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Brit diplomata a kiegyezés elő�i Pest-Budán:  
R. B. D. Morier és az Osztrák–Magyar 
Monarchia születése
Frank Tibor

A brit külügyminisztérium az osztrák–magyar kiegyezés elő� a londoni osztrák
nagykövetség melle� a bécsi brit nagykövetségen keresztül is kapcsolatban
volt az osztrák és a magyar ügyekkel. Bár e nagykövetség osztrák–magyar kap-

csolatai kis hatással voltak a brit politikai nézetekre, a Londonba közvetíte� bécsi in-
formáció mégis fontos kártya volt a külügyminisztérium kezében, amely azt jó néhány 
csatornán át kiszivárogtatha�a, olykor egészen a brit társadalom alsóbb rétegeiig.

A bécsi brit nagykövetség
 
A bécsi nagykövetséget John Arthur Douglas, Bloomfield bárója (1802–1879) veze�e. Hi-
vatásos diplomata volt, konzervatív főrend, tipikus „angol gentleman”. Életrajza jóval 
több, mint a diplomáciai posztok egymást követő hosszú sora. Mindössze tizenhat évesen 
már a bécsi nagykövetség megbízo� a�aséja volt, majd Lisszabonba, utána Stu�gartba,
Stockholmba és Szentpétervárra került mint követségi titkár. Ez utóbbi posztján rendkí-
vüli köve�é és meghatalmazo� miniszterré nevezték ki, s e tisztséget 1851-től Berlinben
is továbbvi�e. 1861. január 30-tól 1872. január 6-ig bécsi nagykövet volt, a kiegyezést kö-
vető korszakban végig ő képviselte Viktória királynőt Ferenc József udvarában.1

Viszonylag nagy külképviseletet vezete�.2 A követségi első titkár melle� két, olykor
négy másodtitkárt és két-három titkárt alkalmaztak, egy a�asé és egy lelkész melle�.
Ezzel egy időben brit konzul állomásozo� Raguzában (és Ca�aróban), majd később
(1871-től) Triesztben, és 1873-tól brit megbízo� tevékenykede� Pesten is.3

A diplomáciai testület beoszto�ai többnyire fiatal emberek voltak, akik lelkiismerete-
sen teljesíte�ék kötelességüket, o�hon érezték magukat Bécsben, és lelkesen ve�ek részt
a birodalmi főváros színes és élénk társadalmi életében.4 A brit diplomaták közö� néhány
nevezetes személyiséggel is találkozha�unk. A leginkább érdekes az első titkár, Julian
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Fane, Westmoreland gró�a, a cambridge-i „Apostolok Körének” [Circle of Apostles] tagja
volt, nagy bibliofil és szenvedélyes irodalmár. Angolra fordíto�a Heinrich Heine verseit,
és legközelebbi bécsi baráti közö� tartha�a számon Theodor Gomperzet, a jeles osztrák
filozófust, John Stuart Mill angol fordítóját, Sigmund Freud későbbi barátját.5

Edward Robert Bulwer-Ly�on (1831–1891), később Ly�on gró�aként India alkor-
mányzója, két periódusban is dolgozo� a bécsi nagykövetségen,1859 és 1863, majd
1869 és 1873 közö�. Bulwer Ly�on – apját mint történelmi regények egykor népszerű
szerzőjét tartja számon az emlékezet – maga is jeles regényíró, esszéista, fordító volt, 
s emelle� aktív és sikeres diplomata. Nagynénje a nagykövet felesége volt. De volt
még másféle kapcsolata is a diplomácia világával: unokaöccse volt Sir Henry Ly�on
Bloomfieldnak, a 19. század ünnepelt brit nagykövetének. Bulwer-Ly�on sokirányú
irodalmi munkásságot fejte� ki Bécsben: angolra fordíto�a a szerb és a skandináv köl-
tészet jelentékeny alkotásait, Zygmund Krasiński lengyel író munkáit, tanulmányokat 
írt Ludwig van Beethovenről és Heinéről. A magyar kultúra felé fordulva érdekfeszí-
tő tanulmányt szentelt Széchenyi Istvánnak, amelyet névtelenül publikált is Charles 
Dickens folyóiratában, az All the Year Roundban.6

A raguzai konzul, Andrew Archibald Paton is közeli szemlélője volt a Habsburg Bi-
rodalomnak. Sok éven át töltö�e be posztját, beutazta a birodalom déli tájait, Dalmáciát
és Horvátországot, később Magyarországot, Erdélyt, Szerbiát és Bulgáriát. Jó néhány 
vaskos és hamar népszerűvé váló könyvet írt utazási tapasztalatairól. Magyarországi 
útleírásai két részben, 1851-ben és 1861-ben jelentek meg, éppen akkor, amikor a hazánk 
iránti rokonszenvező érdeklődés különösen jól megfigyelhető volt Nagy-Britanniában.7

Ezek a diplomaták kétségkívül járatosak voltak a birodalom belső viszonyaiban, és a 
tapasztalataikról közzéte� írásaik, a brit külügyminisztériumnak küldö� hivatalos beszá-
molóik, magánlevelezésük és beszélgetéseik bőséges információt szolgálta�ak Nagy-Bri-
tannia számára Ausztriáról és Magyarországról. Bár a Habsburg Birodalom közvéleménye 
nem befolyásolta őket döntő módon, annál jelentősebb hatást gyakoroltak egymásra, ami-
kor megtárgyalták az osztrák és magyar élet számos aspektusát. Például F. W. Newman, 
Pulszky Ferenc egyik barátja, véleményét legalább annyira alapozta Pulszky információi-
ra, mint a bécsi nagykövetségen dolgozó egyik barátjának írásos jelentéseire.8 

A kiegyezést megelőző korszakból is fennmaradtak adataink, amelyek megerősítik a 
tényt, hogy a bécsi brit nagykövet első kézből akart Magyarországról információkat sze-
rezni. Az 1860-as évek elején az akkori nagykövet, Lord Augustus Lo�us Pestre küldte
magántitkárát, Graham Alexander Dunlopot, hogy „pontos értesüléseket szerezzen a 
dolgok magyarországi állásáról és a szellemi mozgalmakról”.9 Bloomfield ugyancsak
felhasználta Robert B. D. Morier „magántitkári” szolgálatait, hogy információkat sze-
rezzen a kiegyezés előkészületeiről.

