
A Habsburg Monarchia alkotmányos dua-
lista átalakulásának szerves következménye lett a birodalmi rendõrminisztérium
megszüntetetése. Az egész birodalomra kiterjedõ kompetenciával mûködõ egy-
séges államrendõrség rendvédelmi és rendészeti igazgatási feladatait a két or-
szágos kormány, tehát a megfelelõ ciszlajtán és magyar szakminisztérium vette
át. A közös külügyminisztériumba kerültek viszont ennek a megszûnõ birodalmi
hatóságnak a különleges ügykörei, elsõsorban a Monarchia egészét illetõ állam-
biztonsági tevékenység, a fennálló titkos informátori hálózat irányítása, továbbá
külföldi és a hazai sajtó befolyásolására szolgáló rendelkezési alap kezelése. E
két ügykör a külügyminiszter közvetlen irányítása alá tartozó elnöki osztályon
kapott helyet, ahol a második ügyosztály az állambiztonsági, a harmadik pedig a
sajtó referatúrát jelentette. A külügyminisztériumba való szervezeti betagolás
ellenére ezek az ügyosztályok helyileg nem kerültek át a Ballhausplatzra, hanem
megmaradtak a neoabszolutizmus idején szervezett Legfelsõ Rendõrhatóság
székhelyén, a Herrengasse 7. alatti Modena palotában, de 1867 után már társ-
bérletben a ciszlajtán miniszterelnökséggel. A térbeli elkülönülés azt jelezte,
hogy a kiegyezés évében ezeket az ügyköröket eredetileg az akkori külügymi-
niszter, Friedrich Ferdinand Beust által ambicionált birodalmi kancellária szer-
vezetében képzelték el. Miután a jelentõs belpolitikai kompetenciákkal elterve-
zett birodalmi hatóság 1868 elejére a külügyminisztérium elnöki osztályává
szelídült, a bel- és külföldi titkos információszerzés és sajtóbefolyásolás intézmé-
nyei is a külügyminisztérium szervezetében állapodtak meg.1 Mindezt nyilvánva-
lóan elõsegítette, hogy a külügyminisztériumnak már korábban is voltak titkos
információszerzéssel foglakozó szervezeti egységei. A külügyminisztérium rejtje-
lezõ és fordító osztálya végezte a forradalmak után a postai levélforgalom újjá-
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szervezett titkos ellenõrzésének irányítását.2 Másfelõl a titkos információszerzés
közös külügyminisztériumba történt betagolása bizonyára nem volt független at-
tól, hogy a Habsburg Monarchia 1848-49 után külföldön is rendkívül kiterjedt
preventív államrendõrségi tevékenységet folytatott a nemzeti forradalmár emig-
ránsok, elsõsorban az olaszok és magyarok ellenõrzésére. Az olyan európai és
amerikai központokban, ahol a politikai emigránsok tevékenysége koncentráló-
dott, az osztrák diplomáciai képviseletek mellett állambiztonsági rendõri felada-
tokra titkos ügynökségek és kirendeltségek létesültek. Ilyenek voltak többek kö-
zött Párizsban, Torinóban, Konstantinápolyban, Hamburgban, New Yorkban és
a magyar és olasz emigránsok áltál különösen kedvelt Svájcban. Az információ-
kat közvetlenül a külügyminisztériumba juttatták el ezek az ügynökségek és le-
velezõi, amelyeknek az 1849-1868 közötti tevékenységét elõkelõ francia elneve-
zésû „Actes de Haute Police” iratsorozat dokumentálja. A beérkezett
információkat természetesen az államrendõrség hasznosította. Ezek a külföldi
ügynökségek is rendszeres díjazásban részesülõ levelezõket alkalmaztak.3 Gya-
korlatilag teljesen hasonló módon szervezték meg 1849 és 1867 között a belföldi
titkos információgyûjtést, ahol a területi rendõrigazgatók építettek ki a politikai
mozgalmak megfigyelésére kiterjedt informátorhálózatot, amelynek krémjét
szintén az írásbeli tájékoztatásra képes levelezõk alkották.4

