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1. Témaválasztás 

Habsburg–Lotharingiai József Ágost főherceg az első világháború és a két világháború közötti 

időszak közismert és népszerű személyisége volt. A királyi család tagjaként nem csak előkelő 

származása okán, hanem magas rangú és sikeres katonaként, valamint egyes esetekben 

politikusként is fontos szereplője, tanúja volt korának. Ennek ellenére alakja az 1945 utáni 

történeti emlékezetből szinte teljesen eltűnt, ugyanis mint jobboldali, a revíziót támogató 

személyiség, természetesen a legnegatívabb megítélésben volt része a kommunista időszak 

alatt. Emlékét emiatt képletesen mintegy damnatio memoriaera ítélték. 1990 után sem 

foglalkoztak különösebben József Ágost személyével, ami abból a szempontból érthető, hogy 

majd egy évszázad távlatából visszatekintve valóban nem tartozott a kor igazán meghatározó, 

távlatos programmal és széles geopolitikai tájékozottsággal bíró politikusai – úgy mint Tisza 

István, Bethlen István vagy Teleki Pál – közé. De ettől függetlenül a maga idejében, saját 

kortársai szemében közismert, népszerű és nagytekintélyű személyiség volt, aki különösen a 

világháború végén és az ellenforradalmi időszak kezdetén lényeges politikai szerepet is 

játszott, nem beszélve a legmagasabb szintig emelkedő katonai karrierjéről. Ezzel szemben 

vele kapcsolatban sok emlékiratban és felszínesebb népszerűsítő munkában, sőt olykor még a 

szakirodalomban is leegyszerűsítő, cinikus, negatív kép jelenik meg, ami egyáltalán nem 

indokolt és revízióra szorul. Említett korabeli népszerűsége és tekintélye, valamint 

jelentősebb politikai–katonai szerepvállalása mellett a vizsgálatot indokoló harmadik 

tényezőként említhető, hogy az egész időszak folyamán a legfelsőbb körökben járatos 

személyiségként József Ágostnak a korszak fontosabb általános sorskérdéseiről alkotott 

véleménye, különböző értesülései is igen érdekesek és figyelemre méltók lehetnek a történeti 

kutatás számára. 

Napjainkban már a korszak fontosabb szereplői rokonainak (!) emlékiratai jelennek 

meg egymás után és az ő véleményük alapján árnyalják és tekintik át újra az eseményeket. 

Pedig ők maguk nem voltak döntéshozó pozícióban, véleményük inkább csak mint a kortárs 

tanúé, a folyamatokba jobban belelátó bennfentes szereplőké lényeges. Éppen ezért indokolt 

és időszerű József Ágostnak, mint a kor egyik lényeges mellékszereplőjének politikai–katonai 

működésének részletes, objektivitásra törekvő feldolgozása, valamint a korszak fő kérdéseiről 

alkotott véleményének bemutatása. Különösen, hogy ehhez egyfelől rendelkezésre áll a két 

világháború között kiadott közismert hét kötetes visszaemlékezése, másfelől eddig 

publikálatlan, még 1944 előtt írt, ezért különösen nagy forrásértékű naplója is. 
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Mindezen okokból kifolyólag tehát jelen dolgozat kísérletet tesz arra, hogy Habsburg-

Lotharingiai József Ágost főherceg katonai és politikai szerepét életének legaktívabb tíz éves 

periódusa során minél mélyebben és szélesebb forrásbázis alapján bemutassa. Egyúttal a 

dolgozat feladata, hogy a főhercegről első ízben egy – mindeddig hiányzó – használható, 

modern életrajz alapját képezze. Ennek során fontos szempont, hogy a korszak történetét 

feldolgozó számtalan szintézisben és monografikus munkában a főherceggel kapcsolatban 

előkerülő információkat József Ágost szerepét szemlélve, azokat saját naplójával összevetve 

rendezze össze és próbálja megvilágítani a főherceg gondolkodását és magyarázatot találni 

döntéseinek belső és külső motivációira. Ezáltal egy az eddigieknél remélhetőleg reálisabb és 

pontosabb képet fölvázolva a Monarchia egyik legsikeresebb és legnépszerűbb tábornokáról, 

a korszak egyik igen jellemző és befolyásos személyiségéről. 

