27-én Budáról jelentették Grünnének, hogy Coronini gróf még nem nyújtott 

be útitervet a Vajdaságra vonatkozóan, ezért értesítést kértek azzal kapcsolatban, hogy a 

császárnak szándékában áll-e a Duna mentén elutazni Orsováig, érinteni a szerb határt és 

meglátogatni a Katonai Határőrvidék egy részét Mehádián és Karánsebesen keresztül, vagy pedig 

ez a terület kimarad az uralkodói látogatásból.
158

  

A császár, illetve szárnysegédje válasza bizonyára nem késett sokat, mivel június elejétől 

Coronini gróf folyamatos levelezésben állt Albrecht főherceggel, valamint Grünne gróffal, és 

június 3-án már a május 29-i, módosított útitervből kiindulva azzal kapcsolatban kért utasítást, 

hogy az ott állomásozó helyőrséget milyen formában állítsák fel a császár fogadásakor, illetve 

kérte a kísérettel utazó személyek, kocsik és fogatok listájának megküldését is.
159

 

A temesvári látogatást június 14–16. közé tervezték, és fő eseménye a felállítandó 

emlékmű alapkőletétele volt, amely által a császár az 1849-ben itt harcoló császári csapatok 

hősies küzdelméről kívánt megemlékezni. Ennek megfelelően az egész látogatást a katonai 

jellegű programok uralták, ezeken két gyalogos zászlóalj és két dragonyos hadosztály vett volna 

részt. A tervek szerint a császár 14-i megérkezésekor egy rövid ima után a kivonult csapatok 

tisztelgése következett, majd pedig a tisztek, az egyháziak, a nemesség, a hivatalnokok és a 
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magisztrátus bemutatkozása. Ebéd utánra tervezték az erőd falainak megtekintését az ostrom 

legfontosabb pillanatainak ismertetésével. Este egy rövid sétakocsizással zárult volna a nap a 

kivilágított városban.
160

 

Június 15-én reggel 8 vagy 9 órára tervezték az emlékmű alapkövének letételét, amelyre a 

császári lakosztály előtti téren (Parade Platz) került volna sor. Az ünnepélyes eseményt a tervek 

szerint a kaszárnya épületének és a kórháznak a megtekintése követte. A további program a 

küldöttségek fogadásából és magánaudienciákból állt, illetve ebéd után a temesvári csata 

helyszínét kívánták megmutatni a császárnak, ezért Kisbecskerekre terveztek egy kikocsizást, 

ahonnan ki lehetett lovagolni a csatamezőre. Este egy magyar színtársulat operaelőadásának 

megtekintése szerepelt a tervben, amelyet Ferenc József jóvá is hagyott.
161

 

A következő nap, június 16-a az előzetes program alapján hadgyakorlattal indult, amelyen 

a teljes helyőrség díszegyenruhában vett volna részt. A javasolt időbeosztás szerint ezután az 

ellenséges, vagyis magyar mozsárágyúk jelentős állásainak, illetve további lövegek szemléje 

következett volna, azonban ezen a ponton változás történt. Feltehetően Ferenc József szándékát 

tükrözte, hogy inkább polgári intézmények meglátogatása került be a tervbe, és a tervezett 

délutáni kirándulás is kimaradt.
162

 

1852. június 5-én Coronini gróf javaslatot tett a temesvári emlékmű alapkövébe kerülő 

dokumentum szövegére, amelyet pergamenre kellett volna átírni, és Ferenc Józsefnek már csak 

aláírásával kellett volna ellátnia. A Coronini által készített fogalmazványon csak kisebb 

stilisztikai változtatásokat eszközöltek Budán, a tartalmát teljes egészében meghagyták. A 

mondanivaló leglényegesebb eleme az volt, hogy az uralkodó megemlékezik a császári csapatok 

107 napig tartó hősies küzdelméről és a temesvári vár felmentéséről az 1849. augusztus 9-i csatát 

követően.
163

 

A temesvári program részleteit pontosította a június 8-ai budai válasz a Coronini gróf által 

benyújtott kérdésekre. Ebben a válaszlevélben egyrészt közölték, hogy a császár temesvári 

bevonulásánál a helyőrség felállítását a megjelölt helyeken Ferenc József jóváhagyta, akárcsak a 
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15-ére tervezett időbeosztást. A 16-i programban megerősítették a korábban már jelzett változást, 

délután a csapatkivonulás előtt néhány polgári intézmény (dikaszteriális épület, kórház, fogház) 

meglátogatását és magánaudienciákat illesztettek a programba, ellenben a vadászerdőbe tervezett 

kirándulást törölték. Annak érdekében, hogy az audienciára érkezők számát lehetőleg 

korlátozzák, jelezték, hogy a listát már korábban készenlétben kell tartani. Az emlékmű 

alapkövébe szánt, a császár által készítendő dokumentumot csatolták a tervezethez, a további 

mellékletek pedig tartalmazták a császári kíséret, a kocsik és a fogatok listáját.
164

 

A temesvári látogatás a császári utazás egyik jelentős állomása volt, ezért érdemes 

bemutatnunk a részletes programot: 

 

– Ferenc József június 14-én dél körül érkezik a város határához, ekkor egy 

ágyúlövés jelzi majd megérkeztét. A csapatok, hivatalnokok, testületek elfoglalják 

a kijelölt helyüket. 

– A városhatárnál a polgármester és a magisztrátus, valamint az elöljárók az 

uralkodó lábai elé helyezik a város hódolatát. A városban az utcák mindkét 

oldalán a céhek és az iskolák képviselői állnak. A következő részen a Bécsi kapuig 

(Wienertor) engedélyezték, hogy a lakosság foglalja el a teret azzal a kikötéssel, 

hogy az utcát a biztonsági embereknek szabadon kell tartaniuk. A Bécsi kaputól a 

Dóm térig katonai sorfal lesz, a téren három gyalogos zászlóaljat állítanak fel. A 

római katolikus templom bejáratánál fogadja a császárt a tábornoki kar, a tisztek, 

az egyháziak, a nemesség és teljes katonai, illetve polgári hivatalok a 

kereskedelmi kamaráig bezárólag. A Dóm tértől (Dom Platz) a Dísz térig (Parade 

Platz) a fenti hivatalokon és testületeken kívül a császári bevonulás idején senki 

sem mehet át a sorfalak közötti területen, de a csapatok mögött a közönségnek a 

lehető legnagyobb szabad teret kell biztosítani. 

– A tüzérség a három megjelölt időpontban ágyúlövésekkel fogadja a császárt, és az 

első ágyúlövéssel egyidejűleg, ami nem tévesztendő össze a korábbi jelzőlövéssel, 

az összes templom harangja megszólal, és addig szól, amíg a császár a szállásához 

nem ér. 

                                                 
164

 Grünne gróf levele Coronini grófnak. Buda, 1852. jún. 8. (Fogalmazvány) KA, Allerhöchster Oberbefehl, 

MKSM, Sonderreihe Kt. 53. Fasc. 32 Ah. Reise nach Ungarn 1852, f. 45.  



66 

 

– Amint az uralkodó eléri a város területét, kiszáll a kocsiból, és lovon vonul be az 

erődbe, ahol egyből a katolikus dómhoz lovagol. Itt fogadja őt a püspök és a klérus 

többi tagja, és egy rövid ima erejéig az oltárhoz kísérik a császárt. A csendőrség 

sorfalat áll a belső hajóban, hogy szabad legyen az út. Ezután az uralkodó szemlét 

tart a csapatok felett és a Bécsi utcán keresztül a Dísz térre lovagol, ahol 

ugyancsak megszemléli a felállított csapatokat, majd a tábornoki házban kijelölt 

lakosztályába vonul vissza. Ebben a pillanatban a csapatok az előírt sortűzzel 

tisztelegnek, amit meghallva az egész helyőrség tiszteleg. 

– Amikor a császár elhagyja a templomot, az egyháziak, a hivatalok és a testületek 

képviselői a közben a városba visszatért magisztrátussal együtt a legrövidebb úton 

a Dísz térre sietnek, ahol a helyőrség tisztelgése után következik a 

bemutatkozásuk. Ebéd után az uralkodó megtekinti az erőd védműveit. Este 9 és 

10 óra között sétakocsizás a kivilágított városban a polgármester vezetésével. 

– Június 15-én 8 órakor zajlik az alapkőletétel a Dísz téren, ahol az emlékmű állni 

fog. Katonai részről három hadosztály kivonul és sorfalat alkot a tábornoki háztól 

az emlékműig. Az előző napi bevonulásnál említett hivatalok és testületek az 

ünnepség során a csapatok által biztosított területen belül helyezkednek el, 

méghozzá a császári sátor jobb oldalán. A térparancsokság gondoskodik arról, 

hogy semmi se zavarja meg a rendet. A tér többi részét elfoglalhatja a közönség. 

Az alapkőletételi ünnepséget a katonai intézetekbe tett látogatás, majd 

magánaudienciák követik. Délután kerül sor a Temesvár és Kisbecskerek közötti 

csatatér megtekintésére. Este színházi előadás, amelyen a császár megjelenik. 

– Június 16-án a helyőrség teljes kivonulása a gyakorlótérre, majd a korábbi ostrom 

idején keletkezett jelentősebb támadási munkálatok megszemlélése. Polgári 

intézetek (dikaszteriális épület, polgári kórház, fogház) meglátogatása, 

magánaudienciák. Este nagy takarodó fáklyás menettel. 

– Június 17-én a császár elutazása, a pontos időpontot később teszik közzé. A 

csapatok ugyanazt az alakzatot veszik fel, amelyiket a bevonulásnál. A hivatalok 

és a testületek azonban a császári lakosztálynál gyülekeznek.
165
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Szembetűnő, hogy a temesvári bevonulás ünnepélyrendje mennyire hasonlít a császár 

pest-budai megérkezéséhez, amit azzal magyarázhatunk, hogy a városba érve Ferenc József egy 

újabb koronatartomány székhelyére érkezett, és ezért a ceremónia – az egységes birodalom 

elveinek megfelelően – azonos elveket követett. A további program pedig ismét az uralkodó 

hadúri szerepét állította előtérbe, középpontba helyezve a császári csapatok 1849-es küzdelmeiről 

való legfelsőbb megemlékezést egyrészt az emlékmű alapkőletételével, másrészt azáltal, hogy a 

temesvári ostrom rekonstruálására és a csatamező megtekintésére is sor került. Annak azonban 

nincsen nyoma, hogy a császár bármilyen gesztust tett volna az itt lakó szerbek és románok felé 

azért, hogy emlékeztessen 1849-es lojális magatartásukra, a magyarok elleni küzdelemben való 

részvételükre. Az egységállam elvei tehát ebből a szempontból is érvényesültek, csak a császári 

csapatoknak járt a hivatalos megemlékezés és köszönet, a nemzetiségi csoportok irányában nem 

mutatkozott meg az uralkodói hála. 

A temesvári látogatáshoz készült szállásbeosztásból kiderül, hogy a császár kíséretében 

számos katona utazott Temesvárra. A kíséret legrangosabb tagja Albrecht főherceg volt, őt 

követte Karl Schwarzenberg herceg, Erdély kormányzója. Érdekes, hogy Grünne grófot, Ferenc 

József első szárnysegédjét nem találjuk a listán, ő bizonyára Budán maradt. A többi 15 személy 

mind magas rangú katona, akiket a püspöki épületben, illetve a Temesváron szolgáló tiszteknél 

szállásoltak el. Néhányan magánházaknál kaptak szállást.
166

 

 

4. Az erdélyi utazás 

 

Az 1852-es látogatás előkészítését tekintve ki kell térnünk a leghosszabb szakasszal 

kapcsolatos szervezési feladatokra. A Katonai Határőrvidéket és Erdélyt, valamint Észak-

Magyarországot érintő utat egy hónaposra tervezték július 14-től augusztus 13-ig. Ezt a szakaszt 

szinte külön útként kezelték, ami érthető is az Erdélyben felmerült nehézségek miatt. A 

koronatartomány kormányzója, Karl Schwarzenberg herceg ezért a legnagyobb alapossággal 

igyekezett megtenni a szükséges előkészületeket. Az erdélyi területeket érintő programot 
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Nagyszebenben állították össze, és 1852. április 19-i dátummal, táblázatos formában küldték 

Bécsbe.
167

 

A tervezet szerint a császár június 20-tól július 3-ig tartózkodott volna a 

Nagyfejedelemség területén, az utazást lovon és kocsin tervezték a földrajzi viszonyoktól 

függően. A programban kiemelt szerepet kapott a kivonult katonaság szemléje, illetve az 1848–

1849-es csataterek megtekintése. Emellett a természeti sajátosságok, bányák, a polgári hivatalok 

és a közintézmények kerültek a császári látogatás fókuszába. Két megjegyzés található a 

programtervezetben. Az egyik a brassói programok kapcsán arra vonatkozik, hogy amennyiben a 

császár vadászni szeretne ezen a kedvező adottságokkal rendelkező vidéken, akkor ez további két 

napot venne igénybe. A táblázat végén pedig azt is közlik a bécsi szervezőkkel, hogy a javasolt 

program szerint a császár kétszer fogja megtenni a Kolozsvár és Dés közötti útszakaszt, és csak 

július 3-án érkezik Nagybányára. Amennyiben az uralkodó július 2-án szeretne Nagybányára 

érni, az csak úgy lenne megvalósítható, ha az útvonal Marosvásárhelyről Radnóton és Tordán át 

egyenesen Kolozsvárra vezetne, amire elegendő egy nap utazás. Ebben az esetben azonban azt is 

figyelembe kell venni, hogy a Marosvásárhelyet Tordával összekötő út állapota nem a legjobb, és 

két folyót is keresztezni kellene, illetve egy olyan vidék maradna ki a császári látogatásból, amely 

a forradalom alatt hűséges maradt, és ebből kifolyólag sokat szenvedett.
168

 

Ezzel egyidejűleg érkezett ugyancsak április 19-i keltezéssel valószínűleg Karl 

Schwarzenberg hercegtől a felterjesztés Budára, amelyben egy korábbi legfelsőbb utasításra 

reagálva tudakozódott afelől, hogy milyen módon vonja össze a megadott csapatokat, és hogy ő 

maga hol jelenjen meg. Az útvonal kapcsán a herceg javasolta, hogy az Désről Nagyágra, onnan 

pedig rögtön a zarándi és zalatnai hegyvidéken át Gyulafehérvárra vezessen. Ez a vidék ugyanis 

fémekben és természeti szépségekben gazdag, és Erdély legérdekesebb vidékeihez tartozik. A 

lakosság pedig rendíthetetlen hűségről és ragaszkodásról tett tanúságot a császári ház irányában a 

forradalmi időkben, a felkelőket számos esetben akadályozták tevékenységükben, ezért a császár 

megjelenése nagyon jó benyomást tenne. E vidékeken az utazókocsik csak lassan és nehezen 

haladnának, ezért a Brád és Abrudbánya közötti szakaszt érdemes lenne hegyi hátaslovakon 

megtenni, a kocsikat pedig Brádtól közvetlenül Zalatnára küldeni. Abrudbányától Zalatnáig 
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ugyancsak lovon kellene megtenni az utat. Amennyiben a konyhai kocsikat is Abrudbánya felé 

vezetnék, a megjelölt hegyi szakaszon való veszélytelen átkeléshez legalább 20 órával korábban, 

Gyulafehérváron és Zalatnán keresztül kellene oda rendelni őket. Ezt a megoldást azonban Karl 

Schwarzenberg herceg nem javasolta. Az utazás szűk időkereteivel kapcsolatban pedig 

megjegyezte, hogy az audienciákra nagyon kevés idő jut.
169

 Ez a megjegyzés annál is 

fontosabbnak tűnik, mivel az erdélyi utazás során több ezer kérvény érkezett az uralkodóhoz, 

amelyekre a későbbiekben még kitérünk. 

Az erdélyi utazás programját tehát Karl Schwarzenberg herceg javaslata alapján 

alakították ki. A tervezetet a budai kormányzóság április 19-i nagyszebeni keltezéssel kapta meg, 

Budáról pedig április 25-i dátummal küldték meg Bécsbe a csapatösszevonásra vonatkozó 

táblázattal együtt. A közbejött halasztás miatt természetesen nem ez lett a végleges program, 

azonban ettől függetlenül be lehetett nyújtani a császárnak jóváhagyásra, hogy legfelsőbb 

beleegyezés esetén csupán az időpontok változzanak.
170

 

A 12. hadseregtest részéről április 20-án készült el a csapatösszevonásokra vonatkozó 

áttekintő táblázat, amelyet egy rövid levél kíséretében 26-án a parancsnokság is megküldött 

Albrecht főhercegnek. A cél az volt, hogy a császár erdélyi körútja során a lehető legnagyobb 

hadtestet alkotva vonuljanak ki a katonák. Ehhez azonban a dandárokat 14 nappal az esemény 

előtt össze kellett vonni, mert a csapatok egy része már évek óta nem gyakorlatozott zászlóaljban. 

Az idő fontos tényező volt, hiszen meg kellett szervezni a csapatok menetelését, a csomagok 

szállítását és a katonák elszállásolását is, ezért a nagyszebeni parancsnokságnak mielőbb 

szüksége volt a legfelsőbb jóváhagyásra.
171
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170
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Állomások Csapattestek 

Gyulafehérvár Első Piret gyalogos zászlóalj; Negyedik Jellacic gyalogos zászlóalj 

Nagyszeben 

Gránátos Robaglia zászlóalj; első és második Nugent zászlóalj; negyedik 

Coronini zászlóalj; negyedik Liechtenstein zászlóalj; 55-ös számú hatos 

üteg; 27-es és 28-as számú tizenkettes üteg 

Brassó 

Első és harmadik Bianchi gyalogos zászlóalj; 3 hadosztály 4-es számú 

Ferenc József császár ulánus; 54-es számú tizenkettes üteg 

Csíkszereda Második és harmadik Sivkovich gyalogos zászlóalj 

Marosvásárhely Második Bianchi gyalogos zászlóalj 

Kolozsvár 

Második és harmadik Piret gyalogos zászlóalj; Negyedik Károly Ferdinánd 

főherceg zászlóalj; Negyedik Thurn-Taxis gyalogos zászlóalj; 27-es számú 

lovas üteg; 12-es számú rakéta üteg 

 

7. sz. táblázat A császár erdélyi utazása alkalmával tervezett csapatösszevonások 

áttekintése
172

 

 

Az erdélyi utazás eredeti tervéhez képest módosítást jelentett, hogy azokon a területeken, 

ahol nem volt semmilyen látnivaló és megfelelő éjszakai szállás sem található, ott a napi 

megteendő utat 16–18 mérfölddel számolták, amit Albrecht korábbi tapasztalatai szerint Ferenc 

József és kísérete 8–10 óra alatt könnyedén megtesz. A kormányzó az útvonal bonyolultságát 

azzal magyarázta, hogy Ferenc József előreláthatólag nem fogja rövid időn belül ismét beutazni 

ezt a területet, ezért az a néhány nap, amellyel meghosszabbították az utazást, lehetővé teszi, 

hogy az uralkodó a kiterjedt tartomány szinte összes vidékét megismerje. A lakosságban, 

nevezetesen a romlatlan vidéki népben pedig ezáltal megerősödik a monarchikus érzés, hiszen a 

mostani generáció számára teljesen ismeretlen az uralkodó személyes megjelenése.
173

 

Az udvari szállásmesteri hivatal részéről Fligelly ezredest bízták meg, hogy közvetítse 

Albrecht főhercegnek az erdélyi kormányzó által javasolt útitervet, illetve a császár által 

parancsolt változtatásokat. A leglényegesebb követelmény az volt, hogy az erdélyi útnak 

augusztus 10-ig be kell fejeződnie. Azzal is számolni kellett, hogy az utazás során még 

menetközben is bekövetkezhetnek változások a körülményeknek megfelelően.
174
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 Grünne gróf Albrecht főhercegnek. Bécs, 1852. máj. 26. (Fogalmazvány) KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 
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A beszédek kapcsán Erdélyben is hasonló módon jártak el, mint a magyarországi 

látogatás során. Karl Schwarzenberg herceg június 3-i Grünne grófnak írt levelében többek között 

arról számolt be, hogy a tervezett beszédeket teljes tartalmukban előre elkészítik. Az erdélyiek 

beszédtartási kedvét ismerve a herceg afelől tudakozódott, hogy a beszédek lehetnek-e hosszúak, 

vagy pedig csupán a hódolat és az öröm kifejezésére szorítkozhatnak. Különösen a szász és a 

magyar lakosság részéről számítottak nagy felbuzdulásra, akik elöljáróik és egyházi vezetőik által 

a legkisebb faluban is, amely érintett a császári utazásban, kifejezésre kívánják juttatni örömüket, 

hogy maguk között üdvözölhetik az uralkodót.
175

 

A kommunikáció ismert nehézségeire hivatkozva a herceg kérte az útiterv mielőbbi 

megküldését, és utalt azokra a nehézségekre is, amelyek akadályozzák egy nagyobb kíséret 

szállítását. Egyben jelezte azt is, hogy a program mindenképpen változást szenved, mivel a 

Szászrégenből Besztercére vezető út annyira megrongálódott az utóbbi időkben lehullott nagy 

mennyiségű eső miatt, hogy nem tudják időben megjavítani, ezért az útnak Marosvásárhelyről 

mindenképpen Marosludason és Tordán keresztül kell Kolozsvár felé vezetnie.
176

 

Ugyanebben a levélben kérdezett rá az erdélyi kormányzó arra is, hogy neki honnantól 

kell részt vennie az utazáson, elég-e, ha a császárt Erdély határának átlépésekor fogadja, vagy 

pedig vegyen részt a 12. hadseregtest bánáti csapatszemléjén.
177

 

Grünne gróf 1852. június 6-án adott hírt Karl Schwarzenberg hercegnek a császári 

elhatározásokról. A beszédek kapcsán az erdélyi út során is azt az elvet alkalmazták, hogy a 

testületek részéről az uralkodóhoz intézett beszédek a hódolat kinyilvánítására és az üdvözlésre 

korlátozódjanak, a hivatalnokoknak pedig egyáltalán nem kell beszédet tartaniuk.
178

 A 

mellékletben szerepelt egy kivonat az erdélyi és bánáti utazás programjából, és az erdélyi 

kormányzó kérdéseire is megszülettek a válaszok. A kormányzónak eszerint a 

Nagyfejedelemségbe érkező a császárt június 19-én kell fogadnia. A gróf is jelezte, hogy az 

erdélyi kommunikáció nehézkessége miatt a megállapított program kivitelezése részben 
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lehetetlenné válhat, ezért a megfelelő változásokról szóló javaslatokat haladéktalanul elő kell 

terjeszteni.
179

 

Közben megkezdődött a császári látogatás magyarországi szakasza, a császár katonai 

irodája ideiglenesen Budán működött Grünne gróf vezetésével, aki valószínűleg inkább Budán 

maradt a szükséges ügyek intézésére, és nem kísérte el Ferenc Józsefet a magyarországi 

kerületeket bejáró körutakra. Erre annál is inkább szükség volt, mivel a különösen nagy 

körültekintést kívánó erdélyi út előkészítése még nem zárult le.  

Június 26-án Grünne grófnak Nagyszebenből küldött levelében Karl Schwarzenberg 

herceg jelezte, hogy a magyar helytartóságtól több jegyzéket is kapott a tisztek számára tervezett 

kis és nagy étkezésekhez szükséges személyzetről, azonban az nem volt világos, hogy ezekre az 

étkezésekre hol kerül sor. Az útitervben szerepelt, hogy az uralkodó tesz egy kitérőt Nagyágról 

Gyulafehérvárra menet Abrudbánya felé, ahova azonban a málhás kocsik és az udvari konyha 

nem kísérik el a császárt, hanem egyenesen Nagyszebenbe, illetve Kolozsvárra mennek. 

Erdélynek ezen a részein ugyanis különösen nehéz lenne az udvari konyha és a csomagok 

szállítása, ezért ezen a hegyvidéki szakaszon csak a legszükségesebb eszközökkel és 

személyzettel számolnak, a csomagok nagy részét és a többi alkalmazottat előreküldik majd a 

következő nagyvárosba. Ehhez a kiránduláshoz, amely a hegyek között vezet, Ferenc Józsefnek 

és kíséretének szüksége lesz hátaslovakra, amelyekről Schwarzenberg már gondoskodott. Az 

úton a császár mellett egy udvari vadász teljesít szolgálatot, Grünnét is egy vadász fogja kísérni, 

rajtuk kívül még 12 fő vesz majd részt a hegyi túrán.
180

 

A herceg levelére válaszolva Budán tisztázták a felmerült kérdéseket. Ezek szerint nagy 

étkezéseket csak azokon a helyeken terveztek, ahol a császár nem csak éjszakára száll meg, 

hanem hosszabban tartózkodik. A válaszban kiegészítették az erdélyi úton résztvevők listáját 

Albrecht főherceggel és Lichtenstein tábornaggyal. A levélből az is kiderül, hogy feladásáig, 

vagyis július 3-ig az erdélyi hatóságok még nem készültek el a területüket érintő útvonal 

állomásai közötti távolság megadásával, amire külön felhívták Karl Schwarzenberg figyelmét, és 

kérték ennek mielőbbi pótlását.
181
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Valószínűsíthető, hogy az erdélyi programot csak nem sokkal Ferenc József megérkezése 

előtt sikerült véglegesíteni. A megfeszített munka azonban meghozta a gyümölcsét, a fiatal 

császár számára ez lett az egész látogatás legizgalmasabb szakasza. 

A kalandosnak ígérkező hegyi túrán túl az Erdélyben tett utazás láthatóan különösen 

jelentős katonai felhangot kapott, gyakorlatilag katonai szemleúttá vált, ami talán magyarázható a 

Mack-féle összeesküvés nem sokkal korábbi leleplezésével. Az összeesküvést Erdélyben sikerült 

a legjobban kiépíteni, ott feltehetően  ezért volt fontos a csapatok nagymértékű összevonása és 

folyamatos császári szemléje. Az erődemonstráció nemcsak a Nagyfejedelemségben volt 

szembetűnő, biztonsági okokból is szükség volt a jelentős katonai jelenlétre. 

 

A Katonai Határőrvidékre vonatkozó intézkedésekről nem találtunk levéltári forrást. 

 

5. Az utazás gyakorlati előkészítése 

 

Az útvonal kidolgozásán és a programok megtervezésén túl az utazás előkészítésének 

legalapvetőbb feladata a közlekedés és a szállítás biztosítása volt. Első lépésként összeállítottak 

egy listát az utazáson részt vevő kocsikról, amelyben összesen 27 kocsival számoltak az ország 

beutazása során. A szükséges lovak számát a táblázat szerint 116-ban határozták meg, bár ha 

összeadjuk a megadott számokat, akkor csak 104-et kapunk. Mindenesetre váltóállomásonként 

több mint 100 lóra volt szüksége a császári menetnek az országos körút folyamán, ekkora számú 

ló kiállítása pedig jelentős terhet rótt az érintett területekre.
182

 

A listában azt is megadták, hogy az egyes kocsik elé hány lovat fognak, illetve hogy a 

bakról vagy pedig nyeregből hajtják-e őket. A tervezet szerint az uralkodó 4 lovas kocsiban 

utazik első szárnysegédjével, vagyis Grünne gróffal, illetve egy udvari vadásszal, a kocsit bakról 

hajtják. A következő kocsikban utazik a többi szárnysegéd, valamint Esterházy Miklós herceg, 

őket pedig a hivatalnokok követik. A menetet a személyzetet és a csomagokat szállító kocsik 

zárják.
183
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kocsi száma   4 lóval   

1. Őfelsége, Grünne gróf bakról 1 udvari vadász 

2. Őfelsége komornyikja bakról 1 vadász 

3. Müller ezredes, Fligelly ezredes nyeregből 2 szolga 

4.  Boxberg őrnagy, szárnysegéd nyeregből 2 szolga 

  Fröhlich szárnysegéd, ???     

5. Weckbecker őrnagy, szárnysegéd nyeregből 2 szolga 

  WindischGrätz szárnysegéd     

6. Friedl százados, Wiedl tiszt bakról 1 szolga 

7.  Genotte báró, kabineti tiszt bakról 1 szolga 

  Falkner tiszt     

8. Dipoli kabineti titkár nyeregből 2 szolga 

  Seyffert, az utazás számlavezetője     

9. Őfelsége komornyikja nyeregből 2 vadász 

10.  

Forgacs ezredes, Schaffgotsche gróf, 

lovaglómester bakról 1 szolga 

11. szálláscsináló, szobafűtő bakról 1 szolga 

12. 

Hunyady és Szechenyi grófok, 

lovaglómesterek bakról 1 szolga 

Ezenkívül még Esterhazy herceg, cs. k. lovaglómester a saját kocsijával 

13. Esterhazy herceg, lovaglómester 4 ló 1 szolga 

14. Möraus 4 ló   

15. Postakocsi, testőr-csendőrség
184

 3 ló felváltva Őfelsége 

indulása után 16. detto, detto 3 ló 

17. Udvari málhás kocsi (Hofmallewagen) 6 ló   

18. detto, detto 6 ló   

19. detto, detto 6 ló   

20. Utazókocsi 4 ló   

21. Udvari teherkocsi (Hoffourgon) 2 ló   

22. detto 2 ló   

23. detto 2 ló   

24. Postai gyorskocsi 3 ló 8 lakájjal 
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25. detto 3 ló 

26. Postai teherkocsi (Postfourgon) 4 ló 2 személlyel az udvari 

személyzetből 27. detto 4 ló 

 

[összesen:] 116   

  tartalék lovak 12   

   [összesen] 120   

 

8. sz. táblázat A magyarországi utazás kocsilistája
185

 

 

A listából az is látható, hogy nem csupán udvari kocsikat vettek igénybe, hanem a korábbi 

szokásoknak megfelelően postakocsikat is alkalmaztak. A lovak esetében nem derül ki pontosan, 

hogy induláskor hány udvari és hány postalóval számoltak. 

A császári menet és a csomagok biztosításával a Magyarországon állomásozó három 

csendőrezredet bízta meg a kormányzó.
186

 További fontos tényező volt az utazás szempontjából 

az utak állapota, amelyet a legegyszerűbben úgy lehetett felmérni, ha valaki beutazta az előre 

kijelölt császári útvonalat, ahogyan tette azt a kassai kerületi főparancsnok.
187

 Ezután 

következhettek a szükséges javítások, illetve szükség esetén az útvonal módosítása. 

A császári látogatás idején a kíséret tagjai közötti kommunikáció sem volt könnyű. 

Láthattuk, hogy sokan utaztak az uralkodóval, azonban a tervezett körutak szálláslistáiból az is 

kiderül, hogy a kíséret nem minden tagja vett rész az út minden szakaszán. A szükséges 

információkról, a felmerülő problémákról körlevelekben értesítették az érdekelteket. Többek 

között ezen az úton értesítették az utazókat, hogy a kocsijuk számával megjelölt lovakat vegyék 

igénybe annak érdekében, hogy elkerüljék a zavaros helyzeteket.
188
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6. A beszédek 

 

A gyakorlati intézkedésekkel párhuzamosan zajlott a ceremóniára vonatkozó szabályok 

kialakítása és alkalmazása. A kidolgozott programok kényes részét jelentették az utazás során 

elhangzó beszédek, amelyekkel kapcsolatban nagyon szigorúan jártak el a hatóságok. A 1852. 

május 28-án Karl  Schwarzenberg herceg, Coronini gróf és Albrecht főherceg számára Bécsben 

megfogalmaztak egy rövid és tömör utasítást, amely hangsúlyozta, hogy egyetlen esetben sem 

tartható olyan beszéd az uralkodó megjelenésekor, amelyet korábban teljes terjedelmében nem 

mutattak be a császárnak.
189

 

A beszédek ellenőrzése is a helyi szintről haladt felfelé. Először a kerületi főispánnak 

kellett megküldeni az egyháziak, községi elöljárók és testületek beszédtervezeteit, majd az 

előzetes ellenőrzés után az uralkodónak is be kellett mutatni őket. A cs. k. hivatalnokok figyelmét 

arra is felhívták, hogy a kötelező jelentéstételen túl nem tarthatnak alkalmi beszédeket.
190

 

Az utasításnak megfelelően Albrecht főherceg május 30-i leveléhez csatolva küldte meg 

Grünne grófnak a hercegprímás két beszédének
191

 másolatát a német fordításokkal együtt. A 

főherceg véleményezte is a beszédeket, és az elsővel kapcsolatban megjegyezte, hogy a pirossal 

megjelölt részeken kívül megfelelőnek találja. A második beszéddel azonban nem volt 

megelégedve, mert az kicsit mélyebben érintette az ország állapotát és az utóbbi évek eseményeit, 

mint illő lenne. Ezzel a beszéddel kapcsolatban Albrecht azon is elgondolkodott, hogy ez az 

alkalom egyáltalán megfelelő lenne-e, hogy a nemesség – a forradalom előtti szokásoknak 

megfelelően – élén a hercegprímással, a legmagasabb elöljárókkal és szónokokkal kifejezze 

hódolatát a trón előtt. A főherceg úgy gondolta, hogy a birodalom új berendezkedése miatt a 

nemesség többé nem alkalmas erre a szerepre.
192

 

A császár katonai irodájának iratai között fennmaradt egy olyan beszéd, amelyet 

érvénytelennek nyilvánítottak, elmondására nem került sor, szerzőjét nem ismerjük. Tanulságos 
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 A katonai iroda utasítása. Bécs, 1852. máj. 28. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Sonderreihe Kt. 53. Fasc. 

32 Ah. Reise nach Ungarn 1852. f. 33.  
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 Albrecht főherceg levele Grünne grófnak. Buda, 1852. máj. 30. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 
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az audiencián, amelyen Ferenc József a Pest-Budán jelenlévő magyar nemeseket kívánta fogadni.  
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lehet a beszéd szövege, amely egy általános audiencia alkalmával hangzott volna el. A magyar 

szöveghez természetesen a német fordítást is csatolták, amikor Bécsbe továbbították. 

 

„Felséges Császár és Apostoli Király! Legkegyelmesebb Urunk! 

Forron ohajtott ‛s epedve várt nagy Nemzeti ünnepet ülünk mi e sulyosan sujtott 

országnak lakoi – midőn Felséged fejedelmi kegyelméből a világ minden részeire fényt ‛s 

hatalmat kilövelő császári Királyi tronja előtt csoportosan meg jelenni ‛s ha bár nem mint 

a Nemzet Küldöttei, de még is mint a Nemzet érzelmeinek tolmácsai atyai fenséges 

szeretete előtt Szivünk ohajtásait bizodalmasan kitárni, kiönteni szerencséltetünk. 

Érzelmeink epdig nem csupán azon örömnek eredménye, mely felséged boldogito 

megjelenésen kitört, hanem azon fiui sziv leg bensőbb ki folyásai, Kit a meg sértet atya 

először szorit ismét kebléhez. 

Midőn ily gondolatoktol ‛s érzelmektől átrezgetett Szivvel Felséged szentséges 

személyéhez közeledünk, leg először is mint Urunknak Királyunknak elolthatatlan hűséget 

igérve tiszteletteljes hodolatunkat tronja zsámolyához borulva alázatosan le tesszük. E‛ 

hűségünk öntudata és hodolatunk érzetétől határtalan bizalomra ébresztetvén. Átalános 

roszalásunkat ‛s kárhoztatásunkat kijelentyük azon vihar telyes korszak felett mely a leg 

szentebb alatvaloi köteleségeket megingatván, ‛s ezen annakelőtte olye boldog honra a 

pártütésnek siralmait felidézvén sok jo érzetű honpolgárt dühöngő habjaiba sodort, ‛s a 

tömegében hű nemzetet mély gyászba boritotta. 

E leg nagyobb rosztol földig tiporva, felséged meg sértett fejedelmi méltosága előtt leg 

alázatossabb könyörgéssel bocsánatért esedezünk kérve kérvén felségedet, hogy dicső 

őseitől öröklött nagy lelküséggel az atyai szivét mélyen sebző bántalmakat feledvén, mind 

a hűségöket tántorithatatlanul meg őrzött, - mind a bűnbáno érzettel meg tért jobbágyait 

kiengesztelt határtalan kegyelmében részesiteni méltoztassék.  

A rombolo vihar mely annyi vészt, anyi jajt okozott, hála a Mindenhato Egek Urának! el 

vonult; - merre Felséged erélyének, szilárd akaratának, telyes elszántságának, a hadsereg 

tántorithatatlan hűségének és vitézségének sikerült szétverni azon elemeket, melyeknek 

pusztito ereje hazánkat végenyészettel fenyegette. – Mi tehát Felségedben nem csak a 

Birodalom uj alkatoját hanem hazánk meg mentőjét is hodolo tisztelettel üdvözölyük! ʹs 

ezérti hálás köszönetünket ezennel felséged lábaihoz le tesszük.  
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Felseges urunk Kiralyunk! Igen is Felséged uj életet adott a nemzetnek, igen is Felséged 

ott, hol a kéttségtelen vétségek meg fenyítésire az örök igazság karját fölemelte, Szivének 

Szelidségivel ‛s fejedelmi nagylelküséggel ott számtalan esetekben visszatartoztatván a 

büntetést mérsékelni vagy elengedni Kegyeskedett, és ezt hála legforrobb érzete nelkül fel 

nem emlitenünk nem lehet. De maradtak még e Honnak fájdalmai, melyek hátráltatyák 

hogy erőtelyessé üdülyön fel; miért tronja zsámolyához borulva kérjük Felségedet: 

vizsgálya meg a nemzet szivének minden dobbanásait ‛s nyujtsa Királyi malasztjának irját 

oda, hol fáj ‛s telyesittse atyailag honunk azon vágyainak egy részét, melyek százados 

történeti eseményeken és intézményeken alapulván a nemzetben vérré és testté lettek. E 

kegyelme felségednek kétségtelenné téend: hogy a nemzet látván fejedelmének, hazánk 

jollétének előmozditásában ‛s sebes lépésekkel elő halado fel virágoztatásában 

önfeláldozásával ki fejtett fáradozásait, meg ifjodott erejének telyes sulyával a birodalmi 

egyesült erőhöz (ad vires unitas) járulyon ‛s azzal csatlakozzék, mely felségedre ʹs az 

egész uralkodo fejedelmi házra fényt és dicsőséget, a császári Kir. birodalom minden 

népeire pedig áldást, meg elégedést ‛s az ohajtott jollétet meg hozandja. 

Végezetül esdeklünk cs. K. apostoli Felségednek – kegyeskedjék legmélyebb jobbágyi 

hodolatunk – tántorithatatlan hűségünk – őszinte hálánk – és alázatos könyörgésünk 

nyilvánitását, atyai Kegyelmével fogadni, e Hont – annak valamennyi lakoit ‛s ezek között 

minket is méltatlan szolgáit fejedelmi atyáskodo indulatában meg tartani, kik ezeket 

Felséged lábaihoz fektetvén, szemeinket az Égre emelve a jo Istent kérjük: hogy Felséged 

sokáig igen igen sokáig éljen!-!-!“
193

 

 

A beszéd érdekessége, hogy szinte tökéletesen megfelel a bécsi udvar által megcélzott 

propaganda irányvonalának. Az uralkodót császárnak, királynak és urának titulálja a megszólaló, 

majd körvonalazza a szerepeket, a magyar nemzet mint a fiú, Ferenc József pedig mint a sértett 

atya jelenik meg. A szerző azonban arra is utal, hogy nem a nemzet küldötteiként, vagyis 

választott képviselőiként járulnak az uralkodó elé, utalva az országgyűlés mellőzésére. 

A következő momentum a klasszikus hódolatnyilvánításról és a hűség kifejezéséről szól, 

majd következik a forradalom és szabadságharc idejének elítélése, illetve a „pártütés” miatti 
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 KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Sonderreihe Kt. 53. Fasc. 32 Ah. Reise nach Ungarn 1852. f. 8–15. (Ezen 

belül a beszéd magyar szövege: f. 11–13.) – Aláhúzások az eredetiben. 
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bocsánatkérés. Ezt természetesen az uralkodó nagylelkű megbocsátásának reménye követi, majd 

annak a bemutatása, hogy a fiatal császár erélye és szilárd akarata, valamint a hadsereg vitézsége 

győzte le a szabadságharc viharát. Ferenc József ezáltal nem csak a birodalmat alkotta újjá a 

beszéd szerzője szerint, hanem Magyarországot is megmentette. A császári győzelem utáni 

indokolt és igazságos megtorlást a kegyelmezés váltotta fel, azonban maradtak fájdalmas sebek, 

amelyeket az évszázados magyar hagyományok eltörlése okoz. Az ezzel kapcsolatos magyar 

vágyakat, az alkotmányos kormányzás visszaállítását az uralkodó – a birodalom egységét szem 

előtt tartva – beteljesítheti, amivel mind a dinasztiára, mind a monarchiára áldást hozna. A szöveg 

a jobbágyi hódolat hangsúlyozásával, a méltatlan szolga és az atyáskodó fejedelem képével zárul. 

A beszéd íve szépen kirajzolja a fájdalmas múltból a reményteljes jövő felé vezető úton a 

jelen helyzetet mindvégig megőrizve a lojalitás hangját. A megmaradt fájdalmak gyógyítására 

való utalás, vagyis az ország korábbi határainak és intézményeinek visszaállításának nyílt 

felemlítése miatt biztosan nem hangozhatott el.  

Nem tudjuk, hogy ez a mondat vezetett-e a beszéd betiltásához, vagy az audienciát kérő 

maga állt-e el a császári kihallgatástól. A szöveg stílusa azonban jól bemutatja a a császári 

látogatásra tervezett szónoklatok dagályosságát és túlzó hódolatteljességét.  

 

7. A helyi szervezési feladatok 

 

Az 1852-es magyarországi helyzet fokozott óvatosságot kívánt az utazás szervezőitől 

mind politikai, mind biztonsági szempontból. A császár és a bécsi hivatalok a pontosan 

kidolgozott útiterv segítségével látták elkerülhetőnek a nem kívánt eseményeket. Az előre 

elkészített, szinte percről percre kidolgozott ünnepélyrendek és az etikett szabályainak 

alkalmazása biztosítékként szolgált, hogy minden úgy történjen, ahogyan azt előre eltervezték. 

Arra is szükség volt, hogy a katonai és a polgári hivatalok a legalsó szinttől a legfelsőbbig részt 

vegyenek az előkészítésben. Az országos útiterv kialakítása után ezeknek az alapelveknek 

megfelelően az érintett községek és városok összeállították a saját programjukat, majd felküldték 

a megyének, ahol ezek alapján egy egyesített megyei programot készítettek, aztán a megyei 
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javaslatok összegzésével kialakult a kerületek tervezete, amelyeket a kormányzósági hivatal 

továbbított Bécsbe.
194

 

Az országos program előkészítésének, illetve az országosan érvényes ceremoniális 

szabályoknak az áttekintése után áttérünk a látogatás által érintett települések feladataira. Az 

előzetes jelentések településről településre leírták, hol, hogyan és kik fogadják a császárt, illetve 

hogy meddig kíséri őt az adott terület katonai bandériuma. A legfelsőbb utasítás szerint a kerületi 

főispánoknak, a megyei és egyéb hivatalnokoknak hivatali területük határán kell fogadniuk, majd 

azon végigkísérniük az uralkodót. A községek esetében a községi elöljárók, az egyháziak, a 

hivatalnokok, a testületek, a lakosság és a tanuló ifjúság ünnepi öltözetben várják Ő Felségét, 

természetesen a helyi katonai alakulatokkal együtt. Amint a császár eléri az adott közigazgatási 

egység határát, megszólalnak a harangok. A rendőrség hivatott biztosítani a felséges menethez 

tartozó kocsik akadálytalan áthaladását, illetve rendet tartani az összegyűlt közönség körében. Az 

étkezésekről az udvari konyha, a szállásokról egy arra kijelölt személy, a csomagok szállításáról 

pedig a csendőrség gondoskodik. A császár tiszteletére tartott beszédeket a fent említett 

rendelkezéseknek megfelelően előzetesen el kell küldeni a hatóságoknak jóváhagyásra. 

Ugyancsak engedélyt kell kérni az uralkodó számára bemutatásra kerülő színházi előadásokra.
195

 

Részletekbe menően meghatározták a díszítések mikéntjét is. Diadalívet kellett állítani, és 

azt zöld gallyakkal, virágokkal és zászlókkal díszíteni. A zászlók elhelyezése is csak szabályos 

rendben történhetett.
196

 Az ettől való eltérés szigorú vizsgálattal és komoly felelősségre vonással 

járt, egy-egy hibát elkövető falu esete a járási főszolgabírón át a megyefőnökig, majd egészen a 

kerületi főispánig is eljutott.
197

 

A legfontosabb célnak azt tekintették, hogy a lakosság minél nagyobb számban jelenjen 

meg az uralkodó által meglátogatott településeken. Ennek érdekében a kerületi és megyei 
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 Ld. többek között: A soproni kerületi főispán felterjesztése a budai kormányzóságnak (Somogy, Baranya, Tolna, 

Veszprém, Zala, Győr megye programja) MOL D 41 3. d. 4. tétel Császári ház magyarországi utazása 1852, 

1852:2877, 2914; A pest-budai kerület főispánjának felterjesztése a budai kormányzóságnak (Fehér megye 
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még kitérünk. A pest-budai kerületi főispán távollétében a cs. k. helytartótanácsos, Friedrich felterjesztése Jacob von 
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hivatalnokok erőszakos eszközöket nem használhattak, azonban igen erős nyomást gyakoroltak a 

községek elöljáróira.
198

 Azt is figyelembe kell azonban venni, hogy a hivatalnokok erőteljes 

felhívása mellett az emberek kíváncsisága, a császári látogatáshoz kapcsolódó népünnepélyek, 

ökörsütések is motiválták a lakosságot abban, hogy jelen legyenek az uralkodó fogadásakor. 

Az esztergomi megyefőnökség annak érdekében, hogy a fenti feltételek maradéktalanul 

teljesüljenek, szigorú utasítást dolgozott ki a járási főszolgabírói, illetve községi szolgabírói 

hivatalok részére, amely tömören és lényegretörően megfogalmazta a járások és községek pontos 

feladatait. 

A csepi járásnak kiküldött utasításból kiderül,
199

 hogy a megyefőnökségi hivatal a császári 

fogadtatás megszervezésében a járási főszolgabírói hivatalon és a községi bírókon kívül az 

uradalmi tiszttartókat és a megyei mérnököket is igyekezett bevonni a szervezésbe, valamint a 

lelkészeket is nyomatékosan felkérte a közreműködésre. A szervezőknek nagyon sok embert 

kellett megmozgatniuk, hiszen minden járásnak 250 fős bandériumot kellett kiállítania, ami 

egyben 250 ló biztosítását is jelentette. A császár útvonala mentén fekvő községekben pedig a 

helyi lakosokon kívül a tanuló ifjúság is kivonult a tanítóval az élen. A környéken lévő falvaknak 

50 fős küldöttségek formájában kellett képviseltetniük magukat. Az elsősorban az előkelő 

birtokosokból álló delegációkat a lelkészek, bírók és jegyzők kísérték. 

A községek számára nehéz feladatot jelenthetett a megfelelő külsőségek biztosítása, 

hiszen az érintett falvakban, különösen azon az utcán, amelyen a császári menet haladt, a házakat 

le kellett meszelni, az utcát tisztára kellett söpörni, aztán virágokkal és füvekkel behinteni, a 

házak homlokzatát megfelelően díszíteni. 

Az utasítás végén a megyefőnökség arra is utalt, hogy a politikai szempontból nem 

feddhetetlen községi jegyzők számára a császári látogatás lehetőséget biztosít arra, hogy 

lemossák magukról a gyanút. A kompromittált hivatalnokokon kívül azonban bizonyára a többiek 

számára is fontos volt, hogy semmi ne zavarja meg az ünnepségeket, és ezzel ők is bizonyítsák 

rátermettségüket és megfelelő politikai beállítottságukat. 

A városokban, így például Nagykőrösön a látogatás előkészítése céljából a községtanács 

június 1-jei ülésén „látogatási bizottmányt” hoztak létre, amelynek sokrétű feladatai voltak. Ezek 
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 Ez derül ki abból a vizsgálatból is, amelyet az esztergomi főszolgabíró ellen folytattak a császár július 2-i 
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közé tartozott a Gotterhalte, vagyis a Néphimnusz betaníttatása, mind az énekes, mind a zenei 

részt értve ez alatt. Szükség volt a császár fogadására szolgáló termek ünnepélyes berendezésére, 

az utak rendbetételére és az útba eső házak kimeszelésére is. A dekoráció tekintetében a 

„zöldágazás”, azaz a zöld ágakkal való díszítés volt az egyik legegyszerűbb és leglátványosabb 

módszer, de természetesen készült diadalkapu is, és a zászlókról sem feledkeztek meg a 

szervezők. A császári látogatás forgatókönyve nem tért el a korábban már ismertetettektől, és 

természetesen a fokozott biztonsági intézkedések sem maradtak el.
200

 

 

8. A sajtó feladatai 

 

Már említettük, hogy a császár érkezésének hírét május 15-én tették közzé a sajtó útján. A 

hír hatására megkezdődött a találgatás és kérdezősködés, amiről a Pesti Napló is beszámolt május 

22-én, választ azonban nem tudott adni a felmerült kérdésekre, csak azt közölhette, hogy még 

nem készült el a látogatás programja.
201

 Május 27-én ugyanakkor bécsi forrásra hivatkozva az 

újság beszámolt az előkészületekről, és hangsúlyozta, hogy a császár „egész fényben akar az 

ország földére lépni”, és az udvar nagy része is követi őt, illetve a kijelölt személyzet és a 

testőrség már néhány nappal az uralkodó indulása előtt elhagyja majd Bécset. A látogatás 

befejezését július végére teszik, de a pontos időtartamot még ekkor sem ismerik.
202

 A Pesti Napló 

és a Magyar Hírlap innentől kezdve naponta közölt – gyakran azonos – híradásokat az utazással 

kapcsolatban. 

A kormányzóság részéről a következő hivatalos lépésre május 30-án, illetve június 1-jén 

került sor. A Magyar Hírlapban az előbbi, a Pesti Naplóban az utóbbi napon jelent meg Albrecht 

főherceg május 15-i keltezéssel ellátott felhívása, amelyben felszólította az ország nemességét és 

az osztrák rendek lovagjait, hogy jelenjenek meg a császár fogadásán, illetve a június 10-i úrnapi 

körmeneten, és képezzenek kíséretet az uralkodó számára.
203

 Június 2-án a budai kormányzóság 

utasítására a pesti rendőr-igazgatóság megjelenttette a napokra lebontott időbeosztást a Magyar 

Hírlap és a Pesti Napló hasábjain. A kormányzóság hangsúlyozta, hogy egyben arra is utalni kell, 
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 NOVÁK, 2001, 287–288. 
201

 PN 1852. máj. 22. 2. (Hivatalos) 
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 PN 1852. máj. 27. 2. (Fővárosi élet) 
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 MH 1852. máj. 30. 1. (Hivatalos rész); PN 1852. jún. 1. 2. (Hivatalos) 
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hogy a programban még bekövetkezhetnek változások.
204

 A fokozott óvatosság ellenére azonban 

becsúszott egy hiba.  Június 2-án Albrecht főherceg némi aggodalommal írta meg Grünnének, 

hogy a Pester Zeitung (sic!) hivatalos részében a kormányzóság kezdeményezésére megjelent az 

ünnepélyrend, azonban emellett a császár budai időbeosztása, illetve az utazás programjának első 

része is – egyelőre ismeretlen úton, amelyet már vizsgálnak. Albrecht Grünne tudomására kívánta 

hozni a tényt, és a grófon keresztül szerette volna a tényállást az uralkodó számára megvilágítani, 

amennyiben a császár rákérdezne az ügyre.
205

 

Az császár fogadásának sajtóbeli előkészítése a következő napokban is folytatódott. 

Június 3-án a Magyar Hírlap Ferenc József 1847-es fellépésére emlékeztetett, illetve az 1848–49-

es eseményeket is felidézte, megadva az alaphangot az uralkodó látogatásához. Ferenc József, 

mint ifjú fejedelem alakját különböző attribútumokkal ruházták fel az újság hasábjain, egyfelől a 

„megszilárdult hatalom pálcájával”, másfelől „a béke olajágaival koszorúzott kegyelem” 

zászlójával, amelyen a császári jelszó, a „Viribus unitis” szerepelt.
206

 A közeledő látogatásról 

szóló cikkek továbbá azt is sugallták, hogy az ország lakosságának hogyan kell a császári 

látogatásra tekintenie, hogyan kell viseltetnie az uralkodó irányában: 

 

„Császári körutja mindenütt diadalmenet leend, a visszatért kölcsönös bizodalom 

diadalmenete, a hódolatra és a béke e nagy ünnepére összesereglett nép szakadatlan sorai 

között.”
207

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204

 A budai kormányzóság leirata a pesti rendőr-igazgatóságnak, Buda, 1852. jún. 2. (Fogalmazvány) MOL D 41 3. 

d. 4. tétel Császári ház magyarországi utazása 1852, 1852:2231  
205

 Albrecht főherceg levele Grünne grófnak, Buda, 1852. jún. 2.  KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 53. Fasc. 32 Ah. Reise nach Ungarn 1852. f. 106.; Valószínűleg az uralkodó biztonságát féltette a 

kormányzó, ezért nem szerette volna, ha idő előtt kitudódik az útvonal, azonban az újságcikkeket már nem lehetett 

visszavonni, és a levéltári forrásokban nem találtunk arra vonatkozó adatot, hogy az ügynek további folyománya lett 

volna. 
206

 MH 1852. jún. 3. 1. (Nemhivatalos rész. Pest, junius 2.) 
207

 MH 1852. jún. 3. 1. (Nemhivatalos rész. Pest, junius 2.) 
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Az utazás megvalósulása 

 

 

Június 4-én – Albrecht főherceg javaslatának megfelelően – Ferenc József a bécsi 

Práternél hajóra szállott, hogy ott éjszakázzon, és másnap kora hajnalban kíséretével elinduljon 

Pest-Budára. A gőzhajó-társaság a császári utazás tiszteletére három diadalívet is állított a 

kikötőhelyig, ahol az Albrecht névre keresztelt hadigőzös is ünnepélyesen feldíszítve várta 

utasait.
208

 Ferenc József anyja, Zsófia főhercegnő kíséretében érkezett a beszállás helyéhez, ahol 

görögtűzzel fogadták. Másnap pirkadatkor díszlövések nélkül, csendben indultak el a hajók.
209

 

Az első ünnepélyes fogadtatásra még osztrák területen, Hainburgban került sor. A 

lakosság összegyűlt a folyóparton, a zenekar megpróbálta túlharsogni az éljenzést. A Duna-

parton azután Pest-Budáig végig ez a látvány fogadta a császári menetet. Az iskolások zászlókkal 

vonultak ki. Amint a hajók áthaladtak a magyar határon, táviratilag értesítették a pest-budai 

hatóságokat, hogy az uralkodó az országba érkezett. Budán ekkor felvonták a császári lobogót a 

Várra.
210

 

Az egyes állomásokon – elsőként Pozsonyban – Ferenc Józsefnek és kíséretének 

impozáns fogadtatásban volt része, a külsőségek nem sokat változtak a korábbi uralkodói 

látogatásokhoz képest. A házakat feldíszítették, diadalkapukat emeltek, alattuk sorakoztak az 

elöljárók és a honoráciorok. A klérus ornátusban, a helyőrség teljes létszámban, 

díszegyenruhában vonult ki. A folyóparton nagy tömeg várakozott, az emberek 

egyházkerületenként gyűltek össze, élükön az egyházi vezetőkkel. A látványt fokozták a hatalmas 

zászlók, a hangos üdvözlést pedig az éljenzésen túl az ágyúk és harangok biztosították.
211

 

Pest-Budán a kirendelt katonai csapatok már délután 3 órakor zárt alakulatban 

felsorakoztak a pesti kikötőtől a budai Várkápolnáig. A titkos tanácsosok, és a felsőbb hivatalok 

vezetői a pesti kikötőben horgonyzó állóhajón gyülekeztek. A klérus tagjai, a nyugalmazott 

tisztek, a kamarások, elöljárók és a nemesség, valamint a hivatalnokok a Várkápolna előtt 

várakoztak.
212
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 SPEISING, 1852, 4. 
209

 SPEISING, 1852, 5. 
210

 SPEISING, 1852, 9–10. 
211

 SPEISING, 1852, 10.  
212

 Allerhöchstes Hoflager zu Ofen. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64 (1852) f. 49–

51.  
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 Ferenc József június 5-én, szombaton délután érkezett meg a pesti kikötőbe, közeledését 

a Margit-szigetnél állomásozó ágyúshajó, a pesti hajóhivatal által felállított lövegek, illetve a 

budai ágyúk, majd a templomharangok jelezték. A császárt elsőként Albrecht főherceg 

köszöntötte – még a jacht fedélzetén, majd átérve az állóhajóra, a hercegprímás üdvözölte az 

uralkodót latin nyelven. A parton a pesti polgármester hódolatnyilvánítása után Ferenc József 

nyeregbe szállt, a csapatokhoz léptetett, majd átlovagolt a Lánchídon. A városparancsnok kivont 

karddal kísérte a császárt, aki budai hídfőnél lezajlott újabb polgármesteri köszöntő után, 

fellovagolt a Várba. A Várkapunál az erődparancsnok fogadta – ugyancsak kivont karddal.
213

 

A pesti kikötőből a császár fogadásában résztvevők gőzhajón átkeltek Budára, és kocsin a 

Várkápolnához siettek. A budai magisztrátus a Vízikapun keresztül érkezett a templomhoz, ahol 

egy gránátos századot és egy zenekart is felállítottak. Az eddig felsoroltakon kívül a darabont 

testőrség
214

 kapitánya is itt fogadta az uralkodót. Az évszázados szokásoknak megfelelően 

hálaadó istentisztelet következett, amelyet a prímás celebrált. A misén Ferenc József Albrecht, 

Vilmos
215

 és Ernő
216

 főherceg, illetve a fogadására megjelent egyháziak és világiak kíséretében 

vett részt. Az épület előtt a császári gárda,
217

 a templomban pedig a darabontok és a testőr-

csendőrök teljesítettek szolgálatot.
218

 A császár megérkezése és bevonulása tehát teljesen a 

terveknek megfelelően zajlott le. 

Az istentiszteletet csapatszemle követte a Vérmezőn, majd a császár bevonult a Várban 

berendezett lakosztályába, ahol Hildegarde főhercegnő fogadta. A sötétség beálltával Pest-Budát 
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 Allerhöchstes Hoflager zu Ofen. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64 (1852) f. 49–

51. 
214

 Nem tévesztendő össze az 1904-ben felállított királyi magyar darabont testőrséggel (Königlich-ungarische 

Trabanten-Leibgarde). A bécsi darabont testőrséget – császári királyi darabont testőrség (Kaiserlich-königliche 

Trabanten-Leibgarde) néven – 1790-ben II. Lipót szervezte újjá, a régi császári darabont testőrséget beolvasztva a 

Mária Terézia által alapított gyalogos testőrségbe (Kaiserlich-königliche Leibgarde zu Fuß). Tagjainak feladata a 

császári család védelme volt, vagyis őrszolgálat a Hofburg folyosóin és előszobáiban, kíséret terepre, ünnepi 

alkalmakkor alabárddal gyalogosan kellett megjelenniük. URRISK-OBERTYŃSKY, 2004, 149–151. 
215

 Vilmos Ferenc Károly főherceg (1827–1894), Albrecht főherceg öccse. HAMANN, 1990a, 387–388. 
216

 Ernő főherceg (1824–1899), Rainer főhercegnek, Lombardia és Velence alkirályának fia. HAMANN, 1990a, 75–

76. 
217

 Kaiserlich-königliche Erste (adelige) Arcièren-Leibgarde, amelyet Mária Terézia alapított 1763-ban. 1856-tól 

magyar és olasz tisztek is bekerülhettek az alakulatba. Feladata közé a következők tartoztak: őrség, reprezentáció, 

ellátás, hadjáratban futárszolgálat. URRISK-OBERTYŃSKY, 2004, 95–114. 
218

 Allerhöchstes Hoflager zu Ofen. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64 (1852) f. 49–

51. 
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kivilágították, amelyet Ferenc József nyitott kocsiban tekintett meg,
219

 tiszteletére a Gellért-

hegyen lángoló betűkkel volt olvasható a császári jelmondat: „Viribus unitis”.
220

 

A látogatás időtartamát több mint két hónaposra, június 5. és augusztus 10. közé 

tervezték, jelentőségét növelte, hogy 30 éve nem járt az uralkodó Pesten.
221

 A  program hosszabb 

pest-budai tartózkodással kezdődött. Ezekben a napokban Ferenc József számos audienciát adott 

és szinte minden nap részt vett hadgyakorlaton. Június 7-én a Nemzeti Színházban megnézte az 

Ilka, vagy a huszártoborzó című vígoperát,
222

 a díszelőadáson a hölgyek magyar díszruhában, 

felékszerezve jelentek meg. A színházlátogatást tűzijáték követte, amelyet a Lánchídról lőttek fel. 