A kiegyezés után az immár dualistává és alkotmányossá vált Monarchia te-
rületén a titkos információszerzésnek természetesen igazodni kellett a születõ
polgári jogállam követelményéhez is. Ennek egyik jele, hogy a kiegyezés után a
Monarchia egész területén jelentõsen korlátozták a titkos levélellenõrzést. Fel-
számolták a rendõrigazgatóságok székhelyén mûködõ levélellenõrzõ állomáso-
kat, mivel az 1867.évi decemberi osztrák alkotmány polgári alapjognak nyilvání-
totta a levéltitok sérthetetlenségét. Ennek ellenére Beust személyes utasítására
politikailag aggályos esetekben változatlanul végeztek levélfeltörést és tartalmi
kivonatolást. Lényegében az ilyen esetek kitudódása miatt hoztak az akkor ép-
pen kormányon lévõ osztrák-német liberálisok 1870 tavaszán külön törvényt a
levéltitok védelmérõl.5 A belföldi informátorhálózatot mûködtetõ államrendõr-
ség helyzete a Monarchia dualista átalakulását követõen–elsõsorban a politikai
tradíciók folytán–eltérõen alakult a két birodalomfél területén. Ausztriában
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szinte változatlan szervezeti formában fennmaradt az államrendõrség, míg Ma-
gyarországon ennek nem volt hagyománya, s így azt megszüntették, s a törvény-
hatósági rendvédelmi szerveket élesztették újjá. A korábbi magyarországi állam-
rendõrségi informátorok egy részét azonban átvette és tovább foglalkoztatta a
külügyminisztériumban létrejött állambiztonsági osztály.6 A magyarországi in-
formációszerzés iránti bécsi igény fontosságát mutatta, hogy a kiegyezés után a
megszûnt rendõrminisztérium tisztviselõi közül 1868 januárjában éppen a széles-
körû magyarországi tapasztalatokkal és felesége, balogfai Balogh Mária révén
rokoni kapcsolatokkal is rendelkezõ Joseph Prottmann von Osteregg udvari ta-
nácsos került a külügyminisztérium állambiztonsági információs osztályának élé-
re.7 Kempen tábornok neoabszolutizmuskori hírhedt Legfelsõ Rendõrhatóságá-
nak szellemiségét képviselõ „bürokrata õskövület”, ahogy egyik liberális
beállítottságú fiatalabb munkatársa jellemezte,8 a kiegyezés elõtt több mint egy
évtizeden keresztül Pesten volt a kortársak visszaemlékezései szerint legendásan
kicsinyes és korlátolt rendõrigazgató. Új beosztásában is kitartó hivatalnoki
szorgalommal foglalkoztatta a magyarországi konfidenseket és folyamatosan
gyûjtötte a magyar vonatkozású politikai információkat. A rendelkezési alapból
díjazott bizalmas levelezõi a magyar fõvárosban rendkívül termékenyek voltak,
sorozatban küldték a mende-mondákból, pletykákból szerkesztett, olykor újság-
hírekbõl ollózott jelentéseiket. Prottmann buzgalmára jellemzõ, hogy még a ma-
gyar kormánynak a galíciai lengyel politikusokkal való kapcsolatairól szóló infor-
mációkból is összeállított egy kisebb dossziét.9 Ez az egyoldalú belpolitikai
érdeklõdés azonban egyre kevésbé felelt meg a külügyi-diplomáciai követelmé-
nyeknek. Ezt jelezte, hogy Prottmann 1871 nyarán történt nyugdíjazása után
már nem rendõr, hanem külügyi szaktisztviselõ, a sokéves balkáni konzuli ta-
pasztalatokkal rendelkezõ Karl von Wolfarth vette át az állambiztonsági infor-
mációs osztály vezetését.10

A kormányzati hírszolgálat felépítésében a kiegyezés után az jelentette a a
legnagyobb változást, hogy a belföldi rendõri és külföldi diplomáciai jellegû tit-
kos információszerzõ tevékenység irányítását szervezetileg egyesítették a közös
külügyminisztériumban, s ez az ügyosztály 1872-ben az Informationsbüro elne-
vezést vette fel.11 Ezt az átszervezést végsõ soron olyan nagy jelentõségû külsõ
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események és belpolitikai változások idézték elõ, mint Habsburg Monarchia tel-
jes kiszorulása Itáliából, németországi vezetõ szerepének elvesztése, továbbá a
magyar kiegyezés létrejötte és az alkotmányos-parlamentáris kormányzás intéz-
ményesülése. Mindez nyilvánvalóan elkerülhetetlenné tette az informátori állo-
mány teljes felülvizsgálatát és az állambiztonsági információszerzés stratégiai
irányultságának újragondolását. A külügyminisztériumban 1867-1870 között el-
sõsorban az informátorok alkalmasságának vizsgálatát végeztek el és azok szá-
mának jelentõs csökkentését hajtottak végre. A külföldi állomáshelyek közül a
megváltozott politikai helyzet miatt elsõsorban a Párizst hagyományosan mono-
polizáló lengyel emigránsok és a Konstantinápolyt uraló, többnyire 1849-es
emigráns magyar informátorok szolgálatairól mondtak le. Egyelõre viszont ép-
pen a külügyminiszterre tekintettel foglalkoztatták tovább a németországi leve-
lezõ informátorokat. Egy rosszmájú kortársi visszaemlékezés szerint Beust ezzel
a gesztusával gyakorlatilag csak további kegydíjat adott a benne reménykedõ, az
ifjúkorából ismert, az 1848-as nagynémet és osztrákbarát eszmékhez kötõdõ sze-
mélyeknek, akik változatlanul lelkesen küldtek a kritikátlan jelentéseket Auszt-
ria elveszett németországi állása visszahódításának kedvezõ esélyeirõl. Másfelõl
a belföldi informátorok leépítését is groteszk esetek egész sora kísérte. Például
az elbocsátott bécsi informátorok bosszújának tulajdonították, hogy ismeretle-
nek erkölcstelen életvitellel, orgián való részvétellel vádolták meg a az informá-
ciós hálózat felülvizsgálatért felelõs Leopold Hoffmann külügyi osztályfõnököt
és két munkatársát. A lejáratási kísérletet azonban teljesen amatõr módon szer-
vezték meg, hiszen a kompromittáló eseményt olyan idõpontra tették, amikor az
érintettek hosszabb idõn át éppen Budán tartózkodtak delegációk tanácskozá-
sán.12 Egy másik elbocsátott informátor pedig évekkel késõbb egy olyan könyv
kiadásával fenyegetõzött, amelyben leleplezi az osztrák diplomácia és a bécsi ál-
lamrendõrség együttmûködésének titkait.13

A magyar hírszolgálat intézményesülése Andrássy
miniszterelnöksége idején 1867–1871

