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Császár a kivégzőosztag előtt
Egy osztrák főherceg Mexikó trónján, akinek a politikai naivitása az életébe került
1867. június 19-én délelőtt 10 órakor a Mexikóvárostól nyugatra fekvő Queretaro városa
melletti Harangdombon (Cerro de las Campanas) kivégezték I. Miksa mexikói császárt,
osztrák főherceget, az osztrák Császári-királyi Haditengerészet korábbi főparancsnokát.
Szülőhazájáról kontinensnyi távolságban, messze az európai civilizációtól, egy merőben más
történelmi és kulturális gyökerekkel rendelkező országban Miksa a lehetetlent kísérelte meg.
Az általában a liberalizmus követőjének tartott, a kor Európájának progresszív szellemi
áramlatai által befolyásolt fiatal uralkodó egy Latin-Amerikában addig ismeretlen
szellemiségű korszerű államot kívánt létrehozni. Uralkodásának 1130 napja azonban
kevésnek bizonyult ehhez. Bár a rendkívül ambiciózus Miksa fiatal kora ellenére kimagasló
műveltséggel és széleskörű vezetői tapasztalatokkal rendelkezett, tervei már a korona
elfogadásának pillanatában kudarcra voltak ítélve, s ezt mindössze romantikus személyisége
nem engedte felismerni a számára.
Alkotásait és reformjait jórészt csak a halála után kezdték respektálni, de ekkor sem lett
tragikus hős, megítélése máig vitatott.
Származása, ifjúkora
Ferdinánd Miksa (vagy ahogy családtagjai hívták: Ferdinánd Max) főherceg 1832. július 6-án
született a Bécshez közeli schönbrunni kastélyban. Édesapja Habsburg–Lotaringiai Ferenc
Károly főherceg (1802–1878) volt, II. Ferenc német-római császárnak, magyar és cseh
királynak (1804 után I. Ferenc néven osztrák császárnak) a második fia. Édesanyja a
Wittelsbach-házból való Zsófia Friderika bajor hercegnő (1805–1872) volt, I. Miksa bajor
királynak a leánya.
Miksát kimagasló intellektus, széles körű műveltség jellemezte, a tudományok közül a
botanika különösen vonzotta. Élénken érdeklődött a tengerhajózás iránt. Haditengerészeti
kiképzésben részesült. A császári-királyi hadiflotta Novara nevű fregattja fedélzetén több
utazást tett a világtengereken, eljutott Brazíliába is. 1850-ben eljegyezte az 1831-ben
lemondott I. Péter brazil császár második házasságából való egyetlen leányát, Mária Amália
portugál infánsnőt, aki azonban 1853-ban tüdőbajban elhunyt, Miksa őszintén meggyászolta
őt.
22 évesen a haditengerészet főparancsnoka
1854-ben bátyja, Ferenc József császár kinevezte őt a Császári-Királyi Haditengerészet (K. k.
Kriegsmarine) főparancsnokának. Miksa ekkor 22 éves volt, mindennek ellenére a
haditengerészet egyik legnagyobb formátumú parancsnoka vált belőle, aki modernizálta és
ütőképessé tette a flottát. Tehetségét és személyiségének dinamizmusát latba vetve egy
évtizeden át küzdött azért, hogy Ausztria gyenge harmad vonalbeli országból erős
másodrendű tengeri hatalommá váljon, amely hathatósan meg tudja védeni érdekeit az Adrián
és a Földközi-tenger keleti medencéjében. Miksának köszönhetően a flottát 7 újonnan épült
páncélos fregattal, 1 sorhajóval, 5 gőz fregattal és 2 gőz korvettel sikerült kibővíteni. Már a
kinevezését követő években megalapította és kiépítette a trieszti hadikikötőt. Tengerészeti
múzeumot és vízrajzi intézetet is alapított.