Másnap a császár meglátogatta a József nádorról elnevezett árvaházat, a Josephinumot. Este 

rendezték a bált Albrecht főhercegnél. Június 9-én került sor a Gellért-hegyen épülő Citadella 

megtekintésére, este pedig ismét operát hallgatott az uralkodó, Donizetti Bájital című műve volt 

műsoron a budai városi színházban. Az előadást fáklyás felvonulás és szerenád követte, amelyet 

Ferenc József a kormányzói rezidenciaként szolgáló Sándor-palotából szemlélt meg.
223

 

A június 10-i úrnapi körmeneten a császár és kísérete a testőrök sorfala között vett 

részt.
224

 A processzió a Habsburg-uralkodók éves programjának állandó eleme volt, annak idején 

a császár szinte mindig Bécsben tartózkodott, ezért a budai körmeneten való császári részvétel 

kivételnek számított. A bécsi processzión az udvar egyetlen tagja sem vett részt, hiszen mind a 

testőröket, mind az udvari énekeseket és az ünnepségen résztvevő további személyeket Budára 

rendelték. A birodalmi fővárosban 1852-ben tisztán egyházi ünnepként tartották meg a 

körmenetet, az udvar részéről senki sem jelent meg.
225

 A budai felvonulás a résztvevők számát és 

a külsőségeket tekintve nem különbözött jelentősen a bécsitől. A látványos eseményen a császári 

udvar minden teljes pompájában, a lovagrendek és az egyház – díszes ornátust viselő – 

képviselőinek kíséretében vonult fel. 

A körmenetben résztvevők sorrendje a következőképpen alakult: 
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 Allerhöchstes Hoflager zu Ofen. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64 (1852) f. 49–

51. 
220

 Vagyis „Egyesült erővel”, ami a kormányzat céljaként megjelölt egységes birodalomra utal. 
221

 MH 1852. jún. 6. 1. (Hivatalos rész) 
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 Az operát Doppler Ferenc szerezte, ősbemutatója 1849 decemberében volt. USLU, 2009, 50. 
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 Allerhöchstes Hoflager zu Ofen. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64  1852. f. 53–56. 
224

 Allerhöchstes Hoflager zu Ofen. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 64  1852. f. 53–56. 
225

 A bécsi felvonuláson a baldachin mögött, ahol egyébként az uralkodó helye lett volna, nem mehetett semmilyen 

neves személyiség, hanem egy század gránátos következett. 
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Céhek és ipartestületek a szokásos rendben, 

kórházak, 

elemi iskolások, 

gimnazisták, 

szerzetesek, 

Pest és Buda összes plébániája, 

pesti magisztrátus és községtanács, 

budai magisztrátus és községtanács, 

a főhercegi személyzet, 

a cs. k. udvari énekesek, 

a Magyar Királyság nemessége, 

a cs. k. hivatalok: kereskedelmi, igazságszolgáltatási, pénzügyminisztérium, és a politikai 

hatóságok részéről, 

cs. k. udvari futárok, 

cs. k. asztalnokok, 

cs. k. kamarások, 

cs. k. titkos tanácsosok lámpásokkal, 

a cs. k. rendek lovagjai és Commandeur-rangú tagjai, 

a cs. k. rendek nagykeresztesei lánccal és lámpással, 

az Aranygyapjas rend lovagjai lánccal és lámpással, 

kanonokok égő gyertyákkal – mellettük a pesti egyetem rektora és dékánjai, előttük a 

pedellusok, 

püspökök – mellettük egy ceremóniamester és egy tiszt az égő gyertyával, 

mindkét oldalon az udvari őrség teljesít szolgálatot, 

a hercegprímás az asszisztáló egyháziakkal a baldachin alatt, cs. k. kamarások – mindkét 

oldalon hat-hat nemesifjú égő viaszfáklyákkal, 

a császári gárda a baldachinon belül, a darabont testőrség és testőr-csendőrség azon kívül 

teljesít szolgálatot, akárcsak a császár és a főhercegek mellett – gyalog  

közvetlenül a baldachin után a császár a rendek láncaival és a Mária Terézia-rend 

nagyszalagjával, 

a püspök az apostoli kereszttel jobb oldalon lépked,  
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a rendek dékánjai
226

: 

 Aranygyapjas rend: Apponyi Antal gróf, 

 Szent István-rend: Pálffy Fidél gróf, 

 Lipót-rend: Szécsen Miklós gróf, 

 Vaskorona-rend: Pálffy Alajos gróf, 

a darabont testőrség kapitánya és az első szárnysegéd alkotják a kíséretet, 

főhercegek főudvarmestereikkel vagy azok helyetteseivel, 

a császári gárda lovon, 

egy század gránátos zárta a menetet.
227

 

 

A körmenet utáni díszebéden a hercegprímás mellett 54 kanonok is részt vett. A délutánt 

Ferenc József sétalovaglással töltötte.
228

  

Az uralkodó látogatása alkalmából rendezett ünnepi eseményeknek a fogadó fél is 

megadta a módját, például hatvan fehérbe öltözött leány virágot szórt a császár elé a császár 

megérkezésekor hatvan fehérbe öltözött leány virágot szórt a császár elé, június a pesti elemi 

iskolákból a tanítók kíséretében kivonultak a tanulók, összesen 1500 iskolás.
229

  

Ferenc József pest-budai tartózkodása idején a birodalom politikai és katonai vezetői is 

látogatást tettek Magyarországon. Alexander Bach és Johann Kempen mellett Karl Ferdinand 

Buol-Schauenstein külügyminiszter, Alexander Baumgarten pénz- és kereskedelemügyi 

miniszter, illetve Anton Csorich altábornagy, Franz Schlick lovassági tábornok, Eugen 

Wratislaw, az első hadsereg parancsnoka, valamint Josip Jelačić horvát bán is Pest-Budára 

érkezett. A testvérvárosok kis időre uralkodói és kormányzati fővárossá váltak.
230

 Ferenc József 

budai tartózkodása idején naponta érkezett futár Bécsből a fontos aktákkal, amelyeket a bécsi 

hivataloknak délután 4 óráig kellett beküldeniük a császár katonai irodájába, ahol a küldeményt 

összecsomagolták.
231
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 A Mária Terézia- és a Ferenc József-rend képviselői nem jelentek meg. 
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 MH 1852. június 7. 1. (Fővárosi napló) 
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 SOMOGYI, 1989, 61. 
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 Abban az időszakban, amikor a császár nem Budán tartózkodott, hanem az ország valamelyik vidékén tett 

látogatást, csak minden másnap indították a futárt. – A császár katonai irodájának körlevele. Bécs, 1852. jún. 5. 

(Másolat)  HHStA, Hofarchive, OMeA, Akten Hauptreihe, rub. 65/1852. s.n. 
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Ferenc József hosszabb magyarországi tartózkodásra rendezkedett be Budán. Anyjának 

levélben számolt be élményeiről, sorai arról árulkodnak, hogy ő maga is tarthatott ettől az 

utazástól. A levél elején megkönnyebbülve ír szerencsés megérkezéséről, a továbbiakból pedig 

kiderül, hogy a látogatás első napján minden zökkenőmentesen zajlott, Ferenc Józsefben azonban 

még élénken éltek 1848–49 eseményei: 

 

„Az egész rendkívül szép, ünnepélyes és impozáns volt, és nagy volt a lelkesedés; de 

minden megelégedettségem ellenére még mindig arra gondoltam, hogy mindez három 

évvel ezelőtt ugyanígy történt Kossuth tiszteletére.”
232

 

 

A császár első benyomásai összességében pozitívak voltak, az 1848 előtti helyzethez 

képest „a külső mázat tekintve civilizáltabbnak és európaibbnak” látta az országot, köszönhetően 

Albrecht tevékenységének.
233

 A sajtó ugyancsak Ausztria civilizatórikus szerepét hangsúlyozta, 

emellett pedig a lapok a magyar nemzet már többször bizonyított áldozatkész és hűséges 

magatartását emelték ki. A Magyar Hírlap június 9-ei cikke külön felhívta a figyelmet arra, hogy 

számos külföldi, köztük „Anglia fiai” is szemtanúi lehettek a magyarok önkéntes hűségének és 

lelkesedésének.
234

 

Június 11-én kezdődött az országos körút első része, Ferenc József Cegléden keresztül 

Kecskemétre utazott.
235

 A császár szavaival élve „éljenzések közepette” indultak, és „hangos 

fogadtatás” várta őket.
236

 Az uralkodó vidéki utazása kapcsán ugyancsak fontos volt a lakosság 

tömeges megjelenésének kiemelése. Az érintett településeken a tudósítások szerint nemcsak a 

helyi lakosság gyűlt össze ünnepi öltözetben, hanem a környékbeliek is megjelentek. 

Június 14-én Ferenc József Pécskánál átkelt a Maroson, és a szomszédos 

koronatartomány, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság területére érkezett. Temesvárott, a 

tartomány székhelyén a terület kormányzója, Coronini gróf fogadta a császárt. Ferenc József 

három napot töltött a városban, ahol június 15-én jelentőségteljes aktusra került sor. Ferenc 
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József a császári katonák hősies küzdelméről emlékezett meg, amikor ezen a napon elhelyezte 

egy tervezett emlékmű alapkövét. Az ünnepi alkalom előkészítését alaposan bemutattuk az előző 

fejezetben, ezért most nem térünk ki a részletekre. Azt viszont hangsúlyozzuk, hogy az 

alapkőletétel, illetve a további temesvári programok, amelyek az 1849-ben lezajlott küzdelmeket 

idézték fel, fontos elemét képezték a császári utazáshoz kapcsolódó propagandának. 1848-49 

természetesen mindkét részről nagyon közeli élmény volt még 1852-ben. Hiába hangsúlyozta a 

sajtó az uralkodói kegyelmet és megbocsátást, Ferenc József útja során számos olyan eseményre 

került sor, amely „az engedetlen népet” múltbeli bűneire emlékeztette. A temesvári emlékmű 

alapkőletétele is ezek közé tartozott. 

A temesvári látogatás során a császári csapatok hősies helytállásáról való 

megemlékezésen túl természetesen a helyi sajátosságok is előtérbe kerültek, Ferenc József 

programjába ezért bekerült például a szerb pátriárka által celebrált misén való részvétel.
237

 

Mindemellett az olyan szokásos programok sem maradtak el, mint a színházlátogatás. A június 

15-én megtekintett a Kunok című opera ráadásul annyira megtetszett az uralkodónak, hogy 

másnap Albrecht főherceg értesítette budai helyettesét, Wengersky grófot, hogy Ferenc József 

Császár György művét Pesten is szeretné megnézni.
238

 

Temesvárról Nagyvárad felé vezetett tovább a császár útja, Ferenc József és kísérete 

Aradnál lépte át újra a magyar koronatartomány határát. Nagyvárad után Debrecen következett, 

ahonnan ismét Buda felé közeledett a császári menet. Az elsődleges cél mindenütt a helyőrség és 

az érintett erődítmények megszemlélése volt. Ferenc József egri bevonulásával kapcsolatban a 

Magyar Hírlap külön hangsúlyozta, hogy az uralkodó mellett mágnások lovagoltak, köztük 

Szapáry Gyula gróf, „ki pompás öltönyben mindenek szemét magára vonta.”
239

 Az ország 

bejárásának ebben a szakaszában látogatta meg a császár Jászberényt, ahol a jászok és a kunok 

főkapitánya fogadta őt.
240

 A jász és kun lakosságot különösen udvarhűnek tartották, a császár 

kíséretében utazó Speising is kiemelte, hogy a jászok és kunok a forradalmi időkben mindvégig 

hűek maradtak a dinasztiához.
241
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Az első körút után, amelynek során Ferenc József a pest-budai kerületet, a Vajdaságot és 

Bánságot, illetve a nagyváradi kerületet érintette, június 23. és 26. között rövid budai pihenő 

következett. Ezekben a napokban az uralkodó az államügyekkel foglalkozott és számos 

audienciát adott.  Ekkor fogadta Ferenc József a porosz király követeként Otto von Bismarck 

herceget, aki az osztrák császárral párhuzamosan egy hetet töltött el Magyarországon. A császár 

néhány napos budai tartózkodása idején sor került udvari ebédre és családi teázásra, illetve 

katonai szemlére és ünnepségre is. Ebben az időben ismételten Budára érkezett a bécsi 

miniszterek közül Alexander Bach és Buol-Schauenstein gróf.
242

 

A pihenőnapok után, június 26-án Ferenc József ismét útnak indult kíséretével. A második 

körút első állomása Székesfehérvár volt, majd az útvonal tovább a Dunántúlon, a soproni kerület 

felé vezetett tovább. A császár először dél felé utazott, Szekszárdot, Pécset és Kaposvárt érintve 

fordult azután észak felé. Június 29-én egy öt órás balatoni hajózásra is sor került. Ez a program 

úgyszólván hagyományos eleme volt azoknak a császári utaknak, amelyek erre a vidékre 

vezettek, amióta Festetics Pál gróf megszervezte az állandó hajójáratot.
243

 A hajóút Keszthelyről 

vezetett Füredre, ahonnan a magas rangú utazók kocsival utaztak tovább Veszprémbe, azután 

Győrbe a zirci, majd a pannonhalmi apátság érintésével.
244

 Nem maradt el a bábolnai ménes 

megtekintése sem, amelyet Ferenc József – István nádor tanácsára – 1847-ben is meglátogatott.
245

 

Ezt az útszakaszt egy komáromi kirándulás és egy Esztergomig tartó hajóút zárta. Esztergomban 

hálaadó istentiszteleten vett részt a császár, mielőtt ismét Budára érkezett volna július 2-án.
246

 

Az elkövetkező budai napok programja ugyancsak sűrű volt. Július 4-én az óbudai 

hajógyárban a császár jelenlétében a róla elnevezett hajót bocsátották vízre, másnap a Báthori 

Mária című Erkel-operát tekintette meg a császár.
247

 

Július 6-án Ferenc József Vácra látogatott, majd másnap Selmecbányára érkezett, ahol 

néhány napot töltött el.
248

 Július 9-én innen utazott Bécsbe, éjjel 2-kor ért Schönbrunnba, hogy 

látogatásával meglepje ott tartózkodó nagynénjét, a szász királynét. Délben családi ebéden vettek 
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részt, majd Ferenc József – öccse, Károly Lajos főherceg kíséretében – este fél 8-kor vonaton 

indult vissza Budára.
249

 

A következő napon szoboravatásra került sor Budán. Folytatva a Temesváron megkezdett 

sort, Ferenc József július 11-én ismét a császári csapatok hősies küzdelméről emlékezett meg 

abból az alkalomból, hogy 1849-ben a császári sereg ezen a napon vonult be ismét Budára. Az 

eredeti tervek szerint május 21-én került volna sor erre az ünnepségre, Heinrich Hentzi tábornok, 

Buda császári parancsnoka halálos megsebesülése évfordulóján.
250

 Azonban ez egyben a 

honvédsereg diadalának, Buda bevételének napja is volt, ezért lehetséges, hogy e miatt döntöttek 

a halasztás mellett.  

Az emlékmű leleplezése július 11-én reggel 8 órakor a Szent György – ettől kezdve 

Hentzi – téren ment végbe Ferenc József jelenlétében, valamint Jelaćič bán, Schlick lovassági 

tábornok és Wratislaw gróf, az első hadsereg parancsnoka részvételével.
251

 

A kis torony formájú emlékmű gótikus stílusban készült, középpontjában a haldokló, hős 

katona alakja állt, feje fölé angyal tartott babérkoszorút. Az építmény mellékalakjai a hitet, az 

éberséget, zászlóhoz való hűséget, igazságot, lovagiasságot és önfeláldozást szimbolizálták. A 

talapzaton volt olvasható a budai Vár védelmében elesett császári katonák, így Hentzi tábornok 

és Allnoch ezredes neve.
252

  

Nehezen lehetett feloldani az ambivalens érzéseket, amelyeket az okozott, hogy az 1849-

es események az egyik és a másik oldalon eltérő érzelmeket hívtak elő. A hivatalos sajtó 

megpróbálta átértelmezni, befogadhatóvá tenni az emlékmű felállítását: 

 

„[…] az emlékszobornak mai napon végbement felszentelése s leleplezése megengedi 

nekünk, hogy megváljunk ama kellemetlen érzelemtől, melyet azon áldozatokra 

visszatekintés gerjesztett keblünkben, kiknek halálán vásároltuk meg az annyira kivánatos 

jelen helyzetet. [...] [Őfelsége] tudta, miként kell az elhunytak megtisztelése által, 

bennünket a mindegyikünknek kimutatott körben, ama hűség és ragaszkodás utánzására 

buzdítani.”
253
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A lakosság azonban nem tudott megválni az emlékmű által felidézett kellemetlen 

érzésektől, és ez a későbbiekben az építmény folyamatos megrongálásában, meggyalázásában 

jutott kifejezésre.
254

  

A budai udvari szállásmesteri hivatal által a bécsi főudvarmesteri hivatalnak küldött 

távirati beszámoló szerint az uralkodó elégedett volt az emlékmű ünnepélyes felavatásával és az 

azt követő udvari díszebéd lefolyásával. A Budán tartózkodó udvari hivatalnokok és szolgálók 

számára pedig ez volt az utolsó nagy megpróbáltatás, ami után a személyzet nélkülözhető részét 

visszaküldték Bécsbe, a maradókra várt az összecsomagolás.
255

 Másnap az udvartartás budai 

személyzetéből elsőként két ajtónálló és 48 – az étkezésekhez kirendelt – szolgáló indult vissza 

vasúton, a többiek július 15-én hagyták el Budát. A budai palotát kiürítették, az is kérdéses volt, 

hogy a látogatás alkalmából felújított császári hálószoba faláról leszedjék-e a tapétát.
256

 

Az udvartartás távozása jelezte, hogy hamarosan az uralkodó is elhagyja Budát. A 

magyarországi látogatás még nem ért véget, de az utolsó szakasz után Ferenc József már nem tért 

vissza Pest-Budára.  

A következő, négy hetesre tervezett nagy körút július 13-án indult, amikor a császár 

hajóra ismét szállt. Erről az eseményről azokból a táviratokból is értesülhetünk, amelyeket 

naponta többször küldtek Budáról Bach belügyminiszternek és Kempen bárónak, a Legfőbb 

Rendőrhatóság vezetőjének.
257

 A táviratok röviden beszámoltak az aznapi eseményekről. Július 

12-én éjfélkor például arról tudósították a Kempent, hogy az uralkodó délelőtt audienciát adott, 

majd néhány nyilvános intézményt látogatott meg, este a magyar színházban megnézte az 

operaelőadás három felvonását, majd a budai és a pesti polgárság egy pompás fáklyás menetet 

tartott.
258

 Másnap ugyancsak távirati üzenetből tudhatta meg Kempen báró, hogy Ferenc József 

este 8 órakor az Albrecht hadigőzös fedélzetén megkezdte a déli utazást. Promontorig (ma: 

Budafok) két gőzös kísérte a császári hajót, fedélzetén a katonai és polgári elöljárókkal, valamint 
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a lakosság nagy tömegével. A távirat feladója azt is hozzátette a rövid beszámolóhoz, hogy a 

Duna mentén a házakat feldíszítették, és mindkét parton élénk „Éljen!”-kiáltásokkal üdvözölték 

az uralkodó hajóját.
259

 

Ferenc József tehát július 13-án hagyta el Budát, és kíséretével egészen Péterváradig 

(Újvidékkel szemben) hajózott. A péterváradi állomás lehetőséget kínált a török szultánnak arra, 

hogy küldöttség útján üdvözölje a császárt. A belgrádi várparancsnok, Kursid pasa 10 fős 

kísérettel jelent meg az osztrák uralkodó előtt, Szerbiából pedig Karagyorgyevics Sándor herceg 

24 fős küldöttség élén érkezett Péterváradra. A találkozók barátságos hangulatban zajlottak, róluk 

újabb táviratok számoltak be a bécsi katonai és rendőri vezetőknek.
260

 

A Katonai Határőrvidéken az útvonal Titelen és Zimonyon keresztül vezetett tovább 

Orsovára, majd Pancsovára, ahol igazán hangosan és katonásan fogadták Ferenc Józsefet, hiszen 

a kötelező ágyúlövéseken túl a városi tarackok is megszólaltak, illetve a Temesen horgonyzó 

hajók is lövéseket adtak le, mindezt pedig folyamatos harangzúgás kísérte.
261

 

Július 19-én – Karánsebesnél átlépve a tartományhatárt – Ferenc József ismét a Szerb 

Vajdaságba és Temesi Bánságba érkezett, ahol azonban akkor már csak Lugosra látogatott, és a 

rövid kitérő után július 20-án már az erdélyi koronatartomány területén folytatta az utazást. Az 

előkészületek során nagy körültekintést kívánó hegyi kirándulásra a nagyági éjszakai állomás 

után került sor. Ferenc József ezt a szakaszt Abrudbányáig részben kocsin, részben lovon tette 

meg. Abrudbányáról azután a császár és kisszámú kísérete Verespatakra és a detunátai 

bazalthegyekhez lovagolt, majd innen érkezett Zalatnára, ahova a kíséret nagy része más 

útvonalon jutott el. Zalatnától ismét kocsin folytatódott az út. A Nagyfejedelemség székhelyét, 

Nagyszebent 23-án érte el az uralkodó, előtte azonban Gyulafehérvárott egy újabb katonai 

emlékmű alapkövét tette le az 1849-ben elesett Losenau császári ezredesre emlékezve.
262

 

Ferenc József Nagyszebenben a tervezett két nap helyett – a júniusi változtatásnak 

megfelelően – öt napig tartózkodott. Látogatása első napján fogadta Stirbey György herceget, a 

szomszédos Havasalföld fejedelmének fiát. Az erdélyi székváros különleges programmal készült 

az uralkodó tiszteletére. Az itt élő nemzetiségek és társadalmi csoportok külön-külön vonultak 
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fel, elsőként a szász, a magyar, a román földművelők, aztán a cigányság, a román pásztornép és a 

szász „vegyesnép”, végül a nagyszebeni magyar iparosok és a szász iparosok. A felvonulást 

Bacchus-menet zárta, egy felkoszorúzott boroshordón ült Bacchus megszemélyesítője, akit egy 

szász, egy magyar, egy román és egy cigány szatír kísért.
263

 Az uralkodói látogatás alkalmából 

szervezett felvonulások közül bizonyára ez volt az egyik legkülönlegesebb. A császár további 

nagyszebeni programja azonban hasonló volt a szokásos városi programokhoz. Többek között sor 

került egy polgári kórház alapkövének letételére, és az ünnepi eseményhez kapcsolódva Ferenc 

József leiratot intézett Karl Schwarzenberg herceg kormányzóhoz, amelyben a kórház számára 

tett felajánlást.
264

 

Nagyszebent elhagyva a császári menet Brassó felé haladt tovább, Bécsben pedig 

elkezdtek készülni az uralkodó visszatérésére. Addig azonban még hosszú utat kellett megtennie 

Ferenc Józsefnek, hiszen csak ezután következett Erdély nagy része és hátra volt még Észak-

Magyarország. A Nagyfejedelemség jelentős városait augusztus 4-ig végigjárta a császár, majd 

Nagybányánál elhagyta a koronatartományt, és visszatért a Magyar Királyság területére, azon 

belül is a kassai kerületbe. Munkácson két napot töltöttek el a magas rangú utazók, és a második 

napon, augusztus 7-én medvevadászaton is részt vettek. A kíséret tagjai közül azonban nem 

mindenki tudta tartani a tempót az ifjú császárral, Albrecht főherceg megbetegedett Kassán,
265

 

ezért az utazás további szakaszáról táviratokból értesült.  

A magyarországi látogatást záró egy hónapos körút utolsóként a pozsonyi kerületet 

érintette, a kerület székhelyére való bevonulásról a pozsonyi katonai parancsnokság küldött 

táviratot a budai kormányzóságnak augusztus 13-án. A rövid beszámoló szerint a császár az előző 

napon éljenzések közepette vonult be a városba, és negyed 4-kor megszállt a prímási 

palotában.
266

 Augusztus 13-án Ferenc József megszemlélte a helyőrséget és néhány polgári 

intézményt, majd másnap Sopronon keresztül érkezett Bécsbe,
267

 ahol Magyarország és Erdély 

beutazása után ünnepélyesen fogadták. A pályaudvart feldíszítették, diadalívet emeltek és 

díszsátrat állítottak fel, ahol Ferenc József fogadhatta a város hódolatát. A diadalív két oldalán 

tribünöket építettek a diplomáciai testület, minisztériumok, további magas rangú tisztviselők és a 
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közönség részére. A polgármester üdvözölte a megérkező uralkodót, és kegyelmébe ajánlotta a 

várost. A Stephansdom előtt a hercegérsek rövid beszéddel köszöntötte a császárt, majd hálaadó 

istentiszteletet celebrált a székesegyházban. A mise után Ferenc József a Hofburgba hajtatott, 

ahol a főudvarmester fogadta. Este a bécsiek szerenáddal és kivilágítással ünnepelték a császárt, 

aki nyitott kocsiban meg is tekintett néhány külvárosi részt.
268

 

Július 15-én Ferenc József audienciát adott, majd 16-án utazott tovább Ischlbe, ahol a két 

nappal később születésnapját ünnepelte családja körében.
269

 

 

 

A szeptemberi hadgyakorlat 

 

 

Az 1850-es években Ferenc József két alkalommal vett részt olyan magyarországi 

hadgyakorlaton, amelyekre nem a több hónapos császári látogatások keretében került sor. Az első 

ilyen csapatszemle 1852. szeptember 14-e és 29-e között zajlott, vagyis közvetlenül a nyári 

magyarországi látogatás után. Az előzetes tervek szerint Ferenc József szeptember 14-én déli 12 

órakor indult különvonattal Bécsből, és este 7 és 8 között érkezett Pestre, majd 16-án az Ottingen 

hadosztály gyakorlatozása után költözött a táborba, ahol közel két hetet töltött el.
270

 

Ferenc József már uralkodása első éveiben gyakran vett részt – mintegy 

kikapcsolódásként is – csapatszemléken, ilyenkor a katonai táborban volt a szállása (Lustlager). 

Szokásos éves programjába pedig beépült az őszi „manőverutazás” (Manöverreise), amely már 

korábban – főként II. József és I. Ferenc uralkodása idején – hagyományossá vált. Az őszi körút 

keretében a császár egymás után több hadgyakorlaton vett részt a birodalom különböző 

tartományaiban. Ferenc József általában szeptemberben járta végig a kijelölt hadgyakorlatok 

helyszíneit, amelyek között a magyarországi és erdélyi manőverek 1867 kaptak nagyobb 

jelentőséget.  
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Az utazás a császár szemszögéből
271

 

 

 

A császárnak az utazással kapcsolatos benyomásait, tapasztalatait nehéz rekonstruálni, 

mivel Ferenc József – elődeitől eltérően – nem vezetett útinaplót. Anyjának írt levelei alapján 

azonban érdekes információkhoz juthatunk. Összesen kilenc levélről van szó, amelyek közül 

három Budán, a többi az utazás különböző állomásain született. Két levél között olykor majdnem 

két hét is eltelt, mivel a császárnak ritkán jutott ideje a levélírásra. Ilyenkor sem tudott hosszú 

beszámolókat készíteni, de azért igyekezett részleteket is megosztani anyjával, esetenként – a 

rendszeresen használt katonai formulát idézve – „alázatosan jelenteni”
272

 neki az események 

alakulását. A levelek legfontosabb célja érezhetően az volt, hogy megnyugtassa Zsófiát, aki 

aggódva figyelte fia magyarországi „turnéját”. 

Az első levél június 7-én született, és csupa jó hírt tartalmazott, bár Kossuth alakja is 

felmerült benne. Ferenc József a következő kifejezésekkel mutatta be megérkezését és 

fogadtatását: „emberek tömege”, „rettenetes kiáltozás”, „fenséges Lánchíd”, „a csapatok 

tisztelgése: nagyon jó”, „rendkívül szép, ünnepélyes, impozáns”. A rövid beszámolón túl többre 

nem is volt ideje a császárnak, mert kezdődött az aznapi hadgyakorlat. 

Hűvös fogadtatásról a császár leveleiben nem esik szó. Ferenc József hangos üdvözlésről, 

lovas parasztokról, a jászok és kunok 1200 fős bandériumáról, az utcákon éjszakáig táncoló 

népről ír. A napjait kitöltő programokat is felsorolja, megemlíti a színházi előadásokat, bálokat, 

szerenádokat, kivilágításokat, hadgyakorlatokat, amelyek akár hat és fél órás elfoglaltságot is 

jelentettek.  

A beszámolókból kiderül, hogy a fiatal uralkodó élvezte az utazással járó kalandos 

életmódot, megkedvelte a szabad életformát, és tetszett neki a számára egzotikus magyar táj. 

Ferenc József érdekesnek találta a Tiszát, a „sültmagyar”
273

 (stockungarisch) debreceni pusztát, 

elégedetten szemlélte a gazdag Bánát szép német falvait. Belgrád közelében a török világot is 
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megpillanthatta, amelyet festőinek titulált, ugyanakkor a Török Birodalmat a hanyatlás (Verfall) 

szóval jellemezte. 

Az utazás hosszú útvonala és a sűrű program bizonyára megviselte az utazókat, azonban a 

császár nem panaszkodik fáradtságra. Kezdetben zavarja a hőség, azonban anyja aggódó sorait 

olvasva, a későbbiekben igyekszik meggyőzni Zsófiát arról, hogy elviselhető a klíma. Vágyik 

már Ischlbe, erre szinte minden levelében utal, ugyanakkor kötelességtudóan belátja, hogy 

utazását egy rövid bécsi látogatás erejéig sem szakíthatja meg, hiszen mindenütt várják az 

útitervben megadott időpontokban.  

Vadászszenvedélyének viszont Magyarországon sem tud ellenállni. A sok hivatalos 

elfoglaltság mellett jut idő egy-egy róka- vagy medvevadászatra, olykor pedig csak úgy, a hajóról 

lövöldöznek a közelben lévő madarakra a magas rangú utasok.  

A levelek alapján az utazás atmoszféráját, az utazók hangulatát a jó kedv és a vidámság 

jellemezte, legalábbis erre utalnak azok a felidézett pillanatok, amikor Ferenc József nem a 

nyilvánosság előtt szerepelt, hanem szárnysegédei körében, kikapcsolódással töltötte idejét.  

Úsztak a Dunában, tüzet raktak, egész éjjel nem aludtak, citeraszóval, dohányzással és 

útiélmények mesélésével múlatták az időt – miközben Albrecht főherceg a nagy lárma ellenére a 

szomszédos kabinban aludt. 

A leveleket olvasva a szigorúan kötelességtudó császár alakja mellett egy vicceket 

kedvelő, az eseményeket humorosan szemlélő fiatalember képe is kibontakozik. A 

hercegprímással kapcsolatban például a szórakoztató esztergomi udvari ebéd hagyott mélyebb 

nyomot Ferenc Józsefben. A pannonhalmi apát pedig beszédével tette emlékezetessé 

találkozásukat, amelyet hallgatva a császárnak nagy önuralomra volt szüksége. A déli 

határvidéken kisebb kalandba is bocsátkozott, inkognitóban látogatta meg az új-orsovai török 

erődöt.  

Az államügyekre csak az erdélyi utazásról szóló részben utal a császár. Ezen a szakaszon 

feltehetően különösen nagyszámban érkeztek akták Bécsből, ezek elintézése pedig sok időt 

igényelt. Ferenc József a körülményektől függetlenül, ebben az időszakban is arról számolt be 

anyjának, hogy nagyon jól érzi magát, és örömmel tapasztalja, hogy akár egy fárasztó hadjáratra 

is képes lenne. 

A tartományok vezetőinek kijárt a dicséret, nemcsak Albrecht, hanem Coronini gróf neve 

is felmerült ebben az összefüggésben. Gergely András kifejezésével élve még a „kuruc gócnak” 
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számító Debrecennel kapcsolatban is pozitív volt a császár véleménye, úgy látta, hogy az 

emberek jó érzületűek, a nemesség pedig szorgalmas. Rossz élményeket nem is tartalmaznak a 

levelek, Ferenc József csak két kisebb balesetről számol be, mindkét esetben kocsi borult fel 

utasaival, de senkinek sem esett baja. 

Az 1852-es utazás valóban felért egy hadjárattal is, bár Ferenc József leveleiben az út 

egy-egy szakaszát inkább kirándulásnak, az egész utat turnénak nevezi. Az út vége felé viszont – 

vágyakozva az ischli pihenés után – már két és fél hónapos cigányéletről (Herumzigeunern) ír.  

A császár tehát teljesítette a két és fél hónapos „hadjáratot”. Bizonyára tisztában volt 

azzal, hogy az alapos előkészületeknek köszönhetően a magyarországi állapotoknak csak a 

„mázát” láthatta, a hivatalnokok áldozatos munkájából kifolyólag főként éljenzéssel fogadta őt a 

lakosság. Korábbi tapasztalatai alapján tudta, hogy a magyarokat könnyű fellelkesíteni, azonban 

hamarosan azt is be kellett látnia, hogy kormányozni sokkal nehezebb őket.
274

 

 

 

Az utazás a császár szárnysegéde és Bismarck szemszögéből 

 

 

Ferenc József egyik szárnysegédje, aki elkísérte a császárt erre az útra, 

visszaemlékezéseiben hasonlóan kalandosnak írja le az 1852-es utazást, amelynek során egész 

Magyarországot bejárták. A szárnysegéd szerint a császár célja az volt, hogy lehetőség szerint 

saját maga gyógyítsa be a forradalom sebeit. Ebből a leírásból is kiderül, hogy a császár 

nagyszámú kísérettel utazott, akik között jelen volt Esterházy Miklós herceg is. A herceget – mint 

első magyar főurat – felkérték az utazáson való részvételre, mert Bécsben úgy gondolták, hogy a 

neki van a legnagyobb befolyása Magyarországon.
275

 

A szárnysegéd szerint az utazás nagyon megerőltető volt, hiszen két hónapon keresztül 

folytonosan úton voltak. Minden napra jutott audiencia, díszebéd, akár 60–80 főre, ünnepélyes 

bevonulás, esti kivilágítás, olykor éljenzések, máskor jeges fogadtatás mellett. Az adjutáns 

bevallása szerint például Szombathelyen hűvösen fogadták az uralkodót, mert itt Kossuthnak sok 
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híve volt. Nem meglepő, ha a császár környezete merénylettől tartott. A szárnysegédeknek 

különösen a császárt közvetlenül körülvevő emberekre kellett figyelniük.
276

 

A nehézségektől eltekintve az adjutáns nagyon érdekesnek találta az utazást, hiszen 

minden helység ünneplőbe öltözött, a bányákat kivilágították. Feledhetetlen maradt számára a 

kivilágított Pest-Buda is. Nagy élményt jelentett a dunai hajózás Budától Báziásig (ma: Baziaş, 

Románia), amelynek során Ferenc József, aki szenvedélyes úszó volt, többször is fejest ugrott a 

vízbe. Erdélyben két napig lovagoltak a hegyek között, és medvevadászatra is sor került, 

akárcsak Észak-Magyarországon.
277

 

A császár közvetlen környezetéhez tartozó, végsőkig lojális szárnysegéd beszámolója úgy 

mutatja be a látogatást, hogy egy fiatal, energikus és elszánt császár utazta be 1852-ben a 

Magyarországot bízva abban, hogy személyes megjelenése erejével változtatni tud az országban 

uralkodó negatív közhangulaton.  

 

Az utazás ismertetése során már utaltunk rá, hogy Ferenc Józseffel egy időben Otto von 

Bismarck is Magyarországon töltött egy hetet. A diplomata a megbetegedett bécsi porosz követet 

helyettesítette,
278

 1852. június 8-án foglalta el új állomáshelyét a császárvárosban.
279

 

IV. Frigyes Vilmos porosz királytól kapott egy megbízólevelet, amely Ferenc Józsefnek 

szólt, aki ekkor már Pest-Budán tartózkodott, tehát Bismarcknak is útra kellett kelnie, hogy minél 

előbb teljesíthesse küldetését.
280

 A 37 éves diplomata Magyarországról és Erdélyről már 

korábban is szerzett ismereteket Jósika Sámuel bárótól, akit Karlsbadban ismert meg. A báró 

beszámolói bizonyára érdeklődést ébresztettek Bismarckban a két terület, és főként az Alföldön 

garázdálkodó betyárok iránt.
281

 

A porosz követ menetrendszerinti gőzhajóval érkezett Bécsből Pest-Budára, és a 

palotában kapott szállást. Feleségének írt első levele arról tanúskodik, hogy „az igen keleten 

fekvő, szépséges világ” hamar megnyerte tetszését. Arról is értesült, hogy Ferenc József igen 
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korán – öt órakor – kel, amihez neki is – mint udvaroncnak – alkalmazkodnia kell.
282

 Bismarck a 

táj szépsége mellett felfigyelt a különböző embercsoportokra, vad arcokra „bajszosan, hosszú 

hajjal, izgatott fekete szemekkel.”
283

 A Szépjuhászné területén rendezett népünnepélyen 

személyesen élhette át mekkora tömeget vonz a császár személyes jelenléte. A porosz diplomata 

egy romantikus operajelenthez hasonlította az ünnepélyt, amelyben azonban sok volt a kontraszt:  

 

„Valami népünnepély ezreket csalt ide, akik a közibük vegyülő császárt viharos »eljen« 

(evviva) kiáltásokkal vették körül; csárdást és valcert táncoltak, énekeltek és muzsikáltak, 

felkapaszkodtak a fákra és az udvari urak körül tolongtak. A pázsitos hegyoldalon egy 

körülbelül húsz személyes vacsora-asztalt állítottak fel, amelynek csupán egyik oldalát 

terítették meg, a többi szabad kilátást engedett az erdőre, a Várra, a városra és a vidékre. 

Fölöttünk magas bükkök, az ágakon mászkáló magyarokkal, mögöttünk a közvetlen 

közelben egymást taszigáló és nyomakodó emberek tömege, távolabb énekszóval 

váltakozó kürtmuzsika, vad cigánymelódiák.”
284

 

 

Bismarck az 1849-es budai eseményekről is értesült méghozzá igen jó forrásból, 

Windischgrätz herceg egyik fia
285

 mesélte el neki a három évvel korábbi ostrom eseményeit és 

Hentzi tábornok halálát.
286

 Később Bismarck arról is tudomást szerzett, hogy Ferenc József július 

11-én avatja majd fel a tábornok emlékművét.
287

 

A porosz követ nemcsak Pest-Budán tartózkodott az alatt az egy hét alatt, amelyet 

Magyarországon töltött, tett egy kirándulást Szolnokra is. Ekkor ismerkedett meg a magyar 

pusztával, amelyet igen festőien írt le feleségének. Az utat Szolnokig szalmazsákos társzekéren 

tette meg, amelyet ulánusok kísértek, ugyanis nem engedték, hogy kíséret nélkül utazzon, mert a 

hatóságok betyártámadástól tartottak. Bismarck szívesen megnézte volna magának ezeket a 

haramiákat, de azért a pénzét – óvatosságból – inkább nem vitte magával az útra.
 288

 Végül nem 

találkozott betyárokkal, de beszámolt róla, hogy a nem sokkal utána utazó kocsikaravánt támadás 

érte. A porosz diplomatában romantikus kép élt a betyárokról, úgy gondolta, hogy az útonállók 
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nem veszik el az utazók teljes vagyonát, hanem azok szociális helyzete alapján követelnek egy 

összeget. Ahogyan ő fogalmaz: „Olyan haramiák tehát, akikkel lehet beszélni.”
289

 

Bismarck rövid látogatása alatt a fővárosokon kívül tehát Szolnokon, illetve Kecskeméten 

is járt. Mindkét települést faluként írta le, Kecskemétet a kövezetlen utcák és falusias házak miatt, 

Szolnokot pedig a lakosság alacsony száma okán, de hozzátette, hogy van vasút- és 

gőzhajóállomása. A települések lakóit nagyon egzotikusnak találta, különösen megfogta az 

asszonyok ruhái által keltett színes látvány.
290

 

Bismarck természetesen beszámolt IV. Frigyes Vilmosnak a budai audienciáról, amelynek 

során Ferenc József kitért saját magyarországi látogatására, a lakosság részéről az ország keleti 

részén tapasztalt ragaszkodásra, illetve a különleges lovas csapatokra, amelyek őt kísérték. A 

diplomata uralkodójának is leírta a Szépjuhásznénál lezajlott ünnepséget, amelynek során a 

lakosság gyakran annyira körbevette Ferenc Józsefet, hogy kísérete nem tudott a közelében 

maradni.
291

 

Bismarck összességében csak néhány részletet ismert meg Magyarországból, amelyek 

alapján feltehetően a már előzetesen elképzelt romantikus kép erősödött meg benne az egzotikus 

tájról és a keleties lakosságról. Célja nem is az ország valódi megismerése volt, a látogatás 

csupán diplomáciai küldetésének hozadéka volt, amelyre ugyanakkor szívesen vállalkozott. 

Levelei alapján jó élményként maradtak meg benne a magyarországi napok, sok esetben 

ugyanazokra a részletekre figyelt fel, amelyek Ferenc József tetszését is elnyerték, így a puszta 

különös látványára, a vad- és háziállatok sokaságára, a különböző nemzetiségek nyüzsgésére.
292

 

A magyarországi kitérő a diplomata számára is hasonló élményt jelenhetett, mint a fiatal 

császár számára, hiszen néhány napra lehetővé tette a „kalandozást”, a mindennapi rutintól való 

eltérést. Ferenc Józsefhez hasonlóan Bismarck is úszott a Dunában és a Tiszában, élvezte a 

cigányzenét, megkóstolta a halpaprikást.
293

 A magyarokról pozitív vélemény alakult ki benne, 

úgy gondolta, hogy „ez egy nagyon különös nép”, de tetszik neki.
294

 A magyarországi látogatásról 
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azonban élete végén készített művében (Gedanken und Erinnerungen) már nem tesz említést, az 

1852-es bécsi küldetésnek csak a politikai vetületét vázolja fel.
295

 

 

 

Felmerült problémák 

 

 

Az utazás során több probléma is felmerült, amelyek bemutatása rávilágít a hatóságok 

azon igyekezetére, hogy a császári körút idején mind az érintett tartományokban, mind a 

birodalom többi részében megfelelően kezeljék az utazást, a községek előírásos szerint 

felkészüljenek, a bel- és külföldi közvélemény a sajtó segítségével a legkedvezőbb képet kapja, 

és ezt a kedvező képet semmilyen incidens ne zavarja meg. Az erőfeszítések ellenére 

bekövetkeztek kellemetlen események. A levéltári források között három olyan esetet találtunk, 

amelyeket érdemesnek tartunk részletesebb vizsgálat céljaira. 

 

A maklári trikolór
296

 

 

Az első esetben Maklár faluban okozott bonyodalmat a nem megfelelő díszítés, 

pontosabban a zászlók szabálytalan kitűzése. Az egri járás főszolgabírója 1852. június 9-én 

leiratban közölte Maklár város bírójával, hogy a császár június 20-i átutazására egy diadalkaput 

kell felállítani a legalkalmasabb helyen, azaz a falu elején vagy közepén. A kaput zöld gallyakkal, 

kerti és mezei virágokkal, tetején pedig zászlóval kell díszíteni az alábbiak szerint: egy fekete-

sárga kerül középre, egy piros-fehér jobbra és egy piros-fehér-zöld balra, vagy két zászló esetén 

jobbról a császári, balról a nemzeti lobogóval.
297

 Az utasítás azt is tartalmazta, hogy az egész 

község népe jelenjen meg ünnepélyesen öltözve a kijelölt helyszínen, kalapjukat égnek emelve 

éljenzésekkel és örömrivalgással üdvözöljék a császárt, és amíg az uralkodó a helységet el nem 

hagyja, harangzúgással is kísérjék. 
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A császári látogatás másnapján, június 21-én Augusz Antal, a budai kerület főispánja 

gyöngyösi keltezéssel vizsgálatot rendelt el a nemzeti lobogó kitűzése ügyében. Ennek 

következtében néhány nappal később az egri járás főszolgabírója jelentette Heves vármegye 

főnökének, hogy az uralkodó átutazásakor Makláron a templom tornyán csak a háromszínű 

lobogó volt kitűzve, ezért szigorú nyomozást indított az ügyben. Elsőként a plébánost hallgatták 

ki, aki a mellékelt írásbeli vallomás szerint nem tudott a lobogó kitűzéséről. Pálma Pál plébános, 

egyben patai főesperes, azt vallotta, hogy a zászlót azok tűzték ki, akik a diadalívet is állították, 

vagyis véleménye szerint a helybeli elöljáróság tűzette azt ki. A díszítés és a zászló kihelyezése 

június 19-én történt, a plébános azonban 20-án a sekrestyén át ment a templomba, ezért nem 

láthatta a homlokzatot, ahol a trikolór lobogott. 21-én reggel pedig a harangozóval együtt vették 

le a zászlót, mivel a torony kulcsát mindig a harangozó őrzi. 

A járási főszolgabíró, Góth Rafael további tanúkat hallgatott ki, így az elöljáróságot és 

Forgó Ferencz 70 éves harangozót. A maklári jegyző, Tóth János, a segédjét, Hejnemann Alajost 

bízta meg az egész díszlet elkészítésével. Hejnemann ezzel kapcsolatban azt vallotta, hogy „többi 

közt az együgyű, pórias harangozó, Forgó Ferencz által felszólíttatott, hogy vásárolna a templom 

tornyára is zászlót.” Ezt a tényt Forgó Ferenc megerősítette. Hejnemann tehát Egerben 

„önhatározatilag” négy zászlót vásárolt: egy fekete-sárgát, 1 piros-fehéret és 2 piros-fehér-zöldet. 

Az első hármat szabályszerűen kitűzette a diadalívre, a negyediket pedig a toronyra. A jegyző 

segédje ugyanakkor azt is elismerte, hogy senkitől nem kapott erre utasítást, és azzal 

mentegetőzött, hogy „ő a toronyra kitűzött zászlóban egyedül Ő Cs. Kir. Felsége érkezése eránti 

ünnepély kifejezését vélte eszközölni.” Azt is hozzátette, hogy természetesen sem ő, sem pedig a 

község bírája és jegyzője nem gondoltak arra, hogy ez demonstrációnak számít, ráadásul a zászlót 

látta az akkor ott keresztül utazó egri csendőrkapitány is, és a lelkész sem szólt ellene semmit. 

A vizsgálat során fontos szerepet kapott a főszolgabíró már bemutatott rendelete, amely 

Maklárnak és a többi helységnek szólt, és amelyben szerepelt, hogy egyedül a diadalíveken 

engedélyeztetett a zászlók használata úgy, hogy a fekete-sárga lobogó a legfőbb helyre kerüljön. 

Június 26-án Heves megye főnöke, Sütő János továbbította a budai kerületi főispánnak a 

vizsgálat eredményét azzal a megjegyzéssel, „hogy ezen lobogónak kifüggesztése nem valami 

polyticai demonstratio hanem egyedül a’ lobogók színének polyticai jelentőségbeni járatlanság 

és tudatlanságból történt.” 
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Az eset végül a pest-budai kerületi főispánságtól eljutott Albrecht főherceg 

szárnysegédjéhez, Jacob von Parothoz is, a vizsgálat során keletkezett dokumentumokat július 3-i 

keltezéssel küldték át Budára. Az ügy kimenetelét nem ismerjük, azonban valószínűleg legfeljebb 

szigorú figyelmeztetés lehetett az érintett hivatalnokok büntetése, az eset közvetlen 

következményeként nem bocsájtották el őket hivatalukból.
298

 

 

Az esztergomi főszolgabíró esete
299

 

 

Az esztergomi eset sokkal bonyolultabb volt, mint a maklári, mert itt két magasabb rangú 

tisztviselő tevékenységét kellett kivizsgálni a császár július 2-i esztergomi látogatása után. Az 

eredeti vádak szerint Jagasits Sándor megyefőnök a lakosságot erőszakos intézkedésekkel 

kényszerítette az uralkodó fogadására, Reviczky Károly esztergomi járási biztos – vagy másként 

főszolgabíró – pedig hasonló okokból túlzó és önkényes módon járt el. 

Az esetek kivizsgálására a budai kormányzóság szeptember 14-i utasításának megfelelően 

október elején kéttagú bizottságot küldtek Esztergomba, amelynek vezetője Georg Friedrich 

helytartósági tanácsos, másik tagja pedig Mülhens csendőr alezredes volt.  

Jagasits megyefőnök esetében könnyen igazolható volt a vádak alaptalansága, hiszen ő 

mint megyefőnök rendeleteit a kerületi szerveken keresztül közölte lakossággal, vagyis nem 

érintkezett velük közvetlenül, ezért az a vád, hogy Jagasits a népet parancsoló hangnemben 

szólította volna fel a hódolat bemutatására, és az ellenállókat pálcával fenyegette volna meg, 

alaptalannak bizonyult. Ugyanakkor egy – feltehetően a megyefőnökség által kibocsátott – 

felhívás arról árulkodik, hogy a megyei elöljáróság igen éles hangnemben utasította Esztergom 

megye községeit az együttműködésre. 

Az utasítás nem igazolta a Jagasits ellen felmerült gyanút, ráadásul huszonhárom község 

megnyugtató igazolást adott arról, hogy a lakosok önként jelentek meg az uralkodó esztergomi 

fogadásán. Az igazolásokban foglaltakat ráadásul a községi elöljárók a kiküldött bizottság előtt 

megerősítették. A vizsgálat vezetője azt is tisztázta, hogy Jagasits szóbeli utasításaiban éppen arra 
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szólított fel, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a községekkel szemben. A megyefőnök tehát 

mentesült a vádak alól, sőt a hírnevén esett csorba miatt elégtételre is számíthatott.  

Reviczky főszolgabíró esete azonban nem volt ilyen egyszerű, ráadásul az eredeti vád 

mellett újabb és újabb panaszok merültek fel tevékenységével kapcsolatban. A kiküldött bizottság 

tagjai ezeket a panaszokat is kivizsgálták.  

A kiküldött bizottság által összegyűjtött anyagok alapján az első panasz már a császári 

látogatás előkészítése során felmerült Reviczky ellen. A hatáskör túllépésének gyanújához az 

alapot feltehetően az a levél adta, amelyet Reviczky írt a kesztölci plébánosnak. A főszolgabíró 

ugyanis kemény hangon tette felelőssé a tiszteletest a nép július 2-i esztergomi megjelenéséért, 

miután a kesztölci jegyzőtől megtudta, miszerint a plébános megtiltotta a lakosoknak, hogy addig 

elhagyják a falut, amíg misét nem hallgatnak. A konfliktus az időzítésben rejlett, ha ugyanis a 

lakosok részt vettek volna a 7 órás misén, akkor elkéstek volna Esztergomból, és nem tudták 

volna „bemutatni hódolatukat” az uralkodónak. A jegyző elmondása szerint a tiszteletes ráadásul 

gyalázta a hivatalnokokat, amiért nem értik a kormány rendeleteit, panaszolta „birkái” 

megadóztatását, és fenyegetőzött, hogy gondoskodik arról, hogy Reviczkyt máshová helyezzék 

át. A vallomás szerint a pap fügét mutatva mondta: „ezt parancsol nekem a főszolgabíró.” 

Az ügybe Scitovszky János hercegprímás is beavatkozott. Június 24-én kelt levelében 

felszólította Reviczkyt, hogy szolgáltasson elégtételt a kesztölci plébános számára. Az eset 

tisztázása érdekében Reviczky augusztus 4-i dátummal írásbeli nyilatkozatot tett, amelyben 

hangsúlyozta, hogy a kesztölci plébános kivételével az érintettek a legnagyobb készséggel 

fogadták az intézkedéseit, Piszkén még az ilyenkor szokásos Boldogságos Szűz Mária Sarló 

Boldogasszony ünnepét is egy héttel későbbre halasztották. A főszolgabíró nyilatkozatában 

tagadta, hogy berendelte volna az embereket, és hozzátette, hogy csupán a rend fenntartása 

érdekében jelöltek ki egy helyet és időpontot az érkezők számára. 

Az uralkodó megérkezésére való felkészülés folyamán történt a másik eset is, amelyik 

bekerült a vizsgálatba. Reviczky és Schikulszky gyógyszerész között keletkezett ellentét annak 

kapcsán, hogy a házak előtti járdát a háztulajdonosnak kell tisztíttatnia, és virágokkal vagy 

zászlókkal díszítenie, amit azonban a patikus megtagadott, ezért egy hajdú bevitte a 

megyeházára, ahol sikerült tisztázni az ügyet, és a gyógyszerész nyugodtan távozott. A 

gyógyszerész vallomásából is az derült ki, hogy a konfliktus kézfogással végződött. A városban 

ennek ellenére elterjedt, hogy Schikulszkyt letartóztatták. 



107 

 

A levéltári források alapján világos, hogy 1852. július 2-án, a császári látogatás napján a 

főszolgabírónak igen sok dolga akadt, és a rend fenntartása érdekében sokszor gyorsan kellett 

döntenie, illetve hatékony, de egyben erőszakos eszközökhöz nyúlnia. Erre vonatkozott Koroncsy 

molnármester panasza is, akinek a feleségét azért vitték be, mert nyilvánosan szidta a megyei 

hajdúkat azon a napon, amikor Ferenc Józsefet várták. A molnár vallomása szerint az ünnepi 

menethez csatlakozó feleségét a hajdúk erőszakosan próbálták felzárkóztatni, mire az asszony 

megfenyegette őket, akik ezután bekísérték a nőt a megyeházára. A férj hiába próbálta elérni, 

hogy kiengedjék az asszonyt, erre csak este 9-kor került sor. A tanúvallomások alapján az a vád 

nem igazolódott, hogy Reviczky a kardjával megfenyegette volna a molnárt, viszont az 

nyilvánvalóvá vált, hogy az ügyet az aznap történt, nagyobb horderejű események miatt nem 

tudták azonnal kivizsgálni. 

Ezen a napon ugyanis egy bonyodalom foglalta le a főszolgabírót. Az uralkodó fogadását 

általában népünnepély is kísérte, amelyen az üdvözlésére érkezett lakosság ingyen ételt és italt 

kaphatott. Esztergomban néhány úr bort és sört ajánlott fel, hogy a környékbeli községekből 

érkezőket a császár távozása után megvendégeljék. A hordókat Reviczky a Felső vagy 

Kutyaszorító Szigeten őriztette. Néhány nagyvárosi (Esztergom déli része) lakos azonban – 

ahelyett, hogy az ünneplő tömeghez csatlakozott volna – csónakokkal átkelt a Dunán, és 

felbontotta a hordókat. A bor nagy részét megitták, a többit hazavitték vagy eladták. 

A július 4-én Reviczky által lefolytatott a vizsgálat alapján kiderült, hogy a vádlottak 

elmulasztották bemutatni hódolatukat az uralkodónak, ehelyett „megrögzött gonoszságokkal 

párosult negédes pajkossággal” követték el tettüket. A főszolgabíró az okozott károkat 

figyelembe véve hozta meg az ítéleteket, amelyek enyhe fenyítésre, néhány napi börtönre, illetve 

az elhordott bor és a megrongált hordó árának megtérítésre terjedtek. 

Az ügy azonban ezzel nem zárult le, ugyanis egy helybeli csendőr-főhadnagy azzal 

vádolta meg Reviczkyt, hogy túllépte a hatáskörét a Kutyaszorító Szigeten történt rendbontás 

elleni intézkedés során. Az esetet ezért októberben ismét kivizsgálták, és ekkor a főszolgabíró 

vallomását is rögzítették. Reviczky elmondta, hogy az összegyűlt lakosság felfrissítésére szánta a 

bort, ezért őriztette, azonban a nap folyamán megtudta, hogy néhány esztergomi polgár engedély 

nélkül feltörte a hordókat. A főszolgabíró egy hajdút küldött a helyszínre, aki reggel 9 körül 

jelentette, hogy a rendbontók elűzték az őröket, és megitták a bort.  
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A főszolgabíró ebben az időben az ünnepi eseménnyel volt elfoglalva, már felállította a 

csendőrséget a császár fogadására, ezért nem tudott intézkedni. Este 7–8 körül, amikor vége volt 

az ünnepségeknek, a fáradt és szomjas néppel (2000 fő) a helyszínre sietett, és látta, hogy tényleg 

elfogyott a bor. A garázdálkodók körülbelül százan voltak, akiknek nem volt elég, hogy részegre 

itták magukat, még haza is vittek a borból. Szóval nem sikerült rendet teremteni közöttük, ezért 

Reviczky előhúzta a kardját, de csak a penge lapját használta. Ez már hatásos volt. A 

főszolgabíró tagadta, hogy bárkit bántott volna. A további tanúk kihallgatása alapján sem 

tisztázható, hogy Reviczky milyen módon használta a kardját rendteremtésre, esetleg bárkit 

megsebesített vagy belökött volna a Dunába. Azonban az világossá vált, hogy a helyzet annyira 

elmérgesedhetett a Kutyaszorító Szigeten, hogy a főszolgabírónak mindenképpen olyan eszközt 

kellett találnia, amellyel gyorsan rendet teremthetett. 

A kiküldött bizottság a vizsgálat után jelentést készített, azonban a két vizsgálóbiztos 

véleménye nem egyezett, ezért a jelentéstétel során még bonyodalmak adódtak. Friedrich 

helytartósági tanácsos lezártnak tekintette az ügyet, október 11-i keltezésű beszámolójában 

tisztázta a Jagasits elleni vádak alaptalanságát, illetve részletesen bemutatta a Reviczky ellen 

felmerült panaszok kivizsgálását. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a Schikulszky- és a 

Korencsy-ügy azért került be a jegyzőkönyvekbe, mert Mülhens alezredes a vizsgálat folyamán 

újabb vádemelésekkel hozakodott elő Reviczky ellen. Ezek a vádak ugyan kívül estek Friedrich 

megbízatásán, de mivel összefüggtek az adott üggyel, megvizsgálta őket. Jelentését azzal zárta, 

hogy Reviczky a kesztölci plébánossal szembeni nem megfelelő eljárásért komoly megrovást 

érdemel, egyebet nem. A Mülhens alezredessel való nézeteltérés kapcsán pedig hangsúlyozta, 

hogy az alezredes nyomást gyakorolt rá, hogy kezdjék el újra a vizsgálatot a Reviczkyvel 

szemben felmerült vádak ügyében, azonban a tanácsos nem volt hajlandó tovább folytatni a 

vizsgálatot, és külön jelentést készített. Friedrich azt is leszögezte, hogy amennyiben folytatják a 

vizsgálatot, ő nem vesz részt benne, mert éppen helyettesíti a kerületi főispánt.
300

 

A vizsgálattal kapcsolatban Jagasits megyefőnök már október 3-án elkészített egy 

beszámolót, amelyet egyenesen Augusz Antal, kerületi főispánnak küldött. Jagasits véleménye 
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 Az esztergomi eset kapcsán felmerült – a csendőrség és a polgári hivatalok közötti – ellentét valószínűleg nem 
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intézkedett, és kérte a kormányzót, hogy a csendőrség részéről is történjenek lépések. A kassai kerületi főispán 

jelentése, Kassa, 1852. okt. 14. (Bereg-Ugocsa, Máramaros megye) MOL D 44 2. d. 1852:2996.  
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megegyezett Friedrichével. A megyefőnök jelentése szerint a vizsgálat a legnagyobb szigorral, 

pártatlanul folyt, a vád, miszerint a császár valóban szívélyes esztergomi fogadtatása a megyei 

hivatalok erőszakoskodásainak lett volna köszönhető, puszta rágalomnak bizonyult. Jagasits 

hangsúlyozta az örömmel éljenző nép önkéntes beáramlását a városba, és hozzátette, hogy a 

hivatalos vizsgálat miatt támadások érték a lakosság részéről. Egyúttal megnevezte Mülhens 

alezredest, mint aki a valótlan vádakat felsőbb szintre továbbította. 

A csendőrség által október 14-én készített véleményből – amelyhez Friedrich jelentését 

csatolták – kiderül, hogy miért csak októberben vizsgálták ki az ügyet. Eszerint a halasztás oka az 

volt, hogy Jagasits szabadságon volt. Azonban nem lett volna szükséges a halasztás, mert a 

vizsgálat nem Jagasits, hanem a szolgabíró ellen folyt. A csendőrség előterjesztése arra is kitért, 

hogy a pesti-budai kerületi főispán és Friedrich láthatóan már előzetesen úgy vélték, hogy a 

csendőrségi feljelentés alaptalan, és a szolgabíró törvényesen járt el. Ennek szellemében folyt le a 

vizsgálat, ami nem volt pártatlan. Jagasits és Reviczky szerint azonban éppen Mülhens alezredes 

volt elfogult. Az összetűzések következtében Friedrich külön jelentést készített, amelyre Mülhens 

szerette volna ráírni a megjegyzéseit, de a tanácsos megakadályozta ebben. A csendőrség újabb 

vizsgálatot javasolt, amelynek lefolytatására magyarul is tudó hadbírójukat ajánlotta.  

A jelentés a különböző véleményekkel először a katonai parancsnoksághoz került, 

ahonnan október 22-én megjegyzésekkel ellátva küldték meg a kormányzóságnak. A Friedrich 

által készített vizsgálati jelentést a parancsnokság alaposnak, teljesnek és kimerítőnek találta, és 

osztotta azt a véleményt, hogy a megyefőnökkel szembeni vádak megalapozatlanok voltak, a 

főszolgabíró elleniek is, kivéve a kesztölci plébános megfenyegetését, amiért komoly megrovás 

jár. Újabb vizsgálatot a parancsnokság vezetője nem javasolt. 

A hosszúra nyúlt és sok szálon futó ügyet végül a kormányzóság október 31-i leirata zárta 

le, amelyben az esztergomi tisztviselők elleni vádak megítélésében láthatóan elfogadták Friedrich 

álláspontját. A Jagasits Sándor megyefőnökkel szemben felmerült gyanú eszerint minden alapot 

nélkülözött, viszont a Reviczky járási szolgabíró elleni vádakat megerősítette a vizsgálat. 