Az eddig elmondottak mellett ugyanakkor nem cél a vizsgált időszak 

eseménytörténetének újraírása, hanem sokkal inkább József Ágost – a saját szempontjából 

feltett kérdések szerint történő – szakszerű elhelyezése kora adott keretei között.  A dolgozat 

ezen felül természetesen újabb általános adalékokkal is hozzá kíván járulni az első 

világháború és az azt követő viharos időszak köztörténetéhez. Mindemellett pedig a 

Habsburg–ház magyar ága egyik jelentős tagjának tevékenységét feldolgozva a magyar 

történeti közgondolkodás Habsburg-képét is remélhetőleg árnyalni tudja. 

 

2. Források, szakirodalom és módszertan 

Habsburg–Lotharingiai József Ágost főherceg életének, katonai-politikai működésének 

modern, szakszerű, objektív feldolgozása mindeddig nem történt meg. Annak ellenére, hogy a 

fentebb említettek szerint jellegzetes, alkalmanként fontos szerepet játszó tanúja volt korának. 

Megítélése – amennyiben foglalkoztak vele – szélsőségesen változott. A két világháború 

közötti időszakban a róla szóló munkák szinte kritikátlan dicshimnuszokat zengtek, míg az 

1945 után a történeti kutatás nem foglalkozott a főherceggel, vagy ha a korszakot bemutató 

összefoglalásokban megemlítették, azt inkább negatív éllel tették. 

József Ágost életének kutatása azonban nem csak azért nem indult meg, mert nem volt 

meg hozzá a történészi szándék, hanem a források szűkössége is közrejátszott ebben. Addig, 

amíg ma számos nagy történelmi család iratanyaga fellelhető országos vagy helyi 

(köz)gyűjteményekben, a Habsburg–ház magyar ágának családi levéltára a második 

világháborúban szinte teljes egészében elpusztult az alcsúti kastéllyal együtt. Ennek ellenére, 

a főherceggel, mint a kor nevezetes és népszerű személyiségével kapcsolatban, igen sok 
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kortárs emlékiratban találhatók pótolhatatlan információk, valamint a korabeli sajtóanyag is 

lényeges támpontot nyújthat. Fontososabb politikai szerepvállalásairól pedig – a már jórészt 

publikált – levéltári dokumentumok szolgálhatnak eligazításul. 

A József főhercegről szóló nagyobb lélegzetű munkák még az első világháború idején 

(Jákó Margit, Payr Hugó) jelentek meg, valamint 1931-ben adta ki Gabányi János a főherceg 

életét (azon belül főképpen világháborús pályafutását) bemutató kötetét. E munkák általában 

távol állnak az objektív tudományos szemlélettől, meglehetősen patetikus hangnemben – 

illeszkedve a korszak közgondolkodásához – mutatják be a főherceg tevékenységét, bár 

kétségtelen, hogy a főherceg életének fontosabb eseményei kapcsán használható eligazítást 

nyújtanak (különösen az utóbbi). Az 1945 utáni történetírás tehát nem foglalkozott 

főherceggel, de a rendszerváltás után sem indult jelentős kutatás József Ágost katonai vagy 

politikai pályáját illetően. 1986-ban Katkó István jelentetett meg egy rövid cikket, amelyben 

közölte a főherceg feleségéhez írott levelét a véres csütörtök eseményeiről. A ’90-es években 

pedig még egy tanulmány született József Ágost egy kitüntetése kapcsán a Turul folyóirat 

hasábjain. Rajtuk kívül kifejezetten a főherceggel foglalkozó tanulmányokat, illetve a 

Habsburg-ház magyar ágának történetét röviden áttekintő kötetet csak jelen dolgozat szerzője 

adott közre. 

