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Ferenc József 1910-es látogatása  
Bosznia-Hercegovinában

Idestova 110 éve, 1910. május végén látogatott Ferenc József osztrák császár és magyar 
király a Monarchia legújabb tartományába, a frissen annektált Bosznia-Hercegovinába. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia a berlini kongresszus határozata értelmében 1878-ban 
megszállta/okkupálta Bosznia-Hercegovinát. A megszállás nem ment áldozatok nélkül, 
s 1881-ben egy lázadásra is sor került, melyet levertek, s utána Kállay Béni (Benjámin) 
közös pénzügyminiszter – aki az új tartomány kormányzója is volt egyben – 1882–1903 
között megindította Bosznia és Hercegovina polgári és gazdasági fejlődését és kiegye-
zett az ország muszlim vezetőivel. Ebben a legfontosabb az a lépés volt, hogy a vakufok1 
fennmaradhattak és a kmetek2 felett a muszlim földesurak (a bejek/bégek) fennhatósága 
is megmaradt, földbirtokaikat megőrizhették. Nemzetteremtési kísérletét pedig a musz-
limokra alapozta. Kállay az országrész fejlődését elindította – első lépéseihez tartozott 
az, hogy a három legnagyobb vallást (a római katolikus, az ortodox keresztény és az 
iszlám) egyenjogúsította –, és ez a muszlimok további sorsára nagy befolyással bírt. 
Kállay a muszlim bosnyák és a katolikus horvát entitás politikai pozícióját kívánta 
erősíteni. A muszlimok álltak az akkori Bosznia társadalmi hierarchia csúcsán. Sokan 
földbirtokosok, tehetős kereskedők, iparosok, vallási vezetők voltak. S őket a szegé-
nyebb muszlim társadalmi réteggel összekötötte a közös hit. Kállay a Balkánt bejárva és 
megismerve tudta, hogy a szerbek Oroszországtól kaphatják a legtöbb támogatást, mint 
az ortodoxok legfőbb patrónusától.3 Boszniában egyik népelem sem volt többségben, s 
így a horvátok és a szerbek is nemzetegyesítési kísérleteikhez a muszlimokat szerették 
volna megnyerni. Ezt felismerte a tartomány új kormányzója is. Magyar mintára önkor-
mányzatokat hozott létre a boszniai városok, települések számára.4 A muszlim földbirto-
kos elem megőrizhette földbirtokait, mint ahogy a vakufok is, s ezért hálásak is voltak 
a Monarchia kormányzatának. A tartományra 1882-ben új hadügyi törvényt terjesztet-
tek ki. Ebben igyekeztek mindenben megfelelni a muszlim katonák vallási igényeinek, 
mely egyedülálló volt az akkori olyan nem iszlám államokban, amelyeknek szolgáltak 
muszlim vallású katonák is (pl. Anglia, Franciaország, Németország és Oroszország.). 
Az Osztrák–Magyar Monarchián belül – így különös tekintettel Bosznia-Hercegovinára 
is – a maximális vallási és egyházi tolerancia volt a jellemző. Külön figyelemre méltó, 
hogy ebben az országrészben a már bevett és elismert vallások mellett az iszlám vallást 
is pártfogolták, s ez megmutatkozik a medreszék5, vakufok, s más muszlim vallási in-
tézmények állami támogatásában.6 Kállay előtt a bosnyákok a római eredetű faekével 
szántottak, ő pedig mezőgazdasági gépekkel szeretett volna intenzív fejlődést, gyors si-
kereket elérni. Ha akadt vidék, ahol életképes háziipar volt, Kállay gyárat akart alapítani, 
hogy a termelést a gyár beindítása után exportra tudják folytatni.7 Ügyes ötlettel meg-
honosíttatta a vasekét az általánosságban használt faeke helyett.8 Tízéves útépítési prog-
ramba is fogtak, majd vasútépítésbe kezdtek, melynek eredményeként a bányászat, a 
hozzá kapcsolódó ipar, az erdőgazdálkodás és a könnyűipar is fejlődésnek indult. Hogy 
a szakemberszükségletet biztosítsák, szakipari iskolák létesültek. 1885-ben indult meg 
Szarajevóban a lóvasút, melyet tíz év múlva villamosítottak. Szarajevó lakossága meg-
háromszorozódott. 1908-ban kisebb külpolitikai vihart kavarva a Monarchia annektál-
ta Bosznia-Hercegovinát, s a tartomány új alkotmányt is kapott. Ekkor már új vezetője 
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volt Boszniának, a szintén magyar származású báró Burián István. 1910-re elérkezett 
az idő, hogy az idős uralkodó, a 80. évében járó Ferenc József meglátogassa legújabb 
tartományát. E látogatás főbb tényeit, érdekességeit szeretném írásomban felvázolni. A 
forrásokra hagyatkozva mondhatunk véleményt arról, hogy Bosznia-Hercegovina be-
illeszkedett-e a „Dunai Birodalomba”, lakói elfogadták-e a hosszú, oszmán szultáni 
uralom után egy keresztény katolikus uralkodó fennhatóságát? A látogatás forrásait 
Bécsben, a Staatsarchivban9, szarajevói napilapokban, báró Burián István naplójában, 
valamint egy bosnyák történész, dr. prof. Zijad Šehić írásaiban leltem fel.