Reviczky Károly túllépte a hatáskörét, és nem tartotta be a törvényeket. Jagasitsot ennek 

szellemében kellett tudósítani a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy tevékenységével 

Budán meg vannak elégedve. Reviczky ezzel szemben arról értesülhetett, hogy magatartása 

nemtetszést váltott ki, és legközelebb súlyosabb büntetésben fog részesülni. 
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A csehországi problémák 

 

Az utazás közben felmerült problémák között különösen érdekes az, amelyikről a 

külügyminisztert, Buol-Schauenstein grófot valószínűleg Grünne értesítette Budáról július 

közepén. A császár tudomására jutott ugyanis, hogy egyes hatósági szervek ünnepélyes 

fogadtatásban részesülnek szolgálati útjaik során, sőt azzal, hogy előre bejelentik érkezésüket, 

saját maguk idézik elő az ovációt. Ez a túlzás a jelentés szerint annál inkább feltűnő volt, mivel a 

császár jelenlegi magyarországi útja során hasonló módon fogadja a tisztelgéseket. Az említett 

túlkapások elkerülése érdekében értesíteni kell a minisztereket, akik aztán továbbítják a 

figyelmeztetést a közigazgatási ágazatok vezetőinek. Az irathoz csatolt mellékletből az is kiderül, 

hogy például a csehországi helytartó prágai megérkezésekor helytelenül túlzó volt az ünnepélyes 

fogadtatás, hiszen a tiszteletnek ilyenfajta kifejezése csak a császárt illeti meg, és ennek minden 

alkalommal a legnagyobb ünnepélyességgel kell megmutatkoznia. A trónnak alárendelt elöljárók 

ebből csak a megfelelő mértékben részesülhetnek.
301

 

 

Kisebb malőrök valószínűleg mindenhol előfordultak. Fest Imre emlékiratában arról 

számol be, hogy a császár szepesváraljai látogatásakor az uralkodó nem az elvárt kérdést tette fel 

az erdésznek, aki szolgálati éveinek száma helyett az erdők területének nagyságát (14 360 hold) 

hajtogatta.
302

 Az ilyen esetek azonban feltehetően nem vontak maguk után vizsgálatot.  

Az esztergomi eset alapján részletes képet kaphattunk arról, hogy megyei, járási és 

községi szinten mekkora terhet jelentett a hivatalnokok számára a császári látogatás, hiszen 

erőszak alkalmazása nélkül kellett volna megoldaniuk egy olyan feladatot, amelyet csak szigorú 

utasításokkal, nyomásgyakorlással és helyenként erőszakkal lehetett csak megoldani. Nemcsak a 

lakosság tömeges megjelenésének biztosítását értve ez alatt, hanem a rend fenntartását is az 

ünnepi eseményeken. Nyilvánvaló volt, hogy az esetleges hibák és mulasztások utólag majd a 

hivatalnokokat fogják terhelni, ebből kifolyólag a Budáról érkező rendeleteket figyelembe véve, 

írásban és szóban egyaránt keményen jártak el. 

 Mindezek alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy az esztergomi főszolgabíró valóban 

többször túllépte hivatali hatáskörét. Erre nyomós indoka volt, hiszen ő felelt azért, hogy a 
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járásában található községek Esztergomban megfelelően fogadják a császárt, és hogy a látogatás 

idején minden rendben történjen. A cél érdekében a főszolgabíró bizonyára szívesen nyúlt a 

kardjához, hogy ezzel a mozdulattal adjon még nagyobb jelentőséget szavainak. 

A polgári igazgatás vezetői részéről nem is merült fel kétség sem a főszolgabíró, sem a 

megyefőnök munkásságával kapcsolatban, hiszen a rendszer hűséges és gyakorlott 

hivatalnokairól volt szó, nem véletlen tehát, hogy az októberi vizsgálat kimenetele Reviczkyre 

nézve is csak komoly feddéssel járt. Egy súlyos ítélet ráadásul magára a rendszerre vetett volna 

rossz fényt, hiszen éppen azt igazolta volna, amit a bécsi udvar mindenképpen el akart kerülni: a 

császár fogadására kivonult tömegek mögött álló kényszerítettséget. 

A csehországi eset kapcsán pedig arról is értesülhetünk, hogy a bécsi kormányzat 

nemcsak az utazás lefolyására, hanem annak visszhangjára is nagyon ügyelt. A császár 

látogatásáról kialakítandó kép nem szenvedhetett csorbát azáltal, hogy egyes hivatalnokok 

látogatásaik alkalmával túlságosan ünnepeltették magukat, ezzel elvonva a figyelmet az uralkodó 

magyarországi vállalkozásáról. 

 

 

Az utazás visszhangja 

 

 

A korabeli sajtó 

 

A látogatás összességében felemás visszhangot váltott ki. A magyar és a birodalmi 

sajtóban megjelent cikkek hangvétele azonban teljesen egységes volt, Ferenc József látogatását 

diadalmenetként tüntették fel. Az egységesen pozitív sajtóvisszhanghoz jelentősen hozzájárult az 

éppen 1852 áprilisában kiadott új sajtórendelet, amely az utólagos cenzúrát és a politikával 

foglalkozó lapok esetén kauciót írt elő. Az utólagos cenzúra azt jelentette, hogy a kész 

nyomtatványokat kellett benyújtani a rendőrségnek, amely ekkor döntötte el, hogy azok 

árusíthatók-e. Hírlapok esetében mindez a tervezett szétküldés előtt egy órával történt. Ez az 

eljárás felerősítette az öncenzúrát, hiszen a kiadók, szerkesztők el akarták kerülni a bezúzással 

járó anyagi kárt. Az igen nagy összegű kaució pedig a lap elleni esetleges vizsgálatokat volt 

hivatott fedezni. Amennyiben valamelyik időszaki kiadvány vétett a cenzúra ellen az első két 
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alkalommal megintés volt a büntetés, harmadszorra felfüggesztés.
303

 Cenzúravétség esetén 

büntethető volt mind a szerkesztő, mind a nyomdász, sőt a terjesztő is, ami tovább fokozta az 

annak elkerülésére való törekvést.
304

 

A tudósításokban vissza-visszatértek hangsúlyos elemek: a szomorú múlt feledése, a 

megbocsátás és megbékélés és a magyarok monarchikus érzületének bizonyítása.
305

  

A forradalom és még inkább a szabadságharc időszakát általában csak röviden, mint a 

szomorú múlt lezárandó szakaszát említette a legtöbb cikk, külön kiemelve, hogy a magyar 

alattvalókat valójában félrevezették „lelkiismeretlen csábítói”.
306

 Ebből következett, hogy az 

alapvetően hűséges magyar nemzettel szemben az uralkodó megbocsátóan lépett fel, és ezt 

kegyelmezésekkel is bizonyította. A kegyelem aktusának bemutatása – érthető módon – jóval 

nagyobb részt kapott a lapok hasábjain, mint az 1848–49-es események. A magyarok 

magatartásával kapcsolatban a monarchiához, az uralkodóhoz, illetve az uralkodóházhoz való 

ragaszkodás került előtérbe. Ennek hangsúlyozása az általános végkicsengés miatt volt fontos, 

hiszen az utazáshoz kapcsolódó propaganda elsődleges célja az volt, hogy a császári út a bécsi 

kormányzat céljaként megjelölt egységes birodalom megvalósulását tükrözze. 

A magyar sajtó – különösen a két legjelentősebb napilap: a Magyar Hírlap és a Pesti 

Napló – saját tudósításai mellett azzal is erősítette a császári utazás sikerességéről szóló híreket, 

hogy bizonyos – megfelelő hangnemben íródott – külföldi cikkeket idézett, hiszen Ferenc József 

magyarországi utazása a birodalmon kívüli lapok figyelmét is felkeltette, egyes orgánumok 

tudósítókat is küldtek, akik végigkísérték az utazást. A Leipziger Illustrierte Zeitung részéről 

például egy rajzoló érkezett Magyarországra, aki a császár kíséretében utazva készíthetett 

rajzokat a lipcsei képes újság számára.
307

 

A császár kíséretében utazó Hans Jörgel Speising ugyancsak tudósított az utazásról, a 

többi birodalmi sajtóanyagnak megfelelően természetesen lojális hangnemben, a császári utazást 

diadalmenetként mutatva be. Az egyes szakaszokról készült leírásait ráadásul megküldte az 

Österreichische Volkszeitungnak is. Lehetséges, hogy az osztrák lap megbízta Speisingot azzal, 
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hogy levelezőként tudósítsa az újságot a császári utazásról.
308

 Speising – Ferenc József 

kíséretében utazva – számos olyan részletről is beszámolt, amelyek a többi újságíró számára 

láthatatlanok maradtak. Levelei az utazás után, még az 1852-es év folyamán egybegyűjtve is 

megjelentek, így duplán szerepet kaphattak az utazást kísérő sajtópropagandában. 

Az ország hangulatát a nagy mennyiségű sajtóanyag ellenére nehéz pontosan 

rekonstruálni, hiszen az egykorú magyarországi vélemények és tudósítások lojális hangnemben 

íródtak, a szigorú sajtórendtartás miatt a „békóba vert sajtó”
309

 nem adhatott hangot az 

elégedetlenségnek.
310

 Az utazás évfordulójára vagy egyéb alkalomból azonban később is 

születtek cikkek, amelyek egészen más képet festettek az 1852-es császári látogatásról. Az 

utazással foglalkozó későbbi írások esetében azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 

adott korszak hangulati viszonyai rányomták bélyegüket a téma megközelítésére. A kiegyezés 

után a századfordulóig az utazás kapcsán főként az 1850-es évek bécsi politikusainak és katonai 

vezetőinek, valamint magának a Bach-rendszernek kritikája jelent meg.  

Grünne gróf népszerűtlenségét például egy rövid anekdota segítségével mutatta be a 

Szabadság című lap 1888 decemberében. Az anekdota szerint Grünne gróf korábban sokat 

tartózkodott Magyarországon, többek között Tisza Lajosnál, Tisza Kálmán édesapjánál is. 1852-

ben Nagyváradra érkezve meglátogatta ismerőseit, de senkit sem talált otthon. A gróf „észrevette 

a szándékot és elkomorodott.”
311

 Ugyancsak a Szabadságnak ebben a cikkében olvasható, hogy 

Bach rendszerének hívei annyian voltak, mint Szodomában és Gomorrában a becsületesek.
312

 

A századforduló után, a megváltozott politikai helyzetben azonban az utazásra 

visszatekintő cikkek éle a császár személye ellen is irányult, és a megvizsgált írások alapján 

elmondható, hogy megjelentek ismétlődő elemek. Az egyik legjellemzőbb ilyen elem az volt, 

hogy a császárt egyes helyeken kevesen fogadták, így például a Magyarország 1907-es cikke 

szerint Csejtén a plébános kivételével egy eleven lélek sem volt az utcán, amikor 1852-ben a 

falun Ferenc József átutazott.
313

 A másik megközelítés nem az üdvözlők számát vitatta, hanem 

arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakosság tömeges megjelenése a falusi bírák, katonák és 
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csendőrök közreműködésével történt,
314

 vagyis sokan a félelem, a kényszer vagy a kötelesség 

miatt jelentek csak meg a fogadási ünnepségeken.
315

 

 

Levelek, naplók, visszaemlékezések 

 

Miklós cár 1852. július 13-i levelében üdvözölte a magyarországi – látszólag – kedvező 

eseményeket, elégedett volt a fogadtatással, amely a császári körutat kísérte.
316

 Kempen báró 

szerint a bécsi angol követ is megelégedéssel konstatálta a magyarországi út eredményét.
317

  

Azonban a levéltári források között találkoztunk egy olyan levéllel, amely más 

megvilágításba helyezi az eseményeket. A levél német nyelvű fordítását Nagyszebenből küldték 

meg Kempen bárónak 1852. július 5-én, az írás Besztercén került feladásra, eredeti keltezése 

1852. június 20. A címzett a Klagenfurtban állomásozó Thurn und Taxis ezred egyik katonája, 

Borsi Pál volt. A császári hatóságok feltételezése szerint Bethlen Lajos gróf írta a levelet, akit 

„fanatikus ultra magyarként” ismertek.
318

  

A gróf önéletírásában meg is említi az esetet. Borsival 1851-ben vagy 1852-ben 

ismerkedett meg, amikor a nagy csapatmozgások miatt több tízezer katona fordult meg 

Besztercén. Borsi korábban országgyűlési követ volt, ekkoriban altisztként szolgált a császári 

seregben, és besztercei tartózkodása során jó kapcsolatba került Bethlennel, akinek a klagenfurti 

táborból két levelet is írt, amelyekre a gróf válaszolt. A levelekre titkos úton felfigyelt a katonai 

vezetőség, és Borsit – Bethlen Lajos tudomása szerint – haditörvényszék elé idézték. A grófot 

ugyancsak berendelték a nagyszebeni a haditörvényszékre, ahol megmutatták neki a leveleit, 

amelyeket ő magáénak ismert el. Ennek következtében letartóztatták, és több mint 4 hétig volt 

börtönben, végül azonban Karl Schwarzenberg herceg elengedte a büntetését tekintettel idős 

korára és korábban mutatott lojális érzelmeire.
319

 

Hogy mi volt a levelekben, ami ilyen szigorú büntetést vont maga után? Bethlen Lajos 

szerint ő válaszaiban őszintén írt Borsinak, a haza „nyomorját azokban előszámlálva, külemben 
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semmi királymegbántó kitétel azokba nem volt.”
320

 A vizsgált levélben azonban találunk olyan 

részeket, amelyek bizonyára kimerítették a felségsértés vádját. A gróf részletesen beszámolt 

arról, hogy az uralkodó beutazza az országot, és ehhez hozzátette, hogy Ferenc József mindezt 

nem azért teszi, hogy kegyelmet gyakoroljon, hanem azért, hogy megszemlélje a fegyvereket. 

Bethlen Lajos a császár kíséretét sem kímélte, őket a füsthöz és ködhöz hasonlította, amelyek a 

napsütés jótékony hatását akadályozzák. Szó szerint idézve a gróf sorait: „Üvölt Pest, Buda és 

Debrecen – ámde a félelem és a bánat miatt, mivel látják, hogy a népek sóhaja nem érinti meg a 

kemény szívet.”
321

 

Bethlen Lajos levelében külön kitért Ferenc József erdélyi útjára, és annak útvonalával 

kapcsolatban megjegyezte, hogy a császár elkerüli mind a 4000 abrudbányai magyar sírját, mind 

az egykori helységek romjait és a koldussá tett magyarokat. A gróf szerint az ügyesen kialakított 

útvonalnak köszönhetően a császár találkozni fog hűséges oláhjaival és a fukar szászokkal, akik 

az ő (Ferenc József) okos utasításainak köszönhetően 1848–1849-ben kannibálokká lettek. Az 

uralkodó besztercei látogatásáról még több malíciával ír Bethlen, és hozzáteszi, hogy ő maga 

sajnos nem lesz jelen, mert annyira szenved a tyúkszemeitől, hogy fürdőkúrára kell mennie, ezért 

nem lehet majd tanúja a szászok és az oláhok által rendezett pompás fogadtatásnak.
322

 

A vázolt és idézett részletek alapján egyértelművé válik, hogy levél hangvétele és tartalma 

nem kerülhette el a császári hatóságok figyelmét, a kemény megfogalmazás szigorú vizsgálatot 

vont maga után, amelybe a legfelsőbb rendőri szervet is bevonta az erdélyi kormányzóság. 

Bethlen Lajos és Borsi Pál ügye rávilágít arra, hogy a hatóságok milyen éberen figyelték 

alattvalóik megnyilvánulásait, és még a magánjellegű irományokat is igyekeztek ellenőrzésük 

alatt tartani. 

Az egykorú naplók és levelek ennek megfelelően általában szűkszavúan írják le a császári 

látogatást, vagy meg sem emlékeznek róla. Arany János sógorának írt levelében például csak egy 

mondat erejéig említi meg, hogy a császár a hírek szerint június 11-én fog keresztülutazni 

Nagykőrösön, majd onnan tovább Kecskemétre, ezután Arany – folytatva a bekezdést – áttér a 

protestáns iskolák rendezetlen helyzetére.
323
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A visszaemlékezések azonban bőbeszédűbbek, és közülük néhány a már megismert 

elemeken túl újabb érdekes részletekről is beszámol. Ezek főként az uralkodó elleni demonstráció 

különböző formáit mutatják be. A magyar arisztokrácia egy része legtöbbször távolmaradásával 

tüntetett.
324

 Példaként bemutatunk néhány esetet, amelyeket naplókból, visszaemlékezésekből 

ismertünk meg. 

A császárt Nagyorosziban Berchtold grófné
325

 udvarán fogadták. Az ünnepség az 

előírásoknak megfelelően zajlott, azonban a grófné ki sem jött a szobájából, viszont a sok sárga-

fekete és a kevés nemzeti zászló mellett a háza előtti oszlopra felvonatta a saját családi lobogóját 

– demonstráció vagy kérkedés gyanánt.
326

 

Splény Béla emlékiratában a budai Várszínház német előadásáról számol be. A reggeli 

színlap szerint az előadásra a páholyokba és zártszékekre szóló jegyeket mind eladták, azonban 

este ezek nagy része mégis üresen maradt. Az igazgató ezért intézkedett, hogy az utcáról 

gyűjtsenek közönséget, akik ingyen megtöltik a színházat. A császár ugyan eljött az előadásra, 

azonban rögtön vissza is fordult, a sajtó pedig úgy állította be az esetet, mintha az igazgató a 

jegyárak növelése érdekében hirdette volna a jegyek elkeltét.
327

 

Különösen érdekes Kánya Emília emlékirata, amely megörökítette a császár – korábban 

részletesen bemutatott – temesvári látogatását: 

 

„1852. június közepén látogatta meg Ferenc József császár – mert nekünk királyunk még 

nem volt, hát úgy nevezem őt, mint a lojális németek – az ő körútjában Temesvárt is. Volt 

nagy katonai parádé, díszelőadás a színházban (ahova nem mentem el), katonai parádék 

a vár körül. Egy balkonról láttam a fiatal császárt, magas, karcsú alakja kitűnt a többi 

tollas, érdemjeles katonák közül. De én sírva fakadtam meglátva e fiatalembert – akinek 

lába nyoma alatt vajon nem kísért-e Nemezis! Ez a kéz, mely most leereszkedőleg int a 

tömeg felé, ez a kéz írta alá azt a sok, számtalan halálos ítéletet, mely kioltotta nemes 

vérüket a mi legjobbjainknak. Be kellett húzódnom a szoba belsejébe, hogy ne lássák, ne 
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hallják az én keserves zokogásomat. Így ünnepeltem meg én uralkodónk jelenlétét 

Temesvárt!”
328

 

 

A már vizsgált, nem kortárs sajtócikkekhez hasonlóan a visszaemlékezésekben is vannak 

olyan elemek, amelyeket több szerző is hangsúlyoz. Például Podmaniczky Frigyes feljegyzései 

szerint Ferenc József környezetében sokan melegebb fogadtatásra számítottak, mint amilyenben a 

császárnak és kíséretének része volt, azonban még több időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 

magyarok felmelegedjenek az uralkodó irányában.
329

 A valódi lelkesedés hiányát mások is 

hangsúlyozták,
330

 illetve számos beszámoló szólt arról, hogy a császár fogadására a csendőrök 

segítségével, pénzjutalom ígéretével, illetve a hivatalnokok erőszakos fellépésével sikerült 

„kiterelni a népet”.
331

 

Találunk azonban olyan visszaemlékezést is, amely az eddigiektől eltérő, mondhatni 

megnyerő képet fest a fiatal uralkodóról és kellemes emlékként jegyzi fel a császári látogatást: 

 

„Júliusban Őfelsége meglátogatta a Szepességet. Tagja voltam a bányászpolgár 

küldöttségnek, amely nála tisztelgett, részt vettem az udvari ebéden, és ott voltam az 

étkezés utáni cercle-en is. Amilyen szeretetreméltó volt az ifjú uralkodó a házban lezajló 

fogadáson, olyan elfogódott, sőt félénk volt viselkedése kint az utcán, amikor misére ment, 

és nagy paraszttömegek vették körül, sőt egyszer majdnem elszakították kíséretétől. Közeli 

emlék volt még 1848 és 1849: gondterhelt arcán eleven bizalmatlanság tükröződött.”
332

 

 

Hivatalos hangulatjelentések 

 

Az utazás visszhangja természetesen nemcsak az utókort érdekli, hanem a bécsi 

kormányzat is kíváncsi volt arra, hogy milyen hatása volt a császár személyes megjelenésének a 

Magyar Királyságban. A rendőr-igazgatóságok szokásos negyedéves jelentésein túl 1852 őszén 
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külön beszámolók születtek a császári látogatás lakosságra gyakorolt hatásáról, illetve a polgári 

hivatalos és a katonai parancsnokságok részéről is. 

A soproni kerületi katonai parancsnokság szeptember 29-i jelentése szerint nehéz 

megállapítani a lakosság politikai beállítottságát, a többség monarchikus és dinasztikus érzelmű – 

a forradalmi és „kossuthiánus” propaganda ellenére. A császár személyes megjelenésének inkább 

pillanatnyi hatása volt, mint hosszantartó.
333

 

Forgách Antal gróf a kassai kerület főispánjaként beutazta a vezetése alatt álló megyéket, 

és tapasztalatairól részletes beszámolókat készített. A főispán októberi hivatali körútjának 

céljaként három dolgot jelölt meg. A legfontosabb természetesen annak felmérése volt, hogy a 

császár útjának milyen tartós következményei voltak a közhangulat tekintetében az ország északi 

megyéiben. Ezenfelül a főispán az éves terméshelyzetet kívánta megvizsgálni, illetve a politikai 

szervek elleni panaszokra akart helyben reagálni. Az uralkodói körút hatásaival kapcsolatban 

Forgách óvatosan fogalmazott, bizonyosnak vette, hogy a császár megjelenése jó benyomást tett 

a lakosságra, azonban ennek mértékét nem tudta felmérni. A főispán hangsúlyozta azt is, hogy a 

látogatás a társadalmi csoportokban eltérő reményeket keltett, amelyek nem teljesülhettek. 

Egyedül a kegyelmezésekről lehetett megállapítani, hogy hosszan tartó hatást gyakoroltak, a 

lakosság nagy részére mély benyomást tettek a császár ezirányú intézkedései, ennek 

köszönhetően javult a hangulat, ugyanakkor az emberek újabb kegyelmi rendeletekben bíznak.
334

  

Bereg megye hangulatáról egy incidens kapcsán számolt be Forgách, ugyanis néhány 

beregszászi nem emelt kalapot a császár jelenlétében. A főispán szerint a beregi nemesi családok 

soraiban általános a levertség, ráadásul a demonstrálók között voltak lojális famíliák fiai is.
335

 

Zemplén megyéről készített jelentésében a gróf összegezte az egész kerületben uralkodó 

hangulatról alkotott véleményét. Eszerint a kormányzat és szervei iránti bizalom napról napra 

erősödik, főként az alsóbb néposztályokban, akik elismerik, hogy a legfelsőbb akarat még mindig 

a legfőbb jó, és értékelik azt.
336

 

Különösen érdekes a pest-budai rendőrigazgató, Josef Protmann szeptemberre és 

októberre vonatkozó jelentése, hiszen a császár a testvérfővárosokban töltötte a leghosszabb időt. 
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Protmann szerint általánosságban a látogatás jó benyomást keltett. A lovagias uralkodó iránti 

lelkesedés azonban nem tudott mély gyökeret ereszteni, ezért a lakosság hangulata az ősz 

folyamán romlott.
337

  

A jelentések általában sorra vették a különböző társadalmi csoportok helyzetét és 

viszonyulását a kormányzathoz, illetve a dinasztiához. Ezek szerint a konzervatívok arra 

számítottak, hogy Ferenc József visszaállítja befolyásukat a megyei életben, illetve általánosan 

visszakapják régi privilégiumaikat. A hivatalnokréteg a Magyar Királyság kormányzatának 

végleges rendezését sürgette, hiszen az ideiglenes állapot nemcsak a munkát nehezítette meg, 

hanem tovább éltette a népben a reményt, hogy a kormányzat a régi rendszerhez fog 

visszatérni.
338

 A nemesség az úrbérrendezés mielőbbi elintézését és kártalanítást remélt,
339

 a 

parasztság ugyancsak az úrbéres problémák megoldását kívánta. A jelentésekben a fiatal 

kisnemesek, ügyvédek, kishivatalnokok számítottak a legelégedetlenebb és leginkább 

kormányzatellenes csoportoknak,
340

 hozzátéve, hogy közöttük sok volt a református.
341

  

A kutatás jelen állása szerint, a vizsgált jelentések alapján egyedül Szolnok megyében 

javult a lakosság hangulata, bár a jelentéstevők mindegyike igyekezett kedvező színben beállítani 

az uralkodói látogatás utáni közhangulatot, azonban jelentős sikerről nem tudtak beszámolni. A 

császár személyes megjelenése kevésnek bizonyult a lakosság számára, hiszen annak minden 

rétege olyan reményeket táplált, amelyek nem váltak a valóra az uralkodói látogatás során, vagyis 

egyetlen társadalmi, politikai csoport sem lehetett vele elégedett. 
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Az utazás általános vizsgálata 

 

 

1. Az utazás kényes pontjai 

 

Az 1852-es utazás előkészületeinek bemutatása során részletesen kitértünk a beszédekre 

vonatkozó szigorú rendelkezésekre, talán ennek köszönhető, hogy a császári látogatás eddigi 

vizsgálata alapján nem találtunk olyan eseteket, amelyet az uralkodóhoz intézett nem megfelelő 

beszédek idéztek volna elő. 

A színházi előadások viszont gondot okoztak a császári látogatás során. A korszak 

egészére jellemző, hogy a színdarabokra is kiterjedő cenzúra ellenére sem sikerült teljesen 

depolitizálni az előadásokat. Az operaelőadások tekintetében ráadásul – furcsa módon – a Bach-

korszak a nemzeti repertoár aranykora volt.
342

 A hatóságok a szigorú rendőri ellenőrzés ellenére 

sem tudták elkerülni, hogy a nézőtér egy-egy magas rangú hivatalnok vagy éppen a császár 

megjelenésekor ne váljon spontán demonstráció színhelyévé.
343

 Ettől függetlenül az 1852-es 

látogatás programjában mégis többször szerepelt színházi díszelőadás. A kormányzat számára 

kínos incidensekről azonban a korabeli sajtó nem számolhatott be, ezért ezekről jobbára csak 

későbbi visszaemlékezésekből értesülhettünk, amelyek alapján azonban az is világossá válik, 

hogy a demonstrációnak ez a formája nem volt egyedülálló a birodalomban. 

Különös árnyként kísértett az utazás folyamán Kossuth alakja, akit maga Ferenc József is 

megidézett egyik levelében, szárnysegédje is utalt rá visszaemlékezésében, és az uralkodó 

kíséretében utazó Hans Jörgel Speising sem állta meg, hogy írásában meg ne említse Kossuth 

1849-es pesti bevonulását, amely ugyancsak június 5-re esett,
344

 akárcsak Ferenc József 

megérkezése. Az időpont egyezése azért érdekes, mert az utazás forgatókönyvének kialakításakor 

az 1849-es év dátumai fontos szerepet játszottak. A két bevonulás kapcsán azonban nemcsak a 

dátum kapcsán vonhatunk párhuzamot. Érdemes felidézni a magyar kormány 1849. június 5-i 

pesti megérkezését Jókai Mór segítségével. Jóllehet Jókai Windischgrätz és Kossuth bevonulását 

hasonlította össze, a leírás alapján azonban Kossuth és Ferenc József fogadtatásának összevetése 

sem tűnik alaptalannak. 
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„Ma jön meg a kormány Budapestre. 

Ma öt hónapja, hogy Windisch-Graetz bevonult. 

Sírva fogadta a főváros mind a kettőt. Kétségbeesés könnyeit sírta akkor, öröm könnyeit 

most. 

Hadat hozott az osztrák Budapestnek, a magyar kormány békét hoz neki. 

Sötét ablakok, sötét arcok fogadták az osztrákot, fény és öröm fogadják a magyart. 

Nem mondta senki, nem írta zászlóra senki Windisch-Graetz nevét. 

Most minden zászlón, minden ablakban Kossuth képe, Kossuth neve látszik.”
345

 

 

Június 6-i cikkében Jókai arról is beszámolt, hogy Kossuth egyszerű közhonvéd 

egyenruhában, nyitott kocsin érkezett, kocsija nem volt arannyal vagy ezüsttel díszítve, és nem 

kísérték katonák, lovait magyarosan öltözött kocsis hajtotta. Bevonulása mégis diadalmenetté vált 

köszönhetően a reá hulló koszorúknak, a nép éljenzésének, a zászlók lobogásának és a kocsija elé 

szórt virágoknak.
346

 

1852-ben Kossuth Lajos alakja a lakosság körében még nagyon élő volt. A császári 

látogatás kapcsán az anekdotákban is felmerült ez az elkerülhetetlen párhuzam, ahogyan arra az 

egyik legismertebb és legelterjedtebb Ferenc Józsefről szóló anekdota utal. A történet szerint az 

egyik gróf kocsisa vitte Debrecenbe a császárt, aki ráparancsolt a kocsisra, hogy gyorsabban 

hajtson, mire a kocsis azt válaszolta, hogy vitt ő már nagyobb urat is, „Kosut Lajos apánkat.”
347

 

 

2. Közlekedés és biztonság 

 

Mária Terézia korában a nehézkes közlekedés elvette az utazók kedvét a nagy utazásoktól, 

a helyzet azonban sokat javult a vasút megjelenésével. I. Ferenc uralkodása alatt került sor az első 

lóvontatású vasútvonalak megnyitására és a gőzmozdony elterjedésére, a vasúthálózat kiépítése 

pedig Ferenc József idején kapott hatalmas lendületet. Az 1850-es években indult el a folyamat, 

amelynek köszönhetően a birodalom jelentős részét sikerült bekapcsolni a vasúti közlekedésbe. 
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Az 1852-es császári látogatás során az uralkodó is igénybe vette az elkészült vasútvonalakat, 

azonban az út nagy részét még hajón és kocsin tette meg. 

Budapest és Bécs között kézenfekvő és biztonságos közlekedési eszköznek tűnt a hajó, 

hiszen a Duna mindkét várost érintette, nem is szólva azokról a jelentős településekről, amelyek 

útba estek, mint például Pozsony, Komárom, Esztergom. A Dunán való hajózás az utazás további 

részében is szerepet kapott, például a Budától Péterváradig tartó szakaszon.
348

 Ferenc József és 

kísérete tehát viszonylag sok időt töltött a hajók fedélzetén, amelyeket ennek megfelelően 

alakítottak ki.  

Az Albrecht főherceg hadigőzöst, amellyel Ferenc József 1852. június 5-én Budára 

érkezett, a hosszú utazás előtt átépítették. Legnagyobb helyisége egy díszes szalon lett, mellette 

helyezték el Ferenc József hálószobáját, amelyet egyik kísérője szerint egyszerűen rendeztek be, 

mivel az uralkodó e téren egyébként is szerette az egyszerűséget. A császári hálóval szemben 

kapott helyet az első szárnysegéd szobája, a középső részen pedig egy külön helyiségben 12 ágy 

állt a tábornokok, illetve a császár szárnysegédei rendelkezésére. A hátsó szakaszban volt még 

egy hálóterem Ernő és Vilmos főhercegnek, illetve a második szárnysegédnek. A kíséret további 

tagjai a Schlick hadigőzösön utaztak.
349

 

A június 11-én kezdődő első körútra Pestről vasúton indult az uralkodó, és két óra alatt 

jutott el Ceglédre.
350

Az útba eső állomásokon természetesen ünnepélyesen fogadták az elhaladó 

császári vonatot, Cegléden pedig udvari kocsik várták Ferenc Józsefet és kíséretét, a 

bevonulásnál használt császári kocsi elé négy fekete postalovat fogtak be.
351

 

A bevonulás az egyes városokba általában ebben a formában történt, illetve gyakorta 

előfordult, hogy Ferenc József lóra szállt, és belovagolt az adott településre – katonák és 

várakozó tömegek sorfala között. Lovon egyébként csak kivételes esetben tett meg hosszabb utat 

a császár, akkor is az utak állapota vagy a terepviszonyok miatt, ahogyan azt az erdélyi 

szakasznál ismertettük. 

Az utazás gyakorlati kivitelezésének egyik pillére tehát a közlekedési eszközök megfelelő 

kiválasztása volt, a másik pedig az uralkodó biztonságának szavatolása. Ferenc József személyes 

biztonságára különösen oda kellett figyelniük a szervezőknek, hiszen a császári látogatás idején 
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még folyt a Mack-féle összeesküvés felszámolása, ráadásul a szervezet letartóztatott tagjai közül 

Noszlopy Gáspár megszökött, és merényletet tervezett Ferenc József ellen a császár kecskeméti 

látogatása kapcsán.
352

 A császár szárnysegédei mellett mindenhol nagyszámú katonai, rendőri és 

csendőri alakulatok felügyelték a rendet, illetve kísérték az uralkodót. Természetesen a bécsi 

udvari testőrség mindhárom alakulata (testőr-csendőrség, darabont-testőrség, császári gárda) is 

részt vett az utazáson. Egy szemtanú szerint pest-budai városi kikocsizása alkalmával lovas 

csendőrök mentek az uralkodó hintaja mellett, kivételt képezett ez alól a díszkivilágítás, amikor a 

nagy, bámészkodó tömeg miatt erre nem volt lehetőség.
353

  

A fokozott katonai, illetve rendőri és csendőri jelenlét bizonyára megtette a hatását, a 

forrásokban eddig nem találtunk olyan esetet, amelyben a császár biztonsága veszélybe került 

volna. A katonai és rendvédelmi erők felvonultatása ugyanakkor az 1852-es utazás egyik 

„attribútumává” vált, a későbbi tudósítások és visszaemlékezések előszeretettel tértek ki az 

uralkodói látogatásnak erre az aspektusára, ahogyan az egész Bach-korszaknak egyik 

legjellemzőbb momentumává vált a rendőrök és csendőrök tevékenysége. 

 

3. Az uralkodó személye 

 

Ferenc József első hivatalos megjelenése a birodalom keleti tartományaiban lehetőséget 

kínált arra, hogy császárként mutatkozzon be alattvalói előtt, kialakítsa és formálja saját 

uralkodói „imázsát”, amelyben az uralkodó klasszikus jogai és kötelességei mellett Ferenc József 

fiatalsága, határozottsága, illetve egyeduralmi törekvései kaptak hangsúlyt. 

A Budára való megérkezés ünnepélyrendje tükrözte Ferenc József kormányzati 

szemléletét, osztrák császárként érkezett a Magyar Királyságba, határátlépésekor a császári 

zászlót vonták fel a budai Várra, pozsonyi és komáromi elhaladásánál az osztrák „Néphimnuszt”, 

vagyis a Gott erhalte-t játszották a kirendelt katonai zenekarok. A látogatás további részében is 

uralkodó maradt a császári szimbolika. Láthattuk, hogy a zászlók elhelyezésének szigorú rendje 

is a dinasztia fekete-sárga lobogóját helyezte középpontba. 
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A másik fontos szerepkör, amelyben Ferenc József megjelent, a legfőbb hadúré volt, aki 

fegyverrel hódította meg Magyarországot. Ferenc József elődeinek látogatásai során is jelentős 

szerepet játszottak katonai alakulatok, azonban az 1852-es utat a szokásosnál jóval erőteljesebb 

katonai jelenlét jellemezte. A komoly készültséget indokolttá tette az, hogy a hatóságok tartottak 

egy esetleges merénylettől, ugyanakkor a katonai elem a ceremóniában is nagy szerepet kapott. 

Ferenc József közvetlenül megérkezése után a Lánchíd pesti hídfőjénél lóháton fogadta az ott 

felállított katonák tisztelgését, majd egy rövid misét követően szemlét tartott a Vérmezőre 

kivonult csapatok felett – lakosztályát is csak ezután foglalta el. 

Egy visszaemlékező kortárs az 1852-es utazást szellemiségében a fiatal császár 1849-es 

látogatásához hasonlította, mivel a császár fellépése 1852-ben is leginkább a legfőbb hadúri 

szerepének felelt meg. Splény Béla szerint a közvélemény a császár határozottan katonás 

fellépése mögött Grünne grófot sejtette, akit magyargyűlölőnek tartottak, és akinek ráadásul 

voltak személyes tapasztalatai arról, milyen az, amikor a magyarok valakit valóban lelkesen 

fogadnak, hiszen korábban István főherceg főudvarmestere volt, és elkísérte a főherceget 1847-es 

magyarországi körutazásán.
354

 

Az uralkodói hatalom fontos részét képezte a kegyelem joga, illetve a jótékonyság 

gyakorlása. Elődeihez hasonlóan Ferenc József is élt ezekkel az eszközökkel magyarországi 

látogatása során. Az uralkodói kegyelem és jótékonyság a propagandában is fontos szerepet 

kapott. Az újságok rendszeresen beszámoltak az uralkodói adományokról, amelyeket Ferenc 

József a szegényeknek, árváknak, kórházaknak, illetve további rászorulóknak és arra érdemes 

intézményeknek osztott. Párhuzamosan ezzel azok a kegyelmezések és kitüntetések szerepeltek a 

híradásokban, amelyekről Ferenc József magyarországi látogatása során rendelkezett. A 

kegyelmezések főként a szabadságharcban résztvevő honvédeket érintették,
355

 azonban csupán 

egyedi esetekről volt szó, amelyek a császár által éppen meglátogatott városban, községben jó 

visszhangot kelthettek. Összesen 286 elítélt kapott kegyelmet, köztük politikai foglyok is.
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teljes körű amnesztia azonban nem valósult meg, pedig a lakosság a császári látogatás kapcsán 

erre számított.
357

 

 

4. Magyaros elemek 

 

Az 1852-es látogatás során számos olyan gesztus elmaradt, amelyeknek a korábbi 

uralkodók nagy figyelmet szenteltek, amikor Magyarországra látogattak, azonban a fogadó fél, 

vagyis a magyar nemzet nem mulasztotta el hangsúlyozni nemzeti sajátosságait az uralkodó 

fogadásakor.  

Ferenc József részéről a magyaroknak szánt gesztusok kimerültek a magyar nyelvű 

beszédekben, amelyekről mind a sajtó, mind a császár kísérete dicsérően nyilatkozott,
358

 azonban 

hatásuk valószínűleg korántsem volt akkora, mint 1847-es első fellépésekor. A fiatal császár 

népszerűsítését szolgálta továbbá, hogy árulni kezdték magyar díszegyenruhás arcképét, 

amelyből – a Pesti Napló szerint – a látogatás első hónapjában rendkívül sok példány kelt el.
359

 

A magyarok részéről a helyi különlegességek bemutatása adta a programok alapját, értve 

ez alatt a látványosságokat, jelentős épületeket, természeti képződményeket, illetve a helyi 

specialitásokat, ételeket, termékeket és terményeket, népi szokásokat, táncokat, viseletet stb. is – 

Esztergomban például csikósok fogadták a császárt.
360

 

 

5. Ceremóniák, szimbólumok, térhasználat 

 

Az 1852-es császári látogatás külsőségeit alapvetően meghatározta, hogy Ferenc József 

nem koronáztatta magát magyar királlyá, uralkodói felfogásának pedig az abszolutisztikus 

kormányzati forma felelt meg a leginkább. Az utazás ceremóniáját ezért a hagyományos elemek 

felhasználásával kellett hozzáigazítani az új „mondanivalóhoz”.  

A katolikus egyház az 1850-es évek kezdetén fontos funkciót töltött be a birodalmi 

egységre fókuszáló kormányzati politikában, ennek megfelelően az uralkodói utazások során is 

megmaradt a katolikus klérus kiemelt szerepe. Tagjainak megjelenésére minden ünnepi 
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helyszínen számított a kormányzat, a pesti kikötőben a hercegprímás üdvözölte elsőként 

beszéddel Ferenc Józsefet, majd a budai Vártemplomban hálaadó istentiszteletet celebrált a 

császár megérkezése alkalmából. 

A városok hódolatnyilvánítása mint hagyományos középkori elem is továbbélt az 1852-es 

ceremóniában. Pest és Buda hódolatát hűbérúrként fogadta az uralkodó, a városok kulcsait ugyan 

nem nyújtották át neki a polgármesterek, de Ferenc József kegyelmébe és védelmébe ajánlották a 

testvérvárosokat. 

A bejárt területet tekintve azonban szembetűnő, hogy Ferenc József nem a szokásos 

útvonalat követte. Elődei közül senki sem látogatott el annyi településre, mint ő. Albrecht 

főherceg leveleiből kiderül, hogy a bécsi udvar célja egyértelműen az volt, hogy a lakosság minél 

nagyobb tömegét elérjék, a lakosságot a fiatal császár és új kormányzata felé hajlítsák.  

A június 11-e és július 10-e közé tervezett körutak alkalmazkodtak az ország földrajzi 

tagoltságához, részben pedig követték a kerületi beosztást is, vagyis szimbolikusan jóváhagyták 

az ország kerületekre való felosztását. A császári látogatást záró egy hónapos szakasz útvonala 

pedig a Magyar Királyság és Erdély területi határait rajzolta ki, ebben felfedezhetőek a II. József 

által megtett utazások hagyományai.  

A „rendszerváltást” jelezte az új székváros kijelölése is, a 18. században és a 19. század 

első felében szinte egyeduralkodó Pozsony helyett Buda lett a császár magyarországi székhelye. 

Pozsony térvesztése természetesen már korábban elkezdődött, hiszen az áprilisi törvények sem 

ott, hanem Pesten jelölték ki az évenkénti országgyűlés színhelyét. 1851-ben Budára került a 

kormányzóság központja, ezzel Pozsony végleg elveszítette korábbi szerepét, mint a Magyar 

Királyság fővárosa. Albrecht főherceg megérkeztével elkezdődtek a felújítási munkálatok a budai 

Várban, ennek ellenére az épület 1852-ben még nem volt teljesen alkalmas a császár fogadására, 

így a császári rezidencia bútorait, tapétáit az udvari készletekből kellett biztosítani, majd a 

látogatás végén visszaszállítani. Buda ekkor csak alkalmilag, néhány hétre vált uralkodói 

székhellyé.  

A Magyar Királyság és Erdély területi átstrukturálása mellett Ferenc József utazása során 

az a tény is hangsúlyossá vált, hogy a császár katonai erővel hódította vissza ezeket a 

tartományokat a forradalmi erőktől. Erre emlékezve és emlékeztetve mindhárom érintett 

koronatartományban katonai emlékmű emelkedett a császári látogatás alkalmából. A budai, 
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vagyis a központi emlékmű el is készült 1852 nyarára, a temesvári és a gyulafehérvári 

monumentum esetében az alapkőletételre került sor Ferenc József jelenlétében.  

Erős kontrasztot képezett a sorozatos emlékműállítással az uralkodói kegyelem gyakori 

megnyilvánulása, amely az érintett személyek és családok számára megkönnyebbülést jelentett, 

azonban a lakosság egészének hangulatát csak pillanatnyilag javíthatta. Az 1848–1849-es 

események nemcsak az alattvalók, hanem Ferenc József számára is túl közeli élmények voltak 

ahhoz, hogy könnyen fátylat vonhasson a szomorú múlt emlékeire, hiába hangsúlyozta ezt a sajtó 

lépten-nyomon. 

Az utazás előkészületeinek bemutatása során részletesen kitértünk arra, hogy milyen 

jelentős szerepet játszottak bizonyos 1849-es dátumok, amelyeknek évfordulójáról a császár 

személyes jelenlétében emlékeztek meg. Az összegző fejezet elején pedig arra is utaltunk, hogy 

Ferenc József június 5-i megérkezése mögött is rejlik egy érdekes egyezés, Kossuth, illetve a 

magyar kormány 1849-es pesti bevonulásának évfordulója. A császár augusztus 14-én hagyta el a 

Magyar Királyságot, látogatásának utolsó teljes napja tehát augusztus 13. volt. Ferenc József 

programjában nem jelent meg a világosi fegyverletételre való emlékezés, azonban talán nem 

véletlen, hogy a több hónapos utazás lezárása is nagyon közel esett egy jelentős 1849-es 

évfordulóhoz. 

 

 

A fiatal császár utazásai a birodalomban (1849–1852) 

 

 

Ferenc József igen sokat utazott uralkodása első éveiben, és ez a mozgékonysága egész 

uralkodása folyamán megmaradt, kivéve életének utolsó éveit. A nagyobb körutak mellett a 

császár csapatszemléken, uralkodói találkozókon vett részt, gyakran kísérte fivérét – Miksa 

főherceget – állomáshelyére, Triesztbe, pihenés céljából pedig általában Ischlbe látogatott, 

születésnapját mindig ebben a – Bécstől nem messze fekvő – fürdővárosban ünnepelte családja 

körében. 

Hivatalos utazásai közül kiemelkednek körútjai, amelyek során egymás után meglátogatta 

az uralma alatt álló területeket. Az uralkodói körutakra, amelyek egy-egy koronatartomány 

megszemlélését szolgálták, részint Ferenc József 1848-as trónra lépése, részint az 1849 után 
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fokozatosan kialakított új kormányzati rendszer adott okot. A korábbi szokásoktól eltérően 

Ferenc József egyetlen királyságában sem koronáztatta meg magát, vagyis a koronázásokhoz 

kötődő csehországi, magyarországi és lombardiai udvari utazások is elmaradtak, ezeket az 1850 

és 1852 közötti császári látogatások pótolták. A császár elsőként 1850 őszén Cseh- és 

Morvaországba érkezett csapatszemlére, majd nem sokkal később Tirolban és Vorarlbergben tett 

egy három hetes utazást. 1851-ben került sor az itáliai és a galíciai útra, majd 1852 nyarán 

következett a Magyar Királyság, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, Erdély, valamint az év 

őszén Horvátország. A magyarországi császári látogatás tehát egy tudatos koncepcióba 

illeszkedett, amelynek során a császár a birodalom összes koronatartományába ellátogatott. 

 

utazás 

éve időtartama 

célja:  

hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1849 március 5.   

visszaérkezés Olmützből 

Bécsbe   

1849 márc. 10–12. ?   Pozsony 

1849 márc. 19–25. 

találkozás az 

orosz cárral   Olmütz, Varsó 

1849 jún. 21–júl.4. katonai tábor   Magyarország, Győr 

[1849 augusztus 5. ütközet   Szőreg] 

1849 aug. 15–19.   pihenés Ischl 

1849 szept. 7–11.     Teplitz 

1849 okt. 3–7.   pihenés Ischl 

1850 máj. 8–22.     Trieszt 

1850 aug. 15–29.   pihenés Ischl 

1850 szept. 8–18. csapatszemle   Cseh- és Morvaország 

1850 

szept. 29–okt. 

18.     Tirol, Vorarlberg 

1850 okt. 24–29.     Varsó 

1851 

márc. 21–

ápr.4. 

Miksa 

főherceggel   Trieszt 

1851 

máj. 23–jún. 

2. 

találkozás az 

orosz cárral   Olmütz, Prága 

1851 aug. 3–9.   pihenés Ischl 

1851 

szept. 12–okt. 

2. körút   

Trieszt, Velence, Verona, 

Milánó 

1851 okt. 10–nov. 5.     Galícia 

1852 

febr. 25–márc. 

11.     Trieszt 

1852 máj. 28–31.     Prága 
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1852 

jún. 5–aug. 

14. körút   

Magyar Királyság, Szerb 

Vajdaság  

és Temesi Bánság, Erdély 

1852 

aug. 16–szept. 

2.   pihenés Ischl 

1852 szept. 14–29. csapatszemle   Pest, Palota 

1852 okt. 1–15. körút   Horvátország, Szlavónia 

1852 dec. 15–24.     Prága, Drezda, Berlin  

 

 9. sz. táblázat Ferenc József utazásai (1848–1852)
361

 

 

Az új kormányzati rendszer, illetve a tartományok igazgatásának átalakítása szükségessé 

tette, hogy a hivatalnokok bejárják a hatóságuk alá tartozó területeket. Berzeviczy Albert szerint 

állítólag a császárnak feltűnt, hogy a politikai hatóságok nem tudtak felvilágosítást adni azokról 

az eseményekről, amelyek a lakosságot foglalkoztatták, mert nem utazták be elég szorgalmasan 

kerületeiket.
362

 

A felsőbb utasításnak megfelelve, 1851 tavaszán a kassai kerületi főispán, Forgách Antal 

gróf a kerületébe tartozó megyék közhangulatát kívánta felmérni hivatalos körútján, amelyről a 

megyefőnököket előre értesítette, egyben utasította őket, hogy készítsenek számára „célszerű 

utazási tervet”, és gondoskodjanak arról, hogy a szolgabírák a járásukban tartózkodjanak. A 

főispán a hivatalnokokon túl találkozni kívánt a megyék „jó szellemű” birtokosaival is, illetve a 

természeti ritkaságokat is szerette volna megismerni.
363

 A körút tapasztalatait Forgách egy 

jelentésben összegezte 1851 őszén.
364

  

1851 októberében a hivatalába lépő Albrecht főherceg ugyancsak utazást tett a Magyar 

Királyság egy részén, jelentéseiben beszámolva a lakosság hangulatáról. Ebbe a sorba illesztve a 

császári látogatásokat, az uralkodónak – mint a birodalom első hivatalnokának – az egész 

birodalmat be kellett járnia, aminek Ferenc József eleget is tett.  

                                                 
361
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364
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Az utazásokat ilyen szempontból először II. József tette az uralkodói tevékenység szerves 

részévé, a szemleutakat az uralkodói „munka” részének tekintve.
365

 Azonban az ő szemleútjait a 

külsőségek tekintetében nem az ünnepélyesség és a pompa jellemezte, hanem a puritánság és a 

gyakorlatiasság. II. Józsefhez hasonlóan – uralkodása elején – Ferenc József is osztrák 

császárként utazott, a tartományhatárokat átlépve nem cseh, magyar vagy lombard királyként 

folytatta útját, ezzel eltért az 1740–1780, illetve 1790–1848 között megszokottá vált gyakorlattól. 

Az egységes birodalom koncepciója, illetve annak ilyen módon való kifejezése nemcsak a 

magyar koronatartományokban okozott elégedetlenséget. Az itáliai tartományokban 1851-ben járt 

Ferenc József. Ez a terület a Magyar Királysághoz hasonlóan „rebellisnek” számított. A császár 

itáliai látogatását a sajtó ugyanúgy diadalmenetként mutatta be, mint a magyarországi körutakat, 

azonban az uralkodó fogadtatása Lombardiában és Velencében sem volt egyértelműen pozitív. A 

két egymást követő császári látogatás között párhuzamot vonhatunk az előkészítés szigorú rendje 

alapján, ugyanakkor a lezajlott események körülményei között is felfedezhetünk hasonlóságot. 

Egy konkrét példát említve, Ferenc József a velencei Fenice színházba látogatott 1852 

márciusában, azonban a nézőtér üres maradt a díszelőadás napján.
366

 A demonstrációnak ezzel a 

formájával a császár pest-budai tartózkodása idején is találkozhattunk. A magyarországit követő 

horvátországi látogatás folyamán a császárnak ugyancsak hűvös fogadtatásban volt része, ezért le 

kellett rövidíteni az utazást.
367

 

 

 

A császári látogatás üzenete 

 

 

Az 1849-es év eseményeinek kiemelt jelentősége mellett Ferenc József 1852-es 

látogatásának ceremóniáját és szimbolikáját tekintve keveredtek a korábban ismertetett 

utazástípusok elemei. A hagyományos udvari utazásokat jellemző nagy udvartartás és fényes 

külsőségek 1852-ben is elkísérték az uralkodót, ugyanakkor az út célja nem volt azonos a 

korábban szokásos ünnepi eseményekkel, koronázással vagy országgyűléssel. A célt tekintve a II. 

József féle szemleutakra, illetve I. Ferenc 1817-es utazására emlékeztet az 1852-es látogatás, 
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azonban a terület alapos bejárása és megismerése mellett fontos szerepet kaptak a hadgyakorlatok 

és csapatszemlék is, amelyek külön kategóriát képeznek az uralkodói utazásokon belül. Ferenc 

József két hónapos utazásában összesűrűsödtek az uralkodói utazások lehetséges céljai és 

funkciói, ezáltal egy új utazási típus született, az uralkodói körút (Tour) új formája.   

A Tour nem volt ismeretlen a korabeli Európában. Néhány évvel korábban a későbbi III. 

Napóleon köztársasági elnökként több utazást tett Franciaország különböző vidékein azzal a 

céllal, hogy a maga irányába befolyásolja a tömeghangulatot.
368

 A vidéki körutak jelentősen 

növelték az elnök népszerűségét, és a róluk szóló hírek a nemzetközi sajtóban is megjelentek, 

akárcsak Ferenc József 1852-es látogatása, amelynek egyértelmű célja volt a fiatal császár 

népszerűsítése, főként azonban a birodalom egységének propagálása.
369

 

Az 1852-es út alapján a magyarok számára világossá váltak Ferenc József szándékai a 

Magyar Királysággal kapcsolatban. Egyrészt az ország körbejárásával Ferenc József 

megszemlélte, mintegy birtokba vette az uralma alá tartozó területet, koronázás nélkül 

legitimizálta hatalmát. Másrészt emlékeztetett a szabadságharc leverésére, a Magyar Királyság 

„meghódítására”, ezzel a tartomány birodalomba való betagolásának jogosságát hangsúlyozta. 

Ezzel párhuzamosan egyértelmű lett, hogy a császár elégedett az új kormányzati rendszerrel, 

halad tovább az általa kijelölt úton, amelynek célja a magyar különállás megszüntetése, és nem 

tér vissza sem az 1848-as, sem az 1847-es állapotokhoz.  

A bécsi kormányzat összességében sikeresnek tartotta az utazást,
370

 pedig a császár 

jelenléte jól érzékelhetően felemás érzéseket váltott ki a magyarországi lakosságban, és az 

látogatás mint az udvari propaganda eszköze nem érte el a várt hatást, sőt talán még inkább 

fokozta az elégedetlenséget.  

A keleti tartományok igazgatását nehezítette az ideiglenesség, valamint a polgári 

hivatalok és rendvédelmi szervek közötti gyakori konfliktus. Az esztergomi főszolgabíró elleni 

vizsgálat is felfedte, illetve Forgách Antal főispán is utalt arra, hogy milyen „helyi háborúk” 

folytak a polgári hivatalok és a csendőrség között. Az összetűzések azonban nemcsak az alsóbb 

szinteken voltak jellemzőek az 1850-es évek elején. A Legfőbb Rendőrhatóság vezetőjévé 

kinevezett Johann Kempen és Alexander Bach belügyminiszter között folyamatos volt a hatalmi 

harc, amely Magyarországra is kiterjedt. A hatáskörök tisztázatlanságából, illetve a bécsi 
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politikusok tevékenységéből kifolyólag rivalizálás bontakozott ki az egyes bécsi hivatalok és a 

budai kormányzóság között is.
371

 

A hangulatjelentések alapján érzékelhető, hogy a szabadságharc emléke még mindig 

erőteljes hatással volt a lakosságra, a „kossuthiánus propaganda” – amelyre a jelentések gyakran 

hivatkoznak –, valamint a külföldi kormányok irányváltásai ébren tartották egy esetleges újabb 

forradalom reményét. A radikálisok mellett azonban a passzivitásba vonulók is akadályozták a 

kormányzat tevékenységének elfogadtatását.
372

 Súlyos problémát képezett a bécsi kormányzat 

számára, hogy egy külháború esetén vajon Magyarország politikailag nyugodt maradna-e, akkor 

is, ha az összes császári csapat eltávozna.
373

 Libényi János 1853-as Ferenc József elleni bécsi 

merénylete pedig azt is bizonyította, hogy a császár személye sincsen biztonságban. Libényi 

elfogása utáni vallomása alátámasztja azt, hogy a Magyar Királyságban hosszú távon nem 

csökkent az elkeseredettség.
374
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Ötödik fejezet 

A két nagy magyarországi látogatás között eltelt idő 

 

 

A birodalom 1852 és 1857 között 

 

 

1852-ben Ferenc József – a szeptemberi hadgyakorlattal együtt – több mint 80 napot 

töltött Magyarországon, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságban, illetve Erdélyben, ezt 

követően azonban csak 1856-ban látogatott Magyarországra. Távolmaradásának politikai és 

magánéleti okai egyaránt lehettek, a közben eltelt négy év alatt jelentős változások 

következtek be mind a birodalom, mind Ferenc József életében.  

A birodalom belpolitikájának középpontjában továbbra is az új kormányzati rendszer 

kiépítése és bevezetése állt. A Magyar Királyság igazgatásában 1853 májusában következett 

be változás, lezárult a polgári igazgatás provizórikus szakasza, és megkezdődött a véglegesnek 

szánt szisztéma működése. Az ostromállapotot azonban csak 1854-ben oldották fel.
375

 

Az 1848-tól haláláig, 1852-ig miniszterelnöki funkciót betöltő Felix Schwarzenberg 

elképzelése a „70 milliós birodalom”-ról halála után is továbbélt. A terv kivitelezéséhez 

elengedhetetlen volt a monarchia belső egységesítése. Az 1851-es „szilveszteri pátens” által 

kijelölt irányelvek alapján kialakított belső rend fenntartása azonban a magyar és az itáliai 

tartományokban a bürokrácia és a hadsereg segítségével valósult meg, ami jelentős pénzügyi 

terhet jelentett a birodalom számára. A centralisztikus beállítottságú bürokrácia, amelyet 

gazdasági irányzata alapján „késő jozefinistának” lehetne nevezni, igyekezett megfelelni a 

kormányzat nagyhatalmi céljainak.  A növekvő államadósságon és bizonytalan pénzügyi 

helyzeten azonban nem sikerült úrrá lenni, ezek folyamatos fenyegetést jelentettek a 

monarchia financiális egyensúlyára, ráadásul 1857-ben gazdasági válság sújtotta a világot. 

Innentől kezdve a birodalom gazdasága folyamatos krízishelyzetben volt.
376

 A pénzügyi 

nehézségek jelentősen korlátozták a bécsi kormányzat mozgásterét, az 1850-es évek második 
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felében már érezhetővé vált, hogy hosszú távon nem fenntartható a kialakított 

államberendezkedés. 

Külpolitikáját tekintve a Habsburg Birodalom a nagynémet egységre való törekvésben 

nem ért el sikereket, az 1853-ban kezdődő krími háború is kedvezőtlen következményekkel 

járt a monarchiára nézve. Bécs nem támogatta korábbi szövetségesét, Oroszországot a török-

orosz konfliktusban, azonban a cárral szemben fellépő nyugati hatalmakhoz sem csatlakozott. 

A semlegességre törekvő, hezitáló külpolitika eredményeként a monarchia elszigetelődött. 

Külpolitikai lépéseit erősen befolyásolta az újabb magyarországi forradalomtól való félelem, 

amelyet azonban – Kossuth erőfeszítései ellenére – sikerült elkerülnie.
377

 

 

 

A Magyar Királyság 1852 és 1857 között 

 

 

Ferenc József és Magyarország viszonya 1852 után 

 

A korszakban Ferenc József és Magyarország viszonyát talán két eseménnyel 

jellemezhetjük a legjobban. 1853. február 18-án Libényi János, csákvári születésű szabóinas 

merényletet követett el a császár ellen. Vallomása szerint: „Jelenleg letartóztatásban vagyok, 

mert ma délután egy késsel megszúrtam a császárt. Az a bánásmód, amelyben hazám a 

mostani c sászár kormányzása alatt részesül, legmélyebb bensőmben megrendített.” Ferenc 

József sérülése nem volt halálos, néhány hetes gyógyulás után visszatérhetett az 

államügyekhez. Libényit 1853. február 23-án halálra ítélték, 26-án felakasztották.
378

 A 

hivatalos magyar közvélemény elutasította a merényletet, ezt bizonyítandó a hercegprímás 

vezetésével hódoló küldöttség utazott Bécsbe. Budán és az egész országban
 

hálaadó 

istentiszteleteket tartottak azért, hogy az uralkodó túlélte a támadást. Miksa főherceg 

kezdeményezésére pedig mozgalom indult egy fogadalmi templom (ma: Votivkirche) 

felépítésére, amelyben a magyarok ugyancsak jelentős – anyagi – szerepet vállaltak.
379
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A másik fontos esemény 1853 őszén történt. A császári hatóságok ekkor találták meg a 

– már évek óta keresett – magyar koronát a koronázási jelvényekkel együtt,
380

 ennek 

köszönhetően pedig ismét előtérbe került a legitimáció és a magyar koronázás kérdése. A 

koronázással kapcsolatos reményeket azonban lehűtötte Ferenc József határozott és 

egyértelmű fellépése az ügy kapcsán. A császár ugyanis a koronát és a jelvényeket – II. 

Józsefhez hasonlóan – Bécsbe vitette, majd megtekintésük után visszaküldte azokat Budára.
381

 

Ferenc József – bár hatalmát Istentől eredeztette – az uralom szakrális legitimizációját 

elutasította.
382

 

Albrecht főherceg igyekezett közbenjárni Bécsben annak érdekében, hogy a korona 

megtalálását a császár és a kormányzat javára fordíthassa. 1853. szeptember 11-i levelében 

hangsúlyozta, hogy óvatosan kell eljárni tekintettel a magyarok érzékenységére. A kormányzó 

nem szeretett volna csalódást okozni, ezért javasolta, hogy a korona megkerülése okán ismét 

nevezzenek ki koronaőröket, hátha ezzel híveket nyerhetnek az udvarnak.
383

 Erre azonban 

csak 1861-ben került sor,
384

 de a koronát ünnepélyes körülmények között szállították Bécsbe, 

majd vissza Budára.
385

 

A két esemény sokat elárul arról, hogy az 1852-es császári látogatás valójában 

mennyire nem érte el célját, hiszen láthatóan nem hozta egymáshoz közelebb egymáshoz az 

uralkodót és a magyarokat, sőt inkább évekre tartósította a két oldal ellenséges érzéseit. 