A kiegyezés létrejöttével a birodalmi ügykörök megosztása során az elsõ magyar
kormányintézkedések között szerepelt a belügyminisztérium rendõrségi osztá-
lyának megszervezése, de a kormányzat hírszolgálati és információszerzési tevé-
kenységét évekig kialakulatlanság és bizonytalanság jellemezte. Felmerült ugyan
egy új informátorhálózat kiépítése, de a gyakorlatban mégis a különféle hivatali
hatóságoktól való rendszeres információkérés és a konkrét ügyekben való bizal-
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mas tájékozódás került elõtérbe.14 Az új magyar parlamenti kormány nem elsõ-
sorban liberalizmusa miatt, hanem fõként azért idegenkedett a titkos informá-
ciószerzéstõl, mert a közvélemény rendkívül negatív emlékeket õrzött az elõzõ
abszolutista rendszer ilyen jellegû titkosrendõri gyakorlatáról. Ez a politikai
megfontolás erõteljesen érvényesült a magyar kormányzati sajtóiroda létrehozá-
sában és szervezeti felépítésében. A tájékoztatáspolitika és sajtóirányítás átruhá-
zását követõen az ausztriai mintára felállított magyar sajtóiroda az ottani gya-
korlattól eltérõen nem lett önálló hivatal, hanem személyzetét minden feltûnés
nélkül, szinte észrevétlenül helyezték el a miniszterelnökség szervezeti egységek-
re nem tagolódó apparátusában.15 Pedig a miniszterelnökség akkori szerény sze-
mélyzeti viszonyai között, ahol összesen alig több mint két tucat hivatalnok szol-
gált, a sajtóiroda volt az egyik legnagyobb létszámú szakosztály, ahol egy
osztálytanácsos irányításával két titkár, négy fogalmazó és három segédhivatali
tiszt alkalmazását irányozták elõ a sajtóügyek intézésére.16

Az önálló hivatalszervezet, a külön hivatali nyilvántartás és a saját iktatás
hiánya viszont nagyon megnehezítette a kutatás számára a magyar sajtóosztály
szerteágazó tevékenységének rekonstruálását. A miniszterelnökség központi
nyilvántartásában ugyanis a sajtóiroda mûködését illetõen csak a miniszterelnök
döntését vagy aláírását igénylõ ügyek jelentek meg. A sajtóirodával kapcsolatos
minisztertanácsi határozatok és a hivatali szabályzatok azonban korántsem fog-
ták át a sajtóiroda mûködésének egészét, hanem jobbára csak a kormányon be-
lüli koordinációs szerepét és a sajtóval való érintkezésének alapelveit rögzítet-
ték.17 A sajtóiroda tevékenységében ez a terület azonban másodlagosnak
számított. A súlyponti feladatát képezõ sajtófigyelés és sajtóbefolyásolás terén
viszont fõként az informális érintkezés és a szóbeliség dominált. A konkrét sajtó-
ügyekben a miniszterelnök szóbeli utasítására vagy akár önállóan eljáró irodave-
zetõ osztálytanácsosok és beosztottjaik iratait és leveleit viszont már egyáltalán
nem vette nyilvántartásba a miniszterelnökség központi hivatali apparátusa.
Nemcsak Andrássytól állt távol ugyanis hivatalnoki mentalitás, de ezekben az
években a sajtóosztály irányítói, mint Ludasi Mór,18 Toldy István vagy Halász
Imre is újságírók vagy alkotó humán értelmiségiek voltak, akik különben is ide-
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genkedtek minden hivatali regula, különösen a szabályszerû ügyvitel kötöttségei-
tõl.19 A kiegyezést követõ években ily módon általános volt az a gyakorlat, hogy
magyar sajtóosztály munkatársai nemcsak a hazai ügyfelekkel, hanem még a bé-
csi külügyminisztériumi sajtóirodával is – az ottaniak nem kis csodálkozásá-
ra–félhivatalos jellegû, iktatás nélküli levelekben érintkeztek, amelyeknek ter-
mészetesen semmi nyoma nem maradt a hazai miniszterelnökségi iratanyagban.
A kutatásaink során így a külügyminisztériumi sajtóiroda állagából a magyar saj-
tóosztály tevékenységének számos eddig ismeretlen aspektusa tárult fel. Ezt a
képet újabb vonásokkal gazdagították a korabeli visszaemlékezések és a kortársi
politikusok naplói, hátra maradt félhivatalos iratai.20 E három forráscsoport egy-
idejû hasznosításával sikerült fényt deríteni a magyar sajtóiroda pénzeszközeire,
sajtófigyelési és befolyásolási módszereire, valamint külügyi kompetenciájára.

A dualista átalakulás során a magyar kormányhoz átkerült hírszolgálati fel-
adatok ellátására a kvóta arányában osztották meg az arra szolgáló titkos költ-
ségvetési elõirányzatot, az ún. rendelkezési alapot (Dispositionsfond) is. Ennek
feltöltésére a külügyminisztérium költségvetésében a delegációk 1868-tól rend-
szerint évi 550 ezer forintot szavaztak meg. Ebbõl azonban mindössze 80 ezret
használtak diplomáciai célokra, míg 270 ezer a külügyminisztérium állambizton-
sági, 200 ezer a sajtóosztálynak jutott. E két utóbbi tétel 30%-át bocsátották az-
tán havi részletekben a magyar kormány rendelkezésére.21 Ez az összeg látható-
lag kielégítette a magyar kormány igényeit és politikailag is elõnyös
megoldásnak bizonyult, mert így a képviselõházban elkerülték a rendelkezési
alappal kapcsolatos ellenzéki támadásokat és kényelmetlen kérdéseket. E gya-
korlatot azonban nem lehetett sokáig folytatni. A ciszlajtán kormányok és pár-
tok egyre többször vádolták meg Beustot, hogy a titkos alap felhasználásával be-
folyásolja a lajtántúli pártviszonyokat és a sajtót. Ennek ellensúlyozására
1870-ben a ciszlajtán kormány is önálló sajtóirodát állított fel, de annak fenntar-
tásához a külügyminisztérium nem adott hozzájárulást a rendelkezési alapból.22

