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Erdődy Gábor 

 

A Batthyány-kormány Magyarországa a bécsi belga követ O’Sullivan 

de Grass 1848. évi jelentéseiben 
 

Az 1830-31-ben megszületett belga alkotmányos rendszer számára életkérdést 

jelentett az új államalakulat nemzetközi elfogadtatása. A külpolitika a nemzeti füg-

getlenség elsőrendű megalapozójává és garanciájává, a diplomácia valódi nemzet-

stratégiai tényezővé lépett elő.
1
 A hatékony diplomáciai szolgálat gyors létrehozása 

Belgium létérdekének számított, s a szakszerű előkészületek eredményeként az 

1848. február végén meginduló európai forradalmi hullám professzionálisan szer-

vezett, összehangoltan cselekvő, fegyelmezett, elkötelezett csapatként működő, a 

fontos állomáshelyeken nagyformátumú követeket felvonultató belga diplomáciai 

testülettel találkozott, amelyben kiemelkedő helyet töltött be bécsi követe.
2
  

Az 1798-ban Brüsszelben született és 1865-ben Bécsben elhunyt Alphonse-

Albert-Henri O’Sullivan de Grass de Séovaud gróf Franciaországban töltötte 

ifjú korát. Bár 1830 előtt a holland diplomáciai testület tagja volt, a forradalmi 

fordulatot követően a belga állam igényt tartott patriotizmusára, s 1833-ban, 

Bécsben ügyvivőként működött csaknem egy éven át. 1834-ben kötött házassá-

got, majd 1837-ben megkapta a rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri 

fokozatot, Lipót pedig grófi rangra emelte. 1838-ban Konstantinápolyban aláír-

ta a Porta és Belgium közötti első kereskedelmi szerződést, 1839 júliusában 

pedig Münchenben és Karlsruheban járt a belgák délnémet megítélésének fel-

derítése érdekében. Kellemes magatartásáért bécsi követi működése során a 

szalonok kedvelt egyénisége volt, aki a társadalmi körökben a legmagasabb 

szinten is kiemelt pozíciót foglalt el. Kapcsolatait rendkívül ügyesen építette ki 

a diplomáciai testületen belül és a vezető osztrák politikusokkal egyaránt, 

melynek következtében rendszeresen jutott hozzá a legbelső bécsi kormánykö-

rökből származó titkos és bizalmas értesülésekhez. A konzervatív elveket valló, 

de a mérsékelt liberalizmussal szemben nem mereven elutasító, ám a Habsburg 

állásponttal teljes mértékben azonosuló gróf jelentései sokban befolyásolták a 

brüsszeli hivatalos vélemény alakulását.
3
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Az 1848. évi kora tavaszi európai és magyarországi változásokról 

 

A külügyminisztere (Constant d’Hoffschmidt), s egyben királya (I. Lipót) 

és miniszterelnöke (Charles Rogier) bizalmát teljes mértékben élvező O’ Sul-

livan de Grass diplomáciai missziója teljesítése során maximálisan megfelelt 

a vele szemben támasztott elvárásoknak, jelentéseinek tartalma szervesen 

kapcsolódott a hivatalos hazai külpolitikai gondolkodáshoz. A nemzetközi 

változásokat vizsgáló jelentései középpontjába 1848 első heteiben az itáliai 

fejleményeket állította, melyek összefüggésében mindenekelőtt a Lombardiá-

ban felerősödő elszakadási ambíciók foglalkoztatták és nem zárta ki, hogy a 

változások eredményeként a Habsburg Birodalom szempontjából akár „nagy 

katasztrófa is bekövetkezhet.”4
  

A párizsi forradalom alapvetően új kihívások elé állította a brüsszeli külpo-

litikát. Constant d’Hoffschmidt február 26-án, majd 28-án tájékoztatta követét 

a franciaországi események rendkívüli hatásáról,
5
 és tájékoztatójában apróléko-

san kibontotta a nemzeti külpolitikai doktrína prioritásait. Megkérdőjelezhetet-

len alapelvként szögezte le a Belgium semlegességét és függetlenségét szente-

sítő nemzetközi megállapodások (1831, 1839) érvényesülését, s ez az irányadó 

állásfoglalás érvényesül majd következetesen 1848-1849-ben a belga külpoliti-

ka állásfoglalásaiban. Az új Francia Köztársasághoz való viszonyulás bizonyos 

értelemben a belga-osztrák kapcsolatok próbáját is jelentette. Március 2-án kelt 

jelentésében de Grass jelezte az osztrák kormány részéről Belgium irányában 

tapasztalható elvárások olykor agitációszerű megnyilvánulását.
6
 Aláhúzta, hogy 

Habsburg-körökben a Franciaországgal kapcsolatos belga álláspont alakulására 

különösen nagy, kétségektől sem mentes várakozással tekintenek, s fokozott 

aggodalommal figyelik, vajon végül Brüsszel elismeri-e a respublikát.
7
 

A Belgium pozícióját alapjaiban befolyásoló európai fejlődés szempontjából 

Bécs forradalma jelentett újabb fordulatot. O’Sullivan már március 13-án jelezte, 

hogy a birodalmi fővárosban veszélyes zavargások törtek ki,
8
 két nappal később 

                                                                                                                       
Zoltán: La Belgique en face de la révolution de l848 et de la guerre d’indépendance nationale 

hongroises. (bölcsészdoktori disszertáció) Université Catholique de Louvain, 1960. 334. 338. 
4 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. jan. 8., 19., febr. 15. Alphonse 

O’Sullivan de Grass de Seovaud gróf bécsi követi jelentései külügyminiszterének, Constant 

d’Hoffschmidtnak. Bécs 1848 – 1849. Archives du Ministère des Affaires Étrangères - Bruxelles. 

Correspondance politique, Légations Autriche. Dossier Autriche. (a továbbiakban Dossier 
Autriche) Vol 11. 

5 D’Hoffschmidt, O’Sullivan de Grassnak, Brüsszel, 1848. febr. 26., ill. márc. 6. Dossier 

Autriche Vol. 11., D’Hoffschmidt körlevele a belga diplomatákhoz Brüsszel 1848. febr. 28. 

Dossier Autriche Vol 11. 
6 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 2. Dossier Autriche Vol. 11. 
7 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 184. márc. 23. Dossier Autriche Vol. 11., 

vö. O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 4. ill. márc. 13. Dossier Autriche 

Vol. 11. 
8 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 13. Dossier Autriche Vol. 11. 
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megfogalmazott jelentésében pedig immár „elsöprő erejű, valódi forradalmi fo-

lyamat” kibontakozásáról írt. A március 15-én keletkezett dokumentum beszá-

molt István főherceg nádor és a magyar rendi országgyűlési küldöttség bécsi lá-

togatásáról, a tömegek részéről történt lelkes fogadtatásáról. De Grass informáci-

ói szerint a főherceg nagyon sápadt volt, ám azzal az elhatározással érkezett, 

hogy a változtatás szükségességére emlékeztesse a hozzá hasonlóan gondolkodó-

kat, akik „nem ragaszkodnak konokul az ellenállás szánalmas rendszeréhez”. A 

pozsonyi diéta követeléseit ismertetve a sajtószabadság és a független felelős 

kormány kérdésére helyezte a hangsúlyt. A képviselők kívánságait, még inkább 

pedig tárgyalási taktikáját ultimátumként beállítva idézte a delegáció álláspontját: 

amennyiben a Habsburg Birodalom nem alakul át késedelem nélkül alkotmányos 

monarchiává, s amennyiben az udvar sokáig habozik jóváhagyni a magyar előter-

jesztést, a parlament magához az uralkodóhoz fordul kérésével. Legfrissebb hírei 

alapján a belga követ rögzítette azt a feltételezését is, miszerint a küldöttség ku-

darca esetén Pozsonyban készen állnak akár új király megválasztására is. Talán 

éppen a nyugtalanságra komoly okot adó információk ellensúlyozásaként tette 

hozzá, hogy mindeközben Bécsben helyreállt a rend, s a közvélemény bizakodva 

várja az új alkotmány kihirdetését.
9
  

De Grass folyamatosan nyomon követte a birodalom belső helyzete, a ma-

gyar ügy alakulását. Elragadtatással emlékezett meg arról, hogy az uralkodó 

proklamációját hatalmas lelkesedéssel fogadták a városban, és legszebb remé-

nyeinek hangot adva állapította meg: „a forradalom véget ért”. A magyarok, 

az olaszok, a csehek fraternizálnak a bécsi polgársággal, a szabadság szava 

egyesítette a korábban egymással rivalizáló nemzetiségeket – állapította meg 

vágyait is magába foglaló lelkesedéssel. Emlékeztetett arra is, hogy bár Auszt-

ria „korábban a szabad népeket és Európa békéjét fenyegette”, ám „jelenleg a 

béke biztosabb, mint nyolc nappal korábban.”10
 Normalizálódást sugalló előre-

jelzéseit március 18-án a Franz Anton Kolowrat gróf miniszterelnök által veze-

tett, és Franz Pillersdorf báró belügy- illetve Karl Ficquelmont gróf külügymi-

nisztert soraiban tudó bécsi felelős kormány megalakulásának bejelentésével 

erősítette meg.
11

 Jelentős horderejű fejleményként tájékoztatott arról is, hogy a 

bécsi polgárság által megkülönböztetett barátsággal fogadott magyar küldöttség 

vezetői átnyújtották az uralkodónak az országgyűlés kívánságait. Őszintén kí-

vánta az alkudozások sikerét, mivel meggyőződéssel vallotta, hogy a Habsburg 

Birodalom fennállása és Európa békéje megköveteli az Oroszország semlegesí-

tésére s egy esetleges francia agresszió elhárítására egyaránt képes alkotmányos 

Ausztria megteremtését. Nem titkolta, hogy a kívánatos átalakulásban meghatá-

rozó stabilizáló szerepet szán az újjászülető Magyarországnak.
12

 