(A látogatás) A látogatást különös gonddal szervezték meg. Burián május elsején a nap-
lójában írta, hogy az uralkodónál járva kihallgatáson „a b.h. utazás valószínűvé válik.” 
Burián 1910. május 16-án az udvari főméltóságokkal a boszniai utazást tárgyalta meg. 
„A hangulat a tartományokban fényes. A fogadtatásra nagyszabásúan készülnek.”10 
Az utazás előtti napon Ferenc József fogadta Montenuovo herceget11 és Paar grófot.12 
1910. május 29-én az uralkodó 18:40-kor megérkezett Budapestre.13 Báró Burián István 
Budapesten csatlakozott az uralkodó kíséretéhez, hiszen Bosznia-Hercegovina kor-
mányzója volt. Az uralkodó külön vonatja másnap reggel 5:00 órakor indult tovább 
Bosznia felé.14 A budapesti vasútállomás felé vezető úton nagy ováció fogadta az ural-
kodót. Bosznia-Hercegovina határán, Bosanski Brodban a határátkelő vasúti állomásán 
fogadta Ferenc Józsefet Marijan Varesanin15 tábornok és a tartományban állomásozó 
15. hadtest parancsnoka, Auffenberg tábornok16; Banja Luka kerületi igazgatója, Franz 
von Jakubowsky; báró Benko Isidor,17 tanfelügyelő- polgári tisztviselő; Joseph Kellner, 
a Derventai kerület vezetője18, az adminisztrációval. Jelen volt a fogadáson Schweiger-
Lerchenfeld19, valamint a város polgármestere, Mehmed Hafiz ef.20 Hodzic21 a város 
képviselőivel. Ugyanazon a helyen állt a császár huszonöt évvel ezelőtt. 1878. július 
29-én báró Filipovics József innen indította meg a boszniai annexiót. 1885-ben itt lépett 
először Ferenc József bosnyák földre, emlékét még abban az évben emlékoszloppal örö-
kítették meg. Az itteni népiskolát is meglátogatta, de a határvárosból nem utazott tovább 
a tartomány belsejébe. Pár évvel ezelőtt, 1881-ben volt az osztrák–magyar uralom ellen 
ugyanis egy felkelés, melyet levertek, de a sebek még nem gyógyultak be, s folyt még a 
lakosság megnyerésére Kállay kísérlete.

Maga az utazás – vasúton – egy birodalmi, nagyhatalmi jelképnek is felfogható, 
hiszen az akkori nagyhatalmak nagy erőfeszítéseket tettek a területükön azért, hogy 
a vasútvonalak kiépüljenek, melyek gazdasági és katonai célokat egyaránt szolgáltak. 
Külön története van az ún. „Szandzsák vasútnak”, a Berlin–Bagdad vasútvonalnak, s 
ekkor már működött a híres Orient expressz is, mely Párizsból indult, s a végállomás 
Konstantinápoly volt. A Monarchia a Drang nach Osten22 terv „kicsinyített” másola-
tát végezte: 1910-re ugyanis kiépült a vasúti összeköttetés Bosznia-Hercegovina és a 
Birodalom két fővárosa között. A vasútvonal egyúttal egy „kultúrmissziót” is jelentett 
az új tartományba.23 Az utazás már egy olyan területre történt, melyet nemcsak de facto, 
hanem de jure is beépítettek a Dunai Monarchiába, s az erőfeszítések, melyeket a meg-
békélés érdekében tettek, beérni látszottak.

Jelen voltak még a helyi katonaság, a papság és a társadalom képviselői is. Bosanski 
Brod polgármestere először szólt a következő szavakkal az uralkodóhoz: „Királyi 
és Apostoli Felség, szeretett uralkodónk! Örülök, hogy a büszke Bosznia első pol-
gármestere, aki minden hívő imádatában hódolhat és hűséges lehet Boszniában és 
Hercegovinában, sokkal jobban, mint bárki más és már a második alkalommal fogad-
hatja a szeretett uralkodóját ugyanazon a helyen. Felség! E hűséges országok egész 
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népe ma a legnagyobb örömöt érzi, hogy a legfelsőbb uralkodóhoz hajolhat, és megmu-
tathatja neki hatalmas elkötelezettségét és a hűségbeni szeretetét. A lelkem teljességéből 
jöttem a hívásodra, és kívánom, hogy Isten sok éven át kegyelmes legyen hozzád, a mi 
cárunkhoz és királyunkhoz, I. Ferenc Józsefhez.”24

A jelen lévő tömeg hatalmas éljenzésbe fogott: „Zsivio! Zsivio! Zsivio!” Az uralkodó 
a következőt válaszolta: „Örömmel léptem erre a földre, s várakozással tekintek arra, 
hogy Bosanski Brod milyen előrehaladást mutatott fel az utolsó utam óta.” Ezt köve-
tően a császár a gabonavetés iránt érdeklődött, és kifejezte elégedettségét a parlamenti 
választásokkal kapcsolatban, amelyekről beszámoltak neki. A boszniai parlamentben 
(Bosansko-Hercegovacski Sabor) a három vallási felekezet képviseltette magát, hiszen 
az adminisztráció egy népnek tartotta a boszniaiakat, csupán a vallásuk szerint külön-
böztek. Ezért is volt először háromféle kulturális egyesületi szervezkedés, ezek alakul-
tak át politikai pártokká (Boszniai Szerb Nemzeti Szervezet (SNO), Muszlim Nemzeti 
Szervezet (SNO), Horvát Nemzeti Közösség (HNZ)). Ezek a szervezetek 1910-ben ala-
kultak meg, immáron pártként. A parlamentben törvényeket hozhattak, azonban azokat 
a magyar és az osztrák kormányoknak is jóvá kellett hagyniuk. A Saborban 72 képvise-
lő tevékenykedett, a következő felosztásban: 16 katolikus, 24 muszlim, 31 ortodox és 
egy zsidó vallású. A képviselőket 5 évre választották. A Sabor elnökét és alelnökét az 
uralkodó nevezte ki. A Sabor mellé egy Tanácsot is kineveztek, ami egyfajta kétkamarás 
törvényhozási testületre utalt. A Tanácsba a képviselők vallási felekezetek szerint ke-
rültek be: A muszlimok részéről a Reis Ul Ulema25, a Mostari mufti26, és még egy város 
muftija és a vakufok vezetője. Az ortodoxok közül a négy legnagyobb boszniai város 
vallási vezetője, valamint a boszniai ortodox felekezet vezetője. A katolikusok közül a 
tartomány érseke és két fő a ferences rendiektől. A zsidók részéről a szefárd főrabbi. 
Ezeken kívül automatikusan tagja lett a választott képviselők mellett működő Tanácsban 
a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a szarajevói ügyvédi kamara elnöke, Szarajevó polgár-
mestere és Szarajevó kereskedelmi kamarájának elnöke. A Tanács a Sabor alá rendelt 
szerv volt, ugyanis önálló döntési és az uralkodó felé felterjesztési lehetőséggel sem 
rendelkezett. A parlament 1914 júliusában felfüggesztette a működését, majd 1915-ben 
hivatalosan is megszűnt.

