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A magyar konzervativizmus  
a XIX. század első felében 
A konzervatív eszmeiség táptalaja

A 19. századi magyar történelem a mai magyarság számára egyfajta hőskorszak, melyet 
a nemzeti identitástudat, a nemzetállamiság tradíciója és az új, nyugat európai mintájú 
eszmerendszerek sajátos keveréke jellemez. Ez a romantika, a polgárosodás és a kapita-
lizálódás időszaka. Ebben a fordulatokban bővelkedő időszakban alakultak ki a társada-
lom modern struktúrái: az új szociális, politikai, jogi, gazdasági, kulturális tagolódások. 
Az 1848-at megelőző, durván két évtized a századon belül is kitüntetett szerepet foglal 
el a kollektív emlékezetben. Ez az ún. „reformkor”, aminek használata és értelmezése 
több szempontból is korrekcióra szorul, az utólagos félremagyarázások miatt. A reform 
a reformo latin igéből származik, aminek jelentése: visszaalakít, helyreállít.1 A reform-
párti személyek tehát eredetileg nem megújítani akarták az Osztrák Császárságot, hanem 
visszaállítani a Magyar Királyság szuverenitását, helyreállítani a magyar közjogi álla-
potokat és újból megteremteni a magyar nemesség vezető szerepét, feléleszteni a törté-
neti alkotmányt. Ez alapján már nem tűnik paradoxonnak az a kijelentés, amely szerint 
valójában a konzervatívok reformisták voltak. A reform kifejezésnek közben változott a 
történeti konstellációja ezért olyan konnotációk kapcsolódtak hozzá, mint haladás, vál-
toztatás, újítás, megújulás.2 Ez a progresszivista megközelítés, ami a reformtábor egyre 
sikeresebb liberális-demokrata szárnyához kapcsolódik. 

A reális korkép megteremtéséhez viszont mindkét értelmezést használnunk kell. Az ún. 
reformtábor, ami a 30-as években egyre élesebben artikulálódott és az ideológiai különb-
ségek ellenére, a változtatásokat nem abszolutisztikus módon és nem is forradalmi eszkö-
zökkel akarta elérni, hanem a törvényhozás gépezetének legitim rendszerén keresztül. Az 
1848 előtti ratifikált, tehát a kodifikáció folyamán megszülető új törvények viszont sok 
esetben olyan gyenge eredményt hoztak (pl. nem tudtak átmenni a gyakorlatba), hogy 
Kecskeméti Károly véleménye szerint pontosabb lenne a „reformtervek koráról” beszélni.3

Mindenesetre kinőtte magát egy olyan politikai nemzedék, amely már kellőképpen rea-
gál a kor kívánalmaira, reflektál az európai helyzetre és igyekszik az országot megszabadí-
tani az avítt, a jövőben működésképtelen szokásoktól. Talán nem csak egy idea azt állítani, 
hogy a korabeli magyar politikum legerősebb összekötő eleme, az államiságában egysé-
ges, egészséges Magyar Királyság fenntartása és ápolása, ami meg tudja őrizni gyökereit 
és ezeréves értékeit. A közös cél tehát megvolt, de az eszközök és a módszerek tekinteté-
ben rendkívül nagy különbségek mutatkoztak, mivel teljesen más attitűddel rendelkezett 
egy Habsburg-párti arisztokrata, egy „nemtelen” értelmiségi vagy egy „haladó” gondolko-
dású nagypolgár. Hamar kialakultak hát a törésvonalak és az egyre nagyobb nyilvánossá-
got kapó közéleti vitafórumok. Az 1840-es évek végére már olyan pártcsoportosulások is 
realizálódtak, melyeknek vezetői agresszív, vagy éppen nyugodtabb-taktikusabb politikát 
folytattak a bécsi udvarral vagy éppen a nemzetiségiekkel szemben.

Érdekes megvizsgálni, hogy a tárgyalt időszakban milyen formában vagy használ-
ták-e egyáltalán a „jobb és baloldal” vagy a „konzervatív és a liberális” politológiai 
terminusokat. A fentebb már említett reform értelmezés tükrében példának okáért nem 
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biztos, hogy egy „maradi” ellenzi a reformokat és hogy egy „szabadelvű” minden eset-
ben reformista. Tehát nem szabad magunkévá tenni azt a populista, végletekig leegysze-
rűsítő álláspontot, miszerint ebben az időben a „régi” maga volt a „rossz”, az újdonság 
pedig a megtestesült „jó”. Engem éppen ennek a témának a komplexitása ragadott meg. 
Kicsit mindig is zavart, hogy mondjuk a „liberális” politikusegyéniségekről aránytalanul 
többet tanultam, mint gróf Dessewffy Aurélról, gr. Apponyi Györgyről vagy gr. Szécsen 
Antalról. Szeretnék tehát az ő általuk képviselt ún. konzervatív értékrendről, „program-
ról” is elfogulatlanul, értékítéletek nélkül beszélni, hogy megfelelő viszonyítási ponto-
kat találhassak abban a XIX. századi magyar politikában, amelynek sok kérdése a mai 
napig ijesztően aktuális.

