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A jegyzetíró zavarban van, mert egy olyan
levelezési anyagot szeretne közreadni,
amelynek hátterérôl többé-kevésbé csak
feltételezések közölhetôk. És bár a felté-
telezések érdekesek, titokzatosak, mégis-
csak feltételezések, s nem szolgálhatnak
alapul történettudományi elemzéshez.

A tények maguk teremtenek mûfajt.
Joggal kérdezheti az olvasó: mi indo-

kolja e levelek közzétételét, és mi okozza
titokzatosságukat?

Henry John Temple, Palmerston lordja
(1784–1865) liberális (whig párti) politi-
kus, több brit kormány, így az 1859. júni-
us 18-án alakult kabinet elnöke, aki kül-
ügyminiszterként is nemegyszer játszott
meghatározó szerepet Anglia és ezáltal
Európa politikai életében – részesévé vált
egy szerelmi drámának... – és itt per-
sze nyomban fölmerül a jegyzetíróban is:
hisz ez is csak feltételezés, és itt van a ku-
tya elásva... Igaz, egy szerelmi dráma do-
kumentálása nem feladata az utókornak.
Palmerston mindenesetre nem írhatta La-
dy Staffordnak, hogy „az Ön magyar barát-
ja, szerelme vagy pártfogoltja” – hiszen is-
merte Lord Granville-t, a Lady férjét, tud-
ta, hogy négy életben maradt gyermekük
van, ismerte az ötödik gyermek elvesz-
tésének szomorú történetét, tudott min-
dent, ami miatt nyíltan írnia egy angol
grófnô titkos szerelmérôl nem lett volna
ildomos. A Ladyt mindezek persze még
inkább kötötték, s kényszerítették is, hogy
leveleiben csupán a legszükségesebbekre
szorítkozzék. De már ez is feltételezés csu-
pán, hiszen e levelezés egyoldalú – Pal-
merston nem ôrizte meg Lady Anne hoz-
zá írt sorait, errôl a jegyzetíró angliai út-
jai során megbizonyosodott.

Ám e levelek történetéhez még valaki-
nek a sorsa kapcsolódik, kinek akarata

éveken át befolyásolta a szerelmi drámát,
és aki élethalálharcát vívta egy maga vá-
lasztotta azilumban – ahogy Adolf Thier-
ry osztrák rendôrminiszter nevezte a döb-
lingi tébolydát –, és ez a személy Széche-
nyi István volt.

Róla sokan és sokat írtak. Tény: 1857.
május 1-jén az öreg Széchenyi azért küld-
te Londonba idôsebbik fiát, Bélát, hogy
ne kelljen személyesen hódolnia a ma-
gyarországi körútra készülô Ferenc József
császár elôtt. Ez volt a dráma elsô momen-
tuma – minden további csak ebbôl követ-
kezett.

A levelek közzétételét mindenekelôtt
Palmerstonnak az osztrák–magyar kér-
désrôl kifejtett álláspontja indokolja,
mely dokumentálja, miképpen vélekedett
egy európai nagyhatalom vezetô politiku-
sa a múlt század 50-es, 60-as éveiben kö-
zép-európai kis népek konfliktusairól.

A levelekben érintett személyek fonto-
sabb életrajzi adatai:

Lady Anne Mackenzie Stafford (1829– 
1888) John Hay-Mackenzie egyetlen gyer-
meke és örököse, saját jogán Cromar-
tie grófnôje, Viktória királynô udvarhöl-
gye. 1849. június 27-én kötött házasságot
George Granville William Sutherland Le-
veson-Gowerrel, akitôl öt gyermeke szüle-
tett. 1861-tôl Sutherland hercegnôje. Szé-
chenyi Bélához fûzôdô bizalmas kapcsola-
ta 1870 körül szakadt meg. Élete végéig
ôrizte Széchenyi Béla és fiatalon elhunyt
felesége, Erdôdy Johanna grófnô (1846–
1872) közös képét. E kép ma is hagyaté-
kában található az itt közölt levelekkel
együtt.

George Granville William Sutherland Le-
veson-Gower, a harmadik Sutherland her-
ceg (1828–1892) Lady Anne Mackenzie
férje. Diplomata. 1856-ban részt vett II.



Sándor orosz cár koronázásán, 1869-ben
ô képviselte Angliát a Szuezi-csatorna át-
adásakor. 1864-ben Garibaldi is kitüntet-
te látogatásával a Stafford House-ban.
Szeretett utazni, sokat járt külföldön.

Gróf Széchenyi Ödön (1839–1922) Szé-
chenyi István kisebbik fia. Fiatal korá-
ban a gépészet és a hajózás érdekelte, ké-
sôbb a tûzoltás problémái foglalkoztatták.
1863-ban ô szervezte meg a pest-budai
tûzoltóságot. 1874-ben Konstantinápoly-
ba kapott meghívást az ottani tûzoltóság
megszervezésére. Élete végéig ott élt. Ér-
demeiért pasa címet kapott.

Gróf Széchenyi Béla (1837–1918) Szé-
chenyi István idôsebb fia. Fiatal éveinek
nagy tette, hogy apja mûvét, a BLICK-et
kicsempészte Angliába. Arisztokratakö-
rökben sokat vártak tôle. 1858–59-ben
azt suttogták: legyen ô a magyarok ki-
rálya. Johann Kempen rendôrminiszter
nem is felejtette el errôl tájékoztatni ôfel-
sége I. Ferenc József császárt. Apja halá-
la után a fiatal Széchenyi gróf írt még 
egy ideig a Timesba, és gyakorta látogat-
ta Lady Sutherlandet Londonban. 1861-

ben és 1865-ben országgyûlési képviselô-
vé választották. Sokat utazott, járt Ameri-
kában, Afrikában – szívesen hódolt va-
dászszenvedélyének. Oroszlánokra vadá-
szott. 1870-ben házasságot kötött Erdôdy
Johanna grófnôvel (1846–1872), aki má-
sodik gyermekük születése után, 1872-
ben gyermekágyi lázban meghalt. Béla
gróf egyedül nevelte lányait. Politikai
karrierje derékba tört. Geológiai kutatá-
sokat végzett a Fertô-tónál, 1877-ben tu-
dományos expedíciót szervezett a Távol-
Keletre. Útjáról 1880-ban tért vissza a
magyar Ázsia-kutatás mindmáig legje-
lentôsebb földtudományos kutatási ered-
ményeivel, melyeket az expedíció késôbb
világhírûvé vált geológusa, Lóczy Lajos
jóvoltából érhetett el. Érdemeiért elnyer-
te az Akadémia nagydíját, az MTA tiszte-
letbeli tagjává, a budapesti egyetem dísz-
doktorává választotta. 1900-ban korona-
ôrnek nevezték ki. 81 éves korában halt
meg.

Széchenyi István ekkor már 58 éve nem
volt az élôk sorában.
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1858. július 9. Piccadilly 941

Kedves Lady Stafford,
megkockáztatva a szemtelen tolakodás látszatát, nem hallgathatom el, hogy Lady
Palmerston2 és jómagam milyen mélyen és mennyire ôszintén Önnel és szeretteivel
érzünk e szörnyû megpróbáltatás3 közepette, s mennyire reméljük, hogy lelki szilárd-
sága elviseli azt a csapást, melyet érzelmei melege oly fájdalmasan súlyosnak ítélhet.

* A levelek lelôhelye: Staffordshire Record Office. Leltári számuk: P/28/8/17.