A császár folytatta a beszélgetést Varesaninnal és báró Benkoval.27 Fél óra múlva 
a császár beszállt a bosznia-hercegovinai vasút külön vonatába és folytatta az útját 
Szarajevóba. Utazása a határtól Szarajevóig, egy szívélyes fogadtatás láncolata volt. A 
földön ültek az emberek és a császárt üdvözölték, integettek. 8:12-kor a vonat megér-
kezett Dobojba. Az állomáson több ezer polgár volt, és a fogadtatás lenyűgöző volt. A 
„cárt” Bego Hadzsi Mujagics polgármester, valamint a katonai és polgári közigazgatás 
képviselői üdvözölték. A doboji polgármester a következő szavakkal üdvözölte az ér-
kező császárt: „Cári és királyi fenség! Posavina-völgy határán Doboj állampolgárai a 
legjobbakkal üdvözlik őfelségét, öröm és lelkesedés tölt el minket, akik hatalmas elköte-
lezettségünket, hűségünket a legfőbb uralkodónak, Önnek kinyilvánítjuk.” Ferenc József 
válasza: „Miután hálás köszönetet kaptunk, megjegyezzük, hogy Doboj nagyon szép 
város, és nagyon szereti őt.” Aztán beszélgetett Volgar kerületi vezetővel, Mishcevics 
tábornokkal és Bardasch kerületvezetővel, valamint Hostasch őrnaggyal. Pár dolgot 
megkérdezett tőlük és kifejezte elégedettségét a fogadtatásért. E város környékén volt a 
legnagyobb harcok egyike az osztrák–magyar csapatok 1878-as bevonulása alkalmából. 
A felkelők elleni megtorlás kemény volt.28 A harmincét évnyi megszállás és az elindított 
párbeszéd hatásosnak bizonyult a fogadtatás szerint. Az uralkodó pár szót váltott még 
Hartmann igazgatóval, aki az usorai cukorgyárat képviselte és még két nagykereskedővel, 
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Tesanj városából. Húsz perc múlva a „cár” ismét kifejezte örömét a fogadtatásért, az ün-
nepség folytatásaként az úton lelkesen éljenzett a lakosság. A különvonat Zavidoviciba 
9 óra 59 perckor érkezett meg. A gyönyörűen feldíszített vasútállomáson a 75. gyalog-
ezred első zászlóaljából egy csapat állt díszsort. A város lakossága az állomáson gyűlt 
össze és hangos éljenzéssel köszöntötték a császárt. Annak ellenére, hogy nem volt 
betervezve a protokollba, az uralkodó kiszállt a vonatból és tiszteletére felsorakozottak 
között elsétált, majd köszöntötte a jelenlevőket. Amikor elhaladt az összegyűltek előtt, 
az iskola ifjúsági kórusa énekelte az osztrák himnuszt. A külön vonat hamarosan foly-
tatta útját Zenica városa felé, ahová megérkezett 11 óra és 48 perckor. A várost feldíszí-
tették, mint egy nagy ünnepélyre, s a lakosság nagy része az állomáson és a környékén 
várta Ferenc József érkezését. Az uralkodó megkapta az első jelentést az állomáson, 
majd az ünnepélyes fogadtatás folytatódott. A helyi vezetők üdvözölték a császárt. A 
király érdeklődött a helyzetről a megyei és kerületi vezetőktől, majd a travniki mufti 
és a guca-gorai ferences kolostor vezetői üdvözölték. Ezt követte a kérelmek beadása 
a kerületi hivatalok, a börtön és szénbányák képviselői részéről. Aztán a császár kitün-
tetést adományozott a helyi önkormányzati képviseletnek, amely előtt a polgármester, 
Ali ef. Harmandics köszöntötte a királyi fenséget: „Felség! Imádkozunk, hogy Felséged 
a legfiatalabb gyerekei, mi a bosnyákok, akiket a mi atyánk szíve felkarolt és ezért mi 
mély hűségben és ragaszkodásban vagyunk őfenségéhez. Isten áldja és őrizze meg fel-
ségedet, hogy a legteljesebb mértékben legyen az emberi élet és a boldogság, kegye-
lem az egész Osztrák-Magyar Monarchia felett. Éljen!” Az üdvözletekre az uralkodó 
válaszolt. Megköszönte a meleg fogadtatást a küldöttség részéről, s azt mondta, hogy 
Bosznia fejlődésében ez a város élenjáró. Minden polgárt üdvözölt a városban és a ke-
rületben, kérte, hogy adják át azoknak is, akik nem voltak jelen. A díszőrséget a helyi 
57. gyalogezred 2. zászlóaljából 2 szakasz adta. Ferenc József válaszára éljenzés tört ki 
a lakosságból, királyi vonat hamarosan tovább indult. Innen Visokoba értek 13 óra 50 
perckor. Az állomáson nagyszámú ember gyűlt össze, részben helyiek, részben a kör-
nyékről. A császárt üdvözölte a kerület vezetője, a kerületi csendőri vezető és Salihaga 
Sehovics polgármester, aki a városi képviselőkkel együtt volt jelen. A császárt különö-
sen magas kitüntetés érte, ugyanis a helyi szerb leánykórus elénekelte neki az állomá-
son a „Carevka” szerb éneket. Énekük különösen tetszett a császárnak, aki kérte őket, 
hogy énekeljenek egy másik strófát is a dalból. Ferenc József külön köszönetet mondott 
az Országos Zenész Egyesület vezetőjének, Panti Simics mesternek, aki meghajolt, s a 
császár az ezüst karóráját ellátta kézjegyével. Továbbá, a három lányt, akik átadták a 
császárnak a virágokat, egy ortodoxot, egy katolikust és egy zsidó hitűt, a császár finom 
nyakékszerekkel ajándékozott meg.29