Moriertől eltérően a bécsi brit misszió tagjai nem utaztak Magyarországra. Bárki „ér-
dekes” forrás lehete� a magyarok közül, akár Bécsben élt az illető, akár csak gyakran
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megfordult o�. Az utak állapota egyáltalán nem te�e vonzóvá a magyarországi kör-
nyezetet és körülményeket, s így a brit nagykövet és magas rangú beoszto�jai ritkán
látoga�ak Magyarországra. Kivéve a koronázást: a nevezetes és látványos alkalomból
ideutazo� maga Lord Bloomfield, első titkára Bonar, a titkárhelye�es Wodehouse és 
Greville Sartoris a�asé is. Egy kortárs brit tudósító büszkén észrevételezte, hogy bár
a francia nagykövet pompája elhalványítha�a „Őfelsége az angol királynő nagykövet-
ének” sokkal visszafogo�abb megjelenését, ám Lord Bloomfield körül mégis érezhető
volt az a tökéletes műveltség és modor, a szerény elegancia kisugárzása, ami minden 
jelenlévőtől megkülönbözte�e őt.10

Morier

De mégsem ezek a bécsi diplomaták voltak azok, akiket a brit külügyminisztérium eb-
ben a nyugtalan időszakban megbízo� a magyar politikai élet szemmel tartásával, ha-
nem Robert Morier, aki mindössze a kereskedelmi tárgyalások ideje ala� tartózkodo�
Bécsben. The Rt. Hon. Sir Robert Burne� David Morier, G.C.B., G.S.M.G. (1826–1893)
kitűnő diplomata család sarja volt.11 Az oxfordi Balliol College-ban tanult, s ennek 
köszönhe�e jelentéseinek „tudományos stílusát és elemző éleslátását”. 1853-ban le�
először fizetés nélküli a�asé Bécsben, majd huszonhárom évet töltö� a német nyelvű
országokban. 1862-ben kineveze� másodtitkár le�, 1865-ben pedig a közlekedési meg-
állapodás megkötésével megbízo� kiküldö�. Egy rövid athéni és frankfurti közjáték
után visszatért Bécsbe, hogy 1866 márciusa és júliusa közö� tető alá hozza az államközi
kereskedelmi egyezményt, majd 1867 májusa és szeptembere közö� az angol–osztrák
vámtarifákkal kapcsolatos megegyezést. Hosszú németországi küldetése ala� szolgált
Darmstadtban, Stu�gartban és Münchenben, s ez ala� az idő ala� „közvetlen és egye-
dülállóan bizalmas kapcsolatot alakíto� ki »a szülőhaza« politikájával”. Hosszú német-
országi szolgálata után Moriert lisszaboni (1876–1881), illetve madridi (1881–1884) brit 
köve�é és végül szentpétervári (1884–1893) nagyköve�é nevezték ki.12 

Emlékezetes karrierjét értékelve a The Dictionary of National Biography azt írja, hogy 
Morier „keményen dolgozo�, és alapos megfigyelő” volt. A nagy brit életrajzi lexikon
Morier sikereinek kĳáró tisztele�el emlékeze� meg arról, hogy a diplomatának igen
barátságos alaptermészete volt, s hogy sokszor figyelmen kívül hagyta a konvenciókat,
ami gyakran meglepte sokkal szertartásosabb és kimértebb elöljáróit.13 A londoni Times 
1893. november 17-i számában közölt nekrológ is dicsérte Moriert, akinek kiemelke-
dő képességei lehetővé te�ék, hogy „a legkülönbözőbb társadalmi státusú emberekkel
tartson kapcsolatot, és ezek révén határozo�, praktikus kulcsot nyerjen a fontos politi-
kai kérdések megértéséhez. Ha bármilyen fontos új politikai probléma vetődö� fel akár
a belpolitikában, akár a külpolitikában, ismerte az azzal kapcsolatos véleményeket és 
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a megoldással kapcsolatos reményeket, de nemcsak a hivatalosság álláspontját, hanem 
mindazon osztályok véleményét, amelyek a közvéleményt alakíto�ák. Nem is mindig
korlátozta magát a passzív, semleges megfigyelő szerepkörére. Természetéből adódó
impulzivitása, amelyhez a hivatala által visszatarto�, de nem mindig és nem tökéle-
tesen kordába fogo� vakmerőség társult, többször arra készte�e, hogy olyan mértékig
beleártsa magát a helyi politikába, ami már az uralkodó hatalmakat irritálta. Van rá 
okunk, hogy azt higgyük, – maga Sir Robert is ezt hi�e – hogy Bismarck herceg vele
kapcsolatos ellenérzése is ebből táplálkozo�. (…) A német politika bonyolult kérdései-
ről – még ha ezek épp az ado� pillanatban, posztjából adódóan, talán nem is tartoztak
volna rá – gyakran konzultáltak vele magánúton a külügyminisztérium szervei. Jo-
gosan tarto�ák a Schleswig-Holstein-kérdés egyik legjobb ismerőjének, bár tanácsait,
amelyet e kérdésben Őfelsége kormányának ado�, nem mindig köve�ék…”14

Ahogy Morier 1865 decemberében írta apjának, „időközben utasítást kaptam, hogy 
menjek le Pestre, és készítsek jelentést a magyar politikáról. Lord Clarendon intenciója 
volt, hogy o� legyek, amikor a császár (vagy inkább a király) megnyitja az országgyű-
lést.” Morier többször említi, hogy ez volt élete legérdekesebb küldetése. Olyannyira 
érdekelte az osztrák és a magyar politikai élet, hogy Lord Stanley-nél, a Clarendont 
1866 júliusában felváltó brit külügyminiszternél kérvényezte, hogy ez alkalom idején a 
bécsi követség kineveze� titkára lehessen. Kérését azonban nem teljesíte�ék.15