A dolgozat több különféle elsődleges forráscsoport felhasználásával készült, de a 

legfontosabb vezérfonalat József Ágost naplói jelentették. Ezek első, nagyobbik felét a 

főherceg két világháború között „A világháború, ahogyan én láttam” címmel megjelentetett 

hét kötetes, több mint hatezer oldalas munkája képezi. E forrás használata óvatos kritikát 

igényelt, ugyanis több mint tíz évvel a háború után kerültek közreadásra. Ugyanakkor 

aprólékossága és részletgazdagsága, valamint a kortárs szemtanú egykorú élményei miatt 

pótolhatatlan jelentőségű. A napló második, érdekesebb részét az 1919–1924-ig, valamint 

1937–1944-ig írt feljegyzések alkotják. Ezeket különlegesen fontos forrássá teszi, hogy a 

főherceg nem tervezte megjelentetni őket, így nem a nyilvánosság számára készültek. 

Másfelől pedig a dokumentumot most először adták át a történeti kutatás céljaira József Ágost 

leszármazottjai. Természetesen itt is fölmerülhet a gyanú, hogy a naplót olvasva egyoldalú 

kép alakulhat ki, így a forráskritika e dokumentumok esetében is nélkülözhetetlen. A naplók 

mellett, minthogy József Ágost fontos közszereplője volt korának, számtalan emlékiratban és 

memoárban találhatók lényeges utalások, értesülések vele kapcsolatban, így e forráscsoport is 

hangsúlyos szerepet kapott a dolgozat készítése során. A korabeli sajtó szintén 

megkerülhetetlen kútfőként szolgált, főleg József Ágost két világháború közötti reprezentatív 

közszerepléseit illetően, de politikai tevékenysége kapcsán sem elhanyagolható. Főképpen 
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politikai vonatkozású kérdések vizsgálatához elengedhetetlen volt a levéltári dokumentumok 

és forráskiadványok használata. Ennek megfelelően úgy a közös, mint a magyar 

minisztertanácsi jegyzőkönyvek, parlamenti naplók, MTI kőnyomatos hírek vagy éppen a 

francia diplomáciai iratok is szerepelnek a dolgozat forrásai között. A főherceg 1945 utáni 

emigrációs életének áttekintéséhez pedig a birtokunkba jutott személyes levelezése nyújt 

támpontot. 

A dolgozat készítése során néhány módszertani megfontolás szolgált vezérfonalként. 

Jelen munka hangsúlyozottan József Ágost szempontjából kívánja értékelni a korszak 

történéseit, így a leghasznosabb forrás egy napló, amely a legalkalmasabb a személyes 

meghatározottságok, látásmód és vélemények rekonstruálására, természetesen figyelembe 

véve az esetleges torzításokat, utólagos magyarázkodást, elfogultságot. További fontos 

szempont, hogy a főhercegről kialakítandó kép fölvázolásához elengedhetetlen, hogy a téma 

ne retrospektív módon, több évtized utólagos előrelátásának birtokában kerüljön bemutatásra, 

hanem a korszak gondolkodásába és körülményei közé ágyazva, elkerülve a fekete-fehér 

történészi ítélkezést, hiszen ez nem is feladata a historikusnak. Emellett pedig óvakodni 

szükséges a személyiségek statikus ábrázolásától is, hiszen évtizedes időtáv alatt, miközben 

történelmi rendszerek, országok és birodalmak buktak meg, nem elvárható, hogy éppen a 

korszakban élő személyiség és gondolkodása ne változzon meg. 

 

3. A disszertáció felépítése és tartalma 

A témaválasztás indoklását, historiográfiai áttekintést és módszertani bevezetőt követően a 

disszertációban a főherceg pályájának legaktívabb, tíz éves periódusa, az 1914 és 1924 közötti 

időszak kerül részletesebb vizsgálatra. Ennek során egy igen terjedelmes nagyfejezet mutatja 

be József Ágost első világháborús katonai pályafutását. Alapvetően kronológiai sorrendben 

követik egymást az egyes frontokon (szerb, orosz, olasz, román, majd ismét olasz) folytatott 

tevékenységét taglaló alfejezetek, melyeket alkalmanként egy-egy tematikus problémának 

szentelt rész szakít meg (pl. a főherceg harcászati és hadászati elképzeléseiről), valamint 

József Ágost pályaválasztását és katonai előmenetelét áttekintő bevezető fejezet és a 

világháborús katonai teljesítményének összegzése keretez. 

