
 115

G yö rgy  L á s z l ó

Az 1871-es cseh államjogi reformkísérlet  
és a magyar politika

A magyar történe�udományban – kevés kivételtől eltekintve – általánosan 
elfogado�, hogy az 1871-es reformkísérlet során a Cseh Királyság politikusai 
arra törekedtek, hogy a dualista Habsburg Monarchiát egy háromközpontú 
államszövetséggé alakítsák át. A másik közismert vélekedés Andrássy Gyula 
személyéhez kötődik. Közel másfél százada öröklődik az az álláspont a ma-
gyar és cseh szakirodalomban, hogy a Hohenwart osztrák miniszterelnök 
nevével fémjelze� kiegyezési kísérlet bukása a magyar miniszterelnök hatá-
rozo� bécsi fellépésének volt a következménye. Jelen írással arra próbálunk 
rámutatni, hogy az előbbi megállapítás egyáltalán nem, az utóbbi pedig csak 
részben állja meg a helyét.

A Fundamentális cikkelyek

Mint ismeretes, az 1867-es év nem hozta meg Csehország számára állami 
jogainak elismerését. Az osztrák-magyar kiegyezés értelmében a Cseh Koro-
na Országai a Monarchia ciszlajtán felének részei maradtak, s a várakozások-
kal ellentétben nem ismerték el őket önálló politikai tényezőként.

Az új helyzet határozo�an szembefordíto�a a cseheket a dualista beren-
dezkedéssel: 1868-ban passzív ellenállást hirde�ek, melynek egyik legszem-
betűnőbb következménye az le�, hogy képviselőik nem jelentek meg a 
Reichsrathban. A császárt komolyan aggaszto�a ez az állapot, ezért 1870/71-
ben kísérletet te� egy kompromisszumos megoldás megteremtésére. Ebből 
a megfontolásból 1871. február 7-én új kormányt neveze� ki. A Hohenwart 
gróf veze�e kabinet fő feladata egy osztrák-cseh megegyezés létrehozása volt.

Ferenc József 1871. szeptember 12-én leiratot küldö� a nyáron összeült 
cseh tartományi gyűlésnek, melyben kilátásba helyezte az államjogi reformo-
kat, s kérte az országgyűlést, hogy dolgozzon ki egy erre vonatkozó tervezetet. 
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Egy hónappal később, október 10-én elkészült a válaszfelirat, az úgyneveze� 
alapcikkelyek (Fundamentální články/Fundamental Artikel).

A dokumentum részletes ismertetése meghaladja ezen írás terjedelmi ke-
reteit, főbb vonalait azonban érdemes á�ekinteni. A 18 pontból álló tervezet 
két fő egységre bontható: az első nyolc cikkely az 1867: XII. törvénycikk el-
ismeréséről szól, a maradék tíz pedig azokat a cseh tartománygyűlés által ja-
vasolt reformokat tartalmazza, melyek a lényegi változtatásokat hozták volna 
az Osztrák-Magyar Monarchia közjogi berendezkedésében.1 Az első részből 
egy pontot kell mindenképp kiemelni, mégpedig az osztrák-magyar delegá-
cióra vonatkozó 4. cikkelyt. Ennek egyik fontos változtatása az 1867-ben 
elfogado� rendszerhez képest az volt, hogy ezentúl nem a ciszlajtán képvi-
selőház választaná a delegátusok tagjait, hanem közvetlen módon az egyes 
tartománygyűlések. A másik, kizárólag a cseh tartományokra vonatkozó újí-
tás szerint pedig a Morvaországot, illetve a Sziléziát képviselő küldö�eket is 
a cseh tartománygyűlés választaná meg.2 Ez utóbbi pontban, ha nem is egyér-
telműen és határozo�an, de felismerhető a Cseh Korona Országainak egysé-
gére irányuló törekvés.3