(A császár szarajevói tartózkodásának első napja (1910. május 30.)) Szarajevóban 
délután a hadsereg elkezdte felvonultatni a katonákat a díszszemle helyszínén, szürke, 
új egyenruhába öltözetve őket. Ugyanakkor egy kijelölt személy elkezdte terelni a tér 
baloldalán a női és a férfi közönséget, hogy gyorsan töltődjenek, sűrű sorokban, a pro-
tokoll miatt. Körülbelül minden öt lépésnél állt egy, a császár üdvözlésére szervezett 
ember. A közösségi ház nagy tribünjén elfoglalták az utolsó helyeket is, és a kertjében 
is kisebb csoportok voltak, valamint a Kairó kávéház előtt is. A hengeres, feldíszített 
ablakok házaiból kíváncsi közönség hajolt ki. A császár érkezését érezhetően nagy fe-
szültséggel várták a bosnyák főváros lakói. 13:00 órára az ünnepélyre felkészülve várták 
uralkodójuk érkezését. A férfiak és nők népviseletbe, míg mások európai ünnepi öltö-
nyökben várakoztak a nem mindennapi eseményre. Az utcákon, különösen felvonulási 
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és fogadási helyszín szélén, az emberek kezdtek összegyűlni és elfoglalták a helyeiket. 
Aztán a hadsereg kivezénylett tagjai kordonban sorakoztak a császári érkezés helyétől 
a Dohánygyárhoz, a delegáció szálláshelyéhez vezető úton. Néhány perccel 15:00 óra 
előtt az ágyúkból és a puskákból díszsortüzet adtak le, és a harangok az ortodox és a ka-
tolikus templomok tornyaiban megkondultak. A várakozás izgalma a tetőfokára hágott, 
és körülbelül 15 óra 30 perckor katonai trombiták szólaltak meg, bejelentve a császár 
érkezését. A katonák ismét díszsortüzet adtak le, és a tömegben tumultuózus jelenetek 
alakultak ki, mindenki látni akarta az érkező Ferenc Józsefet. Miután a távolból a királyi 
vonat feltűnt, majd a pályaudvaron megállt és a kocsi Szarajevó földjére érkezett. A csá-
szár, aki Bosanski Brodból Szarajevóba utazott, katonai egyenruhát viselt a vonaton az 
ünnepi felvonulásra: egy fehér kabátot, vörös nadrágot és egy díszkalapot. A császári pa-
vilonban az I. boszniai-hercegovinai gyalogezred 3. zászlóalja (a másik 3 zászlóalja az 
ezrednek Bécsben állomásozott) tisztelgett, a zászlóaljparancsnokokkal, a 10. boszniai 
hegyi brigáddal és a 48. gyalogos ezred egyik alakulatával. Az egész tisztelgő boszniai 
vezérkar ünnepi egyenruhába öltözött. Miután a hadsereg vezetői megkapták a katonai 
jelentéseket, fogadták a tisztelgő csapatok jelentéseit, majd megkapta a szarajevói erőd 
parancsnokának jelentését is. Jelen volt a fogadáson a boszniai Legfelsőbb Bíróság 
elnöke, Brodnik városának elöljárója is. A császár fogadásán részt vettek a katonai és 
polgári közigazgatás képviselői, köztük Stadler érsek a római katolikus papokkal és az 
egyházi tartományai vezetőivel, a ferences rend képviselői, Jevgenyij Letica metropolita 
az ortodox papsággal; a reis-ulema, Szulejmán ef. Saracs a muszlim főméltóságokkal; 
protestáns lelkészek; a helyi szefárd zsidók vallási vezetői, a Monarchia delegált rabbi-
jai, a városban lévő konzulok, valamint a szarajevói helyőrség tisztviselői, a 15. hadtest 
tisztjei, az autonóm egyházi hatóságok képviselői, az ügyvédek képviselői és a kereske-
delem kamara vezetői. Az ajándékok átadását követően a császár a városi közigazgatás 
képviselőihez ért, és ott megkapta a polgármester ajándékát. Kulovica polgármester a 
császárt a következő szavakkal köszöntötte: „Felség! Ma a településeinknek eljött a leg-
boldogabb nap, amit valaha látott, amikor gyönyörű hazánkba ellátogatott és kifejezem 
érzéseimet az őszinte hűségünkről és erős odaadásunkról az ön és az egész Habsburg 
dinasztia számára. Különösen várakozással tekintünk Szarajevóra, amikor a gyönyörű 
hazánk közepén, felségedhez hajolhatunk. Üdvözöljük. Éljen! Éljen! Éljen!” Az üdvöz-
lés a közönséget meglepte, erre hangos kiáltással válaszoltak: „Éljen!” A császár így 
válaszolt: „Nagy lelkesedéssel jöttem el Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba, 
először, és eltöltök néhány napot a virágzó város lábánál a lakói és e gyönyörű ország 
tagjai között. A hosszú évek óta tartó kulturális tevékenység szoros kapcsolatot teremtett 
az Osztrák–Magyar Monarchia és annak legfiatalabb tagja között, és az általam kife-
jezett érzések értékes bizonyítéknak bizonyulnak, hogy itt is a hűségüket erősítették az 
uralkodó házam felé. Köszönöm szíves üdvözletét és adják át atyai üdvözletemet a város 
lakóinak.” Ismételt éljenzés következett az egybegyűltektől, miután a császár szavait 
Benko Isidor báró lefordította. A császár a polgármesternek, Kulovicának azt mondta, 
hogy nagyon elégedett volt Szarajevó városával első benyomása során. Azt mondta, 
hogy a várost valóban kedveli, kihívást jelent számára és látja a virágzását. Majd hoz-
zátette, hogy nagyon örül annak, hogy lehetőséget kapott arra, hogy Szarajevót első 
alkalommal meglátogathassa. Ezután a fogadóbizottság képviselője üdvözölte őt, majd 
az összes egyéni képviselő sorban, akik néhányan kedvesen megszólították. Ezután az 
uralkodó felment a lépcsőn a pavilonba, ahol a külföldi konzulok és más előkelőségek 
várták. Majd lejött és beszállt az ott várakozó hintóba, mellette ült Marijan Varesanin 
díszegyenruhában. Kulovics polgármester egy másik hintón utazott, Burián báró, gróf 
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Khuen Héderváry, gróf Kinsky, báró Schönaich, báró Bolfras, dr. von Schissel, és más 
jelentős személyiségek követték őket. A császár ünnepélyes fogadása befejeződött. 
A Konak Dohánygyárba vezető úton nagy tömeg várta a menetet. A Konak felé vezető 
úton a szarajevói helyőrség állt díszsorfalat alakzatban. Száz puskából díszsortüzet adtak 
le. Az uralkodó a rácsok mögött levő muszlim nők felé fordult és meghajolt előttük. 
Az első boszniai-hercegovinai gyalogezred 3. zászlóaljának boszniai-hercegovinai kato-
nái hatalmas „zsívió”-val üdvözölte legfőbb parancsnokát. A Konaktól a Császárhegyig 
a hegyi tüzérség tagjait díszegyenruhába öltöztették, ők is díszelegtek a császár előtt.