 A dolgozat második, nagyobbik felét József Ágost politikai elképzeléseit és 

szerepvállalását bemutató fejezetek alkotják. Itt is érvényesül a kronológiai sorrend. Először a 

világháború idején vallott politikai gondolatai és a Tisza bukása körüli szerepe, majd az 

őszirózsás forradalom idején folytatott homo regiusi tevékenysége és a Károlyi-kormánnyal 

való együttműködése kerül bemutatásra. A továbbiakban a Tanácsköztársaság alatti 
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megpróbáltatások, az ellenforradalmi hatalomátvétel és kormányzóság, majd a közjogi kérdés 

(kormányzói aspirációk és királykérdés) kapcsán felvetődő problémák vizsgálata következik. 

A dolgozat záró fejezetei József Ágost népszerűségének jelenségét taglalják, valamint egy 

rövid kitekintő rész vázolja föl a főherceg 1924 utáni tevékenységét, egészen az emigrációs 

időszakig, amit már csak egy összegző fejezet követ. 

 A dolgozat végén természetesen megtalálható a részletes bibliográfia, valamint számos 

melléklet. Ezek közül különösen fontos József Ágost Habsburg-dinasztián belüli 

leszármazását bemutató ábra, valamint a világháborús katonai teljesítményét világosan és 

egyértelműen összegző táblázatok. Ezeken felül a háborús frontokon zajló események 

áttekintését segítő térképek, továbbá az illusztrációnál sokkal jelentősebb, forrás értékű képek 

– közte néhány saját felvétel szerepel a mellékletek között. 

 

4. Legfontosabb eredmények 

József Ágost életrajza általában. A főherceg biográfiájának (vagy annak legfontosabb 

időszakának) elkészítése önmagában is tudományos eredménynek tekinthető, ugyanis eddig 

nem született róla modern történelmi feldolgozás, sőt még vele kapcsolatos részletkérdésekről 

sem írtak tanulmányokat.  

József főherceg első világháborús katonai pályafutása. Az első világháború 

centenáriumi éveiben komoly társadalmi érdeklődés mutatkozik a világégés kérdései iránt. 

Ennek ellenére magyar nyelven egy-két kivételtől eltekintve még mindig szinte teljesen 

hiányoznak a jelentős parancsnokok életét és háborús pályáját bemutató munkák, pedig más 

országokban (pl. Olaszország) ez koránt sincs így – ily módon tehát egy magas rangú 

parancsnok pályájának bemutatása önmagában is új eredménynek tekinthető. Mindehhez még 

hozzá kell tenni, hogy József főherceg nem egyszerűen a Monarchia hadseregének sikeres 

tábornoka volt, hanem azon kevesek közé tartozott, aki egyfelől a legmagasabb (tábornagy) 

rendfokozatig jutott, másfelől pedig a közvélemény (és persze önmagát is) egyértelműen 

magyarnak tekintett. Világháborús pályája vizsgálatának további jelentőségét adja, hogy 

rendelkezésre áll a főherceg hét kötetes naplója, amely ugyan a hadtörténészek körében ismert 

forrás, de a hét kötetet egyben, egy munka keretében még nem dolgozták fel. Végül pedig 

szintén fontos tényező, hogy a főherceg a világháborús történeti emlékezetbe mélyen beégett 

helyszíneken teljesített szolgálatot, úgy mint a kárpáti orosz front, Doberdó vagy éppen 

Erdély védelme a románok ellen. 

József Ágost katonai előmenetele. A Monarchia tisztikarával foglalkozó szakirodalom 

általában kiemeli, hogy a Habsburg főhercegek a tisztikaron belül külön elbírálást élveztek és 
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sokkal gyorsabban, sokkal magasabbra ívelt karrierjük. A főherceg katonai pályafutásának 

vizsgálata során azonban ezt az álláspontot némileg árnyalni lehet. Tény, hogy polgári vagy 

akár nemesi származású tisztek számára sem volt lehetséges ilyen gyorsan, ilyen kevés 

tanulmány árán ilyen magasra jutni, de nem tartható az a vélekedés sem, miszerint a Habsburg 

főhercegek teljesen érdemtelenül kerültek volna posztjukra. A 19. század elején mindenféle 

tapasztalat nélkül kinevezték őket nagyobb seregtestek élére is, míg a 20. századba lépve még 

a főhercegeknek is végig kellett járniuk a ranglétrát – ha nem is olyan lassan, mint 