Az osztrák-magyar kiegyezési törvényeket elismerő, illetve több esetben 
szó szerint átvevő pontok utáni cikkelyek már a Cseh Királyság illetve a töb-
bi ciszlajtán tartomány közö�i kapcsolatra fókuszálnak. A 9. cikkelyben le-
szögezik, hogy az összes olyan ügy, melyet nem nyilváníto�ak közösnek, a 
cseh törvényhozás, illetve tartományi kormányzat hatáskörébe tartozik. 
Emelle� azonban elismerik, hogy vannak az összbirodalmi közös ügyeken 
kívül is olyan tárgyak, melyeket a Monarchia osztrák felében közösen kell 
kezelni. A 11. cikkely szerint ezek közé tartoznának a kereskedelmet és az 
ipart, a pénzverést, a különböző távközlési és közlekedési eszközöket, bizo-
nyos hadügyi szabályozásokat, az államadósságot és az állampolgárságot ille-
tő kérdések. Az ezen ügyekre vonatkozó szabályozás tekintetében a Cseh 
Királyság hajlandó le� volna lemondani a 9. cikkely szerint neki járó törvény-
hozási jogáról, s e közös ciszlajtán ügyeket egy másik intézmény hatáskörébe 
utalni. Ez az alapcikkelyek 12. pontja szerint az egyes tartományi gyűlések 

1  A Fundamentális cikkelyek eredeti szövegét lásd: Vácslav Řezníček: Velký Čech. Život, půso-
bení a význam Fr. Palackého, otce národa. Praha 1897, 307-314.
2  A 60 tagból álló ciszlajtán delegációból a cseh tartományokra eredetileg 15 fő juto� (10 
Csehországra, 4 Morvaországra és 1 Sziléziára).
3  Řezníček: Id. mű, 308.
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által választandó delegátusok kongresszusa le� volna, csakis a fentebb említe� 
tárgyakra korlátozódó hatáskörrel. A tervezet ugyan nem mondja ki egyér-
telműen, de lényegében ez válto�a volna fel a Birodalmi Tanács képviselőhá-
zát. Ezen kívül létrehoztak volna még egy külön minisztériumot, mely a 11. 
cikkelyben felsorolt tárgyak igazgatását végezné.4

A 17. pontban egy másik közös ausztriai testület létrehozására is javaslatot 
te�ek. Az elképzelés szerint ez le� volna a szenátus, mely a gyakorlatban az 
ausztriai felsőház, az urak háza helyébe lépe� volna. A cikkely szerint a szen-
átus egyrészt örökös tagokból, másrészt az uralkodó által élethosszig kineve-
ze� tartományi képviselőkből állna össze, s hatásköre olyan ügyekre terjedne 
ki, melyek tárgyalására a többi képviselőtestület nem alkalmas.5

Mindezek után érdemes visszatérni a bevezetőben felvete� megállapítás-
hoz. Hogyan, s milyen irányban változta�ak volna a közjogi berendezkedésen 
a cseh elképzelések? A dualista monarchia tényleg átalakult volna egy hármas 
szerkezetű állammá?

Az utóbbi kérdésre a Fundamentális cikkelyek alapján egyértelműen nem-
leges választ kell adnunk. Erre talán a legkézenfekvőbb bizonyíték az első 
nyolc pont, melyben lényegében átveszik az 1867-es kiegyezési törvények 
főbb megállapításait. A trializmus, vagyis hármas államszövetség megvalósí-
tása és a dualista szerkezet megtartása egyszerre nehezen elképzelhető. Az 
alapcikkelyek 12. és 13. pontjai szintén meggyőző ellenérvet nyújtanak a tri-
alista elgondolással szemben. Ezekben ugyanis elismerték, hogy a 11. cik-
kelyben felsorolt tárgyakban nem illetékes a cseh tartománygyűlés, s hogy 
azokat egy közös ciszlajtán törvényhozás, illetve minisztérium kezeli. A ma-
gyar országgyűlés és a magyar kormány ezzel szemben a Pragmatica Sanctió-
ból nem levezethető, de közös egyetértéssel kezelendő ügyekben önállóan 
lépe� fel, s tárgyalt az illetékes lajtán-túli szervekkel. Egyszerűbben szólva 
Csehország közvete� módon, a delegátusok kongresszusa illetve a közös cisz-
lajtán minisztérium útján tudo� volna beleszólni ezekbe a kérdésekbe, Ma-
gyarország pedig közvetlenül, a saját törvényhozó illetve végrehajtó szervein 
keresztül. Az a felvetés tehát, hogy a Cseh Királyság a Fundamentális cikke-
lyekben foglaltak megvalósulása esetén hozzájuthato� volna egy olyan szin-
tű különálláshoz, illetve azokhoz kiváltságokhoz, melyekkel Magyarország 
rendelkeze�, egyáltalán nem állja meg a helyét.