Pesti jelentések

1866 késő telén és tavaszán te� gyakori pesti látogatásai során Morier rengeteg és sok-
rétű információt gyűjtö� a magyar viszonyokról, beszélgetései és megfigyelései ered-
ményeit érdekes jelentések sokaságában, már-már tudományos igényű feljegyzések-
ben rögzíte�e. Morier pesti jelentései Lord Bloomfield nagyköveten és Lord Clarendon
külügyminiszteren keresztül még Viktória királynőhöz is eljuto�ak, s így fontos sze-
repet játszo�ak az osztrákokkal és a magyarokkal kapcsolatos brit kormánypolitika
befolyásolásában.16

Amit a Times joggal emelt ki Morier nagyszámú különféle forrását illetően, az igaz 
magyarországi jelentéseire is.17 Amikor például az angol–osztrák kereskedelmi szerző-
dés sikere volt a tét, Morier ebben az egyetlen ügyben a következőkkel lépe� kapcso-
latba: „az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) egy befolyásos tagjával… a 
társaság elnökével, Festetics Györggyel, Ürményi báróval, a konzervatív párt egyik ve-
zetőjével, akinek a Gazdasági Egyesületben nagy befolyása van,” továbbá még Apponyi 
Györggyel, hogy levonja a következtetést: „a Gazdasági Egyesület eljárása ebben a kér-
désben fájdalmasan mutatja azt a szűklátókörűséget, pedantériát és türelmetlenséget, 
ami sok jó tulajdonság melle� kétségtelenül jellemzi a magyar politikusokat.”18
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Miala� 1866 elején Pesten tartózkodo�, magyar politikusokkal is beszélt a külügyek-
ről és nyilvánvalóan egyetérte� azzal, amit azok O�o von Bismarckról gondoltak. 
„A liberálisok minden árnyalata komoly érdeklődéssel figyelte a berlini parlamenti
küzdelmeket, és a legnagyobb rokonszenv nyilvánult meg azok lefolyása iránt, mi-
közben ezzel ellentétes irányú érzelem Bismarck gróf iránt. Sőt, egy magyar liberális 
meglehetősen kemény szavait idézve, a porosz miniszterelnökről i� az a nézet alakult
ki, hogy egy szabadon ereszte�, eszement kutyára hasonlít, s a közösség érdekében
minden jó állampolgárnak kötelessége kövekkel megdobálni!”19

Morier soha nem hagyo� fel Bismarck bírálatával, és a Dictionary of National Biography 
szerzőjének igaza lehet abban, hogy Bismarckhoz való kritikus hozzáállása hozzájá-
rulhato� Morier németországi karrierjének végéhez. „A követ szókimondó hangja és
leplezetlen liberalizmusa által kelte� ellenérzést nemigen csökkente�e az általános vé-
lekedés szerint Morier vitriolos tollának tulajdoníto� néhány 1875-ös, aláíratlan cikk
a Timesban, és figyelemre méltó, hogy azt az embert, akinél egyetlen angol sem tudo�
többet a német politikáról és a német közvéleményről, éppen Bismarck hatalmának 
tetőpontján bocsáto�ák el végleg a [brit] diplomácia kötelékéből Németországban.”20

Akár az Ausztria és Magyarország közö�i szövetség lehetséges típusairól és a
Pragmatica Sanctio súlyáról, akár Ausztria fejlődésére és a magyar alkotmányra való hatá-
sáról elmélkede�,21 vagy éppen az osztrák–magyar dualizmus lehetséges közös ügyeit il-
lető magyar vitákról,22 vagy a különféle magyarországi politikai pártokról,23 jelentései egy 
művelt és független elme kiváló tanulmányai. Morier a Habsburg-monarchiát drámaian 
átformáló események tisztánlátó jogi szakértőjének és igényes politikai kommentátorának 
bizonyult. A követ briliáns kommentárt fűz azokhoz a hosszadalmas jogi vitákhoz, melyek 
Magyarország birodalmi helyzetének változásáról és az Osztrák–Magyar Monarchia fel-
építésével kapcsolatos jogi bonyodalmakról szóltak, kiváló megfigyelésekkel és független,
személyes nézeteinek hangoztatásával. Morier megfigyelte a különböző magyar politikai
pártok közti társadalmi s később politikai különbségeket, és éles hangon kommentálta 
is ezeket „Azt gondolom, hogy annak a sajátos helyzetnek a nyitja, amelyet ma a kon-
zervatív párt Magyarországon a magáénak mondhat, abban az ellentétben van, amit így 
világíthatunk meg: a pártnak van egy intelligens feje és egy unintelligens teste. Már koráb-
bi jelentéseimben figyelmet szenteltem a különös körülménynek, hogy a konzervatívok
vezetői olyan emberek voltak, akik hosszú időt töltö�ek Magyarországon kívül, és akik
részt ve�ek a birodalom ügyeiben, s ekképpen szükségszerűen juto�ak nagyobb tapasz-
talathoz és szélesebb látókörhöz, mint a vidéki nemesek, akiknek tipikus képviselője Deák 
Ferenc, s akiknek a politikai horizontja, mint Scezchenyi [sic!] 20 évvel ezelő� mondta a
»nagy közemberről«, oda van kötve a »pusztához«, amelyet a megyeházáról lát.