 

Változások a Magyar Királyságban az 1852-es és az 1857-es látogatás között 

 

A magyarországi rossz közhangulat már 1852-ben is gondot okozott a bécsi 

kormányzat számára, és a következő években sem javult a helyzet. Az 1852-es császári 

látogatás után folytatódott a birodalom egységesítése, többek között az osztrák 
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törvénykönyvek hatályának kiterjesztésével, a pénzügyi, vám- és kereskedelempolitika 

összehangolásával. Megkezdődött a társadalmat minden rétegét érintő jobbágyfelszabadítás 

gyakorlati kivitelezése. Ferenc József 1853-ban adta ki az úrbéri pátenst a Magyar 

Királyságra, 1854-ben pedig Erdélyre vonatkozóan. A Magyar Királyságban végbement a 

polgári igazgatás végleges rendezése, amely 1853-ban váltotta fel az ideiglenes szervezetet. 

Ezt követően 1854. május 1-jén feloldották az ostromállapotot.
386

  

Az ostromállapot megszüntetése után megkezdődött a katonai és polgári kormányzóság 

átalakítása általános kormányzósággá (Generalgouvernement). A helytartóságot 

megszüntették, illetve öt helytartósági osztályt hoztak létre helyette, amelyeket a 

kormányzóság alá rendeltek. Az átszervezés ugyan nem érintette a kormányzói tisztséget, de 

felerősítette a Bach belügyminiszter és Kempen báró, a Legfőbb Rendőrhatóság vezetője 

közötti hatalmi harcot. Ennek folyamán Bach befolyása erősödött a kormányzóság ügyeiben, 

viszont Albrecht személyes beállítottságából fakadóan továbbra is a katonai dominancia 

érvényesült – annak ellenére, hogy a katonai és polgári kormányzat közigazgatásilag 

elkülönült.
387

 

 A változások azonban nem javították a lakosság hangulatát. 1854 végén Albrecht 

főherceg azt jelentette a császárnak, hogy Magyarországon felkelés veszélye nem fenyeget, 

azonban az árdrágulások, a pénzhiány és a bizonytalan jövő miatt a közhangulat nagyon 

nyomott és zavaros.
388

 

A főherceg – a magyarországi viszonyok ismeretében – igyekezett engedményeket 

elérni Bécsben, szembeszállt Bach modernizációs törekvéseivel is, ha azokat nem tartotta 

helyesnek vagy kivitelezhetőnek.
389

 A kormányzó azt is felismerte, hogy a számára 

mellékesnek tűnő dolgoknak nagy szerepe van Magyarországon, ezért bizonyos korlátok 

között a nemzeti büszkeségre is figyelemmel volt, amennyiben nem elszakadási vagy 

forradalmi törekvésekről volt szó.
390

 

1856-ban azonban – a protestáns pátens kidolgozásával párhuzamosan – tovább 

növekedett a feszültség a magyar tartományokban. A bécsi vezetés ugyanis a forradalom fő 
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résztvevőit látta a protestánsokban,
391

 ezért mozgásterüket igyekezett korlátozni. A pátens 

tervezete azonban olyan ellenállást hívott életre, amely próbára tette a bécsi kormányzatot. 

Albrecht főherceg az év végén arról számolt be a császárnak, hogy a protestánsok nem csak a 

sajtót vették igénybe, hanem ismét mozgásba lendítették a teljes apparátust, amivel 1848-ban 

már sikerült legyőzni a kormányzatot.
392

 

Az 1850-es évek közepén végbement az önkényuralmi rendszer véglegesnek szánt 

formájának kiépítése, azonban ezzel egyidejűleg már jelentkeztek azok a törésvonalak, 

amelyek mentén a következő években egyre inkább megrepedezett a szisztéma. A magyar és 

az olasz tartományok kormányzása folyamatosan problémát okozott az osztrák kormánynak, 

1848 réme ismét egyre gyakrabban merült fel. 

 

Császári utazások 1853–1857 között 

 

A hosszabb császári szemleutak 1853-ban a morvaországi látogatással (október 10–

22.) zárultak. Ezután Ferenc József útjai – egészen 1856-ig – főként a birodalom nyugati 

tartományaiba, illetve alkalmanként Galíciába, Bukovinába és Triesztbe vezettek. 

Magyarországi, erdélyi, horvátországi valamint itáliai területeken ebben az időszakban nem 

járt az uralkodó.  

Az utazások célja többnyire rövid hivatalos látogatás vagy csapatszemle volt, a 

magánjellegű utak pedig a pihenést és a birodalomban szétszórtan élő családtagok 

meglátogatását szolgálták. 1853 második felétől a császár egyre többet időzött Münchenben, 

többek között a karácsonyt is ott töltötte ebben az évben. Ferenc József 23 éves volt ekkor, 

ideje volt a házassággal és családalapítással foglalkoznia. Több sikertelen kísérlet után végül 

unokatestvérének, Erzsébet bajor hercegnőnek kérte meg a kezét, azért utazott gyakran 

Münchenbe, hogy láthassa Erzsébetet. A nagyszabású bécsi esküvőre 1854. április 24-én 

került sor. Ferenc József életének új szakasza kezdődött ekkor, hiszen hamarosan két 

gyermekkel is gyarapodott a család, Zsófia 1855-ben, Gizella 1856-ban született. 
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utazás 

éve időtartama célja: hivatalos nem hivatalos érintett területek 

1853 július 11–16. szemleút   

Stockerau, Znaim, 

Brünn 

1853 

augusztus 13–

szeptember 3.   pihenés Ischl 

1853 

szeptember 15–

20/30. tábor (Lustlager)   Olmütz 

1853 október 2–6.     Varsó 

1853 október 10–22.     Morvaország 

1853 december 19–   Erzsébethez? München 

1854 –január 2.   

visszaérkezés 

Münchenből   

1854 március 7–19.     München 

1854 április 21–22.   Erzsébet elé Linz 

1854 június 1–13.     Brünn, Prága 

1854 

július 28–augusztus 

2.   pihenés Ischl 

1854 

augusztus 10–

szeptember 1.   pihenés Ischl 

1854 szeptember 10–20.   pihenés Ischl 

1855 június 12–július 9. csapatszemle   

Krakkó, Galícia, 

Bukovina 

1855 

szeptember 2–

október 17.   

látogatás János 

főhercegnél, 

pihenés 

Mürzzuschlag, 

Neuberg, Brandhof, 

Bruck a.d.M., 

Rottenmann, 

Aussen, Ischl 

1855 november 7–13.   

 Miksa főherceg 

meglátogatása 

balesete miatt Trieszt 

1856 február 26–márc. 2.   

Ferdinánd császár 

és Mária Anna 

császárné 

ezüstlakodalma Prága 

1856 július 29–31. 

találkozó a porosz 

és a szász királlyal   Prága, Teplitz 

1856 augusztus 5–9.   pihenés Ischl 

1856 

augusztus 30–

szeptember 1. 

Bazilika 

felszentelése   Esztergom 

1856 szeptember 2–14/16.   látogatás  

Stájerország, 

Karintia 

1856 szeptember 14–15.?   vadászat Brandhof 

1856 szeptember 18–20. csapatszemle   Colin, Olmütz 
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1856 szeptember 22–26. csapatszemle   

Féltorony, 

Komárom, Buda 

1856 október 1–2. manőver   Stammersdorf 

1856 október 2–29.   pihenés 

Ischl, Melk, St. 

Pölten 

1856 november 16/17– körút   Itália 

1857 március 7/12. 

visszaérkezés 

Itáliából     

1857 május 3/4–30. 

körút – 

megszakításokkal   

Pest-Buda–

Debrecen 

1857 július 16–22.   

zarándoklat, 

pihenés Máriacell, Ischl 

1857 július 26–28. 

vasútvonal 

megnyitása, lovak 

megtekintése   

Laibach, 

Prestranegg 

1857 augusztus 8–15. körút   Sopron–Újszőny 

1857 

augusztus 23–

szeptember 5. körút   Pozsony–Vác 

1857 szeptember 16–28. 

manőver 

megtekintése 

megszakításokkal   

Bruck a.d.L., 

Parndorf, Prugg 

1857 szeptember 24.   

kirándulás az 

Esterházy-birtokra Kismarton 

1857 

szeptember 28–

november 1. 

találkozás az orosz 

cárral és cárnéval   

Weimar, Prága, 

Ischl 

 

10. sz. táblázat Ferenc József utazásai (1848–1852)
393

 

 

A császári családalapítás és az egyre nehezebb belpolitikai helyzet jó okot adott arra, 

hogy a bécsi kormányzat 1856–57-re újabb uralkodói látogatásokat tervezzen. A látogatások 

alkalmával Ferenc József új szerepben, családapaként jelent meg, bemutathatta feleségét és 

gyermekeit az itáliai és a magyarországi alattvalóknak, egyúttal a tartományok hangulatát, a 

növekvő elégedetlenség mértékét is felmérhette.
394
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Ferenc József 1856-os esztergomi látogatása 

 

A magyarországi közhangulatot már 1856-ban is megtapasztalhatta a császár, amikor 

augusztus 31-én részt vett az esztergomi bazilika felszentelésén. A szabadságharc leverése 

után ez volt az első olyan esemény, amikor a nemzet együtt ünnepelhetett. A magyar egyházi 

vezetés, és főként a – Johann Kempen által a magyar ügy legelszántabb védőjének titulált – 

hercegprímás, Scitovszky János számára is jelentős ünnep volt ez a nap.
395

  

Scitovszky János 1849 és 1866 között volt Magyarország hercegprímása, prímási 

tisztségét a bécsi kormányzat és a pápai nuncius egyetértésével 1850 januárjában foglalta el,
396

 

és nagy lendülettel kezdte meg a forradalmi időkben szétzilálódott magyar katolikus egyház 

újjáépítését. 1853–59 között több hivatalos körutat és vizitációt tett az országban. A 

folyamatos látogatásoknak köszönhetően bizonyára széleskörű tapasztalatokkal rendelkezett 

az ország helyzetéről és a lakosság hangulatáról. Az egyház vezetésén túl a prímás 

bekapcsolódott a kulturális életbe is, 1853-ban a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági 

tagjává választották. Ugyanebben az évben kapta meg bíborosi kinevezését.
397

 

A bécsi kormányzat a katolikus egyházban az abszolutisztikus hatalom támogatóját 

látta, ezért Ferenc József számos olyan intézkedést hozott, amelynek célja a katolikus egyház 

megerősítése, illetve a Szentszék – mint szövetséges – megnyerése volt. 1850-ben 

megkezdődtek a tárgyalások a Bécs és Róma által kötendő konkordátumról, amely végül 

1855-ben került aláírásra.
398

 

A magyar klérus birodalmon belüli függetlenségét azonban Bécs nem kívánta 

fenntartani, hiszen a birodalom egységesítésének terve a katonai, gazdasági, pénzügyi, 

közigazgatási vonalon túl az egyházra is vonatkozott. Bach belügyminiszter és Leo Thun 

vallási és közoktatásügyi miniszter egységes birodalmi egyház kiépítésére törekedtek, 

amelynek során a magyar egyházat a bécsi érsek fennhatósága alá rendelték volna.
399

  

Ennek következtében az önkényuralmi intézkedések fokozatosan a magyar egyházat is 

az ellenállók táborába sodorták, ami egyfajta passzív rezisztenciában valósult meg.
400
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hercegprímás maga azonban nem választhatta a visszavonulás és kivárás útját, mert a 

konkordátumot előkészítő tárgyalások prímási jogait veszélyeztették. Scitovszky ezt az 

egyetemes magyar katolicizmus megsértésének tekintette, többször is közbenjárt és tiltakozott 

a Szentszéknél – Ferenc József rosszallása ellenére –, azonban azt nem tudta elérni, hogy a 

konkordátum ne terjedjen ki Magyarországra.
401

 

Az esztergomi bazilika építését Rudnay Sándor
402

 határozta el, Kopácsy József
403

 

érseksége alatt újrakezdték az építkezést, aminek folytatását Scitovszky is vállalta a nagy 

anyagi teher ellenére.
404

 A székesegyház felszentelése az 1850-es években az ország 

legfényesebb ünnepe volt, amely jelezte a nemzet újjáéledését, és bizonyítani kívánta a 

magyar egyház függetlenségét. A konkordátum megkötése után Scitovszky megpróbálta a 

prímási méltóságot erősíteni. Erre kitűnő alkalmat kínált a – még teljesen el sem készült – 

bazilika felszentelése.
405

 Az ünnepi alkalomra Ferenc Józseffel együtt Esztergomba érkezett 

Othmar Rauscher bécsi érsek, akinek nagy szerepe volt a konkordátum megkötésében, 

azonban legfőbb törekvése, hogy a magyar egyházat Bécs alá rendelje, ennek ellenére sem 

valósult meg.  

A felszentelésre 1856. augusztus 31-én végbement ünnepséget egy szemtanú 

beszámolója alapján idézzük fel: 

 

„Megjelent a fiatal uralkodó, környezve minisztereitől, köztük a mindenható Bachtól, 

több főherceg, püspökök egész serege, néhány mágnás fényben, a hivatalos világ 

légiója, mind kiborotvált arccal, gyiklesővel az oldalon, nagyszámú polgárság, 

tömérdek nép. Sczitovszky prímás, kit a bécsi hatalmasok gúnyja »Prinz Jano«-nak 

nevezett el magyar érzületéért, sugárzott az örömtől, hogy az ő nagy bazilikájában az 

oltár előtt találkozik a fejedelem a nemzettel. Gondolta, talán az ifjú császárnak egy 

pillanatban eszébe juthat az, a mit egykor Balassa e szavakban énekelt: »Szép lenni 

királynak, hát magyar királynak, kit királynak termett jobbágyok szolgálnak.«”
406
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Az 1856-os látogatás sok mindent elárulhatott Ferenc Józsefnek a magyarországi 

viszonyokról, az 1852-es gyászhangulatot és csendet időközben felváltotta az elégedetlenség 

egyre erősödő hangja. A magyar közélet fokozatosan megélénkült, a nemzeti emléknapok, 

évfordulók demonstrációkba fordultak át. Széchenyi István állapota javult Döblingben, 

Kossuth Lajos zajos sikereket ért el nyugaton, Deák Ferenc köré 1854-től Pesten egyre 

nagyobb társaság szerveződött.  

A nemzet ébredésében a hercegprímás is szerepet vállalt, hiszen – nádor hiányában – 

nemcsak az ország egyházi vezetője volt, hanem komoly politikai súlya is volt.
407

 A 

konzervatív arisztokrácia 1857-ben komoly akcióba kezdett, amelyben Scitovszky is 

közreműködött.  
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Hatodik fejezet 

Az 1857-es magyarországi látogatás 

 

 

Az utazás előkészületei  

 

 

Albrecht főherceg, magyarországi kormányzó aggodalmai az utazással kapcsolatban 

 

1856-ban Ferenc József hosszabb itáliai utazásra indult a császárnéval és a kis 

főhercegnőkkel. Ez év végén Albrecht főherceg arról írt levelében, hogy annak a lehetősége, 

hogy a következő esztendőben Magyarországra is ellátogat a császári család, sokféle javaslatot 

generált, és számos kezdeményezést hívott életre. A főherceg ekkor még úgy látta, hogy az 1857 

tavaszára tervezett magyarországi látogatás meghozza majd a gyümölcsét, még akkor is, ha a 

nemesség és a lakosság túl nagy reményei nem teljesülhetnek.
408

 

Az uralkodó és családja még Itáliában tartózkodott, amikor Budán megkezdődtek az 

utazás előkészületei. 1857. február 3-án érkezett meg a kormányzósághoz a császári utazás 

Bécsben elkészített, részletes programja, amelyben a császári pár budai érkezését május 4-re 

tervezték.
409

 Ennek következtében Albrecht főherceg ismét intenzív levelezésbe kezdett Grünne 

gróffal. A kormányzót számos körülmény aggasztotta, amelyekről a grófon keresztül igyekezett 

értesíteni az uralkodót.
410

  

A magyarországi helyzet az 1852-es állapotokhoz képest jelentősen megváltozott, a 

kormányzó számára mindennapos élmény volt a magyar politikai elit egyre hangosabb 

elégedetlensége, a nyilvános megmozdulások egyre gyakoribbá válása. 1855-ben például 
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Vörösmarty Mihály temetésén akkora tömeg jelent meg,
411

 hogy az már inkább tüntetésnek tűnt, 

semmint temetési menetnek.
412

 

A kormányzó elsősorban a magyar nemesség elutasító magatartásától tartott, ami az ő 

személyével szemben is egyre gyakrabban megnyilvánult.
413

 A főherceg attól is félt, hogy a 

„nemzeti párt” esetleg igyekezni fog megakadályozni a császári pár megfelelő fogadtatását, 

illetve egyáltalán a látogatás sikerét. „Nemzeti párt” alatt a kormányzó több csoportot értett, a 

konzervatívoktól és a liberálisoktól kezdve egészen a demokratákig. Albrecht külön kiemelte 

özvegy Batthyány Lajosné, született Zichy Antónia szerepét. Az özvegy nyilvános fellépései 

mindennaposakká váltak és sokaknak imponáltak. Ezek az akciók sok olyan embert távol 

tartottak az udvartól, akik egyébként már szerettek volna közeledni a kormányzathoz. Albrecht az 

özvegy eltávolítására is gondolt, ehhez Ferenc József jóváhagyását kérte.
414

  

Az utazás előkészítésének középpontjában a császári pár ünnepélyes bevonulása állt. 

Albrecht főherceg beszámolója alapján a bevonulásnak számos ellenzője volt, és ellentmondott a 

magyar hagyományoknak, mivel ilyen bevonulások csak koronázások alkalmával voltak 

szokásosak. Mivel 1857-ben nem terveztek koronázást, a magyar főuraktól és nemesektől nem 

lehetett elvárni a bevonuláson való megjelenést. A kormányzó mégis úgy vélte, hogy parancsra
415

 

a titkos tanácsosok és kamarások, sok főnemes és a klérus tagjai mindenképpen részt fognak 

venni a menetben, ha időben jelzik ezt irányukban.
416

  

Fontos kérdésként merült fel a forradalmi időkben kompromittált személyek ügye, akik 

közül ekkor már sokan szerettek volna közeledni a császárhoz. Azonban a korábbi korlátozások 

nem engedték, hogy feleségükkel együtt bemutatkozzanak az udvarnál. Albrecht főherceg 

felvetette a korlátozások eltörlését, azonban a végső döntést természetesen Ferenc Józsefnek 

kellett meghoznia.
417

 Albrecht azt is felvetette, hogy az Itáliában már kiadott, ezért 
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Magyarországon is elvárt amnesztiarendeletet is alaposan elő kell készíteni, nem lehet hanyagul 

kezelni, mert az politikai kérdés is.
418

  

A kormányzót legjobban az aggasztotta, hogy nem lesz elég idő az előkészületekre, ezért 

szeretett volna személyesen találkozni a császárral az itáliai út valamelyik állomásán, hogy aztán 

a megbeszéltek alapján március elején megkezdődhessenek a szervezési munkák.
419

 Albrecht 

számolt azzal is, hogy egy ilyen találkozó találgatásokra adhatna okot Magyarországon, azonban 

valószínűleg ezt is vállalta volna annak érdekében, hogy személyesen beszélhessen Ferenc 

Józseffel a tervezett látogatásról. Az uralkodó azonban egyértelműen elutasította Albrecht 

javaslatát, mert szerette volna elkerülni a találgatásokat. Grünne gróf erről táviratban értesítette a 

főherceget, majd levélben arról is, hogy Ferenc József március 12-ig visszaér Bécsbe, akkortól 

tudnak majd találkozni.
420

  

Hiába írta Albrecht főherceg, hogy nem aggódik a császári utazás sikeréért, és hogy a 

bécsi és pesti klikkekkel ellentétben a vidéki nép, a nemesség és a városok egy része örömmel 

néz a látogatás elé, soraiból érezhető, hogy nagy teher nehezedett rá.
421

 A kormányzó aggályai 

bizonyára nem voltak alaptalanok, és a következőkben az is kiderül, hogy a császár is óvatos volt 

az előkészületek során alkalmazandó eszközökkel kapcsolatban.  

 

Az 1857-es utazás előkészítésének első fázisa 

 

A bécsi kormányzat természetesen az aggasztó magyarországi hangulat ellenére sem 

hátrált meg a látogatás elől. A császár is tisztában volt a körülményekkel, hiszen Albrecht 

főherceg leveleiből és személyes beszélgetéseikből ismerte a valós helyzetet.
422

 Kempen báró 

naplóbejegyzése szerint Ferenc József 1857 márciusában úgy vélekedett, hogy a Magyar 

Királyságban olyan rossz a hangulat, mint 1848 óta még soha.
423

 A látogatás célja ezért éppen az 

volt, hogy az utazás által újra mozgásba hozzák a megakadt „Magyarország-politikát” 
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(Ungarnpolitik).
424

 Albrecht főherceg elsősorban ismét Ferenc József uralkodói karizmáját 

kívánta felhasználni annak érdekében, hogy a magyarok közeledjenek a dinasztiához, és úgy 

gondolta, hogy a látogatás a propagandisztikus karakteren túl nem kell, hogy politikai 

engedményekkel járjon
425

 – ebben a tekintetben tehát az 1857-es út nem különbözött az 1852-

estől. 

A szervezés azonban másképp alakult, mint öt évvel korábban. 1857-ben már nemcsak 

Albrecht főherceg és Grünne gróf vett részt az előkészítésben, hanem igyekeztek magyar főurakat 

is bevonni a munkálatokba. Alakítottak egy bizottságot, amelynek feladata az utazás előkészítése 

lett volna. Albrecht főherceg beszámolója szerint azonban a főurak politikai célokra kívánták 

felhasználni a császári látogatás adta lehetőséget, a tagok nem jutottak egyezségre, és ennek 

következtében a bizottság feloszlott. A kormányzó hagyta ezt, mert úgy látta, hogy a városokban 

már eléggé előrehaladt a szervezés, sőt túl nagy buzgalommal folynak az előkészületek. Ráadásul 

a főurak többsége közben rájött, hogy a bizottság feloszlatásával nagy butaságot követtek el, 

hiszen kimaradtak a szervezésből, ezért Albrecht megfelelőnek látta a pillanatot, hogy velük 

tárgyalásokat kezdjenek, és újra bevonják őket az előkészületi munkálatokba.
426

 

A főherceg tehát egy időre egyedül maradt a szervezési és egyéb feladatokkal.
427

 

Batthyányné eltávolításával kapcsolatban is szabad kezet kapott, Ferenc József rábízta a döntést, 

hogy mikor történjen intézkedés, azzal a kikötéssel, hogy az ne essen egybe a császári pár pesti 

megérkezésével, nehogy azt a látszatot keltsék, mintha jelenléte zavarná az udvart.
428

 A 

főnemességgel szemben alkalmazandó nyomásgyakorlást viszont az uralkodó nem javasolta, bár 

tudatában volt annak, hogy a „nemzeti párt” tevékenységének erősödésével a 

kényszerintézkedéseknek lenne helye – mégsem tartotta tanácsosnak ezeket.
429
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Az ünnepélyes bevonulás kapcsán Grünne gróf már a tervezett menet beosztásáról 

számolhatott be Albrechtnek, és kérte a főherceget, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Azonban a menet részletes leírása után a gróf azt is hozzátette, hogy amennyiben a kormányzó 

úgy látja, hogy a magyarok nem fognak kellő számban megjelenni a menetben, akkor Ferenc 

József inkább eltekint a bevonulástól, és helyette a kikötőből egyből a Várba megy a császári pár, 

akárcsak Milánóban – amihez nem is kellenek nagy előkészületek.
430

  

A kompromittáltak megkapták az engedélyt, hogy korlátozás nélkül közeledjenek az 

uralkodóhoz, kivéve azokat, akiknek ez meg volt tiltva.
431

 Rajtuk kívül minden olyan császári 

katonatiszt is ki volt zárva ebből a körből, aki annak idején aktívan, vagyis fegyverrel 

csatlakozott a forradalomhoz.
432

 

Az amnesztiával kapcsolatban Ferenc József kérte Albrechtet, hogy egy bizalmas, 

emlékiratban röviden nyilvánítsa ki véleményét, továbbá azt, hogy kikre terjedjen ki a rendelet. A 

császár jelezte, hogy közben Bécsben is készült egy javaslat, amelyre a kormányzó meglátásai – a 

tartomány alapos ismerete miatt – jelentős befolyással lesznek.
433

 

Grünne gróf mindezeket a Milánóból február 21-én keltezett levelében tudatta a 

főherceggel, aki 25-én kapta meg azt, és már másnap válaszolt rá. Albrecht válasza valamivel 

bizakodóbb, mint korábbi levele, az előkészületek valószínűleg jelentősen előrehaladtak a két 

levél között eltelt tíz napban, és talán a közhangulat is javult valamelyest a látogatás hírére.  

A főherceg úgy látta, hogy az ünnepélyes bevonulást már nem lehet mellőzni, és 

kezeskedett arról, hogy a menet kocsiban utazó része pompás lesz, a lovas részről viszont nem 

tudott ilyen határozottan nyilatkozni, bár jelezte, hogy a jászok és kunok, valamint a megyék 

nemessége sok díszes bandériumot fog küldeni. Ráadásul Ferenc József engedélyezte, hogy akik 

nem tudnak hatfogatú kocsit kiállítani, két- vagy négyfogatú kocsikkal is csatlakozhatnak a 

menethez, ami ugyancsak növelhette a résztvevők számát.
434
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Albrecht nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a lakosság hangulatát megpróbálja kedvezően 

befolyásolni, ezért plakátokon közzétette a „kompromittáltaknak” adott engedélyt, bízva abban, 

hogy a hír jó hatást tesz. A kormányzó abban is bízott, hogy ha a császári udvar teljes 

pompájában jelenik meg Pest-Budán, ahogyan Magyarországon még sosem, az nagy benyomást 

tesz majd a fantáziával megáldott és pompakedvelő magyar népre, és semmilyen demonstráció 

sem tudja majd megzavarni a menetet. Albrecht arra is utalt ezzel kapcsolatban, hogy a bécsi 

udvar pompája – amelyhez egyetlen európai udvar sem ér fel – korábban még a koronázások 

alkalmával sem bontakozott ki teljesen. A kormányzó szerette volna, ha a májusi császári menet 

felülmúlja a korábbi uralkodói bevonulások ünnepélyességét és pompáját.
435

  

A kormányzó továbbra is aggódott amiatt, hogy a császári döntések után lesz-e elegendő 

idő a szükséges intézkedésekre, ezért a javaslatok elfogadásáról távirati választ kért, illetve 

felajánlotta, hogy Ferenc József elé utazik, és az Itáliából Bécs felé tartó császári vonaton 

egyeztet vele. Utóiratban pedig azt is közölte, hogy módot talált arra, hogy Batthyány özvegyét 

közvetve figyelmeztesse, ami pillanatnyilag hatásosnak tűnik, ezért talán nem lesz szükség újabb 

lépésekre.
436

 

 

Előkészületek márciusban és áprilisban 

 

1857 márciusában Albrecht főherceg személyesen is egyeztethetett az Itáliából 

visszaérkező császárral, illetve Grünne gróffal. A főherceg ugyanis februárban nem hagyta 

annyiban a dolgot, nem fogadta el Ferenc József elutasító válaszát, és végül 1857. március 1-jén 

táviratban közölték vele, hogy a császár várni fogja Gloggnitzban.
437

 A személyes 

megbeszélésnek köszönhetően már márciusban felgyorsultak az előkészületek, áprilisban pedig 

még több részletet sikerült tisztázni az utazással kapcsolatban.  

Az 1857-es út előkészületei hasonlítottak az 1852-es út megszervezéséhez, sok 

rendelkezés szinte teljesen megegyezett az öt évvel korábbiakkal. A következőkben azokra az 

                                                 
435

 Albrecht főherceg levele Grünne grófnak. Buda, 1857. febr. 26. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  
436

 Albrecht főherceg levele Grünne grófnak. Buda, 1857. febr. 26. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  
437

 Ceruzás megjegyzés Albrecht február 26-i levelén – bizonyára Grünne keze által. STICKLER, 2001, 163. (632. 

lábjegyzet); Albrecht főherceg levele Grünne grófnak. Buda, 1857. febr. 26. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  



149 

 

intézkedésekre, illetve felmerült kérdésekre térünk ki, amelyek különböznek az 1852-es 

utasításoktól, problémáktól. 

 

1. Az amnesztiarendelet 

 

1856. december 2-án Velencében Ferenc József legfelsőbb kéziratot bocsátott ki, 

amelyben kinyilvánította, hogy a lombard-velencei politikai menekültek visszakapják 1853-ban 

elkobzott vagyonukat, valamint felhatalmazta Radetzky tábornagyot, a tartomány kormányzóját, 

hogy határozzon a politikai menekültek kérelmeiről. A menekültek visszatérhettek hazájukba, és 

visszakaphatták osztrák állampolgárságukat, ha letették a megszabott hűségesküt.
438

 

A velencei amnesztiarendelet okkal keltett várakozásokat a magyarországiakban. A bécsi 

udvar alapos előkészületeket tett az ügyben, és Ferenc József felkérésére Albrecht főherceg is 

készített egy emlékiratot a tervezett amnesztiával kapcsolatban. 

A politikai bűncselekmény miatt fogságban lévőkről négy lista készült, aszerint, hogy a 

Magyarországon, Bécsben vagy külföldön felállított osztrák hadbíróságok, illetve az 

ostromállapot feloldása után a polgári bíróságok ítélték-e el őket. A kormányzó három személy 

esetén nem javasolta az amnesztia megadását, közülük kettő ellen újabb vizsgálat volt 

folyamatban felségárulás és forradalmi tanok terjesztése miatt, a harmadik elítélt szándékai pedig 

egyenesen a császár személye ellen irányultak. A főherceg ugyanakkor kitért az erdélyi elítéltekre 

is, és javasolta, hogy ők is részesüljenek kegyelemben, annak ellenére, hogy a császári pár nem 

látogat el a Nagyfejedelemségbe.
439

 Ennek megfelelően Albrecht csatolta az erdélyi elítéltek 

listáját is, illetve az amnesztia kiterjesztését javasolta a felségsértés miatt elítéltekre, valamint a 

vizsgálat alatt állókra is.
440

 

 

 

 

 

                                                 
438

 BH 1856. december 10. 1. (Nemhivatalos rész) 
439

 Az emlékiratból az is kiderül, hogy azért nem látogatja meg a császári pár Erdélyt, mert a vasút még nem ér el 

Nagyszebenig. A császárné és a kis főhercegnők számára bizonyára kényelmetlen lett volna az utazás kocsin a nem 

megfelelő utakon. 
440

 Albrecht főherceg emlékirata a […] politikai bűncselekmény miatt elítélt, fogságban lévő személyek 

amnesztiájának tárgyában. Bécs, 1857. márc. 8. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Sonderreihe Kt. 54. Reisen 

SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  



150 

 

2. Útvonal, közlekedés, szálláslehetőségek 

 

Az 1857-es császári utazás útvonala a szűkebb Magyar Királyság határain belül vezetett, 

nem érintette sem a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságot, sem Erdélyt, sem pedig Horvátországot. 

Az útvonal kialakításakor figyelembe kellett venni azt, hogy a császárral együtt utazott a 

császárné is, ezért az elsődleges szempont feltehetően egy nem túl hosszú és minél kényelmesebb 

utazás megszervezése volt. 

Az útvonal 1857-ben jelentősen lerövidült, ezért több megye is kimaradt a császári 

látogatásból. Ezek a megyék küldöttségek által képviseltethették magukat. Albrecht főherceg a 

helytartósági osztályokra bízta annak meghatározását, hogy hol jelenhetnek meg a küldöttségek. 

Ugyanez volt érvényes azokra a helységekre is, amelyek a körút által érintett községek közelében 

feküdtek.
441

 

Az útvonal április 21-én még nem volt végleges, a felmerült akadályok – a Tisza áradása, 

és a rossz utak – miatt szükség volt néhány változtatásra, illetve közben június 17-re és 28-ra be 

kellett iktatni egy-egy bécsi utat is. A jászberényi utazást pedig egy nappal elhalasztották.
442

 

Ferenc József és Erzsébet az utazás első szakaszát – a tervek szerint – gőzhajón tették 

meg, ennek érdekében elő kellett készíteni a szükséges hajókat. Az átalakítást az óbudai 

hajógyárban végezték, ahol azonban szakemberhiány volt, ezért az Adler császári gőzjacht csak 

április 29-én indulhatott Pestről Bécsbe. A munkálatok elhúzódása miatt külön próbaútra, 

ahogyan azt Grünne gróf szóban elrendelte, nem került sor, de a gőzhajó-társaság gondoskodott a 

legtapasztaltabb és leggyakorlottabb legénységről. A császári jachttal együtt ment Bécsbe a 

Kroatia hadigőzös, hogy mint felvezető hajó haladjon majd a jacht előtt. A zenét a császári 

jachton a dunai flottilla 12-es számú katonai vadászszázadának zenekara biztosította. Az utazás 

idejét tekintve a Flottillaparancsnokság számításai szerint a hajóút Bécsből Pestre tíz és fél óra 

lett volna megállás nélkül. A tervek szerinti rövid megállással Komáromban, illetve a helyenként 

ajánlott lassú haladással tizenkét és fél órára nőtt a menetidő. ezért úgy számoltak, hogy ha a 

császári jacht hajnali fél 4-kor indul a Bécsből, akkor délután négy óra körül érhet Pestre.
443
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A további hajókat ugyancsak Pesten készítették fel a császári útra. A Sámson nevű 

hadigőzös, amelyik csak május 1-je után készült el, állóhajóként Pesten maradt, hogy később a 

Szegedig tartó tiszai hajóúton kísérje az Adler-t. A Kroatia pedig nemcsak a Bécs-Budapest 

útvonalon teljesített szolgálatot, hanem később Galacba kellett mennie, hogy ott váltsa majd az 

Albrecht főherceg hadigőzöst. Arra is felkészült a parancsnokság, hogy amennyiben a Tisza 

vízállása miatt Tokaj és Luc között a hadigőzös nem tud közlekedni, akkor egy kisebb hajó álljon 

majd rendelkezésre.
444

  

Az utazás tehát a tervek szerint részint hajón, részint kocsin történik, illetve ahol lehetőség 

lesz rá, ott vasúton. A szükséges különvonatokkal kapcsolatban a főkormányzói hivatalnak kellett 

intézkednie.
445

 Az udvari vonat közlekedése körültekintő figyelmet kívánt az állomásfőnököktől, 

akiknek a vonat érkezése előtt be kellett járniuk a saját szakaszukat, majd jelentést kellett 

küldeniük az útitervben előzőnek megadott állomásra, ami természetesen a távirat elterjedésével 

vált igazán hatékonnyá. Az udvari vonatnak külön menetrendje volt, sebessége nem léphette át a 

gyorsvonatok sebességét. Csak a kijelölt állomásokon állt meg, a többi pályaudvaron csupán 

lassított.
446

 

A lovak számával kapcsolatban április elején meghatározták, hogy a csereállomásokra 

lebontott adatokat később – a kocsikkal egy jegyzékben – fogják megadni. Addig is 

vezérfonalként szolgált, hogy a császári hintó számára mindenhol négy lovat kellett kiválasztani, 

amelyek már összeszoktak és megbízhatóak, ugyanakkor jól futnak. A kocsisoknak pedig 

tökéletesen megbízható embereknek kellett lenniük.
447

 

Az előzetesen összeállított kocsilista szerint azonban a császárné kocsija elé hat lovat 

kellett volna befogni. Albrecht főherceg ezzel kapcsolatban jelezte, hogy nehéz lenne minden 

váltóhelyen megbízható hatos fogatot kiállítani, mert postalovak csak egyes településeken 

vannak, sok közülük elég rossz állapotban, ezért csak olyan lovakat tudnának befogni, amelyek 
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nincsenek összeszokva. A főherceg ezért javasolta, hogy ahol nincs hat megfelelő ló, ott négyet 

fogjanak be a császárné kocsija elé, amivel Grünne gróf is egyetértett.
448

 

A bécsi hivatalok azzal is számoltak, hogy a vidéki utazások során valószínűleg nem lesz 

elengedő az udvari kocsik száma, ezért a megyei hatóságoknak, Pest-Budán pedig a rendőr-

igazgatóságnak – a kíséret létszáma alapján hozzávetőlegesen – további kocsikat kellett 

biztosítania. Ezen kívül gondoskodni kellett a kíséreten kívül még szóba jövő tábornokok és 

hivatalnokok számára szükséges lovakról és kocsikról is.
449

 

A nagyszámú ló kiállítása nagy nehézséget okozott a lakosságnak, Albrecht főherceg 

tájékoztatást kapott arról, hogy néhányan akadályozva lesznek, hogy hódolatukat kinyilvánítsák, 

mert lovaikat a császári menet rendelkezésére kell bocsátaniuk. Az érintettek ezért nem tudnak 

Debrecenbe menni, esetleg Nagykállón fogadhatnák a császári párt, ami kb. fél órás csúszást 

jelentene a napi programban.
450

 

Ugyancsak problémát okozott, hogy – a szokásoknak megfelelően – a bevonulási menet 

elején egy püspök vitte az apostoli keresztet. Esztergomban úgy döntöttek, hogy a kijelölt püspök 

lovon fogja teljesíteni a szolgálatot.
451

 Ehhez egy nyugodt udvari lóra volt szükség a kijelölt 

püspök, Fekete Mihály magas kora miatt.
452

 A kérdés azonban nem intéződött el ennyivel, 

Albrecht főhercegnek még április végén is érvelnie kellett amellett, hogy koronázások alkalmával 

az udvar biztosított lovat a püspöknek. A kormányzó nem akarta megbántani az esztergomiakat, 

akik úgy tudták, hogy Forgách (Ágoston) kanonok is kap lovat, ezért jogosan merült fel bennük, 

hogy akkor a püspök miért ne kapna.
453

 

Az országos körutak során – az ünnepélyes bevonuláshoz hasonlóan – mindenkinek 

kijelölt helye volt a császári menetben. Albrecht főhercegnek közvetlenül a császári hintó előtt 
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kellett utaznia, a megyei elöljáróknak pedig a kormányzó előtt. A helytartósági alelnökök 

feladata lett, hogy a felséges menetet siettessék.
454

  

A feleségével és nagy kísérettel utazó császár számára nem volt könnyű megfelelő 

szálláshelyet biztosítani. A kijelölt császári lakosztálynak az előírások szerint hálószobából, 

öltözőszobából, fürdőből, szalonból és dolgozószobából kellett állnia, és a szárnysegéd 

szobájából kerülő nélkül elérhetőnek kellett lennie.
455

 Ez természetesen nem mindenhol volt 

kivitelezhető. Előzetesen azt közölték a hatóságokkal, hogy ahol lehetséges, a császárné 

udvarhölgyeit és a császár szárnysegédjét ugyanabban a házban helyezzék el, ahol az uralkodó és 

hitvese megszáll.
456

 Elsősorban az állami szervek épületei – például a kamarai épületek – jöhettek 

szóba, amennyiben azokban nem volt elegendő hely, akkor a magánházak befogadóképességét is 

felmérték. Gyakran szükség volt az épületek felújítására is, ezért időben ki kellett jelölni az 

éjszakai állomásokat.
457

 

Az audienciák színhelyét sokszor a szálláshelyen kívül jelölték ki. Szóba jöhetett főúri 

kastély, püspöki palota, a helytartóság vagy a kerületi hivatal épülete, nagyobb szálló, szép 

fogadó, parancsnoki lakás, tágas postaépület, nagyon ritkán magánház is.
458

 

Maga a budai palota sem rendelkezett elegendő és az udvari előírásoknak megfelelő 

helyiséggel, ahogyan arra az utazás előtt már egy hónappal Budára érkező udvari hivatalnok, a 

ceremónia-jegyzőkönyv vezetője felhívta bécsi kollégái figyelmét.
459
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3.  Az uralkodócsalád biztonsága 

 

A biztonsági intézkedések kapcsán 1857-ben már nemcsak a császár testi épségéről kellett 

gondoskodnia a hatóságoknak, hanem külön figyelmet kellett szentelniük a kis főhercegnők 

egészségének is. Budán és Pesten ugyanis 1857 eleje óta jelen volt a kanyaró, illetve a következő 

hónapokban további betegségek is megjelentek, amelyek Budán járványossá váltak, Pesten 

viszont csak szórványos esetek fordultak elő. Albrecht főherceg felkérte Dr. Hollánt, hogy tegyen 

jelentést a megbetegedésekről, amelyekről a kormányzó április 26-án számolt be Grünne grófnak. 

Ezek szerint április 20-a óta Budán nem volt új megbetegedés, Pesten pedig csak kettő. Pesten 

eltúlozták a betegségekről szóló híreszteléseket, mert a megelőző hetekben magas rangú családok 

gyermekei is megbetegedtek.
460

 

Az eredeti tervek szerint a kis főhercegnők a szülőkkel együtt az Adler gőzhajón érkeztek 

volna Pest-Budára, azonban Budán felmerült, hogy a császári hajót fogadó üdvözléssel járó zajok 

megijeszthetik Zsófiát és Gizellát. Megoldásként a kormányzóság azt javasolta, hogy a két 

kisgyermek külön hajón vagy vonaton, a szülők előtt vagy után induljon el Bécsből.
461

 

Az utazás egészére vonatkozó biztonsági intézkedések kapcsán a Legfőbb Rendőrhatóság 

vezetője is bekapcsolódott a Bécs és Buda közötti levelezésbe. Albrecht főherceg Kempen báró 

jóvoltából betekintést nyerhetett egy ajánlásba, amely szerint Weber rendőrtanácsos az utazás 

alatt a császári család biztonságára ügyelt volna. Albrecht elismerte a biztonsági intézkedések 

szükségességét, de a rendőrhivatalnok megbízását nem tartotta jónak. A főherceg arra 

hivatkozott, hogy az uralkodó kíséretében fog utazni egy csendőr-őrnagy, elég lesz az ő jelenléte. 

Az út során ráadásul minden kerület csendőrezrede is rendelkezésre áll majd, a nagyobb 

városokban pedig ott lesznek a rendőr-igazgatóságok. A kormányzónak nem a rendőrhivatalnok 

személye ellen volt kifogása, de az 1852-ben alkalmazott Felsenthal rendőrtanácsosnak sem volt 

tennivalója, pedig akkor közelebb voltak a forradalmi idők. A főherceg érvelése szerint azóta 

újabb öt év telt el, a kormányzat megerősödött.
462
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Ez nem jelentette azt, hogy a császári családhoz a látogatás során közel kerülő 

személyeket ne ellenőrizték volna. Josef Protmann, pesti rendőrigazgató, jelentéseket készített az 

utazás szervezése során a hatóságok látókörébe kerülő emberekről. Így például a Goldberger-

nagykereskedőcég tulajdonosairól, akiknek üzemét a császár a tervek szerint megtekinti majd.
463

 

Ugyancsak jelentés készült Ferdinandy Ignácról, a pesti vakok intézetének kurátoráról,
464

 mivel 

az intézet meglátogatása is szerepelt a programban. 

 

4. Dekoráció, programok, ajándékok  

 

A kerületek, megyék, községek az 1852-es utazáshoz hasonlóan előzetesen elkészítették 

tervezetüket a császári pár fogadtatásáról. A következőkben Pest-Pilis megye jelentésének elejét 

olvashatjuk: 

  

„Felséges megérkezés május 4-én:  

Pest-Pilis megye határán, Visegrádnál a megye elöljárói, hivatalnokainak és a 

nemességnek egy része, valamint Szentandrás, Kalász és Pomáz községek, illetve más 

helységek képviselői két ünnepien díszített gőzhajón fogják alázatos hódolatukat 

nyilvánítani. 

Mindkét hajót az egyik oldalon őfelségeik ünnepi portréjával, a másik oldalon pedig 

Magyarország védőszentjének képével, alatta a »Patrona Hungariae« felirattal fogják 

díszíteni.  

Mindkét hajó fedélzetén lesz egy-egy zenekar, amelyek a fenséges megérkezéskor a 

Néphimnusz [Gotterhalte] hangjait fogják megszólaltatni. 

Az egyik zenekar tagjai fehér nadrágot fognak viselni, világosbarna, fehér zsinórozású 

attilával és fehér tollas, fekete, kerek, magyar kalappal. A másik – cigányokból álló – 

zenekar öltözete piros nadrág, fehér zsinórozású, zöld attila és nemzetiszínű tollas, fekete, 

kerek magyar kalap lesz. 

Távolabb, két uszályon fogják elhelyezni azt a négy fát [oszlopot], amelyek mindegyike 

más színezetű lesz, a császári, az osztrák, a magyar és a bajor zászlók és címerek díszítik 
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majd őket. Ez a négy fa fogja az alapját képezni a lágy díszben csillogó baldachinnak, 

amely 12 öl széles és 10 öl magas lesz, és amely alatt a császári jacht a néptömeg 

éljenzése közepette halad majd át. [Tehát a két fogadóhajó közrefogta a császári 

jachtot.]”
465

 

 

A császár határozottan kijelentette, hogy azokat az előkészületeket be kell szüntetni, 

amelyek nagy költségekkel járnak. A megengedett dekoráció keretében a lakosok feldíszíthették 

a házakat, rőzséből diadalkapukat emelhettek a községbe vezető úton – a szokásos módon és a 

faállomány kímélésével –, illetve minden eszközt felhasználhattak, hogy méltóképpen 

fogadhassák az uralkodópárt.
466

 A pest megyei jelentés alapján is látható azonban, hogy az 

érintett községek, városok és megyék szervezőbizottságai – a császári figyelmeztetés ellenére – 

felülmúlták az engedélyezett mértéket. 

Az 1852-ben gondot okozó zászlók kapcsán továbbra is érvényben maradtak a korábbi 

szabályok. A nemzeti trikolórt csak a császári lobogó mellett használhatták, utóbbinak kellett az 

első helyre kerülnie. Megengedett volt még az osztrák piros-fehér, valamint – tekintettel a 

császárnéra – a bajor kék-fehér lobogónak a kitűzése is. A hajókra nézve ugyanezek a szabályok 

voltak érvényesek.
467

 

Akárcsak a dekoráció esetén, a programok terén is sok hasonlóságot fedezhetünk fel az 

1852-es és az 1857-es utazás között. Az események nagyon sűrűn követték egymást, és az esték 

is mind programokkal telítettek. A konzervatórium és az énekegyesület szerenádját például csak 

11-én délelőttre tudták beilleszteni a programba, mert nem volt több szabad este.
468

 

Az áprilisi előkészületek folyamán ráadásul újabb meghívások érkeztek, amelyekről 

Bécsben kellett eldönteni, hogy bekerülhetnek-e a programba. Albrecht főherceg Grünne grófon 

keresztül kérte a császár jóváhagyását például a székesfehérvári lövészegylet kérésével 

kapcsolatban, hogy az egylet megnyitója a császár jelenlétében mehessen végbe, illetve az első 

lövést is az uralkodó adja le. A kormányzó ismertette a körülményeket, szerinte 
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Székesfehérvárott megfelelő lőállások vannak, és mind az egyesület elöljárói, mind a résztvevők 

makulátlan emberek.
469

 Esztergom megye pedig azt kérvényezte, hogy a várost elhagyó császári 

jachtot egy – az összes rend tagjait képviselő, hölgyeket is a soraiban tudó – válogatott küldöttség 

gőzhajón kísérhesse.
470

 

A császárné és a kis főhercegnők érkezése nagy ajándékozási ambíciókat hívott életre. A 

takarékosságra intő uralkodói figyelmeztetés ellenére az ország lakossága a dekorációk mellett 

emlék- és ajándéktárgyakkal kívánt kedveskedni a császári családnak. Ennek a híre a sajtó és 

szóbeszéd útján a kormányzóhoz is eljutott, aki figyelmeztette a hatóságokat, hogy a túlzott 

ajándékozásokat kerülni kell. Az ajándékok átadásához engedélyt kellett kérnie a lakosságnak. Ez 

a szabályozás megakadályozta, hogy bárki elutasítva érezze magát, ha spontán át szeretett volna 

nyújtani valamit uralkodójának, azonban a helyszínen erre nem kapott lehetőséget.
471

 

Ajándéktárgyként természetesen csak az ország saját terményei és „készítményei” 

jöhettek szóba, például a helyi specialitások vagy különleges tárgyak. Ferenc József azt 

szorgalmazta, hogy a drága és esetleg külföldről beszerzett ajándékokra szánt összegeket a 

községek és egyesületek inkább jótékony célokra fordítsák.
472

 

Az egyetem szenátusa például – ennek megfelelően – a Nádor kódex példányait ajánlotta 

fel az uralkodópárnak és a Helytartóság magas rangú tisztviselőinek. A császári utasításra 

tekintettel a megyéknek és a testvérfővárosoknak is ellenőrizniük kellett, hogy lakosaik nem 

készülnek drága ajándékokkal vagy meglepetésekkel az uralkodó, illetve felesége számára. Erről 

jelentést is kellett küldeniük a budai hatóságnak.
473

  

Az előírásoknak megfelelve a kassai és a nagyváradi kerület április folyamán jelezte, hogy 

a nyolcéves Wenckheim Krisztina magyar ünnepi verssel és ezüstkosárban elhelyezett 
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virágcsokorral készül Erzsébet látogatására, Szatmárnémetiben pedig a császárné oltalma alatt 

álló irgalmas nővérek kézimunkákat ajándékoznak majd Erzsébetnek.
474

 

 

5. Beszédek, meghívók, bálok 

 

Az ünnepélyes alkalmakkor elhangzó beszédekkel kapcsolatban 1857-ben is érvényes volt 

az előzetes benyújtás, illetve a mértéktartás kötelezettsége.
475

 A beszédek hosszára vonatkozó 

megkötés a magyar nyelvű beszédek esetén azért is volt fontos, mert figyelembe kellett venni, 

hogy Erzsébet jelenlétében illetlenség lett volna hosszú beszédet tartani, hiszen a császárné még 

nem értett magyarul. Ebből kifolyólag még inkább törekedni kellett az ajánlott rövidségre.
476

 

1857-ben – az eddig megismert levéltári források alapján – kevesebb probléma adódott a 

beszédekkel kapcsolatban, mint 1852-ben. Albrecht főherceg a hercegprímás beszédében ezúttal 

nem talált semmi kifogásolnivalót,
477

 és a pesti és a budai polgármesterek beszédét is 

jóváhagyta.
478

 

A különböző udvari eseményekre szóló meghívókkal kapcsolatban azonban nehézségek 

merültek fel, ugyanis még a császári látogatás előtt ismertté vált, hogy a Nemzeti Színház 

díszelőadására német nyelvű meghívó készült. Albrecht főherceg szerint ezzel alapot adtak az 

ellenzékieknek, hogy felhánytorgassák a magyar nyelv elnyomását. Ráadásul minden egyéb 

udvari hirdetményt is németül adtak ki, ezzel szemben Itáliában mindent olaszul nyomtattak a 

császári látogatás során. A kormányzó ezért javasolta, hogy a színházi előadásra kétnyelvű 

meghívókat készíttessenek, vagyis legalább a kártyák egyik oldalán legyen magyar nyelvű 

szöveg.
479

 A főherceg egy későbbi beszámolójában ismét megemlítette, hogy a Nemzeti Színház 
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német nyelvű meghívója olaj volt a tűzre.
480

 Végül magyar nyelvű meghívók készültek, amit 

bizonyára örömmel fogadott a magyar közönség.
481

 

A császári pár látogatásának alkalmából természetesen nem maradhattak el a bálok sem, 

azonban az udvarképességgel kapcsolatban felmerültek aggályok. Budán felvetődött a kérdés, 

hogy azok a hölgyek, akik nem udvarképesek, részt vehetnek-e a május 7-i bálon az udvarnál, 

ahogyan az Milánóban történt. Ezzel egyfelől a nemek arányán lehetett volna javítani, másfelől 

csupán néhány hölggyel kellett volna kivételt tenni, amire Albrecht meg is kapta az engedélyt.
482

 

 

6. A fogadás 

 

Moritz Braida grófnak, a kormányzó főudvarmesterének feladata volt, hogy értesítse az 

udvari méltóságok viselőit, az egyháziakat és a nemességet arról, hogy mikor és hol kell a 

császári pár előtt megjelenniük. A főudvarmester úgy vélte, hogy az ünnepélyrendet minél előbb 

véglegesíteni és nyomtatni kellene, hogy az elkészült példányokat kioszthassák a május 1-jétől 

kezdve Budára érkező uraknak. Az ünnepélyrendnek ugyanis április 21-én még nem volt meg a 

végső formája, Grünne ezekben a napokban kért távirati értesítést az Albrecht által esetleg 

javasolt változásokról, hogy minél előbb elkészíttethesse a kőnyomatos példányokat.
483

 

A kormányzó igyekezett a bevett szokásokat is segítségül hívni, hogy minél több főurat 

rávegyen az uralkodó fogadtatásán való megjelenésre. Céljai elérése érdekében a tradíciókat is 

felhasználta, például arra hivatkozott, hogy a hagyományok szerint ünnepi alkalmakkor a 

földesurak szavakban is kinyilvánítják az uralkodónak hódolatukat, amire számos alkalmat 

szolgáltat majd a császári látogatás.
484

 

Az ország igazgatásának „végleges rendezése” (1855) óta 1857-ben először nyílt 

lehetősége az új hivatalnoki karnak arra, hogy bemutatkozzék a császárnak. A császári hatóságok 

alkalmazottainak az uralkodó fogadásakor az előírt állami hivatalnoki egyenruhában, illetve ha 
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ezt még nem szerezték be, akkor fekete frakkban és fehér nyakkendővel kellett megjelenniök a 

kijelölt helyeken. A hatóságoknak tartózkodniuk kellett a túl hosszú bemutatásoktól. Az 

igazgatási területek székhelyein a nyolcadik hivatalnoki osztályig, más helyeken pedig a 

kilencedik osztályig kellett bemutatkoznia a hivatalnokoknak.
485

 A budai helytartóság 

hivatalnokainak a május 4-i fogadtatáson kellett részt venniük, erről ők külön részletes utasítást 

kaptak.
486

 

 

7. Az ünnepélyes bevonulás 

 

Az ünnepélyes budai bevonulás különösen sok gondot okozott Albrecht főhercegnek, aki 

bizonyára érezte, hogy ez lehet a látogatás egyik kényes pontja. A kormányzó ezért óvatosan járt 

el a felvonuló bandériumokkal kapcsolatban, és javasolta, hogy a jászok és kunok bandériumát 

hagyják ki az ünnepélyrendből, nehogy atrocitások érjék őket, vagy rossz viccek áldozataivá 

váljanak. Albrecht úgy vélte, hogy egy 24–30 főből álló jász-kun bandériumnak kellene érkeznie, 

de csak a bevonulás előtti este. A Pest megyei bandériumnak is hozzájuk kellene csatlakoznia, a 

csapatok ekkor kapnák meg a másnapi bevonulásról szóló rendelkezéseket. A főherceg így látta 

elkerülhetőnek a botrányt, ha mégsem érkeznének meg időben a csapatok, és úgy gondolta, ha 

megérkeznek, akkor majd spontánnak fog tűnni a dolog.
487

 Néhány nappal később pedig már 

abban is biztos volt a főherceg, hogy lovas kunokban nem lesz hiány, ráadásul többségük 

egyenruhában fog érkezni, azonban a csapatokat nem bandériumoknak, hanem lovas 

küldöttségeknek fogják nevezni.
488
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Albrecht április vége felé ismét hangsúlyozta, hogy az udvarnak minél nagyobb pompával 

kell felvonulnia, mert a főurak részben tartózkodnak a részvételtől, ezért meg kell mutatni nekik, 

hogy az udvar nem szorul rájuk.
489

  

Az ünnepélyes bevonulást könnyen meghiúsíthatta a kedvezőtlen időjárás. A főherceg 

ezért arról is intézkedett, hogy ilyen esetben mi történjék. A kormányzó úgy határozott, hogy 

kedvezőtlen időjárás esetén táviratot küld a császári párral együtt utazó Grünne grófnak 

Komáromba, majd egy másikat Vácra, hogy lehetséges-e a bevonulás, ezért kérte a grófot, hogy 

küldje majd a jacht csónakját a partra.
490

 Rossz idő esetén a császári pár bevonulását a következő 

napra kellett volna halasztani. Ebben az esetben a császári pár inkognitóban, kevés kísérettel a 

váci püspöki palotában éjszakázott volna, a kíséret többi része pedig a császári jachton. Kedvező 

időjárás esetén pedig a kormányzót kellett táviratilag értesíteni a váci elhaladásról.
491

 

 

8. A fővárosi előkészületek 

 

A fővárosban bizottságokat hoztak létre a különböző ünnepi rendezvények 

megszervezésére. Az első bizottság lett felelős a város ünnepi kivilágításáért és az ünnepi bálért, 

a második bizottság feladata lett az ökörsütéssel egybekötött népünnepély, a harmadik 

bizottságnak kellett foglalkoznia egy fiúiskola alapkőletételének megszervezésével, a 

negyediknek pedig a dekorációs előkészületeket kellett intéznie.
492

 

A császári látogatás miatt igen sokan érkeztek az országba, főként Pest-Budára. Az 

ideérkezők nagy részét a Bécsben lakó magyar arisztokraták, illetve magas rangú hivatalnokok 

tették ki. A látogatók számára szállást kellett találni az – ebben az időszakban – amúgy is zsúfolt 

városokban, ezért Pestnek és Budának is kötelessége volt lajstromba venni a rendelkezésre álló 

lakásokat, lakrészeket.
493

 A lakások összeírása és osztályozása megkönnyítette szétosztásukat a 
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különböző rendű és rangú ideérkező személyek között – társadalmi állásuknak megfelelően. Volt 

olyan lakás, amelynek alaprajzát is csatolták a jelentéshez, mivel az „nagyon célszerű beosztása 

és elegáns bútorai miatt megfelel arra, hogy egy előkelő személy rendelkezésére bocsássák.”
494

 

A városokba érkezők a fiákeresek számára is konjunktúrát teremtettek. A hatóságok 

azonban ügyeltek arra, hogy a tarifák ne emelkedjenek túlságosan az igény hirtelen növekedése 

miatt. Protmann, pest-budai rendőrigazgató úgy gondolta, hogy határozatban kell szabályozni a 

fiákertarifákat, és a közönséggel is tudatni kell, hogy nem lehet tetszés szerinti díjakat 

megállapítani.
495

 

 

9. A sajtó szerepe 

 

A bécsi udvar számára fontos volt az együttműködés a sajtóval a császári látogatás során. 

Albrecht főherceg ezzel kapcsolatban úgy intézkedett, hogy minden nap áttekinthető leírások 

jelenjenek meg a császári útról és az ahhoz kapcsolódó, érdekes hírekről a két félhivatalos 

napilapban; a Budapesti Hírlapban, valamint a Pest-Ofner Zeitungban. E két újság központi 

sajtóirányítás alatt állt,
496

 a többi lapot a rendőr-igazgatóság, illetve Protmann rendőrigazgató 

felügyelte.
497

 Mivel a többi napi- és hetilap a hivatalos lapok tudósításait vette át, szinte kizártak 

voltak a sajtóvétségek.
498

 

Az említett két lap tárcarovatában állandó rovatot kellett nyitni „Őfelségeik felséges 

utazása a Magyar Királyságban” címmel. A rovat számára találni kellett egy megfelelő személyt, 

aki érdekes ismertetéseket ír majd a körút kiemelt eseményeiről. Ezeket a tárcacikkeket az utazás 

ideje alatt előzetesen be kellett mutatni Albrecht főhercegnek, vagyis az utazás vonatkozásában 

az 1852-es sajtótörvényben foglalt utólagos cenzúra mellett életbe lépett egy előzetes kontroll 

is.
499

 

                                                 
494

 A pesti polgármester jelentése egy Nádor utcai lakásról. Pest, 1857. márc. 28. MOL D 120 1. d. ad Nr. 100–1857. 

f. 178–182. 
495

 A pesti rendőrigazgató előterjesztése a fiákertarifák emeléséről a császári pár jelenléte idején. Pest, 1857. márc. 

20., Mellékelve: Jegyzőkönyv – felvéve a fiákertársaságok vezetőinek jelenlétében. Buda, 1857. márc. 17., Elintézés. 

Buda, 1857. márc. 28. MOL D 120 1. d., Nr. 41–1857. f. 137–142.  
496

 1856-tól Falke János irányította a hivatalos lapokat, 1857-től pedig Nádaskay Lajos. – KOSÁRY – NÉMETH G., 

1985, 341. 
497

 KOSÁRY – NÉMETH G., 1985, 292. 
498

 A Pesti Napló is a Budapesti Hírlap tudósításai alapján tette közzé a császári utazást. 
499

 A budai kormányzóság leirata a budai helytartósági osztály alelnökének, Augusz Antalnak. Buda, 1857. ápr. 3. 

MOL D 120 1. d. Nr. 65–1857 f. 254–255.  