A császár, miután a Konakba lépett a következő szavakkal nyilatkozott vendéglátói-
nak: „Biztosítom Önöket, azután, amit itt láttam, ez húsz évvel megfiatalított.” Majd a 
kint várakozókhoz fordult, akik újra látni akarták őt. 16:00 órakor a közönség elkezdett 
szétszóródni, élénken beszélgetett a császár érzelmeiről, és nagyon örültek, hogy részt 
vehettek ebben a nagy eseményben. A császár szarajevói tartózkodásának első napja 
díszkivilágítással ért véget. Az egész város ragyogó fényárban úszott, a szarajevóiak 
ilyet sohasem tapasztaltak a múltban. Miután a város később sötétségbe borult, a várost 
övező hegyekben hatalmas tűzijátékot rendeztek. A Konak ablakából az uralkodó is 
megnézte ezt a csodálatos látványosságot. A víz fölött, a hidak között lámpák pislákol-
tak, a Mlijacka folyó mindkét oldalán kivilágították. A Ferenc József szállása előtt álló 
parkban több ezer lámpa égett. A szervezők kitettek magukért: A Belediye épülete30 is 
fénybe borult, mindegyik ablakban hármas alakú izzókkal, az erkélyen pedig nagy csá-
szári iniciálék voltak. Bascsarsija31, a Saracsa32, a Husrev bég dzsámi33 és a Predimareta34 
körül az egész utcán egy sor lámpát helyeztek el. Az ortodox templom előtt, a vaske-
rítés fölött egy nagy feliratot helyeztek el, vörös és kék gyertyatartókkal. A katolikus 
katedrális is fénybe borult, a középső tornyon egy kereszt volt, alatta a háromszögben 
császári koronával, császári címerekkel, piros, kék és fehér fényes csíkokkal. A Horvát 
Központi Bank épületén egy birodalmi sas volt körülvéve izzókkal. A közönség figyel-
mét különösen a Bosznia-Hercegovina Nemzeti Bank megvilágítása vonzotta, amely 
felülmúlta az összes többiét. Az épület egész homlokzatán egy hatalmas babérkoszorú 
csillogott, a koszorú közepén császári kezdőbetűk voltak láthatóak, és az épület fölött 
a birodalmi korona csillogott. Ez a megvilágítás nemcsak a fény intenzitása, hanem 
szokatlan dimenziója miatt is különleges hatással bírt. A nemzeti kormány épületének 
összes ablakát sok gyertya világította meg. A Cemalusában a szefárd zsinagóga bejáratát 
is díszkivilágítás borította. 20:00 órakor a tűzijáték vette kezdetét, ami 45 percig tartott, 
s még egy órán keresztül a díszkivilágítás is üzemelt. A bosznia-hercegovinai állami 
kormány távirata, amelyet 1910. május 30-án küldött a bécsi Pénzügyminisztériumnak, 
megerősítette, hogy a szarajevói fogadtatás tökéletesre sikeredett.35