Az akkori heroikus munka eredménye mára tisztán látszódik. A demokratikus mo-
dellek importálásával, az államhatalmi ágak szétválasztásával sikerült átlépni a feudális 
(kollegiális) rendiségből a polgárság világába. „Azonban a társadalom arculata nem egy 
csapásra alakult ki, modern vonásai kezdetben elszigetelten és összerendezetlenül terül-
tek szét.”4 Viszont feltehetjük a kérdést, ami már inkább történelemfilozófiai: mennyire 
volt emberarcú az akkor kiharcolt világ, volt-e valami igazság az „ancien régime”-ben? 
Tény, hogy a személyes szabadság és önrendelkezés milliók számára adatott meg szin-
te először az emberiség históriájában, viszont a patriarchális viszonyok szinte teljes 
megszűnésének is ára van: a nagykorúsított individuum neurózisa, az egzisztenciális 
bizonytalanság, az egzaltáltság, a túlzott anyagiasság és az atomizáció. Ezek a modern 
fogyasztói társadalom szimptómái.

„A konzervatizmus forrása az az attitűd, amely valami értékes dolog élvezetét ve-
gyíti az elvesztésétől való félelemmel.”5 Ez az ún. természetes konzervati(vi)zmus, 
ami egyike az ember pszichológiai alapvonásainak. Michael Oakeshott angol filozófus 
és politikai teoretikus szerint: „Konzervatívnak lenni tehát annyit tesz, mint előnyben 
részesíteni a már ismertet az ismeretlennel, a kipróbáltat a kipróbálatlannal, a tényt a 
titokkal, a ténylegest a lehetségessel, a korlátozottat a korlátlannal, a közelit a távolival, 
az elégségest a túláradóan bőségessel, a kényelmest a tökéletessel, a jelenbeli kacagást 
az utópikus üdvösséggel szemben.”6

(Előzmények: programviták az 1830-as években) Fontos már a téma tárgyalásának legelején 
kikötnünk, hogy a XIX. századi magyar belpolitikai életben még nem léteztek a mai polito-
lógiai értelemben vett, tisztán artikulálható és egyértelműen „felcímkézhető” pártok. „A párt 
kifejezés a latin »pars«7 szóból származik, melyet már az ókortól kezdve használtak. A mai 
modern pártok csak a XIX. század végén a XX. század elején jelentek meg.”8 (Az európai 
fejlődés során az angoloknál jelentek meg először a modern politikai pártalakulatok feltét-
elei.) „Pártnak nevezzük azt a társadalmi szervezetet, amelyet rendszerint egy alapító tag 
vagy egy alapítóközösség hoz létre azzal a céllal, hogy az adott társadalomban a politikai ha-
talomból részesüljön többnyire választások révén.”9 Az egyszerűség kedvéért viszont a párt 
fogalmat a továbbiakban is használjuk majd a szó hétköznapibb jelentésében, mint politikai 
érdekcsoportosulások illetve jól definiálható értékrenddel rendelkező csoportok.