Mikor Miksa – akit Bécsben túlköltekezéssel vádoltak – lemondott főparancsnoki
megbízatásáról, az utána következő Wilhelm von Tegetthoff admirális – jórészt elődje
munkájára alapozva – jelentős győzelmeket tudott aratni az olasz hadihajók ellen a porosz–
osztrák háború adriai hadszínterein.
Lombard–velencei kormányzósága
1857 februárjában a császár kinevezte Miksát a Habsburg Birodalomhoz tartozó Lombard–
Velencei Királyság (Königreich Lombardo-Venetien) kormányzójává. Ugyanebben az évben,
július 27-én Brüsszelben Miksa feleségül vette Sarolta belga királyi hercegnőt, I. Lipót belga
király leányát. Házassága Sarolta hercegnővel gyermektelen maradt, valószínűleg Miksa
főherceg korábbi brazíliai útján szerzett szifiliszes fertőzése miatt.
Miksa főherceg, feleségével együtt Milánóba költözött, ahol Lombardia és Velence
kormányzójaként a korábbinál jóval modernebb, liberálisabb politikát igyekezett gyakorolni.
Bátyja, a császár azonban nem értett egyet Miksa elképzeléseivel, és 1859 elején visszahívta
őt tisztségéből, helyére Gyulay Ferenc táborszernagyot nevezte ki kormányzónak. Röviddel
ezután, az 1859-es szárd háború során az osztrák császári hadsereg a magentai és a solferinói
csatákban súlyos vereségeket szenvedett a piemonti felkelőket támogató francia haderőtől.
Ennek következtében Lombardia elszakadt az Osztrák Császárságtól. Miksa főherceg
visszavonult az osztrák politikai élettől. Feleségével együtt a Trieszt melletti Miramarekastélyba költöztek, amit ő építtetett. Élete nagy álmával foglalkozott: a brazíliai trópusi
őserdőkbe szervezett botanikai expedíciót. Ekkor (még 1859-ben) keresték meg őt először a
mexikói royalisták, felajánlva neki Mexikó császári trónját. Miksa ekkor még irreálisnak
minősítette és elutasította ezt a tervet.
Rossz helyzetfelmérés
A korszak történelmének sajátos, tragikus epizódjának bizonyult Miksa főherceg mexikói
császársága (1864–1867), amely III. Napóleon francia császár és Ferenc József osztrák
császár világhatalmi játszmájának keretében jött létre, akik Mexikót egy, a Francia
Császársághoz és a Habsburg Monarchiához kötődő örökletes monarchiává akarták formálni.
Mexikóban a polgári demokratikus forradalom köztársasági államformát hozott létre. A
forradalmi kormány ellen az egyház és a nagybirtokosok erős ellenforradalmi szervezkedésbe
kezdtek. III. Napóleon az alkalmat arra akarta felhasználni, hogy nagyhatalmi befolyást
szerezzen az amerikai kontinensen. Ettől belpolitikai előnyöket is remélt: Franciaországban
megrendült helyzetét külpolitikai sikerekkel akarta stabilizálni. A Francia Császárság nagy
létszámú csapatokat küldött Mexikóba, amelyek a köztársasági kormány ellen harcoló erőket
támogatták, és monarchikus államforma bevezetését szorgalmazták. 1863-ra a
kormányellenes felkelők a francia csapatok támogatásával megszerezték az ország területének
jelentős részét, és elfoglalták a fővárost, Mexikóvárost is. A megszállt területen népszavazást
is rendeztek, amely – természetesen – megerősítette a monarchikus államformát. A royalisták
ismét felajánlották a császári koronát Miksa osztrák főhercegnek.
Ezúttal Miksa elfogadta a III. Napóleon által sugallt felkérést. A mexikói royalisták április 10én, a népszavazás eredményére támaszkodva, I. Miksa néven kikiáltották őt Mexikó
császárának (Emperador Maximiliano I de México). Felesége, Sarolta Mexikó császárnéja
(Emperatriz Carlota de México) lett. Miksa ezt követően lemondott esetleges osztrák
trónutódlási igényéről, és feleségével együtt Mexikóba utazott. A hajóúton nem a Mexikóról
szóló, neki átadott könyveket olvasta, hanem a császári udvari etikett kézikönyvének
megírásával foglalkozott.