163 

 

Az utazásról szóló tudósítások megírására Falk Miksa vállalkozott.
500

 A Bécsben élő 

magyar újságíró küldött – legalábbis az utazás első részében – mindkét hivatalos lap számára 

híradásokat a különleges eseményekről – név nélkül.
501

 Ebben a tevékenységében a helytartósági 

hivatalnokoknak kellett támogatniuk Falkot, úgymint a vidéki helyszínek elérésében, illetve az 

ünnepségekre való bejutásban.
502

  

Arra különösen figyelni kellett, hogy a császár magyarországi tartózkodása idején ne 

jelenjenek meg szó szerint az uralkodóhoz intézni kívánt kérelmek. A hódolati beszédek és a 

köszönetnyilvánítások nem tartoztak a tiltás alá. Elsősorban a vidéki sajtót kellett figyelemmel 

kísérni, amelynek ellenőrzésével Albrecht a rendőr-igazgatóságokat bízta meg.
503

 

A bécsi lapok számára is kijelöltek egy levelezőt, akiről Albrecht főherceg április végén 

táviratilag kért értesítést. A kormányzó arról érdeklődött, hogy a kijelölt osztrák újságíró jön-e, 

mert ha nem, akkor gyorsan találni kell egy másik tudósítót a bécsi sajtó számára.
504

 

Azonban nemcsak a magyar és a bécsi sajtó érdeklődött az utazás iránt, hanem a német és 

a francia is. A külügyminiszter közlése alapján a kormányzóság tájékoztatta a helytartóságot 

arról, hogy Berlinből egy Burger nevű festő fog érkezni, hogy rajzokat készítsen az uralkodópár 

utazásáról a Leipziger Illustrierte Zeitung részére. A lipcsei lap Ausztriával szembeni baráti 

magatartása ismert volt,
505

 és a magyarországit megelőző itáliai utazásról készült illusztrációk jól 

sikerültek, ezért a Buol-Schauenstein gróf kívánságára azonnal el kellett készíteni a nyílt 

parancsot az újságíró tevékenységének támogatásáról.
506

 Francia részről Balleydier báró kívánta 

végigkísérni a császári utazást, hogy tudósításokat küldhessen néhány francia és angol 

napilapnak. A francia író szándékát Bach belügyminiszter is támogatta, és ugyanerre kérte a 

helytartóságokat is.
507
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10. A látogatás előtti utolsó napok 

 

Braida gróf április 25-én Grünne grófnál járt Bécsben, ekkor minden kérdést tisztáztak az 

utazással kapcsolatban, és a főudvarmester este vissza is tért Budára.
508

 A látogatás első részének 

programja is bizonyára ekkor vált véglegessé. 

 

1857 

május nap délelőtt este 

4. hétfő 

Ünnepélyes bevonulás az udvartartás, egyházi 

elöljárók és a nemesség részvételével   

5. kedd 

Bemutatások az udvarnál, cercle a császárnénál, 

díszebéd 

Az általános 

kivilágítás 

megtekintése 

6. szerda Hadgyakorlat a pesti gyakorlótéren 

Színházi díszelőadás a 

Nemzeti Színházban 

7.  

csütörtök 

10 óra 

Egy hajó vízre bocsátása az uralkodópár 

jelenlétében, a hajógyár és az újpesti téli kikötő 

megtekintése Udvari bál 

8. 

péntek  

8 óra 

Audienciák, 12 órától katonai és polgári 

intézmények megtekintése, látogatás a 

virágkiállításon a Nemzeti Múzeumban 

Színházi díszelőadás a 

Német Színházban 

9. szombat Intézetek megtekintése, díszebéd 

Szerenád és a 

polgárok fáklyás 

menete 

10. vasárnap 

Nagy ünnepi istentisztelet a budai Vérmezőn, 

díszebéd Budai városi bál 

11. hétfő 

Reggel 9-kor a konzervatórium és az énekegylet 

előadása, 10 órakor audiencia, 12 órakor 

intézmények [meglátogatása], díszebéd Pesti városi bál 

12. kedd További rendelkezések alapján   

13.  szerda Reggel indulás Jászberénybe   

 

 11. sz. táblázat A császári pár első pest-budai tartózkodásának tervezett időbeosztása
509
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A terv láthatóan nem sokban különbözött az 1852-es programtól. A császár mellett 

azonban a császárnénak is jelentős szerep jutott a reprezentációban. Erzsébet a férjével közös 

programokon túl – a hagyományoknak megfelelően – főként női intézményeket látogatott meg, 

illetve női ügyeket karolt fel. 

Újdonságnak számított viszont, hogy a körút idejére a császár Almásy Móric grófot 

helyettes udvari főceremónia-mesternek nevezte ki, akinek mindenhova a császár előtt 24 órával 

kellett megérkeznie.
510

 Almásy feltehetően április végén utazott Pest-Budára, előtte Bécsben vett 

részt az utazás előkészítésében. Albrecht főherceg április 27-én baráti levelében számolt be 

Grünne grófnak Almásy tevékenységéről. A főherceg szerint Almásy nagy lendülettel vágott bele 

a munkába, de a zászlósurakkal sok volt a gond, egyikük beteg lett, a másik visszahúzódott, a 

Károlyiak viselkedése pedig „érthetetlen” volt – a főherceg szerint.
511

 Almásy gróf maga is 

jelezte Grünnének, hogy az Albrecht főherceggel egyetértésben kijelölt zászlósurak nem érkeztek 

meg Budára, de bíztak benne, hogy az urak megfelelő számban és módon fognak részt venni a 

bevonuláson.
512

 

Ami az utazás előtti hangulatviszonyokat illeti, Albrecht főherceg a „pesti klikk” 

magatartását emelte ki, ez a csoport 1857-ben is a régi – vagyis a látogatással kapcsolatban 

nagyon kritikus – volt.
513

 Vidéken azonban továbbra is jónak tűnt a hangulat,
514

 a kormányzó 

beszámolója szerint.
515

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
510

 Leirat az összes megyefőnöknek és főkapitánynak, kivéve a Szolnok megyei elöljáróságot. Buda, 1857. ápr. 29. 

(Fogalmazvány) MOL D 120 1. d. Nr. 165–1857. f. 508. 
511

 Albrecht főherceg levele Grünne grófnak. Buda, 1857. ápr. 27. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  
512

 Almásy Móric gróf levele Grünne grófnak. [Buda?], dátum nélkül. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  
513

 Albrecht főherceg levele Grünne grófnak. Buda, 1857. ápr. 24. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, 

Sonderreihe Kt. 54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  
514

 Albrecht főherceg Grünne grófnak. Buda, 1857. ápr. 27. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Sonderreihe Kt. 

54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  
515

 Albrecht főherceg Grünne grófnak. Buda, 1857. ápr. 27. KA, Allerhöchster Oberbefehl, MKSM, Sonderreihe Kt. 

54. Reisen SM. Fasc. 32 Reise nach Ungarn 1857.  



166 

 

11.  A konzervatívok szerepe 

 

1857. március 8-án Albrecht főherceg Bécsben felhívta Kempen báró, a Legfőbb 

Rendőrhatóság vezetőjének a figyelmét arra, hogy a magyar konzervatív arisztokrácia valamire 

készül a császári látogatás kapcsán, ezért szükséges lenne megfigyelni tagjait. Kempen báró 

természetesen a főkormányzó figyelmeztetése nélkül is intézkedett a megfigyelésekről.
516

 

Ferenc József március 21-ikén az osztrák minisztertanács ülésén beszélt a magyar 

konzervatívok tevékenységéről. Az uralkodó megemlítette, hogy Magyarországon kettős agitáció 

folyik, egyrészt a látogatás kedvező fogadtatása ellen, másrészt a korábban elutasított kívánságok 

megvalósítása érdekében. A császár azonban nem gondolt változtatásokra, ragaszkodott az eddigi 

kormányzati alapelvekhez, és utasította a legfelsőbb kormányköröket, hogy ők is ezt sugallják, 

megakadályozandó a túlzott remények kialakulását.
517

 

A magyar konzervatív elit valóban mozgolódott. A császár magyarországi útját megfelelő 

alkalomnak vélték arra, hogy egy „hódoló felirat” formájában megfogalmazzák, milyen 

változtatásokra lenne szüksége az országnak.
518

 Ürményi Józsefnél tartott megbeszélésükön
519

 

számos konzervatív főúr volt jelen: Szögyény-Marich László, Apponyi György, Jósika Samu, 

Dessewffy Emil, Sennyey Pál, Szécsen Antal, ifj. Mailáth György, Barkóczy János, Fiáth Ferenc. 

Szögyény emlékiratai szerint céljuk az volt, hogy „az egész ország közvéleményét és közérzését” 

képviseljék az uralkodó előtt.
520

 Végül Dessewffy Emil készítette el a kérelem vázlatát, Szögyény 

pedig megnyerte Scitovszky prímást is az ügynek,
521

 aki vállalta, hogy átnyújtja a feliratot a 

császárnak. Közben pedig elkezdődött az aláírásgyűjtés, a feliratot a magyar konzervatív 

arisztokrácia számos tagja ellátta kézjegyével, illetve a liberálisok közül Eötvös József is. Deák 

Ferenc viszont nem csatlakozott a felirat aláíróihoz, mert nem értett egyet annak céljával, az 1848 

előtti állapotok visszaállításával.
522

 

A magyar konzervatív arisztokrácia mindenekelőtt az ország területi integritásának 

helyreállítását szorgalmazta, valamint az 1848 előtti közigazgatási és igazságszolgáltatási formák 
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bevezetését. Mindezt hangsúlyozottan a birodalmi egység figyelembe vételével gondolták 

megvalósítani.  

 

12.  Az 1857-es császári látogatás egy emlékirat tükrében
523

 

 

A bécsi levéltári anyagok között található egy hosszabb írás, amelyről feltételezzük, hogy 

Franz Hartig gróf
524

 emlékirata lehet. A memorandumot Kempen báró említi naplója 1857. 

március 17-i bejegyzésében, hozzátéve hogy az sok érdekes szempontot kínál.
525

 A szerző 

felvetései valóban nem elhanyagolhatóak a vizsgált látogatásra nézve, ezért az alábbiakban 

ismertetjük az emlékirat tartalmát. 

 

A császár lombard-velencei utazása fényesen sikerült, igazi diadalmenet volt, amelyre 

Ferenc József a figyelmeztető hangok ellenére vállalkozott. Személyes megjelenése 

ellensúlyozta az olasz elszakadási törekvéseket.  

A császár már fiatalon szembesült a felkelés hidrájával, hiszen 1848 tavaszán az olasz 

forradalmárok ellen harcoló Radetzky táborában tartózkodott. Következő látogatásakor – 

1851-ben – sem volt még nyugalom Itáliában, az uralkodói körút nem tudta feledtetni a 

múltat. Ferenc József harmadik itáliai útja viszont már sikeres volt, a császári pár 

megjelenése minden társadalmi csoportban szimpátiát váltott ki, és eltűnt a fejekből az 

olasz egység gondolata. 

Nemsokára egy másik olyan tartományba látogat a császár és a császárné, ahol fegyveres 

felkelést kellett leverni. A bel- és a külföld egyaránt kíváncsian várja az utazást.  

A Lombard-Velencei és a Magyar Királyság helyzete párhuzamba állítható. Az a kérdés, 

hogy Magyarországon is lesz-e amnesztia és vajon jó lesz a fogadtatás. A császár 

uralkodása addigi kilenc éve alatt ugyanolyan jóakarattal fordult minden tartománya felé. 

Miért vannak akkor mégis kétkedő hangok? 

Azért, mert az itáliai és a magyarországi helyzet csak látszólag azonos. A forradalom 

kitörésének okai és végcéljai nem egyeztek meg a két tartományban. Itáliában kívülről 
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érkezett a szikra, és az olasz felkelők külföldi segítséget kaptak, céljuk pedig a teljes 

elszakadás volt. Magyarországon öngyulladás történt, hazai csapatok harcoltak, a külföldi 

segítség éppen a felkelők ellen érkezett. A magyarok nem akartak elszakadni, de olyan 

pozíciót akartak elérni, amelynek következtében a császár a népképviselet vazallusává 

vált volna.  

Itáliában nem az osztrák intézmények ellen lázadtak, azokkal általánosságban elégedettek 

voltak. Az olasz tartományokban a forradalomnak az állam egységével összefüggő 

karaktere volt, nem pedig szociális, nem érintette a tulajdonviszonyokat, és nem kerültek 

egymással szembe különböző társadalmi csoportok. Azóta a külső befolyás csökkent, az 

amnesztiának és az elkobzott birtokok visszaadásának köszönhetően helyreállt a rend. 

Magyarországon is azt kívánják, hogy 1848–1849 emlékei kitörlődjenek az emlékezetből, 

azonban az újabb forradalmi kísérletek megakadályozták a császári kegyelem gyakorlását. 

Minek kellene történnie, hogy az országban elégedettség legyen? 

Ebben a kérdésben nem lehet egyetérteni a tartomány közvéleményével. A többség azt 

szeretné, ha visszaállítanák az országgyűlést, a megyék autonómiáját, az úriszékeket, a 

Tripartitum hatályát, ezzel együtt az ügyvédek, falusi jegyzők üzelmeit. Mindez azonban 

ellenkezik a birodalom belső jólétével és hatalmi állásával. Ausztria – az itáliai 

tartományok kivételével – átalakuláson megy keresztül, ez a folyamat már a 18. század 

utolsó évtizede óta tart. Magyarországon és a többi – nem olasz – tartományban az 

állapotok panaszra adtak okot, amit a forradalmi elhamarkodottság okozott. A császár 

segítő szándékát bizonyítják az 1851 végén kiadott rendelkezések.  

A községek, járások, kerületek kormányzatának újjászervezése az egyik legfőbb feladat. 

A földesurak megaláztatásának megszüntetése a másik. Szomorú tény, hogy ezek az 

elmúlt hat évben nem teljesültek. A keserűséget tovább növelte, hogy 1854 nyarán az 

Österreichische Correspondenz című kormányzati lap felébresztette a reményt, hogy a 

tartományi képviseleteket életre fogják hívni, azonban ez még mindig nem történt meg.  

Magyarország tekintetében viszont azt is hangsúlyozni kell, hogy milyen nagy a kontraszt 

a korábbi és a jelenlegi viszonyok között. Hogyan lehetséges, hogy megmaradtak olyan 

állapotok, amelyekről a császár már 1851-ben úgy nyilatkozott, hogy sürgősen javításra 

szorulnak?  
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Azok, akiket a forradalom a leginkább érintett, illúziókba ringatják magukat. Amit az 

uralkodó 1851-ben kínált, az nem tudta teljes egészében pótolni a három évvel korábban 

elvesztett helyzetet, ezért várják a pillanatot, amikor többet is elérhetnek. Azonban 

aggódhatnak azért, hogy az eddig passzív ellenállás aktívvá válik, és ellenük fordul. 

Közülük sokan attól sem riadnak vissza, hogy a kormányzat tevékenységét a hivataloktól 

való távolmaradással akadályozzák, nem törődve azzal, hogy ezáltal az ország irányítása 

idegen hivatalnokok kezébe kerül. A Magyar Királyságban ilyen viszonyok között nem 

lenne tanácsos bevezetni az érdekképviseleteket [önkormányzatiság intézményeit], ezért 

nem vezetik be őket a többi tartományban sem.  

Ez alól csak a Lombard-Velencei Királyság kivétel. Mindez nem azt jelenti, hogy ezt a 

tartományt az uralkodó jobban kedvelné a többinél. A magyarországi császári látogatás a 

magyaroknak lehetőséget kínál arra, hogy szakítsanak a múlttal. A magyarok, szlávok és 

németek, akik a tartományt lakják, nemzetiségüknek megfelelő módon és nyelven fogják 

kifejezni hódolatukat a császárnak és a császárnénak. Ezzel vajon az egységes birodalom 

császára előtt is hódolnak majd az alattvalók? Amennyiben igen, akkor ez jó hatással lesz 

az itáliai másképp gondolkodókra is, és többé nem fenyegeti majd veszély a birodalom 

egységét. 

 

Az emlékirat az olasz és a magyar tartomány közötti – gyakran emlegetett – párhuzamból 

kiindulva vezeti le a birodalom helyzetét, a fennálló hiányosságok, elsősorban az 

önkormányzatiság és tartományi képviselet megoldatlanságának okait. Az itáliai és a 

magyarországi forradalmakat vizsgálva a szerző nem a párhuzamot, hanem sokkal inkább a 

különbségeket hangsúlyozza. Ezek szerint az itáliai elszakadási törekvésekkel szemben a 

magyarországi 1848-as felkelés arra irányult, hogy megváltoztassa az ország helyzetét a 

birodalmon belül, emellett pedig olyan társadalmi változásokkal is járt, amelyeknek messzeható 

következményei voltak. Míg azonban Itáliában a külső hatalmak által befolyásolt elszakadási 

eszme gyengült, addig Magyarországon nem enyhült a forradalmi hangulat. A memorandum 

logikája szerint a magyarországi helyzet, a magyar „felejteni nem tudás” az akadálya a birodalmi 

egység megvalósulásának. Az itáliai császári látogatás példájából kiindulva a szerző ezért arra 

kívánja figyelmezteti a magyarokat, hogy a császár és a császárné magyarországi utazása milyen 

jó lehetőséget kínál a megbékélésre és a múlt elfeledésére.  
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Az utazás megvalósulása 

 

Az utazás májusi szakasza 

1857. május 4-én a császári pár az Adler gőzhajóval érkezett Pestre. A császári jacht csak 

Komáromban állt meg. Az előzetes terveknek megfelelően számos hajó kísérte az uralkodópárt 

egy-egy szakaszon. Pest-Pilis megye a Ferencz József és az Erzsébet nevű gőzösöket küldte a 

magas rangú vendégek üdvözlésére. A hajókat az előzetes terveknek megfelelően a császár és a 

császárné portréjával díszítették, fedélzetükön zenekarok utaztak.526 

Pesten és Budán hatalmas diadalkapuk és obeliszkek várták Ferenc Józsefet és Erzsébetet, 

amelyeket a lakosság különböző csoportjai emeltek „hódolatuk jeléül.”
527

 Megkezdődtek a 

népünnepélyek is. 

 

 „[Dévényben] Ő Felségeik magyarországi utjának tiszteletére Sperling L. vásárbiró és 

Gratzer S. hajómester urak a helybeli szegények javára egy nagy ebédet rendeztek, hol 

trombita-harsogások közt Ő Felségeik, a császári Főherczegnők, a Főkormányzó 

Főherczeg ur Ő cs. Fensége s az egész császári Ház jólétére áldomáspoharak 

üríttettek.”
528

 

 

Mikor Ferenc József és Erzsébet áthajózott a határon – a szokásoknak megfelelően – 

felvonták a császári lobogót a budai Várra. Az ünnepélyes bevonulás előtt a résztvevők a 

megadott időpontban és helyen gyűltek össze. A kocsikat és a lovakat az egyik mellékutcába 

vezették. Az udvarhölgyek a kikötőnél felállított pavilonnál gyülekeztek. A menet nagy része – a 

katonaság, testőrség, bandériumok – már az uralkodópár megérkezése előtt sorba rendeződött. A 

pavilonnál a darabont testőrség, a pavilonban két ajtónálló teljesített szolgálatot. Az urak teljes 

díszöltözetben, a hölgyek gazdagon díszített magyar ruhában jelentek meg.
529

 

                                                 
526

 BH 1857. május 6. 1. (Nemhivatalos rész) 
527

 Az uralkodó és Erzsébet május 5-től 11-ig maradt Budán, május 12-én kezdték volna meg körútjukat Isaszegen át 

Jászberénybe. Az utazás részletes programját a Budapesti Hírlap 1857. március 7-i száma tette közzé. 
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 BH 1857. május 9. 2. (Napihírek és események) 
529

 Protocoll über die allerhöchste Hofreise in Ungarn im Jahre 1857. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, 

Zeremonialprotokolle Bd. 69. (1857) p. 7–28. 
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Ferenc József és Erzsébet megérkezésekor leadták a szokásos üdvlövéseket, majd az 

ünnepélyes bevonulás alatt folyamatosan szóltak a harangok. A császári párt a világi és egyházi 

elöljárók a kikötésnél a hajóhídon fogadták, majd a pavilonba kísérték. Az első üdvözlőbeszédet 

a pesti polgármester mondta el. Ezután megindult az ünnepélyes menet, amelyet a tömeg 

éljenzésekkel kísért. A császárné magyar ruhát viselt, és hatfogatú üveges díszhintóban utazott, a 

császár skarlátvörös huszártábornoki egyenruhában, lovon vonult a Várba.
530

 A kijelölt útvonalon 

a helyőrség végig sorfalat alkotott.
531

 

Budán a Vízi kapunál a budai polgármester fogadta az uralkodót, majd folytatódott a 

bevonulás a Várba. A katonaság egy része visszavonult a kaszárnyába, a testőrcsapatok a palota 

előtt álltak fel, a menet többi résztvevője kiszállás után a palotába sietett, hogy a lépcsőnél, a 

nagyteremben és a környező helyiségekben felsorakozva fogadhassák a lakosztályába vonuló 

császári párt. A lakosztályban Albrecht főherceg felesége, Hildegarde főhercegnő fogadta Ferenc 

Józsefet és Erzsébetet.
532

 

Egy rövid pihenő után a hercegprímás a nagyteremben magyarul üdvözölte az 

uralkodópárt, amelyre Ferenc József magyarul válaszolt. Ezt követően a császári pár megjelent a 

palota erkélyén, hogy megmutassák magukat az udvaron összegyűlteknek. Eközben a 

hercegprímás és a kíséret nagy része a Vártemplomba sietett. A bevonulás hálaadó 

istentisztelettel zárult, amelyet a prímás celebrált. Az uralkodópár ezután a főhercegek 

kíséretében visszavonult. A hivatalos program ezzel véget is ért, a császári család tagjai a nap 

végén Erzsébetnél teáztak.
533

 

A megérkezés tiszteletére az újságok egy része ezekben a napokban ünnepi kiadásban 

jelent meg, a Vasárnapi Ujság május 3-i számában közölt üdvözlő verset díszes illusztrációval, a 

Budapesti Hírlap pedig május 5-én közölte Lisznyai Kálmán alkalmi költeményét Költői üdvözlet 

címmel – névtelenül.
534

 

Május 5-én került sor a bemutatásokra az udvarnál, délután pedig a császárné cercle-t 

tartott az udvarhölgyek és az udvarképes hölgyek részére. Az udvari díszebéden 96 főre terítettek, 
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 CORTI, 1952, 188. 
531

 Protocoll über die allerhöchste Hofreise in Ungarn im Jahre 1857. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, 

Zeremonialprotokolle Bd. 69. (1857) p. 7–28. 
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 Protocoll über die allerhöchste Hofreise in Ungarn im Jahre 1857. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, 

Zeremonialprotokolle Bd. 69. (1857) p. 7–28. 
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 Protocoll über die allerhöchste Hofreise in Ungarn im Jahre 1857. HHStA, Hofarchive, OMeA, HZD, 

Zeremonialprotokolle Bd. 69. (1857) p. 7–28. 
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 A fiatal írók egy csoportja morálisan elítélte Lisznyait a versért, és megpróbálták kiközösíteni a költőt. 

SZILÁGYI, 2001, 91–92. – Köszönöm Csapó Csabának, hogy felhívta a figyelmemet a kötetre. 
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az étkezésen részt vettek Magyarország egyházi és politikai vezetői: az ország hercegprímása, a 

kalocsai és az egri érsek, a püspökök; császári-királyi titkos tanácsosok, a helytartósági osztályok 

és polgári hatóságok elöljárói, illetve az arisztokrácia képviselői. Este fél 8-kor érkezett meg 

Ferenc József és Erzsébet két leánya, Zsófia és Gizella, így teljessé vált a család. A rossz idő 

ellenére a kis főhercegnőket nagy sokaság fogadta a kikötőnél. A kedvezőtlen időjárás miatt este 

elmaradt az ünnepélyes kivilágítás.
535

 

A császári pár jelenléte – a sajtó tudósításai szerint – lelkesedéssel töltötte el az országot, 

mindenhol nagy tömeg várta Ferenc Józsefet és Erzsébetet:  

 

„Ő cs. k. Felségeiknek a két testvérvárosbani boldogító mulatásának eddigi néhány napja 

alatt nem volt egy óra, sőt bensőleg meg vagyunk győződve, egy percz sem, mely azon 

valódi lelkesedésről ne tett volna nyilván tanuságot, melylyel a szeretett Uralkodó Pár 

jelenléte a lakosságot betölti.”
536

 

 

Május 6-án a császár díszszemlét tartott a pesti gyakorlótéren, ahova a császárnéval együtt 

lóháton érkezett. Később Ferenc József audienciát adott, többek között fogadta a protestáns 

küldöttséget. Délután ismét 96 fős díszebédre került sor, este pedig a Nemzeti Színház Erzsébet 

című díszelőadását tekintette meg a császári pár.
537

 Az operát külön erre az alkalomra írta 

Czanyuga József, zenéjét Erkel Ferenc és a Doppler-fivérek szerezték.
538

  

Május 7-én Ferenc József és Erzsébet Albrecht főherceggel és Hildegarde főhercegnővel, 

valamint Vilmos, Lipót, Ernő főhercegekkel, illetve a hercegprímás, a magyar tábornoki kar és 

magas  rangú hivatalnokok kíséretében megtekintették az újpesti téli kikötőt, ahol 2600 „tisztelgő 

rendbe állított s iparuk jelvényeivel díszített” munkás sorfala várta őket. Az óbudai hajógyárban 

császári pár jelenlétében szentelték fel azt a két új hajót, amelyek a kis főhercegnőkről kapták 

nevüket. A császár megtekintette továbbá az ásatás alatt álló római építmények maradványait és a 

hajógyár gépműhelyeit, majd a ruházati és felszerelési bizottmányt, illetve a Goldberger-féle 
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 BH 1857. máj. 8. 1. (Nemhivatalos rész) 
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 Hölgyfutár 1857. máj. 8. 478. (Ma adatik. Másodszor: Erzsébet) 
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karton-, kendő- és vászongyárat. Ennek örömére a Goldberger-testvérek 2000 ft-ot ajánlottak fel 

jótékony célra.
539

 

Este pedig bált tartottak a magas rangú látogatók tiszteletére, amelyre közel 600 személyt 

hívtak meg. A szervezők úgy döntöttek, hogy a Magyarországon fennálló kiszélesített 

udvarképesség miatt nem „udvari bált” (Hofball), hanem úgynevezett „bált az udvarnál” (Ball bei 

[dem] Hofe) rendeznek.
540

 A bécsi etikett szerint az „udvari bál”-on mindenki megjelenhetett, aki 

udvarképesnek számított. A „bál az udvarnál” volt a szűkebb körű rendezvény, amelyen csak 

meghívásos úton lehetett részt venni. A személyes meghívók által tehát Budán is kontrollálni 

tudták a meghívottak számát, ami azért is fontos volt, mert egy alkalommal csak korlátozott 

számú bálozót tudtak vendégül látni – tekintettel a budai palota befogadóképességére.
541

  

Előtáncosként Széchényi Gyula gróf cs. k. kamarás és lovászmester funkcionált,
542

 a zenét 

egy katonai zenekar szolgáltatta, kivéve a csárdást, amelyet egy cigánybanda játszott. Ferenc 

József és Erzsébet fél 9-kor érkeztek a nagyterembe. A császárné két négyesben vett részt, az 

egyikben Vilmos főherceggel, a másikban Eszterházy Miklós herceggel táncolt. A császár csak 

az első négyesben vett részt Hildegarde főhercegnővel. 10 órakor a császárné az erre kiválasztott 

hölgyekkel teázott, miközben a császár cercle-t tartott, azaz folyamatosan körbejárt és társalgott. 

A bál éjfélkor ért véget.
543

 

A következő napon, május 8-án Ferenc József reggel 8 órától az alattvalókat fogadta 

audiencián, először a magánszemélyeket, majd a hivatalos küldöttségeket. Délben Erzsébettel 

együtt megnézték a virágkiállítást a Nemzeti Múzeumban, kifelé jövet pedig fogadták a nőnevelő 

intézetek növendékeinek hódolatát. Ezután látogatást tettek a képcsarnokban, a „természetiek 

tárában”, a könyvtárban, a „régiségek tárában”, majd a városi árvaházban és az angol 

kisasszonyok nőnevelő intézetében. A császár – immár egyedül – felkeresett több katonai 

intézményt is. Este került sor a két testvérváros – korábban elmaradt – kivilágítására,
544

 amelyet 
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 SCHREIBER, 1993, 215–218. 
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lakosságot. 
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az uralkodópár az összegyűlt lakosság éljenzése mellett tekintett meg, majd kivilágítás után 

visszatérve, a palota erkélyéről megszemlélte a Sina Simon báró által rendezett tűzijátékot.
545

 

Másnap, május 9-én a császár a polgári és a katonai hivatalokat látogatta meg,
546

 míg a 

császárné a budai „kisdedóvóintézetben”, az Erzsébet rendiek budai „nőkórodájában” és a budai 

jótékony nőegylet „ápoldájában” járt. Este a polgárok fáklyásmenete vonult fel az uralkodópár 

tiszteletére a két város elöljáróival, nagykereskedőkkel, orvosokkal, tanárokkal, tudósokkal és a 

legjobb módú polgárokkal az élen, összesen körülbelül 4000 résztvevővel.
547

 

A császári pár jelenléte sok látogatót vonzott Pest-Budára. A hatóságok felkészültek 

érkezésükre, ahogyan az előkészületek ismertetése során erre kitértünk. Az intézkedések azonban 

nem értek véget az előzetes felkészüléssel. A testvérvárosokba érkező személyekről Protmann 

rendőrigazgató május 4. és 11. között folyamatosan jelentéseket készített a budai helytartóság 

számára.
548

 

Az első napok legjelentősebb eseménye az amnesztiarendelet közzététele volt, amely a 

Budapesti Hírlap-ban május 9-én jelent meg. A kegyelem – Albrecht főherceg javaslatának 

megfelelően – kiterjedt Erdélyre, illetve a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságra is:  

 

„[…] kegyelemből azon polgári osztálybeli alattvalóimnak, kik birodalmamnak a 

lombard-velenczein kivüli más országaihoz tartoznak, s kik a felségárulás, felkelés vagy 

lázadás büntényei miatt […] már elitéltettek, s a belföldön még fogságban vannak, ezen 

bünökre vonatkozó minden további büntetést elengedek.”
549
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A rendelet ugyanakkor nem szólt azokról az elítéltekről, halálra ítéltekről, akik 

emigrációba vonultak. Számukra a megoldást az jelenthette, ha egyénileg kértek kegyelmet, 

amelynek megadására az amnesztiarendelet után nagyobb esély mutatkozott.
550

 

Május 10-én délelőtt a két testvérváros összes helyőrsége Allemann altábornagy 

parancsnoksága alatt díszfelvonuláson vett részt. A sajtó szerint több mint 20.000 nézője volt a 

díszszemlének, amelyet a császári pár és kísérete a felállított díszsátrakból nézett végig. A parádé 

kivívta a császár megelégedését. Délután Erzsébet és Ferenc József a Városligetbe látogatott, 

ahol ismét több tízezer ember kísérte az uralkodópárt. Este a budai „táncvigalomra” került sor, 

amelyen a császári pár másfél órát töltött el.
551

 

11-én délelőtt a palota kertjében zajlott a korábban már említett szerenád. A császár 11 

órától kihallgatást tartott, majd látogatást tett a budai városházán, a polgárispotályban és az 

irgalmas barátok kórházában. A császárné óvodában, gyerekkórházban, bölcsődében és az 

irgalmas nővérek intézetében járt. Este a pesti község által a Német Színház épületében rendezett 

bálra került sor, ahol a színpadot „bájos virágkertté” alakították, közepén egy szökőkútból 

kölnivíz folyt, amelynek illata az egész teremben érezhető volt.
552

 Az uralkodópár háromnegyed 

11-ig volt jelen a bálban. Ferenc József közvetlenül a bál után különvonaton indult Bécsbe, ahol 

másnap részt vett a mezőgazdasági kiállításon.
553

 

 Május 12-én Erzsébet a Nemzeti Színházban rendezett jótékonysági koncerten vett részt. 

Este 11-kor Ferenc József visszaérkezett Bécsből. Másnap kezdődött volna az országos körút, 

azonban a kis főhercegnők megbetegedtek, ezért az utat tíz nappal elhalasztották.
554

 Ennek 

megfelelően a programot is átalakították. Az első körutat május 23. és 30. közé tervezték, ezután 

következett volna egy újabb hosszabb budai tartózkodás június 12-ig, majd a második körút 

június 12. és 17. között. Június 17-én pedig Bécsbe utazott volna a császári család. A harmadik 
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körút június 22. és július 10. között zajlott volna, és az utolsó napon következett volna a 

visszatérés Budáról Bécsbe.
555

  

A május 13-án elhatározott tíz napos halasztásról értesíteni kellett az érintett városok 

hatóságait, illetve a szomszédos tartományokból érkező küldöttségeket. Coronini grófnak, a 

Szerb Vajdaság és Temesi Bánság kormányzójának, illetve rajta keresztül a szerb fejedelem 

képviselőjének Szegedre, Karl Schwarzenberg hercegnek, az erdélyi küldöttség vezetőjének 

Kolozsvárra, majd Nagyváradra ment a távirat. A halasztáson kívül azt is közölték az 

érintettekkel, hogy május 22-ig felutazhatnak Budára, vagy pedig megvárhatják az uralkodópár 

tíz nappal későbbi érkezését.  Almásy gróf, valamint a ceremónia-jegyzőkönyv vezetője és az 

udvartartás és a testőr-csendőrség egy része időközben már elutazott Jászberénybe, őket a 

halasztás miatt visszarendelték Budára. A Szegeden tartózkodó udvari személyzetet és a 

Nagyváradra küldött szállásmestert is visszahívták a fővárosba.
556

 

Karl Schwarzenberg herceg választáviratában arról számolt be, hogy az erdélyi küldöttség 

több tagjának gondot okozna a budai utazás, de az is, ha Nagyváradon kellene további tíz napot 

várakozniuk. Az erdélyi kormányzó javaslatára – és Ferenc József jóváhagyásával – a népes 

küldöttség tagjai aláírásukkal bizonyították megjelenésüket, amelyet a herceg közvetített az 

uralkodónak, mivel ő maga természetesen felutazott Budára.
557

 

 A kis főhercegnők állapotáról május 13-tól kezdve ugyancsak táviratilag értesítették a 

nagyszülőket, Zsófia főhercegnőt és Ferenc Károly főherceget Bécsben, illetve Erzsébet anyját, 

Ludovika hercegnőt Possenhofenben.
558

 

A látogatás ezen szakaszában a konzervatív arisztokrácia által szerkesztett felirat sorsa is 

eldőlt. A hercegprímás – ígéretének megfelelően – megpróbálta személyesen átadni a 

dokumentumot a császárnak, Ferenc József azonban nem vette át, arra hivatkozva, hogy úgyis 
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körútra indul az országban, így személyesen mérheti fel annak állapotát. Ezután Apponyi György 

kért kihallgatást a császárnál, hogy ismételten megpróbálja kézbesíteni a feliratot, de Ferenc 

József ismét elutasította átvételét.
559

 A magyar urak megkísérelték Albrecht főhercegen keresztül 

is eljuttatni a nyilatkozatot őfelségéhez, azonban ezen az úton sem értek célt.
560

  

A „hódoló felirat” sorsáról a nyilvánosság nem sokat tudott, hiszen a sajtóban sem a 

dokumentum, sem az átadási kísérletek nem jelentek meg. A konzervatív arisztokraták pedig nem 

adták fel a reményt, hogy kérelmük meghallgatásra talál, ezért megpróbálták a bécsi 

minisztereken, Bachon és Bruckon keresztül érvényesíteni az akaratukat.
561

 

Május 17-ére Gizella ugyan meggyógyult, azonban ekkor Zsófia szenvedett foglázban és 

vérhasban. Erzsébet a legtöbb időt a gyerekek ágyánál töltötte, Ferenc József pedig az 

államügyekkel foglalkozott, katonai intézményekbe látogatott, küldöttségeket fogadott. Többek 

között fogadta a belgrádi pasát, aki a szultán üdvözletét hozta,
562

 a szerb fejedelemség küldötteit, 

illetve a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságból érkező hódoló küldöttséget. A császári pár lovas 

kirándulást tett Buda környékén. Május 18-án a császár Adonyba utazott, ahol Zichy gróf 

birtokán vadászaton vett részt. A kis főhercegnők állapota aggasztotta a szülőket, ezért 

hamarosan Budára rendelték dr. Götz bécsi gyermekorvost.
563

  

Május 20-ára Zsófia állapota szembetűnően javult, Erzsébet mégsem kísérte el férjét 

Vácra. A városba érkező császárt Réthy polgármester köszöntötte, Ferenc József az üdvözlésre 

magyarul válaszolt. Amerre a császár elhaladt, az út két szélén a város és a környék lakosai 

sorakoztak fel, utóbbiak csoportonként egy táblát tartottak fel az illető helység nevével, ahonnan 

érkeztek. Elkülönülve köszöntötték a császárt az izraelita közösség képviselői, valamint egy 

parasztbandérium nemzeti öltözetben. Ferenc József megtekintette a székesegyházat, majd a 

siketnémák intézetébe látogatott, ahol alapos szemlét tartott. Személyesen jelen volt néhány 

növendék vizsgájánál, végignézte az intézet lakói által készített női kézimunkákat, azután 

végigjárta a háló- és étkezőszobákat. Minden részletről tudakozódott, és végül 200 pengőforintot 

ajánlott fel az intézet javára. A továbbiakban Ferenc József a váci szolgabírói hivatal 

ügymenetébe nyert betekintést, valamint a büntetőfogházat is megszemlélte, az utóbbit szobáról 
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szobára, ahogyan arra előre felkészültek a váci hatóságok.
564

 A császár a rabok számára készült 

ételeket és sülteket is megkóstolta.
565

 Néhány fogolynak megkegyelmezett, illetve néhányuknak 

megfelezte a büntetését.
566

 A „mindenütt talált renddel láthatólag megelégedve” fél kettőkor 

hagyta el Vácot.
567

 

Május 22-én Nádasdy Ferenc gróf – mint új igazságügyi miniszter – Budán tette le 

esküjét. A minisztertanács elnökét, Buol-Schauenstein grófot, illetve a minisztertanács 

kancelláriájának titkárát egy-egy tanácsos helyettesítette az ünnepi aktuson.
568

 

Május 23-án végül a császár és a császárné elutazott Jászberénybe. A május 26-i 

Budapesti Hírlap részletesen beszámolt a városban a császári pár megérkezése előtt uralkodó 

helyzetről: 

 

„Jászberényben szokatlan nyüzsgés fogadott bennünket, mely ugyanazon mértékben 

növekedett, a mint a hid, illetőleg a piacz felé közeledénk. A hidfőt diszítő diadalkaput 

tegnap óta temérdek nép állja körül; a vármegye és város háza előtt hintók és lovasok 

folyvást jöttek és mentek; itt egy ’gárdista’ ezüstzsinoru kék attilájában és vörös bársony 

fedelű fekete kalpagjával, melyen kevélyen emelkedett a kék alju fehér kócsag; amott egy 

komoly képű jász, ki nejének rókaprémes mentéjét szines szalagon hordja vállain; azután 

ismét barnaképű kún fiu határozott és kifejezésteljes arczczal vágtat a tömegen keresztül, 

s ámbár az egész piaczon gombostű számára is alig lehetett volna már helyet találni, a 

lovagok s lovak mégis egyaránt ügyesen tudtak a sokaságon keresztülosonni, a nélkül 

hogy akár csak legkisebb baj történt volna. A zászlókkal diszített piacz, az eredeti 

öltözetek, azon mozgás, mely mindenütt észrevehető, mindez oly képet alkotott, mely 

művész ecsetére méltó lenne [...].”
569

 

 

Jászberény volt az országos körút nyitóállomása. Egy hét alatt Ferenc József és Erzsébet 

az ország délkeleti-keleti részét járták be Szegedtől Debrecenig. A program a legtöbb helyen 
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hasonlóan alakult. Az ünnepélyes bevonulást istentisztelet követte, majd bemutatások és 

audienciák, nagy udvari ebéd, közben népünnepélyek zajlottak, este kivilágítás és fáklyás 

felvonulás vagy bál következett. Ezeket a programokat egészítették ki a látogatások polgári és 

katonai intézményekben, valamint a katonaság tisztelgése. 

Az érintett városok az előzetes figyelmeztetésnek megfelelően igyekeztek a helyi 

specialitásokból összeállított ajándékokat adni a császári párnak. Szegeden például egy szegedi 

cipót és a főzési szokásoknak megfelelő ezüst „tanya-bográcsot” ajándékoztak Ferenc Józsefnek 

és Erzsébetnek. Az uralkodó hadgyakorlatot is tartott Szegeden, és útban Gyula felé 

megszemlélte a tiszai védőgátakat. Nagykörösön népünnepély kísérte a császári látogatást, 

Kecskemét közelében nagy nyájak legeltek a vasút közelében fekvő réteken, ezzel jelezve a vidék 

fő kereseti ágát, az állattenyésztést.
570

 

Május 25-én a császári menet Gyulára érkezett, ahol megjelentek a megyében lakó 

nemzetiségek képviselői. Ferenc József és Erzsébet Wenckheim József gróf kastélyánál álltak 

meg, ahol ezután az udvari ebéd következett. Makói menyecskék az ünnepi alkalomból túrós 

lepényt nyújtottak át az uralkodópárnak.
571

  

Nagyváradon május 27-én a Tisza-vidéki vasút nagyváradi indóházának alapkőletételére 

került sor, amelyet Ferenc József saját kezűleg hajtott végre egy ezüst és olajfa dézsa, egy 

hozzáillő kőműveskalapács, valamint egy ezüst vakolókanál segítségével.
572

 Ugyancsak itt 

fogadta az uralkodó az erdélyi küldöttséget – élén Karl Schwarzenberg herceggel.
573

  

28-án Debrecenbe érkezett a császári menet, azonban itt rossz hírek várták az 

uralkodópárt, egy budai távirat Zsófia állapotának romlásáról értesítette a szülőket. Ferenc József 

és Erzsébet fogadta a nemesség, a hatóságok és a testületek hódolatát, majd délután 2 órakor a 

legszükségesebb kísérettel Tiszacsegére hajtattak, ahonnan az odarendelt gőzössel Szolnokra 

hajóztak, onnan pedig vasúton Pest-Budára indultak. Kíséretükben csupán Grünne gróf, 

Esterházy grófnő (a császárné főudvarmesternője) és még egy szárnysegéd utazott. A császár 

Albrecht főherceget kérte fel, hogy fejezze be a körutat a császári kísérettel.
574
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Május 29-én délelőtt a császár és a császárné visszaérkezett Budára, így még búcsút 

vehettek haldokló gyermeküktől, a kis főhercegnő este negyed 10-kor elhunyt. Gizellát másnap 

nevelője kíséretében Bécsbe küldték. Zsófia holttestét 31-én a Vártemplomban ravatalozták fel, 

onnan szállították Bécsbe június 1-jén. Erzsébet és Ferenc József visszatért a császári fővárosba. 

A haláleset miatt a magyarországi látogatást bizonytalan időre felfüggesztették.
575

 

 

A körút második része 

 

A császár Albrechthez intézett kéziratában „legörvendetesebb benyomások”-ról írt a 

megkezdett körúttal kapcsolatban, az országnak pedig a következőket üzente: „Jelentse ki nékiek 

ezért az Én és a Császárné legmelegebb köszönetét, és azt, hogy Én a szándékomhoz hiven 

mielőbb visszatérendek.”
576

  

A kéziratot a Budapesti Hírlapban tették közzé, így értesülhetett a lakosság arról, hogy a 

császár mindenképpen visszatér Magyarországra még az év folyamán, azonban az utazás 

folytatásának időpontját nem pontosították. Ferenc József és Erzsébet gyermekük temetése után 

Laxenburgba vonultak vissza,
577

 a magyarországi út folytatásáról csak június második felében 

kezdődtek az egyeztetések.
578

 

Június 27-én Albrecht főherceg rövid baráti levélben tájékoztatta Grünne grófot a császár 

által elfogadott – egyelőre időpontok nélküli – útitervről. Az viszont már biztos lehetett, hogy 

augusztus elején folytatódik majd az utazás, mert a főherceg az augusztus eleji viszontlátásig 

búcsúzott a gróftól. Továbbra is nyitva maradt azonban a kérdés, hogy Erzsébet elkíséri-e férjét 

az utazásra.
579
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Az utazás programját augusztus 8-i bécsi indulással július közepén véglegesítették. Két új 

szakasz is bekerült az útitervbe, a Gödöllő-Vác és a Székesfehérvár-Újszőny közötti. Ekkor 

terjesztették elő a kocsilistát és az utazáson résztvevő személyzet névsorát is.
580

 

A császárné végül nem vett részt a magyarországi látogatás második részén,
581

 Ferenc 

József egyedül indult el Bécsből. A császár magánlevelezéséből értesülhetünk arról, hogy 

nehezére esett a megkezdett látogatás folytatása: „Holnap ismét Magyarországba utazom, hogy 

egy nagyon unalmas utat tegyek meg.” – írta 1857 augusztusában.
582

 Ferenc József nem tehetett 

mást, a birodalom uralkodójaként kötelessége volt befejezni az utazást, hiszen Magyarországon 

továbbra is nagy előkészületekkel várták őt, bár a lakosság számára nagy csalódást okozott, hogy 

Erzsébet nem tartott vele. 

A császár augusztusban először a dunántúli körutat (Sopron, Körmend, Keszthely, 

Veszprém, Székesfehérvár, Kisbér) kívánta megtenni, majd egy rövid megszakítás után Észak-

Magyarországot (Pozsony, Balassagyarmat, Rimaszombat, Rozsnyó, Lőcse, Eperjes, Kassa, 

Miskolc, Eger) szándékozta beutazni. A kismartoni látogatás – Esterházy hercegnél – így 

kimaradt a programból, de Ferenc József kilátásba helyezte, hogy a későbbiekben ezt is pótolja 

majd.
583

 

 

A császár augusztus 8-án lépte át a Magyar Királyság határát Lajtaszentmiklósnál, ahol 

Albrecht főherceg Zsigmond főherceggel, a közelben állomásozó csapatok parancsnokával, 

továbbá a helytartósági alelnökkel és a megyefőnökkel fogadta őt. Sopronban pedig a feldíszített 

pályaudvaron Ernő főherceg a tábornoki kar, az elöljáróság, a klérus és a nemesség kíséretében 

várta az uralkodót. A város nevében a polgármester üdvözölte az uralkodót, aki a pályaudvarról 

kocsin vonult be a kivilágított városba.
584

 

Másnap reggel istentiszteletre került sor, amelyet Simor János győri püspök celebrált, 

majd következtek a bemutatások. Délután Ferenc József meglátogatta a tiszteletére rendezett 

népünnepélyt, amelyen megjelentek a megye nemzetiségei: magyarok, németek, szlávok, és 
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külön csoportokba rendeződve, népviseletben adták elő táncaikat. Harmadnap a katonai, polgári 

és csendőri intézetek és épületek megtekintése volt az uralkodó programja, este pedig a polgárok 

fáklyás menete üdvözölte őt.
585

 

Sopronból Kőszegen át vezetett át az út Körmendre, ahol a császár a Batthyány hercegek 

kastélyában szállt meg. Az uralkodót Batthyány Fülöp herceg fogadta családja élén, majd délután 

díszebéden vendégelte meg, amelyen 120 fő vett részt. További 168 főre terítettek a kastély 

üvegházában. Az étkezés után Ferenc József megtekintette a kastélyparkot, ahova a herceg 

nagyszerű népünnepélyt szervezett.
586

 

Másnap Zala megye székhelyén a horvát küldöttség Jelačić bánnal az élén, valamint a 

megyei nemesség üdvözölte a császárt. Ferenc József a horvát bánt kitüntetett figyelemmel 

köszöntötte. Zalaegerszegről az út Keszthelyre folytatódott. 
587

 

Keszthelyen Festetics György gróf alezredes fogadta a császárt fivére, Festetics Tasziló 

gróf nevében is. Az udvari díszebéd után Ferenc József megtekintette a kastélyhoz tartozó 

ménest.
588

 Augusztus 13-án sor került a már szokásosnak számító balatoni hajóútra, amelyre 

Ferenc Józsefet elkísérték a Zala megyei urak. Keszthelytől Füredig – a feldíszített partokon – a 

környező községek lakosai köszöntötték a császárt.
589

 

Az utazás végcélja ezen a napon Veszprém volt, ahol a császár megszemlélte a püspöki 

palotát, illetve a Gizella-kápolnát, majd a polgári hivatalokat. Másnap folytatta útját 

Székesfehérvárra, ezzel átlépte a budai kerület határát, ahol a helytartósági alelnök, Augusz Antal 

báró fogadta őt. Székesfehérváron katonai díszszemlére, majd egy kisebb ünnepségre, a Ferenc 

József nevét viselő nevelőintézet alapkőletételére került sor.
590

 

Augusztus 15-én Mórt, Kisbért, Újszőnyt, Komáromot és Győrt érintette a császári 

látogatás, majd 22-ig ismét megszakadt a körút. A császár Laxenburgba távozott, hogy 

születésnapját családja körében töltse. E napot Magyarországon is fényesen megünnepelték. 

Komáromban például augusztus 18-án reggel ágyúlövések köszöntötték az ünnepet, majd a vár 
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katonai őrségének díszfelvonulása következett, azután istentisztelet és a megyeház termében nagy 

ebéd, amelynek folyamán a jelenlevők a császár és a dinasztia jólétére ürítették poharukat. Este 

fényes táncvigalom zárta a császári születésnapot.
591

 

Augusztus 23-án következett a magyarországi látogatás harmadik körútja, Ferenc József 

ezen a napon érkezett meg Pozsonyba, ahol a hercegprímás és a város polgármestere fogadta 

őt.
592

 Scitovszky hercegprímás beszédére a császár a következő választ adta magyar nyelven: 

„Hódolatukat kegyelmesen fogadom, és valamint összes birodalmam népeinek, ugy a magyarnak 

is jóvoltát mindig szivemen hordom.”
593

 Pozsonyban fogadta a császár a tuniszi bej küldöttségét 

is, a bej ajándékként két lovat küldött Ferenc Józsefnek. A további pozsonyi programok a 

szokásos rendet követték.
594

 

Az uralkodó augusztus 26-án hagyta el Pozsonyt. Vasúton Szobra utazott, azonban 

útközben a mozdony első kerekei – Köbölkútnál – kisiklottak, ami kisebb késést okozott. Az 

éjszakai szállásra, Balassagyarmatra este 6 óra után érkezett a császár és kísérete. A következő 

állomás Rimaszombat volt, ahonnan augusztus 28-án négy órás út után Rozsnyóra ért a császári 

menet. Rozsnyón ipari kiállítás zajlott, amelyet Ferenc József is megtekintett.
595

 

Rozsnyótól Lőcséig szép tájon vezetett az út, amelyet egy rövid látogatás szakított meg 

Koburg Ágost herceg sztracenai birtokán, ahol villásreggelit készítettek elő a császárnak és 

kíséretének. Lőcsén egymás mellett sorakoztak fel a szegényes szláv földművesek gyönge, 

nyeregtelen lovaikon és a szepességi városok lovasai díszes öltözékben.
596

 

Augusztus 30-án Eperjesre érkezett a császári menet. A következő helytartósági 

központban, Kassán  nemcsak a helyiek tették tiszteletüket az uralkodó előtt, hanem Máramaros, 

Bereg-Ugocsa és Ung megyék ide érkezett küldöttségei is.
597

  Ferenc József Kassán hosszabb 

időt töltött el, szeptember 1-jén a város különböző intézményeit látogatta meg: 
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„Különösen a helytartósági osztály, országos pénzügyigazgatósági osztály, az urbéri 

főtörvényszék, az országos törvényszék, a fogházi helyiségekkel s a megyei hatóság, 

minden részeikben pontos szemle alá vétettek. 

Az ügyekbe ismeretes műértő tekintetével behatván, Ő Felsége megnyugtató meggyőződést 

méltóztatott szerezni az ügyek szabályszerű folyamáról.”
598

 

 

A következő napon Ferenc József kirándulást tett az öt mérföldre fekvő jászói premontrei 

prépostsághoz, akárcsak II. József 1783-ban.
599

 A prépost tedeumot celebrált, és ünnepi áldást 

osztott az uralkodó megérkezésének tiszteletére.
600

 

Miskolcra érve tragikus esemény árnyékolta be a császári látogatást, a fogadóbizottságban 

részt vevő Szirmay István gróf holtan esett le lováról. A holttest elszállításáról és a család 

értesítéséről Ferenc József maga intézkedett, később pedig a gyászoló családot is meglátogatta.
601

 

Mickolcon egyébként érdekes tárgyak várták a császárt. Az edelényi cukorgyár bérlői a 

gyárban használt anyagokat és szerszámokat készíttették el különböző terményekből. Ehhez 

hasonlóan a földműveléshez szükséges eszközöket is kiállították, illetve hatalmas cukorsüvegek 

tornyosultak a katlan fölött. A császár kirándulást tett a diósgyőri vashámorhoz is, ahol egy óriási 

öntöttvas oszlop tetején a császári sas volt látható.
602

 

A következő állomáson, Egerben szeptember 4-én az egri érsek celebrált ünnepélyes 

tedeumot, majd a bemutatások után Heves megyei fiatalasszonyok egy szép emlékkönyvet és a 

hevesi népviselet szerint készített aranyos fejkötőt adtak át Erzsébetnek címezve. A császárnak az 

egri városközség egy szép művű ezüst szőlőtőkét ajándékozott.
603

 Az esti fáklyás meneten 600 

asszony és leány vett részt.
604

 

Egerből Kápolnán, Gyöngyösön és Hatvanon keresztül Gödöllőre vezetett az út, ahol a 

császár rövid időre megállt, hogy betérjen Sina Simon báró kastélyába, aki azonban betegsége 
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miatt – amelyet külföldön kúrált – nem tudta személyesen fogadni az uralkodót.
605

 Gödöllőn 

Ferenc Józsefet Ernő főherceg, valamint Albrecht főherceg két szárnysegédje – Haller gróf és 

Csorich báró – nagyszámú nemesség jelenlétében fogadta. Innen a császár továbbutazott Vácra, 

majd megállás nélkül Bécsbe, illetve Laxenburgba.
606

 

A császári látogatást az itt kiadott kézirat zárta le, amely szeptember 11-én jelent meg a 

Budapesti Hírlap-ban. Ferenc József laxenburgi nyilatkozatában fejtette ki véleményét a Magyar 

Királyság állapotáról és jövőjéről: 

 

„[…] megelégedve tapasztaltam azon jelentékeny haladást, melyet az ország, öt év előtti 

körutam óta, minden tekintetben tett, s azon meggyőződésre jutottam, hogy azon 

intézmények, melyek ott, 1851. dec. 31-ki szerves kibocsátványaim végrehajtása végett, és 

pedig a legérettebb megfontolás után s az ország sajátszerű viszonyainak teljes tekintetbe 

vételével életbe léptettek, annak félreismerhetlen emelkedését lényegesen előmozdították. 

[...] 

El lévén határozva azon alapelveket, melyek Engem birodalmam kormányzásában ekkorig 

vezettek, szeghetetlenül fönntartani, akarom, hogy ez minden oldalról elismertessék s 

különösen kormányom összes közlegei által szoros zsinormértékül vétessék.”
607

 

 

Ezzel a kézirattal Ferenc József választ adott a konzervatív arisztokrácia által felvetett 

pontokra is, és világossá tette, hogy nem változtat sem a koronatartomány közigazgatásán, sem 

pedig határain és belső felosztásán. A császár egyértelműen a fennálló abszolutisztikus rendszer 

mellett foglalt állást, kétséget sem hagyva annak folytatása felől. 

 

A máriacelli búcsújárás 

 

A császár észak-magyarországi utazása alatt a magyar lakosság figyelmét az uralkodói 

látogatás mellett az a máriacelli búcsújárás kötötte le, amelyet a hercegprímás, Scitovszky János 

hirdetett meg. A prímás a Religio című lap július 29-i számában szólította fel a hívőket a 
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máriacelli zarándoklaton való tömeges részvételre. Scitovszky nyíltan vállalta, hogy a búcsújárás 

egyben nemzeti demonstráció is.
608

  

A hercegprímás felhívása sikeres volt. A búcsújáráson sokan vettek részt, bár a kortárs és 

a későbbi sajtó beszámolói a számok tekintetében nagy eltérést mutatnak. A korabeli lapok 

szerint szeptember 3-án Pozsonyból keltek útra a hívők Máriacellbe, a Szűzanyát ábrázoló 

szentkép hétszáz éves évfordulójára. A tudósítás 1500 főre tette a búcsújárók számát, akik 

Scitovszky vezetésével indultak el.
609

 Huszonhét évvel később azonban a Budapesti Hírlap 

visszatekintésében már 40.000 fős menetről írt, akik közül 10.000 ember Erdélyből érkezett 

Máriacellbe.
610

  

Ferenc József Erzsébettel maga is elzarándokolt Máriacellbe, de nem akkor, amikor a 

magyar búcsújárók. A Legfőbb Rendőrhatóság vezetője viszont személyesen is jelen volt a 

magyarok bevonulásán. Az eseményről megnyugtató hangon számolt be a császárnak, bár a 

megmozdulást ő maga is vallási-politikai demonstrációnak nevezte.
611

 A tömeges részvétel 

bizonyára bántotta a bécsi kormányzat szemét. 

 

 

Az utazás a császár szemszögéből 

 

 

Az 1857-es utazás esetében még kevesebb forrással rendelkezünk arra nézve, hogy Ferenc 

József hogyan látta az eseményeket, mivel a látogatást beárnyékolta a kis főhercegnők – főként 

Zsófia – betegsége. Az utazás alatt egyetlen levelet írt a császár anyjának Budáról, egyébként 

táviratokban értesítették a bécsi családtagokat a fejleményekről. 

A budai levél május 19-én született, tehát már az első országos körút elhalasztása után, és 

természetesen nagyrészt a kis Zsófia állapotáról szól. Ferenc József aggódó apaként számol be 

gyermeke szenvedéseiről, aminek okát az orvosok előbb a fogzásban, majd bélproblémákban 

látják. A magyarországi látogatás eseményeiről alig esik szó, a császár megemlíti az előttük álló 
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nyolc napos körutat, illetve a pünkösdi budai pihenőt, és sajnálja, hogy az utazás egészen július 

10-ig el fog húzódni. Ezenkívül az adonyi vadászatról és következő napra tervezett váci 

kirándulásról ír anyjának. A levél többi részét a Mária Terézia Rend 100 éves évfordulójának 

bécsi ünnepségei, illetve nagybátyja elszállásolásának kérdése teszi ki.
612

 

A látogatás első részének hátralévő idejében Ferenc József nem ír több levelet, ahogyan 

korábban is említettük, inkább táviratokat küld Erzsébet és a maga nevében leányuk állapotáról 

és halálának bekövetkezéséről.  

Az utazás második részéről ugyancsak mindössze egy levélben találunk utalást. A levél 

már a látogatás után, szeptember 7-én – közvetlenül a magyarországi utazás befejezése után –

íródott Laxenburgban. Ekkor jutott ideje Ferenc Józsefnek arra, hogy anyja augusztus 25-i 

levelére válaszoljon. Az utazással kapcsolatban a császár röviden összefoglalja benyomásait, 

hajszaként jellemezve az átélteket. A bemutatások, ebédek, hivatalokban és intézményekben tett 

látogatások, az unalmas hivatalos „mulatságok” annyira lefoglalták Ferenc József idejét, hogy 

levélírás helyett csak táviratokat tudott küldeni anyjának azokból a városokból, ahol ez az új 

kommunikációs csatorna rendelkezésére állt.
613

 

A látogatás részleteiről megtudjuk, hogy a császár számára kellemetlen utazás legalább 

szép időben zajlott, ami azonban nem tudta feledtetni Ferenc József honvágyát és élete 

legnagyobb fájdalmának, a kis Zsófia halálának emlékét. Az uralkodó számára az egész utazás 

szomorú volt, bár elismerte, hogy a fogadtatással összességében elégedett lehet, és különösen 

meglepte az ország fejlődése, valamint a legtöbb hivatalban és intézetben uralkodó rend. A 

császár egyetlen konkrét esetet emel ki levelében, ez pedig Szirmay gróf halála, ami egy újabb 

szomorú fejezetet jelentett a magyarországi látogatás történetében.
614

 

1857-ben már nyoma sincs az utazással járó kalandos életmódot élvező fiatal 

uralkodónak, a kis Zsófia főhercegnő betegeskedése, majd halála az egész látogatásra rányomta a 

bélyegét. A császár leveleiből nem derül ki, hogy hogyan is értékelte az utazást, anyjának szóló 

soraiban feltehetően inkább a pozitív elemeket emelte ki. A soraiból is érződő gondterheltség 

azonban arra utal, hogy nem tartotta sikeresnek a látogatást. 
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A bécsi udvarban szolgálatot teljesítő brit követ is hasonlóan vélekedett, azt jelentette 

Londonba, hogy az utazás célt tévesztett.
615

 

 

 

Az utazás visszhangja 

 

 

A korabeli sajtó 

 

Az 1852-es utazás sajtója kapcsán láthattuk, mennyire korlátozott volt a magyarországi és 

birodalmi lapok mozgástere. A két utazás között eltelt időben ugyan megbízható és tökéletesen 

lojális, magyar nyelvű kormánylapot nem sikerült létrehozni, de a rendőrhatóságok figyelme nem 

lankadt. A Budapesti Hírlap 1853 óta félhivatalos lapként működött, de nem hivatalos részében 

sokan publikáltak a forradalmi múlttal rendelkező, nemzeti értelmiségiek közül.
616

 

Az utazásról szóló hivatalos beszámolók – a főherceg rendelkezéseinek megfelelően – a 

Budapesti Hírlap „Nem hivatalos rész” című rovatában jelentek meg. Az események 

kronologikus leírását lelkesedéssel teli bekezdések szakították meg. A következő részlet a 

Budapesti Hírlap 1857. május 8-i számából való:  

 

„Már itt, hol a szerető s várakozó nép részesült azon oly sokáig ohajtott szerencsében, 

miszerint Császárját, s hőn szeretett Honanyját saját körében tudhatá, a lelkesülés valódi 

erejében tört ki, s büszkén lehetett látni az ezer meg ezer szép nők szemeit fényleni azon 

érzetben, mikép fölséges Honanyjok bájoló arczát tökéletesen látták, s ahhoz igen közel 

állottak.”
617

 

 

A cikkek elsősorban a szokásos eseményekről tudósítottak: ünnepélyes bevonulás az adott 

városba, községbe, hivatalos fogadás a hivatalnokok és elöljárók részéről, audiencia, udvari ebéd, 

bálok, esti fáklyás felvonulás és kivilágítás, uralkodói látogatások katonai és polgári 

intézetekben, adományozások és kegyelmezések, a császári pár számára készített ajándékok és jól 
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sikerült beszédek. Az eseménysor kisebb változtatásokkal újra és újra megismétlődött az érintett 

településeken és így a tudósításokban is. 