(Ferenc József császár és király második napja Szarajevóban (1910. május 31.)) 1910. 
május 31-én reggel örömmel fogadták Szarajevó polgárai az uralkodót. A szarajevói újság 
rendkívüli kiadásában olvashatták a vezető hírt, hogy Őfelsége megkegyelmezett harminc-
hat katonaszökevénynek, akiket öt-hét éves börtönbüntetésre ítéltek, s ők visszatérhetnek 
családjukhoz. A császár elengedte az elítéltek büntetését és mindazokét, akiket elítéltek 
korábban árulásért, császár- vagy felségsértéséért, valamint azokét is, akiket a rendőrség 
a béke elleni vagy lázadás miatti bűncselekménnyel vádolt meg. Ezen túlmenően ez a 
kegyelem olyan személyekre is vonatkozott, akiket legfeljebb két hétre ítéltek el, vagy 
150 koronás bírságot szabtak ki rájuk, ha ezeket a személyeket még nem zárták el, és ha 
ezeket a büntetéseket még nem hajtották végre. A császár tizenhat nőnek és harminckilenc 
férfinak elengedte a büntetésük hátralevő részét. Reggel kilenc órakor a császár Marijan 
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Varesanin tábornok és más magas rangú úriember kíséretében, a Konakból meglátogatta a 
kormány palotáját, ahol már várták őt a helyi méltóságok. Az elsők között voltak a kato-
likus püspökök Stadler érsekkel az élen, Marjan Markovics és dr. Ivan Sarics, a ferences 
rend területi feje, Misics és a Maria Stern kolostor apátságából, Banja Luka közeléből. 
Stadler érsek a következőképpen szólította meg a császárt: „A császári és apostoli király 
felség! […] Felséged legszebb művei között Bosznia és Hercegovina megszállása és an-
nektálása lesz, és a dicsőség koronáján ez lesz a legfényesebb kő a Habsburg dinasztián. 
[…] Felséged nemes szíve a legjobb időben választotta ki az érkezését.” Megköszönte a 
császárnak azt a sok munkát a Monarchia részéről, melyet Boszniáért tett az okkupáció 
óta. Az érsek biztosította az uralkodót a katolikus horvátok hűségéről. Beszédét éljenzéssel 
és jó kívánságokkal zárta. Ezek voltak azok a megnyitó gondolatok, melyekre az uralkodó 
különös örömmel reagált, mivel meggyőződhetett a boszniaiak hűségéről. A küldöttség 
szavai bizonyítékok voltak arra nézve is, hogy hálával vannak a kormányzati intézkedé-
sek miatt. Válaszában az uralkodó leszögezte, hogy a Monarchia megvédi az egyházak 
érdekeit, állami védelmet és támogatást fog adni számukra, és tudatosan támogatja a hit 
ápolását. Hivatkozott az igazi erkölcsre és a keresztény felebaráti szeretetre. Beszédét így 
zárta: „Higgye el mindenki a mi megváltoztathatatlan irgalmunkat és a jóindulatunkat.” 
Miután vége lett a beszédének, visszhangzottak a viharos kiáltások. A császár először 
az érsekkel, majd a többi küldöttel beszélgetett. Az érsek nagy pátosszal köszönte meg 
Ferenc József látogatását, s utalt arra, hogy a Monarchia részeként a legnagyobb vallá-
si szabadságban élnek. Biztosította a királyi fenséget hűségükről és lojalitásukról mind 
a Monarchia, mind az uralkodóház irányába. Hasonló szellemben és pátosszal vegyítve 
mondtak üdvözlő- és köszöntőbeszédeket a többi egyházak és felekezetek képviselői is, 
melyeket Ferenc József atyailag köszönt meg. Az uralkodónak személyesen bemutatták a 
résztvevőket, s mindenkivel váltott pár szót, ami megelégedést és örömöt fejezett ki min-
denkitől. A Reis Ulemával36 különösen sokat beszélt, aki szintén elégedettségét fejezte ki 
a bosznia-hercegovinai muszlimok helyzetét illetően. A császár külön megemlítette, hogy 
a boszniai muszlimok jogait és hitüket különös gonddal fogja megóvni. Minden egyes 
beszéd után a jelenlévők hosszas éljenzésbe fogtak. A vallási vezetőknek megígérte az 
uralkodó, hogy a jövőben is a legnagyobb szabadságot és toleranciát kapják, hogy közös-
ségeik békében fejlődjenek tovább, s a vallási közösségek a legszélesebb önkormányza-
tokkal rendelkezhessenek. A jelenlévők ezután közösen fohászkodtak: „Isten áldja meg a 
császárt és királyt!”37 A fogadás után a császár és kísérete visszament a Konakba, az út 
csupán 10 percig tartott. Délután négy órakor a magas rangú küldöttség meglátogatta a 
római katolikus katedrálist. A katedrális bejáratánál az uralkodót dr. Joseph Stadler érsek,38 
dr. Ivan Sarics,39 a ferences-rendi tartományfőnök, és más magas rangú katolikus elöljá-
rók fogadták. A látogatás pár percre sikeredett, majd kb. 2 perc alatt a Rudolf Gassén át a 
szerb ortodox Metropolita templomba látogattak. Ott ismét találkoztak immár a katolikus 
delegációval együtt Letica metropolitával és társaságával. Az immár nagyra nőtt társaság 
a Ferenc József utcán és a Bascsarsiján keresztül a Begova dzsámihoz ment, ahol a Reis 
Ulema és kísérete csatlakozott hozzájuk, hogy így már együtt látogassanak el a szefárd zsi-
dók zsinagógájához. A forgatókönyv megismétlődött, a zsidó vallási vezetőkkel kiegészül-
ve a protestáns templomhoz sétáltak, hogy csatlakozhassanak hozzájuk az ottani egyházi 
előkelőségek is. Onnan még egy út vezetett az Osztrák–Magyar Kulturális Intézet zsina-
gógájába. Innen a végcél a városháza volt, ahol a szarajevói polgármester és más bosznia-
hercegovinai vezetők fogadták a népes küldöttséget. A városházán fogadást tartottak, ismét 
teli pátosszal és üdvözlésekkel. Az uralkodó este fél hétkor már a Konakban vacsorázott.
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(Ferenc József császár és király további boszniai tartózkodása (1910. június 1–4.)) 
1910. június 1-én, szerdán, reggel 8:00 órakor az Apostoli Felség kíséretével együtt 
elhagyta a szálláshelyét és a Konak-hídon, az Appelkainon, a Cirkusztéren és a Kállay 
úton keresztül a Hengstendepotra hajtatott. Az út mintegy 20 percig tartott. A császár 
kíséretében magas rangú katonai vezetők voltak. A Hengestendepot udvarán kiszállt, s 
megtekintette az ottani idomított lovakat, majd egy újabb 5 perces út után az Exzerzier 
térre ment, ahol várta őt Lovag Von Auffenberg tábornok, aki a 15. hadtest kirendelt 
egységeinek katonai parádéját levezényelte. A katonai parádé után Őfelsége visszament 
a Konakba. Délelőtt 11-kor a Konak teraszáról megtekintette a helyi iskolások üdvözlő 
felvonulását. Este 16:30-kor a boszniai méltóságokat fogadta.

Másnap, június 2-án, csütörtökön, 8 óra 15 kor a kíséretével Pasin Brdoba utazott, 
a menetidő 40 percig tartott. A látogatás után 9 óra 15 perckor visszatért a Konakba. 
Délután 15:30-kor a kíséretével együtt egy külön vonattal Ilidzsébe utazott, ahová 
16:15-re megérkezett. Itt meglátogatta a gyógyvízre épült „Fehérkereszt” gyógyfürdőt. 
Itt találkozott Barcsay Gézával, aki lovagmesterként a gyógyfürdőt felügyelte, valamint 
Julius Pojman fürdőigazgatóval. Ez egy ötperces találkozó volt, ahol ismertették számá-
ra a gyógyfürdő működését, innen a Bosnaquellére ment, majd ismét Ilidzsébe utazott 
vissza, ahol a teraszon megtekintett egy boszniai esküvőt. Este hat órakor látogatást tett 
egy szarajevói dohánygyárban, a látogatás 15 percig tartott. Este fél hétre a magas ran-
gú delegáció ismét a Konakban volt, s este 8 órakor egy kb. négyezer fős, lampionos 
felvonulást tekinthetett meg.