A császári pár május 28-án szállt partra Vera Cruzban, ahol ujjongó tömeg üdvözölte őket.
Bazaine francia altábornagy 25 ezer főnyi seregének kíséretében június 12-én bevonultak az
immár császári székvárosba, Mexikóvárosba. Rezidenciául a főváros közelében álló
Chapultepec-palotát, a régi azték császárok nyaralóhelyét választották. Miksa egyik első
intézkedése az volt, hogy széles sugárutat építetett a császári palotától a városközpontig,
amelyet a Császárné sétánynak (Paseo de la emperatriz) neveztek el.
Miksa valószínűleg nem volt tisztában a franciák által megszállt területen rendezett
népszavazás eredményének erősen kétséges voltával. Az elűzött Benito Juárez elnök és a
liberálisok sohasem ismerték el e népszavazás eredményét, és háborút folytattak a royalisták
és a francia megszállók ellen. Miksa úgy hitte, Mexikót modern, európai típusú, liberális
szellemű állammá alakíthatja, ezért fogadta el – édesanyja ellenkezése dacára – a császári
koronát. Mexikóban azonban azzal kellett szembesülnie, hogy az amerikai földrész minden
országa a francia intervenciósok által megbuktatott mexikói köztársasági elnököt, Benito
Juárezt támogatja. Miksára és a franciákra mindenki úgy tekintett, mint nemkívánatos idegen
betolakodókra.
Megpróbálta stabilizálni hatalmát
Miksa császár megpróbálta népszerűségét növelni, hatalmi bázisát kiszélesíteni. Örökbe
fogadta az 1820-as években uralkodott korábbi mexikói császár, Agustín de Iturbide unokáit,
a 2 éves Augustín herceget, megtéve őt a császári trón örökösévé. Hasonló szándéktól vezetve
Miksa birodalmi marsallá nevezte ki Antonio López de Santa Anna tábornokot, exdiktátort.
Miksa – konzervatív támogatóival szembeszállva – helybenhagyta és megerősítette az elűzött
Juarez elnök több liberális szellemű rendelkezését, ilyen volt például a földreform, a
szavazójog kiterjesztése a földbirtokkal nem rendelkező parasztokra, valamint több, a
katolikus egyház nemtetszését kiváltó rendeletet, mint például a vallásszabadság deklarálása,
az egyházi javak államosítása, a pápai okmányok polgári jóváhagyása, a polgári
anyakönyvvezetés, vagy éppen a temetők szekularizálása.
Ezen túlmenően a messziről jött uralkodó bevezettette a tízes számrendszeren alapuló hosszés űrmértékrendszert, s olyan jogszabályokat alkotott, amelyek az országban addig ismeretlen
szociális intézkedéseket tartalmaztak: szabályozta a béreket és a munkakörülményeket, a
nyugdíjat és a járulékokat, valamint eltörölte az adósrabszolgaságot és visszaszolgáltatta az
indiánok földjeit, ami miatt a mai napig népszerű. Sőt! Igazság szerint ezek az intézkedései
annyira népszerűek voltak, hogy a kivégzése után Juarez – aki Miksát csak „El gran Illuso”ként, azaz „Nagy Álmodozóként” emlegette – sem merte visszavonni őket. Mindezen
intézkedései miatt Miksa az őt meghívó konzervatívok számára túl liberális, a republikánusok
számára viszont még így is túl konzervatív volt. A megszálló francia haderő kegyetlenkedései
azonban a legtöbb intézkedését egyszerűen nem engedték pozitív színben feltűnni: Miksa a
mexikói kortársak számára nem volt több egy idegen betolakodónál.
A császár kezdetben amnesztiát ajánlott Benito Juáreznek, ha felesküszik a koronára, de az
elnök elutasította. Később Miksa elrendelte, hogy Juárez minden elfogott hívét végezzék ki.
Ez súlyos taktikai hibának bizonyult, növelte a köztársasági kormány híveinek számát, és
elszántabbá tette a fegyveres ellenállást.
Csúfos vég
Az észak-amerikai polgárháború (1861–1865) lezárultával az Egyesült Államok is
fegyvereket kezdett szállítani a köztársaságiaknak, és fenyegetően tiltakozott az európai
intervenció ellen. A francia csapatoknak ezért 1866-ban el kellett hagyniuk Mexikót, Miksa
visszautasította III. Napóleon ajánlatát, hogy a csapatokkal együtt ő is hagyja el az országot.