A „Naphirek és események” című rovat is foglalkozott az utazással, itt rövidebb híradások 

szóltak minden olyan eseményről, ami kapcsolatban volt a császári pár magyarországi 

tartózkodásával. Ezeket a beszámolókat egészítették ki a „Tárcza”-rovatban megjelent cikkek, 

amelyek hosszadabb leírásokban tovább részletezték az ünnepségeket. 

Az utazás ideje alatt történt rendelkezéseket, kinevezéseket, kegyelmezéseket a 

„Hivatalos rész”-ben tették közzé. A legfontosabb ilyen hivatalos esemény a május 9-én 

nyilvánosságra hozott általános amnesztia volt, amelyet a magyar sajtó részletesen tárgyalt. A 

lapok természetesen nemcsak az amnesztiarendelettel foglalkoztak több számon keresztül, hanem 

annak következményeit, a foglyok kiszabadulását és hazatérését is figyelemmel kísérték.
618

 

Május 26-án pedig a rendelet kiterjesztését is közölték, amely a birodalmon kívül tartózkodó, 

haditörvényszék által elítélt egyének számára is megkegyelmezett.
619

 

Ugyanakkor az országban uralkodó valódi hangulatról, az utazással kapcsolatos 

várakozásról és a felmerülő kívánságokról nem sok szó esett a magyar újságokban. A hódolati 

felirat, illetve az átadására tett kísérletek nem jelentek meg a Budapesti Hírlapban.  

Az utazást Ferenc József szeptember 9-én kiadott laxenburgi kézirata zárta, amelyben az 

uralkodó úgy nyilatkozott, hogy elégedett a Magyarországon 1852 óta bekövetkezett haladással, 

ezért nem hajlandó eltérni az 1851-es szilveszteri pátensben lefektetett alapelvektől. A Budapesti 

Hírlap természetesen közölte a kézirat teljes szövegét, kommentárokba azonban nem 

bocsátkozott.
620

 

 

Érdekesebb képet kaphatunk az utazásról és az azt kísérő eseményekről a korabeli közép-

európai lapok királynéjaként emlegetett
621

 augsburgi Allgemeine Zeitung híradásaiból. Az 1798-

ben alapított lap valóban rangosnak, ha nem a legrangosabbnak számított az európai napilapok 

piacán. 

Az augsburgi lap és a bécsi kormányzat között évtizedekre visszatekintő együttműködés 

állt fenn, amelyet még Metternich kancellár alapozott meg. Az augsburgi újság számára a 
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Habsburg Birodalom fontos piacot jelentett, ezért a lap igyekezett elkerülni, hogy szembekerüljön 

az osztrák kormánnyal, hiszen a bécsi sajtópolitika a külföldi sajtótermékek megjelenését, 

előfizethetőségét engedélyhez kötötte, maga az Allgemeine Zeitung is többször beszámolt arról, 

hogy éppen melyik lapot engedélyezik, vagy tiltják el Bécsben.
622

 Eddigi kutatásaink alapján nem 

tudtuk felfedni az Allgemeine Zeitungban használt jelzések mögött álló szerzők nevét, de 

bizonyára számos bécsi újságíró is volt közöttük.
623

 

Az 1857-es uralkodói körútról szóló tudósításokkal az Allgemeine Zeitung sem maradt 

adós. A lap egyrészt rövidebb híradásokban számolt be az utazás állomásairól, másrészt 

tizenhárom cikkből álló sorozatot közölt a lap címlapján „Die Kaiserreise” címmel május 11-től 

szeptember 11-ig, harmadrészt pedig néhány írásban az utazáshoz kapcsolódó, Bécs 

magyarországi politikáját érintő eseményekre is reagált, továbbá kommentárokkal látta el a 

jelentősebb lapok e témába vágó megjegyzéseit. 

A napi híradások és a cikksorozat a magyar sajtóban megjelent tudósításokhoz hasonlóan 

a külsőségekre koncentrált, bemutatta az érintett városokat és területeket, így a két testvérvárost 

vagy a jász-kun kerületet, a lakosságot és a különlegességeket. A szerzők többnyire 

hangsúlyozták az uralkodópár lelkes és pompás fogadtatását, sok esetben nagyon hasonló 

fordulatokat használtak, mint a magyar újságírók: „Őfelségeik minden alkalommal a hű odaadás 

és a mélyen érzett, őszinte hódolat lelkes bizonyítékaival találkoznak.” – írja például május 10-én 

a lap melléklete.
624

 

A tényleges politikai történésekre reagáló cikkek az Allgemeine Zeitung-ban a kisebb részt 

alkották, mégis több részletre világítottak rá, mint a magyarországi lapok. Több téma is felmerül, 

többek között a tartományi képviseletet érintő törvény.
625

 A lap bécsi forrás alapján állította, hogy 

változás lesz a birodalom szervezetében, és hogy a föderalisták ismét reménykedhetnek.
626

 Szóba 

kerültek továbbá a hamarosan bevezetendő, a közigazgatás minden ágát érintő reformok,
627

 

valamint az osztrák kormány és Magyarország közötti „kiegyenlítés műve” (das Werk der 
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Ausgleichung) is.
628

 A február 20-i szám még továbbment, a császári pár pest-budai látogatását 

egy későbbi – feltehetően bécsi – központi koronázás (Zentralkrönung) főpróbájaként 

említette.
629

 

Az augsburgi lap bécsi levelezői arra is ügyeltek, hogy a külföldi lapokban megjelent, 

témához tartozó írásokat kommentárokkal lássák el. Így történt ez a lipcsei Deutsche Allgemeine 

Zeitung esetében, amely közölte a magyar konzervatívok programját. Az augsburgi Allgemeine 

Zeitungban megjelent kommentár szerint a program ellentétes volt Bécs és Ferenc József 

törekvésével, a birodalom egységének megőrzésével. A magyar lakosság nagy része pedig 

elégedett a már kialakított rendszerrel, és nem szimpatizál a konzervatívok törekvéseivel.
630

 

Néhány nappal későbbi cikk pedig megfelelőnek találta Magyarország közigazgatását, támogatta 

a kerületi felosztást, és lekicsinyelte a korábbi magyar országgyűlést, „Paschawirtschaft”-ként 

definiálva az 1848 előtti viszonyokat.
631

 

A lap eredeti szándékainak megfelelően a másik oldalt is szóhoz juttatta, és ugyanebben a 

számban közzé tett egy írást, amelyben a szerző védelmébe vette mind a magyar arisztokráciát, 

mind a konzervatívokat, és megjegyezte, hogy az őket ért támadások általánosak, határozatlanok 

és folyamatosan ignorálják a tényeket. Az újságíró a forradalmi idők kamarilláról és reakcióról 

szóló, hírhedt cikkeihez hasonlította magyar arisztokráciát bíráló írásokat, ugyanakkor a 

konzervatívok feletti ítéletet a történelemre bízta abban a tekintetben, hogy helyesen jártak-e el 

politikai téren, és hogy hozzájárultak-e az 1848-as forradalom győzelméhez.
632

 

Az általános amnesztia közzététele után természetesen az augsburgi lap is hosszasan 

foglalkozott a rendelettel. A magyar sajtóhoz hasonlóan beszámolt a kegyelemben részesülők 

számáról,
633

 az amnesztia kiterjesztéséről,
634

 valamint a politikai menekültek hazatérési 

lehetőségéről.
635

 Egészében véve a lap úgy vélte, az amnesztia leszámolt a szomorú múlttal, és 

jelezte egy új korszak kezdetét.
636

 

Az Allgemeine Zeitung egy-egy írásában arról is beszámolt, hogy az amnesztiarendeletet 

és az utazást az európai újságok nem láttatták egyöntetűen pozitívnak. A belga lapok az 
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amnesztia okozta lelkesedés mértékét igyekeztek csökkenteni,
637

 a párizsi „L’Univers” pedig 

felesleges fáradozásként írt a magyarországi utazásról, és elvetette a centralizáció elvét, helyette a 

föderalizmus bevezetését javasolta.
638

 

A berlini National-Zeitungban megjelent egy kassai levél, amely szerint a látogatás során 

érzékelhető volt a nemesség tartózkodó magatartása, viszont mindenütt szembetűnt az 

„emancipált” nép és a polgárság részvétele a városi eseményeken.
639

 

Az amnesztia után a következő, említésre méltó esemény a konzervatív arisztokrácia által 

elkészített emlékirat sorsa volt. Az első híradás a petícióról május 17-én jelent meg az Allgemeine 

Zeitungban, és utalt arra, hogy kevés a remény a sikerre. Ekkor még nem ismertették az irat teljes 

tartalmát, a szerző szerint az a magyar nyelv kérdésével foglalkozott.
640

 Július 4-én egy másik 

írás pedig már egyenesen elfeledettnek tekintette a petíciót.
641

 Július 20-án viszont arról számolt 

be a német lap, hogy az uralkodó átvette a hódoló feliratot, mégpedig a következő szavakkal: „A 

legjobb kezekben van.”
642

 A dokumentum tehát rendszeresen felbukkant az újság lapjain, sorsáról 

egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg. 

A szeptember 7-i számban pedig egy újabb petícióról esett szó, amelyet a sárosi nemesség 

egy kisebb frakciója igyekezett volna átnyújtani a császárnak Eperjesen. Ez a nyilatkozat is a 

magyar különállás visszaállítására irányult, és a kísérlet ugyanúgy eredménytelen maradt, mint a 

konzervatívok pest-budai akciója. A szerző szerint a próbálkozás helytelen és felesleges volt, 

hiszen a dokumentum tartalma ellentmondott a kormányzati alapelveknek, ezért az akció 

egyenesen demonstrációnak tekinthető.
643

 Az augsburgi lap egy másik cikke végül azzal zárta le 

a témát, hogy a petíciók készítői valószínűleg belátták, hasztalanul fáradoznak, és feladták 

tervüket.
644

 

Az utazásról szóló cikksorozatot lezáró írás a császári út eredményeit vizsgálta. Egyfelől 

megállapította, hogy a nép nagy része az osztrák kormányzat mellett áll, annál is inkább, mivel 

érzi a javulást és az anyagi fejlődést. Másfelől az ország hangulata is javult, és az itáliai, valamint 

a magyarországi látogatás sikere messze felülmúlja az 1852-es körútét. A cikk szerint az eperjesi 
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és egyéb kísérletek csupán pillanatnyi nekibuzdulások voltak, a mögöttük állók egy meghaladott 

dolgot szerettek volna feléleszteni.
645

 

A laxenburgi kéziratot az Allgemeine Zeitung szerzője nagy jelentőségű aktusnak 

tekintette, amelyben az uralkodó nyíltan közzé tette a jövőre vonatkozó szándékait, és ezzel 

alaptalanná váltak azok a törekvések, amelyek az egységállam lazítását célozták. A kéziratban 

Ferenc József megköszönte Albrecht főherceg és a hivatalnokok fáradozásait, amelyek lehetővé 

tették az utazás sikeres lebonyolítását. Ehhez kapcsolódva a cikk írója a magyarországi 

hivatalnokokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy nem könnyű a feladatuk, mégis jól teljesítik azt. 

„Magyarország a hivatalnokkormány alatt 5 év alatt messzebbre jutott, mint 50 év alatt egy 

oligarchikus kormányzat alatt” – zárta le a cikket a szerző.
646

 

Egy másik cikk a kézirattal kapcsolatban ismételten kiemelte, hogy Magyarország 

nemcsak anyagi tekintetben fejlődött az elmúlt években, hanem morálisan is, és a lakosság 

túlnyomó része a császár mellett áll. Az írás szerint Magyarország betöltendő küldetése 

egybeesik Ausztria küldetésével, a múlton való merengés helyett a magyaroknak tanulniuk kell a 

történelemből, és a jövendőre, a fejlődésre kell koncentrálniuk. A szerző szerint a magyar nép 

fiatalos frissessége, szellemi és életereje olyan nagy, hogy ha hozzáköti magát Ausztriához, akkor 

történelme legfényesebb időszakának nézhet elébe.
647

 

Egy következő írás pedig egyenesen az „új Ausztriába” tett kirándulást Ein Ausflug ins 

neue Österreich címmel. A cikk Ferenc József szerepét emeli ki, aki a szerző szerint élete 

jelmondatává tette az „új Ausztria” megteremtését. Az újságíró „Mária Terézia nagy fia”-ként 

emlegette a császárt, aki a kora előtt jár, és nagy energiával lát hozzá elképzelései 

megvalósításához. A szerző szerint az idő megtisztító ereje és a történelem kalapácsa éretté tette a 

népet és az államot egy „új Ausztria” kialakítására, ahol az emberek szabadabbak lesznek, mint 

Anglia kivételével bárhol a kontinensen.
648

 

 

Elszakadva a német nyelvű sajtótól a következőkben a londoni The Times (továbbiakban 

Times) írásait tekintjük át. A Times 1848–49-ben – a magyarokkal szemben – Ausztria oldalán 

állt. A szabadságharc idején külön tudósítót küldtek ki, hogy beutazva az országot, felmérje a 
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helyzetet. A küldetést az osztrák kormányzat is támogatta. A szabadságharc leverése után 

azonban fordulat következett be a lap hangvételében, mivel a londoni újság és a brit közvélemény 

nem támogatta a reakciót, zsarnokságot és erőszakot, amelyet az osztrák kormány 1849-től 

kezdve Magyarországon alkalmazott. A bécsi angol tudósító, T. O’M. Bird
649

 kritikus írásai véget 

vetettek a barátságos viszonynak.
650

 

A londoni lap, akárcsak a viktoriánus angolok, szívesen kioktatta a külföldi kormányokat. 

Bírálták is a szerkesztőt a kritikus magatartás miatt, amely fenntartotta az emberekben az 

elégedetlenség érzését. A lap vezetője azonban úgy érvelt, hogy feladatának tartja a kontinens 

rossz kormányzati rendszereinek a leleplezését, ezzel is elősegítve a fejlődést.
651

 

Bird az itáliai és magyarországi körúttal kapcsolatban sem tartózkodott a kritikus 

hangvételtől. Már a lombard-velencei utazás idején azt írta a bécsi tudósító, hogy ha egy osztrák 

császár el is érhetné a lombardok és a velenceiek ragaszkodását, biztosan nem Ferenc József 

lenne az, mert az előélete nem teszi ezt lehetővé.
652

 1848 kapcsán az angol újságíró megjegyezte, 

hogy a magyarok kevésbé voltak bűnösök, mint az olaszok, hiszen valójában nem akartak kiválni 

a birodalomból, az olaszok viszont nyíltan kijelentették elszakadási szándékukat.
653

 

A magyarországi előkészületeket az angol publicista beszámolói szerint Albrecht főherceg 

szigorúan felügyelte, többször is egyeztetett a magyar arisztokratákkal, akik a fogadtatásért 

felelős bizottság tagjai voltak. A tudósítások arról is beszámoltak, hogy a bizottság tagjai 

biztosították a kormányzót, mindent megtesznek, ami hatalmukban áll, hogy kellemessé tegyék a 

császári pár magyarországi tartózkodását, de nem felelhetnek a nép lelkesedéséért.
654

 A 

bizottságban uralkodó nézeteltérésekről és annak feloszlásáról azonban Bird nem tudósított, talán 

ennek híre nem jutott el hozzá, vagy nem voltak megfelelő információi róla. 

Az angol újságíró beszámolt arról, hogy Pesten valóban nagy előkészületek történnek a 

császári pár fogadására, de hozzátette, hogy nem tudni, azok nemzetiek-e vagy pedig hivatalosak. 
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Ugyanebben a cikkében a tudósító azt is megemlítette, hogy a rendőrségi hivatalok szigorú 

fellépése miatt a pesti sajtó szabadsága csak névleges.
655

 

Bird további írásaiban is azt olvashatjuk, hogy a fogadtatás külsőségei briliánsak lesznek, 

viszont a szívélyesség nem garantálható. A bécsi angol levelező szerint a főnemesség nagy része 

szívesen távol maradna az ünnepélyektől, azonban olyan „nyomatékos” meghívást kaptak, hogy 

nincs más választásuk, meg kell jelenniök a ceremóniákon. Az újságíró információi alapján a 

nemesség alsóbb osztályai viszont elutasították a részvételt azokban a bandériumokban, amelyek 

az uralkodópárt kísérik a különböző városok között, ezért elrendelték, hogy a községek 

parasztokat öltöztessenek be, mivel ők is ugyanolyan jó lovasok, így a császári látogatók nem 

fogják észrevenni a különbséget.
656

 A tudósító szerint a konzervatív arisztokraták sértődöttségük 

ellenére meg fognak jelenni Pesten, de nem a császári hintó mellett fognak lovagolni, hanem 

mögötte.
657

  

A londoni lap információi alapján a belügyminiszter és megbízottai mindent megtettek, 

hogy a fogadtatás megfelelő legyen. A községeket erőteljesen ösztönözték, hogy lojalitásukat a 

felállítandó diadalkapuk, obeliszkek stb. méretével és pompájával bizonyítsák.
658

 A lakosságnak 

teljesítenie kellett a hivatalnokok parancsait az előkészületekre vonatkozóan, és ez panaszra adott 

okot. A bürokrácia viszont tagadta, hogy bármilyen morális nyomást gyakorolt volna az 

emberekre.
659

 Az utazás lezárultával Bird arra a véleményre jutott ezzel kapcsolatban, hogy 

néhány túlbuzgó hivatalnok talán a lelkesedés növelése céljából olyan ígéreteket tett, amelyeknek 

nem volt alapja. Azt azonban pozitívnak találta a tudósító, hogy a felsőbb hivatalok nem keltettek 

reményt a magyarokban a rendszer megváltoztatásával kapcsolatban.
660

 

Az Allgemeine Zeitunghoz hasonlóan a Times is többször említette cikkeiben, hogy 

Ausztria változtatásoknak néz elébe a tartományi közigazgatás tekintetében.
661

 A bécsi angol 

tudósító hírei szerint a kormányzat folyamatosan foglalkozott több törvény előkészítésével, így a 

tartományok képviseletével, a városok és községek helyzetével, a céhek és a kereskedők 

szabályozásával, valamint a zsidók politikai jogaival.
662
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Bird azt is jelezte már az utazás megkezdése előtt, hogy a magyarok alapvető változásokra 

számítanak, pedig az uralkodó előre kijelentette, hogy sem a kormányzás formáját, sem a 

politikai felosztást nem fogja átalakítani.
663

 Az angol újságíró úgy látta, hogy a magyarok 

mindezek ellenére nem adták fel a reményt, hogy a látogatással egyidőben jelentős változások 

következnek majd be.
664

  

Az utazás kezdetén a Times eddig „Ausztria” címen futó rovatát is átkeresztelték „Az 

osztrák császár Magyarországon”-ra, igaz, csak négy szám erejéig. Bird maga is Pestre utazott ez 

alkalomból, és egy hosszabb cikkben számolt be a fogadtatásról. Tudósítása szerint Pest és Buda 

lakói izgatottan várták a nagy eseményt, a hivatalnokok el voltak foglalva az előkészületekkel, 

míg a magyarok általánosságban a múlt felett lamentáltak, és a jövőről spekuláltak. Az angol 

újságíró természetesen bemutatta a két testvérvárost és a pompás dekorációt is. Megemlítette, 

hogy az ország minden részéből sokan érkeztek, hogy tanúi lehessenek a császári pár ünnepélyes 

bevonulásának. Bird szerint a császárt és a császárnét hangos éljenzés és harsogó trombitaszó 

fogadta, azonban arra is utalt, hogy a magyarokra jellemző „jókedvű elevenség” hiányzott.
665

  

Az angol tudósító másnap már visszatért Bécsbe, de szemtanúktól úgy értesült, hogy a 

fogadtatás „nem-hivatalos” részről szívélyes volt, de nem lelkes. Az arisztokrácia és a nemesség 

pedig nagyobb számban várta előző nap Albrecht főherceget, mint ahányan a császári pár 

palotabeli fogadásán megjelentek.
666

 Bird szerint tovább növelte a kellemetlen benyomást, hogy 

Ferenc József osztrák uniformisban jelent meg alattvalói között.
667

 Ezt némileg ellensúlyozta, 

hogy Erzsébet viszont gyakran öltötte fel a magyar nemzeti viseletet, ami különösen az alsóbb 

osztályoknak tetszett.
668

 

Az uralkodópárt – a brit lap szerint – a hivatalnokság és a lakosság mindenütt jól fogadta, 

de a nemesség általában távol maradt. Bird valakitől, aki jól ismerte az elmúlt 3–4 hónap 

magyarországi történéseit, azt az információt kapta, hogy az uralkodói körút kevés haszonnal járt, 

mivel a nemesség és a középosztály ugyanolyan elégedetlen és rosszkedvű maradt, mint 

korábban. Viszont az alsóbb rétegek kezdtek kibékülni a dolgok állásával.
669
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A Times bécsi tudósítója a Nemzeti Színházbeli díszelőadásról is tudósított. Bird 

információi szerint a hivatalos fogadás után a császári pár bevonulása alatt egyetlen kéz sem 

mozdult, és ez így is maradt az előadás végéig. Amikor a színpadon arról volt szó, hogy a király a 

nép atyja, akkor lett hangos a nézőtér, és a közönség hosszan éljenzett.
670

 

A magyar konzervatív párt hódolati feliratáról a Times április 21-i számában esett először 

szó. A szerző szerint a nyilatkozat a régi privilégiumok elvesztéséről, a közigazgatás javulásáról, 

az ország hatékony képviseletéről, illetve minisztériumoktól független tartományi kormányzat 

kialakításáról szólt.
671

 

Bird a konzervatív csoport mellett a liberálisokról is igyekezett adatokkal szolgálni. Az 

újságíró véleménye szerint a liberálisok is elégedetlenek voltak a kialakított adminisztrációval,
672

 

társadalmi támogatottságukat erősnek ítélte meg.
673

 A liberális nézetek Bird számára 

elfogadhatóbbnak tűntek, mint a konzervatív követelések. A publicista megközelítése szerint a 

magyar liberálisok elismerték, hogy Szent István alkotmánya már nem felelt meg a kor 

kívánalmainak, ugyanakkor egy bizonyos fokú önállóságra tartottak igényt, illetve egy jobb 

közigazgatási rendszer kiépítését és a germanizáló tendencia megszüntetését kívánták.
674

 

A politikai csoportok bemutatása után Bird a hódoló feliratra is részletesen kitért, a 

dokumentum átnyújtására tett kísérletről az angol tudósító többször beszámolt, egyre több 

részlettel egészítve ki az események feltételezett menetét. Ezek szerint számos magyar főnemes 

jelent meg a budai palotában, de csak a hercegprímás volt hivatalos egy audienciára az 

uralkodóhoz. A császár a legnagyobb szívélyességgel viseltetett a prímás iránt, de nem vette át a 

nyilatkozatot. Az uralkodó arra hivatkozott, hogy a dokumentum olyan kívánságokat 

tartalmazhat, amelyeket nem áll módjában teljesíteni, és nem akarta tudni az aláírók névsorát 

sem. A várakozó arisztokraták körében ez nagy csalódást okozott, nemsokára elhagyták Pestet, 

Bécsbe vagy vidéki birtokaikra távoztak.
675

 

Az angol újságíró tudósítása az eperjesi akcióra is kitért. Információi szerint a körút 

augusztusi folytatása idején is készült egy újabb nyilatkozat, amelyet Eperjesen kívántak 
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átnyújtani az ottani nemesek, erre azonban nem adódott alkalom.
676

 Albrecht főherceg mindent 

elkövetett, hogy megakadályozza ezt az újabb kísérletet, kemény szavakat intézett a felvidéki 

nemességhez ez ügyben.
677

 

Az amnesztiarendelettel kapcsolatban a május 14-i számban azt találjuk, hogy kihirdetése 

lelkesedést váltott ki, de ez nem tartott sokáig.
678

 Később Bird 220 kiszabadult személyről 

számolt be,
679

 majd pedig a Wiener Zeitung alapján további kegyelmi intézkedéseket említett, 

amelyek az elkobzott vagyonok visszaadásáról és a megvont járadékok újbóli folyósításáról 

szóltak. Ekkor jegyezte meg az angol újságíró azt is, hogy bizonyos személyek, akiknek a nevét ő 

ismeri, de nem teszi közzé, ki lettek zárva az amnesztiából.
680

 Június 4-én, azonban mégis 

felhozott egy nevet, Perczel Mórét, aki tudomása szerint a legkegyetlenebb magyar parancsnok 

volt a felkelés alatt.
681

 

Ahogyan Itáliában, úgy Magyarországon is megjelent egy időre a belügyminiszter, 

Alexander Bach. Bird már korábban megjegyezte, hogy Bach jelenléte nem lesz jó hatással az 

uralkodó megítélésére.
682

 Az angol igen kritikusan vélekedett a miniszterről, amiért megbízottait 

rosszul választotta meg. Az újságíró azt is megemlítette, hogy Albrecht főherceget esetleg 

testvére, Vilmos váltja majd a magyar kormányzói pozícióban, mert a kormányzót kedvezőtlen 

légkör veszi körül.
683

  

Bird tudósításai szerint az utazás második felében már kevésbé volt lelkes Ferenc József 

fogadtatása, mint korábban, mivel világossá vált, hogy nem lesznek lényeges változások 

Magyarországon.
684

 A hangulatot valószínűleg tovább rontotta a laxenburgi kézirat, azonban az 

angol tudósító nem ismerte a pontos helyzetet, mivel a bécsi és a magyar sajtó nem 

nyilatkozhatott a kézirat fogadtatásáról. Az újságíró ennek ellenére igyekezett néhány ténnyel 

megvilágítani a valós magyarországi állapotot. Ezek szerint sem Veszprémben, sem Pécsett nem 

fogadták szívesen a német színtársulatokat. Előadásaikon alig jelent meg közönség, akárcsak a 
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fővárosokban. Pesten a Nemzeti Színházban állandóan teltház volt, viszont a német színészek 

üres székek előtt játszottak.
685

 

A jól értesült angol újságíró tudósításai alapján egy kevésbé sikeres utazás képe 

bontakozik ki. A publicista többször is hangot adott az osztrák kormányzat kritikájának, azonban 

azt is elismerte, ha az osztrák kormányzat lazítana a tartományok közötti kötésen, akkor a 

birodalom hamarosan szétesne.
686

 

 

A három vizsgált lap tudósításai információik, stílusuk és szándékuk alapján is 

különböznek. A Budapesti Hírlap és az Allgemeine Zeitung cikkeiben a külsőségek kerültek 

előtérbe. A német lap hasábjain ugyanakkor olyan politikai kérdések is megjelentek, amelyekről 

a magyar sajtóban nem esett szó. A magyar újság(ok) írásai elvesztek a külsőségek leírásaiban, 

csak a felszínt láttatták, és közben igyekeztek elfedni az események másik oldalát. A német lap 

cikkeiben már mélyebb rétegeket is érintettek a szerzők, de ezekben az írásokban is jelentkezett 

megszépítő szándék. Különösen érződik ez Ferenc Józseffel kapcsolatban, akinek az alakját az 

újságírók igyekeztek mitizálni. A magyar és a német cikkek propagandisztikus célját nem lehet 

tagadni. 

Az Allgemeine Zeitung cikkeinek végkicsengése egy új korszak kezdetére, az „új 

Ausztria” (das neue Österreich) felemelkedésére utalt, amit Ferenc József és miniszterei 

érdemeként mutattak be. A szerzők hangsúlyozták, hogy a legfontosabb intézkedések mindig a 

császártól magától származtak, így az itáliai és magyarországi utazás gondolata is. A látogatások 

sikere tehát a császár helyes politikai meglátását és figyelmességét dicsérte.
687

 Ugyanakkor a 

korábbi magyar országgyűlések, illetve a konzervatív arisztokrácia tevékenységét ironikusan és 

gúnyosan közelítették meg az Allgemeine Zeitung szerzői, az 1848-as átalakulásról pedig nem 

esett szó. 

A magyar és a német újságíróktól eltérően Bird – egy-két kivételtől eltekintve – 

tartózkodott a külsőségek hosszas leírásától, a részletek helyett a lényeges események 

kiemelésére törekedett, illetve kereste a lehetséges okokat és magyarázatokat. A valósághoz talán 

az ő tudósításai állnak a legközelebb, azonban ezeket is fenntartással kell kezelni, hiszen az 

információk forrásait – néhány utalást kivéve – nem ismerjük. 
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A magyar újságírók csak nagyon óvatosan utalhattak a császári látogatás színjáték-

szerűségére. A Budapesti Hírlap 1857. május 26-i számában, a tárcában Falk a Potemkin nevet 

említette, amit értelmezhetünk úgy, hogy ezáltal kívánt utalni a Patyomkin-falvakra.
688

 

Kecskeméthy Aurél, a kor másik jelentős újságírója utólag Katalin cárnő híres – „a nép 

boldogságát s elégültségét jelző dekorációkkal” lefolyt – utazásához
689

 hasonlította az 1857-es 

magyarországi körutat.
690

 

A későbbiek folyamán, többek között az utazás ötvenedik évfordulóján, már a magyar 

sajtó is nyíltabban beszélt az utazás eseményeiről és körülményeiről. Ezek a cikkek az 

abszolutista kormányzat tevékenységéről ironikus és kritikus hangvételben tudósítottak. Bellaagh 

Aladár 1907-ben például a „birodalmi politika bűbájos varázsáról” írt, amely a külföld előtt 

eljátszotta Ausztria és a magyar nép megbékélését és egymásra találását.
691

 

 

Emlékiratok, visszaemlékezések 

 

Szögyény-Marich László birodalmi titkos tanácsos, aki mindvégig az események 

közelében volt, emlékirataiban így örökítette meg a császári utazást: 

 

„A felségek május első napjaiban Budára érkeztek, a hová én is lejöttem ezen alkalomból. 

Az ünnepélyeket részletesen nem jegyzem fel; olyanok voltak ezek, mint a többiek, 

melyeknek ezen időkben szemtanui voltunk; külszínre fényesek és nagyszerűek, mintha 

teljes megelégedésben és jólétben úszna az ország, de belbecsük vajmi csekély, mivel jól 

tudtuk, hogy mindezen fényes készületek csak a hivatalnokok parancsai, fenyegetődzései s 

önkényes kivetései, rendelkezései következtében s egyesek magánérdekeiből 

keletkeztek.”
692

 

 

A tanácsos sorai tömören ábrázolják a látszat és a valóság kontrasztját. A jól előkészített 

császári látogatás által – első pillantásra talán – sikerült egy olyan képet kialakítani, hogy a bécsi 

kormányzat fokozatosan civilizálja a Magyar Királyságot, és a tartomány belső fejlődése mellett 
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a birodalom egysége is egyre erősödik. A valóság azonban ennek ellentmondott. (Szögyény 

későbbi keserű sorait valószínűleg erősen befolyásolta a felirat sikertelensége.) 

A magyar konzervatívok feltehetően komolyan bíztak abban, hogy Ferenc József 

utazásának célja valóban az ország helyzetének megismerése, és a szükséges reformok 

bevezetése, bár ez utóbbiról a császár részéről sohasem esett szó. Szögyény és társai nem 

ismerték a március 21-i osztrák minisztertanács határozatait, amelyek eleve kizártak minden 

változtatást.
693

 

 Velük szemben Széchenyi István kezdettől fogva tudta, hogy hazája valójában semmit 

sem remélhet az amnesztiarendeleten kívül. A gróf Önismeret címen elkezdett művének 

hangvétele 1857. május első napjaiban éles fordulatot vett.
694

 Széchenyi felháborítónak tartotta a 

császári látogatást, mert látta az utazás és a hozzá kapcsolódó ünneplések abszurditását. Erről 

tanúskodik május 5-i feljegyzése: 

 

„[A császár] még azon komédiára is kényszeríti a romlásnak indult hajdan erős magyart, 

hogy Európának szemfényvesztésére, pesti és magyarországi meglátogatása alkalmával, 

örömét, jó kedvét, megelégedését tárja ki torka és egészsége megszakadtáig.”
695

 

 

 A gróf azt is tudta, hogy a kezdeti lelkesedés leginkább a felduzzasztott magyarországi 

bürokrácia széleskörű tevékenységének volt betudható.
696

 Másfelől azzal is tisztában volt, hogy 

Ferenc József és a bécsi udvar a látogatást arra akarta használni, „hogy a külföld és Európa őt 

[Ferenc Józsefet] törvényes magyar királynak tartsa, Magyarországban pedig, sans gêne, úgy 

sáfárkodhassék mint hódító.”
697

  

 Széchenyi továbbá azt is jól látta, hogy az olaszországi útnak is hasonló célja volt.
698

 Úgy 

gondolta, a függetlenségi hullám sikeres leverése után Bécs tabula rasá-nak tekintette a 
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birodalmat, nem volt akadálya egy új kormányzati rendszer bevezetésének.
699

 A gróf szerint az 

udvar azzal vádolta a magyarokat, hogy nem tudtak feledni, pedig az uralkodó már mindent 

elfelejtett. Mivel azonban a magyarok nem akartak részt venni „uj Osztrákia” felépítésében, a 

kormány nem adott nekik alkotmányt.
700

 

 Az éles hangvételnek az volt az oka, hogy Széchenyi értesült a március 21-iki osztrák 

minisztertanácsi ülés irányelveiről, és tudta, hogy Ferenc József nem is fog eltérni azoktól. 

Aggódott a birodalomért, hiszen Magyarországot csak egy erős monarchián belül tudta 

elképzelni.
701

 Nem a birodalmat támadta, hanem a kormányzati rendszert és főként annak 

vezetőit: többek között Felix Schwarzenberg herceget, a korábbi miniszterelnököt, a legélesebben 

pedig Alexander Bachot. 

 Széchenyi nemcsak az utazások kitervelőjét látta Bachban, hanem neki tulajdonította azt 

is, hogy Ferenc József nem fogadta el a konzervatívok „panaszlitániáját.” A magyarok ezzel 

ismét próbára tették a császár béketűrését – véli a Széchenyi által megformált Bach.
702

 A gróf a 

laxenburgi kéziratot is Bach műveként tüntette fel, mintha azt a belügyminiszter készítette volna 

el, és Ferenc József csak aláírta volna.
703

 A kéziratról Széchenyi mint ítéletről beszél, melynek 

lényege az: „Ti magyarok, többé ne reméljetek.” A magyar főúr szerint ez a „megsemmisítő” 

császári nyilatkozat volt a válasz arra, hogy 30.000 magyar zarándokolt el Máriacellbe kérve 

Istenét, „ne hagyná el őket.”
704

 

A gróf végigkövette a császári látogatás eseményeit, sajátos szemszögből fogalmazta meg 

kritikus véleményét az Önismeretben. A sárosi nemesség eperjesi akciójával kapcsolatban 

Albrecht főhercegnek is kijutott a keserű szavakból:  

 

„[…] mikor a császár Eperjes táján forogna, több nemes urak petitiót nyújtottak Albrecht 

főherczeg etc. kezeibe. Kardjára csapva nagy méreggel visszalökte az ilyes szavakat 

köpvén képükbe: Nem azért jött a császár e vidékre, miszerint az uraktól tanácsot kérjen 
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és ne felejtsék, hogy Magyarország hóditott föld – erobertes Land, – melynek lakóival 

kénye-kedve szerint cselekedhetik a császár!”
705

 

 

Széchenyi olyannyira nem tudott megbékélni a törvénytelen uralkodó magyarországi 

látogatásával, hogy Béla fiát 1857 tavaszán inkább Angliába küldte, nehogy a fiúnak hódolnia 

kelljen Ferenc József előtt.
706

 Hasonló okból történhetett, hogy  Arany János Julcsa lánya a 

császári pár nagykőrösi látogatása idején Pesten tartózkodott, így nem kellett részt vennie a 

fogadtatási ünnepségen, amelyre az iskolai tanulókat a tanítókkal együtt kirendelték.
707

 

Nehéz felmérni, hogy a kortársak mennyire tudtak őszintén lelkesedni a császári 

látogatásért. Az első szakaszban a változásokba vetett hiú remény, illetve a fiatal császárné 

megjelenése éltette a lelkesedést, és volt olyan kortárs, aki azonosulni tudott a császári 

propagandával. Az ismeretlen visszaemlékező helytelenítette, hogy sokan kétségbe vonták „a 

pesti fogadtatás fényét”: 

 

„Nem lehet előhozni oly okot, mely a császárnak és császárnénak országunkba ünnepies 

bevonulása s fogadtatása alkalmával a fénynek akadályául szolgálhatna, hogy azt felsőbb 

helyen makacsságnak ne magyarázhassák. Itt az okosság a szituáció helyes felfogásában 

áll, itt nincs helye: tronfot-tronffal! Rajtunk csak és egyedül csak Őfelsége segíthet és 

pedig mert Ő is ember s az emberi természetet soha egy koronás fő, valamint a 

respublikai prezidens sem vetkezheti le: igen természetes, hogy Ő is ott, hol erányában jó 

szivet lát, inkább s örömestebb hajlandó oly fejedelmi tényre, mit mi jótevőségnek 

mondhatunk, inkább hamarább határolhatja el magát oly lépésre, mely nemzeti 

szempontból is tekintve, óhajtásunk.”
708
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Hangulatjelentések 

 

A magyarországi közhangulat 1857-ben meglehetősen hullámzónak mutatkozott. Az év 

első felét a reménykedés uralta. Viszont – ahogyan a pesti rendőrkapitány fogalmazott – a 

második negyedévben a „magyarizmus” nagymértékben előretört. Ennek jelei nemcsak a 

nyilvános beszédben jelentkeztek, hanem a demonstrációk megszaporodásában is. A folyamat 

okaként Protmann a konzervatívok által készített petíciót jelölte meg. A rendőrigazgató jelentése 

szerint a magyarok abban bíztak, hogy a császári pár látogatásának célja olyan reformok 

bevezetése, amelyek megfelelnek a magyar várakozásoknak. A lakosság a magyar nyelv 

bevezetését a hivatalokban és iskolákban biztosra vette. A német hivatalnokokkal szemben nyílt 

ellenségesség alakult ki. Protmann azzal zárta beszámolóját, hogy a „magyarizmus”, akárcsak 

1847-ben, napról-napra erősödik.
709

 

A hosszú várakozás után nagy volt csalódás, hiszen a remélt változások nem következtek 

be. A harmadik negyedéves jelentések szerint a lakosság nagy része megdöbbent a reformok 

elmaradásán. A társadalom nagy részét leginkább az adórendszer tette elégedetlenné.
710

 

Ezzel szemben a szeptember 30-i soproni kerületi jelentés a császári látogatás sikeréről 

számolt be. A kerületi főispán szemleutat tett Füredre és Kanizsára, benyomásai pozitívak voltak. 

A máriacelli búcsújárást azonban ezen a vidéken sokan figyelemmel kísérték, és nemzeti 

demonstrációként tekintettek az eseményre.
711

 

Sötéten látta a helyzetet egy kassai beszámoló, amely az Albrecht főherceg által is említett 

„nemzeti párt” bemutatásával kezdődik. A szerző szerint a pártot a nemesség és a klérus alkotja, a 

radikális és a konzervatív csoportok mind beletartoznak, egyaránt kormányzatellenesek, és fő 

céljuk a régi privilégiumok visszaszerzése. A „hódoló felirat” mögött felsorakozó arisztokraták és 

nemesek Pestről indulva minden megyére kiterjesztették az agitációt. A jelentés alapján a kassai 

kerületben az akció ráadásul erősebb volt, mint másutt, mert ezen a területen nagyobb a szláv és 

német lakosság aránya. Az intenzív agitáció el is érte a célját, Sáros megyében többen 

csatlakoztak az akcióhoz, mint máshol. A polgárság körében is erősebben jelentkezett a 

rendszerrel való szembenállás, mint korábban. Olyanok is aktivizálódtak, akik nem is tudtak 
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magyarul. A laxenburgi kéziratra ezért nagy szükség volt, hiszen bátorítja a jóérzésűeket, és 

elcsüggeszti a rosszul gondolkodókat. A császári körút főként a középosztályra és a vidéki nép 

többségére volt nagy hatással, a kormányzatellenes csoportokat pedig elgondolkodásra késztette. 

A negyedév végét a kassai kerületben politikai szélcsend jellemezte.
712

 

A császári körút a jelentések alapján nem érte el a kívánt hatást, sőt inkább felkavarta a 

kedélyeket, aminek következtében az év második felében növekedett az elégedetlenség. Zichy 

Ferenc gróf 1857. október 23-án Magyarországról Bécsbe érkezve arról számolt be Kempennek, 

hogy – elsősorban a váradi területen – kedvezőtlen a hangulat a kormányzati elnyomás és a 

kéziratban foglaltak miatt.
713

  

Albrecht főherceg bizonyára már a császári látogatás előkészítésekor érezte, hogy 

kétséges az utazás sikere. Aggodalmai beigazolódtak, az utazás sikertelensége miatt mindkét 

oldal elégedetlen volt vele. A kormányzó pozíciója megingott. Bach-hal jelentősen megromlott a 

viszonya, és a magyar főurak bizalmát is eljátszotta. Károlyi Lajos gróf egyenesen őt okolta, 

amiért Ferenc József elutasította a petíciót. Ugyanakkor Albrecht megharagudott a konzervatív 

csoportra, amiért kihagyták akciójukból, ráadásul a feliratot neki németül nyújtották át, mintha 

idegen lenne, csak a császár kapta volna meg a magyar nyelvű példányt. A helyzet egyre 

éleződött, mert a konzervatívok – itáliai mintára – bojkottálni kezdték a kormányzó udvarát, és 

még a lojális főúri csoport is Albrecht menesztését szerette volna elérni. A császár azonban 

ragaszkodott nagybátyjához, mert kitartóan ellenállt a magyar konzervatívok próbálkozásainak. 

Albrecht viszont arra panaszkodott, hogy belefáradt hivatalába, de végül mégis úgy döntött, hogy 

nem hajol meg a magyarok nyomása alatt, és kitart tisztsége mellett.
714
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Az utazás általános vizsgálata 

 

 

1. Az utazás kényes pontja: az ünnepélyes bevonulás 

 

A császári látogatás előkészületei során a legtöbb aggodalmat feltehetően az ünnepélyes 

bevonulás okozta – az 1852-es látogatás alkalmával nem szerveztek bevonulási menetet, a 

császár kisebb kísérettel lovon tette meg az utat a pesti kikötőből a budai Várba. Azonban a 

császári látogatásból ekkor sem maradt ki teljesen a díszes felvonulás, hiszen az úrnapi 

processzió lehetőséget adott az uralkodó, az udvar, az egyháziak és a lovagrendek pompás 

bemutatkozására.  

A bécsi udvar 1857-ben egy olyan hagyományt elevenített fel, amely ugyan öt évvel 

korábban ebben a formában kimaradt a magyarországi programból, de az azt megelőző 

időszakban a császári utazások egyik legfontosabb elemét alkotta. Az ünnepélyes bevonulás 

során az udvar teljes pompájában és hierarchiáját bemutatva vonult fel, ezért igencsak költséges 

esemény volt, amelytől az uralkodók – takarékossági okokból – gyakran eltekintettek.  

Ferenc József esetében 1852-ben valószínűleg nem takarékossági okokból maradt el az 

ünnepi menet. Sokkal inkább azért, mert az ünnepélyes bevonulás korábban a koronázásokat 

előzte meg, az 1850-es években azonban a magyar koronázás nem szerepelt a bécsi udvar távlati 

terveiben sem. Albrecht főherceg is utalt arra, hogy a bevonulást nem lehet kihagyni a 

programból, azonban nem lehet ugyanúgy megszervezni, mint koronázások alkalmával. 

A menet összeállítását tekintve érdemes összevetni az 1852-es beosztást a Mária Terézia 

koronázását megelőző bevonulással.  
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1741 

 

 

1857 

1) egyfogatúak  1) egy szakasz lovasság 

2) lovászfiúk – a lovagok, rendek, 

országos hivatalnokok és miniszterek 

lovaival 

2) néhány császári lovászfiú 

díszöltözetben 

3) lovagok, rendek, országos hivatalnokok 

és miniszterek apródjai, szolgálói és 

tisztjei lovon  

3) az ország nemessége lovon 

4) lovászfiúk a királyi lovakkal 4) udvari trombitások lovon 

5) a királyi trombitás és harsonás lovon 5) egy udvari szállásmester lovon 

6) királyi szállásmesterek 6) egy kamarai szállásmester lovon 

7) magyar világi rendek, német udvari 

lovagok és kamarások lovon 

7) az udvartartás férfi tagjai (kamarások 

és titkos tanácsosok) lovon 

8) a Királyság titkos tanácsosai és 

legelőkelőbb hivatalnokai lovon 

8) az udvartartás férfi tagjai (kamarások 

és titkos tanácsosok) kocsiban 

9) Őfelsége első udvarmestere lovon 9) a jelenlévő főhercegek díszhintóban 

10) az istállómester 10) a császár és a császárné díszhintóban – 

kíséretükben a kormányzó, az első 

szárnysegéd, a jelenlévő 

testőrkapitányok, a császárné 

főudvarmestere lovon 

11) a királynő kocsija, amelyet a 

főudvarmester, a főkamarási hivatal 

vezetője és a darabontkapitány követ 

lovon 

11) a püspök az apostoli kereszttel 

előrelovagol, nemesifjak lovagolnak 

visszafelé, udvari lakájok mennek a 

kocsiajtóknál 

12) királyi nemesifjak lovon 12) az császári gárda lovon 

13) a testőrség trombitása és harsonása 13) a testőr-csendőrség lovon 

14) a testőrszázad a kapitánnyal 14) a főudvarmesternő és az udvarhölgyek 

hatfogatú udvari hintóban 
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15) a főudvarmesternő és az udvarhölgyek 

kocsijukban 

15) egy szakasz lovasság 

16) a Pálffy János ezred, amely az első 

Duna-hídig kíséri a menetet 

 

 

11. sz. táblázat Mária Terézia ünnepélyes pozsonyi bevonulásának rendje 1741-ben
715

 és 

Ferenc József budai bevonulásának menete 1857-ben
716

 

 

Mária Terézia és Ferenc József menete a résztvevők és a besorolás tekintetében is sok 

hasonlóságot mutat. 1741-ben a magyar nemesség alkotta a menet élét, akik apródjaikkal, 

szolgálóikkal és tisztjeikkel együtt vonultak fel. 1857-ben az ország nemessége ugyancsak 

szerepelt a menetben, de már kíséretük nélkül. Valószínűleg figyelembe kellett venni Albrecht 

főherceg figyelmeztetését, és számolni kellett magyar főurak elutasító magatartásával. 

Feltehetően ezért is kapott nagyobb hangsúlyt az udvartartás, illetve az ünnepélyrendből 

szándékosan kihagyott jász-kun és Pest megyei bandérium. 1857-ben a császári család tagjai is 

nagy számban jelentek meg, hiszen az uralkodópáron kívül főhercegek is felvonultak. A négy 

udvari hivatal vezetői közül viszont egyet sem találunk az 1857-es menetben. Őket feltehetően a 

magyar zászlósuraknak kellett volna helyettesíteniük. 

Az 1857-es menet beosztásakor feltehetően az 1741-es bevonulás szolgált mintaként, 

azonban emellett az 1838-as milánói koronázás is felmerült az előkészületek során.
717

 Ennek 

ellenére a kormányzó többször is megismételt kívánsága nem teljesült maradéktalanul, mivel a 

bevonulás nem múlta felül a korábbi ünnepélyes meneteket. Ennek szemléltetésére bemutatjuk I. 

Ferenc és negyedik felesége, Karolina Auguszta császárné pozsonyi bevonulási menetét, amelyre 

1825-ben – a királynéi koronázás alkalmából – került sor.   
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1817 

 

1) a menet előtt: püspökök, egyházi rendek kocsin – a szolgálók díszöltözetben mellettük, 

legvégén a hercegprímás 

2) a menetet egy szakasz páncélos lovas nyitotta 

3) a birodalmi felügyelő lovon 

4) a rendek egy része díszhintóban – kétoldalt a szolgák 

5) két udvari hivatalnok állami egyenruhában, lovon 

6) udvari lovak díszes takarókkal – udvari lovászfiúk által vezetve 

7) az udvari lovász díszöltözetben, lovon 

8) udvari lakájok, udvari harsonások állami egyenruhában, fedetlen fővel, gyalog 

9) két udvari futár egyenruhában, gyalog 

10)  az udvari szállásmester lovon 

11) az udvari ceremóniamester helyettese lovon 

12) a főajtónálló (Janitorum Regalium Magister) helyettese lovon, szolgákkal 

13) a lovas világi birodalmi rendek és udvari kamarások gyalog – szolgálók és cs. k. 

huszárok 

14) a bán (Banus Regni) és az udvari titkos tanácsosok lovon – szolgálók kíséretében 

15) a főherceg-nádor – főudvarmestere, két cs. k. kamarás és a főhercegi istállómester 

kíséretében, lovon – gyalogos szolgálóktól kísérve mindkét oldalon 

16) egy szakasz darabont testőrség alabárdokkal, zászlókkal és dobokkal – két hadnagyuk 

által vezetve 

17) a hatfogatú hintó, amelyben a császár a jobb oldalon ül kalpagban, a császárné pedig a 

bal oldalon – a hintó két oldalán udvari lakájok állami egyenruhában, a püspök az 

apostoli kereszttel a hintó jobb oldalán lovagol, előtte valamivel Estei Ferdinánd 

főherceg, mint Magyarország katonai parancsnoka, a hintó bal oldalán a császár 

szárnysegédje lovagol, mindkét oldalon 8–8 darabont kíséri őket 

18) a cs. k. főkamarás, a császárné főudvarmestere, főistállómestere és a magyar királyi 

darabont-testőrség kapitánya – mindannyian egyvonalban 
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19) cs. k. nemesifjak vörös, arannyal díszített ruhában, lovon, egy rendi felügyelő és a 

nemesifjak udvarmesterének helyettese 

20) a királyi magyar testőrség díszöltözetben, lovon, hadnagyuk vezetésével, négy 

trombitással 

21) a császárné főudvarmesternője és a magyar udvarhölgyek hatfogatú, négyüléses 

hintókban szolgálókkal 

22) utazókocsik, szállítókocsik – postahivatalnokok, a postamester és a főpostamester 

lovagolnak előttük 

23) a királyi magyar testőrség lovászai 

24) egy szakasz gránátos 

25) egy szakasz páncélos lovas 

 

12. sz. táblázat A pozsonyi ünnepélyes bevonulás sorrendje Karolina Auguszta császárné 

magyar királynéi koronázása alkalmából 1825-ben
718

 

 

Az 1825-ös menetben jól láthatóan sokkal többen vettek részt, a felvonulás jóval hosszabb 

volt, mint 1857-ben, amely részben a magyar tisztviselők (főajtónálló, bán, nádor, katonai 

parancsnok), udvarhölgyek és a Magyar Nemesi Testőrség részvételének volt köszönhető. A 

testőrség azonban 1849-ben megszűnt, és Ferenc József egészen 1865-ig nem hívta újra életre. 

Az 1850-es években a magyar udvari hivatalokat sem töltötték be, ahogyan a nádori tisztet sem. 

A báni tisztséget pedig az a Jelačić gróf viselte, akit a magyarok bizonyára nem fogadtak volna 

kitörő örömmel. Horvátország ráadásul külön koronatartományt képezett, a bánnak ilyen 

szempontból sem lehetett szerepe a Magyar Királyság fővárosában tartott bevonulásban.  A 

magyar udvartartás és a testőrség szerepeltetése pedig egyébként sem felelt volna meg az 

egységes birodalmat középpontba állító propagandának. Ferenc József és Erzsébet 1857-es budai 

bevonulásakor nem a magyar király és királyné, hanem az osztrák császári pár vonult be a Várba. 

Mindettől függetlenül bizonyára sokakat vonzott a díszes menet látványa, hiszen Pest-

Budán addig csak 1792-ben – I. Ferenc koronázásakor – került sor hasonlóra, Pozsonyban pedig 
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a megidézett 1825-ös esemény volt az utolsó ünnepélyes bevonulás. V. Ferdinánd 1830-as 

koronázásakor ez az elem kimaradt a ceremóniából.
719

 

 

2. Ceremónia, szimbólumok, feliratok 

 

Az 1857-es utazás külsőségeit és programját befolyásolta, hogy Ferenc József ezúttal 

Erzsébettel, illetve a kis főhercegnőkkel együtt látogatott Magyarországra. A császárné jelenléte 

az etikett terén is meghatározó volt, ugyanakkor lehetőséget kínált a szervezőknek, hogy az ő 

alakját is beemeljék a reprezentációba. A vendéglátóknak pedig Erzsébet megjelenése lehetőséget 

teremtett a közeledésre. A kis főhercegnők megérkezése még tovább színesítette fogadtatást, a 

magyarok sok ajándékot szántak császárnénak és a kislányoknak. Érdekes párhuzam, hogy amíg 

1852-ben Ferenc Józsefről elnevezett hajót bocsátottak vízre az óbudai hajógyárban, 1857-ben a 

kis főhercegnőket tisztelték meg azzal, hogy róluk neveztek el egy-egy dunai hajót. 

A programok tekintetében is érvényesült a „női vonal”, és a feliratokban is megjelent a 

császárné alakja. A császári párt általában együtt szólították meg az alattvalók, azonban voltak 

olyan feliratok is, amelyek csak Erzsébetnek szóltak. Az 1852-ben folyamatosan hangoztatott 

„Viribus unitis” helyett feltűnt többek között a „Patrona Hungariae” jelszava. Ferenc József 

megszólítása továbbra sem volt egységes, a fejedelem, honatya, uralkodó mellett szerepelt 

természetesen a császár és a király formula is. Lisznyai Kálmán már korábban említett versében 

következetesen császárnak titulálta Ferenc Józsefet és császárnénak Erzsébetet.
720

 A Vasárnapi 

Ujságban május 10-én megjelent költemény többféleképpen is megszólította az uralkodót: 

„magyarok Királya”, „Hatalmas Ur”, „ifju, hős Császár”, „TE Atyja a szép, drága honnak”, 

„Fölség”.
721

 

Az 1852-es utazás esetében a szervezők elsősorban külső szemlélőként számítottak a 

magyarokra, 1857-ben viszont igyekeztek az arisztokráciát és nemességet aktív közreműködőnek 

megnyerni. Az önkéntes részvétel érdekében lazította a ceremoniális megkötéseket, hogy minél 

többen részt vehessenek például az ünnepélyes bevonuláson vagy az udvarnál tartott bálon. 

Előbbi esetében Ferenc József engedélyezte, hogy azok is felvonulhassanak a menettel, akik csak 
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kettő vagy négy lovat tudnak befogni a kocsijuk elé. A bálra való felkészülés során pedig az 

udvarképesség került kibővítésre, pontosabban néhány hölggyel kivételt tettek, hogy 

megjelenhessenek a bálon. Bizonyára javított a közhangulaton az is, hogy az udvar nyitott a 

„kompromittált” személyek felé, és engedte, hogy megjelenjenek a császár előtt. 

Érdekes kísérlet volt Albrecht főherceg és a bécsi szervezők részéről, hogy megpróbáltak 

a magyar zászlósuraknak szerepet adni az udvari reprezentációban, ők azonban nem fogadták 

készségesen a felajánlott lehetőséget. Almásy Móric gróf kinevezése helyettes-udvari 

ceremóniamesternek és a zászlósurak felkérése egyaránt a korábbi szokásokat elevenítette fel, 

miszerint a Habsburg-uralkodók a magyarországi látogatások esetében igyekeztek magyar 

főurakkal helyettesíteni az udvartartás vezető tisztségviselőit. Az uralkodói szándéknak 

megfelelően a főudvarmester, a főudvarnagy, a főkamarás és a főistállómester gyakran nem is 

vett részt a király kíséretében, hanem Bécsben maradt. 1857-ben a bécsi miniszterek sem jelentek 

meg Pest-Budán, és a birodalom katonai vezetése sem mutatkozott a magyar fővárosban.  

Az eddigiek alapján okkal beszélhetünk óvatos elmozdulásról attól az 1852-es 

merevségtől, amely az udvar részéről nyilvánult meg a magyar hagyományokkal szemben. 

Ferenc József 1857-ben már nem zárkózott el minden „magyaros” elemtől és hagyománytól, 

azonban bizonyos részleteket tekintve ragaszkodott az öt évvel korábbi keretekhez. A Times 

tudósítása szerint ismét osztrák tábornoki egyenruhában jelent meg alattvalói között,
722

 azonban 

ez az általánosítás nem igaz a látogatás egészére. Az ünnepélyes bevonulás és a színházi 

díszelőadás alkalmával Ferenc József magyar uniformist öltött.
723

  Erzsébet magyaros öltözéket 

viselt,
724

 akárcsak Mária Terézia 1741-ben vagy Karolina Auguszta 1825-ben. A császári 

himnusz (Néphimnusz, Gotterhalte) is megmaradt a kötelező elemek között, és a zászlók 

esetében is az 1852-es szabályok maradtak érvényben. A magyar nemzeti szimbólumok tehát 

továbbra is csak a fogadó fél részéről nyertek teret, a császári reprezentáció csupán Erzsébet által 

kaphatott egy kis magyaros színt. 
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3. Alkalmi műalkotások 

 

A levéltári források vizsgálata során nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a bécsi 

hivatalok vagy a budai kormányzóság tervezték volna magyar költő megbízását ünnepi 

költemény írására a császári látogatás alkalmából. A témával foglalkozó szerzők közül Czigány 

Lóránt cáfolja a megbízás tényét, és Szilágyi Márton sem utal ilyesmire.
725

 Arany János – 

Lisznyai költeményére célozva – viszont említ egy felkérést Tompa Mihálynak írt levelében, 

amelyet rossz egészségi állapotára hivatkozva visszautasított.
726

 Kovács József László ezt 

kiegészíti azzal, hogy Hauer István báró, Albrecht főherceg szárnysegédje kérte fel a költőt erre a 

feladatra.
727

 

Ugyanakkor Arany – egy köszöntő erejéig – közreműködött a császári pár magyarországi 

látogatása alkalmából tervezett, Erzsébet című opera szövegének megírásában. A Köszöntő dal 

című vers 1857 márciusában készült el Ráday Gedeon gróf, a Nemzeti Színház igazgatója 

kérésére. A köszöntő a kiadott szövegkönyvben ugyan nem szerepelt, de a Vasárnapi Ujság külön 

kiemelte a verset – pontatlanul – idézve belőle: „A közönség […] egyszer mégis hangos 

tapsokban és hosszas éljenben tört ki, a midőn egy ősz színész poharat emel és köszöntést mond: 

»Éljen a király és éljen a haza!«”
728

 

Az opera természetesen a császárné tiszteletére készült, zenéjét a kor elismert zeneszerzői, 

Erkel Ferenc és a Doppler-fivérek írták. A mű II. Endre korában játszódik, a király lányáról, a 

későbbi Szent Erzsébetről szól,
729

 ugyanakkor 1857-ben aktuális politikai üzenetet is rejtett 

magában. A szövegkönyv ugyanis számos hazafias jelszót tartalmazott, sőt a második felvonás 

elején a Himnusz is elhangzott, ugyanakkor a királyhoz való hűségre buzdító szövegrészek 

ellensúlyozták a nemzeti narratívát.
730

 

A május 6-i díszelőadáson nem ismétlődött meg az 1852-es malőr, az uralkodót fogadó 

üres nézőtér. A Vasárnapi Ujság tudósítása 1857-ben teltház fogadta Ferenc Józsefet és 
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Erzsébetet. Az előadáson megjelent közönség nagy része magyar díszruhát viselt, a páholyába 

lépő császári párt háromszori éljenzéssel köszöntötték.
731

 Mindez feltehetően a bizakodással 

teljes hangulatnak volt köszönhető, amellyel a lakosság a császári látogatást és a változások 

bekövetkezését várta. 

 

4. Költségek 

 

A takarékosságra intő császári szó ellenére jelentős költségek merültek fel az 

előkészületek során. Az uralkodói figyelmeztetésnek elsősorban a lakosság kímélése volt a célja, 

azonban voltak egyéb okai is a takarékosságnak, hiszen a monarchia súlyos pénzügyi gondokkal 

küzdött. Ettől függetlenül – vagy éppen ebből kifolyólag – a bécsi udvar a császári látogatások 

által igyekezett a birodalom politikai egységét, azon keresztül pedig gazdasági stabilitását is 

reprezentálni. Ebből kifolyólag az utazást mégis csak fényes külsőségek között kellett 

megrendezni. 