„kollégáiknak” – egész alacsony rendfokozatoktól. Másfelől pedig a korabeli nyilvánosság 

előtt a dinasztia tekintélye sem tűrte volna el, hogy egy teljesen alkalmatlan főherceg az óriási 

téttel járó háborúban magas pozíciót töltsön be. A vizsgálat során egyértelműen kiderült, hogy 

József Ágost komolyabb vereséget nem szenvedett el a világháborúban, bár stratégiai áttörés 

sem fűződik a nevéhez. Ugyanakkor Doberdó egy éves védelme komoly teljesítmény volt. 

Mindennek értelmében tehát nem tekinthető érdemtelennek a főherceg előmenetele, még 

akkor is, ha előléptetései kapcsán sokat nyomott is a latban a Habsburg név. Ennek 

alátámasztására elég annyit megjegyezni, hogy József Ferdinánd főherceget a lucki áttörés 

után le is váltották, sőt József Ágost főherceg kapcsán is fölmerült az AOK-nál felmentés 

gondolata 1915-ben, ami ismét csak azt jelzi, hogy a felelősséget nekik is viselniük kellett és 

pusztán családnevük nem volt elég beosztásuk ellátásához. 

József főherceg hadvezetési elvei. A történeti köztudatban erősen rögzült az első 

világháborúban az értelmetlen, mészárszékre emlékeztető állóháború képe, melyben meg-

megújuló hullámokban követték egymást a gyalogsági tömegrohamok, óriási áldozatokat 

jelentve mindkét félnek – sokszor a legcsekélyebb eredmény elérése nélkül. Ezt a képet 

árnyalják jelentős részben József Ágost hadvezetési gondolatait bemutató fejezetek. A 

főherceg egyik fontos felismerése az új, innovatív eszközök, megoldások használata, legyenek 

azok akár a kézigránátos rohamzászlóaljak, vagy éppen a fegyvernemek közötti lehető 

legprecízebb együttműködés. Ezeknek köszönhetően jelentősen csökkenteni lehetett az 

esztelen tömegrohamokkal szemben az áldozatok számát, mi több, a későbbiekben a második 

világháborús hadviselés is ebben az irányban fejlődött tovább. Másrészt József Ágost 

felismerte, hogy a harci szellemet sokkal inkább fönn lehet tartani a katonákra való 

odafigyeléssel, mint az egyszerű spártai szigorral. Ennek keretében igyekezett amennyire 

lehet, élhető körülményeket teremteni katonái számára, másfelől pedig gondja volt rá, hogy 

rendszeresen lássák az első vonalakban, ezzel személyes kapcsolatot is teremtve velük, 

másfelől pedig példát mutatva. A katonák rajongása nem is maradt el, amit jól illusztrál a 

közismert „József apánk” megnevezés. 
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József Ágost szerepe az őszirózsás forradalom és Károlyi-kormány idején. A 

Monarchia bukásával és az őszirózsás forradalom történetével foglalkozó szakirodalom – egy-

két kivételtől eltekintve – nem részletezi József főherceg részvételét az események 

alakulásában, pedig ekkor éppenséggel az egyik főszereplő volt, ráadásul világháborús 

naplójának utolsó kötetében olvashatók is ekkor írt sorai. Ilyen módon tehát eredménynek 

tekinthető az 1918. október-novemberi események főherceg szempontjából történő 

feldolgozása. Külön ki kell térni József Ágost ellentmondásos novemberi magatartására, a 

népköztársaságra letett eskü, illetve állítólagos névváltoztatási ötlete kapcsán. E lépéseit 

később több emlékiratban, sőt a szakirodalomban is meglehetősen negatív színben, cinikusan 

tüntették föl. A kor kontextusába beágyazva (áttekintve az ancien régime más képviselőinek 

eljárását) azonban nem tekinthető kirívónak a főherceg döntése. Továbbá IV. Károly 

egyértelmű felhatalmazását bírva más megítélés alá kell esnie József Ágost visszatetsző 

novemberi magatartásának. 