                                                 
9 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 15. Dossier Autriche Vol. 11. 
10 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 16. Dossier Autriche Vol. 11.  
11 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnek, Bécs, 1848. márc. 18. Dossier Autriche Vol. 11. 

vö. O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 23. Dossier Autriche Vol. 11. 
12 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 16. Dossier Autriche Vol. 11. 
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De Grass rendkívüli fontosságú előrelépésnek tekintette, hogy hosszú hezitá-

lás után az udvar – a Monarchiát korábban „ragyogóan szolgáló” Esterházy Pál 

herceg közbenjárására – valamennyi magyar kívánságot teljesítette: Batthyány 

Lajos gróf magbízást kapott a felelős és független magyar kormány megalakítá-

sára, amelyben Kossuth is tárcához jutott. Kiemelte István főherceg nádor teljes 

kompetenciával történt felruházását, ami azt is lehetővé teszi, hogy királyi altere-

góként működjön. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a továbbiakban a magyar 

nemesség köteles lesz adót fizetni, ám veszteségét szerinte megpróbálja majd a 

két állam közötti vám eltörlésével kompenzálni, ami az osztrák kincstár számára 

jelenthet majd jelentős veszteségeket. A változásokkal kapcsolatban fenntartáso-

kat meg nem fogalmazó belga diplomata úgy értékelte, hogy valójában „egy má-

sodik forradalom” teljesedik ki, amely „a legszigorúbban összekapcsolja a ma-

gyar érdekeket az osztrák monarchiáéval”. A magyar vonatkozású történések bi-

rodalmi kisugárzására kitekintve ugyanakkor jelezte, hogy immár a felerősödő 

cseh nemzeti mozgalom is alkotmányt követel.
13

 

O’Sullivan de Grass személyesen is érzékelte a bécsi forradalom erőteljes 

kisugárzó hatását a német térségre.
14

 Mindenekelőtt a poroszországi fejlemé-

nyekre fordítva különös figyelmet megállapította, hogy „az alkotmányos eszme 

rohamosan terjed, a Német Császárság gondolata egyre népszerűbb.”15
 A bel-

ga külpolitika főleg Itáliában számolt a Habsburg Birodalomban lejátszódó vál-

tozások nagy horderejű következményeivel. Bécsi követe folyamatosan beszá-

molt az itáliai forradalmi hullám visszhangjáról, s a Monarchia helyzetét befo-

lyásoló következményeiről.
16

 A bomlasztó tendenciák erőteljes jelenlétét re-

gisztrálta ugyanakkor a birodalom szinte valamennyi tartományában.
17

 Különö-

sen a csehországi történéseknek tulajdonított nagy jelentőséget,
18

 s a Habsburg-

monarchia stabilitását aláásó törekvéseket sorjázva utalt a zágrábi küldöttség 

30 pontos kívánságlistájára is. Értesülései szerint az illír eszme jegyében fellé-

pő horvátok nem kevesebbet követeltek, mint külön parlamentet, továbbá füg-

getlen nemzeti kormány megalakítását.
19

  

Súlyosnak minősítette a helyzetet de Grass a Magyar Királyságban is. Érté-

kelése szerint a körülmények alakulásába az is sokban belejátszott, hogy a ma-

gyar ellenzék – „nem látva előre a közelgő pozitív bécsi változásokat” – túlsá-

                                                 
13 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 18. Dossier Autriche Vol. 11., 

vö. O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 20. Dossier Autriche Vol. 11. 
14 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 14. Dossier Autriche Vol. 11. 
15 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 20. Dossier Autriche Vol. 11., 

vö. O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 18., mérc. 23. márc. 25. Dossier 

Autriche Vol. 11. 
16 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 30., márc. 23. ápr. 3. Dossier 

Autriche Vol. 11. 
17 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs 1848. márc. 18., márc. 30. ápr. 5. 7. Dossier 

Autriche Vol. 11. 
18 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 20. Dossier Autriche Vol. 11. 
19 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 10. Dossier Autriche Vol. 11. 
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gosan felerősítette a reményt a társadalom valamennyi osztályában, és az így 

létrejött hangulatban „nagyon nem lesz könnyű a felizgatott kedélyeket lecsilla-

pítani”. A belpolitikai helyzet radikalizálódásáról kapott híreket támasztotta alá 

számára egyértelműen a mintegy húszezer felkelő paraszt állítólagos Pest mel-

letti gyülekezése. Későbbi problémák eredőjét ismerte fel továbbá abban, hogy 

a pozsonyi diétára visszatért „István főherceg nádor deklarálta a robot eltörlé-

sét”, a tulajdonosok számára az állam által fizetendő kártérítés mellett. Meg 

volt ugyanis győződve arról, hogy a parlament döntése a nemesség egy része 

számára elkerülhetetlenül anyagi romlást fog előidézni.
20

 Április 10-én kelt je-

lentésében kifejezetten rossz jelként értékelte, hogy a legújabban felmerült 

komplikációk hatására késedelmet szenved az uralkodó Pozsonyba érkezése. 

Úgy tudta, hogy a legkomolyabb nehézségeket a horvát képviselőknek adandó 

királyi válasz okozza, mivel a magyarok nem hajlandók Horvátország függet-

lenségéről tárgyalni. A belga diplomata a magyar-horvát konfliktus viszonylag 

korai fázisában felismerte a formálódó ellentmondásos helyzetben rejlő rendkí-

vüli kockázatokat, amikor arra figyelmeztetett, hogy „ebben a kérdésben egy 

véres polgárháború minden eleme benne van”.
21

  

A leselkedő konfliktus további lényeges elemét ragadta meg a birodalmi ál-

lamadósság kezelésének kérdésében. Emlékeztetett arra, hogy István főherceg 

nádorhoz intézett levelében V. Ferdinánd egyértelműen megfogalmazta az ud-

varnak azt a kívánságát, hogy Magyarország vállalja magára a felhalmozódott 

összeg egynegyedének kifizetését. A magyar politikusok azonban „a hazai köz-

vélemény teljes támogatására támaszkodva kategorikusan elutasítják a gondola-

tot” – hangsúlyozta a tájékoztató.
22

 Az intranzigens pesti álláspont feleleveníté-

sével egy időben de Grass megalapozottnak nevezte azt a feltételezését, hogy 

Horvátország bánja megígérte: tartománya részt vállal az osztrák államadósság-

ból. Nem zárta ki azt sem, miszerint éppen az említett lépés hatására maga Kos-

suth is kilátásba helyezi, hogy a későbbiekben érvényt szerez az uralkodói kérés-

nek, majd a felidézett mozzanatokból arra következtetett, hogy a magyar és a 

lombard hajlandóság az adósság kérdésében talán mégis kedvezőbbnek látszik, 

mint a korábbi napok viharai közepette.
23

 A pozitív fejleményeket feltételező, ám 

felettébb bizonytalan alapokon nyugvó információk távolról sem nyugtatták meg 

az érdekelt üzleti és politikai köröket. A belga diplomata továbbra is érzékelte azt 

a Bécsben uralkodó félelmet, hogy Lombardia valamint Magyar- és Csehország 

végül nem vállal részt az államadósság visszafizetéséből.
24

  

De Grass március második és április első felében megfogalmazott jelentései 

elsősorban az áhított stabilizáció jeleire irányították a figyelmet, s az elemzések 

középpontjában az alkotmányosság alapjain megújuló, kezdeményező szerepét 

                                                 
20 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. márc. 20. Dossier Autriche Vol. 11. 
21 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 10. Dossier Autriche Vol. 11. 
22 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 17. Dossier Autriche Vol. 11. 
23 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 19. Dossier Autriche Vol. 11. 
24 O’Sullivan de Grass, d”Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 13. Dossier Autriche Vol. 11. 



 

  

122 

a német térségben visszaszerző Ausztria állt. Bár a Habsburg Birodalom egy-

ségét aláásó, s akár Lombardia elszakadását is magában foglaló észak-itáliai 

fejleményekre ugyancsak rámutatott, értékeléseit az óvatos optimizmus hatotta 

át. A birodalmi összefüggésekbe beágyazódó magyarországi alkotmányos át-

alakulás tényét és lényegét elfogadta, mivel abban a Monarchia stabilizálásának 

hatékony faktorát vélte felismerni. A Pozsonyban kimunkált társadalmi refor-

mok, elsősorban a jobbágyfelszabadítás kivitelezése kapcsán azonban kritikáját 

is megfogalmazta. A Habsburg Birodalom cselekvőképességét gyengítő, fenn-

állását veszélyeztető tendenciák között azonban sosem tett utalást a pozsonyi-

pesti fejleményekre, és elemzései legjelentősebb üzenetét éppen az a felismeré-

se képezte, amely az érlelődő magyar-horvát konfliktusban már ekkor meglátta 

a véres polgárháború fenyegetését. 