A legnagyobb költségek természetesen Pest-Budán merültek fel. Az uralkodói pár 

fogadtatására épített fővárosi pavilonok ára 4500 forintot tett ki, csak a pesti pavilon díszítéséhez 

szükséges virágok 300 forintba kerültek. Mindezt főkormányzói rendelkezésre az 1851–52-es 

közigazgatási év országos alapjának maradékaiból (aus den Landesfondsresten des Verwaltungs-

Jahres 1851–1852) fedezték.
732

 Ugyanebből az alapból folyósították a katonák ellátásának és 

szállásának fedezésére szolgáló 3634 forintot.
733

 A fővárosok mellett azonban a vidéki 

nagyvárosok sem maradtak el a díszes fogadtatás tekintetében. Szeged városa összesen 38 280 

forintot, egy nagybirtok árát költötte el az ünnepélyes eseményre.
734
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juttatásokon kívül – 125 Ft volt. Az alföldi legjobb minőségű föld magyar holdja pedig 40–50 Ft-ba került az 1850-

es években. ECSERI, 1898, 108.; SZEBERÉNYI, 1908, 97.  
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Az utazás külsőségeinek költségeit nemcsak a kincstári alapból biztosították, hanem a 

vagyonosabbak önkéntes adakozásából, illetve a községek ugyancsak önkéntesnek titulált adóiból 

is.
735

 

Az adakozásra való császári felhívás nem annyira az előkészületek költségeinek rovására 

történt, hanem inkább a szokásos formában. Magánszemélyek, vállalkozások vagy egyesületek 

egyaránt adakoztak az uralkodói látogatás alkalmából. Természetesen Ferenc József is jelentős 

összegeket szánt jótékony célra, többek között Pest és Buda szegényeinek 5000, illetve 2500 

forintot ajándékozott.
736

 

 

5. Közlekedés, útvonal 

 

Az 1857-es utazás gőzhajón, kocsin és vasúton zajlott, akárcsak öt évvel korábban. Új 

vasútvonalak az 1850-es évek első felében nem épültek, azonban 1855-től már nagy lendületet 

vett a vasútépítés, a kormányzat ekkor ismét beengedte a magán-vasúttársaságokat a 

birodalomba, mert az állam nem tudta vállalni a vasúthálózat kiépítésének anyagi terheit. A 

vasúthálózat bővülésének újabb állomásai szerepeltek a császári programban is, például a 

nagyváradi pályaudvar alapkőletétele, amely a Cs. és Kir. Szabadalmazott Tiszavidéki Vaspálya 

Társaság érdekeltségébe tartozott.
737

  

A vasút az utazás egyszerűbb módját kínálta, mint akár a kocsi, akár a hajó. A császári 

menet kocsin való közlekedése nehézséget okozott az érintett területeknek, hiszen nagyszámú ló 

kiállítására volt szükség, ami komoly feladatot jelentett a kisebb települések számára, a rossz utak 

pedig nehezítették a haladást. A vízi közlekedés esetében először is át kellett alakítani a hajókat, 

illetve készülni kellett arra, hogy a folyók vízállása egy-egy szakaszon megakadályozhatja a 

hajóközlekedést. A vasút esetében viszont csak a szokásos különvonatra volt szükség. 

Az 1857-es útvonal csak a Magyar Királyság területét érintette, Erdélyt, illetve a Szerb 

Vajdaság és Temesi Bánságot nem. Érthető, hogy Erzsébettel nem lehetett végigcsinálni ugyanazt 

a kalandos erdélyi utat, amelyet öt évvel korábban Ferenc József megtett, és a vasút sem ért el 

még Nagyszebenig, ami kényelmesebbé tehette volna az utazást. A szomszédos 
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koronatartományok ezért csupán küldöttségek útján üdvözölhették a császári párt – az eredeti 

tervek szerint – Nagyváradon, illetve Szegeden. A császári látogatás beosztását ugyanakkor az 

1852-eshez hasonlóan alakították ki, hosszabb pest-budai tartózkodások és országos körutak 

váltották volna egymást, ha nem következett volna be a kis főhercegnő halála. 

Az utazás második részében végül Ferenc József egyedül, két körúton járta be a Magyar 

Királyság nyugati és északi részeit, Pest-Budára már nem tért vissza. Augusztus 8. és 15. között 

Soprontól Újszőnyig vezetett az út, augusztus 23-án pedig Pozsonyból indult el a császár, és 

szeptember 5-én ért vissza Bécsbe. Az útvonal és a program úgy alakult, hogy Ferenc József 

ellátogatott olyan dunántúli főúri birtokokra, amelyeken 1843-ban is járt.  Körmenden Batthyány 

herceg, Keszthelyen a Festetics grófok látták vendégül az uralkodót. Az őszi parndorfi 

hadgyakorlat idején pedig a kismartoni kirándulásra is sor került.
738

  Ezek a látogatások a 

gyerekkori utazás mellett Mária Terézia korát is felidézték. A királynő sokszor vendégeskedett az 

udvarhoz közel álló főurak birtokán vagy palotájában, a Grassalkovichoknál Gödöllőn és 

Pozsonyban, a Batthyányaknál Trauttmannsdorfban, az Esterházyaknál Köpcsényben és 

Eszterházán, illetve a Zichyeknél Győrben.  

1857-ben Körmenden és Keszthelyen az éjszakai szállásokat is a kastélyokban jelölték ki, 

egyébként a megyeházán, kamarai épületekben vagy egyházi vezetők palotájában szállt meg a 

császár, Eperjesen például a görög katolikus püspök rezidenciáján.
739

 

 

6. Rendelkezések 

 

Itáliában az 1856–1857 telén lezajlott császári látogatás jelentős változásokkal járt. A 

velencei amnesztiarendeletről már esett szó, Ferenc József ezen kívül a tartomány igazgatását is 

átalakította. Radetzky tábornagy helyett ekkor került a lombard-velencei tartomány élére 

Ferdinánd Miksa, Ferenc József öccse, illetve a korábbi kongregációkat (rendi gyűléseket) is 

ismét életre hívták. A Times tudósításai szerint azonban ezek az engedmények nem elégítették ki 
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az olaszokat, mind a császári pár, mind pedig az új kormányzó fogadtatása hűvös volt az itáliai 

városokban.
740

 

Az Itáliában bevezetett változások ettől függetlenül fokozták a magyarországi 

reményeket. Felmerült Albrecht főherceg bátyjával, Vilmos főherceggel való felváltásának híre, 

aki Magyarországot és Erdélyt együtt kormányozná.
741

 Azonban a Magyar Királyságban az 

itáliaihoz fogható változások nem következtek be, a legjelentősebb császári rendelet a május 9-én 

nyilvánosságra hozott amnesztia volt. 

A május 9-i amnesztia jelentősége nem lebecsülendő, hiszen szinte minden magyar 

családot érintettek a szabadságharcot, majd az összeesküvéseket követő megtorlások, 

bebörtönzések. A rendelet kihirdetése arra is alkalmat kínált, hogy a rokonok olyan családtagok 

számára is kegyelmet kérjenek, akik ugyan nem voltak fogságban, de távollétükben súlyos 

ítélettel sújtották őket. A már többször idézett visszaemlékező, Splény Béla is ekkor folyamodott 

kegyelemért fivére, Splény Lajos számára, aki a konstantinápolyi magyar emigráció tagja volt. 

Az egykori honvédtiszt csak évekkel később, 1860-ban kapta meg a kegyelmet, akkor azonban 

már halott volt.
742

 

Andrássy Gyula gróf 1857 júniusában – az amnesztiarendelet hatására – ugyancsak 

benyújtotta kegyelmi kérvényét a párizsi osztrák követségen, amelyre június 27-én Laxenburgból 

kedvező választ kapott. Andrássy szeptemberben visszatérhetett Magyarországra, az ellene 

kimondott halálos ítéletet megsemmisítették, elkobzott javait pedig visszakapta – mindezt 

természetesen hűségeskü fejében.
743

 

Az amnesztián kívül azonban csak olyan császári rendelkezések láttak napvilágot, 

amelyek nem érintették a tartomány igazgatását vagy területi felosztását. A Mezőgazdasági 

Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályának megerősítése
744

 fontos gesztus 

volt az uralkodó részéről, azonban a remélt változásokhoz képest ezek a lépések eltörpültek, 

akárcsak a József főhercege tiszteletére állítandó szoborról szóló uralkodói rendelet. Az 1852-es 

eseményekhez képest nagy változást jelentett, hogy a temesvári és a gyulafehérvári emlékmű 

alapkőletételéhez és a Hentzi-szobor leleplezéséhez hasonló aktusok 1857-ben nem történtek, és 
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inkább egy olyan Habsburg főherceg alakja került előtérbe, akire szívesen emlékeztek, és akinek 

egy teret már szenteltek a magyarok.
745

 

Ezenkívül nem maradtak el a császári adakozások, kitüntetések és kinevezések sem. 

Nádasdy Ferenc gróf pedig a császár májusi pest-budai látogatása alkalmából tette le igazságügy-

miniszteri esküjét.
746

 Ferenc József elengedett korábbi előlegeket, adóhátralékokat, és jelentős 

összegeket fordított jótékony célokra. Kecskemét ekkor kapott önálló városi rangot.
747

 Mindez 

azonban kevés volt ahhoz, hogy az ország hangulatában, illetve a kormányzat elfogadottságában 

hosszan tartó javulást idézzen elő. 

 

7. Az utazás két része 

 

A kis Zsófia halála élesen kettéosztotta az 1857-es látogatást. A tragédia beárnyékolta az 

utazás második részét, amelyre a magyaroknak több mint egy hónapot kellett várniuk. A kis 

főhercegnő halálán túl azonban további tényezők is szerepet játszottak abban, hogy a nyár végi 

körutak alkalmával a lakosság kevésbé lelkesen fogadta a császárt.  

Jelentős különbség volt, hogy májusban a császári család minden tagja Pest-Budán 

tartózkodott, míg augusztusban már csak Ferenc József tért vissza az országba. Pedig az érintett 

területek eredetileg arra készültek, hogy az uralkodóval együtt Erzsébetet is fogadhatják, a 

császárné hiánya meglehetősen nagy csalódást okozott számukra. A leginkább azonban a várt 

reformok elmaradása befolyásolta a hangulatot, valamint az, hogy az utazás második felében már 

a konzervatív arisztokraták sem igyekeztek lelkesíteni az országot, hanem inkább visszahúzódtak 

az ünnepségektől, hiszen hódoló feliratukat nem tudták célba juttatni. Feltehetően a császár sem 

élvezte a szinte pusztán szemleúttá vált utazást, amelynek során a tervezett program követése 

gépiessé, a fogadtatás pedig kényszeredetté vált, ahogyan azt a következő idézet is felidézi: 
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„Ferenc József ez időben tette meg második körútját Magyarországon. Zircen kellett 

volna egy napot töltenie és kihallgatásokat adni, ez azonban Villax főapát haldokló 

állapota miatt elmaradt. 

Veszprémbe mentem tehát felségfolyamodványommal. Ott nagy ünnepélyességgel és 

hódolattal fogadták a királyt, de minden mozzanat mutatta, hogy alulról is, felülről is a 

szívélyesség hiányzik. 

Így a megye határszélén a megyei »Karok és Rendek« küldöttsége a cs. k. tisztviselőkön 

kívül két emberből állott. A király mikor megérkezett, feljött a püspöki székháznak, ahová 

szállandó volt, az első emeletére, de mielőtt az őt itt fogadókról tudomást vett volna, újra 

lement az utcára a felállított díszszázad katonai megszemlélésére.”
748

 

 

8. A célok és az eredmények 

 

Az előkészületek bemutatásáról szóló fejezet végén ismertetett emlékirat logikája és 

végkicsengése rávilágít arra, hogy a bécsi udvar milyen céllal tervezte a császári körutakat. 

Elsősorban a császár és a császárné személyes megjelenésének erejében bízva szerették volna 

megnyerni a magyarokat az udvar politikájának. Az 1857-es magyarországi látogatás vizsgálata 

után már láthatjuk, hogy valójában mennyire kivitelezhetetlen volt a birodalmi egység 

koncepciójának elfogadtatása az uralkodói látogatás segítségével. 

A látogatás másik célját tekintve Ferenc József kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy saját 

tapasztalatai alapján szeretné megismerni az ország helyzetét. Ebből a szempontból sikeres volt 

az utazás. A császár széleskörű és alapos betekintést nyert a Magyar Királyság viszonyaiba, 

figyelme kiterjedt a katonai és a polgári hivatalokra, a büntető- és nevelőintézetekre, ugyanakkor 

részt vett kulturális eseményeken és népi ünnepségeken is. Számtalan audienciát adott, sok 

küldöttséget fogadott, a hozzá intézett kérelmek száma bizonyára több ezres nagyságrendű 

lehetett. 

A rossz közhangulat ellenére az uralkodót utazása során nem érték atrocitások, 

ugyanakkor bizonyára észlelte, hogy a májusban tapasztalt lelkesedés augusztusra mennyire 

alábbhagyott, a fogadtatás ekkor már az 1852-es látogatást kísérő hűvös légkört idézte fel. 

Mindezt nem lehetett pusztán Erzsébet hiányának betudni. A rossz közhangulat arról árulkodott, 
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hogy a Bach-rendszert a kitartó erőfeszítések ellenére sem sikerült elfogadtatni a Magyar 

Királysággal. 

Az 1857-es utazás kudarca ennek ellenére nem járt súlyos következményekkel, de 

Albrecht főherceg megingása már jelezte, hogy a szisztéma fenntartása egyre nehezebbé vált. A 

Bach-rendszer bukása két év múlva, 1859-ben következett be. 
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Hetedik fejezet 

Kitekintés Ferenc József 1865–66-os magyarországi látogatásaira 

 

 

Annak ellenére, hogy a dolgozat kijelölt időkerete 1849–1859, érdemesnek tartjuk, hogy 

ide illesszünk egy rövid kitekintést Ferenc József 1865–1866-os magyarországi látogatásairól, 

mivel ezek jó összehasonlítási alapot kínálnak az 1850-es évek utazásainak vizsgálatához. 

 

 

A Habsburg Birodalom 1857 és 1865 között 

 

 

Az 1857-es császári látogatás kapcsán utaltunk arra, hogy az abszolutista kormányzati 

elveken nyugvó, erősen centralizált Bach-rendszerben – az 1850-es évek második felében – 

válságjelek mutatkoztak. Azonban a belpolitikai problémákon túl – az olasz egységtörekvések 

miatt – Bécs külpolitikailag is lépéskényszerbe került. 1858-ban az itáliai egységmozgalom élén 

álló Szárd-Piemonti Királyság miniszterelnöke szövetséget kötött III. Napóleonnal. Ezzel 

párhuzamosan a magyar emigráció is aktivizálódott, Kossuth tárgyalt a szerbekkel és a francia 

uralkodóval, Klapka pedig magyar-román egyezményt hozott létre.
749

 A bécsi kormány helyzete 

egyre nehezebbé vált, hiszen a körvonalazódó külpolitikai konfliktus mellett a hátországban – 

elsősorban Magyarországon – zajló aggasztó folyamatokat sem hagyhatta figyelmen kívül.  

Az osztrák-francia-olasz háború 1859-ben tört ki. A Ferenc József személyes vezetése 

alatt álló császári sereg két jelentős vereséget szenvedett. A magentai és solferinói csata után az 

osztrák és a francia császár fegyverszünetet kötött Villafrancában. A gyors megegyezés 

hátterében ott állt a magyar emigráció tevékenysége: a bécsi kormányzat tartott egy újabb magyar 

felkelés kirobbanásától. Solferinónál ráadásul két magyar gyalogezred is cserbenhagyta a császári 

sereget.
750

 Az itáliai háború – a birodalom számára – Lombardia elvesztéséhez és jelentős 

presztízsveszteséghez vezetett, valamint jelentős belpolitikai következményekkel járt. A 
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magyarországi felkelést ezúttal is sikerült elkerülni, azonban a Bach-rendszer bukása már 

feltartóztathatatlan volt. 

1859-ben a császár leváltotta tisztségéből Bach belügyminisztert és Kempen bárót, a 

Legfőbb Rendőrhatóság vezetőjét. Az ugyanebben az évben kiadott, majd 1860-ban visszavont 

protestáns pátens által kiváltott elégedetlenségi hullám Leo Thun miniszterségének is véget 

vetett. Magyarországon ellenállási mozgalom bontakozott ki, amely adómegtagadásban, a 

hatóságok bojkottálásában és nyilvános demonstrációkban nyilvánult meg. A birodalom pénzügyi 

helyzetét mindez jelentősen rontotta, az államcsőd lehetősége egyre fenyegetőbbé vált.
751

 

Albrecht főherceg 1860-ig maradt hivatalában, azonban ekkor már nem lehetett 

feltartóztatni a magyarországi változásokat. Első lépésben megszüntették a tartomány kerületi 

felosztását, majd sor került az országgyűlés összehívására – Ferenc József uralkodása alatt 

először.
752

 

A birodalmi kormányzatban a konzervatívok kaptak lehetőséget arra, hogy megoldást 

találjanak az államberendezkedés problémáira, és stabilizálják a monarchia helyzetét egy 

esetleges itáliai visszavágás reményében. Az alkotmányos és abszolutisztikus elemeket vegyítő 

konzervatív kísérlet azonban igen korán megbukott, Ferenc József 1861-ben már Anton 

Schmerlingnek adott bizalmat, aki államminiszterként az alkotmányos centralizmus szellemében 

politizált. A birodalom nyugati felében ez alkotmányos előrelépést jelentett, amely azonban a 

magyarok számára elfogadhatatlan volt, mivel az ország különállását és privilégiumait nem 

állították vissza.
753

 A Magyar Királyság ezért ideiglenes igazgatás alá került, a 

törvényhatóságokat feloszlatták, és sajtó-, illetve közpolitikai ügyekben katonai bíráskodást 

vezettek be.
754
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Ferenc József utazásai 1857–1865 

 

 

Az 1857 utáni időszak magánéleti szempontból sem volt problémamentes a császár 

számára. Az 1857-es budai tragédia nagyon megviselte a családot, különösen Erzsébetet, azonban 

1858-ban újabb gyermeknek örülhettek, megszületett a trónörökös, Rudolf főherceg. A császárné 

mégsem érezte jól magát Bécsben, 1860-tól egyre többet volt távol az udvartól. Utazásai 

kihatottak a császár utazási szokásaira is, gyakran elkísérte feleségét útjai első szakaszán, illetve 

Erzsébet elé utazott, amikor visszatért. A császárné és a gyermekek velencei tartózkodása idején, 

a császár is gyakran látogatott az itáliai városba, 1861-ben a karácsonyt is ott töltötték. 

Hosszú utazások ebben az időszakban már nem jellemzik az uralkodó éves programját, a 

csapatszemlék, hivatalos, valamint családi és baráti látogatások fejedelmi udvaroknál, ünnepi 

eseményeken való részvétel, illetve a néhány havonta beiktatott ischli pihenő töri meg a 

mindennapokat. Ferenc József többször ellátogatott Prágába is – V. Ferdinándhoz. 

Magyarországon viszont 1857 után egészen 1864-ig nem járt sem a császár, sem a 

császárné. 1861-ben ugyan felmerült, hogy Ferenc József személyesen nyitja meg a magyar 

országgyűlést, azonban erről a magyar konzervatív vezetők lebeszélték az uralkodót.
755

 Az 1861 

után következő időszakban, amely mind bécsi, mind magyar részről várakozással telt, feltehetően 

sem az udvar, sem császár nem szorgalmazta a magyarországi utazást.  Az őszi manőverek 

kapcsán is csak 1864-ben került sor magyarországi csapatszemlére, amelyet rövidebb, Komárom 

környéki látogatással kötöttek egybe. 

 

 

év 

 

időpont 

 

 

látogatás célja: 

hivatalos 

 

nem hivatalos 

 

érintett területek 

 

1858 

október 3–

november 1.    pihenés Ischl 

1858 

november 

11–25. látogatás   Prága 
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1859 

május 29–júl. 

15. hadsereghez   Verona 

1859 október 8–15.   pihenés Penzing, Ischl 

1860 július 24–30. 

találkozó a porosz 

királlyal, látogatás a 

szász királyi 

családnál  

látogatás V. 

Ferdinándnál és Miksa 

bajor királynál 

Brünn, Prága, 

Trübau, Teplitz, 

Neubad, Bodenbach, 

Pillnitz, Reichstadt, 

Gräfenberg, 

Hohenstadt 

1860 

augusztus 

11–20. 

vasútvonal 

megnyitása, zárókő 

betétele látogatás 

Salzburg, München, 

Possenhofen 

1860 

október 21–

27. 

 

  Varsó 

1860 

október 30–

november 7.   vadászat Ischl 

1860 

november 

17–21. 

látogatás a 

württembergi 

királynál Erzsébettel Bambergig 

Bamberg, Augsburg, 

Ulm, Stuttgart, 

München, Salzburg 

1861 május 16–21.   Erzsébet elé Triesztbe   

1861 június 22–28.   Erzsébettel Miramarig   

1861 

július 31–

augusztus 2. 

 

 látogatás az özvegy 

porosz királynénál Reichenhall 

1861 

augusztus 

17–19.   pihenés Ischl 

1861 augusztus 21.   Rudolf születésnapja Reichenau 

1861 

szeptember 

4–8.   pihenés Ischl 

1861 

szeptember 

15. 

közösségi ház 

zárókőbetétele   Reichenau 

1861 október 9–23.   látogatás Erzsébetnél 

Reichenau, Trieszt, 

Korfu 

1861 

november 

15–18.    vadászat Ischl 

1861 

november 

30–december 

9.   

látogatás Erzsébetnél és 

a gyerekeknél Velence 

1861 

december 

21–   

látogatás Erzsébetnél és 

a gyerekeknél Velence 

1862 január 21.   vissza Velencéből   

1862 

március 8–

április 3. 

csapatszemle, 

látogatás 

látogatás Erzsébetnél és 

a gyerekeknél 

Velence, Udine, Görz, 

Laibach 

1862 május 8–14.   

látogatás Erzsébetnél és 

a gyerekeknél Velence 
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1862 május 15.   

Erzsébet fogadása, majd 

elkísérése Reichenauba Payerbach, Reichenau 

1862 május 21.   

Rudolf és Gizella 

fogadása és elkísérése Payerbach, Reichenau 

1862 június 1–3.   Erzsébettel Münchenig   

1862 július 13–21.   látogatás? Possenhofen 

1862 

augusztus 

13–14.   Erzsébet elé Salzburg  

1862 

augusztus 

18–22.   pihenés? Reichenau 

1862 

szeptember 

8–12.   vadászat Eisenerz 

1862 

szeptember 

21–27. manőver   Sokolnitz, Kollin 

1862 

szeptember 

30–október 

16.   vadászat Ischl 

1862 

november 

11–15.   vadászat Ischl 

1863 június 15–23.   pihenés ? Kissingen 

1863 július 28–30.   Erzsébet elé Kissingen 

1863 

augusztus ? –

? 

találkozó a porosz 

királlyal    Gastein 

1863 

augusztus 

13–

szeptember 4.     Frankfurt a.M. 

1863 

szeptember 

19–október 

13.   vadászat Ischl 

1864 április 8–10. 

Miksa lemondó-

nyilatkozata miatt   Miramar 

1864 június 14–25. 

találkozó az orosz 

cárral, majd a porosz 

királlyal Erzsébettel 

Kissingen, Karlsbad, 

Prága 

1864 

augusztus 

28–

szeptember 2.   vadászat Eisenerz 

1864 

szeptember 

12–15.   pihenés? Ischl 

1864 

szeptember 

19–25. 

csapatszemle, 

erődítések, hídépítés 

megtekintése   

Újszőny, Igmánd, 

Bábolna, Kisbér, 

Komárom 

1864 

szeptember 

25–

október15.   vadászat? Ischl 
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1864 

november 

15–17.   

medvevadászat 

Windischgrätz herceg 

meghívására ? 

 

13. sz. táblázat Ferenc József utazásai 1858 és 1864 között
756

 

 

 

Az uralkodó Magyarországon, 1865–1866 

 

 

A hatvanas évek közepén – a várakozás évei után – a Schmerling-féle államvezetés is 

hanyatlani kezdett. A külpolitikai kudarcok megnövelték a Lajtán inneni birodalomrész 

jelentőségét, megkezdődött Bécs és Magyarország politikai párbeszéde. Ezt a váltást jelezték az 

1865–1866-ban gyakoribbá váló uralkodói látogatások. Az 1860-as évek közepére ugyanis a bel- 

és külpolitikai kudarcok megérlelték az időt a magyarokkal való megbékélés keresésére. A 

közeledés eleinte a színfalak mögött folyt, 1864 végétől Augusz Antal báró – Albrecht főherceg 

és egyúttal bizonyára Ferenc József utasítására – titkos tárgyalásokat kezdett Deák Ferenccel. A 

tárgyalások nyomán Deák 1865 húsvétján megjelenő cikkében hozta nyilvánosságra egyezkedési 

szándékát, ami megerősítette Ferenc József nyitási szándékát az egyezkedők felé.
757

 

A húsvéti cikk megjelenése után két héttel, április 30-án Ferenc József Vilmos főherceg 

kíséretében, testőrök és katonai kíséret nélkül különvonaton Pozsonyba utazott, ahol 

megtekintette a lóversenyt. Megjelenése nagy lelkesedést váltott ki.
758

 Az uralkodó a 

pályaudvarról egyenesen a versenypályára ment, majd a verseny végén azonnal visszatért 

vonaton Bécsbe, ahol ugyanazon a napon este a császárnéval együtt a Práterbe látogatott, így nem 

vált köztudottá, hogy „villámlátogatást” tett Magyarországon.
759

 Az esemény ritkaság számba 

menő spontaneitására utal, hogy az 1865-ös év ceremónia-jegyzőkönyvében nem található 

bejegyzés a pozsonyi látogatásról.
760

 

A nyilvánvaló közeledési szándékra reagálva 1865. május végén a Gazdasági Egyesület 

ülésén merült fel a terv, hogy a júniusban rendezendő kiállításra meghívják az uralkodót. A 
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meghívást kézbesítő küldöttség fogadásakor Ferenc József Deák Ferenc húsvéti cikkéhez 

hasonlóan fogalmazott, és elfogadta a meghívást. Lónyay Menyhért visszaemlékezése szerint 

Deák fellépése adta ki a jelszót a császár szívélyes fogadtatására.
761

 

A rövid nyári vizit jól sikerült. A Times
762

 arról számolt be, hogy bár az első napokban a 

lakosság egy része teljesen passzív maradt, június 8-tól változás következett be a 

közhangulatban,
763

 és összességében a császár lelkes fogadtatásban részesült Pest-Budán.
764

 

Ferenc József június 6-tól 9-ig tartózkodott a testvérvárosokban, az első napon meglátogatta a 

mezőgazdasági kiállítást, amelyre a meghívás szólt, és ahol találkozott Deákkal is.
765

 A 

továbbiakban udvari ebédet adott, részt vett a dunai regattán, és megtekintette az ünnepélyes 

kivilágítást. A programban szerepelt még katonai szemle, lóverseny, fáklyás menet, és 

természetesen nem maradtak el a különböző intézményekbe tett látogatások és a kihallgatások 

sem.
766

 

A szokásos eseményeken túl azonban a császári látogatás jelentős belpolitikai 

változásokat is hozott. Június 8-án Ferenc József helyreállította a Helytartótanács működését, a 

katonai bíróságok hatáskörét viszont július 1-jével megszüntette. A következő hetek és hónapok 

folyamán pedig személycserék történtek a Magyar Királyság és a birodalom vezetésében.
767

 

Birodalmi szinten Ferenc József ekkor vált meg az 1860 vége óta regnáló Anton Schmerling 

lovag államminisztertől, akinek az utódja Richard Belcredi gróf lett.
768

 

 „Tehát bekövetkezett a válság. A császár magyar utjának és szíves fogadtatásának ez a 

gyümölcse, illetőleg Deák Ferencz húsvéti czikkének ez a következése.”
769

 Még ha Lónyay 
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Menyhért – az idézet szerzője és számos kortársa – túl is becsülte a húsvéti cikk hatását,
770

 az 

mindenképpen Deák publicisztikai tevékenységének következménye volt, hogy a kiegyezést 

szorgalmazó tárgyalások kikerültek a színfalak mögül.  

Somssich Pál a Pesti Napló címoldalán pedig már a következő lépés, vagyis az 

országgyűlés összehívása szempontjából értékelte a császári látogatást: 

 

„Nagy és fonotos[sic!] tehát e fejedelmi látogatásnak eredménye, mert ezen kölcsönös 

közeledés után keserűség nélkül szólhat a nemzet királyához a jövő országgyűlésen, és 

bizodalommal értekezhetik vele bajainak orvoslása, helyzetünk nehézségeiből kifejlett, 

vagy mások hibái által felidézett függő kérdéseinek megoldása iránt!”
771

 

 

Az 1865-ben összeülő országgyűlés 

 

A júniusi pesti látogatást követően, szeptemberben Ferenc József összehívta a magyar 

országgyűlést, és kijelentette, hogy a diéta megnyitásán személyesen lesz jelen.
772

 A császár 

utasítása szerint a decemberi esemény előkészületeiben a magyar megnyitási bizottságnak és a 

bécsi főudvarmesteri hivatalnak kellett együttműködnie.
773

 A látogatás megszervezése igen sok 

kérdést vetett fel, köztük olyanokat, amelyek pontosan tükrözték a politikai élet problémáit, több 

esetben nyíltan megfogalmazták az ott kényesen kezelt, esetleg ki nem mondott kérdéseket. 

A főudvarmester helyettese, Franz Kuefstein gróf, szeptemberi előterjesztésében számos 

kérdést intézett Ferenc Józsefhez, amelyek egyfelől az utazásban résztvevőkre (családtagok, 

kíséret, miniszterek, testőrség), a közlekedés módjára, a ceremóniára vonatkoztak, másfelől 

utaltak a koronázásra és nádorválasztásra is. Az ünnepélyrend szempontjából egyfajta 

csapdahelyzetbe kerültek a hivatalok, hiszen arra még nem volt példa, hogy olyan uralkodó 

nyissa meg az országgyűlést, akit korábban nem koronáztak meg, vagy pedig nem az éppen 

összeült diétán került sor a koronázásra. Az 1865-es problémák, a koronázás és a nádorválasztás 
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kérdése már 1861-ben is felmerült.
774

 

Következő lépésben a főudvarmester helyettese – az uralkodó szóbeli parancsára – 

beszámolt a korábbi koronázási szertartásokról, szokásokról.
775

 Ezek szerint a magyar 

királykoronázás ünnepi eseményeihez hozzátartozott, hogy az uralkodó az ünnepség után 

vendégül látta az országgyűlés tagjait, akárcsak nádorválasztáskor. A kérdés ezzel kapcsolatban 

természetesen az volt, hogy figyelembe vegyék-e a korábbi szokásokat, mivel az biztos volt, 

hogy sem nádorválasztás, sem koronázás nem lesz az országgyűlés kezdetén. 

A testőrség és az udvari személyzet tekintetében még bonyolultabb volt a helyzet. Mária 

Terézia 1741-ben kiadott rendelete óta a koronázó országgyűlések alkalmával magyar 

tisztségviselők teljesítettek szolgálatot, 1764-től kezdve pedig a testőri feladatokat a magyar 

testőrség látta el, és ettől a későbbiekben sem történt eltérés.
776

 1865-ben ugyan a zászlósúri 

tiszteket részben betöltötték, mégis csak többszöri változtatás után került mindenki a helyére a 

kialakított ceremóniában, néhány esetben kifejezetten hangsúlyozva a megoldás ideiglenes, csak 

erre az alkalomra szóló jellegét. Magyar testőrség 1849 óta nem létezett, így a bécsi 

testőrkapitányságok látták el a szolgálatot mind az ünnepségeken, mind az uralkodói látogatás 

idején a budai Várban.
777

 

Jól jellemzi a helyzetben rejlő visszásságokat a magyar kancellár, Mailáth György 

előterjesztése, amely 1865 novemberében került Ferenc József elé. A kancellár ugyancsak a 

kialakítandó szertartás miatt aggódott, mert a szokások szerint az uralkodó mindaddig nem vesz 

részt országgyűlés megnyitásán, amíg egy küldöttség meg nem hívja a koronázásra.
778

 Az 

azonban egyértelmű volt, hogy a koronázást hosszas tárgyalások fogják megelőzni, ami 

megakadályozná a császárt abban, hogy megjelenjen a diétán. Ez viszont a közhangulatra lenne 

rossz hatással, hiszen – a kancellár szerint – az egész ország remélte, hogy Ferenc József 
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decemberben ismét Pest-Budára látogat.
779

 

Ferenc Józsefet az említett problémák azonban nem akadályozták meg abban, hogy tartsa 

magát ígéretéhez, ezért hamarosan döntött az országgyűlés megnyitásával kapcsolatos 

kérdésekben. Személyesen kívánta megnyitni az országgyűlést. Az utazásnál és a bevonulásnál a 

hivatalos fogadási ünnepségektől eltekintett – a határátlépéskor szokásos zászlófelvonás, illetve 

az érkezését jelző harangzúgás és ágyútűz kivételével.
780

 A császár úgy határozott, hogy a 

dinasztia egyetlen tagja sem kíséri el, és a hagyományos ceremónia csak a megnyitási aktuson 

fog érvényesülni. Ezzel kapcsolatban kérte a magyar megnyitási direktórium javaslatainak, 

valamint a trónbeszéd, a szükséges megnyilvánulások és rendeletek tervezeteinek 

előterjesztését.
781

 

Az 1850-es évek irányelveitől való eltérés, a fenti kérdésfelvetések és a császári 

határozatok alapján az udvari hivataloknak olyan megoldást kellett találniuk, amelyben megjelent 

a magyar hagyományok tisztelete, ugyanakkor háttérbe szorultak a koronázás elmaradásából 

adódó problémák. A legnehezebb feladatot a megnyitási ceremónia összeállítása jelentette. A 

levéltári anyag tanúsága szerint számos korábbi példa került elő: koronázó és nem koronázó 

országgyűlések szertartásrendjei, a Pozsonyban használt „forgatókönyvek,” valamint az udvar 

által megvendégeltek számát, illetve a felmerült költségeket bemutató táblázatok. A példák 

egészen 1751-ig nyúltak vissza.
782

 

A bécsi előkészületekkel párhuzamosan folytak az országgyűlési választások, a 

végeredmény az ország hangulatváltozását, kiegyezés iránti hajlandóságát mutatta,
783

 hiszen a 

Deákhoz kötődő politikai csoport elsöprő fölényt szerzett az új képviselőházban.
784

 A 

megválasztott képviselők között ugyanakkor újra problémaként merült fel, hogy az országgyűlés 

törvényileg előírt helyszíne Pest volt, a megnyitási ceremóniát viszont – akárcsak 1861-ben – 

Budára hirdették meg. Deák jelentős szerepet vállalt a helyzet békés megoldásában. December 8-
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án figyelmeztette képviselőtársait arra, hogy meg kell őrizni a jó viszonyt az uralkodóval. Ennek 

szellemében a képviselők nagy része nemcsak a budai megnyitáson vett részt, hanem a várbeli 

fogadáson is két nappal korábban – az uralkodó érkezésekor. Deák maga a pesti pályaudvaron is 

megjelent Ferenc József üdvözlésére, ahol a császár szívélyesen köszöntötte a politikust.
785

 

Szívélyesség jellemezte az uralkodó és a lakosság viszonyát is. Ferenc Józsefet többször 

is megéljenezte a tömeg, amikor december 13-án este megtekintette az ünnepélyes kivilágítást. A 

császári látogatás alkalmából ugyancsak Pestre érkező bécsi angol tudósító azt is megfigyelte, 

hogy a tömeg nagyon jól viselkedett, pedig rendőröket sehol sem lehetett látni.
786

 

A megnyitás december 14-én végül a szokásosnál egyszerűbb szertartás szerint zajlott le a 

budai Várban – magyar főurakkal és osztrák testőrökkel. Délelőtt 10 órakor szentmisével 

kezdődött a ceremónia. Ezután az uralkodó kísérete az audienciaszobában gyűlt össze, a többi 

résztvevő pedig a trónteremben. A főkamarás jelentésére a császár a lakosztályából a trónterembe 

vonult kíséretével, ahol az országgyűlés alsó- és felsőházának tagjai előtt – magyar 

huszártábornoki öltözetet és kócsagtollas kalpagot viselve
787

 – felolvasta a trónbeszédet.
788

 

Ferenc József trónbeszédében a Pragmatica Sanctiót tekintette kiindulási pontnak, 

egyúttal erőteljesen hangsúlyozta a monarchia egységét és az uralkodói jogokat. Továbbá 

ragaszkodott az 1848-as törvények életbeléptetés előtti revíziójához.
789

 Szász Károly képviselő 

szerint a trónbeszéd várakozást keltett, és alapjául szolgált „a mindkét részről ohajtott 
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kiegyenlitésnek,” ugyanakkor rugalmasan kezelte a kényes pontokat, ezáltal többféle értelmezési 

lehetőséget kínált.
790

 

Az ünnepélyes megnyitást követően – a szokásoknak megfelelően – az országgyűlés 

tagjainak megvendégelésére is sor került, nem egy nagy, hanem több kisebb udvari ebéd 

keretében, a nevek abc-rendje szerint felosztva a mágnásokat és a képviselőket. Ebből kifolyólag 

az udvari díszebéd december 14. és 20. között minden nap szerepelt az uralkodó programjában,
791

 

Ferenc József fáradhatatlan udvariassággal fogadta a képviselőket és a felsőház tagjait. Csengery 

Antal így emlékezett az eseményekre: „Ebéd után ismét a mellék kisebb terembe vonultunk. 

Őfelsége is ide jött. Körbe álltunk. Őfelsége sorbajárt, s többekkel beszélt, németül akiket már 

régebben ismert, magyarul a képviselőkkel, s azokkal, akik még nem voltak előtte bemutatva.”
792

 

A császári látogatás beosztása természetesen tartalmazta a korábbi látogatások kapcsán 

megismert, visszatérő elemeket is: audienciákat, katonai szemlét, színházi előadást, a városok 

kivilágítását és a polgárok fáklyásmenetét. A decemberi látogatást ráadásul egy nappal 

meghosszabbították, így Ferenc József 20-án még tett egy kirándulást tett Gödöllőre.
793

 

Az uralkodó elutazása és a karácsonyi ünnepek után a válaszfelirat megfogalmazása került 

a politikai élet középpontjába, amelyet immár a liberális oldal határozott meg. A felirat 

megalkotását hosszas viták kísérték. 

Korábban is szokásban volt, hogy az országgyűlési tárgyalások idején az uralkodó a diéta 

helyszínére látogatott, és ott hosszabb időt töltött el, figyelemmel kísérte az ülések alakulását, 

esetleg személyesen is megpróbálta befolyásolni a vitás kérdések kimenetelét. Ezt a hagyományt 

felelevenítve 1866. január végén Ferenc József ismét Budára érkezett Erzsébettel együtt. A 

császári pár megjelenése még nagyobb súlyt adott az országgyűlési tárgyalásoknak. 

A császári pár nem gőzhajóval érkezett, mint 1857-ben, hanem különvonattal, amely több 

állomáson is megállt néhány percre, míg Pestre ért.
794

 Az első fogadásra a pesti pályaudvaron 

került sor egy díszzászlóalj és fehér ruhás leányok részvételével. Igen nagy tömeg gyűlt össze, de 

katonai rendtartásra nem volt szükség.
795

 A budai Várban történt a hivatalos fogadtatás az 
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országzászlósok, az egyházi és katonai vezetés, valamint a felső- és az alsótábla tagjainak 

jelenlétében.
796

 A látogatás időtartamát és programját a korábbiaktól eltérően nem határozták 

meg előre. A császár nyilatkozata szerint „itthon érezvén magát, az ünnepélyes formák feszét 

mellőztetni kívánja.”
797

  

A megérkezést követő hetekben természetesen nem maradtak el a némiképp az 1857-es 

utazást idéző programok, többek között a császári pár kilovaglása a Városligetbe, az Erzsébet 

című opera előadása a Nemzeti Színházban, illetve a bécsi politikai vezetők pest-budai 

látogatása.
798

 Az előzetes tervekben a szokásos programok mellett külön hangsúlyt fektettek arra, 

hogy a császár és a császárné az országgyűlés mindkét házát fogadja.
799

 Erre az eseményre a 

látogatás első napjaiban került sor, és mind a résztvevők, mind a sajtó sokáig emlegette, hogy 

Erzsébet milyen szépen válaszolt magyarul az üdvözlő beszédekre.
800

 

A császári pár éppen a farsangi szezont töltötte Budán, ezért nem maradhattak el az udvar 

éves programjában állandó elemként szereplő bálok, amelyekre – a tervek szerint – Erzsébet 

részvételével kerülhetett sor. Az 1857-es megoldáshoz hasonlóan 1866-ban is a szűkebb körű 

„bál az udvarnál”-forma mellett döntöttek, hogy be tudják osztani a meghívottakat. Két bált 

terveztek, azok előtt pedig cercle-t a császárnénál.
801

 

Az első bálra végül február 3-án került sor, ekkor a résztvevők száma 625 fő volt. A 

Bécsbe küldött jelentések szerint a ruhák pompásak voltak. A császári pár fél 9-kor jelent meg, és 

éjfélkor távozott.
802

  

A második bált 10 nappal később tartották 758 bálozóval.
803

 Ezen a bálon Erzsébet, 

gyengélkedése miatt, nem vett részt. A néhány napot Budán töltő Lajos Viktor főherceg viszont 
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láthatóan nagyon jól érezte magát a magyar hölgyek társaságában.
804

 „(…) a császár folyvást 

kedélyesen társalgott a vendégkoszoru hölgyeivel, férfiaival; (…) b. Eötvösseli beszélgetésökben 

több izben mindketten nevettek is; (…) Ő felsége legifjabb testvére Viktor Lajos ezredes nagy 

szemvedélylyel tánczolt, (…).”
805

 – tudósított Várady Gábor.
806

 

A császárné nélküli bált pótolta valamelyest egy február végi estély, amelyen a korábban 

be nem mutatott hölgyeket vezették Erzsébet elé.
807

 Az egyik Budára küldött bécsi udvari 

hivatalnok jelentéseiből kiderül, hogy az ünnepélyek jól sikerültek, a társalgás folyamatos volt, a 

táncok lelkesen folytak. Csárdást is táncoltak, amelyhez külön cigányzenekar szolgáltatta a 

zenét.
808

 

Podmaniczky Frigyes pedig a következőket írta naplójába – kissé összemosva a 

decemberi és a januári látogatást: 

 

„Századok óta most ismerkedett meg ismét egyszer a magyar ember az udvari élettel. – Ő 

Felségeik ugyanis deczember havában az országgyűlés megnyiltával s utóbb a télen 

hosszasabban tartván Budán udvart, fényes ebédek, estélyek s tánczvigalmak révén 

közelebb érintkeztek Magyarország főrendeivel, karaival és rendeivel s társas 

köreivel.”
809

  

  

Erzsébetnek különösen nagy szerep jutott a két oldal közeledési szándékainak 

kifejezésében. Ferenc József maga örömmel tapasztalta felesége aktivitását és fellépésének 

hatását.
810

 A magyarok pedig hálásak voltak a császárné gesztusaiért, így például azért, hogy 

elsajátította, és ezáltal részben udvarképessé tette a magyar nyelvet, illetve azért, hogy magyar 

ruhákat viselt és ezzel divatba hozta őket. 

A január 29-től végül március 5-ig tartó budai tartózkodás szinte hétköznapi jelleget 
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öltött, az uralkodópár hosszabb tartózkodásra rendezkedett be a budai Várban. A bécsi 

követségek képviselőket küldtek Budára, az orosz és a svéd követ személyesen jött el.
811

 A 

díszebédeken, bálokon, színházlátogatásokon túl a miniszterek Budára érkezése után 

minisztertanácsot is tartottak Ferenc József elnökletével. A február végi udvari hírek arról 

szóltak, hogy a császár és a császárné a felirati vita végéig marad Budán, ekkor Ferenc József 

átveszi mindkét ház feliratát, és személyesen terjeszti majd a válaszleiratot az országgyűlés elé.
812

  

Jelentős hozadéka volt az uralkodó budai jelenlétének a többszöri találkozás a vezető 

magyar politikusokkal. Kiemelendő mindenekelőtt Andrássy Gyula gróf előtérbe kerülése. 

Ferenc József Andrássyhoz való viszonyát illetően sok volt a találgatás, a császár szívélyes 

gesztusai azonban egyértelműen eldöntötték a kérdést. Mindez azért is tűnt jelentősnek, mert 

néhányan Andrássyban látták azt közvetítő személyt, aki elérheti a Deák-párt és nézetei 

elfogadtatását Ferenc Józsefnél.
813

  

A kortársakban természetesen felmerült a gondolat, hogy a császári látogatással a 

kormányzat hatást akar gyakorolni az országgyűlés tárgyalásainak kimenetelére, amelyre már 

volt példa a Habsburg-uralkodók alatt. A porosz követ úgy vélte, hogy Ferenc József lehetőleg 

még Budán való tartózkodása alatt szerette volna megtalálni a kölcsönös megértéshez szükséges 

alapot.
814

 Más feltételezések szerint az osztrák miniszterek igyekeztek elhitetni a császárral, hogy 

a magyar politikai vezetők minden áron ki akarnak egyezni.
815

  

Magyar részről számoltak is az uralkodói látogatással és főképp Erzsébet megjelenésével 

mint a politikai nyomásgyakorlás eszközével. Ismét Szász Károlyt idézve: „Attól azonban, mit 

némelyek mondogatnak, legkevesebbé sem félek, hogy az udvar jelenléte a képviselő-ház 

tanácskozásaira bárminemü nyomást gyakorolhatna.”
816

 

A császár – február közepén anyjának írt – budai leveléből óvatosság és bizakodás 

csendül ki: „Itt lassan mennek a dolgok, de menni fognak, egyrészt az ünnepélyek, másrészt a 

bizalom, a barátságosság és a magyar karakter megfelelő kezelése által.”
817

 Láthatóan mindkét 

fél – mind Ferenc József, mind a Deák által meghatározott magyar politikai vezetés – törekedett a 

jó viszony és a párbeszéd fenntartására, ez azonban csak néhány hétig sikerült, hiszen a 
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válaszfelirat elkészítése közben egyre inkább előrehaladt, és az elfogadott változat nem felelt meg 

a császár várakozásainak. Lényeges közeledést jelentett a bécsi elképzelések irányában az 

Ausztria és Magyarország között fennálló közös viszonyok elismerése, ugyanakkor a követelések 

között szerepelt a 48-as törvények életbe léptetése, a felelős minisztérium felállítása és a 

törvényhatóságok jogainak helyreállítása is. Ferenc József azonban nem tért el korábbi 

álláspontjától, nem szándékozott magyar kormányt kinevezni, sem engedményeket tenni.
818

 

A válaszként érkezett uralkodói leirat felolvasása után – a közeledési szándékok ellenére –

mindkét oldalon érezhetővé vált a csalódottság.
819

 A tárgyalások kimenetele átmeneti bizalmi 

válsághoz vezetett. Pár nappal a leirat felolvasása után, március 5-én a császári pár el is hagyta 

Pest-Budát. Deák azonban már február végén javaslatot tett a képviselőházban egy közösügyi 

bizottság létrehozására, amely március elején alakult meg, és így továbbra is napirenden 

maradtak a tárgyalások, amelyek végük az 1867-es kiegyezéshez és a koronázáshoz vezettek. 

 

 

Változások az 1850-es évekbeli utazásokhoz képest 

 

 

Az 1865–1866-os uralkodói látogatásokat azért tartottuk szükségesnek itt röviden 

bemutatni, hogy érzékeltessük: az utazások terén – a politikai változásokkal párhuzamosan – 

bekövetkező változásokat, elsőként a hangsúlyeltolódásokat a reprezentációban.  

A külsőségek jelentőségének csökkenését jelezte, hogy gőzhajó helyett vasúton történt az 

utazás. Ez a közlekedési forma kevesebb alkalmat adott az ünnepélyességre, ugyanakkor lehetővé 

tette a gyors és gyakori helyváltoztatást nemcsak a személyek, hanem a tárgyak tekintetében is.  

Az 1865-ös nyári látogatás alkalmával Ferenc József egyenesen parancsba adta a 

fogadtatásánál szokásos hivatalos ünnepélyességek mellőzését,
820

 illetve a városok ünnepi 

kivilágításától is eltekintett, hogy látogatása kevésbé terhelje a lakosság vagyontalan rétegeit.
821

 

A levéltári iratanyag alapján úgy tűnik, hogy 1865–1866-ban a látogatások szervezői –

vélhetően császári utasításra – kevesebb figyelmet fordítottak a „lelkes tömeg megszervezésére,” 
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illetve a folytonos ünneplés fenntartására, mint korábban. A lakosság számára őszintének tűnt a 

közeledési szándék, ezért viszonzásra is talált, ahogyan Kemény Zsigmond fogalmazott a Pesti 

Naplóban a júniusi látogatás kapcsán: „nem szertartásos, nem megparancsolt, nem 

kicselszövényezett tüntetésről” volt szó a császár szívélyes fogadásakor.
822

 

A szertartásrendek tekintetében nagymértékben figyelembe vették a magyar 

hagyományokat és szokásokat, előkerültek az 1848 előtti ünnepi szertartások, az 1850-es évek 

gyakorlata ritkábban jelent meg példaként. Ehhez kapcsolódott, hogy a magyar zászlósurak 

kiemelt szerepet kaptak, viszont a bécsi udvari főméltóságok – az 1848 előtti szokásoknak 

megfelelően – távolmaradtak a pest-budai eseményektől, magyar főurak helyettesítették őket. 

Ferenc József szemléletváltását jelzi, hogy egyre többet viselte a magyar huszártábornoki 

egyenruhát, többek között az országgyűlés megnyitásán, majd több ünnepi alkalommal is. A 

gesztust még nyomatékosabbá tette, hogy Erzsébet az 1865/66-os télen további ruhadarabokkal, 

atillával, mentével bővítette – 1857-ben megalapozott – magyaros ruhatárát.
823

  

Hasonlóan alakult a magyar nyelv használatának kérdése is, hiszen Erzsébet – időközben 

megszerzett – magyar tudása nagyon imponált a magyaroknak, ugyanakkor Ferenc József is 

gyakrabban bocsátkozott magyar nyelvű társalgásba, ami jelentősen növelte a közvélemény 

szimpátiáját az uralkodó iránt.
824

 

Az eddig feldolgozott források alapján az uralkodó 1865–1866-os magyarországi 

látogatásait kevésbé szigorú szabályok kísérték, mint az 1850-es évekbelieket. Erre utal például, 

hogy a díszítéseknél túlsúlyba kerültek a nemzeti színek,
825

 ami jelentős engedményt jelentett a 

korábbi szigorú korlátozással szemben. A szimbólumok használata is hasonló eltolódást mutat, 

amennyiben Ferenc József és Erzsébet arcképei, valamint az ismét hangsúlyossá váló és egyben 

új értelmet nyerő császári jelmondat (Viribus unitis) mellett nemcsak a hercegprímás és a 

kancellár, hanem Deák Ferenc és Sennyey Pál, helytartótanácsi elnök arcképe is megjelent a 

decemberi ünnepi kivilágítás alkalmával.
826

 

A biztonsági körülmények terén is érezhető volt az enyhülés. Egyrészt Ferenc József 
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egyre többször jelent meg csekély kísérettel vagy kíséret nélkül, ahogyan azt a sajtó is 

hangsúlyozta. A látogatások által érintett helyszíneken pedig nem történtek a korábbiakhoz 

hasonló, szigorú korlátozások, illetve rendőri intézkedések a császár személyes védelme 

érdekében.
827

 

 

A látogatások összképét tekintve elmondható, hogy az udvar részéről a császár iránti 

lelkesedés bizonyításának szándéka alábbhagyott, a magyar jelleg viszont felerősödött, ami 

jelezte, hogy a reprezentáció ezúttal elsősorban nem a külföldnek, hanem sokkal inkább az 

országnak szólt.  

Valamivel fesztelenebb légkört teremtett továbbá annak hangsúlyozása, hogy a császár és 

a császárné Magyarországot, a budai palotát is otthonának tekinti. Ferenc József nyilatkozatban 

utalt erre, Erzsébet pedig minden reggel sétát tett főudvarmesternőjével a palota kertjében,
828

 ami 

azt mutatta, hogy Erzsébet jól érzi magát Budán. A bécsiek irigykedtek is a császár és főként a 

császárné budai viselkedése miatt,
829

 a politikusok és a lakosok egyaránt féltették a császárváros 

hegemóniáját.
830

 

1849 óta azonban sok év telt el. Az egyik olasz tartomány elvesztése és a poroszokkal 

egyre inkább kiéleződő feszült viszony, illetve a birodalom súlyos pénzügyi gondjai új helyzetet 

teremtettek, középpontba állították a magyarokkal való megegyezés ügyét. Ennek megfelelően 

változott Ferenc József politikai hozzáállása is a magyar kérdéshez, ami jól érzékelhető, hiszen 

egy éven belül háromszor látogatott az országba. 

Mindemellett a reprezentatív országjárás helyett a hosszas budai tartózkodás és a kevésbé 

merev program napi kapcsolatot teremtett az uralkodó és a politikai körök, valamint a lakosság 

között. Míg Budán tartózkodott, Ferenc Józsefhez közvetítők nélkül jutottak el a magyar politikai 

és közhangulat rezdülései, és fordítva, a császár viselkedése a különböző eseményeken hatott a 

magyar közvéleményre. Az 1865-től gyakorivá váló császári látogatások a politikai párbeszéd 

szerves részévé váltak. 
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Nyolcadik fejezet 

Az utazások áttekintő vizsgálata 

 

 

Az utazások szervezői 

 

 

A császár utazásait hagyományosan a négy udvari főhivatal intézte az Udvari Haditanács 

közreműködésével. A vezető szerepet a főudvarmester vitte, azonban II. József alatt fokozatosan 

a Haditanács hatáskörébe kerültek át a császári utazások körüli feladatok. I. Ferenc és V. 

Ferdinánd az utazások szervezésének tekintetében visszatért a korábbi hagyományokhoz, Ferenc 

József uralkodásának kezdetén viszont ismét a katonai vonal lett az erősebb. 

A vizsgált korszakban, 1849 és 1859 között a császár katonai irodájában futottak össze az 

utazásokkal kapcsolatos szálak. A katonai irodának, illetve a kabinetirodának az volt a feladata, 

hogy közvetítsen a császár és az állami hatóságok között, azonban az előbbi ennél jóval nagyobb 

hatáskörrel rendelkezett, 1859-ig lényegében a legerősebb hatóság volt. A katonai iroda élén Karl 

Grünne gróf altábornagy, a császár főhadsegédje állt, akinek vitathatatlanul a legnagyobb szerep 

jutott az utazások megszervezése során. A főudvarmester, Konstantin Hohenlohe-Schillingfürst 

herceg nevével sem a levelezésekben, sem a levelek tartalmában nem találkozunk, pedig ebben a 

korszakban is a főudvarmester volt az udvari szertartások legfőbb hatósága,
831

 tehát 

mindenképpen részt vett a császári utak előkészítésében, azonban hatásköre jóval korlátozottabb 

lehetett, mint korábban.
832

  

Grünne gróf „uralma” 1859-ig tartott, a Bach-rendszer bukásakor a grófnak is távoznia 

kellett, utódja Franz Crenneville gróf táborszernagy lett, akinek azonban már szűkebb szerepkör 

jutott, mint Grünnének.  

A magyarországi utazások szempontjából a másik fontos szereplő természetesen Albrecht 

főherceg, Magyarország kormányzója volt, akinek „az uralkodói fény szétárasztása”, a dinasztia 

reprezentálása volt a feladata, hogy ezáltal a kormányzat megnyerje a nemességet és a lakosságot 

az abszolutisztikus vezetés „reformintézkedéseinek.” Nehezítette azonban a budai udvari élet 
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kibontakozását, hogy Albrecht felesége, Hildegarde főhercegnő, és leányai nem bírták a magyar 

klímát, ezért csak ritkán tartózkodtak az országban.
833

 

Az 1852-es császári látogatás idején Albrecht és felesége, Hildegarde főhercegnő 

képviselték a főhercegi udvartartást, a főherceg az országos körutakon is részt vett. A kormányzat 

sikeresnek tartotta az utazást,
834

 Ferenc József is elégedettnek tűnt, de voltak kétségei a tapasztalt 

lelkesedéssel kapcsolatban. Az azonban nem merült fel, hogy Albrecht megtévesztette volna a 

császárt a valós magyarországi helyzettel kapcsolatban.
835

 

A kormányzónak nehéz szerep jutott, hiszen a döntés nem az ő kezében volt, viszont a 

felelősséget neki kellett vállalnia az utazások sikeréért, illetve sikertelenségéért. Ennek 

köszönhetően – főként az 1857-es utazás előkészítésekor – komoly aggodalmak gyötörték, 

amelyek az utazás sikertelenségét tekintve be is igazolódtak. Albrecht az előkészületek során nem 

tudott kompromisszumot kialakítani a magyar főurakkal, azonban a legnagyobb kudarc a 

látogatás során érte, a konzervatív arisztokráciának a hódolati felirat átadására tett kísérlete 

súlyosan csorbította kormányzói tekintélyét.
836

 A második körút csalódást okozott Bécsben és 

Magyarországon egyaránt, ami megingatta a főherceg pozícióját.
837

  

A főherceg életrajzírója, Matthias Stickler, szerint a kormányzó helyzetének kulcsa az 

volt, hogy nem a magyar király, hanem az osztrák császár képviselőjeként lépett fel a Magyar 

Királyságban. A kormányzói hivatal életre hívásával Bécs arra tett kísérletet, hogy a magyar 

privilégiumok megszüntetését valódi hatalommal nem járó, dinasztikus képviselettel pótolja. A 

kísérlet kudarca nem elsősorban a főherceg hivatalvezetésével függött össze, hanem sokkal 

inkább a rendszer belső ellentmondásaival.
838

 

A császári látogatások előkészítése során a végső döntés a legtöbb esetben Ferenc Józsefé 

volt, akihez Grünne grófon keresztül jutottak el az előterjesztések, javaslatok. A császár 

személyisége meghatározó volt mind a programok, mind a külsőségek kialakításában. Ferenc 

József puritán szokásait és életvitelét az 1850-es években háttérbe szorította az a törekvés, hogy a 

császár és udvartartása minél látványosabb külsőségek mellett jelenjen meg, néhány esetben 

azonban már megnyilvánult Ferenc József szándéka, egyrészt az egyszerűség, másrészt a 
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takarékosság irányában. Az 1860-as évektől ezek az elvek erőteljesebben érvényesültek a 

császári látogatások során, a reprezentáció szerepe – a koronázás kivételével – jelentősen 

csökkent. 

 

 

Időtartam, útvonal, közlekedés, biztonság, kíséret 

 

 

Ferenc József elődje, V. Ferdinánd kevésbé volt mozgékony, mint ennek atyja, I. Ferenc, 

aki gyakran utazott, és hosszabb utakra is vállalkozott. Ferenc József trónra kerülésével egy 

nagyon agilis és mobilis császár kezdte meg uralkodását, aki 1849–1859 között – az udvari 

ceremónia-jegyzőkönyvek alapján – hatvan utazást
839

 tett, amelyből nyolc érintette a Magyar 

Királyságot. A nyolc látogatás között voltak 1-2 napos vizitek, több hetes látogatások és 

összességükben hónapokat igénybe vevő tartózkodások.  

A császári látogatások célja jelentősen befolyásolta az időtartamot, ünnepi alkalmakon 

való részvételre – például az esztergomi bazilika felavatására – elegendő volt néhány nap, a 

manőverek általában 7–10 napot vettek igénybe. A leghosszabbak természetesen a messzire 

vezető utazások voltak. 

Ferenc József elődei közül Mária Terézia, II. Lipót és I. Ferenc többnyire országgyűlések 

alkalmával tartózkodtak hossziglan – hetekig, hónapokig – az országban. II. József szemleútjai 

ugyancsak több hónapot vettek igénybe, azonban ezek az utak általában nem az ország központi 

területeit érintették. Ferenc József esetében olyan szemleutakról volt szó, amelyeket hosszabb 

budai tartózkodások kötöttek össze, ezért magyarországi látogatásai különösen hosszúra nyúltak. 

A ceremónia-jegyzőkönyvekben szereplő dátumok alapján az 1852-es utazás során Ferenc József 

60 napot töltött a Magyar Királyságban, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságban, illetve 

Erdélyben – beleszámítva a július 9-i bécsi kirándulást. 1857-ben a császári látogatás – összeadva 

a májusi és augusztus-szeptemberi szakaszok tartamát, és figyelembe véve az egy napos májusi 

bécsi kitérőt – 48 napos volt – eredetileg pedig 64 naposra tervezték. A magyarországi 

látogatásokat – időtartamát tekintve – egyedül az 1856/57-es télen Itáliában tett császári utazás 

                                                 
839

 Utazás alatt értve, ha az uralkodó legalább egy éjszakát Bécsen kívüli töltött el. 



242 

 

múlta felül, amely közel négy hónapot, 116 napot vett igénybe.
840

  

1867 után Ferenc József egy-egy látogatása már nem nyúlt ennyire hosszúra, azonban 

sokkal gyakrabban látogatott Magyarországra, egy éven belül általában hétszer-nyolcszor, de 

akár tízszer is megfordult Pest-Budán/Budapesten. 