Az 1825–27-es országgyűlés alatt Barkassy Imre, Zemplén megyei „kancellista” talán 
az első személy a magyar politikatörténetben, aki (1826-ban) egy az alsótábla politikai 
csoportosulásait bemutató táblázatot küldött Kazinczy Ferencnek, a pontos tájékoztatás 
céljából. Ebben megkülönböztetett szélsőséges alkotmánypárti, ellenzéki, királypárti, 
szélsőséges királypárti és centralista vagy semleges csoportokat. Ez már részlegesen 
előrevetíti az 1830–40-es évek országgyűlésein kialakuló jobboldal, baloldal és centrum 
(„a mocsár”) közötti megoszlást.10
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A modern kori Európa talajáról elindulva megállapíthatjuk, hogy a konzervativiz-
mus az amerikai és a francia forradalom, továbbá a liberalizmus kihívására született 
és a megkérdőjelezett feudális-monarchikus legitimitás önigazolása volt.11 (Ezen állás-
pontot képviseli Mannheim Károly, Klaus Epstein, Hannah Arendt stb.) Látni fogjuk, 
hogy Magyarországon ez a folyamat hasonlóan, mégis komplexebb módon folyt le. A 
Habsburg Monarchiában Sándor Lipót főherceg és magyar nádor dolgozott ki részletes 
javaslatot 1795 áprilisában a „francia eszmék” terjedésének megakadályozására, a „régi 
rend” (ancien régime) védelmére. Ez volt az alapja I. Ferenc és az 1821-től kancellárként 
tevékenykedő Metternich herceg politikájának. Az 1830–31-ben kirobbanó európai for-
radalmi hullám jól érzékeltette, hogy Európa komoly változásban van. Hazánkban, bár 
nem volt teljes körű forradalmi megmozdulás, az 1831-es kolerafelkelés mégis felhívta 
a figyelmet a jobbágyság tarthatatlan nyomorára. A lázongást a királyi biztos, ifj. Eötvös 
báró vezetésével verte le a karhatalom és a sárosi nemesség. Metternichet mégis inkább 
az 1832–36-os „maratoni” országgyűlés nyugtalanította, ahol egyre erősebb nemesi re-
formtábor bontakozott ki. Ekkor már nem csak udvarellenes (gravaminalista) és udvar-
párti (aulikus) körökről beszélhetünk, az országgyűlések alatt és között. A magyar politi-
kai törésvonalak differenciálódtak és árnyalódtak. Egy uralkodópárti politikus is éppúgy 
lehetett „reformer”, mint ahogy egy uralkodóellenes „konzervatív”. Metternich tehát 
egyre jobban kezdte egy boszorkánykonyhának tekinteni a magyar belpolitikát. A diéta 
1836-os május 2-ai feloszlatása után megkezdődött a „felforgató eszmék” tényleges ül-
dözése. A fiatal jurátusokból és kancellistákból álló Társalkodási Egyletet feloszlatták, 
vezetőjüket, Lovassy Lászlót és három társát (ezek között volt egy beépített rendőrségi 
kém) pedig letartóztatták.12 Továbbá vezető liberális politikusok ellen adtak ki elfoga-
tóparancsot. A birodalmi politika éles, erőteljes irányváltást jelzett. Reviczky Ádámot 
leváltották udvari kancellári posztjából és helyébe a notórius ultrakonzervatív Pálffy 
Fidélt nevezték ki, aki tényleg vaskalapos, merev, a bécsi udvart mindenben kiszolgáló 
politikát folytatott. (További „érdeme”, hogy még magyarul sem tudott.) A birodalom 
egységének megőrzése végett, az udvar igyekezett jó kapcsolatot fenntartani mind az 
osztrák, mind a magyar „ultrákkal” vagyis „ókonzervatívokkal”, mivel az ő létérdekük 
is a feudális intézményrendszer fenntartása volt.13 Ezen a ponton viszont tisztáznunk kell 
egy fontos fogalmi zavart. Eszmetörténeti szempontból a royalista-aulikus elitet ugyanis 
nem feltétlenül a konzervativizmus, hanem a legitimizmus jellemzi. A legitimizmust két 
francia gondolkodó (Joseph de Maistre és Louis de Bonald) formálta önálló elméletté 
a XVIII. század végén. A legitimizmus az isteni eredetű és felhatalmazású monarchiák 
fennállását védi a köztársasági, demokratikus, liberális… stb. berendezkedéssel és leg-
főképpen a forradalmakkal szemben. Ezért használják később rájuk az „ellenforradalmi” 
és „reakciós” jelzőt. Holott már De Maistre is tisztázza álláspontjukat: „A Monarchia 
helyreállítása, amit ellenforradalomnak neveznek, egyáltalán nem ellentétes forradalom, 
hanem a forradalom ellentéte.”14 Az európai, köztük a magyar legitimistákat állandóan 
az a vád érte, hogy a koronás fők és a katolikus klérus irányában hajbókolók, talpnyalók, 
és semmibe veszik az alattvalók igényeit és a nemzeti érdekeket. Az olyan személyisé-
gek, mint Pálffy Fidél, szűklátókörűségük és rugalmatlanságuk miatt valóban nagy kárt 
okoztak a magyar konzervativizmus későbbi megítélésének.