4  Uo., 310–312.
5  Uo., 314.
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Jogosan merülhet fel azonban az az ellenvetés, hogyha a kiegyezési terve-
zet szövegéből nem vezethető le a birodalom trialista átalakításra való törek-
vés, akkor az miért annyira elterjedt a hazai szakirodalomban,6 továbbá, hogy 
mi az eredete ennek az elképzelésnek. Erre a kérdésre nem könnyű választ 
adni, hiszen nem tudhatjuk pontosan, hogy az egyes szerzők mi alapján ju-
to�ak el a következtetéseikig. Néhány dolgot viszont érdemes e tekintetben 
�gyelembe venni.

Az egykorú magyar kritikák egyik legmarkánsabb érve a reformkísérlet 
ellen az volt, hogy a Fundamentális cikkelyek 6. pontja csak 1877-ig fogadta 
el érvényesnek a kvóta arányait, illetve a kereskedelmi- és vámszerződést.7 Ez 
az alapcikkelyeket elutasítók olvasatában azt jelente�e, hogy a magyar or-
szággyűlésnek 1878-tól már két másik féllel kell majd egyezkednie ezen 
ügyekben – egy „maradék ciszlajtán” országgyűléssel, illetve a Cseh Királyság 
törvényhozásával –, így az 1867-ben megalkoto� duális monarchia hármas 
tagolódásúvá válna. Elképzelhető, hogy ez a téves – elsősorban kormánypár-
ti politikusok és újságírók által terjeszte� – feltételezés a három egyenrangú 
birodalomrészről öröklődö� át a későbbi történeti irodalomba. A másik meg-
tévesztő pont a Fundamentális cikkelyek 4. pontjának első megállapítása  
lehete�: „A delegációba a Cseh Királyság tartománygyűlése tagjai közül 15 
küldö�et és 8 pó�agot választ.” Ez ugyanis azt a látszatot keltheti, hogy a 
Monarchia delegációit ezentúl már három testület választja meg: a magyar 
országgyűlés, a cseh tartománygyűlés és a történelmi cseh tartományok nél-
küli Ausztria. Ilyesmiről azonban nem le� volna szó. A tervezet ugyan tény-
legesen nem említi, de a ciszlajtán delegáció a reformok után az egyes tarto-
mánygyűlések által megválaszto� képviselőkből állt volna össze, nem pedig 
a cseh tartománygyűlés választo�a 15, illetve az osztrák törvényhozás által 
küldö� 45 főből.

A következő fogalom, ami történeti irodalomban többször felbukkan, s 
amit érdemes röviden megvizsgálni, a szubdualizmus.8 Ez az értelmezés vi-

6  Lásd például Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. I. Magyar Tudományos 
Akadémia, Budapest 1910, 697., vagy Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és 
Délkelet Európában a 19. és 20. században. Napvilág, Budapest 1998, 130.
7  Řezníček: Id. mű, 310.
8  Lásd például Zachar József: Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és a politikai hatalom 
1861–1881. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981, 153., vagy Mészáros Andor: A cseh elem a magyar 
polgárosodásban. Szent István Társulat, Budapest – Piliscsaba – Esztergom 2011, 25.
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szont szintén problémás, amennyiben a Fundamentális cikkelyekben foglal-
takat tekintjük kiinduló alapnak, ugyanis azt feltételezi, hogy a birodalom 
osztrák felében semmi egyéb nem történt volna, csak az, hogy Csehország a 
korábbihoz képest egy szélesebb körű önállóságot kap. A kiegyezési tervezet 
szövegéből azonban egyáltalán nem ez derül ki. A ciszlajtán birodalomfél a 
reformok következtében gyökeresen átalakult volna, s a változások nemcsak 
a Cseh Királyságot érinte�ék, hanem az összes lajtán-túli tartományt. A ter-
vezet megszünte�e a Birodalmi Tanácsot, és helye�e a közös osztrák ügyek-
ben illetékes delegátusok kongresszusát hozta létre, így minden olyan kérdés, 
melyet az alapcikkelyekben nem nyilváníto�ak közösnek (sem összbirodalmi 
tekintetben, sem Ciszlajtániában), az ado� tartomány törvényhozásának ha-
táskörébe került volna. Igaz ugyan, hogy a kiegyezési tervezet ezt csak a Cseh 
Királyság országgyűlésére vonatkoztatja, azonban abból a rendszerből, melyet 
ebben a dokumentumban felvázolnak, ez egyenesen következe�.