Ez a nagyobb látókör e konzervatív párt programjában elsőbbséget ado� a szolidaritás
elvének Magyarország és az Osztrák Ház egyéb [örökös] tartományai iránt, s ennek hiá-
nya – megítélésem szerint – a népszerű [ellenzéki] párt programjának súlyos hibája.”24
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Deákot kritizálva Morier keserű bírálatát adja a magyar politikának, amikor így jel-
lemzi: keveréke a „keleti mozdíthatatlanságnak” és az „új eszmék iránti túlzo� érzé-
kenységnek”. „[Deák] valódi, meggyőződéses liberális, akit egész múltbeli életpályája 
azzá tesz, még mindig rendelkezik azzal az egészen rendkívüli magyar gondolkodás-
móddal, amit én »ősiségnek« jellemeztem, amely szilárdan ragaszkodik ahhoz, amit 
egyszer már megszerze�, függetlenül a�ól, hogy mi az, s ez a vonás kitörölhetetlen
a természetéből. Ez a tulajdonság a keleti mozdíthatatlanság és a már egyszer észlelt 
benyomások sztereotipizálásának kombinációja, s ezenközben az új eszmék iránti túl-
zo� fogékonyság, egyszerre hajtóerő és reflektálatlan cselekvési forma & vad és túlzo�
kifejezésmód, amely kulcsot ad azokhoz az ellentmondásokhoz, amelyekkel a magyar 
viszonyok tanulmányozása közben találkoztam, s amely különösen a mostani válság-
nak sajátja.”25

Morier nagy diplomáciai sikereinek egyike Ferenc József császárral való hosszú be-
szélgetése volt a budai királyi palotában tarto� estélyen, 1866. február 3-án. Néhány
évvel azt követően, hogy Kossuth – Londonból végleg Itáliába távozva – feladta aktív 
angliai politikai szerepét, Morier még mindig azzal te� erőfeszítéseket a császár jóin-
dulatának megnyerésére, hogy kifejte�e: „A jelenlétem minden esetben alaposan meg
kelle� hogy győzze a velem kapcsolatba kerülő magyarokat arról, hogy nem minden
angol látja a magyar ügyeket Kossuth úr szemével.”26 Magát úgy jellemezte a császár-
nak, mint „egy angolt, akinek a politikai elégede�séget hozó elképzelése a szívből jövő
szövetség korona és nemzet közö�…”27 Amikor a császár Morier véleményét kérdezte 
a magyar politikáról, a brit diplomata ezzel kapcsolatban megismételte saját kritikus 
értékelését: „Az volt a benyomásom, hogy a politikai nézeteket bizonyos helyi szűklá-
tókörűség jellemzi mindegyik i�eni párt körében.”

„Azt feleltem [a császárnak], hogy eddig még kevesebb alkalmam nyílt a kívánatos-
nál arra, hogy Őfelsége Lajtán inneni ala�valóival bensőségesebb kapcsolatokat ala-
kítsak ki, de nekem úgy tűnik, hogy az öröm és a megbékélés kizárólag abból a meg-
elégede�ségből származik, hogy helyreálltak a szívélyes kapcsolatok Őfelsége mint
Magyarország királya és magyar ala�valói közö�, és hogy ennek az érzésnek az ereje
egymaga kizárja a szolidaritást a magyarok mint nemzet és a birodalom többi lakosa 
közö� – és az volt a benyomásom, hogy a politikai nézeteket bizonyos helyi szűklátó-
körűség jellemzi mindegyik i�eni párt körében, és ez megakadályozza a pártokat, hogy
felismerjék, a jelenlegi jelentős válság hogyan hat ki nemcsak a birodalom, de tágabb 
értelemben egész Európa érdekeire, és hogy egy olyan pillanatban, amikor minden 
szemnek a jövőn kell csüggenie, a magyar politikusok szerintem túlságosan is a múltra 
összpontosítanak.”28 

Morier, az osztrák–magyar kiegyezés szilárd támogatója, nem volt a magyar füg-
getlenség barátja: „Nincs olyan nép, amely nagyobb mértékben átengedné magát az 
illúzióknak, mint a magyar.”29 Morier az angol külpolitika tradicionális álláspontját 



202 Külügyi Szemle

Frank Tibor

képviselte, amely szerint Európának mindenekfele� egy erős osztrák monarchiára vol-
na szüksége. Számára az 1848-as magyar politika a „magyar utópiák” kategóriájába 
tartozo�.

„Lehetetlen előre megjósolni, hogy mi lehet a végső kihatás az ennyire könnyen iz-
galomba hozható és impulzív embereknél, amilyenek a magyarok, de hajlamos vagyok 
azt gondolni, hogy legjobb volna az országgyűlést hirtelen arra késztetni, hogy gondol-
ja át az álláspontját, és emlékeztetni rá, hogy más érdekek is kockán forognak a kiegye-
zésben, amelynek kezdeményezése az ő kezükben van, s amely érdekek fontosabbak, 
mint a ’48-as hősök magyar utópiái.30

A brit diplomata keserűen bírálta a magyar politika nemzetiségi és nemzeti szem-
pontjait, mivel abban a vélt magyar felsőbbrendűség tudatát érzékelte: „Az 1848-at 
megelőző csaknem száz év ala� Magyarországon a politikai előjogot a származás adta.
Egykor, mielő� az individuális nemzet öntudata megszerezte azt az erőt, amely a jelen
század második negyede folyamán elsőrendű politikai tényezővé te�e, a Duna-völgy
különféle népei tudatában voltak a helyi, vallási, politikai, és egyéb különbségeknek, 
de kevéssé tarto�ák számon a nemzeti különbségeket. A latin nyelv kizárólagos hasz-
nálata a politikában hosszú időre há�érbe szoríto�a ezeket a nemzeti különbségeket. 
Az, hogy 1825-ben a magyar nyelvet te�ék meg az országgyűlés és minden hivatalos
ügy intézésének nyelvévé,31 valóban új életet jelente� a politikai élet területén, csak-
hogy a test, amely lázas állapotba került, nem a királyság 11 millió lakosát jelente�e,
csupán egy 3 és fél milliós töredék tartozo� a kiválaszto� népcsoporthoz – és ez a for-
radalmi években a legvadabb túlzásokat idézte elő. Mert miala� a népszerű vezetők
egyik oldalról azt állíto�ák, hogy nincs fontosabb a demokratikus egyenlőség legszél-
sőségesebb elvénél, a másik oldalon pusztán a nyelvi kérdésen keresztül kétségbeeset-
ten küzdö�ek a nemzeti kaszt fölényéért a kevesek legabszolútabb dominanciáját gya-
korolva a többség fölö�, a szabadság és egyenlőség nevében.32

1866-os bírálata Moriert R. W. Seton-Watson előfutárának mutatja. 
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Függelék

Az alábbiakban két példát mutatunk be R. B. D. Morier eredeti, magyarul első ízben 
közölt jelentései közül. A két dokumentum Bánki Vera fordítása.