A ciszlajtán delegáció fellépésére 1871-ben már a magyar kormány sem része-
sült belõle. Ekkortól a magyar költségvetésben a rendelkezési alap 200 ezer fo-
rint körül állandósult. A rendelkezési alapot a miniszterelnökségen a számvevõ-
ségi igazgató kezelte, s hova fordításáról kizárólag a miniszterelnök döntött. Az
évi számadást is õ hagyta jóvá, s ezt követõen a felhasználási bizonylatokat meg-
semmisítették. Kivételes esetnek számított, hogy azokat lemondásakor Lónyay
Menyhért miniszterelnök magával vitte.23
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19 Halász Imre: Egy letûnt nemzedék. Emlékezések a magyar állam kialakulásának ujabb korsza-
kából. Budapest. 1911 102–105.
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22 HHStA., MdÄ., PL. I870–152.
23 MOL K 26, 1873–244.



A magyar kormánynak a külügyminisztérium rendelkezési alapjából való
kezdeti részesedése korántsem volt csupán a politikai kényelmetlenségek áthida-
lására irányuló költségvetés-technikai eljárás, hanem jelentõs külügyi feladatok
átruházásával járt együtt. Beust azzal kísérelte meg kielégíteni Andrássy ambíci-
óját a dualista monarchia keleti politikájának alakítására, hogy a budai sajtóiro-
da lehetõséget hatáskörébe engedte át a Magyarországot érzékenyen érintõ
szerb és román nemzeti mozgalom anyaországi sajtójának, elsõsorban egyes
belgrádi és bukaresti lapoknak a befolyásolására.

Magyar szempontból Andrássy miniszterelnöksége alatt a délszláv kérdés-
nek volt elsõdleges fontossága, hiszen a szerb nemzeti mozgalom dinamizmusa,
a törökországi szláv tartományok forrongása, a Horvátországhoz fûzõdõ állam-
jogi viszony rendezetlensége és a határõrvidék sorsának bizonytalansága egész
sor nemzeti és szociális konfliktusforrást jelentett. A német kérdésre koncentrá-
ló Habsburg diplomáciát és a külügyi információszolgáltatást Andrássy nem is
tartotta felkészültnek e problémahalmaz kezelésére és feltérképezésére. Gya-
korlatilag ennek a magyar bizalmatlanságnak a kivédését és a délszláv kérdéssel
kapcsolatos magyar szükségletek kielégítését szolgálta, hogy Beust 1868 elején a
magyar miniszterelnök személyes bizalmasának számító Kállay Bénit nevezte ki
a belgrádi fõkonzulnak. A szerbiai sajtóügyekben Kállay szinte csak a magyar
sajtóirodával érintkezett. A bécsi és a budai sajtóiroda közötti munkamegosztás
tartósságára jellemzõ, hogy a szerbiai sajtóviszonyok befolyásolásának pénzügyi
fedezetét 1875-ig bezárólag mindig a magyar miniszterelnökség rendelkezési
alapjából merítette. Ez egyfelõl a tekintélyes belgrádi napilap, a Vidov Dan
folyamatos szubvencionálását jelentette. A lapot szerkesztõ Miloš Popovi� már a
1867 elõtt is kifejezetten magyarbarát vonalat követett, ellenezve a Magyar-
országon belüli szerb területi elkülönülést, az 1860-ban megszüntetett
SzerbVajdaság visszaállítását. A magyar területi integritás elismerésével akarta
elõsegíteni Magyarország önállósulását vagy a Habsburg Monarchián belüli kü-
lönállását, ettõl remélve a szerb fejedelemség állami függetlenségéhez és a tö-
rökországi szlávok felszabadulásához kedvezõ külpolitikai feltételek kialakulá-
sát.24 Kinevezése után azonnal felkereste az általa már korábbról ismert új
konzult–hiszen õ közölte 1865-ben Kállay elsõ szerb nyelvû írását,–hogy közvetí-
tésével a magyar kormány nyújtson kedvezményeket lapjának a magyarországi
szerbek körében való terjesztéséhez. Kállay pártolólag terjesztette elõ Popovi�
kérelmét, hiszen politikailag rendkívül elõnyösnek ígérkezett a ha a magyaror-
szági szerbeknek egy belgrádi lap magyarázza el miért elõnyös szerb nemzeti
szempontból a dualista átalakulás és a magyar állami különállás.25 Mielõtt az
ügyben Budán döntés született volna, Belgrádban drámai fordulat történt. Mi-
hály fejedelem merényletnek esett áldozatul, s az új szerb kormány már nem tá-
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mogatta többé a Vidov Dant, hanem a liberális értelmiség megnyerésére Srbija
néven új lapot indított.26 A Vidov Dan sorsa bizonytalanná vált, további megjele-
nését 1868 októberétõl a magyar sajtóiroda havi 250 forintos szubvenciója bizto-
sította.27 Ezzel túlélte a politikai válságot, s példányszáma 300-ról fokozatosan
800-ra emelkedett. Andrássy külügyminiszteri kinevezése után a lap támogatását
Kállay szóbeli közbenjárására minden késõbbi magyar miniszterelnök jóváhagy-
ta.28