A monarchisták magukra maradtak. Rajtuk kívül mindenki tisztában volt azzal, hogy Miksa
császárságának napjai meg vannak számlálva. A royalisták nem tudták tartani magukat a
népszerű Benito Juárez elnök csapatai ellen. Miksa felesége, Sarolta császárné Európába
utazott, hogy III. Napóleon császártól és IX. Pius pápától kérjen támogatást szorongatott férje
számára. Erőfeszítései kudarcba fulladtak. A csalódás és kétségbeesés mély depresszióba
döntötte, hamarosan az elmezavar határára került.
Az ismét hatalomra került köztársaságiak 1867. május 14-én megfosztották trónjától Miksa
császárt, aki híveivel Querétaro erődjébe vonult vissza. Hetekig tartó ostrom után megpróbált
átszökni az ellenséges vonalakon, de árulás folytán elfogták. Hadbíróság elé állították, és
hazaárulás vádjával halálra ítélték. A halálos ítélet ellen sokan táviratban és levélben
tiltakoztak. Az európai uralkodók mellett a liberálisok olyan prominens képviselői, mint
Victor Hugo és Giuseppe Garibaldi is szót emeltek, de hiába. Juárez elnök példát akart
statuálni, hogy kormányát semmilyen idegen hatalom nem befolyásolhatja.
Miksát 1867. június 19-én Tres Campanas-nál, Querétaro közelében, két tábornokával együtt
kivégzőosztag elé állították és agyonlőtték.
„Mindenkinek megbocsátok, és mindenkit arra kérek, hogy bocsásson meg nekem, kiontott
vérünk szolgáljon az ország javára. Éljen Mexikó, éljen a függetlenség!” – mondta az utolsó
szó jogán.
A bukott császárt a kivégzőosztag hat katonája vette célba. Miksa előtte megajándékozta őket
egy-egy arannyal, hogy ne lőjenek az arcába, hazaszállítása után hadd lássa még egyszer az
édesanyja. A császár háziorvosa, dr. Basch megállapította, hogy a hat találat közül három
létfontosságú szerveket ért. Úgy vélte, hogy „haláltusája csak nagyon rövid lehetett”.
Miksával együtt ítélték halálra német szárnysegédjét, az ezredesi rangban szolgáló Felix zu
Salm-Salm német herceget is, aki az utolsó pillanatban kegyelmet kapott.
Holttestének viszontagságos hazajutása
A boncolási jegyzőkönyv szerint a holttesten elölről hat golyó becsapódása látszott, 2 a szív
tájékon, 1 balra, a szegycsontban, 2 a májban és 1 a hasüregben, a köldök alatti régióban; a
hátán azonban csak öt kimeneti seb volt: az egyik golyó elakadt a gerincben. Az arcon nem
látszott semmilyen sérülés eltekintve pár különféle zúzódástól, aminek oka ismert: a császár
maga ütötte be a fejét, amikor arccal bukott a földre. Ezeket a sérüléseket kenőccsel hozták
helyre. Két órás munkával vértelenítették a holttestet, kiemelték a zsigereket, majd az ereket
különböző klór- és cink-vegyületekkel töltötték fel. Ám a bebalzsamozott holttest a forró
éghajlaton hamarosan mégis bomlani kezdett. A szerencsétlen császárt még holtában is
üldözte a balszerencse. Juarez ragaszkodott hozzá, hogy a holttestet – feltétlen győzelmének
demonstrációjaként – Mexikó-szerte közszemlére tegyék. Június 28-án, két nappal az után,
hogy üvegtetejű ideiglenes koporsójába tették, egy katona, aki közelről akarta látni, véletlenül
betörte a koporsó egyik üvegét. Mivel a holttestet még esőben is állandóan kint tartották a
szabadban a törött üveg alatt szeptember első napjaiig, amikor megérkezett a parancs, hogy a
fővárosba szállítsák át. Az úton kétszer is felborult a tetemet szállító szekér, egyszer ráadásul
egy patakban.
A holttest állandóan vízzel érintkezett, ami folyamatosan átjárta, bomlasztotta a zsírszöveteket
és felpuhította a holttestet, amely jelentősen megrongálódott. Az egyik zuhanásnál letört egy
darab az orrából, amit viasszal kellett rekonstruálni. Akárhogy is: mire Mexikóvárosba ért, a
holttest kész katasztrófa volt. Amikor Tegetthoff admirális – már kis híján háborúval
fenyegetve – végül több hónapos huzavona után elérte, hogy kiadják a tetemet és hazatért
vele, Bécsben az édesanyja nem ismert rá. Üres tekintettel meredt a felnyitott koporsóra és
alig hallhatóan csak annyit mondott: „Ez nem az én fiam”. A hatvankét éves asszony, aki
korábban még csupa erő és tettrekészség volt, egyszeriben reszketeg, elesett öregasszony lett.