A budapesti ellenforradalmi központ léte és értékelése. Az ellenforradalommal 

foglalkozó munkák általában két erőközpontot szoktak fölvázolni: a Horthy-fémjelezte 

szegedit és a leginkább Bethlenhez köthető bécsit. Ennek ellenére az ellenforradalmat egy 

puccs formájában jogi értelemben mégis e kettő központtól függetlenül, Budapesten a 

Friedrich-vezette Fehér Ház csoport hajtotta végre. József főherceg naplójából egyértelműen 

kiderült, hogy a csoport már tavasz óta készült a hatalomátvételre, és felvette a kapcsolatot a 

főherceggel, aki még a szegedieket is igyekezett tájékoztatni működésükről. Természetesen, 

mivel a Tanácsköztársaság ellenőrzése alatt álló területen működtek, ezért nyíltan, mint a 

szegediek vagy bécsiek, nem léphettek föl, de a döntő pillanatban (1919. augusztus 6.) mégis 

ők kerültek lépéselőnybe meglepetésszerűen végrehajtott puccsukkal. Ezen felül pedig az új 

rendszer kibontakozásának kiindulópontjául is a budapesti központ vált, amit jól jelez, hogy a 

Clerk által letárgyalt őszi kormányátalakítás is a Friedrich-kormányból indult ki, valamint az 

ősz legfontosabb jogszabályát (az 1920-as választás választójogát) is ők alkották meg. 

Emellett pedig fontos még megjegyezni, hogy József Ágost kormányzósága sem a belpolitikai 

bázis hiánya okán volt igen rövid életű, hanem egyértelmű külpolitikai kényszerek miatt. 

Mindebből kifolyólag tehát indokoltnak látszik a szegedi és bécsi ellenforradalmi 

csoportosulás mellett a budapesti központot is a meghatározó tényezők közé sorolni. 

Horthy 1919-es szerepének átértékelése József Ágost szempontjából. A két 

világháború közötti időszakot tárgyaló szintézisek és monográfiák a korszak kezdetén az 

1919-es félévet általában sommás megjegyzésekkel írják le, kiemelvén, hogy a kaotikus 

helyzetben egyetlen komolyan vehető erőközpontként Horthy és a Nemzeti Hadsereg tűnt fel, 
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amiből egyenesen következik, hogy ő vált a következő korszakszak meghatározó 

személyiségévé. Nagy általánosságban elfogadható ez az álláspont, de a főherceg véleménye 

alapján részleteiben revízióra szorul. Elsőként fontos megjegyezni, hogy világháborús 

flottaparancsnoki tevékenysége ellenére sem volt Horthynak korábban országos ismertsége, 

bár hosszú kormányzósága alatt készült retrospektív munkák igyekeztek szerepét 

visszamenőlegesen kidomborítani. Ilyen szempontból a szárazföldi haderő parancsnokai, így 

József főherceg sokkal közismertebbek és népszerűbbek voltak. Függetlenül attól, hogy 

Ferenc József szárnysegédjeként is szolgált, a későbbi kormányzónak semmiféle politikai 

tapasztalata nem volt és református köznemesként nem volt beágyazott a korábbi 

arisztokratikus magyar politikai vezető rétegbe. József főherceg többször rámutatott, hogy 

meglehetősen kétes kérdés, hogy flottaparancsnoki tapasztalatait vajon milyen mértékben 

tudta kamatoztatni a Nemzeti Hadsereg, mint szárazföldi haderő élén. Nem teljesen igaz az az 

álláspont sem, hogy Horthy hadereje volt az egyetlen fegyveres erő az országban, hiszen 1919 

nyarán kezdetben még nagyobb létszámú serege volt Lehár Antalnak Feldbachban, az ország 

nyugati határán. Az viszont jól látható, hogy Horthy igen céltudatosan tette meg lépéseit a 

kormányzói tisztség elérésére, elég csak a bomló félben lévő szegedi kormánytól való taktikus 

különválását, az angol diplomatákkal (Clerk, Hohler) és az antanttal szemben tanúsított 

rugalmas és együttműködő magatartását, vagy éppen a népszerűsítése érdekében kifejtett 

komoly propagandát említeni. Ide tartozik, hogy nem helytálló az a megállapítás sem, 

miszerint 1920. január-februárban Horthy volt az egyetlen szóba jöhető kormányzó-jelölt. 