 

Az átalakulás ellentmondásainak jelentkezéséről, a magyar – horvát konf-

liktus kiéleződéséről 

 

Annak ellenére, hogy O’Sullivan de Grass már a magyarországi polgári át-

alakulást jogilag lezáró és megalapozó április törvények elfogadása előtt általa 

veszélyesnek minősített belső ellentmondásokat rögzített a közép-európai tér-

ség, a Habsburg Birodalom és a Magyar Királyság fejlődésében, összességében 

pozitív elvárásokkal tekintett a kora tavaszi forradalmakat követő időszak elé.
25

 

Az új korszak hajnalán elsősorban „a radikális erők birodalmi térnyerése” ag-

gasztotta. Rossz jelnek tekintette a demokratikus klubok megalakulását Galícia 

jelentős városaiban, s nem talált számára több biztató mozzanatot az észak-

itáliai változásokban sem. Sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy bár Ferdinánd 

hivatalos levélben szólította fel István nádort a birodalmi államadósság egyne-

gyedének átvállalására irányuló kérés érvényesítésére, a magyar közvélemény 

elutasította annak teljesítését.
26

 

De Grass május 4-én megfogalmazott elemzése az osztrák kormány szigorú 

kritikáját, és a bizonyos ellenforradalmi tendenciák felbukkanására vonatkozó 

nyomatékos utalást egyszerre tartalmazza. A dokumentum a lengyel, a német, 

az itáliai és a bécsi radikálisok bírálata során a magyarokat ugyanakkor nem 

említette velük közös kategóriában, miközben ismételten nagy hangsúlyt he-

lyezett a magyar-horvát (szláv) ellentétben rejlő polgárháborús kockázatok tu-

datosítására. Az elmélyülő válság összetevőit elemezve meggyőződéssel han-

goztatta, hogy a szlávok és a magyarok, mindenekelőtt pedig a magyarok és a 

horvátok közötti polgárháború kitörése nem fog sokáig késlekedni, s az „rette-

netes vérontást fog előidézni.”27
 Az érlelődő konfliktus prognosztizálása kap-

csán fontos körülménynek minősül, hogy a belga követ bírálata nem a magya-

rok magatartására, nem általánosságban a magyarországi fejlődés egészére, ha-

                                                 
25 Vö. O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 25. Dossier Autriche Vol. 11. 
26 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. ápr. 17. Dossier Autriche Vol. 11. 
27 O’sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. máj. 4. Dossier Autriche Vol. 11. 
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nem konkrétan a horvát-magyar viszályra vonatkozott. Rendkívüli jelentőség-

gel bír ugyanakkor az a megállapítása, amely kiemelten hangsúlyozta a reváns-

ra készülő ellenforradalmi erők felelősségét az ausztriai belpolitikai helyzet ra-

dikalizálódásáért. 

A birodalom pozícióját gyengítő magyar-horvát vita kiéleződésére de Grass 

folyamatosan felhívta a figyelmet. Jelezte, hogy a magyar kormány helyzetét a 

katonai illetékesség kérdésének rendezetlenségén túl a pesti kabinet közvetlen 

irányítása alatt álló megfelelő haderő hiánya is nehezíti, miközben István főher-

ceg nádor fellépését a horvát bán azzal az ürüggyel hárította el, hogy állítólag 

nem kapott tőle rendeletet. A belga követ úgy tudta, hogy a probléma gyors ren-

dezésének elmaradása esetén a Batthyány-kormány kilátásba helyezte lemondá-

sát, majd a miniszterelnök Bécsbe látogatott és tárgyalásai során eredményes kí-

sérletet tett két Morva-, illetve Csehországban állomásozó magyar ezred hazaté-

résének, valamint Josip Jellačić báró „királyi megdorgálásának” kieszközlésére. 

A magyar belpolitikai állapotok felé fordulva elégedetten állapította meg, hogy a 

zsidóság elleni pozsonyi atrocitások következményeinek kezelése során a pesti 

kormány 150 ezer forint jóvátétel kifizetése mellett további energikus intézkedé-

seket hozott. Mindennemű részletek mellőzése mellett aggodalommal szólt 

ugyanakkor a „rendbontók” Pesten tapasztalható fellépéséről. 

A követi jelentések alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Habsburg 

Birodalomban érlelődő újabb konfliktus kirobbanására O’Sullivan az összetett 

válságszituáció pontos ábrázolásával időben felhívta kormánya figyelmét.
28

 

Ám az alapos lelki felkészülés ellenére a Bécsben lezajlott újabb forradalmi 

események komoly megrázkódtatásként érték a tapasztalt diplomatát. A zavar-

gásokról készített értékelésében a május 15-én kitörő forrongást egyenesen a 

véres 1789-es francia forradalomhoz hasonlította, ezzel is érzékeltetve, hogy az 

események szerinte drasztikus fordulóponthoz érkeztek.
29

 A barikádok újbóli 

megjelenése valóságosan sokkolta de Grasst, aki május 27-én elhagyta Bécset, 

és munkatársára, Solvynsra bízta az ügyvivői feladatok ellátását.  

A válsághelyzet kialakulását O’Sullivan a restaurációs politika képviselői-

nek térnyerésére, a radikális-republikánus mozgalom felerősödésére, valamint a 

két tűz közé szorult, a galíciai, a cseh és az itáliai nemzeti mozgalmak által 

amúgy is több irányból szorongatott alkotmányos fejlődés hívei, mindenekelőtt 

pedig a kormány gyengeségére vezette vissza. Elemzésében Magyarországot 

nem bírálta, sőt kifejezetten méltatta a Batthyány-kormány határozott fellépését 

a rendzavarókkal szemben, a robbanással fenyegető horvát-magyar ellentétek 

kiéleződésének tényét pedig a személyes állásfoglalástól tartózkodva rögzítette. 

Május 29-én, Linzből megküldött értékelésében arra a következtetésre jutott, 

hogy a lezajlott drámai események további hibákat generáltak: Ferdinánd távozá-

sa újabb lökést adott a forradalom kifejlődésének, a munkások erőszakos fellépé-

                                                 
28 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. máj. 15. Dossier Autriche Vol. 11. 
29 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. máj. 16. máj. 18. máj. 26. Dossier 

Autriche Vol. 11. 
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sének, és Pillersdorf báró tehetetlensége következtében jelenleg a lengyelek, az 

olaszok és a német republikánusok uralják Bécset. A gondolatmenet folytatása-

ként június 3-án azt is hozzátette: „a tűzet a magyar emisszáriusok szítják”, akik 

a klubokban demonstrálják az egységes Németországhoz való ragaszkodásukat, 

és nem titkolják, hogy komolyan számítanak annak támogatására a szláv népes-

séggel szemben. Mindeközben pedig arra ösztönzik Bécset, hogy nyilvánítsa 

magát szabad várossá, és szorosan egyesüljön Magyarországgal.
30

  

Június 6-án Innsbruckba megérkezve O’Sullivan villámgyorsan összegyűjtöt-

te a legfrissebb fejleményekre vonatkozó információkat, és elkészítette tájékozta-

tóját. A részletes beszámoló a Habsburg-diplomácia sikereként, s a regenerálódá-

si folyamat megindulásának tényeként tüntette fel, hogy a külföldi követek mind 

Innsbruckban gyülekeznek. Óvatos derűlátással utalt arra, hogy bizalmas hírek 

szerint Wessenberg báró elfogadta a külügyminiszterséget, és Stadiont várják a 

belügy, Theodor Latour grófot a hadügy élére, Anton Doblhoff báró pedig meg-

tartja korábbi posztját.
31

 A pozitív változások további megnyilvánulásának tekin-

tette az uralkodónak Bécsbe történő visszatérését sürgető delegációk fellépését. 

Az óvatos bizakodásról tanúskodó értékelés távolról sem jelentette azonban azt, 

hogy a belga diplomata megfeledkezett volna a Habsburg Birodalom súlyos 

problémáiról.
32

 Az észak-itáliai kérdés alakulásában határozott fordulatot érzé-

kelve ugyanakkor már június végén megállapította, hogy a Habsburg-udvar 

Lombardia visszaszerzése mellett határozta el magát.
33

 

O’Sullivan júniusi jelentéseiben megszaporodtak a Magyarországgal foglal-

kozó bekezdések. Korábbi objektív hozzáállásának módosulásáról tanúskodó s 

a horvát konfliktust új megvilágításba helyező június 8-i beszámolója „a pesti 

centralizáció totális kifejlődéséről”, „Erdély alávetéséről”, Horvátországnak a 

kormány politikájával szemben kifejtett „heves” ellenállásáról értekezett. A 

nemzetiségeket elnyomó állítólagos magyar erőszakra első alkalommal utaló 

belga követ szerint Ferdinánd nem meri megvonni támogatását a pesti kabinet-

től, amely a számára kedvezőnek tűnő jeleken felbuzdulva „elhatározta Hor-

vátország térdre kényszerítését, akár katonai erő alkalmazásával” is. Nem ké-

telkedett abban sem, hogy Batthyány Lajos gróf a feltételezett törekvések meg-

valósításának előmozdításán fáradozva tartózkodik jelenleg Innsbruckban Es-

terházy Pál herceg társaságában.
34

   