Június 3-án, pénteken az uralkodó és kísérete korán, 5 óra 45 perckor a szarajevói 
Dohánygyár vasútállomására érkezett, ahol Auffenberg tábornok fogadta a 15. had-
test kirendelt alakulatai élén. Ott várták magas rangú bosnyák, ill. osztrák–magyar 
méltóságok, s reggel 6:00 órakor elindult különvonattal Mostar felé. Első megállójuk 
Konjicában volt. Délelőtt 9 óra 13 perckor érkeztek meg Konjicába, ahol a 16. hadtest 
kirendelt egységei élén Karl Fanta tábornagy40 fogadta az uralkodót és kíséretét. Jelen 
volt a helyi körzet csendőrkommandó elöljárója, Alfréd Griesse is. Jelen volt a fogadá-
son a 4. b.i.h. gyalogezred 4. zászlóalja (három zászlóaljuk Triesztben székelt), Gustav 
Thiemer főhadnagy vezetésével. Az uralkodót a város polgármestere, Dzsáfer Hadzsi 
Szulejmanovics is köszöntötte. A császár fogadta az üdvözlő beszédeket, s elégedettsé-
gét fejezte ki. A vonatba itt beszállt von Gyurkovics Miksa, a Mostári körzet elöljárója 
is.41 Mostarba a különvonat 12 óra 9 perckor érkezett meg. Itt a 3. b.i.h. gyalogezred 
4. zászlóalja, a 13. hegyi brigád és a 18. gyalogos divízió adta a díszőrséget, elöljáró-
ikkal együtt. A mostari városi elöljárókat Ibrahim bég Defterovics képviselte, valamint 
Mujaga Komadina, polgármester, a képviselőtestület élén. Az állomásról az uralkodó és 
kísérete háromperces út során a Hotel Narentába érkezett. A mostari katonai garnizon 
állt díszőrséget az uralkodói menetnél.

13:00 órakor a hotelben a császár audiencián fogadta a mostari előkelőségeket, 
a város és a körzet polgári és katonai-csendőri vezetőit, valamint a helyi kulturális 
szervezetek képviselőit. A fogadás 14:30-kor ért véget. 16:30-kor az uralkodó és kí-
sérete megtekintette a „Római hidat”, Mostar jelképét, ahol is őfelsége járművéből 
kiszállt, s személyesen szemrevételezte mind a hidat, mind a város látványát. Innen 
Radoboljén keresztül az állomásra utazott. Az út 30 percig tartott. Este hat órakor 
Ferenc József és kísérete elhagyta Mostart. A szerelvény elindult Bosanski Brodba, 
hogy onnan Budapesten keresztül Bécsbe szállítsa a császárt és kíséretét. Szombaton, 
június 4-én 9 óra 5 perckor a vonat Bosanski Brodba érkezett. Az állomáson von Varesanin 
és más boszniai polgári és katonai vezetők búcsúztatták a Bosznia-Hercegovinát elhagyó 
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Ferenc Józsefet. A szerelvény 9 óra 15 perckor indult el a boszniai határállomástól és 
aznap este 22 óra 15 perckor a hetzendorfi állomásra érkezett, ahonnan a császár a 
schönbrunni palotájába hajtatott.42

(Összefoglalás) Sem a korabeli boszniai, vagy a Monarchia más tartományainak sajtó-
jában nem találtam olyan hírt, tudósítást, amely a császár és király látogatása kapcsán 
bármilyen negatív attitűdről, véleményről számolna be a lakosság részéről. A harminc-
két évi új uralom, melyből csak az utolsó kettőben volt Bosznia-Hercegovina de jure is 
az Osztrák–Magyar Monarchia része, megtette a hatását. Mármint az uralkodó új pénz-
ügyi, gazdasági, katonai és társadalompolitikai intézkedései. A tartományban vasútvona-
lak épültek, Szarajevó új építkezései, épületei azokat a vonásokat mutatták, melyekkel 
Budapesten, vagy Bécsben is találkozhatunk. A polgári élet is átalakult. Csak egy-két 
példa arra nézve, hogy Szarajevó mennyire részévé vált a Monarchiának: A szarajevói 
lóversenyek eredményeit közölték a pesti és bécsi lapok, négynyelvű táblákat, szerződé-
seket, újságokat találhatunk Boszniában e korból. Nem volt vallási ellentét sem, hiszen a 
Birodalom minden felekezetet egyformán pártolt és támogatott. Bécsben és Budapesten 
is megjelent a boszniai elit, s fordítva is működött a dolog. Sokszor Ilidzsában gyógyít-
tatták magukat a Monarchia felső vezetői is. Szarajevóban a villanyvilágítás után meg-
jelent a városi villamos is. Az ország felzárkózott Európához. S a legsokatmondóbb az 
a vélekedés, amelyet sok boszniai öregtől hallani, akik ma azt állítják, hogy dédapáik 
szerint Ferenc József volt a legigazságosabb királyuk. Ferenc József mecsetben is járt 
boszniai tartózkodása alatt, s oda, az iszlám vallási illemet betartva, levetett csizmával 
lépett be, amely egy vallásos, katolikus uralkodótól fölöttébb érdekes és elgondolkoz-
tató. Látogatása során minden befolyásos boszniai vallási vezetővel, helyi politikussal 
találkozott. Ezek a gesztusok egyrészről a toleranciát, a megbékélést hivatottak jelezni; 
másrészről az uralkodó ismerte Bosznia-Hercegovina kényes belpolitikai helyzetét, 
hiszen a tartományt véres küzdelem és áldozatok árán sikerült elfoglalni, s már az ok-
kupáció után pár évvel egy nagy lázadást is le kellett verni. A fogadtatási ceremónia, a 
zsúfolt és minden részletre kiterjedő programok, más belföldi látogatásokkal ellentét-
ben, mutatják Bosznia-Hercegovina kényes helyzetét a Monarchián belül, s a külföldi 
megítélésben egyaránt. A kényes egyensúly fenntartása és a Monarchia hatalmának 
biztosítása érdekében mindenképpen szükséges volt ennek az utazásnak a megszerve-
zése. Egy uralkodó utazása sohasem a véletlen műve, főleg egy tartomány meglátoga-
tása. 1910-ben két év telt el csak az annektálás óta, és lezajlott egy komoly diplomáciai 
küzdelem az annektálás miatt Szerbiával és Oroszországgal is. Szerbiával különösen 
feszült lett a helyzet a dinasztikus puccs, s az ún. „disznó vámháború” után. A szultán 
elvesztette Boszniát, a szerbek meg nem tudták azt megszerezni, még úgy sem, hogy 
támogatta őket a cár birodalma. Ferenc József látogatása már az annexió, az új bosnyák 
alkotmány elfogadása után történt. Bosznia-Hercegovina a Monarchia része lett, melyet 
gazdaságilag és jogi szempontból is integráltak a Birodalomhoz. Bosznia-Hercegovina 
területe védte a dalmát területeket Szerbia és Montenegró felől, valamint közelebb 
került a Dunai Birodalom határa az Égei-tengerhez, szövetségeseihez, Bulgáriához és 
Törökországhoz egyaránt. Egy birodalom uralkodója soha nem öncélúan utazik országa 
határain belül, még akkor sem, mikor a szabadságát kívánja eltölteni. A látogatás után, 
szintén demonstratív céllal, V. Mehmed oszmán szultán tett látogatást európai birtokain, 
nevezetesen Trákiában és az albán területeken. De ennek a látogatásnak a krónikája már 
egy másik írás témája lehetne.
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KÉPEK
(a szerző saját fotói)