No. 5. 
 Pest, 1866. január 31.

Milord,

miután az e hó 15-én Lordságodnak elküldö� 1. számú jelentésemhez csatoltam egy memo-
randumot, amelyben felvázoltam a jelenlegi politikai helyzetet alakító főbb eseményeket, most 
megkísérlem megvilágítani azt azzal, hogy a rendelkezésemre álló távolról sem tökéletes anyag 
segítségével a lehető leghívebben bemutatom a jelenlegi országgyűlést alkotó pártokat.

E pártokat három fő csoportba lehet besorolni, és ezek alkotják a képviselőház jobb- és bal-
szárnyát, valamint a centrumát.

A jobbszárny a konzervatívokból vagy az ókonzervatívokból áll, ahogyan általában nevezik 
őket, ezzel is jelezve történelmi kapcsolatukat azzal a konzervatív pár�al, amely oly fontos sze-
repet játszo� az 1848-at közvetlenül megelőző esztendőkben a pozsonyi diétákon. A birodalom
és a királyság arculata az azóta eltelt idő ala� azonban olyan gyökeresen megváltozo�, hogy ha
fel is idéznénk a konzervatív párt által akkor játszo� szerepet, az csak igen korlátozo� mérték-
ben segítene megérteni jelenlegi viselkedését. Legyen annyi elegendő, hogy azokon az ország-
gyűléseken, amelyek gyorsan köve�ék egymást 1840 és 1847 közö�, a konzervatívok, hasonlóan
a többi magyarországi párthoz, reformpártiak voltak. Az ő reformterveik azonban jellegükben 
eltértek a radikális reformerekéitől, akiket most a Baloldali Párt képvisel, és mértékükben külön-
böztek a mostani parlamenti közepet alkotó akkori Liberális Pártéitól.

A liberális reformerekkel együ� a nemesek adómentességét biztosító törvények eltörlése
melle� voltak, és kérték, bár csak fokozatosan, a föld liberalizálását és a parasztságra nehezedő
jobbágyi terhek eltörlését. Másrészt azon a nézeten voltak, hogy e lépéseknek a kormánytól 
kell kiindulniuk, és a lehető legnagyobb mértékben azon dolgoztak, hogy a bécsi Burg vállaljon 
aktív részt a reformokból. Erőteljesen felléptek a megyegyűlések túlzo� szabadsága ellen, és
elvárták, hogy a végrehajtó hatalom szigorúbban forduljon szembe ezekkel a testületekkel. Po-
litikájuknak ez a része bizalmatlanságot támaszto� a liberálisokban, és felkelte�e a radikálisok
heves ellenségeskedését, akik a megyék terrorjával kívántak nyomást gyakorolni az országgyű-
lések munkájára. Népszerűtlenségükre gróf Apponyi György te�e fel a koronát, aki magyar
kancellárként beveze�e a királyi adminisztrátorok intézményét azokban a megyékben, ahol a
főispánok – más elfoglaltságuk vagy távollétük mia� – nem tudtak tevékenyen részt venni a
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megye ügyeinek vitelében. Bár ezek a kinevezések szigorúan alkotmányosak voltak, és ősi szo-
kásokon alapultak, s bár az így kineveze� adminisztrátorok még annál a korlátozo� hatalomnál
is kevesebbel rendelkeztek, amellyel az alkotmány a főispánokat ruházta fel, a rendelkezést 
a felháborodás vihara fogadta, mert úgy értékelték, hogy az az abszolutizmus éke, amelyet a 
királyság ősi önkormányzatába vertek.

Azok a javaslatok, amelyek célja a nemesi adómentesség és egyéb kiváltságok eltörlése volt, 
rendkívül népszerűtlenek voltak a megyegyűléseket döntően befolyásoló kisnemesség köré-
ben, amely réteg ugyanakkor szívesen hajlo� Kossuth úr és követői demokratikus tanai felé.
Számukra a mentességek kérdése olyan akadályt jelente�, amelyet nem volt könnyű áthágni,
bár e kiváltságok csak nehezen voltak összeegyeztethetők az emberi jogokkal és a párt egyéb 
jelszavaival. Deák úr és a Liberális Párt több más vezetője, akik nyíltan emelték fel szavu-
kat e mentességek eltörléséért, következésképpen elveszíte�ék helyüket az országgyűlésben. 
A radikálisok célja tehát az volt, hogy kerüljék a nyílt beszédet, a lehető legjobban a há�érben
tartsák ezeket az intézkedéseket, és ezért az adminisztrátorokra vonatkozó rendelet nagyszerű 
lehetőséget kínált Kossuth úrnak, hogy elterelje a közfigyelmet a javasolt reformokról, és a
megyékben felkorbácsolja a hangulatot az önkormányzati autonómia elleni támadási kísérlet 
mia�. Az intézkedés sikertelennek bizonyult, mert rosszul választo�ák ki az adminisztráto-
rokat, mert azok meggondolatlan intézkedéseket foganatosíto�ak, és egyéb okok mia� is, és
így még az 1848-as katasztrófa elő� a konzervatívok rendkívüli népszerűtlenségre te�ek szert,
a radikálisok a nemzeti ügy árulóinak, Me�ernich barátainak bélyegezték őket, a bécsi Burg
szolgalelkű eszközeinek, és más hasonló vádakkal is ille�ék őket. A liberálisok pedig úgy te-
kinte�ek rájuk, mint olyanokra, akik nem restellnék „elosztrákosítani” a királyság adminiszt-
ratív intézményeit.

Amikor kitört a háború Ausztria és Magyarország közö�, a konzervatívok visszavonultak a
közügyektől, a legtöbbjük elhagyta Magyarországot is, és csak passzív szemlélői voltak a küz-
delemnek.