A főnökével párhuzamosan Bécsből jelentő Solvyns az események forgata-

gából azt emelte ki, hogy a horvát városokban alakult klubok „a Szerbiát és 

Bosznia egy részét annektáló Illír Királyság alkotmányát akarják” elfogadtatni 

                                                 
30 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Linz, 1848. máj. 29. ill. jún. 3. Dossier Autriche 

Vol. 11. vö. Solvyns, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. jún. 11. Dossier Autriche Vol. 11.  
31 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Innsbruck, 1848. jún. 8. Dossier Autriche Vol. 11. 
32 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Innsbruck, 1848. jún. 28., jún. 8. Dossier 

Autriche Vol. 11. 
33 Solvyns, d’Hoffschmditnak, Bécs, 1848. jún. 28. Dossier Autriche Vol. 11. 
34 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Innsbruck, 1848. jún. 8. Dossier Autriche Vol. 11. 
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és energikus fellépésük következtében az érintett Dunai Tartományokban a 

helyzet „nagyon komoly”-ra fordult. Arra az anomáliára azonban, hogy a bírá-

lat nélkül megemlített horvát ambíciók realizálása a nemzetközileg elfogadott 

határok erőszakos megváltoztatását feltételezi, nem történt reagálás! Felhívta a 

figyelmet az ügyvivői jelentés Erdély uniója megvalósításának akadályaira: a 

német, magyar, román és csekély szláv elemet magába foglaló helyi lakosság 

rendkívül vegyes etnikai összetételére. Kommentár nélkül hagyta viszont azo-

kat az értesüléseit, miszerint a horvát sereghez 8 ezer szerbiai önkéntes csatla-

kozott, s a lakosság Jellačićot immár alkirálynak akarja kikiáltani. Rögzítette 

továbbá, hogy az Innsbruckba ugyancsak elzarándokoló bán Ferdinándtól nem 

kevesebbet, mint Horvátország Magyarországtól történő teljes elválasztását 

kérte, és kívánságának elutasítása esetére a háborút helyezte kilátásba.
35

 A hor-

vát-magyar ellentétek kiéleződésével párhuzamosan a bécsi belga követség 

munkatársa a birodalom egyéb tartományaiban is negatív tendenciák kifejlődé-

sét tapasztalta. Beszámolt a forradalmi felkelés útjára lépett Prága bombázásá-

nak Windisch-Graetz herceg tábornagy által elrendelt megindításáról, illetve a 

város stratégiai pontjainak katonai megszállásáról, Pest belvárosában a magyar 

önkéntesek és az itáliai sorkatonák véres összecsapásáról, valamint a bécsi klu-

bok Zsófia főhercegnő ellen indított „heves rágalomhadjáratáról”.
36

 

A horvát bán taktikai repertoárjába bepillantást nyújtó június 18-i levelében 

de Grass jelezte, hogy Jellačić ötvennégyezer katonát ajánlott fel az itáliai 

Habsburg-hadsereg megsegítésére, vagy akár egy Bécs elleni fellépés céljaira, s 

kompromisszumkészséget felmutatva kilátásba helyezte, hogy Horvátország 

hajlandó megmaradni a Magyar Királyság kötelékében, de ragaszkodik teljes 

belkormányzati önállósága biztosításához. Másnap arról számolt be, hogy az 

uralkodó elutasította a horvátok valamennyi kérését, és leváltotta Jellačićot va-

lamennyi tisztségéről. A szerinte a bécsi megmozdulásokban hatékonyan részt 

vevő magyarok „zsaroló fellépése által kiprovokált döntést” a diplomata min-

denekelőtt azzal magyarázta, hogy a német párt a bán ellen fordult, mert benne 

az oroszok előőrsét ismerte fel. Az uralkodónál rendezett kihallgatáson Batthyá-

nyék pedig azzal a fenyegetéssel álltak elő, hogy amennyiben Ferdinánd teljesí-

tené a horvátok kívánságait, válaszként a pesti kormány a Magyarországot a Mo-

narchiával összekötő utolsó szálakat is elszakítja, és nyíltan szövetségre lép a 

német demokráciával.
37

 A Horvátország Magyarországtól történő elválását eluta-

sító uralkodói deklaráció tényét Solvyns is megerősítette. A megmerevedő front-

vonalak élményére alapozott pesszimista helyzetkép megrajzolója némi reményt 

János főherceg Bécsbe érkezéséből merített, azt várva a népszerű politikusnak a 

konfliktus kezelésébe történő bekapcsolódásától, hogy esetleg hozzájárulhat a 

bizalmatlanság oldódásához.
38

 Néhány nappal később arra hívta fel a figyelmet, 

                                                 
35 Solvyns, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. jún. 11. Dossier Autriche Vol. 11. 
36 Solvyns, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. jún. 16. Dossier Autriche Vol. 11. 
37 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Innsbruck, 1848. jún. 18. Dossier Autriche Vol. 11. 
38 Solvyns, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. jún. 19. Dossier Autriche Vol. 11. 
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hogy a horvátok elutasítják az önálló magyar pénz- és hadügyminisztérium léte-

zését. Meglepő ugyanakkor, hogy a horvát-magyar konfliktus lényegét tartalmi-

lag új kontextusba helyező információt megjegyzés nélkül közölte.
39

  

A horvát – magyar – Habsburg alkudozások részleteibe nyújt bepillantást 

O’Sullivan június 28-i levele. A tájékoztatás szerint Innsbruckban István főher-

ceg nádor közeli érkezésének híre váltott ki izgalmakat, miközben két magyar 

miniszter, Széchenyi István és Deák Ferenc megelőzte őt. Esterházy Pál ugyan-

akkor folyamatosan a tiroli városban tartózkodik, amiből a jelentésíró arra kö-

vetkeztetett, hogy a Habsburgok korábbi londoni követe „teljesen a magyar 

ügynek szenteli magát”. Az időközben megérkező István főherceg először az 

uralkodóval akart beszélni, de az János főherceghez, teljhatalmú ausztriai alte-

regójához delegálta őt. Kiszivárogtatott információk szerint a nádor látogatásá-

nak célját Ferdinánd újbóli meghívása képezte a pesti országgyűlés megnyitá-

sára, ám két további kívánság is szerepelt a magyarok listáján: egyrészt István 

főherceg nádor felruházását szorgalmazták ahhoz hasonló jogokkal, mint ami-

vel János főherceg „a Monarchia maradékában” rendelkezik, másrészt pedig a 

horvát lázadás következményeinek felszámolását sürgették. De Grass úgy ítélte 

meg, hogy mindkét döntésből súlyos bonyodalmak származhatnak, melyeknek 

következményeként kirobbanhat a polgárháború. Ez esetben a bán a teljes hor-

vát lakosságot felkelésre buzdítaná, és akár még az Itáliában szolgáló katonákat 

is hazatérésre ösztönözheti. A horvát magatartásnak a Habsburg Birodalmat 

gyengítő mozzanatához eljutva, s azt közvetve, óvatosan bírálva elemző sietve 

azt is hozzá tette, miszerint Anglia bécsi követe, Lord Ponsonby különösen 

nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy semmi ne idézze elő az osztrák kato-

nai erő gyengülését.
40

 

Júliusban a magyar kérdés egyértelműen O’Sullivan de Grass tájékozódása 

középpontjába került, akinek július 7-én megfogalmazott jóslata szerint „Ma-

gyarországon mindenki a háborúra készül már”. „A horvátok inkább harcolni 

akarnak, mint engedni”, s érdemi javulást István főherceg innsbrucki látogatá-

sa sem eredményezett. Megbízható források szerint János főherceg arra figyel-

meztette a nádort, hogy készüljön fel arra a sajátos helyzetre, amikor a katonák 

meg fogják tagadni a szembenállók megtámadására buzdító parancsa végrehaj-

tását. Egyébként pedig azt jósolta, hogy „a helyi lakosság által támogatott hor-

vátok” könnyebben jutnának el Pestig, mint a magyarok Zágrábig, s előrejelzé-

se hitelességének megerősítéseként nemsokára arról jelentett, miszerint a hor-

vátok ellen küldött magyar ezredek „elszabotálták a támadás megindítását”, 

Hrabovszky János báró altábornagy pedig „átállt Jellačićhoz”.
41

 

A bécsi belga követ július 14-én részletes áttekintést készített külügyminisz-

terének a válság dimenzióiról. Visszatekintésében kiemelte, hogy amikor a hi-

                                                 
39 Solvyns, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. jún. 25. Dossier Autriche Vol. 11. 
40 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Ischl, 1848. jún. 28. Dossier Autriche Vol. 11. 
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vatalos latin nyelvet a magyarral felváltó magyar ellenzék az angol típusú al-

kotmányosság értékei alapján reformmunkálatait elindította, a kitűzött célhoz 

közelítve felcserélte azt az ország részeit egyesítő, ám egyben a nemzeti külön-

bözőségek kifejlődéséhez bizonyos függetlenséget is biztosító feudális alap-

szerződést, amelyben a szuverén bécsi császári kormány által gyakorolt autori-

tás „evidens szupremácia”-ként érvényesült. A közigazgatás nyelvének új 

meghatározása a királyságon belül a magyar elem szupremáciáját biztosította, 

holott az alig ötmilliós etnikum csupán kisebbséget képez a csaknem tizen-

négymillió lakost számláló Monarchiában – szögezte le, majd megállapította, 

hogy az „erőszakos magyarosítási politika” reakciójaként illír párt néven Zág-

rábban létrejött a szláv ellenzék központja, amely önálló birodalom megalapítá-

sát tűzte ki céljaként. Vezetői a tervezett államalakulat részének tekintetik Ma-

gyarország s Ausztria szláv tartományait egészen Triesztig és az ugyancsak 

szláv eredetű lakossággal rendelkező dunai tartományokat, azaz Szerbiát és 

Bosznia nagy részét, miközben Montenegrót és Albánia bizonyos területeit 

szövetségesként veszik számításba, holott – tette hozzá – utóbbi sosem rendel-

kezett valódi nemzeti függetlenséggel. A szerinte a lejáratás hátsó szándékától 

motivált magyarok az illír pártot a cári politikai intrika következményének, a 

Németország elnyomása céljából a szláv autokrata birodalmát támogató moz-

galomként ábrázolták.  