A harmadik értelmezési lehetőség a föderalizmus, mely véleményünk sze-
rint a legalkalmasabb a Hohenwart-kísérlet leírására. Az alapcikkelyek a Mo-
narchia osztrák részét lényegében egy szövetségi állammá alakíto�ák volna, 
néhány korábban létező elemet meghagyva a rendszerben (például az ural-
kodó személyét).

Nem szabad azonban azt sem elfelejteni, hogy az Osztrák-Magyar Monar-
chia állami struktúráját tekintve már eleve államszövetségként, lényegében 
egyfajta föderációként (reálunióként) működö�. Az uniós szint tehát jelen 
esetben két elemből tevődö� volna össze. Egyrészt léteze� az összbirodalmi 
unió, mely rendelkeze� a nemzetközi jogalanyisággal – hiszen az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia egységes államként jelent meg a diplomáciában, illetve volt 
közös hadereje –, s melynek létét a cseh tervezet nem kérdőjelezte meg; a 
másik szint pedig a ciszlajtán unió, mely azokban az ügyekben le� volna kom-
petens, melyeket az alapcikkelyek 11. pontjában rögzíte�ek. Ha a terveze� 
új ciszlajtán berendezkedést tekintjük, akkor láthatjuk, hogy megvalósult 
volna föderatív rendszerek egyik legfontosabb eleme, a szuverenitás-megosz-
tás. A közös ügyektől eltekintve minden más kérdés a cseh tartománygyűlés 
– vagy tágabban értelmezve az osztrák tartományok – hatáskörébe került 
volna, egyes tárgyak pedig a közös intézmények illetékességébe. A tartomá-
nyok a törvényhozás melle� rendelkeztek volna saját kormánnyal is. A szená-
tus révén pedig végső soron létrejö� volna a tagállami képviselet is a közös 
döntéshozatalban. Ehhez azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a 
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felvázolt rendszerben még mindig elég nagy súllyal volt jelen az uralkodó (aki 
korábbi jogköreiből nem is veszíte� volna), s ő ado� esetben akár az alkot-
mányos garanciákat is felülírha�a.

Lónyay és Andrássy szerepe a reformok megbuktatásában

Ahogy a bevezetőben utaltunk rá, a csehek kiegyezési kísérletének bukásáért 
a szakirodalom a magyar politikusok közül Andrássy Gyulát teszi felelőssé. 
Ez az értelmezés azonban némi pontosításra, árnyalásra szorul, ezért a követ-
kező fejezetben arra teszünk kísérletet – Lónyay Menyhért eddig kiadatlan 
naplójának9 segítségével –, hogy egy másik szemszögből is bemutassuk az 
1871 októberében lezajlo� eseményeket, új megvilágításba helyezve ezzel a 
Monarchia közös pénzügyminiszterének szerepét.

Az alapcikkelyek körüli politikai csatározások már a dokumentum meg-
jelenése után néhány nappal elkezdődtek. Ferenc József október 14-én érke-
ze� vissza Bécsbe, s még aznap audiencián fogadta Beustot. A kancellár vél-
hetően az október 13-án írt memorandumát adta elő szóban az uralkodónak, 
melyben kifejte�e, hogy a Hohenwart által képviselt szlávbarát irány és a 
német orientációjú külpolitika nem egyeztethetők össze. A cseh követelések 
hatására akár a galíciai lengyelek is hasonló igényekkel állhatnak elő, s ez vég-
zetes kon
iktushoz vezethetne Oroszországgal.10

A császár október 16-án délelő� Lónyay Menyhér�el is találkozo�, aki 
részletesen kifejte�e elő�e az összes magyar kritikát a cseh tervezetről.11 
A megbeszélgetését Lónyay részletesen feljegyezte a naplójába, melyből ki-
derül, hogy Ferenc József már jóval a döntő tanácskozások és Andrássy meg-
hallgatása elő� részletesen ismerte a kiegyezést ellenzők álláspontját, s hogy 
azok az ellenérvek, melyeket a magyar miniszterelnök a következő napokban 