Az utazások időtartamát jelentősen befolyásolta azok térbeli kiterjedtsége. Az 1852-es 

utazás tervezésekor Albrecht főherceg azt kívánta elérni, hogy Ferenc József minél többet lásson 

az országból, illetve hogy minél több alattvaló lássa a fiatal császárt. A kormányzó ezzel 

magyarázta a kacskaringós útvonalat, amelynek az volt a célja, hogy Ferenc József látogatása 

lehetőleg az összes országrészt érintse.
841

 A fiatal uralkodót bizonyára meggyőzte 

unokanagybátyja, érvelése, és a cél érdekében még az erdélyi hegyvidéki túrát is vállalta, amely  

nehezen – csak lóval – járható úton vezetett. A korábbi és későbbi magyarországi uralkodói 

látogatásokat tekintve az 1852-es utazás kiterjedtségét tekintve egyedülállónak bizonyult, sem a 

korábban, sem a későbbiekben nem valósult meg ilyen hosszan tartó és ekkora területet átfogó 

uralkodói utazás. Az 1852-es utazás érdekessége, hogy az érintett terület ebben az időszakban 

három koronatartományra (Magyar Királyság, Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, Erdély 

Nagyfejedelemség) volt felosztva, amelyeket azonban a császári látogatás összekapcsolt, ezáltal 

felidézte a terület földrajzi és történelmi egységét. 

Az 1857-es utazás már csak a Magyar Királyság, mint önálló koronatartomány, területét 

érintette, aminek több oka is volt. Egyfelől Erzsébetre tekintettel nem lehetett túl hosszú és 

kényelmetlen utazást tervezni, másfelől a budai haláleset miatt az utazás nem a terveknek 

megfelelően valósult meg. Az útvonal nagyrészt az 1852-es utazás állomásaira támaszkodott, 

azok alapján egy szűkebb területet érintett. 1865–1866-ra a császári látogatások már csak Pest-

Budára, illetve a városok környékére koncentrálódtak. Az 1850-es évek országjáró körútjai a 

későbbiekben nem ismétlődtek meg, Ferenc József a kiegyezés után főként Pest-Buda/Budapest 

és Gödöllő között ingázott magyarországi tartózkodásai során. Kisebb utazásokon 1867 után is 

részt vett az uralkodó, amelyek az 1850-es évekbeli utak külsőségeit idézték fel. 1872 májusában 

például a Béga-csatorna ünnepélyes alapkőletételére került sor a király jelenlétében, azonban ez a 

látogatás az ország déli részén mindössze hat napot vett igénybe.
842

 Az ünnepi alkalmakon túl 

Ferenc József manőverek vagy természeti csapások – például az 1879-es szegedi árvíz – esetén 
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látogatta meg királysága egyes vidékeit.  

Korábban már utaltunk arra, hogy az uralkodói székhelyét tekintve is változás történt, 

amely az utazások során kulcsfontosságú volt, hiszen Ferenc József a legtöbb időt, mind 1852-

ben, mind 1857-ben Budán töltötte. Pozsony városa, amely korábban nemcsak az 

országgyűlések, hanem a koronázások helyszíneként is szolgált, kerületi székhelyként funkcionált 

tovább. Buda császári-királyi rezidenciává való emelését szolgálta a Várpalota felújítása és 

átépítése, amely már az 1850-es évek elején megkezdődött. A császári látogatások tekintetében 

különösen nagy jelentősége volt annak, hogy a palota lakhatóvá váljon, illetve reprezentációs 

funkciókat is be tudjon tölteni. A munkálatok előrehaladása 1857-ben már lehetővé tette, hogy ne 

csak a császári pár szállása legyen a palotában, hanem a bálokat is ott tartsák, míg 1852-ben 

ebből a célból Albrecht főherceg rezidenciáját, a Sándor-palotát kellett igénybe venni. Az 

udvartartás és a kíséret elhelyezése ugyanakkor még 1865–1866-ban is – sőt egészen a 

századfordulóig
843

 – nehézségeket okozott. Nem volt ez másként Prágában sem, ahol Fer 

A közlekedést vizsgálva a császári utazások kapcsán kirajzolódik a különböző 

közlekedési eszközök térhódítása. Az 1850-es években a gőzhajó állt a középpontban, mint a 

közlekedés már bevett és modern formája. Az 1830-ban alapított Első Cs. Kir. Szabadalmazott 

Duna Gőzhajózási Társaság 1857-ig monopolhelyzetben volt, kizárólagos szabadalmat élvezett. 

A társaságnak ennek megfelelően 1851-ben igen nagy, 51 kész és 7 épülő hajóból, illetve 200 

uszályból álló flottája volt.
844

 

Az 1836-ban alapított és a gőzhajózási társasággal párhuzamosan fejlődő óbudai 

hajógyárnak különösen jelentős szerep jutott Ferenc József látogatásaiban. A hajótársaság legtöbb 

járműve itt készült, illetve itt építették át az uralkodó és kísérete számára szükséges hajókat is. A 

gyár meglátogatása 1852-ben és 1857-ben is szerepelt a császári programban, és mindkét 

alkalommal új hajókat is vízre bocsátottak, amelyeket a császári család tagjairól – 1852-ben 

Ferenc Józsefről,
 
1857-ben Zsófiáról és Gizelláról

845
 – neveztek el.

846
   

A hadihajók tekintetében az 1850-es években egy gőzhajó-flottilla váltotta fel a csajkás 
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zászlóaljat, amely 1848-ban feloszlott, majd 1852-ben a titeli határőrezredben éledt újra. Az új 

flottillához tartozott az a három gőzös is (Erzherzog Albrecht, Adler, Schlick), amelyeket a 

császári utazások során vettek igénybe, illetve két ágyúnaszád és több kisebb kiszolgáló hajó 

tartozott még ehhez a flottához.
847

 

A vasúthálózat fejlődésének köszönhetően Ferenc József a későbbiekben szinte kizárólag 

vonaton utazott. Kocsit – illetve élete vége felé automobilt – főként rövid távolságok esetében 

vett igénybe. A vasúthálózat bővülésének állomásai alkalmat kínáltak az uralkodó meghívására, 

Ferenc József gyakran volt díszvendége, személyesen is tanúja egy-egy újabb vasúti szakasz 

megnyitásának, vagy az újonnan építendő, esetleg már megépült pályaudvarokhoz kötődő 

ünnepségeknek. 

A vasúti közlekedés igazi felfutása 1867 utánra tehető. Az uralkodó budai látogatásai 

esetében bevett szokássá vált, hogy Ferenc József a hajnali postavonattal érkezett Pestre, majd 

aznap vagy néhány nappal később az estivel visszautazott Bécsbe, illetve fordítva. A császár 

számára kialakított különvonat olyan kényelmes és gyors utazást kínált, amelyet sem a lovas 

kocsi, sem a hajó nem tudott biztosítani. 

A császár, illetve családja biztonságáról az utazások folyamán kezdetben, különösen 

1852-ben nagyszámú katonaság gondoskodott, illetve a rendőrségnek és a csendőrségnek is volt 

szerepe az atrocitások, demonstrációk, esetleg merényletek megelőzésében. A rendvédelmi 

szervek azonban nemcsak az utazás idején vettek részt a biztonságos körülmények kialakításában 

és megőrzésében, illetve a rend fenntartásában, hanem már a látogatások előkészítése során 

számos feladat hárult rájuk. Korábban már említettük, hogy a szervezés központja a császár 

katonai irodája, illetve annak vezetője, az első főhadsegéd, Grünne gróf volt, aki folyamatosan 

egyeztetett az érintett területek katonai hivatalaival és rendőri hatóságaival. A rendőrség a 

császári látogatást megelőző információszerzésben is fontos feladatot töltött be, ahogyan azt 

Josef Protmann pesti rendőrigazgató esetében láthattuk, aki jelentéseket készített a látogatás 

során a császárral érintkező személyekről. 1857-ben az uralkodó és családja biztonságáról 

természetesen orvosok is gondoskodtak, akikre a kis főhercegnők megbetegedése miatt 

különösen nagy felelősség hárult. 

Az 1850-es évek utazásait tehát jelentős és alapos biztonsági intézkedések kísérték, 

amelyek a látogatások külsőségeit is meghatározták. A nagyszámú katonaság kivezénylése, a 

                                                 
847

 GONDA, 1899, 181. 



245 

 

rendőrség és csendőrség készenlétbe helyezése nem maradt láthatatlan. Nem véletlen, hogy a 

Times bécsi tudósítójának 1865-ben szemet szúrt, hogy ekkor már jóval kevesebb katona és 

rendőr volt látható a császár pest-budai látogatása alkalmával.  

A császári kíséretben 1852-ben többnyire katonatisztek kaptak helyet, 1857-ben pedig a 

családtagok kísérték el Ferenc Józsefet. A tartományi, kerületi, megyei vezetőknek kötelességük 

volt hivatali területükön belül elkísérni az uralkodót. Albrecht főherceg ebből kifolyólag mindkét 

utazásban részt vett, rajta kívül még Grünne gróf volt az, aki a legtöbb szakaszon együtt utazott 

az uralkodóval, azonban egyes országos körutak idején valószínűleg Budán maradt, hogy az 

utazás további részeit előkészítse. 

 

 

Ceremoniális szabályok 

 

 

A látogatások külsőségeit és programját illetően számos szabály lépett életbe az 

előkészítés során, amelyek közül a beszédekre és ajándékozásra, illetve a díszítésekre 

vonatkozókat részletesen is bemutattuk. A beszédek tekintetében a szöveg előzetes ellenőrzése, 

az ajándékozások esetében az engedélykérési kötelesség, a díszítések tekintetében a pontosan 

kidolgozott utasítások alapján valósultak meg az uralkodó és a kormányzat elképzelései. 

Összességében a szervezők egy korábbi hagyományokon nyugvó, de szigorú, új 

szabályokkal kiegészített rendet alakítottak ki, amelynek köszönhetően mind a dekorációról, 

mind a látogatásra kivonuló lakosságról, mind az elhangzott beszédek tartalmáról gondoskodtak. 

A feladat elvégzésében a polgári hivatalokra jelentős feladatok hárultak, amelyeket nehezen 

lehetett nyomásgyakorlás, illetve egy-egy hiba nélkül megoldani, ahogyan azt Esztergom, illetve 

Maklár esetében láthattuk. 

Az 1850-es években kialakított ceremoniális szabályok azonban a későbbiekben csak kis 

mértékben éltek tovább, mivel azok szorosan kötődtek a Bach-rendszerhez. Fordulatra a 

Schmerling-provizórium bukása után, 1865-ben került sor, amikor egyre inkább a magyaros 

elemek nyertek teret az udvari propagandában, és lazultak a korábbi, szigorú szabályok is. Ebben 

az időszakban Ferenc József magatartásában is változás következett be. A császár igyekezett 

közvetlen gesztusokkal elérni a szívélyes viszonyt a magyarokkal, és ez a váltás eredményesnek 
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bizonyult. 

 

 

Ünnepi menetek 

 

 

Az uralkodói látogatásokat alapvetően meghatározta a fogadtatás, ez volt az utazás, illetve 

az uralkodó megérkezésének leghangsúlyosabb eleme. Az ünnepélyes fogadtatás több száz éves 

tradíciókat követett, jelentős része egyházi jellegű volt, csak az uralkodónak járt ki, aki őrizte is 

ezt a kiváltságot. Ebben az egyház is segítette,
848

 hiszen a városodás előtt az uralkodók gyakran 

látogatták meg a kolostorokat, később pedig a városok is a szerzetesek által rögzített formákat 

vették át. Az előírások szerint az uralkodót a városfalon kívül fogadták, majd – az ókori görög 

hagyományt átvéve – elkísérték a templomba, ahol istentiszteletre került sor. A fogadtatásban a 

polgári és katonai hatóságok, gyerekek és fiatalok, a tudomány képviselői, polgárok, 

polgármester és tanácsosok vettek részt, utóbbiak mondták az üdvözlő beszédeket, majd a 

gyerekek köszöntése
 
következett.

849
 A ceremónia rendje és a résztvevők listája a 19. században

 
is 

ehhez a hagyományhoz igazodott.  

A 16. század folyamán az egyházi vonal meggyengült az uralkodói bevonulásokon, és 

megjelentek a reneszánsz elemek, a menet látványos színjátékká vált díszes diadalkapukkal, 

zenészekkel, ágyúdörgéssel és művészi birodalmi sasokkal.
850

 A következő korszakban pedig a 

barokk stílusjegyek hagytak nyomot az ünnepélyes bevonulásokon. Ennek következtében 

gyakran az abszolutista uralom formáinak egészét a barokk esztétikai kategóriájával írják le.
851

 

A császári látogatások leglátványosabb eseményei minden bizonnyal a különböző 

formákat ötvöző felvonulások voltak, ezért nem maradhattak ki az 1850-es évekbeli 

magyarországi utazások programjából sem. A korábbi szokásoktól eltérően azonban Ferenc 

József 1852-ben nem kívánta feleleveníteni az ünnepélyes bevonulás hagyományát, az úrnapi 

körmenet viszont alkalmat kínált a dinasztiát körülvevő bécsi pompa és az udvari hierarchia 

bemutatására. Az udvar erre a célra választhatta volna a magyarok egyházi és nemzeti ünnepét, 
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az augusztus 20-i Szent Jobb körmenetet is, azonban inkább a bécsi úrnapi körmenet fényes 

külsőségeit helyezte át Budára.
852

  

A Szent Jobb körmenetben ugyanis a magyar hagyományok domináltak, ebből kifolyólag 

a hatóságok 1849 után az augusztus 20-i ünnepet szigorúan szabályozták és ellenőrizték, mert 

tartottak attól, hogy a processzió könnyen demonstrációba fordulhat át. A felvonulók számára 

megtiltották a tollak, kokárdák viselését, a nemzeti színeket idéző virágok, szalagok 

alkalmazását.
853

 Az 1852-es úrnapi körmeneten ezzel szemben az egyházi vezetők és az uralkodó 

mellett a birodalmi lovagrendek képviselői vonultak fel teljes díszben, ami mindenképpen jobban 

illeszkedett az egységes birodalom gondolatának kifejezéséhez. A Budán összegyűltek számára 

ráadásul különleges alkalomnak számított az uralkodót körülvevő pompa felvonultatása, a bécsi 

lakossággal ellentétben ritkán volt részük ilyesmiben.
854

  

1857-ben a szervezők már visszakanyarodtak az ünnepélyes bevonulás tradíciójához, 

azonban a megvalósítás terén részben el kellett térniük a hagyományos elemektől, hiszen ilyen 

bevonulásokra korábban koronázások alkalmával került sor, Ferenc József koronázását azonban 

1857-ben még nem tervezték. Az ünnepélyes bevonulást tehát a tradicionális keretekből 

kiszakítva, önálló ceremóniaelemként használták fel, és a körülményeknek megfelelően 

módosították. A császári család és udvartartás tette ki a menet nagy részét, mivel számítani 

lehetett arra, hogy a magyar arisztokrácia és a nemesség távol marad az ünnepi eseménytől. 

Albrecht főherceg erre az esetre a jász és kun, illetve a Pest megyei nemesi bandériummal 

kívánta magyar részről „feltölteni” a menetet. 

Az uralkodó középkori fogadtatása azonban nemcsak az ünnepélyes bevonulásból állt, 

hanem kötelezően hozzátartoztak a drága ajándékok, valamint a kötelező éljenzés. Ennek alapja 

feltehetően az volt, hogy uralkodó érkezésébe belekeveredett a Messiás eljövetelének várása, az 

uralkodó megjelenéséhez kötött vágy, hogy vigaszt és reményt hoz magával.
855
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Ferenc József magyarországi látogatásai során az ünnepi ajándékoknak igen nagy szerep 

jutott. A különböző tárgyak azonban nem pusztán ajándékként szolgáltak, hanem egyben az 

ország, régió, város jellegzetességeit kívánták bemutatni, mai szóhasználattal élve gyakran 

inkább „szuvenírok” voltak semmint drága értéktárgyak, ami megfelelt a császár 1857-es 

intencióinak.  

A látogatás díszleteinek és dekorációjának elkészítése amúgy is hatalmas összegeket 

emésztett fel, a nemzet igazán nagy ajándékot pedig csak kiemelkedő alkalmakkor adott az 

uralkodónak, így például koronázáskor, amire 1867-ig kellett várni. 

 

 

Udvari propaganda 

 

 

A 17–18. századi abszolutisztikus uralom kifejezési formáit elemezve Hubert Christian 

Ehalt a szertartást, ceremóniát és szimbólumokat, mint az identitás jelzésének és átélésének 

eszközeit mutatja be, hangsúlyozva a tartalom és forma egységét – például a megfelelő 

koronázással elnyert legitimitást. A középkori feudális társadalomban a gondolkozás és látszat 

összekapcsolása főként szakrális területen volt jellemző.
856

 A fogalmak – például a hatalom – 

plasztikus és képi megjelenítésére ugyanakkor az uralkodói udvaroknak is szüksége volt. 

Az abszolutista uralkodó udvarát jellemző, minden területet átfogó ceremónia egyik célja 

tehát a hatalom folyamatos felmutatása volt, az uralkodói és állami funkciók összességének 

megjelenítésével. Ehhez a folyamathoz szorosan kapcsolódott az udvari hierarchia konzerválása, 

az alattvalói alázatosság propagálása, illetve a vita és spontaneitás elkerülése.
857

 A célok 

megvalósítását az udvar működését meghatározó, szigorú etikett tette lehetővé, amely 

„szabályozó, biztosító, felügyelő apparátus”-ként
858

 segítette az uralkodói hatalom kifejezését és 

egyben fenntartását is, valamint az uralkodó biztonságának szavatolását. 

A távoltartásnak azonban nemcsak biztonsági funkciói voltak, sőt sokkal inkább az 

uralkodó megdicsőítését, tekintélyének erősítését szolgálták. A keresztény uralkodói ideált 

megtestesítő császár alakjában a jóságos atya jelent meg, aki népei javát akarja, ugyanolyan 
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jóakarattal fordul mindegyik népcsoport felé, jóságos és megbocsátó. A keresztény atya szerepe 

nem félisteni szerep volt, hanem annak betöltésével a császár keresztény mintaképként szolgált. 

A hagyományos uralkodói ideál meghatározott erényekből állt össze: pietas (kegyesség), justitia 

(igazságosság), prudentia (bölcsesség), constantia (állhatatosság), fortitudo (erő), amelyekhez a 

17. században csatlakozott a grandeur (nagyság), générosité (nagylelkűség), politesse 

(udvariasság).
859

 Az évszázados toposzok lehetővé tették az egyéni tulajdonságok, hibák és 

gyengeségek elrejtését.
860

 

Ferenc József 1852-es magyarországi utazása esetében a keresztény erények közül az erő 

és a kegyesség került előtérbe, amely utóbbi kegyelmezések és adományozások által nyilvánult 

meg. Ezek a gesztusok azonban általánosságban kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy enyhítsék azt 

a képet, amelyet a fiatal császár magáról kialakítani kívánt.  

Az erőt a határozott és katonás fellépés jelezte, amely mögött felfedezhető a fegyverrel 

meghódított, rebellis tartományoknak szánt figyelmeztetés is. A legfőbb hadúri szerep merev 

páncélt vont a fiatal császár köré, ennek egyik legerőteljesebb megnyilvánulása az volt, hogy 

Ferenc József nagyszámú katonaság és a kivont kardot hordozó pesti városparancsnok 

kíséretében átlovagolt a Lánchídon.  

A kivont kard szimbolikája az idők során folyamatosan átalakult, sokféle elem keveredett 

össze benne. A keresztény uralkodó kivont kardja a hit érdekében való aktív fellépést jelenítette 

meg – főként a török veszély korában. A későbbiekben a kijelölt udvari méltóság viselője által 

hordozott kivont kard az uralkodó legfőbb hadúri szerepkörét hangsúlyozta. A Mátyás-kori 

ceremóniákon a nádor adta a király kezébe a kivont kardot, ezáltal mintegy hatalommal ruházta 

fel, ami utalt a rendi hatalommegosztás dualizmusára. A kivont kardot ezen felül a legfelsőbb 

igazságszolgáltatás, valamint maga a királyság jelképeként is értelmezték.
861

 Az 1852-es 

látogatás esetében a kard nem szimbolizálhatta a rendi dualizmust, illetve a királyságot mint a 

császáritól különálló hatalmat. A többi elem viszont megfelelt a császárról kialakítandó képnek. 

Ferenc József egyszerre jelent meg keresztény uralkodóként, legfőbb hadúrként és a legfelsőbb 

igazságszolgáltatás reprezentánsaként. 

A dinasztia támaszának számító hadsereg jelentős szerepét – főként az 1852-es utazás 

kapcsán – a korábbi fejezetekben már hangsúlyoztuk. A másik fontos „szövetséges” a római 
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katolikus egyház volt. A hercegprímás, a püspökök, érsekek, plébánosok hagyományosan szinte 

minden eseményen megjelentek, az istentiszteletek fontos elemét képezték a császári 

programnak. A csúcspontot ebből a szempontból az 1852-es úrnapi körmenet jelentette, de 

emellett számos katonai ünnepi istentiszteletre került sor a császár jelenlétében. 

 

A forradalmi időszakban trónra lépő Ferenc József uralkodása az alkotmányos folyamatok 

visszafordítása után a monarchikus eszme megerősödését hozta magával. Elődjével, V. 

Ferdinánddal szemben feltűnő volt a fiatal császár tudatossága és elszántsága, amellyel a 

birodalom abszolutista módon való kormányzására törekedett. Ezzel párhuzamosan az udvar is 

kivirágzott, miközben Európa nagy részében ellentétes folyamatok zajlottak. A bécsi császári 

udvar exkluzivitása ennek köszönhetően egyre növekedett, amit maga az udvar igyekezett még 

inkább felerősíteni.
862

 

A bécsi udvar különlegességét az uralkodóház évszázados ethosza adta, valamint az 

uralkodó, aki továbbra sem a népnek volt felelős, hanem a dinasztia Istentől eredeztetett 

küldetésének. A császár tekintélyének visszaállítása érdekében az uralkodói méltóságot – az 

évszázadok alatt felhalmozódott eszközök segítségével – erősebben hangsúlyozták, mint 

korábban bármikor. Ez érvényes volt az udvarban alkalmazott rendszabályok, az uralkodói 

méltóságot demonstráló etikett, illetve a császári család tagjaira vonatkozó házitörvény szigorú 

betartására is.
863

 

Mindezek segítségével nemcsak a császár, hanem az egész család magánéletét sikerült 

leárnyékolni – legalábbis Ferenc József uralkodásának kezdetén.
864

 Az etikett mögött álló 

hatalompolitikával a császári család is tisztában volt, a nyilvános eseményeken háttérbe kellett 

szorítani a családtagok közötti hatalmi viszályokat, a középpontban csak Ferenc József császár 

alakja állhatott.
865

 

Ferenc József 1852-es magyarországi látogatása kapcsán – az eddigi kutatások során – 

arra nem találtunk forrást, hogy a lakosság tudott-e a császár fesztelenebb időtöltéseiről, például 

arról, hogy szívesen úszott a Dunában, vagy hogy az estét a tábortűz és citeraszó mellett töltötte. 

Ezek a momentumok a császár emberi oldalát, a fiatalemberekre jellemző kalandvágyat 

                                                 
862

 HAMANN, 1990b, 61–62. 
863

 HAMANN, 1990b, 62. 
864

 A konzervatív udvart a későbbiekben éppen belülről érték kihívások a császárné és a trónörökös eltérő felfogása 

miatt. HAMANN, 1990b, 68. 
865

 STEKL, 1990, 38. 



251 

 

közvetíthették volna az alattvalók felé, ami azonban nem állt az udvar érdekében. 

Az 1857-es utazás során Ferenc József alakja új elemekkel gazdagodott, amelyek a 

korábban egysíkú osztrák császári, keresztény uralkodói és főhadúri szerepkört betöltő császárt 

közelebb hozhatták a néphez, hiszen számukra is ismerős házastársi és szülői mivoltában 

mutatták be. A császárné jelenléte pedig kapcsolódási pontot kínált a lakosság számára, hiszen az 

ő személyét nem terhelték a múlt szomorú eseményei. A két kisgyermekkel megjelenő anyának 

kijárt a megkülönböztetett, udvarias és szívélyes fogadtatás, ez azonban nem egyezett meg azzal 

a kultikus rajongással, amellyel a magyarok később Erzsébetet övezték.
866

 Ettől függetlenül 

császárné hiánya bizonyára hozzájárult a császár hűvös augusztusi fogadtatásához, ha nem is ez 

volt a fő oka a csalódottságnak.  

 

 

Ceremónia, szimbólumhasználat, gesztusok 

 

 

A 16. századtól az uralom eszméjének közvetítésének eszközei a mitologikus elemek 

voltak, amelyek az egyházi elemekkel egyesülve a dinasztia küldetés- és kiválasztottság-tudatát 

kötötték össze. Ez a Habsburg-önstilizáció élt tovább a 17–18. századi abszolutizmus idején, 

csupán mennyiségi változás történt, minőségi nem. A felvilágosodás eszméinek terjedése 

azonban nemcsak az uralkodóképet változtatta meg, a küldetéstudat is szerényebb lett, bár az 

Isten akaratából uralkodó dinasztia eszméje a monarchia végéig megmaradt. A Habsburg(-

Lotharingiai)-ház  uralkodása fokozatosan „varázstalanodott”, a dinasztia egy-egy tagját kezdték 

kiemelni, illetve az élő uralkodót igyekeztek legendássá nagyítani.
867

 

Ferenc József esetében ez már uralkodása előtt megkezdődött anyja, Zsófia 

tevékenységének köszönhetően, aki fia születésétől kezdve arról igyekezett meggyőzni mind a 

Habsburg-családot, mind pedig az alattvalókat, hogy fia trónra termett. Ferenc József trónra 

lépése után az új korszak kezdetét hangsúlyozta az udvar, a fiatal császár utazásait kísérő 

szertartáselemek és szimbólumok is az újrakezdést, megújulást helyezték előtérbe.  

Az uralkodó és kísérete megjelenését egy kifinomultan összeállított, az alattvalók 
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hódolatán alapuló ceremónia határozta meg.
868

 Ferenc József idején a ceremónia összeállítása 

azonban igen problematikussá vált, hiszen a hagyományos elemek közül úgy kellett váltogatni, 

illetve azokba úgy kellett beépíteni új komponenseket, hogy azok mind a tradícióknak, mind a 

korszellemnek megfeleljenek, ugyanakkor az egységbirodalom eszméjét sugározzák, de egyben 

az adott tartomány szokásaira is – többé vagy kevésbé – figyelemmel legyenek, és végül, de nem 

utolsósorban Ferenc József felfogásával is megegyezzenek. 

A Magyar Királyságban 1849 után a bécsi kormányzat nemcsak az igazgatási szervezet, 

hanem az uralkodói reprezentáció terén is tiszta lappal indult. Az 1852-es magyarországi 

látogatás esetében a tudatosan mellőzött vagy háttérbe szorított magyar hagyományok, jelvények, 

szimbólumok a tartomány állásának gyengülését, a fegyveres harcokkal kivívott tabula rasa-

helyzetet jelezték.  

Az 1850-es évek udvari reprezentációjának másik központi motívuma – a megújulás 

mellett – az uralkodó teljhatalma volt, azonban a korábban alkalmazott antik-mitikus ideák 

kiüresedtek, az új, racionális uralkodói felfogásnak megfelelően új kifejezési formákat kellett 

keresni.
869

 Hagyományos és új elemek keveredése jellemezte a fiatal császár köré épített 

reprezentációt, amelyben az egyetlen biztos pont maga az uralkodó, Ferenc József volt, aki 

mereven ragaszkodott bizonyos elvekhez és formákhoz.  

Elsőként az 1852-es látogatás ceremóniáit, propagandaeszközeit vizsgáljuk meg. A 

hagyományos elemek közül az uralkodói jelmondat – „Viribus unitis”, vagyis az egységállam 

megteremtésére való felhívás – különösen fontossá vált, üzenete egyértelmű volt a meglátogatott 

tartományok számára. A másik fontos ceremóniaelem a Néphimnusz (Gotterhalte) volt, amelyet 

a lakosságnak is betanítottak, hogy azzal üdvözölje a császárt. Ennek a momentumnak is az 

összbirodalmi szimbolika tekintetében volt jelentős szerepe, minden tartományban ugyanaz a 

himnusz hangzott fel, ami az egyes birodalomrészeket összekapcsolta volna egymással. A 

korábban is hangsúlyos (kétfejű) sas ugyancsak megjelent az emblematikában, és – az úrnapi 

körmenet során – a görög mitológiai alapokra visszanyúló Aranygyapjas Rend is szerepet kapott 

a császári reprezentációban – amire igen ritkán volt példa Budán.  

Beszédes az utazások során igénybe vett hajók neve is. 1852-ben Ferenc József az 

Albrecht főhercegről elnevezett gőzjachton érkezett Pest-Budára, kísérete a Schlick hadigőzösön 
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utazott. 1857-ben az Adler – vagyis sas – nevű jacht szállította a császári párt, felvezető hajóként 

a Kroatia-t alkalmazták. Mellettük az egyetlen magyar nevű hajó, a Sámson és az Albrecht 

főherceg hadigőzös teljesített szolgálatot az utazás során. 

Különösen érdekes egy korábban is használt propagandaeszköz, a császár öltözékének 

szimbolikája. Ferenc József 1852-es magyarországi tartózkodása során osztrák tábornoki 

egyenruhát viselt, miközben az udvar által terjesztett portréja magyar – feltehetően 

huszártábornoki – egyenruhában ábrázolta. Ez a kettősség érzékelteti a császári látogatásban rejlő 

ambivalens momentumokat, illetve utal arra, milyen lelkülettel érkezhetett a császár a Magyar 

Királyságba. Korábban már jeleztük, hogy a magyar szabadságharc, illetve a leveréséhez 

szükséges segítségkérés Ferenc József számára az egyik legnagyobb trauma volt élete során, 

amely uralkodása kezdetétől meghatározta viszonyát a magyarokhoz. Ráadásul Ferenc József 

osztrák császárként és nem magyar királyként látogatott el a Magyar Királyságba, ami ugyancsak 

szerepet játszhatott abban, hogy – a korábbi szokásokkal ellentétben – nem volt hajlandó magyar 

uniformist ölteni. 1857-ben azonban már hajlandó volt felvenni a magyar uniformist, ami jelentős 

engedménynek tűnik részéről. 

Az 1848–49-es trauma feldolgozhatatlanságát jelzi a dátumokban rejlő szimbolika is, 

amely új elemként került a ceremóniába, és amelyet az 1852-es utazás kapcsán részletesen 

elemeztünk. A másik, korábban kevéssé alkalmazott eszköz volt a sorozatos szoborállítás, ami 

már az előkészületek során a látogatás egyik leghangsúlyosabb elemévé vált. A felállított, illetve 

felállítani tervezett emlékművek érdekessége, hogy nem a dinasztia tagjait formálták meg, nem 

az ő tevékenységüknek állítottak emléket, ahogyan az korábban a birodalomban szokásos volt, 

hanem a császári sereg hőseit kívánták halhatatlanná tenni, illetve sokkal inkább a haláluk által 

elért eredményt, Magyarország meghódítását emelték piedesztálra. 

A dinasztiáért és az uralkodóért meghalt katonák ráadásul nem homályosították el Ferenc 

József császári „imázsát”, sőt inkább erősítették azt. A császári család tagjai közül is csak 

olyanoknak juthatott szerep a reprezentációban, akik nem árthattak Ferenc József tekintélyének, 

Vilmos és Ernő főhercegnek, és természetesen Albrechtnek, mint Magyarország 

kormányzójának, illetve Károly Lajosnak, a császár öccsének. Magától értetődő, hogy sem István 

főherceg, sem Ferdinánd császár-király, de még Ferenc József apja, Ferenc Károly (alakja) sem 

jelent meg a magyarországi látogatás során. Bármilyen utalás a megelőző időszakra, illetve 

Ferenc József trónra kerülésének körülményeire rontotta volna pozícióját hatalmának 
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megkérdőjelezett legitimitása miatt. A lakosságban ráadásul bármilyen utalás könnyen 

nosztalgiát ébreszthetett volna a „jóságos” Ferdinánd iránt,
870

 ezért az utódlás folyamatosságának 

és törvényességének igazolása helyett az udvari propaganda a teljesen új kezdetre helyezte a 

hangsúlyt. 

A vizsgált források alapján az 1857-es látogatás propagandája jelentősen eltért az öt évvel 

korábbitól. A császári jelmondat például nem kapott annyira hangsúlyos szerepet, mint 1852-ben, 

ahogyan 1849 dátumaihoz sem kötődtek megemlékezések, előtérbe került viszont a magyar nyelv 

használata. Ferenc József elődje, V. Ferdinánd uralkodása alatt kezdődött a magyar nyelv 

térhódítása az uralkodó magyarországi hivatalos fellépései során. Ferenc József jól tudott 

magyarul, már 1843-as magyarországi utazása során alkalma adódott arra, hogy gyakorolja magát 

a rövid, magyar nyelvű beszédekben. 1852-ben azonban fel sem merült, hogy a császár, illetve az 

udvar magyar nyelven nyilatkozzon meg.  

1857-ben már nem lehetett elkerülni ezt, a nyelv már az előkészületek során problémát 

okozott a szervezőknek. Végül sikerült áttörést elérni a kérdésben, hiszen a színházi meghívók 

esetében magyar nyelvű kártyák készültek, és a beszédek tekintetében is nagyobb súlyt kapott a 

magyar nyelv. 1852-ben és 1857-ben is a prímás mondta az első üdvözlőbeszédet Ferenc József 

pesti megérkezésekor, 1852-ben még latin, 1857-ben viszont már magyar nyelven. Az 1857-es 

fogadtatásnál tehát az sem okozott gondot, hogy a császárné nem tudott magyarul, amire a bécsi 

hatóságok előzetesen külön felhívták a szervezők figyelmét. Ferenc Józsefnél csak 1865-től válik 

a magyar nyelv ismét fontos reprezentációs/propagandaelemmé. 

A gesztusok tekintetében már említettük a császári öltözékek üzenetét, azonban az is 

érdekes, hogy az 1857-ben megrendezett bálon, amelyen a császár és a császárné részt vett, 

Ferenc József csak Hildegarde főhercegnővel táncolt, míg Erzsébet először Vilmos főherceggel, 

majd egy – udvarpárti – magyar arisztokratával, Esterházy Miklós herceggel. Az eddig kutatások 

alapján azonban nem sikerült kideríteni, hogy a feltűnő aszimmetriának mi lehet az oka. 

  

Áttérve a magyarországi fogadtatási ünnepségekre, elmondható, hogy a szervezők a Bach-

korszakban is a hagyományos eszközöket használták az uralkodó méltó fogadtatása érdekében. A 
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látványról zászlók, kimeszelt és feldíszített házak, diadalkapuk, díszsátrak, obeliszkek, pavilonok, 

szőnyegekkel borított erkélyek; a hangzásról ágyúk, harangok és zenekarok gondoskodtak. A 

látvány erejét fokozták továbbá a díszegyenruhák, főpapi ornátusok, az ünnepi népviseletbe 

öltözött tömegek, illetve a gyakorta feltűnő fehér ruhás leányok, akik virágot szórtak a császár 

elé. 

Jelentős szerep jutott a császári – fekete-sárga – lobogónak, amelyet nemcsak a budai 

Várra húztak fel, amikor Ferenc József átlépte a tartomány határát, hanem minden egyes 

díszítőelemen központi helyre került. A magyar trikolór, illetve az osztrák piros-fehér – illetve 

1857-től kezdve a bajor kék-fehér – zászló csak kísérőelemként jelenhetett meg. A zászlók rendje 

különös jelentőséggel bírt a bécsi hatóságok számára, ami abból is kitűnik, hogy Bach 

belügyminiszter külön szabályzatot is készíttetett a lobogók alkalmazásáról.
871

 A nemzeti 

színekkel szemben alkalmazott szigorúság jól jellemzi a kormányzat elutasító, sőt tiltó 

hozzáállását a nemzeti és forradalmi szimbólumok használatához, amely az egész korszakot 

meghatározta.
872

 

A dekorációs eszközök közül kiemelendők a diadalkapuk, amelyeket a szervezők nagy 

számban és sokszor művészi kivitelezésben állítottak a császár tiszteletére. A Mária Terézia 

1764-es váci látogatása alkalmából emelt diadalív kapcsán már részletesen kitértünk a diadalívek 

szimbolikájára. Ferenc József 1850-es évekbeli látogatásai során az tűnik szembe, hogy a 

diadalkapu kötelező díszítőelem volt, minden falunak emelnie kellett egyet, amerre az uralkodó 

elhaladt, a városokban pedig általában több ilyen építmény is készült egy-egy társadalmi csoport 

részéről. Ilyen szempontból tehát valóban diadalmenet volt a császár útja, hiszen diadalkapuk 

sora alatt haladt át, azonban azok gyakorisága gyengítette a tradicionális dekoráció reprezentációs 

és szimbolikus erejét. 

A diadalkapuk mellett az üdvözlő versek is elárasztották a császárt, később a császárnét 

is. Lisznyai Kálmán korábban említett műve mellett számos költemény született, amelyek az 

ünnepélyes fogadtatásokon hangzottak el, gyakran nyomtatásban is megjelentek, illetve egy-egy 

díszes példányt Ferenc József és Erzsébet is kapott belőlük. Nem volt tehát igazságalapja annak 

az anekdotának, mely szerint egyetlen magyar költő sem volt hajlandó teljesíteni a kormányzat 
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kérését, hogy ünnepi verset írjon a császári látogatás alkalmából, hiszen többek között Lisznyai 

megírta a maga költeményét. Az anekdotát feltehetően Arany János elutasító magatartása hívta 

életre, aki valóban nem írt üdvözlő költeményt a császári pár tiszteletére, viszont belekezdett a 

zsarnokságot középpontba állító A walesi bárdok című balladájába,
873

 amely azonban csak 1863-

ban fejezett be.
874

 

A fogadó fél a fentieken kívül számos szívélyes gesztust tett az uralkodó, illetve a 

későbbiekben családja felé is. Már említettük, hogy 1852-ben Ferenc Józsefről, 1857-ben 

Zsófiáról és Gizelláról neveztek el hajót az óbudai hajógyárban. Pest-Pilis megye a császári pár 

nevét adta a fogadtatáson résztvevő hajóknak, amelyeket ráadásul Erzsébet és Ferenc József 

portréjával díszítettek. Az ajándékok is igen változatosak voltak, Szegeden cipó és bogrács, 

Makón túrós lepény, Egerben emlékkönyv, aranyos fejkötő és ezüst szőlőtőke várta a császárt és 

a császárnét.
875

 

 

 

A reprezentáció polgáriasodása 

 

 

A lakosság számára a császár megérkezése és jelenléte, illetve ez ehhez kapcsolódó 

ünnepi események megtörték a mindennapok szürkeségét, ezek az ünnepségek előmozdíthatták 

az emberek tudatában a dinasztia és az állam azonosítását. A tartományok arisztokráciája és 

nemessége elvileg résztvevőként vett részt az ünnepségeken, amelyeken a társadalom többi 

csoportja a lelkes közönség szerepét kapta. Az udvar ezáltal kiszolgálta a barokk korban 

hagyományossá vált látványosságok iránti „nézőkedv”-et.
876

 

Ferenc József utazásai a látványosságot és a pompát tekintve nem vették fel a versenyt 

Mária Terézia utazásaival, ha sok szempontból emlékeztettek is azokra. Utoljára a királynő 

uralkodása alatt voltak „összműalkotás” jellegű ünnepségek, a felvilágosodás eszméinek 

terjedése és az uralkodói felfogás változása kihatott az udvari ceremóniára is. Az egyre nagyobb 

teret nyerő polgári értékrend az uralkodó „imázsát” is átformálta. II. József nemcsak a 
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koronázásokat hagyta el, hanem az udvari ünnepnapokat és a kötelező spanyol díszruhát 

(spanisches Mantelkleid) is. Utódai ugyan visszatértek a korábbi hagyományokhoz, de 

megőriztek számos – a „hivatalnokcsászár” alakjához kötődő – elemet.
877

 

I. Ferenc uralkodása alatt – a példás munkabírású császár alakja mellett – a polgári családi 

élet, illetve az alattvalókkal létesített közvetlen kapcsolat vált hangsúlyossá. A császári család 

szórakozásai, a sétalovaglás vagy -kocsizás, színházlátogatás megegyeztek a polgárok 

szokásaival. A császár kereste a nép közelségét, nyilvános audienciák, fesztelen kikocsizások és 

séták lehetővé tették, hogy bárki az uralkodó közelébe kerülhessen. A hangsúlyos egyszerűség a 

forradalom előtti időkben uralkodói erénnyé vált. A császár alakját az udvari propaganda is 

polgári attribútumokkal ruházta fel, a történelmi festmények mellett családi képek, illetve az 

uralkodót íróasztalánál ábrázoló portrék új szerepkörökben mutatták be a császárt. Hannes Stekl 

szerint mindez döntőnek bizonyult abból a szempontból, hogy a monarchia és vele együtt az 

udvar nagyobb hatalomvesztés nélkül túlélte 1848-at.
878

  

Ezektől az értékektől 1849 után sem lehetett eltekinteni, nem lehetett csak a fényes 

külsőségekre alapozni az udvari reprezentációt. Az udvartartás és ceremónia mindezek ellenére 

továbbra is arisztokratikus maradt, hiszen az arisztokraták, mint a hagyomány hordozói, 

nélkülözhetetlenek voltak az udvar számára, ugyanakkor a kormányzatból – konzervatív 

szellemiségük miatt – fokozatosan kiszorultak.
879

 Az udvari ceremóniák hagyományos formában 

való fenntartása más szempontból is lényeges volt, a külföld felé is üzenetet hordozott.
880

 Például 

a franciákkal való állandó versengésben fontos szerepet kapott az évszázadok óta fennálló bécsi 

hagyományok szembeállítása III. Napóleon, vagyis a Bonaparte-dinasztia mindössze néhány 

évre, évtizedre visszatekintő udvarával. 

A II. Józsefet jellemző puritánság és gyakorlatias szemlélet, illetve az I. Ferencet jellemző 

megközelíthetőség továbbélt a Ferenc Józsefről általában kialakított képben, amit látogatásai 

során is kihangsúlyoztak. Az alattvalókkal való közvetlen kapcsolat megteremtése fontos szerepet 

kapott, a nyilvános kihallgatások szinte mindennaposak voltak, ha a császár Budán tartózkodott, 

de az országos körutak során is majd’ minden nagyobb városban sor került rájuk. A császár 

                                                 
877

 VOCELKA – HELLER, 1998, 269–270. 
878

 STEKL, 1990, 19–20., 60. 
879

 Az arisztokrácia előnyben részesítése nem Ferenc József személyes elhatározása volt, hanem a dinasztia 

önmeghatározásához tartozott. HAMANN, 1990b, 68. 
880

 EHALT, 1978, 246. 



258 

 

nyitottnak mutatkozott a kérelmek iránt, a lakosság pedig élt a lehetőséggel,
881

 hiszen nagy 

könnyebbséget jelentett, hogy nem kellett Bécsig elutazni egy audiencia, illetve egy kérvény 

átadása érdekében.  

Az I. Ferenc által gyakorolt szokások és azokhoz köthető erények: munkaszeretet, 

önfegyelem, igénytelenség, családközpontúság ugyancsak bekerültek Ferenc József „imázsába.” 

A kikocsizások és sétalovaglások – amelyek Bécsben a császári mindennapok részét képezték – 

ugyancsak gyakran szerepeltek a szigorú időbeosztásban. 1857-ben pedig – ahogyan arra már 

korábban is utaltunk – a császár mellett a császárné és a kis főhercegnők is részt vettek a 

reprezentációban, akárcsak Mária Terézia férje és gyermekei vagy I. Ferenc idején felesége, fiai 

és lányai. 

 

 

Az utazások célja, funkciója 

 

 

Ferenc József magyarországi látogatásainak egyik elsődleges célja volt, hogy 

megpróbáljon érzelmi azonosulást kiváltani tényleges reformok nélkül.
882

 Az udvar nemcsak az 

arisztokráciát és a nemesség felsőbb csoportjait kívánta megszólítani, hanem a társadalom alsóbb 

rétegeit is. Magyarországon – Ferenc József trónra kerülésének körülményei, valamint a magyar 

koronázás elmaradása miatt – az uralkodó és a kormányzat erőteljes elutasításra talált, hiába 

próbálták az összes társadalmi csoportot bevonni a legitimáció folyamatába, amelyre a császári 

látogatások különösen jó alkalmat kínáltak. Az 1852-es út nem véletlenül volt a legkiterjedtebb 

utazás nemcsak Ferenc József uralkodását tekintve, hanem elődei teljesítményét is figyelembe 

véve. Az udvari propagandának minél több emberhez el kellett jutnia, sok város és falu, sőt 

nehezen megközelíthető vidékek is részesülhettek a császár személyes kisugárzásában – vagy 

legalábbis a fiatal uralkodó látványában. Az 1852-es erdélyi utazás kapcsán Karl Schwarzenberg 

herceg hívta fel a császár figyelmét a zarándi és zalatnai vidékre, ahol a lakosság a forradalmi 

időkben is rendíthetetlen lojalitásáról tett tanúbizonyságot. 
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Az uralkodó megjelenésének politikai stabilizáló funkciója is volt, hiszen az udvar 

nyilvános fellépései alkalmával minden társadalmi csoportot részesíteni akart a fejedelmi 

nagyság kisugárzásában, illetve az uralkodó fogadtatásában minden társadalmi és nemzetiségi 

csoport szerepet kapott, aminek a
 

nemzeti feszültségek harmonizálása volt a célja.
883

 A 

korszakban a nemzetiségi kérdés a birodalom belpolitikájának egyik fontos eleme volt. A 

kormányzat alapelve a nemzetiségek egyenjogúsítása volt, azonban átfogó program ennek 

végrehajtására nem született.
884

 Az 1850-es években a nemzetiségek helyzetét, udvarhoz való 

viszonyát Magyarországon az határozta meg, hogy milyen szerepet vállaltak a forradalomban és 

szabadságharcban. Ennek következtében a magyarok – főleg 1852-ben – több szempontból is 

megtapasztalhatták a kegyvesztettséget, velük szemben a jászok és kunok viszont kitüntetett 

figyelmet kaptak. Ezen túl azonban nem terjedt a megkülönböztetés, hiszen a nemzetiségek 

egyenjogúsága, az egységes birodalom eszméje nem engedte meg, hogy a császár bármelyik 

etnikai csoporttal kivételt tegyen. Az útvonal kialakításánál ugyanakkor mindig figyelembe 

vették, hogy a „jóérzületű” (gutgesinnt) vidékek ne maradjanak ki.  

A nemzetiségeknek az adott terület viszonyainak megfelelően jelentős szerep jutott a 

fogadtatásban. Érdemes a császár 1852-es nagyszebeni látogatásakor felvonuló Bacchus-menetet 

felidézni, amelyben Bacchus megszemélyesítőjét egy szász, egy magyar, egy román és egy 

cigány szatír kísérte. 1857-ből pedig példaként hozhatjuk Lőcsén a környékbeli szlávok és a 

városi szászok megjelenését az ünnepségeken, vagy pedig Győrben a megye nemzetiségeinek 

(magyarok, németek, szlávok) táncbemutatóját. 

A polgári állam kiépülésének és a modernizáció előrehaladásának megfelelően Ferenc 

József – II. Józsefhez hasonlóan – alapos ellenőrzéseket tartott az újjászervezett tartomány 

hivatalaiban, katonai és polgári intézetekben, illetve gyárakban, üzemekben, a folyószabályozás 

és vasútfejlesztés újabb állomásain, amelyek során megvizsgálta a részleteket is. 

1852-ben a kaszárnyák, erődítmények, egyéb katonai intézmények meglátogatása volt 

túlsúlyban, 1857-ben viszont a polgári igazgatás és a gazdasági szféra került előtérbe. A fejlődés 

mindkét területen látványosabb volt, mint öt évvel korábban, amikor az ország elsősorban a 

szabadságharcban elszenvedett veszteségek, az új kormányzat által bevezetett intézkedések 

terhével küszködött.  
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1857-re a Magyar Királyság ideiglenes igazgatását felváltotta a definitivum, és a gazdaság 

is fejlődésnek indult. Az intézményeket tekintve Ferenc József Vácon például ellátogatott a 

siketnémák intézetébe, szolgabírói hivatalba, börtönökbe és a büntetőfogházba. Utóbbiban még a 

rabok számára készült – feltehetően a különleges alkalom miatt készült – sülteket is megkóstolta. 

Kassán ugyancsak alapos ellenőrzést tartott a császár, az alábbi intézmények kerültek sorra: 

helytartósági, pénzügyigazgatósági osztály, úrbéri főtörvényszék, országos törvényszék, fogházi 

helyiségek, megyei hatóság. A gyárak közül az uralkodó megtekintette például az óbudai 

hajógyárat, a Goldberger-féle karton-, kendő- és vászongyárat, illetve az edelényi cukorgyárat is. 

A folyószabályozási munkálatok kapcsán szemrevételezte a tiszai védőgátakat, a vasútépítés 

előrehaladásának pedig – többek között – a nagyváradi indóház alapkőletételénél lehetett tanúja. 

 

 

Nyilvánosság, közvélemény, közhangulat 

 

 

Ferenc József magyarországi utazásainak általános vizsgálata során nem kerülhető meg a 

nyilvánosság, közvélemény szerepének figyelembevétele. Jürgen Habermas nyilvánosságtörténeti 

kifejezéseit használva,
885

 a „polgári nyilvánosság” kialakulása és megerősödése után, az 1850-es 

években Magyarországon a közvélemény részben visszaszorult a „reprezentatív nyilvánosság” 

keretei közé, ez alatt egy olyan retorikai formát értve, amelynek középpontjában a császári 

jelvények, az uralkodói magatartás, habitus, retorika és gesztusok álltak, és amely csak közönség 

előtt tudott kibontakozni. Az udvari reprezentáció tehát rá volt utalva a „népre”, mint a 

látványosság szemlélőjére, akik az uralkodói hatalom kifejeződésekor csupán a jogfosztott néző 

szerepét kapták.
886

  

Azonban mindez csak jelentősen leegyszerűsített formában lehetne érvényes a vizsgált 

császári utazásokra, mivel a habermasi reprezentatív nyilvánosság a kommunikáció 

egyirányúságát jelentené, amely azonban nem felel meg a korábban ismertetett folyamatoknak. A 

nyilvánosság tágabb értelmezésével, vagyis kommunikáció alatt egyaránt értve a verbális, nem 

verbális, diszkurzív és szimbolikus megnyilvánulásokat, az utazásokat párbeszédként is 
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kezelhetjük.  Ezzel arra kívánunk utalni, hogy – természetesen szűkebb keretek között
887

 – az 

uralkodót fogadó fél számára is lehetőség nyílt véleményének kinyilvánítására.
888

 

Kiss Zsuzsanna a Zala megyei nyilvánosságot vizsgálva például az 1852-es császári 

látogatás kapcsán a császári látogatás ünnepi eseményeitől távolmaradók csoportját vette 

szemügyre, akikről hatósági lista is készült. Kiss a hivatalos ünnepségektől való távolmaradást 

olyan üzenetként értelmezte, amely jelezte az uralkodó és a kormányzat felé, hogy a 

távolmaradók „nem kívánják jelenlétükkel legitimálni Ferenc József uralmát.”
889

 

Az 1852-es utazás ismertetése során több ízben találkoztunk olyan magatartási formákkal, 

amelyeknek ugyancsak egyértelműen kifejezték a kormányzattal való szembenállást, illetve a 

császár személyének el nem ismerését. Ebben a megközelítésben a Nagyorosziban szobájában 

maradó grófné viselkedése, aki ráadásul családi zászlóját tűzette ki a császári lobogó helyett, 

vagy a budai színházi előadás bojkottja, a kesztölci plébános ragaszkodása a reggeli misén való 

részvételhez, és akár a maklári trikolór esete is értelmezhető elutasító gesztusként – még akkor is, 

ha a szándékosságot nem minden esetben lehet bizonyítani. 

1857-ben főként a császári látogatás második részében jutott kifejezésre a csalódottság, 

amit a tényleges politikai változások elmaradása okozott. A források elsősorban nem a konkrét 

eseteket mutatják be, inkább általánosságban jelzik az uralkodót fogadó közhangulat hűvösségét. 

Kiegészítve a fentieket, mindegyik látogatás esetében érvényes, hogy a lakosság 

véleményét nem tudjuk felmérni, csupán jelezni tudjuk, hogy az utazások során milyen 

magatartási formák jellemezték a társadalom egy-egy tagját vagy csoportját. Az uralkodói 

látogatáshoz kötődő ünnepségeken való megjelenés vagy az azoktól való távolmaradás mögött 

rejlő motivációkat még nehezebben tudjuk tetten érni, csupán feltételezhetjük a teljes elutasítás 

vagy a nyilvános demonstráció okát. Azonban abból sem vonhatunk egyértelmű 

következtetéseket, hogy a császár fogadására sok helyen valóban tömeg gyűlt össze, hiszen ez 

nem jelentette feltétlenül az ünnepségek szellemiségével való azonosulást. A hivatalnokokat, 

iskolai tanítókat, papokat kötelezték a megjelenésre. Általában a lakosság is szép számmal 
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kivonult, hiszen nem minden nap láthatta az uralkodót testközelből, ráadásul az ünnepi 

eseménnyel együtt járt a népünnepély, amely ingyen ételt-italt, jó zenét, tánclehetőséget jelentett. 

Ferenc József és Bismarck is utaltak az éjszakába nyúló utcai mulatságokra. Az alattvalói hódolat 

kinyilvánítása így fonódott össze az öncélú szórakozással. 

 

A közvélemény aktív politikai szerepe az 1850-es években nagyrészt megszűnt, azonban a 

bécsi kormányzat számára egyfajta jelzőrendszerként működött az alattvalók megnyilvánulása. A 

nyilvános ünnepségek nem csupán a hatalom és a legitimitás stilizálását szolgálták, hanem az 

uralkodás visszaigazolását, megerősítését is – az alattvalók részéről.
890

 A birodalom minden 

részéről – így a Magyar Királyságból is – rendszeresen bekért hangulatjelentések alapján kitűnik, 

hogy az uralkodó és a vezető politikusok által gyakran egységesként kezelt magyarországi 

közvéleményről, közhangulatról a helyi – megyei és kerületi – hatóságok társadalmi csoportokra 

lebontva és területeket elkülönítve számoltak be. Nagy eltérések általában nem mutatkoztak, 

hiszen – a beszámolók szerint – a társadalom nagyobb része a korszakban kormányzatellenes 

magatartást tanúsított, de akadtak kivételek. Az utazások után különösen fontos volt a lakosság 

hangulatának felmérése, hogy abból meg lehessen állapítani a császári látogatás hatását, 

eredményességét. 

Az 1857-es császári látogatás esetében kiderült még egy fontos tény: a szervezőkben már 

az utazás előkészítése – például az ünnepélyes bevonulás kialakítása – során fontos tényezőként 

merült fel az alattvalók esetleges reakciója, amit próbáltak előre kiszámítani, és bekalkulálni az 

események alakulásába. Összességében tehát a nyilvánosság nem csupán „jelen volt” az utazások 

során, hanem visszahatott azokra, és formálta a kormányzat megnyilvánulási stratégiáját. 
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Záró gondolatok 

 

 

A kutatások megkezdése előtt számomra az 1852-es és 1857-es magyarországi császári 

látogatások a 18. századi uralkodói utazások folytatásának tűntek, azonban a részletek fokozatos 

megismerése után egyre differenciáltabb kép bontakozott ki róluk. Hamarosan világossá vált, 

hogy ezek az utak élesen elkülönülnek a korábban szokásos látogatásoktól, illetve ötvözték azok 

funkcióit, kivitelezésük gyakorlatát, unikumnak számítanak. Ferenc József uralkodásának 

későbbi szakaszában sem találhatunk ilyen utazásokat. 

Ferenc József látogatásainak funkcióit, illetve céljait tekintve, a utazások egyfelől a 

dinasztiához, illetve a birodalom uralkodójához való kötődés erősítését szolgálták, másfelől 

elválaszthatatlanok voltak az abszolutista kormányzati forma önkifejezésétől. Az utazások 

mindemellett a Bécsen kívüli lakosság számára is megszemlélhetővé tették a színházi előadásnak 

is beillő udvari rituálékat, amelyekben a középkori ceremóniák számos eleme élt tovább.
891

  

Ferenc József szemszögéből közelítve az utazások lehetőséget adtak arra, hogy közvetlen 

tapasztalatokat szerezzen a birodalom különböző területeiről, sokszínű lakosságáról. A császári 

látogatások lehetőséget kínáltak a személyes „inspekcióra,” a tartományok helyzetének, 

hangulatának felmérésére. A gyakorlati funkció mellett azonban a legitimáció megerősítése, a 

területek szimbolikus birtokba vétele is fontos velejárója volt a hosszan tartó látogatásoknak, 

amelyek az uralkodói „imázsépítés”-ben is fontos szerepet játszottak.  

Az uralkodói „imázs” központi eleme az egységes birodalmat, az új Ausztriát megteremtő 

császár mítosza volt. A későbbiekben a birodalom tartományait összekapcsoló uralkodó, illetve 

dinasztia került a középpontba. 

 

A Bach-korszakban a császári látogatások az udvar kezdeményezése folytán valósultak 

meg,
892

 azonban polgári jegyeket is magukon viseltek. A reprezentáció és maga az udvar is 

polgáriasodott, ami főként abban nyilvánult meg, hogy a polgári értékek is bekerültek az 

uralkodó alakjára koncentráló propagandába.  
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A polgári hatások folyamatos térhódítása ellenére a Ferenc József uralkodása alatt 

kialakított – régi ceremóniaelemeken és szimbólumokon alapuló – uralkodói reprezentáció több 

szempontból éles kontrasztot alkotott a kiépülő a polgári állam és társadalom világával, amelyben 

az előző évszázadokból átemelt elemek anakronisztikusnak hatottak.  

A látogatásokban tehát számos ellentmondás nyilvánult meg. Az uralkodói tekintély 

megerősítése érdekében például távolságtartásra volt szükség, a fiatal császár népszerűségének 

növelése érdekében ugyanakkor a megközelíthetőség is fontos volt. Hasonlóképpen ütközött az 

osztrák császárként osztrák uniformisban megjelenő Ferenc József és a látogatás alatt terjesztett 

magyar egyenruhás portréja. 

A magyaros elemek alkalmazása egyébként is kényes pont volt az 1850-es évek 

látogatásainak tekintetében, ebből a szempontból is fokozatos eltolódás figyelhető meg. A 

külsőségek magyarosodása mellett Ferenc József magatartása is lényeges változáson ment 

keresztül. Míg 1852-ben a császár elutasítóan viselkedett, és 1857-ben sem engedett ebből a 

merevségből, 1865–1866-ban szembetűnő volt a váltás, amit a magyarok felé tett gesztusok – 

többek között a nyelvhasználat, öltözet, nemzeti színű dekoráció – fejeztek ki. Az 1866-os 

események már a későbbi látogatásokat előlegezik, amikor a császár Budán is a bécsi 

hétköznapokat éli, illetve kialakítja a budai tartózkodások szokásos rendjét.  

Az utazások szűkülő térhasználata ugyancsak utalt arra, hogy a császári látogatások 

funkciója jelentősen megváltozott. Az érintett terület összezsugorodott, a politikai mozgástér 

viszont kiszélesedett. 

Az 1850-es évek két nagy utazásának egyik legszembetűnőbb vonása a reprezentáció 

túlsúlya volt a politikával szemben, az arány az 1860-as évek közepétől fordult meg. Az 1865–

1866-os események nemcsak politikai szempontból jelentettek választóvonalat Ferenc József 

uralkodásában, hanem a magyarországi látogatásokat kísérő ceremónia tekintetében is. A 

szimbolikus politizálás ezekben az években a valódi politikai lépések kiegészítője, nem pedig 

helyettesítője volt. 

Az 1852-es és 1857-es utazásoknak nem volt folytatása, az országjáró körutakat budai és 

gödöllői tartózkodások váltották fel. Azok az utak (1852, 1857) a maguk nemében egyedülálló 

utazások voltak, nem férnek bele a korábbi kategóriákba. Az udvari ceremónia-jegyzőkönyvek 

több kifejezéssel írták le őket, utazásként (Reise), körútként (Tour), illetve tartózkodásként 
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(Aufenthalt), esetleg „utazás és jelenlét vidéken”-ként (Reise und Anwesenheit im Lande) nevezve 

meg a látogatásokat.  

Ferenc József, Albrecht főherceg, az udvar, a kormányzat bizonyára hittek az utazások 

propagandisztikus erejében, ezért éltek ezzel az eszközzel 1852 után 1857-ben is. Azonban 

összességében az utazások nem érték el a kívánt hatást. Az 1852-es látogatást jellemző hűvös 

szembenállás 1857-re ugyan valamelyest enyhült, azonban az uralkodás első éveire időzített 

utazások nem töltötték be a korábbi legitimáló szerepet, illetve nem eredményezték a 

legitimitásdeficit leküzdését. A császár személyes megjelenése nem tudta felébreszteni a valódi 

lelkesedést, lojalitást.
893

 A kudarcban főként az játszott szerepet, hogy az utazások nem hoztak 

mélyreható változásokat a birodalom és a magyar koronatartomány viszonyában, sokkal inkább 

az akkori politikai rendszer szentesítését szolgálták. 
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