Áttérve az 1848 tavaszán bekövetkezett változások vizsgálatára a tanul-

mányíró kijelentette, hogy a magyarok óriási hasznot húztak a márciusban ki-

tört bécsi mozgalmakból, amikor kierőszakolták az uralkodónál a Magyaror-

szág adminisztratív függetlenségét biztosító, ám egyben Erdélyt és Horvátor-

szágot ténylegesen „magyar járom” alá hajtó kompromisszumot. Az enged-

mények alapján független és felelős nemzeti kormány alakult, amelynek a bi-

rodalmi központi kormányzattól függetlenített nemzeti pénzügyet és hadügyet 

egyaránt alárendelték, valamint – állítólag – kezébe helyezték a török határon 

állomásozó katonai alakulatokat is. A belga diplomata szerint a horvátok azon-

ban felismerték, hogy nemzetiségüket a pesti kormány fenyegeti és deklarálták, 

hogy nem kívánnak kiszakadni a nemzetiségeket oltalmazó császári kormány-

zat függőségéből, azaz nem kívánnak „a szláv faj elnyomására törekedő ma-

gyar befolyás” alá kerülni. Bánjuk ellenállásának néhány látványos megnyil-

vánulása a Batthyány-kabinetet az uralkodóhoz intézett hivatalos panaszirat el-

küldésére indította, és „márciusban tett engedményeinek fogságában” Ferdi-

nánd arra utasította Jellačićot: ismerje el a magyar kormány autoritását. A kirá-

lyi deklaráció a horvátok vezérét lázadónak nevezte és Innsbruckba rendelte, 

hogy átvegye az erről szóló írásos rendelkezést. Batthyány szintén a tiroli fővá-

rosba látogatott, amikor azonban a bán távolmaradását megtapasztalta, az emlí-

tett manifesztumot magával hozva visszatért Pestre. Négy nappal később meg-

érkezett Jellačić százfős kíséretével és kijelentette, hogy a császári utasítás el-

lenére sem hajlandó magát alávetni a magyar kormánynak. „Pillersdorf báró a 

fejleményekből végül megértette, miszerint a bán ügye az osztrák kormányéval 
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azonos”, s mivel arról tájékoztatták, hogy a horvát generális a Magyar Király-

ság lakossága többségének együttműködésére is számíthat, azt javasolta Bat-

thyánynak, hogy mindenáron béküljön ki Zágrábbal, és azzal fenyegette meg, 

hogy ellenkező esetben az osztrák kormány feladja semleges pozícióját. 

Az osztrák eljárást kritikai észrevétel nélkül tudomásul véve de Grass a 

folytatásban szinte magától értetődő természetességgel adta elő, hogy az udvar 

és a bécsi kormány támogatását maga mögött érezve a bán Szerbiában és Bosz-

niában keresett szövetségest, és fáradozásai eredményeként több ezer önkéntes 

érkezett magyar területekre. A pontos és részletes ismeretek alapján kiváló 

elemzéseket készítő O’Sullivan minden értelmezés nélkül beérte a bán törvény-

sértő magatartásának puszta említésével, s a felelősség terhét a szembenálló fe-

lek között megosztva nagyvonalúan átsiklott a törvényekben rögzített legitimi-

tást tagadó lázadás más esetekben következetesen elítélt ténye felett. Konstatál-

ta, hogy mindkét fél mozgósította az önkénteseket, és több halálos összecsapás 

lezajlott már, majd kitért arra is, hogy Batthyány ügynököt küldött Belgiumba 

és Angliába, hogy vásároljanak fegyvereket, majd némi tárgyi tévedést is elkö-

vetve a miniszterelnöknek tulajdonította azt a kossuthi kezdeményezést, hogy a 

parlament szavazzon meg kétszázezer újoncot és 40 (valójában 42 – EG) millió 

forintot a katonai előkészületekre. Nem veszítve szem elől a függetlenségét el-

utasítókkal szemben szövetségeseket kereső pesti kormány diplomáciai erőfe-

szítéseit szenvtelen hangnemben közölte, miszerint az követeket küldött Frank-

furtba, Londonba, Párizsba és Torinóba.  

A fegyveres konfliktus kitörésének tényét rögzítve a belga diplomata immár 

egyértelműen magyarellenes és félreérthetetlenül horvátpárti álláspontra he-

lyezkedve megállapította, hogy „a magyar szupremácia lerázása érdekében” 

Jellačić a dinasztia és a birodalmi ügy védelmezőjének szerepében lépett fel, 

amikor azt követelte, hogy a magyar hadsereg és a pénzügyek ismét a birodal-

mi kormányhoz tartozzanak. Az uralkodó által szentesített áprilisi törvények 

felszámolására irányuló törekvéseket pozitív színben feltüntető, s azok megva-

lósítását jogszerű követelményként beállító megközelítés mindezzel egy időben 

értetlenséggel fogadta, hogy „az 1830 óta Ausztriával szemben folyamatosan 

ellenségesen működő ellenzéki mozgalomból kifejlődött magyar kormány” az 

uralkodó segítő közbeavatkozását sürgeti és felrótta, hogy mindeközben nem 

hajlandó lemondani „szlávok feletti dominanciája” egyetlen eszközéről sem, 

sietősen készítve elő Ausztriától történő elszakadását. Úgy ítélte meg, hogy tö-

rekvéseiben feltétel nélkül számíthat a republikánusok, valamint a fanatikus 

németpártiak támogatására, akikkel maximálisan egyet ért a császári autoritás 

gyengítésének hasznosságában, illetve az osztrák-német tartományoknak az 

egységes Németországhoz történő mielőbbi csatlakozása szükségességében. 

Az álláspontja kialakítása során a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel 

tájékozódó belga követ értékelésében egyre inkább felerősödött a magyarok-

kal szembeni negatív elfogultság. Mindez nem akadályozta meg abban, hogy 

jelentése megírását megelőzően háromórás konzultációt folytasson Batthyány 
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Lajos gróffal, akit a tárgyalások alapján „inkább energikus, mint ügyes” poli-

tikusnak ismert meg.
42

 

 

Sikertelen magyar kiegyezési próbálkozások és bécsi-birodalmi hátterük 

 

A Habsburg Birodalom, Itália, a magyar-horvát viszály, a bécsi belpolitika 

és a német kérdés sorsának alakulását kölcsönhatások rendszerében vizsgáló de 

Grass július végén jelentős fordulatot érzékelt a folyamatok irányában. Július 

27-én arról értesült, hogy az osztrák sereg átütő győzelmet aratott a piemontiak 

felett. A nap másik fontos hírét Jellačić Bécsbe érkezése jelentette. Batthyány 

már két napja a városban tartózkodva várta a találkozó létrejöttét, és János fő-

herceg is komolyan készült a horvát és a magyar érdekek összebékítésére. A 

belga követ várakozásai szerint a szembenálló pártok heves ellenségeskedése 

nem sok reményt kínált a közvetítés sikeréhez. Másfelől úgy tapasztalta, mint-

ha „a magyar kormány kezdené megérteni”, hogy országa számára is rendkívül 

fontos az osztrák rokonszenv biztosítása, melynek elnyeréséhez mindenekelőtt 

neki kell engedményekkel előállnia. Üdvözölte, hogy korábbi elutasító állás-

pontját állítólag felülvizsgálva Kossuth a pesti parlamentben a szolidaritás ki-

nyilvánítását javasolta volna a birodalmi adósság ügyében.
43

  

Beszámolt O’Sullivan arról is, hogy Jellačić Bécsbe érkezése lehetőséget 

kínált „Ausztria barátai” számára rokonszenvük demonstrálására. A városi 

helyőrség vezérkara meglátogatta a belvárosi szállodában lakó bánt, este pedig 

ünneplő tömeg gyűlt össze ablakai alatt. Ezzel egy időben a németek macska-

zenét akartak adni „a horvátok bajnokának”. Sok magyar is csatlakozott hoz-

zájuk, ám a rendzavarók tábora rövid időn belül magától feloszlott. A belga 

diplomata a felsorolt jelenetek önbizalom erősítő hatásával is magyarázza, 

hogy az István főherceggel történő találkozóra készülő horvát bán információi 

szerint „nagyon nyugodtan és elszántan” viselkedett. A magyar pozíciók vizs-

gálatára áttérve kifejtette, hogy „kérkedésük, fenyegetéseik és a pesti diéta ha-

tározatai ellenére” a magyarok bizonyosan engedni fognak feltételeikből és 

hozzá fognak járulni a birodalmi hadsereg egységének helyreállításához. Bár a 

pénzügyekre vonatkozóan több nehézséggel számolt, mégis biztosra vette, 

hogy végül ezen a területen is megszületik a megegyezés. A békés kibontako-

zás lehetőségét keresve a belga követ július végén bizonyos optimizmussal ítél-

te meg az esélyeket. Érdemi előrelépésre azonban csak abban az esetben számí-

tott, amennyiben Magyarország lemond az áprilisi törvényekben biztosított al-

kotmányos önrendelkezésének legfontosabb biztosítékairól, ebben határozva 

meg a szerinte kívánatos változások tartalmát.
44

  