A fent említe� memorandumban felhívtam a figyelmet arra, hogy ezek a mágnások milyen
helyzetben találták magukat, amikor szembesülniük kelle� a Bach-rendszerrel. Egy szinte fel-
foghatatlan végzet következtében, és – mert ez volt a helyzet –, a gyakorlatlan kezekbe kerülő 
hatalom puszta fitogtatása mia�, az osztrák uralkodóháznak ezek a természetes szövetségesei
váltak a Magyarországgal szemben alkalmazo� bosszúálló politika első áldozataivá. A biroda-
lom legmagasabb társadalmi pozícióit betöltő férfiak, akik mind maguk, mind századokon át
az őseik, az osztrák monarchia tanácsaiban a legkiemelkedőbb helyeket foglalták el, s akiknek 
a koronához való hűségük a közelmúlt küzdelmei során oda vezete�, hogy honfitársaik nagy
része árulóknak tekinte�e őket, felügyelet alá kerültek, és úgy bántak velük, mint a leghitvá-
nyabb politikai összeesküvőkkel. Szinte úgy tűnt, hogy az egykori bécsi ügyvéd és barikád-
szónok az Apponyi, Zichy, Esterházy nevekre dobált bürokratikus sértésekkel a saját lelkiis-
meretét kívánta volna megnyugtatni, és kiengesztelni egykori politikai társainak a szellemét, 
akiknek sorait megtizedelte a vértörvényszék, amely elé ő ju�a�a őket. Az Ausztriában lakó
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magyar konzervatívok keserűen ve�ék tudomásul a számukra fenntarto� bánásmódot, és mi-
vel politikai bölcsesség szempontjából mérhetetlenül fele�e álltak a hatalom akkori irányítóinak, 
hamarosan a Bach-rendszerrel szemben kialakuló ellenzék magjává és a nem hangos, de mé-
lyen gyökerező, a népesség minden osztályára kiterjedő és évről évre erősödő elégedetlenség 
kiindulópontjává váltak.

A rendszer fennállása ala� számos alkalommal sikerült elérniük, hogy az uralkodó fülé-
be eljussanak Magyarország sérelmei, és emlékezte�ék arra is a császárt, hogy még nem volt
Szent István koronájának jogos tulajdonosa. Ezeket a szemrehányásokat a nyelvileg lehetséges 
legtisztele�eljesebb formában fogalmazták meg, és a prímáshoz, a királyság legelső spirituális
hercegének tiszteletreméltó kezéhez ju�a�ák el. Az ezekkel szembeni bánásmód azonban nem
sokban különbözö� a�ól, ami az árulásnak járt ki, és minden egyes alkalommal, amikor a kí-
sérletet megismételték, a válasz a legkomolyabb nemtetszés volt. Ha pedig az „alkotmányos” 
szó – amelyet a birodalom nyomdáiból a hivatalosság száműzö� – mégis időről időre a bécsi
Burg hallótávolságán belül, félig su�ogva elhangzo� –, az érdem kétségtelenül a régi magyar
alkotmányos párt akkor már igen rossz szemmel néze� képviselőié volt.

Már foglalkoztam azzal a jelentős szereppel, amelyet ezek az emberek játszo�ak a kibővíte�
Reichsratban, és azzal is, hogy mi volt a részük az Októberi diplomában. Schmerling úr buká-
sával új hatalomhoz juto�ak, de meg kell jegyezni, hogy azok a személyek, akik e pillanatban a
magyar ügyekben a legnagyobb befolyással bírnak, pl. Esterházy Móric gróf, Mailáth úr, a kan-
cellár, és Sennyey báró, a tárnokmester, nem azonosak a párt szorosan ve� vezetőivel, Appony
[Apponyi] György gróffal, Zachen [Szécsen] Antal gróffal és másokkal, akik az Októberi dip-
loma tevékeny előkészítői voltak. Olyan információm is van, hogy az előbbiek és az utóbbiak 
közö�i kapcsolatok nem is a legszívélyesebb fajtából valók. Ezért azután az országgyűlésben
a konzervatív párt, bár a legközelebb áll a bécsi Burg magyar politikusaihoz, külön testületet 
alkot, és semmi szín ala� sem tekintendő kifejeze�en kormánypártnak. Abban az abnormális
viszonyban, amely ma is fennáll a korona és az országgyűlés közö�, a szerep, amelyre a konzer-
vatívok láthatóan elhivato�ak, és amelyre többé-kevésbé igényt is tartanak, inkább a közvetítőé
és nem a párt támogatójáé. A sajtó világában két jól szerkeszte� újság képviseli őket, a pesti
Magyar Világ és a Bécsben németül megjelenő „Deba�e”.

A kibővíte� Reichsrat által támogato� elvekhez híven, amelyek hangot kaptak a Diplomá-
ban, a jelenlegi konfliktus megoldása a két újság szerint a következő: „Maximális parlamentáris
autonómia az egységes Magyarországnak, amely a királyságból és a »partes adnexae«-ből, azaz 
az ahhoz tartozó részekből áll. A minimumra kell csökkenteni a közös ügyeket, de ennek a mi-
nimumnak a kezelése is az alkotmányos formák közö� kell hogy történjék.”

A jelen országgyűlési időszak ala� a párt tevékenysége inkább a sajtóban zajlik, mint az ülé-
seken, de az előbbiben használt nyelvezet nem hagy kétséget a felől, hogy mi lesz az általános 
magatartásuk az országgyűlésben, amikor o� megkezdődik majd a komoly munka, azaz sür-
getni fognak egy pozitív programot a közép által jelenleg elfoglalt negatív álláspont helye�, és
nyíltan hadat fognak üzenni a baloldalnak.
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Az a program, amelyet az életbevágó fontosságú közös ügyek tekintetében javasolnak, a leg-
jobban a Magyar Világ i� összefoglalt vezércikkéből tűnik ki, amelyről azt állítják, hogy szerzője
maga Apponyi György gróf. 