A szerbiai sajtó területérõl Kállay számára a másik rendszeres információ-
forrást az orvos végzettségû, de újságírói babérokra törekvõ Mihajlo Rosen je-
lentette, aki az 1870-es évek elejétõl a szerb kormány sajtóirodáját vezette és fél-
hivatalosát is szerkesztette. Kállay javaslatára 1868 nyarától a magyar sajtóiroda
akkori vezetõje Ludasi Mór biztosított Rosennek szerbiai és törökországi viszo-
nyokról való publikálási lehetõséget a Pesti Naplóban, a Pester Lloydban és sa-
ját lapjában a bécsi Die Debatte-ban.29 1871 nyarától viszont már Rosen is évi
2000 forintos rendszeres szubvencióban részesült a magyar rendelkezési alapból.
A szubvencionálás ügyet elõbb Kállay négyszemközt megtárgyalta Andrássyval,30

majd alig egy hét elteltével a sajtóosztályt vezetõ Halász Imre már küldte is
Belgrádba a negyedévre esõ 500 forintot.31 A két szerbiai újságíróra így az
1870-es évek elejétõl a magyar sajtóalap évi elõirányzatának közel 10%-át fordí-
tották, anélkül, hogy ennek a miniszterelnökség hivatali irataiban bármilyen
nyoma lenne. Ehhez hasonlóan csak Halász Imre visszaemlékezéseiben maradt
nyoma annak, hogy Kállaytól magánlevelekben rendszeresen szempontokat ka-
pott neki a Szerbiával kapcsolatos cikkek megjelentetéséhez.32

Másfelõl Kállay belgrádi fõkonzuli pozíciója –különösen 1868-1871 kö-
zött–a magyar kormánynak speciális hírközpontként szolgált, amely jelentõs
mértékben kiegészítette a bécsi külügyi tárcától kapott információkat. Kállay
minden fontos belgrádi diplomáciai eseményrõl és a magyar belpolitika számára
releváns dél-magyarországi, határõrvidéki és horvátországi értesüléseirõl–gyak-
ran külön rejtjelkulcsot használva – közvetlenül magánlevélben vagy hivatalos
jelentése másolatának megküldésével tájékoztatta a magyar miniszterelnököt
vagy az érintett magyar szakminisztert. Ez a közvetlen kapcsolat érthetõen sok-
kal gyorsabb volt, mintha az információk hivatali úton, tehát a konstantinápolyi
nagykövetségen és bécsi külügyi információs irodán keresztül jutottak volna el a
magyar fõvárosba. Kállaynak a szerbiai információszerzéshez rendelkezésre állt
a Habsburg-monarchia korábban kiépített teljes informátor hálózata, amelynek
legértékesebb tagját a konstantinápolyi osztrák postaszolgálat alekszináci posta-
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26 MOL P 344, Belgrádi Napló (= BN), 1868. júl. 16.
27 MOL P 344, BN. 1868. okt. 21.
28 MOL P 344, BN. 1873. jan. 30.
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30 MOL P 334, BN. 1871. jún. 24.
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32 Halász I.: i. m. 116–118.



állomásán szolgálatot teljesítõ postatiszt, �u�kovi� egykori határõrszázados je-
lentette.33 Kállay éppen a speciális magyar szempontból különösen fontosnak
számító információk megszerzésére azonban a saját költségére külön ügynököt
is alkalmazott. Egy szlovén származású, a zágrábi teológiáról eltávolított, végül
Gyõrött felszentelt, de késõbb kiugrott ferences szerzetest bízott meg a hor-
vát-szlavón határõrvidék hangulatának feltérképezésével, a helyi lakosság és a
tisztikar viszonyának tanulmányozásával. Ezt azért tartotta fontosnak, mert nyo-
masztotta annak tudata, hogy a határõrvidéki katonaparasztság elégedetlensége
a dualizmust ellenzõ centralista katonai és politikai körök támogatásával 48-hoz
hasonlóan elõidézhet valamifajta olyan megmozdulást, amely veszélyeztetheti
Magyarország 1867-ben elért államjogi pozícióját. 34 Ezt a kapcsolatot igyekezett
konspirálni, mivel a jelentések rendszeresen Kállay egy régi családi bizalmasá-
nak közvetítésével Pesten keresztül kerültek Belgrádba. A lebukást azonban
nem kerülte el, mert egy alkalommal éppen a határõrvidéki katonai hatóságok
vetették ügynökét vizsgálati fogságba, ahonnan aztán Kállaynak a zimonyi térpa-
rancsnoknál történt közbenjárására engedték szabadon.35 Ezt követõen azzal
bízta meg, hogy a dél-szerbiai viszonyokról, a bulgáriai forrongásról, az ottani
külföldi, fõként orosz, francia és olasz agitációról és a bukaresti szláv emigrán-
sokról küldjön tájékoztatást. A költségeket–alkalmanként 50-tõl 200 forin-
tig–Kállay bizalmas pesti barátja utalta át számára a bérbe adott birtokainak jö-
vedelmébõl, vagy a Kállay-mamától kapott kölcsönbõl.36 Több használható
jelentés beérkezése után azonban ez a felderítõ út is fiaskóval végzõdött. Ezúttal
a ruszcsuki osztrák-magyar konzul panaszolta be Kállayt a külügyminisztérium-
ban, hogy hatáskörét túllépve végeztet felderítést. Ezt követõen Kállay megsza-
kította a ferences baráttal a további kapcsolatot.37