Augusztus 2-én küldött jelentésében O’Sullivan nem kis csalódással tájékoz-

tatta miniszterét arról, hogy bécsi tartózkodása utolsó pillanataiban Jellačić meg-

                                                 
42 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. júl. 14. Dossier Autriche Vol. 12. 
43 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. júl. 27. Dossier Autriche Vol. 12. 
44 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. júl. 29. Dossier Autriche Vol. 12. 
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akadályozta a magyarok s a horvátok közötti háború kitörésének megakadályozá-

sát szolgáló megállapodás létrejöttét. Holott tárgyalásaik során a horvát bán és 

Batthyány – hangsúlyozta de Grass – eljutottak az ellenségeskedések megszünte-

tését magába foglaló megbékélésig, amikor egy István nádorral közbeiktatott ta-

lálkozón „minden megegyezés lehetetlenné vált”. Jellačić kijelentette, hogy fő-

hercegként tiszteli ugyan Istvánt és respektálja felsőségét, nádori minőségében 

azonban közömbös számára, minthogy miközben ő hűségesen szolgálja uralko-

dóját, „a főherceg nádori szereplése a kormányzás ügyeiben kétségeket ébreszt”.  

O’Sullivan értékelései arra utalnak, hogy a július végén lejátszódó folyama-

tok következtében döntő fordulat következett be a Habsburg Birodalom helyze-

tében, s a magyar ügy alakulásában. A cseppfolyós állapot részét képező, ám 

azt a kikristályosodás irányában alakító mozzanatként ábrázolta az uralkodó 

visszatérését a birodalmi fővárosba.
45

 Megrázó hatást gyakorolt rá ugyanakkor 

a bécsi munkások véres összecsapásokba torkolló augusztus 23-i felkelése, 

amiért elsősorban a proletárokkal szövetkező republikánusokat tette felelőssé.
46

 

A magyar politikai vezetés augusztus végén indított kompromisszumkereső 

próbálkozásait de Grass a Habsburg-pozíciók általános megszilárdulásából vezet-

te le. Batthyány Lajos gróf és Deák Ferenc újabb bécsi látogatásáról tudósítva a 

kritikus helyzetbe került magyar kormány megbékélésre utaló igényét, a császári 

kabinettel való együttműködési szándékát emelte ki. Utalt a magyar-horvát vi-

szony elmérgesedésére, a szerb nemzetiségi kérdés ugyancsak „ijesztő” alakulá-

sára, és nem kis mértékben az említett drámai háttérre vezette vissza, hogy a ka-

tonai konfliktus elhárítása érdekében az immár igen jelentős engedményekre is 

kész pesti kabinet nevében eljáró miniszterelnök Horvátország és a csatlakozó 

határőrvidékek számára a teljes függetlenség megadását ajánlotta fel. A belga 

követ meglepetés kinyilvánítása nélkül vette tudomásul, hogy a bán visszautasí-

totta a független Horvátország megteremtésére irányuló kezdeményezést, s a bé-

ke megtartása feltételét a „magyar szeparatista törekvések” azonnali felszámolá-

sában, a birodalmi hadsereg egységének helyreállításában, a császári kormányzat 

Magyarország feletti szupremáciájának visszaállításában jelölte meg. A horvát 

magatartással egyetértve kommentár nélkül tájékoztatott arról, hogy a magyar 

premiert a Jellačić-csal mindenben egyetértő konzervatívok befolyása alatt álló 

Habsburg-udvarban nem fogadták, majd őszinte aggódásának hangot adva állapí-

totta meg, hogy a fejlemények a polgárháború közeli kitörésének fenyegetését 

hordozzák magukban.
47

 A követi beszámoló azt mutatja, hogy augusztus végén 

bécsi diplomáciai körökben ismerték a pesti kormánynak a horvát kérdés megol-

dására irányuló kezdeményezését, s annak negatív fogadtatását! 

A szerteágazó folyamatok rekonstruálása során jellemző módon megmutat-

kozik O’Sullivan módszertana. Nyíltan vállalt konzervatív értékrendje melletti 

                                                 
45 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. aug. 9., 13. 16. 17. Dossier Autriche 

Vol. 12. 
46 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. aug. 23. Dossier Autriche Vol. 12. 
47 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. aug. 30. Dossier Autriche Vol. 12. 
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elkötelezettségének egyoldalú érvényre juttatása professzionális felkészültsége 

ellenére is a magyar kérdés tendenciózus megközelítésének irányában befolyá-

solja és megakadályozza a probléma teljes összetettségét megjelenítő, azt pár-

tatlanul értelmező magyarázat kialakításában. A magyarországi és a lombardiai 

függetlenségi törekvéseket a Habsburg-érdekek szem előtt tartásával megköze-

lítve szeptember 6-án a „március óta a német unitárius párt bűntársaként mű-

ködő magyar szeparatista mozgalom” kudarcáról, a Batthyány-kormány fel-

bomlásáról, és a „magyar konzervatívok által titokban támogatott” Jellačić po-

zícióinak megerősödéséről írt. Néhány nappal később az újabb, 120 (valójában 

100 – EG) tagú magyar delegáció bécsi látogatásáról értekezett, s a küldetés 

célját az uralkodót Pestre invitáló kérés megerősítésében, egy Jellačić magyar-

országi betörését meghiúsító tiltás kieszközlésében jelölte meg, melynek érde-

kében a képviselők szerinte a diktatúrával történő fenyegetődzés eszközét is 

késznek mutatkoztak alkalmazni. Ferdinánd azonban megtagadta a küldöttség 

fogadását, a kormány pedig úgy döntött, hogy „nem enged a fenyegetésnek”, és 

megvárja, amíg a pesti parlament visszavonja az „illegális aktát” (azaz az ápri-

lisi törvényeket – EG), s ezzel megszabadítja a koronát a „márciusban kierő-

szakolt engedmények bénító kötelezettségeitől”.  

A közeljövő várható fejleményeit latolgató de Grass szerint Bécsben sokan 

azt feltételezik, Jellačić csupán egy diktátor kinevezését várja, hogy azonnal 

megindulhasson csapataival. Mellékesen megemlítette, hogy a szörnyű esemé-

nyek hírére Széchenyi István gróf idegileg összeomlott, és egy bécsi kórházba 

szállították.
48

 Két nappal később arról számolt be, hogy a királyhoz intézendő 

üdvözlőbeszéd szövegét módosító magyar küldöttséget az uralkodó végül még-

iscsak fogadta Schönbrunnban, ám kérdéseire megkerülő választ adott. Az au-

dienciáról hazafelé induló csalódott küldöttek zsebükből vörös tollat húztak 

elő, s azt kalapjuk mellé tűzték. Ezzel egy időben egy zágrábi lap az uralkodó 

szeptember 4-ére datált, Jellačić bárót rehabilitáló nyilatkozatát publikálta.
49

 Az 

instabil bécsi belpolitikai állapotok hullámzását, az ausztriai és a magyarorszá-

gi fejlődés kölcsönhatásait érzékeltetve mutatott rá de Grass arra, hogy miután 

a sikertelenül járt pesti küldöttség hazájába visszatért, a parlament azonnali ta-

nácskozásra ült össze. A képviselők döntése értelmében Batthyány megtartotta 

hatalmát, nem kiáltották ki a diktatúrát és elhatározták, hogy legális úton ké-

szülnek fel a horvát invázió feltartóztatására. Mindezzel párhuzamosan a jelen-

tésíró Bécsben a szélsőséges agitációt kifejtő demokratikus klubok aktivitásá-

nak újabb felerősödését észlelte. Tájékoztatása szerint elsősorban a bécsi al-

kotmányozó gyűlést támadják, mivel annak szláv többsége „kitartóan ellenáll 

az unitárius német irányzat agresszív törekvéseinek.”50
 

                                                 
48 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. szept. 6. ill. szept. 9. Dossier 

Autriche Vol. 12. 
49 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. szept. 11. Dossier Autriche 