Miután felhívta a figyelmet arra, hogy az örökös tartományok és a magyar királyság ala�-
valói elő� az Októberi diploma gyökeresen más és más fényben mutatkozik, amennyiben az
előbbi számára politikai győzelem és az alkotmányos korszak kezdete, az utóbbi számára pe-
dig politikai szükségszerűség, amely összeütközésbe kerül ősi jogaikkal és függetlenségükkel.  
A cikk hangsúlyozza a magyar országgyűlés jogát, hogy törvényes úton határozza meg, melyek 
is a közös ügyek, miben állnak, és utána hozzáfogjon annak a módszernek a kidolgozásához, 
amellyel azokat kezelni kell.

Az első feltétel, a sine qua non, a magyar királyságnak mint különálló és független politikai 
egységnek a birodalomba való visszaillesztése.

A politikai reintegráció azt jelenti, hogy a magyar országgyűlésben jelen kell lenni a „partes 
adnexae”, azaz Erdély és Horvátország, Szlavónia, sőt még Dalmácia képviselőinek is.

Az így kiegészíte� országgyűlés delegációja a legteljesebb egyenjogúság alapján (tökéletes
számbeli, hatásköri stb. egyenlőség) összeülhet azután a császári korona más tartományaiból 
érkező küldö�séggel.

Miután kinyilváníto�a, hogy ellenségesen tekint a közös ügyek intézésének minden
állandó, parlamentáris formájára, és kifejezésre ju�a�a eltökéltségét, hogy semmi szín
ala� sem egyezik bele a birodalom földrajzi területek, népesség vagy adófizetési képes-
ség szerint történő általános képviseleti rendszerébe, a szerző mindazonáltal elismeri, 
hogy a delegációknak szabályos időközönként össze kell ülniük. Ez ellentétben áll Deák 
úrnak „a szükségletek diktálta alkalmi összejövetelek”-re („von Fall zu Fall”) vonatkozó 
elméletével. A szerző évente tartandó konferenciákat javasol, amelyek székhelye felváltva 
Bécs és Pest lehetne. Az „alkotmányos bánásmód” elvét azért kell fenntartani, mert az biz-
tosítaná a küldö�ségeknek a nyilvánosságot és a szólásszabadságot, és mert így alkothatná-
nak olyan testületet, amelynek felelősséggel tartoznának a közös ügyek intézésével megbízo�
miniszterek.

A pártnak a balszárnyhoz való viszonyát a legjobban az ugyanabban az újságban megjelent 
másik cikk kivonata mutatja be:

A szerző először azzal vádolja a baloldalt, hogy Deák nevét álszent és tisztességtelen módon 
felhasználja, majd a baloldalnak tulajdonítja a felelősséget mindazokért a bajokért, amelyek-
től az ország az utóbbi öt évben szenvede�. A baloldalnak tulajdonítja a megyékben folytato�
felforgató tevékenységet, amely anarchiához vezete�, ők béníto�ák meg azoknak a hazafias
államférfiaknak az erőfeszítéseit, akik azon buzgólkodtak, hogy közvetítsenek az ország és a
korona közö�, ők azok, akik sértésekkel válaszoltak az uralkodó békülékeny kezdeményezései-
re. Nekik köszönhető, hogy a magyar nemzet kompromi�álta magát Európa elő�, és hogy Ma-
gyarország Lajtán túli barátai elhidegültek. Az általuk indíto� harcok csak a reakció malmára
hajto�ák a vizet stb. stb.
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Következő jelentésemben igyekezni fogok teljessé tenni a képet, beszámolva a baloldalt és a 
parlamenti közepet alkotó pártokról.

Megtisztelő számomra, Milord,
 hogy Lordságod legengedelmesebb, alázatos szolgája lehetek
  
  RBD Morier

_________________________
Pest, 1866. január 31.

Mr. Morier 
Lord Bloomfieldnek

No. 5

Az országgyűlési pártok helyzete
A Konzervatív Párt

A Királynő számára
[…]

Lord Bloomfield

[The National Archives (PRO): FO 7/703/151–170]
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No. 7

Bizalmas
 Pest, 1866. február 4.

Milord,

az elmúlt este bál volt a budai palotában, és az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást 
kaptam.

Nem voltak bemutatások, nem tarto�ak cercle-t, és Ő Császári Felségeik szabadon elvegyül-
tek a tömegben, és társalogtak a vendégekkel.

Őfelsége a Császár megtisztelt azzal, hogy hosszasan és nagyon nyíltan beszélgete� velem a
magyar ügyekről. Azzal kezdte, hogy megkérdezte tőlem: milyen benyomásokra te�em szert,
amióta Pesten tartózkodom. Azt feleltem, hogy mély benyomást gyakoroltak rám Őfelsége nyil-
vános bevonulásának körülményei. Mindenki, aki tanúja volt ennek, és o� volt a tömegben,
amely egész álló nap és éjjel is megtöltö�e az utcákat, meggyőződhete� arról, hogy a magyar
nemzet érzelmei gyökeres változáson mentek át, amióta Őfelsége jelen van magyar fővárosában. 
Nekem úgy tűnik, hogy az uralkodó érzés olyan, mintha egy kő gördült volna le a nemzet 
lelkéről, és az emberek megkönnyebbülve vennék tudomásul, hogy immár minden hátsó gon-
dolat nélkül hűségesek lehetnek és ragaszkodhatnak az uralkodóhoz, hiszen mindenünnen úgy 
hallom, hogy ezek a magyar nép jellemzői, és egy angol embernek, akinek a politikai jólétet a 
korona és a nemzet szívélyes egysége jelenti, egy ilyen látvány olyasmi, amellyel szívesen elját-
szanak a gondolatai, és amelyre visszaemlékezni mindig is kellemes lesz.