  9  A terjedelmes politikai naplónak eddig mindössze az 1847/48-as, az 1875-ös, illetve az 
1860/61-es évekre vonatkozó részei jelentek meg nyomtatásban.
10  Somogyi Éva: Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában. (A közös minisz-
tertanács, 1867–1906). História, MTA Történe�udományi Intézete, Budapest 1996, 165–166.
11  A pénzügyminiszter előadásában elsősorban a delegációk, a pénzügy, a nemzetiségi (német) 
probléma és a külpolitika, valamint az urak házának kérdéseire fókuszált. (Lónyay Menyhért 
naplója. MNL OL Filmtár, 37156. sz. doboz. 1871. október 16.)
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előado� az uralkodó elő�, lényegében mind a közös pénzügyminisztertől 
származtak.

A megbeszélés végén a császár utasíto�a Lónyayt, hogy a közös minisz-
tertanácsban folytassák a kérdés megvitatását, amely még aznap délután 
össze ült a Ballhausplatzon. A tanácskozáson a három közös miniszter és a 
külügyminisztérium két osztályfőnöke (Orczy Béla és Leopold Hofmann) 
ve�ek részt. Beust és Lónyai melle� Kuhn (közös) hadügyminiszter is fel-
szólalt, aki a cseh követeléseket a katonai törvényhozás szempontjából érté-
kelte; szerinte „a hadsereg egysége elvileg érintetlen marad, a szellemi közös-
ség mégis lazulni fog, sőt egyenesen kérdésessé válik.”12

Andrássy október 16-án érkeze� Bécsbe, s még aznap este Beusthoz ment 
tárgyalni. Ezt megelőzően viszont a Grand Hotelben lezajlo� egy másik, nem 
hivatalos találkozó Lónyay, Orczy, Wenckheim és Andrássy közt, melyről még 
Wertheimer Ede – egyébként igen részletes – Andrássy-monográ�ája sem 
számol be.13 Szerencsére azonban Lónyay egy rövid naplóbejegyzésben meg-
emlékeze� róla, s ez Andrássy Gyula szerepét egészen új megvilágításba he-
lyezi. Kiderül belőle ugyanis, hogy a miniszterelnök eredetileg egyáltalán nem 
akart a cseh válságba beavatkozni. Úgy gondolta, hogy ezen az ügyön csak 
veszíthet: ha támogatja Hohenwart politikáját, akkor a németek, ha nem, 
akkor pedig a csehek fognak neheztelni rá. Lónyay azonban győzködni kezd-
te: „(…) �gyelmezte�em, hogy mint magyar miniszterelnöknek, kivált mi-
után Őfelsége felhiva�a, igen érdekében áll ily lényeges, és az alkotmányos 
viszonyokba mélyen bevágó ügyekbe befolyni.” A leírásból világossá válik az 
is, hogy Andrássy Bécsbe érkezése idején még egyáltalán nem volt tisztában 
azzal, hogy közjogi szempontból mi is a probléma a Fundamentális cikke-
lyekkel. Még vitába is szállt a pénzügyminiszterrel, mondván, hogy a cseh 
tervezet nem ütközik az 1867: XII. törvénycikkel.

Lónyay az október 16-ára vonatkozó leírását azzal zárja, hogy „majd hol-
nap el fogom neki mondani, melyek azok a pontok”, melyek a közösügyi tör-
vénnyel nem egyeztethetők össze.14 Másnap, október 17-én délelő� az ural-

12  Somogyi Éva: A dualizmus és a föderalizmus választóvonalán 1871 októberében. In: Tör-
ténelmi Szemle 2010/4. 539. p.
13  Ennek oka talán az, hogy a Wertheimer által alapvető forrásként használt Orczy Béla nem 
hagyo� az eseményről feljegyzést a naplójában. (Orczy levelei és a naplója azóta sajnos – vélhe-
tően a második világháború ala� – elvesztek.)
14  Lónyay, MNL OL 37156. 1871. október 16.
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kodó kihallgatáson fogadta Andrássyt. A korábbi szakirodalom állításaival 
ellentétben ezen a megbeszélésen egyáltalán nem ese� szó a cseh kérdésről; 
Andrássy az október első napjaiban lezajlo� határőrvidéki (ogulini) felkelés 
részleteiről számolt be. A miniszterelnök tehát ekkor még nem vete�e be 
„tekintélyének egész súlyát”, ahogy azt Wertheimer állítja,15 valószínűleg azért, 
mert még ekkor sem volt teljesen tisztában azzal, hogy milyen ellenérveket 
is lehetne felhozni az alapcikkelyekkel szemben. Lónyay visszaemlékezése 
szerint „midőn Andrássy először volt a Felségnél, a dolog lényegére nézve 
még nem volt elhatározva, minő utat kövessen, sőt még reggel velem vitatko-
zo�, hogy a fundamental artikulusok a magyar kiegyezéssel és törvényekkel 
nem ellenkeznek.”16