Vol. 12. 
50 O’Sullivan de Grass, d’Hoffschmidtnak, Bécs, 1848. szept. 13. Dossier Autriche Vol. 12. 
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Szeptember 13-án O’Sullivan arról tájékoztatta miniszterét, hogy „az Aulá-

val szorosan együttműködő Kossuth” kísérletet tett a diktátori hatalom megra-

gadására, ám visszakozásra kényszerült és a gyakorlatilag egyszer már megbu-

kott Batthyány kapott újabb lehetőséget a kormányalakításra. A bonyodalmak 

lüktető sűrűjében eligazodást keresve arra világított rá, hogy a minisztérium 

kötelékeitől magát függetlenítő Kossuth erősebb befolyással rendelkezik, mint 

valaha, s az „általa kifejtett terrorizmus ellenállás nélkül hódít”. A Habsburg-

propaganda megtévesztő híreit ellenőrzés nélkül átvéve ismételte meg azt az 

állítást, miszerint a megfélemlített emberek nem mernek nyíltan szembehe-

lyezkedni vele, ám a szeptember 11-én, a Dráván átkelő Jellačićot mindenfelé 

felszabadítójukként fogadják. Későbbi beszámolójában megelégedéssel kom-

mentálta, hogy információi szerint a határt átlépő horvát bán a katonai ellenál-

lást megtagadó lakosság asszisztálása mellett folytatja előrenyomulását. Sajná-

lattal állapította meg, hogy a „Kossuthtól megszabadított” magyar kormány és 

Jellačić közötti közeledést komolyan nehezíti a Batthyány által alakítandó új 

minisztérium kinevezésének késlekedése. Arra vonatkozóan azonban, hogy a 

pesti kormány megalakulását milyen körülmények akadályozzák, nem adott 

magyarázatot. 
51

 

Az események alakulását óráról órára nyomon követő de Grass szeptember 

19-én arról számolt be, hogy a „végveszélybe került magyarok” Kossuth kezde-

ményezésére s a mérsékelt politikai nézeteiről ismert Deák Ferenc vezetésével 

újabb parlamenti küldöttséget indítottak a birodalmi fővárosban ülésező alkot-

mányozó gyűlésben reprezentált „osztrák néphez”. Információi szerint a Reichs-

tagban helyet foglaló ellenzék lelkesen javasolta a magyarok meghallgatását, a 

többség azonban mindenfajta párbeszédet elutasított „azon testület képviselőivel, 

amely a király jogait és a végrehajtó hatalmat bitorolja”. A vita bizonytalannak 

ígérkező végeredményét várakozása szerint a lengyelek és a csehek állásfoglalása 

döntheti majd el, ám akárhogyan alakuljon is a delegáció helyzete, az – hangsú-

lyozta – „a legkevésbé sem fogja befolyásolni a magyarizmus kimenetelét”. A 

konfliktus eszkalációjáról tudósító belga követ beszámolt arról is, hogy kétség-

beejtő helyzetükben a magyarok rávették a nádort: személyesen vegye fel a har-

cot a bánnal szemben. „Tévedésük azonban a leghamisabb pozícióba helyezte a 

főherceget”, akinek ellenőrzésére Kossuth három parlamenti biztost jelölt ki, me-

lyek közül kettő „a legvadabb párthoz tartozik”. 

A következő napon de Grass részletesen papírra vetette az alkotmányozó 

gyűlés 11 órakor megnyitott – a pesti parlamenti delegáció meghallgatásáról 

készített előterjesztés – vitájának jeleneteit. Az elhangzott véleményekből arra 

következtetett, hogy a magyarok ügyét a teljes ellenzék, mindenekelőtt a füg-

getlen Ausztria megszűnésében érdekelt német párt erőteljesen védelmezi, mi-

közben nem kisebb elszántsággal támogatják a Monarchia érdekeit a konzerva-

tívok, akiknek többségét a szlávok biztosítják. Határozott fellépésük eredmé-
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nyeként szinte egyhangú döntés született arról, hogy a magyar diéta küldöttsé-

ge intézzen petíciót az alkotmányozó gyűlés elnökéhez. Ezen a ponton még az 

egyébként általában fegyelmezett önkorlátozást tanúsító de Grass sem tudta 

visszafogni magát attól, hogy az eljárásban megnyilatkozó durva megalázó 

szándékra rá ne mutasson. Kiemelte, hogy a cseh küldöttek „különösen kitűn-

tek” a vitában, s a lengyelek is velük szavaztak. Egyébként a városban nyuga-

lom van, bár a magyarok sok pénzt osztottak szét, elsősorban az egyetemisták, 

sőt azt mondják, hogy még a gyűlés küldöttei között is. Nem tulajdonított külö-

nösebb jelentőséget annak a hírnek, hogy mindeközben az új magyar kormány 

állítólag mégiscsak megalakult, s a miniszterelnöki pozíciót újra betöltő Bat-

thyány mérsékelt társakat választott maga mellé. Ennél fontosabbnak tartotta 

aláhúzni, hogy Jellačić állítólag már csak két napra van Pesttől, és szinte biz-

tosra veszik, hogy 22-én meg is fog oda érkezni.
52

 

 

A Jellačić támadására született magyar reakciók 

 

Szeptember 26-án kelt jelentésében de Grass a horvát-magyar háború fon-

tos részleteit tárta minisztere elé. Kifejtette, hogy a magyar seregben nagy 

zavar uralkodik, mivel a tisztek nem tudják, hogy kinek tartoznak hűséggel. 

Készek lennének István főherceg oldalán harcolni, de nem értik, hogyan 

szállhatnának szembe a bánnal, hiszen az uralkodó már visszavonta az őt lá-

zadónak minősítő iratot. „Veszélyes bonyodalmat” okozott szerinte az is, 

hogy a Kossuth hatására a sereg vezetését magára vállaló nádor „a márciusi 

időszakra emlékeztető kiszolgáltatott helyzetbe került az őt eszközként fel-

használó szeparatista párt kezében”. Miután a hadiszállásra megérkezve 

eredménytelenül kezdeményezett találkozót Jellačić-csal, Pestre visszatérve 

bejelentette, hogy az ellenálláshoz szükséges eszközök hiányára való tekintet-

tel nem vállalja tovább küldetését, majd Bécsbe távozott és beadta lemondá-

sát, amit az uralkodó azonnal el is fogadott. Miközben a folytatásban de 

Grass a magyar seregek állítólagos totális felbomlására emlékeztetett, Jellačić 

szerepét tisztázandó, szükségesnek tartotta világossá tenni, hogy a Pest felé 

vonuló bán nem a nádor ellenségeként, hanem a lázadó város megrendszabá-

lyozására kapott feladatát teljesítő tábornokként viselkedett. 

A katonai diktatúra alternatívájával szemben meglepő megértést tanúsító 

belga diplomata a horvát offenzíva kiteljesedését regisztráló jelentésében a 

fennálló helyzetet lényegbevágóan módosító változásként kommentálta 

Lamberg Ferenc gróf altábornagy megbízását az ország pacifikálására, és a ko-

rábbi országbíró, Majláth György helytartói kinevezését a felmentett nádor he-

lyettesítése céljából. A lépés törvénysértő jellege felett nagyvonalúan elsikló, a 

teljes egyetértés hangján megfogalmazott ismertetés szerint fent nevezettek 

küldetése célját abban határozták meg, hogy „a törvényes rend helyreállítását” 
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követően „sürgősen orvosolják” a súlyos nemzetiségi problémákat a császár 

által meghirdetett elvek alapján.
53

 

Érzékeltetve, hogy a magyarországi események újabb fordulóponthoz érkez-

tek O’Sullivan szeptember 28-án a magyar válság lényegét feltáró, a kérdés ér-

telmezésének új dimenziókat kölcsönző tanulmányt küldött miniszterének. 

Megállapította, hogy a magyar kérdés végső megoldásához közeledik, és kife-

jezte reményét, hogy a lázadók „nyilvánvaló vereségével” egyenértékű végki-

fejlet a megsemmisítő megaláztatást elkerülve fog bekövetkezni. A korábbi hó-

napok történéseit visszamenőlegesen rekonstruálva megállapította, hogy a 

konfliktus „két nemzeti elem rivalizálásából” fejlődött ki. Az egyik uralkodó 

pozíciót foglalt el a térség meghódítása óta, a másik elnyomva élt hosszú év-

századokon keresztül. Végül a horvát bán márciusban élére állt a szlávok jogait 

követelő mozgalomnak, mivel „azok elismerését sosem tagadták meg oly kate-

gorikusan, mint a forradalmak győzelmét követő időszakban”. Másik oldalról 

ugyanakkor István főherceg elszántan felvállalta a magyar érdekek képvisele-

tét, legalitást biztosítva a Kossuth által irányított „felbujtó pártnak”. A német 

unitárius irányzat támogatását élvező magyar vezetés számos akciója a bécsi 

kormány megfélemlítésére irányult, s a nemzeti függetlenség teljes kivívására 

irányuló szándékban teljesedett ki. A növekvő veszéllyel szemben fellépő 

Jellačić hatására Bécsben felismerték, hogy Kossuth pártja a nyílt lázadás útjá-

ra lépett, s a bánnal együttműködő osztrák kabinet kinyilvánította semlegessé-

gét. A horvát sereg megindult, hogy engedelmességre kényszerítse Pestet, és 

egészen Székesfehérvárig nyomult anélkül, hogy komolyabb ellenállásba ütkö-

zött volna. Ezzel egy időben Kossuth beleegyezett a kormányból történő távo-

zásába, és Batthyány gróf támogatására vállalkozott, aki új kabinetje megalakí-

tása során mérsékelt társakat választott maga mellé. Mindeközben a magyarok 

a nádort állították a Jellačić-csal szemben felvonuló sereg élére. A bán és a csá-

szári család tagja közötti összeütközés esetleges bekövetkezése még kínosabbá 

tette volna a helyzetet, hiszen István főherceg megtámadása a királlyal szembe-

ni lázadásnak minősült volna egyértelműen, másfelől viszont nem sokkal ko-

rábban éppen Ferdinánd hirdette ki Jellačić rehabilitálását, és nyilvánította a 

horvát bánt hűséges emberének – mutatott rá a jelentésíró a sajátos csapdahely-

zetben megbújó ellenmondásra. 