Akkor Őfelsége azt kérdezte tőlem hogy mit gondolok a kérdés politikai oldaláról. 
Azt feleltem, hogy eddig még a kívánatosnál kevesebb alkalmam nyílt arra, hogy Őfelsége 

Lajtán inneni ala�valóival bensőségesebb kapcsolatokat alakítsak ki, de nekem úgy tűnik, hogy
az öröm és a megbékélés kizárólag abból a megelégede�ségből származik, hogy helyreálltak a
szívélyes kapcsolatok Őfelsége mint Magyarország királya és magyar ala�valói közö�, és hogy
ennek az érzésnek az ereje egymaga kizárja a szolidaritást a magyarok mint nemzet és a biro-
dalom többi lakosa közö� – és az volt a benyomásom, hogy a politikai nézeteket bizonyos helyi
szűklátókörűség jellemzi mindegyik i�eni párt körében, és ez megakadályozza a pártokat, hogy
felismerjék, a jelenlegi jelentős válság hogyan hat ki nemcsak a birodalom, de tágabb értelemben 
egész Európa érdekeire, és hogy egy olyan pillanatban, amikor minden szemnek a jövőn kell 
csüggenie, a magyar politikusok szerintem túlságosan is a múltra összpontosítanak.

Őfelsége azt válaszolta, hogy észrevételeim tökéletesen helytállóak és hogy ez a szűklátó-
körűség képezte a fő akadályát annak, hogy a most függőben levő kérdésekre kielégítő választ 
találjanak; hogy magyar ala�valóival nem könnyű tárgyalni, bár vannak kétségtelen jogaik,
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amelyeket természetesen tiszteletben kell tartani, de a magyarok csak nagyon nehezen haj-
landók tekintetbe venni a birodalom más tartományainak helyzetét, és hogy a magyar nemzet 
– olyan fokig, amely naponta egyre jobban és jobban megdöbbenti őt – egyre inkább jogász-
nemzet, és a magyarok minden egyes politikai kérdést kizárólag jogi szempontból vizsgálnak, 
és fennakadnak olyan finom jogi megkülönböztetéseken is, amelyek révén e kérdések máshol
elképzelhetetlen jelentőségre tesznek szert. Egy ilyen nemze�el szemben egyetlen eszközzel
lehet eljárni, mégpedig a kimeríthetetlen türelemmel, és ő elhatározta, hogy ezt az utat fogja 
járni. Őfelsége utána kĳelente�e, hogy nagy örömére szolgált, amikor tudomást szerze� pesti
tartózkodásomról, mivel magyar ala�valói sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak,
amit egy külföldi mond, mint annak, ami osztrák ala�valótársaik ajkáról hangzik el. Én azt
mondtam, hogy csak megfigyelői minőségben vagyok jelen, de sohasem csináltam titkot a jelen
kérdéssel kapcsolatos véleményeimből, azaz hogy nem csak a magyarok, de a birodalom egésze 
és az európai család minden egyes tagja számára is kiemelkedő fontosságú cél az, hogy az új 
elrendezés, bármilyen legyen is, ne veszélyeztesse az osztrák monarchia integritását, és ha a 
magyarok nem képesek felfogni a rájuk bízo� ügyek fontosságát, és úgy viselkednek, hogy az
a birodalom felbomlásához vezet, nemcsak saját érdekeiket kockáztatják, de eljátsszák Európa 
rokonszenvét is. Hozzáte�em, hogy találkoztam olyan magyar liberálisokkal, akik élénken ér-
deklődnek az északi amerikai államok iránt, és ve�em a bátorságot, hogy felhívjam figyelmüket
a végzetre, amely az elszakadás elvének az erőltetését köve�e, és azokra a re�enetes lépésekre,
amelyekre a hatalmas közösség kényszerült, hogy megmentse önmagát a feldarabolástól. Végül 
azt mondtam, hogy a jelenlétem minden esetben alaposan meg kelle�, hogy győzze a velem
kapcsolatba került magyarokat arról, hogy nem minden angol látja a magyar ügyeket Kossuth 
úr szemével.

A fentiek csak röviden foglalják össze a jelentős ideig tartó beszélgetést, amelynek során 
Őfelsége viselkedése a legmagasabb fokú szívélyességet és barátságot tanúsíto�a.

Megjegyezném még, hogy Őfelsége franciául kezdte a társalgást, majd félbeszakíto�a önma-
gát, és megjegyezte, hogy sokkal természetesebb volna, ha németül beszélgetnénk egymással. 
Úgy tűnt nekem, hogy Őfelsége örömmel beszélt németül egy külföldivel úgy, hogy nem telje-
sen volt magyar mágnásai hallótávolságán kívül.

Az osztrák császárral folytato� beszélgetés a következő általános benyomást gyakorolta rám.
Először is, hogy Ő Császári Felsége osztozo� abban a kellemes hangulatban, amelyet magyar
népével való megbékélése válto� ki. Másodszor, hogy ez az érzés egyáltalán nem vakíto�a el,
jól lá�a a még elő�e álló nehézségeket és az ellenzék ellenállását, amelyet csak úgy győzhete�
le, ha egybehangolja a nemzet akaratát a sajátjával. Harmadszor, hogy Őfelsége új népszerűsége 
Lajtán inneni ala�valói körében egy pillanatra sem feledte�e vele, hogy német uralkodó, aki egy
olyan birodalmon uralkodik, amelynek csak egy kisebb része tartozik a magyar fajhoz.

Úgy gondoltam, az a kötelességem, hogy Őfelségének ugyanolyan fenntartások nélküli nyílt 
modorban válaszoljak, amellyel ő te�e fel nekem a kérdéseket, és hogy pontosan számoljak
be Őfelségének az engem ért benyomásokról. Mivel nem voltak utasításaim arra vonatkozóan, 
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hogy miként viselkedjek egy ehhez hasonló, előre nem látható esetben, igyekeztem óvatosan, 
kizárólag a saját nevemben szólni, és nem szere�em volna a saját nézeteimet úgy bemutatni,
mint Őfelsége kormányának a véleményét. Csak remélhetem, hogy nem beszéltem másképpen, 
mint oly módon, amely elnyerheti Excellenciád jóváhagyását.

Megtisztelő számomra, Milord,
 hogy Lordságod legengedelmesebb, alázatos szolgája lehetek

  RBD Morier

Őexcellenciája
Lord Bloomfield G.C.B.
&ca.&ca.&ca.

_____________________________
1866

Pest, február 4.
__________________

Mr. Morier
Lord Bloomfieldnek

No. 7
Bizalmas

Beszélgetés Ausztria császárával

[The National Archives (PRO): FO 7/703/237-248] 
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