Néhány napra rá szélütést kapott: a queretarói sortűz az anyacsászárnőt is „leterítette”.
Mindketten a Habsburg-család hagyományos temetkezőhelyén, a kapucinusok templomának
kriptájában (Kapuzinergruft) lettek eltemetve.
A sors furcsa fintora, hogy Miksa császár holttestét ugyanaz a hajó, szeretett Novarája
szállította Mexikóból Triesztbe, mint amelyen ifjúként bejárta a világot, majd a kaland elején
Mexikóba érkezett.
Felesége belezavarodott férje elvesztésébe
Miután Sarolta császárné értesült férje kivégzéséről, az addigi súlyos depressziója valódi
elmebetegséggé terebélyesedett. Teljesen visszavonult a közszerepléstől. Először a Miramarekastélyban élt, majd sógornője, Mária Henrietta királyné hazakísérte őt Belgiumba, s ezt
követően a flandriai Meise városban lévő Bouchout-kastélyban, harmincfőnyi személyzettel
körülvéve élte le további életét.
Az első világháború alatt a Belgiumot megszálló német császári hadsereg Meisét is elfoglalta,
ám miután értesültek róla, hogy ki a kastély lakója, sohasem háborgatták őt, személyének
sérthetetlenségét mindvégig tiszteletben tartották. Az elborult elméjű Sarolta haláláig úgy
hitte, hogy a férje nem halt meg, és hamarosan visszatér hozzá. Ágyában egy kis babát tartott,
Maxnak nevezte, a szobája falára pedig a menyasszonyi ruhája volt kiakasztva. Hatvan évvel
élte túl férjét. 87 évesen, mindenki által elfeledve hunyt el a kényszergyógykezelésének
színhelyéül kijelölt vidéki kúrián.
Miksa császár és a magyarok
A magyarokat kedvelő Miksa – aki nem mellesleg kiválóan beszélt egyebek között magyarul
is (a nyelvre testvérével, Ferenc Józseffel együtt Nemeskéry Kiss Pál apát tanította) –
honvédségben viselt rangjukhoz képest egy rangosztállyal történő előléptetést garantált
minden vele tartó önkéntesnek. Mindent egybevetve 1047 magyar nemzetiségű katona harcolt
Mexikóban a császár oldalán, a képzettség nélküli közkatonától a katonai akadémiát végzett
tisztekig. Közülük többen különlegesen kimagasló beosztásokat töltöttek be, így többek
között számos jelentős mexikói város – köztük a főváros, Mexikóváros – katonai parancsnoka
is magyar volt. De voltak magyarok a császár közvetlen közelében is.
A magyar katonákban feltétlenül bízó Miksa személye testőrségének összeállításakor a
következőket jelentette ki: „Ennek mind a tizennégy tagja feddhetetlen magatartású és
minősítésű, kipróbált hűségű magyar legyen. Követelmény még a tekintélyt sugárzó külső
megjelenés és a körszakáll megnövesztése”.
A trónfosztott uralkodó kivégzésen két magyar is jelen volt: Tüdős József huszártizedes, a
császár inasa és bizalmasa, valamint dr. Szenger Ede, aki évekig magánorvosként praktizált
San Luis de Potosí városában, s a császár kérésére segített a dizentériában szenvedő császári
orvos, az osztrák dr. Basch és a kirendelt mexikói orvos dr. Licea mellett Miksa holttestének
boncolásában és bebalzsamozásában. Rajtuk kívül összesen három külföldi volt jelen: 2
porosz diplomata és 1 kereskedő.
Tüdős Józsefre hárult az a szomorú kötelesség, hogy a kivégzett uralkodó véres ingét Bécsben
átadja a gyászoló édesanyának.
A halála után szárnyra kelt legendák
Eddig tart a hivatalos, a történelemkönyvekben olvasható történet. Azonban, mint oly
sokszor, itt is olyan dolgok történtek, amik minimum elgondolkodtatóak.