De Grass elfogadta azt az ellenforradalmi érvelést, miszerint a kialakult vi-

szonyok közepette nem maradt több elvesztegetni való idő. Magyarország kirá-

lya „kénytelen volt megtámadni a vele nyíltan szembeforduló pártot”, és a hor-

vát ügy jogosságát hivatalosan deklarálva helyt adni a bán panaszainak. Elhatá-

rozása valójában egyet jelentett „a márciusban kidolgozott feltételekhez” (azaz 

a forradalmak előtti állapotokhoz – EG) való visszatéréssel, s a „reakciós út” 

felvállalásával annak ismeretében, hogy a döntés a császári kabinet számára bi-

zonyos kellemetlenségeket is maga után vonhat a birodalmi fővárosban. A bel-
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ga követ úgy ítélte meg azonban, hogy „a Kossuth által felbujtott felforgatók 

akciói” morálisan megerősítették a bécsi kormány pozícióját, mivel az alkot-

mányozó gyűlés többségét a Habsburg-monarchia támaszát jelentő, „a magyar 

szeparatista párt” terveit elutasító szlávok és konzervatívok alkották. Vissza-

térve ahhoz a dinasztia számára rendkívül kényes szituációhoz, amikor Jellačić 

és István főherceg közvetlen szembenállása véres polgárháború kirobbanásával 

fenyegetett, emlékeztetett arra a bizonyos körökben felbukkanó elgondolásra, 

hogy egyszerűen hagyják magukra az egymással szemben álló szlávokat és 

magyarokat. A feltételezett konfliktus potenciális részvevői közötti erőviszo-

nyokat mérlegelve utalt arra az általa már korábban is említett „tényállásra”, 

hogy miközben a magyarok nem alkotják a királyság népességének egyharma-

dát sem, ők birtokolják a föld legnagyobb részét, s „a birodalom arisztokrati-

kus elemét képezik.” Mindemellett ők rendelkeznek a legnagyobb tehetséggel, 

amelyre alapozva „szélsőséges pártjuk vezetésével biztosítják a magyar faj 

szupremáciáját.” Esélylatolgatásában megerősítették a Jellačić Pest kapui alá 

érkezéséről kapott hírek. Megállapította: a küszöbön álló csata „a fajok közötti 

kérdésről fog dönteni”, s a bán „bevonulása a magyar fővárosba a szlávizmus 

győzelmét jelentené a magyarizmus felett”. A bécsi kormányzat várakozásaiban 

osztozva, s eltúlzott optimizmusából fakadó reményeit kifejezésre juttatva kilá-

tásba helyezte, hogy Buda-Pest bevétele nem csupán Kossuth pártjának veresé-

gét, valamint a konzervatívok visszatérését fogja maga után vonni, hanem a 

nemzetiségi viszályok megszűnését is.  

Sejtéseinek hangot adva de Grass azt sem tartotta kizártnak, hogy István ná-

dor lemondását nem csupán elfogadták, hanem „nagy valószínűséggel” provo-

kálták is. Ezt követően került ugyanis sor a magyar és a horvát csapatoknak 

Lamberg gróf altábornagy parancsnoksága alá rendelésére. Döntésével az ural-

kodó a teljes királyi sereget közös császári autoritás alá kívánta vonni. A terv 

végrehajtása azt jelentette volna, hogy a továbbiakban minden ellenállás – füg-

getlenül attól, hogy horvát, avagy magyar eredetű – a királyi autoritás elleni lá-

zadásnak minősül. A belga követet távolról sem érte váratlanul a lépés kedve-

zőtlen fogadtatása. Az előzmények alapján ugyanis számítani lehetett szerinte 

arra, hogy „a Jellačić győzelméből kizárólag a reakció győzelmére következtet-

ni tudók” az iniciatívával szemben „a kormány feddhetetlenségét kívánják 

majd megoltalmazni.” A szlávizmus győzelmében reménykedők viszont egy-

mást „vigasztalva és bátorítva” követelték: ne engedelmeskedjen a bán a szá-

mára későn ismertté vált rendeleteknek. Jellačić ellenszegülését az uralkodói 

parancsnak azonban kizárta az opciók közül, mivel az engedetlenség útjára tér-

ve a horvát politikus szerinte csupán azokat igazolta volna, akik nem hagyták 

meg „a helyzet ura” pozíciójában.
54

  

Az események alakulásában újabb radikális fordulatot hozó Lamberg-

gyilkosság hírét de Grass megdöbbenéssel fogadta. Jelentésében sorra vette a 
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történet mozzanatait és részletesen foglalkozott annak várható következménye-

ivel. „Feltárta”, hogy a merényletben elsősorban „a magyar és a bécsi egye-

temisták szennyezték be magukat”, s a „brutális megtorlás” hatására Bécsben a 

magyarok iránti rokonszenv tovább csökkent. A „szélsőséges párt lázadásától 

determinált helyzetet” színezte szerinte Kossuth megjelenése a fővárosba, több 

ezer paraszt kíséretében. A felizgatott lakosság ugyanis türelmetlenül várta a 

Budától mindössze három óra távolságra állomásozó Jellačićnál járt Batthyány 

visszaérkezését. Megfelelő forrásokra támaszkodva a belga követ úgy tudta, 

hogy a megbízott miniszterelnök kész volt a királyi manifesztumot ellenje-

gyezni, mivel elégedett volt annak tartalmával, és ezzel a szándékkal várta 

Lamberg grófot a katonai táborban. Szerinte Jellačić is hajlandónak mutatko-

zott az engedelmességre, és kész volt beleegyezni egy 24 órás fegyverszünetbe. 

Lamberg meggyilkolása azonban minden további áthidaló megoldás esélyét 

meghiúsította. A válságos helyzetben de Grass tájékoztatója szerint Kossuth 

bejelentette, hogy halálbüntetés vár mindazokra, akik a horvát sereg küldemé-

nyeinek mozgatásában segédkeznek, és utalt bizonyos, a császári kormányt 

kompromittáló levelekre, amelyek állítólag azt bizonyítják, hogy Latour gróf 

folyamatosan segélyben részesítette a horvát bánt. Arra is emlékeztetett, hogy 

éppen maga a nádor szorgalmazta a báni sereg anyagi gondjainak sürgős keze-

lését a Magyarországra bevonuló csapatok fosztogatásainak megelőzésére, és 

megnyugvással konstatálta, hogy egy parlamenti interpellációra válaszolva 

Latour gróf a személyét érintő rágalmakat visszautasítva feltárta, miszerint a 

horvátok csapatok zsoldjaként mindössze 250 ezer forintot utalt át, ami a rossz-

indulatú gyanúsítgatásokkal ellentétben távolról sem fedezhette a polgárháború 

állítólagos finanszírozását.
55

  

De Grass október 4-i helyzetjelentése a katonai fronton bekövetkezett várat-

lan fordulatról számolt be: Jellačić seregét bekerítették a felfegyverzett magyar 

parasztok és az önkéntesek csapatai, melyek növekvő létszáma jelezte, mennyi-

re „irritálták a vidéki lakosságot a horvátok fosztogatásai.” Interpretációja sze-

rint Lamberg meggyilkolását követően „a pesti kormány korlátlan terrorizmust 

vezetett be”, amihez „a lázadásban ugyancsak részvevő parlament” segédke-

zik. Bécset pedig időközben benépesítették „az agresszív, fenyegető magatar-

tást tanúsító magyarok”. A legfontosabb változást a belga diplomata abban ha-

tározta meg, hogy a merénylet eredményeként megszűnt a békés megoldás le-

hetősége! Emlékeztetett arra is, hogy a birodalmi fővárosban tartózkodik még 

Batthyány gróf is, aki az új kormány összeállításával megbízott Vay Miklós bá-

ró kinevezését ellenjegyezte ugyan, de megtagadta aláírását minden további 

személyi döntés megerősítésétől. Némi értetlenkedéssel kommentálta a belga 

követ a bécsi kormánynak a törvényesség bizonyos maradék elemeit tisztelet-

ben tartó magatartását, hogy nem meri publikálni a felelős magyar minisztéri-

um ellenjegyzését nélkülöző új határozatokat, „úgy viselkedve, mintha a pesti 
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kormány továbbra is a legalitás terén állna”, s mintha Batthyány képes lenne 

az autoritás kifejtésére, holott „a valóságban éppen a lázadó pesti diéta bito-

rolja azt jogtalanul”.  

A belga monarchia működését meghatározó alkotmányos alapelvekkel nyíl-

tan szembe helyezkedő ellenforradalmi érveléssel fenntartás nélkül azonosulva 

O’Sullivan de Grass egyetértéssel fogadta, hogy „a horvát bánnak nyújtandó 

segítség szükségességét” felismerve október 2-án döntés született Jellačić-nak a 

meggyilkolt Lamberg gróf helyére történő kinevezéséről, amit az uralkodó írt 

alá, és Wessenberg báró ellenjegyzett, mivel Batthyány megtagadta azt. 

Ugyancsak helyeslően vette tudomásul, hogy a tábornokot teljhatalommal fel-

ruházó határozat kihirdetését követően azonnal megkezdődött a császári csapa-

tok három irányból történő Magyarország elleni felvonulása.
56
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