Miután Andrássy 12 óra tájban kijö� az uralkodótól, a három közös mi-
niszterrel együ� egy rövid találkozón ve� részt, melyen az október 16-ai kö-
zös minisztertanács által jóváhagyo� javaslatot beszélték meg. Lónyay e ta-
lálkozó kapcsán jegyzi meg, hogy ekkor nyílt először alkalma Andrássyval 
részletesen beszélni az alapcikkelyek és a magyar kiegyezési törvény kapcso-
latáról. „Én neki egyenként megmagyaráztam a pontokat, melyek összeütkö-
zésben vannak; teljesen elfogadta a mi álláspontunkat, és ez alkalommal fel-
kért, hogy neki egy törvénykönyvet német fordításban szerezzek, ugyanolyat, 
mely nálam volt, s jegyezzem ki az egyes paragrafusokat, s húzzam alá a kü-
lönös fontosságú szavakat.”17

A napló tanúsága szerint tehát az eleinte vonakodó miniszterelnököt ekkor 
sikerült meggyőzni arról, hogy a Hohenwart által képviselt irány Magyaror-
szág számára nem elfogadható, s rábírni arra, hogy befolyását felhasználva 
foglaljon állást a cseh kiegyezéssel szemben. A fentebb idéze� naplórészle-
tekből látha�uk továbbá, hogy ebben Lónyay döntő szerepet játszo�.

Ferenc József viszont továbbra is feltétlenül szere�e volna, hogy megegye-
zés szülessen a két fél közö�, ezért október 18-ára magához rendelte a két 
miniszterelnököt, hogy fejtsék ki elő�e nézeteiket. Andrássy – aki vélhetően 
a Lónyay által megjegyzetelt törvényszövegekkel lépe� a császár elé – lénye-
gében a pénzügyminiszter által már felvete� problémákat sorolta el Ferenc 
Józsefnek, de elhangzo� számos eredeti gondolat is, melyek döntően nem 
közjogi fejtegetések voltak. Andrássy leginkább az uralkodó érzelmeire pró-

15  Wertheimer. Id. mű, 719.
16  Lónyay, MNL OL 37156. 1871. október 17.
17  Uo.
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bált erős hatást gyakorolni, s nem a törvénycikkek elemzésére fekte�e a fő 
hangsúlyt. Az egyik megjegyzésében például kilátásba helyeze� egy Monar-
chián belüli fegyveres kon
iktust is, abban az esetben, ha megvalósulnak a 
cseh követelések.18 Másnap a közös miniszterek és Andrássy a Hohenwart 
által ajánlo� leira�ervezetet vita�ák meg – mely alapjában véve elfogadta a 
cseh kívánalmakat, s egy másik dokumentumot formuláztak, melyben az ere-
deti (1867 utáni) közjogi állapotok fenntartását javasolták.

Arról, hogy Ferenc József melyiket küldje el a cseh országgyűlésnek, az 
október 20-ai minisztertanács volt hivato� dönteni. (Érdemes megemlíteni, 
hogy ez nem egy kibővíte� közös minisztertanács volt, hanem egy osztrák 
minisztertanács, melyre meghívták a közös minisztereket, a király személye 
körüli minisztert, és a magyar miniszterelnököt. Somogyi Éva mutato� rá 
arra, hogy a konferencia jegyzőkönyvét nem Beust, hanem Hohenwart írta 
alá, s hogy azt nem a birodalmi kancellária egyik tisztviselője veze�e, mint 
máskor, hanem az osztrák miniszterelnökség egyik hivatalnoka.19) A tanács-
kozáson a magyar álláspontot Andrássy képviselte; előadása a visszaemléke-
zések szerint rendkívül határozo� és meggyőző volt. Lónyay a naplójában a 
magyar szereplésről azt jegyezte fel, hogy „az általános benyomás ezen mi-
nisztertanácsról az volt, hogy mi a magunk nézete melle� igen határozo�an 
szóltunk, az ellenfél alig volt képes magát védelmezni”.20

A kiegyezést ellenzők észrevételeiről általánosságban elmondható, hogy 
a korábbi napokhoz képest nem változtak semmit, alapvetően ugyanazok az 
ellenérvek hangzo�ak el, mint az előző minisztertanácsokon és az egyéb 
– nem hivatalos – találkozókon.21 A várakozásokkal ellentétben azonban vég-
leges határozat ekkor még nem születe�.