A balul sikerült felderítõ akció ellenére Kállay sikeresen mûködött közre a
Monarchia balkáni informátorhálózatának a minõségi megújításában. A közvetí-
tésével a külügyminisztérium és a magyar kormány közösen vállalta – nyilván a
rendelkezési alap terhére–a neves földrajztudós, Kanitz Félix boszniai és bulgá-
riai kutatóútjának több éven keresztül való finanszírozását az ottani politikai,
gazdasági, néprajzi viszonyokról nyújtott rendszeres tájékoztatások fejében. Ez
már a liberális jogállam követelményeinek megfelelõ, a szakszerûségen alapuló,
s a paritásos költségmegosztással a dualista államberendezkedéshez igazodó in-
formátor alkalmazása volt, aki saját nevén kötelezte el magát a bizalmas feladat-
ra. Ennek során többnyire készülõ könyvének egy-egy fejezetét vagy annak kivo-
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33 MOL P 344, 4. cs. HHStA., MdÄ., AR F4-63-1.
34 MOL P 344, BN. 1868. máj. 3. és máj. 23.
35 MOL P 344, BN. 1868. júl. 16.
36 MOL P 344, BN. 1869. márc. 5.
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natát küldte el megbízóinak az akkor önállósuló bolgár nemzeti egyházról, a
krimi háború után Bulgáriába betelepített krimi tatárokról vagy az
iszlamizálódott bolgár nyelvû pomákokról. A néhány év múlva, a nagy keleti vál-
ság idején megjelent „Donau-Bulgarien” c. országismertetõje a politikai körül-
mények folytán európai tudományos bestseller lett. Így mindenképpen hasznos
befektetésnek bizonyult Kanitz Félix évi hatezer forintos javadalmazása, amelyet
a kvóta arányában 30-70%-os arányban osztottak meg.38 Ez az összeg lényegé-
ben megfelelt egy alacsonyabb beosztású osztrák-magyar konzul évi fizetésének.
(Összehasonlításul: Kállay évi fõkonzuli juttatását 1869-ben 7000 forintban álla-
pították meg.)39

A kiegyezés után többször felmerült, hogy a dunai fejedelemségekbe az ot-
tani konzulátusokra is delegálnak magyarul tudó munkatársakat, de ez végül el-
maradt. A külügyi sajtóosztály viszont már 1868 elején részletes összeállítást
küldött Budára a fejedelemségek sajtóviszonyairól, hogy megkezdjék a sajtófi-
gyelés elõkészítését.40 A román nyelvû sajtó rendszeres szemlézésének a magyar
sajtóirodán ekkoriban még hiányoztak a személyi feltételek. Késõbb is csak arra
vállalkoztak, hogy német vagy francia cikket készítenek bukaresti lapokban való
megjelentetésre. Erre azért nyílt kilátás, mert a bukaresti osztrák-magyar konzul
lehetségesnek találta a mindkét Bukarestben megjelenõ idegen nyelvû lap, a né-
met nyelvû„ Bukarester Fremdenblatt” és a francia-román nyelvû „L’ Echo
danubien” szubvencionálását és az osztrák-magyar érdekeknek megfelelõ befo-
lyásolását. Ebben a kérdésben Beust csak a magyar féllel teljes egyetértésben
akart dönteni, írásban is leszögezve, hogy „ez az ügy közvetlenül és túlnyomó-
részt a magyar királyi kormányt érinti”. Andrássy mindkét lap szubvencionálá-
sát helyeselte, bár a bukaresti közönségre szerinte egy német nyelvû lap hatása
csak kisebb körben érvényesülhet, mint a román-francia orgánumé. Bizonyára a
magyar kormány külügyi kompetenciájának nyílt elismerését kívánta viszonozni
azzal a nagyvonalúsággal, hogy eltekintett a kvótától és mindkét lap szubvenció-
jának a felét vállalta.41

A szláv és román lapok rendszeres szemlézése csak valamikor 1869 folya-
mán kezdõdhetett el a miniszterelnökségen, amikor a pesti egyetem szláv tan-
székének tanára, Ferencz József mellé újságírói és mûfordítói gyakorlattal ren-
delkezõ anyanyelvi fordítók kerültek.42 Ferencznek nagy gyakorlata volt e
területen, hiszen az 1860-as években a Pesti Naplóban, késõbb a Hon-ban a
szláv lapokat szemlézõ rovatot írt és vezetett. A miniszterelnökségen heti rend-
szerességgel készülõ szláv és román lapszemlét kõnyomatos kiadványként kap-
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ták meg a kormányszervek és a fõvárosi újságok. Érdekes módon a bécsi sajtó-
iroda csak Andrássy külügyminiszteri kinevezése után vette rendszeresen
igénybe ezt az összeállítást.43 Másfelõl a belügyminisztérium rendõri osztálya az
oda beérkezõ információk alapján „A helyzet képe”.címmel 1870-tõl negyed-
évenként készített az ország helyzetérõl tájékoztatót a miniszterelnök részére.
Noha ebbõl a vizsgált idõszakban mindössze egyet ismerünk, amely azonban
rendkívül informatív és igényes politikai elemzést tartalmaz44 Az 1870-es évek
elején e két összegzés képezte a magyar kormányzat számára a belsõ politikai
hírszolgálat legfontosabb forrását.