A reformtábor, hitelessége és egyre szélesebb társadalmi támogatottsága révén vi-
szont feltartóztathatatlanná vált. Az 1839–40. évi országgyűlés jelentős sikereket hozott 
(önkéntes örökváltság elfogadása, ipart szabályozó törvények, zsidó emancipáció elő-
segítése), mivel a baloldal és a jobboldal is felismerte a közös érdekeket és ennek meg-
felelően a törvényalkotási munka oldottabban folyt. Kezdett körvonalazódni egy olyan, 
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főként fiatalokból álló, nagybirtokos arisztokratákat és államhivatalnokokat tömörítő 
csoport, akik fontolva haladóknak, konzervatív reformereknek, illetve újkonzervatívok-
nak nevezték magukat.15 Itt lépett fel a válság amnesztia útján történő feloldásán dolgozó 
Dessewffy Aurél is. Véleménye az országgyűlés lefolyásáról különösen optimista volt.16

Dessewffy hamarosan az új jobboldal egyik legfontosabb vezéregyénisége és ösztön-
zője lett. Még 1839-ben kibocsátott egy memorandumot, mely az újkonzervatívok első, 
átfogó politikai programjának tekinthető. Széles látókörű, művelt és energikus férfiúról 
van szó, aki tanulmányait Pozsonyban, Münchenben és Londonban végezte.17 Már atyja 
Dessewffy József is a felvilágosult kultúra veteránja, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatósági és tiszteletbeli tagja, 1802–1825 között az országgyűlés ellenzéki követe, 
aki annak idején Széchenyivel is polémiát folytatott a Hitellel kapcsolatban. Ezen pole-
mizáló hajlamot Aurél is örökölte, aki 1841-ben a Világ című napilapban publikált cik-
keiben bekapcsolódott a Kelet népe körüli vitába. Éles támadást indított azon elképzelés 
ellen, hogy a hazaszeretet, a hazáért való tenni akarás egyedül az ellenzék, a baloldal 
sajátja. Ezekben az írásokban a gazdasági modernizáció révén megbékélt, fejlett és gaz-
dag Magyarország képét vázolta fel, amely törvényeit is a század követelményeihez iga-
zítja.18 Agrártörekvései között felveti a szövetkezeti eszmét, a telepítési és a parcellázási 
gondolatot is.19 Határozottan visszautasította azt a vádat, miszerint a haladás feudális 
ellenzőinek a szószólója, viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a változtatások csak a 
birodalmi kereteken belül racionalizálhatók. Élesen bírálta az önállósodási – elszakadási 
törekvéseket, továbbá kifejezetten hátrányosnak tartotta azt az új közéleti látásmódot, 
amely túl gyorsan vonta be a vármegye és a publicisztika hatáskörébe a törvényhozást. 
A liberálisokkal szemben még egy fórum, az 1841 decembere és 1843 márciusa között 
ülésező büntetőjogi választmány adott lehetőséget az álláspontok kifejtésére. (A két tá-
bort Deák, illetve Dessewffy vezette.)

Dessewffy Aurél mindössze harmincegy éves, mikor helytartótanácsossá nevezték 
ki, de további, nem titkolt ambíciója volt, hogy mihamarabb a Magyar Kancellária élére 
kerüljön, átvéve a kezdeményező szerepet a baloldaltól, jobboldali lendületet teremtve. 
Ebben 1842. február 19-én bekövetkező váratlan, korai halála akadályozta meg, amely-
lyel a magyar konzervativizmus is nagyon sokat veszített.

(A Konzervatív Párt megszületése és arculata) Megállapítható, hogy a konzervatív 
jobboldal már az 1830-as évektől kezdett új útra térni, mivel a kormányt feltétel nélkül 
kiszolgáló falanx szerepe, a „non movere” politikája ekkora már tarthatatlanná vált. A 
konzervatív párt csírájának, legjelentősebb előzményének a Budán, 1841 augusztusában 
létrehozott Konzervatív Kaszinót tekinthetjük. A kaszinó 420 taggal rendelkezett, elnöke 
pedig Dessewffy Aurél gróf volt. A tagok felismerték a nyilvánosság kiemelkedő sze-
repét és hatását. Az ún. konzervatív sajtóoffenzíva Dessewffy Emil és Lipthay Sándor 
cikkeiben – a Budapesti Híradóban, valamint a Nemzeti Újságban – és röpiratokban 
kapott hangot.20 (A Világ népszerűsége Dessewffy Aurél halála után csökkent, a lap 
súlytalanabb lett.)