A mexikói forradalom győzelme után egy közeli országban, Salvadorban felbukkant egy
németül folyékonyan beszélő és számos másik európai nyelvet ismerő, az európai
uralkodóházak etikettjét jól ismerő férfi, aki Justo Armas néven mutatkozott be és igen
gyorsan közvetlen kapcsolatba került a salvadori elittel. Armas vendéglátó vállalkozást nyitott
és az ő vállalkozása szolgáltatta a helyi előkelőségek számára az ételt és az italt
Justo Armasról idős korában egy fotó is készült. Sokak szerint igen nagyfokú a hasonlóság a
Armas és I. Ferenc József között! Fülformájuk és kopaszságuk különösen árulkodó, hiszen a
férfiak ez a történet szerint testvérek voltak.
Miksa császár kivégzésére sor került, ez tény. Azonban a legenda szerint a Miksára célzó
katonák puskájában vaktöltények voltak, hiszen született egy megállapodás Juárez és a bukott
császár között. Mivel mindketten tagjai voltak a szabadkőműves mozgalomnak, melynek
egyik alapelve, hogy egy szabadkőműves semmilyen körülmények között nem ölhet meg egy
másik szabadkőművest, az elnök megmentette Miksa életét. A kivégzésre a forradalom
nyomására sor kellett, hogy kerüljön, hiszen Juárez be akarta bizonyítani a nép és a világ
előtt, hogy Mexikó egy független, a saját lábán megálló ország, de ténylegesen, elvei miatt
nem hajthatta végre az ítéletet. A alku szerint Miksa életben maradt, de soha, semmilyen
körülmények között nem fedhette fel múltját. Új személyazonosságot kellett felvennie és
örökre elhagynia Mexikót.
Az elmélet hívei szerint egy másik, Miksára hasonlító férfi holttestét tették a koporsóba, és
nem véletlenül teltek el hetek a kivégzés és a hazaszállítás között, hiszen ennyi idő alatt a
holttest természetes bomlási folyamata miatt nehezen felismerhetővé válik az arc.
A Justo Armas minden valószínűség szerint egy felvett név, ami a Miksa császár halálos
ítéletében szereplő, spanyol nyelvű “hecho justo por las armas” (fegyverrel való
igazságszolgáltatás) kifejezésből származik.
Állítólag Justo Armast 1916-ban, Ferenc József közelgő halála előtt titokzatos osztrák
diplomaták látogatták meg Salvadorban, azt kérve, hogy térjen haza Ausztriába és foglalja el a
birodalom trónját, hiszen Ferenc Józsefnek nem maradt életben fiú utóda, így ő volt a
trónörökös! Justo ezt a Juárezzel kötött megállapodása alapján elhárította. Ha ez igaz, akkor
Bécsben mindenről tudtak!
Justo Armas 1936-ban halt meg. Ha valóban ő volt Miksa, akkor 104 éves korában…
A történet csattanóját 2007-ben egy salvadori tudós, Rolando Ernesto Deneke szolgáltatta, aki
Habsurg Ottónak, a császári ház akkori fejének, engedélyével exhumáltatta Justo Armas
csontjait, és DNS vizsgálattal megállapította, hogy Armas tagja volt a Habsburg családnak!
Deneke szerint emellett Justo Armas a halála előtt meggyónta titkát San Salvador
püspökének.
Ha a történet igaz, akkor bizony át kell majd írni a történelemkönyveket.

Miksa főherceg 22 éves korában lett a haditengerészet főparancsnoka (Franz Xaver
Winterhalter festménye)

Miksa főherceg 22 éves korában (Josef Kriehuber litográfiája)

Miksa főherceg fogadja Mexikó küldötteit (Cesare Dell’Acqua alkotása)

Uralkodói díszben (Franz Xaver Winterhalter festménye)

Sarolta mexikói császárné (Albert Grefle műve)

Sarolta mexikói császárné (Franz Xaver Winterhalter festménye)

Miksa és Sarolta ifjú házasokként

A császári pár koronázásának színhelye, a mexikóvárosi Metropolitana-katedrális

Az özvegy császárné

A császár képmásával 1866-ban kiadott 20 pezós pénzérme

A császár utolsó percei (Jean-Paul Laurens alkotása)

A császár kivégzése Édouard Manet festményén

Az uralkodó holtteste a koporsóban

A bukott császár Bécsben kiállított múmiája

A császár monogramos gyűrűje

A császár golyó szaggatta inge

Ferenc József császár és király (ül) és fivérei (mögötte, középen áll Miksa főherceg)

Ércszarkofágja Bécsben, a kapucinusok templomának kriptájában

Ferenc József és Justo Armas fényképei – egymás mellett