A közös külügyminisztérium hírszolgálatának
változásai, 1872

Külügyminiszteri hivatalba lépése után Andrássy az elnöki osztály két tevékeny-
ségi területen foganatosított alapvetõ tartalmi változásokat, amelyek a sajtóval
történõ kapcsolattartást és az államrendõrségi információs szolgálatot érintet-
ték. A sajtóosztály súlyponti feladatainak átalakítása logikusan következett a
megváltozott hatalmi feltételekbõl és az új miniszter parlamentáris politikai hát-
terébõl, egyéni habitusából. A korábbi években Beust diplomáciai törekvéseinek
szerves kiegészítéseként különbözõ németországi lapok szubvencionálásával fej-
tett ki aktív külügyi sajtópolitikát A német sajtó befolyásolására felhasznált je-
lentõs anyagi ráfordítás arra szolgált, hogy az ausztriai liberális törvényhozás és
alkotmányos kormányzás eredményeinek népszerûsítésével erõsítse a Habs-
burg-monarchia vonzerejét a német közvéleményre, ezzel alternatívát kínáljon a
porosz hegemóniával szemben. Emellett belföldön is jelentõs összeget költött a
sajtó rokonszenvének elnyerésére, amellyel saját pártpolitikai beágyazottságá-
nak és támogatottságának hiányát pótolta. Ennek során nem csupán a két befo-
lyásos bécsi liberális újságot, az óliberális Die Presse-t és az új pénzarisztokráci-
ával erõsen összefonódó Neue Freie Presse-t használta fel személyének és
politikájának népszerûsítésére,45 hanem még a magyar kormányhoz közelálló la-
pokban, a Pesti Naplóban és a Pester Lloydban is rendszeresen helyezett el
irányvonalának helyességét igazoló írásokat.46 A sajtó Beust által vezérelt rend-
szeres befolyásolása természetesen nem maradt titokban. A német-osztrák libe-
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43 HHStA., MdÄ., PL. I872–7.
44 MOL K 26 1872–262. 1871. negyedik negyedévétõl készült összefoglaló a következõ tárgykörö-

ket tartalmazta: 1. A politikai pártok állása, célja és tevékenysége, 2. Nemzetiségi mozgalmak
általában, 3. Szerb mozgalom, 4. Rutén mozgalom, 5. Pánszláv mozgalmak, 6. Román mozga-
lom, 7. Határõrvidéki kérdés, 8. Horvátország állapota, 9. Köztársasági agitációk, 10. Munkás
egyletek, 11. Katolikus ügy, 12. Nevezetesebb államrendõri események.

45 Leopold Kammerhofer: Diplomatie und Pressepolitik 1848–1918. In: Die Habsburgermonarchie
1848–1918. VI/1.: Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehungen. Hrsg.
Adam Wandruszka–Peter Urbanitsch.. Wien 1996. 470–472.

46 L. Kammerhofer: i. m. 475. L. Przibram: i. m. 324.



rális politikusok rendszeresen támadták az arra szolgáló pénzforrás, a titkos ren-
delkezési alap létezését.47 A magyar miniszterelnökkel is konfliktusba került,
amikor a külügyi sajtóosztály sugalmazására 1868 novemberében a Pesti Napló-
ban is megjelent a német kérdésrõl egy nagy nemzetközi feltûnést keltõ írás a
Majna-határ fenntartásához és a dél-német államok függetlenségének fennma-
radásához fûzõdõ magyar érdekeltségrõl.48 Valószínûleg a magyar kormány ki-
engesztelésére és a további félreértések elkerülésére lett a bécsi sajtóiroda mun-
katársa, Ludwig Przibram a Pesti Napló bécsi levelezõje.

Andrássy elsõ intézkedései közé tartozott, hogy jelentõsen csökkentette a
kül- és belföldi sajtó kiterjedt szubvencionálását és a sajtóosztály feladatát lénye-
gében miniszter tájékoztatására korlátozta. Az offenzív németországi sajtópro-
paganda a Német Császárság megalakulásával nyilvánvalóan elvesztette létjogo-
sultságát. Az egyesült Németországgal kapcsolatos külpolitikai elképzeléseinek
elõsegítésére egyenesen barátságos gesztusnak bizonyult a poroszellenes német
újságok szubvencionálásának beszüntetése, amelyek korábban valódi sajtóhábo-
rút folytattak a Berlinbõl pénzelt lapokkal. Diplomáciai lépéseinek igazolására
sem tartotta szükségesnek a sajtó mozgósítását. Egyidejûleg a belföldi lapokhoz
fûzõdõ viszonyt is teljesen új alapokra helyezte. „A császár és a delegációk mel-
lettem vannak, a sajtóra nincs szükségem”- fejezte ki kategorikusan a sajtóbefo-
lyásolás fennálló gyakorlatához való negatív viszonyulását az elnöki osztályt ve-
zetõ Hoffman osztályfõnök nagy megrökönyödésére, aki korábban Beust
bizalmasaként fogta össze a szubvencionált lapok és újságírók szerteágazó finan-
szírozását. A sajtótól való elzárkózásával Andrássy az uralkodó kívánságához
igazodott. Lehetõség szerint távol tartotta a külpolitikát a sajtónyilvánosságtól
és szigorúan megtiltotta az uralkodóra és miniszterére tartozó kül- és belpoliti-
kai kérdések állásáról hivatali elõdje alatt a sajtónak történt gyakori kiszivárog-
tatást. A korlátozott sajtókapcsolatát a szubvencionált lapok hálózata helyett né-
hány elképzeléseihez és elveihez közelálló újságra építette. A bécsi lapok közül
a korábban szubvencionált liberális újságok helyet az udvari körökhöz közelálló
„Fremdenblatt-ot választotta miniszteri programja képviseletére.49 A magyar fõ-
városban a fiatal liberálnacionalisták Rákosi Jenõ szerkesztette orgánumát. a
Reformot és régi személyi kapcsolata alapján Falk Miksát, a nemzetközi hozzá-
férést biztosító német nyelvû „Pester Lloyd” fõszerkesztõjét látta el idõnként
politikájának igazolására szükséges háttér információval. De ezeket a többnyire
alkalmi megbízatásokat sem az elnöki osztályon a sajtóügyeket változatlanul
megtartó, kiterjedt bécsi sajtókapcsolatokkal rendelkezõ, a miniszterét is olykor
zavarbaejtõen közlékeny Leopold Hoffman elnöki osztályfõnök, hanem a feltét-
len bizalmát élvezõ, a magyar miniszterelnökségrõl magával hozott áthelyezett
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47 L. Kammerhofer: i. m. 476. L. Przibram: i.m. 289.
48 Diószegi István: Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. szá-