A Konakról ma utca van elnevezve, 
az 1910-es látogatás szálláshelye volt a Konak Dohánygyár.

Ferenc József 1910-es szarajevói szállása, a Konak Dohánygyár – ma így néz ki.
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pításúak. A vakfnak van egy másik formája is, 
melyet azért hoztak létre, hogy megakadályoz-
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re, a szenzációs Kállay Béni! In: Wooland https://



Valóság • 2020. augusztus

BOLEK ZOLTÁN: FERENC JÓZSEF 1910-ES LÁTOGATÁSA... 79

wooland.blog.hu/2019/03/29/a_monarchia_ma-
gyar_penzugyminisztere_avagy_miert_nincs_
gondolatbatorsag (Letöltés ideje: 2020. május 30.)

8 Magyar civilizátor Bosznia-Hercegovinában. 
In: https://www.europavarietas.org/euviblog/
bosznia_hercegovina_kallay_beni_mikszath 
(Letöltés ideje: 2020. május 30.)

9 Osztrák Állami Levéltár, https://www.oesta.gv.at/
10 Báró Burián István naplói, 1907–1922. Budapest, 

1999, Magyarországi Református Egyház Zsinati 
Levéltára, 31. o.

11 Montenuovo Alfréd herceg (Bécs, 1854 – 1927, 
teljes nevén, németül Adam Wilhelm Johann 
Maria Fürst von Montenuovo) osztrák főrend, 
a császár első főudvarmestere, a Habsburg-
Lotharingiai ház rokona.

12 Eduard von Paar gróf (Bécs, 1837 – 1919), 
altábornagy, 1887-től Ferenc József első 
szárnysegédje.

13 Die Abreise des Kaisers von Budapest címmel: 
Wiener Sonn-und Montags-Zeitung, Bécs, hétfői 
száma, 1910. május 30. 5. o.

14 Dr. Zijad Šehić: U mojoj Bosni. Dobra Knjiga 
kiadó, 2013, 55. o.

15 Bosznia katonai kormányzója 1909–1911 között 
(Horvátország, Gunja, 1847 – 1917).

16 Moritz Freiherr von Auffenberg, Graf von 
Komarów (Troppau, Csehország, 1852 – Bécs, 
1928) a Császári és Királyi Haderő gyalogsági 
tábornoka, majd 1911-től az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadügyminisztere volt. 1910-ben a 
Boszniában állomásozó 15. hadtest parancsnoka.

17 Báró Benko Isidor (1887–1945) Pakson szü-
letett, zsidó származású, a boszniai tanüggyel 
foglalkozó vezető tisztviselő volt. ABiH, ZVS, 
557, 5801/1907, Isidor Benko, Unzufriedenheit 
unter den Muslomanen wegen der Benennung … 
„Srpsko-hrvatski jezik”

18 Derventa, Dobojtól északnyugatra lévő boszniai 
város.

19 Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld 
(Bécs, 1846 – 1910) osztrák tiszt és újságíró, 
útikönyveket is írt, sokat utazott a balkáni orszá-
gokban és más muszlim országokban is.

20 Effendi (úr) a boszniai imámok (hodzsák), vallási 
elöljárók címe, melyet a mai napig viselnek a 
muszlim vallási vezetők, muftik.

21 Apja háfiz volt (fejből tudta a Kegyes Koránt), de 
ő maga is és testvére, Husszein is háfizok voltak. 
Polgármestersége alatt történt meg Brod csatorná-
zása, vezetékes vízellátása és a villanyközvilágítás 
kiépítése. (Preporod, 2017. dec. 21.)

22 Német keleti terjeszkedési politika.
23 Berlini Kongresszus, XXV. §.
24 Dr. Zijad Šehić: U mojoj Bosni. Dobra Knjiga 

kiadó, 2013, 57. o.
25 Az ulémák – vallástudósok tanácsának elnöke 

Bosznia-Hercegovinában, a tisztség kinevezés alapján 

nyerhető el a császár és királytól. Három sze-
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