Mind Apponyi megválasztását, mind pedig József főherceg jelölését is sokan támogatták, de a 

Nemzeti Hadsereg egyértelmű nyomása, a komoly Horthy-párti propaganda és nem utolsó 

sorban a részben Horthy által sugalmazott Habsburgokat kirekesztő antant állásfoglalás végül 

egyértelművé tette, hogy nem tanácsos más jelöltet állítani. Jól jelzi a visszás helyzetet, hogy 

Apponyi még úgy is kapott néhány szavazatot, hogy visszautasította jelölését. Szintén e 

kérdéshez tartozik, hogy József Ágost, mint az uralkodócsalád tagja, tábornagy, rövid ideig 

homo regius és kormányzó valóban nagyon jó ajánlólevéllel bírt a kormányzói vagy nádori 

tisztséghez. Így nem véletlen, hogy a kormányzó és a főherceg között az egész korszak 

folyamán komoly ellentét feszült, melynek köszönhetően Horthy minden komolyabb katonai 

vagy politikai szerepvállalásból kiszorította József Ágostot, aki viszont folyamatosan készen 

állt arra, hogy riválisa bukása esetén a helyébe lépjen. 

A királykérdés József főherceg szempontjából. A korabeli visszaemlékezések és a sajtó 

rendszeresen az első számú király-jelöltként említették József Ágostot IV. Károly és Ottó 

után. A kérdés azonban ennél jóval összetettebb. A rendelkezésre álló direkt – József 
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főhercegtől származó – források nem igazolják, hogy nyílt, határozott trónigénnyel föllépett 

volna a legitim királlyal szemben. Leginkább valamilyen régensi (kormányzó/nádor) szerepet 

képzelt el magának addig, amíg IV. Károly vissza nem térhet. A helyzet viszont jelentősen 

megváltozott az uralkodó két visszatérési kísérlete, a trónfosztás után és Károly halála után. 

Innentől kezdve József Ágost nyitottnak tekintette a trón kérdését és sem a Pragmatica 

Sanctio, sem pedig a családi törvény érvényességét nem fogadta el. Sőt naplójában is leírta, 

hogy abban az esetben, ha a nemzetközi feltételek úgy alakulnának és az ország az ő személye 

mellett döntene, akkor semmiképpen sem hárítaná el magától a koronát. 

József Ágost népszerűségének jelensége. Formálisan József főherceg 1919. augusztus 

23-án viselt utoljára komoly döntéshozó hatalommal járó tisztséget. A későbbiekben, bár neve 

rendszeresen fölmerült király-jelöltként, és később felsőházi tag, valamint az MTA elnöke is 

lett, mégis gyakorlati értelemben vett komolyabb hatalommal nem bírt, sokkal inkább csak 

reprezentatív jellegű feladatokat látott el. Ennek ellenére, mai szemmel nézve szinte 

megmagyarázhatatlanul népszerű maradt, minden társadalmi esemény kötelező vendége volt, 

az újságok mindig első helyen számoltak be nyilvános megjelenéseiről, sőt az új 

miniszterelnökök és a nagykövetek a kormányzó után rögtön nála tettek bemutatkozó 

látogatást. Ez a jelenség érdekes következménye a Horthy-korszak neobarokk társadalmának, 

ahol a főhercegi rang továbbra is olyan tekintélyt adott viselőjének, mint ami 1945 után 

jószerivel ismeretlenné vált. Másfelől a népszerűségnek szintén fontos összetevője volt a 

főherceg bensőséges, figyelmes és szeretetteljes kapcsolata katonáival, aminek következtében 

még a háború után sok évvel is igen odaadóan ragaszkodtak személyéhez. Nem utolsó sorban 

pedig a magyar közvélemény számára régtől komoly hiányérzetet jelentett, hogy idegen 

dinasztia ült az ország trónján, mely nem is sűrűn járt Magyarországon. Ezek után szintén 

komoly népszerűséget hozott József Ágostnak, hogy Habsburg létére nem csak 

anyanyelveként beszélt magyarul, hanem személyében végre a magyarok is kaphattak egy 

„nemzeti főherceget”. 
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