zad második felében. Budapest, 1998. 47–49.
49 L. Przibram: i. m. 324.



Okolicsányi Sándor intézte.50 A sajtóiroda munkatársának Ludwig Przibram-nak
pedig lehetõvé tette, hogy folytassa a Pesti Naplónál korábban Beust megbízásá-
ból vállalt bécsi levelezõi tevékenységét.51

Andrássy a külügyminisztériumi információs osztály tevékenységét és infor-
mációszerzési gyakorlatát is teljesen elhibázottnak találta. Minisztersége elsõ
napjaiban megdöbbenve tapasztalta, amikor ellenõriztetni kívánta az zágrábi
fõhadparancsnok, Anton Mollinary altábornagy jelentését a Svetozar Mileti� ve-
zette szerb nemzeti szabadelvûek radikalizálódásáról és a szláv legénységû kato-
nai egységek között tervezett agitációjáról, kiderült, hogy az információs osztály-
nak Újvidék egész körzetében nincs megbízható levelezõ informátora. Ezért
annak vezetõjét a magyar belügyminiszterhez utasította, hogy tõle kérjen javas-
latot az összmonarchia és a magyar királyság eszméjének egyaránt elkötelezett,
lehetõség szerint a közigazgatásban alkalmazott informátor személyére. A ma-
gyar belügyminiszter választása Flatt András járási fõszolgabíróra esett, akit 250
forint külön díjazással bízott meg e kényes és bizalmi feladattal.52 Hamarosan el-
sõdleges hivatali feladata lett a szerb szabadelvûek ellenzékiségének megrend-
szabályozása, mert elõbb Pancsovára rendelték ki királyi biztosnak, majd Újvi-
dék városi fõispánjának nevezték ki. Így jelentései ezután már szabályos hivatali
úton kerültek a külügyi információs szolgálat nyilvántartásába.

Andrássy másik megdöbbenését minisztersége kezdetén az váltotta ki, ami-
kor bécsi miniszteri szobájában elõször kézhez kapta az államrendõrségi refe-
rens alaptalan konfidens jelentésekre épülõ tájékoztatását a magyarországi poli-
tikai helyzetrõl. Az egész összeállítást nemes egyszerûséggel ostobaságnak
nyilvánította és a jövõben már nem tartott ilyenre igényt.53

Az elnöki osztály sajtópolitikai és a állambiztonsági információs tevékeny-
ségének változásait Andrássy végül azzal kényszerítette ki, hogy az 500 ezer fo-
rint nagyságú titkos rendelkezési alapot az 1873.évi külügyi költségvetésben már
nem sajtóbefolyásolásra és államrendõrségi megfigyelések finanszírozására irá-
nyozta elõ. A közös minisztertanácsban jelenlévõ osztrák miniszterelnök is a tel-
jes egyetértését fejezte ki, hogy Andrássy ezt a jelentõs összeget nem a sajtóra
költi, „s nem fogja azt a kártékony befolyást gyakorolni, mint elõdje” tette, ha-
nem valódi politikai célokra használja fel.54 Ez költségvetési átalakítás jelentette
az abszolutizmus korából örökölt államrendõrségi folytonosság felszámolását.
Gyakorlatilag ekkoriban szûnt meg a magyar politikai elit bécsi államrendõrségi
megfigyelése. A rendelkezési alap jelentõs csökkentése a magyarázata többek
között annak, hogy 1872-73-ban abbamaradtak például a kiegyezés elõtti ma-
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50 Orczy Andrássynak, Bécs, 1872. júl. 25. OL P 4, Andrássy családi levéltár, 1. cs., Nr. 75. –
Okolicsányi személyére Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista
Habsburg Monarchiában. Budapest 2006. 191.

51 L. Przibram: i. m. 324.
52 Nikola Petrovi�: Svetozar Mileti� i Narodna stranka. Gra�a. 1860–1885 Knjiga II. Sremski

Karlovci, 1969. 262–264. 281–283. 295–298.
53 L. Przibram: i. m. 325
54 Gemeinsamer Ministerrat (= GMR). 1872. júl. 5. RMRZ 133. HHStA., PA. XL, Kt. 287.



gyarországi rendõrségi informátorok számára a kifizetések. Andrássy a felszaba-
duló összeget legális diplomáciai információszerzésre, elsõsorban a Monarchia
számára stratégiai szempontból fontos három államban, Oroszországban, az
Oszmán Birodalomban és Németországban szolgáló katona diplomaták számá-
nak és ellátmányának megduplázására kívánta fordítani.55 A közös miniszterek
szûk társaságában elõadott elképzeléseit, az országos kormányok tagjai bizonyára
nem fogadták volna olyan lelkesedéssel, mint a rendelkezési alap megnyirbálását.
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