A döntő tanácskozásra október 22-én került sor, mely nem egy szabályos 
miniszteri konferencia volt, hanem egy informális megbeszélés az uralkodó, 
a két közös miniszter (Kuhn már nem tartózkodo� Bécsben) és Andrássy 
közö�. Ferenc József kifejeze� kérésére jegyzőkönyvet sem veze�ek róla, 
így az o� elhangzo�ak csakis Lónyay naplójából ismerhetőek meg. A császár 

18  Az október 18-i kihallgatásra vonatkozóan ld. Lónyay, MNL OL 37156. és Wertheimer: Id. 
mű, 720–722.
19  Somogyi: Kormányzati rendszer… Id. mű, 167–168.
20  Lónyay, MNL OL 37156. 1871. október 20.
21  Uo., és Wertheimer: Id. mű, 723–733.
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ekkor már nem a magyar ellenérvekre volt kíváncsi, mindössze annyit kér-
deze�, mi várható akkor, ha mégis Hohenwart javaslatát fogadja el.

Andrássy válaszában két lényeges következményt említe�. Az egyik, hogy 
a cseh követelések hatására Magyarországon a nemzetiségek szeparatista tö-
rekvésekkel fognak előállni, s esetleg a határőrvidéki felkeléshez hasonló za-
vargások is előfordulhatnak, a másik pedig, hogy ebben az esetben kénytelen 
volna lemondani. Lónyay nyilatkozatát érdemes szó szerint idézni, mivel 
vélhetően ez volt az utolsó, s talán az egyik legfontosabb érv, ami végleg el-
döntö�e a kérdést: „Ha az egyenes következményeit vesszük a rescriptum 
fele�i határozatnak, kötelességem e tekintetben megemlíteni, hogy megin-
ga�atván azon alap melyen a közös minisztérium áll, hasonlót kellene csele-
kednünk, mint amit gróf Andrássy te�, t.i. mi is kényszerülve volnánk oda-
hagyni állásunkat. Ez ugyan komoly aggodalomra még nem adna okot, 
azonban kötelességem még azon nézetemet is nyilvánítani, miszerint, ha 
Andrássy oly komolyan tekinti a Hohenwart által terveze� rescriptum kiadá-
sát, hogy azoknak folytán a miniszterelnökségről lemondani kíván, amint én 
a körülményeket ismerem, azon pártból, melyhez mi tartozunk, nem lesz 
senki, ki ily körülmények közt utána a minisztérium alakítását magára vállal-
ni merné.”22 A pénzügyminiszter ezen megjegyzése mindenképpen újszerű 
volt a korábbiakkal összehasonlítva, i� ugyanis már azt mondja, hogy Bécs-
nek a Prágával való kiegyezésért cserébe nemcsak egyes magyar politikusokat, 
s a közös minisztereket kellene feláldoznia, hanem az 1867 óta fennálló oszt-
rák-magyar kiegyezést is.

Ferenc József ezen a ponton szakíto�a félbe a megbeszélést, s a ciszlajtán 
minisztertanács ülésére ment, ahol bejelente�e, hogy a cseh követeléseket el 
fogja utasítani.23 Hohenwart a biztos kudarc tudatában október 25-én beadta 
a lemondását, amit a császár néhány nappal később el is fogado�, s október 
30-án Ludwig von Holzgethan báró vezetésével egy átmeneti kormányt ne-
veze� ki. Az ideiglenes kormányfő által ellenjegyze� elutasító császári leiratot 
november 4-én terjeszte�ék a cseh tartománygyűlés elé.

22  Lónyay, MNL OL 37156. 1871. október 22.
23  Uo., ill. Somogyi: A dualizmus… Id. mű, 546.