Ausztriából megint új szelek fújtak. Immáron nem frontálisan, hanem a háttérből 
kívántak irányítani, igyekeztek kihasználni a magyar konzervatívok megerősödését, 
bár programjukat durván és leegyszerűsítően, „a saját szájízük” szerint értelmezték. 
Metternich még 1841 decemberében elkészítette az ún. Jarcke-memorandumot, amely 
kijelölte az országunkkal szembeni birodalmi politikát.21 A konkrét politikai „offenzíva” 
az 1843–44. évi országgyűlésre tehető. A diéta nagy sikereket ígérve kezdődött, de a 
kormánypolitika sorra kisiklatta a polgárosodást és a nemzeti önrendelkezést célzó re-
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formterveket.22 Az 1844. évi II. törvény elfogadásával, amely kimondta, hogy a törvény-
hozás, az igazságszolgáltatás, a közoktatás és a politikai érintkezés nyelve a magyar, 
hazánk belépett az intézményes nacionalizmus korába.

A kormányerők a minél nagyobb befolyás érdekében még az országgyűlés alatt 
felállították a Titkos Magyar Bizottságot, illetve tervbe vették a Helytartótanács és a 
Kancellária hatáskörének tágítását. Az újkonzervatívok előretörését mutatja, hogy Gróf 
Apponyi Györgyöt magyarországi alkancellárrá, báró Jósika Samut pedig erdélyi kan-
cellárrá nevezték ki. A jobboldalt ekkor már Zsedényi Ede vezette, köréhez tartozott 
még Somssich Pál és gróf Majláth György is.23

1845 elején – ’46 végén az egyleti mozgalom új szakaszába lépett. Jobb és baloldal 
szinte egyszerre jutott arra a következtetésre miszerint olyan pártokra van szükség, ame-
lyek a szubszidiaritás elve alapján érvényesíteni tudják befolyásukat a vármegyékben, 
megfelelően tudják koncentrálni a képviselendő szempontokat, tehát egységes program-
mal és arculattal tudnak fellépni.

Lipthay Sándor 1845 őszén megalakította a 408 tagú Közhasznú Gyűldét, amely már a 
pártot előlegezte meg egyesület formájában. Az 1846 júniusában Pesten felálló választ-
mány24 munkája nyomán 1846. október 12-én került sor a pártprogram elfogadására és 
ezzel a Konzervatív Párt formális megalakulására. Előbb gróf Szécsen Antal ismertette 
a pártalakulás alapelveit majd a mintegy 120 jelenlévő előtt gróf Dessewffy Emil olvasta 
fel a konkrét programot.25 A létszám nem volt tehát nagy, de jelentős erkölcsi és hatalmi 
erőt koncentrált az országos főméltóságok, egyházi személyek, főispánok és adminiszt-
rátorok révén. (Az összejöveteleket általában Keglevich Gábor főtárnokmesternél tar-
tották.) A 12 pontból álló program a „Fontolva haladás” jelzőt kapta. A pártprogram az 
önmeghatározásra és működésének körülírására helyezte a hangsúlyt. Kinyilvánították, 
hogy megvalósítják a liberálisok által elérni kívánt technikai jellegű törvényjavasla-
tokat, viszont ezt csak a kormány jóváhagyásával kívánják realizálni. (Elodázhatatlan 
kérdések voltak például a városok országgyűlési szavazati joga, a büntető törvénykönyv 
reformja, a börtönviszonyok javítása, a hadsereg élelmezése26…) További terveik voltak 
az „úrbéri viszonyok kiegyenlítésének könnyítése”, „a nemesi birtokviszonyok célsze-
rű rendezése”. Az önkéntes örökváltságot és a közteherviselés elvét viszont elvetették, 
nem akarták ugyanis megbontani a társadalom szerkezetét. Bár sok programpontot át-
vettek az ellenzéktől, a liberális erőkkel nyíltan nem kívántak szövetkezni, sőt egyfajta 
politikai karanténba kívánták őket zárni azáltal, hogy bojkottálják beterjesztéseiket. A 
program az „alkotmányos alapelv, a nemzetiség és a közbirodalmi egység” jelszavakat 
tűzte zászlajára az ősi rend megtartása érdekében.

A konzervatívok magukhoz ragadták a kezdeményezést és készen álltak arra, hogy ne 
csak a felsőház bársonyszékeiben dirigáljanak, hanem, hogy a megyéket is meghódítsák 
az adminisztrátori rendszer segítségével. Társadalmi támogatottságuk, a politikum bizal-
ma is kimondottan magas volt ebben az időszakban.

1847-ben az ellenzék visszavágott, felhagytak a Deák által javasolt kivárással és az év 
elején a Nemzeti Kör és a Pesti Kör egyesítésével létrehozták az Ellenzéki Kört, Teleki 
László elnökletével. A március 15-re összehívott 1200 fős ellenzéki konferencia (főként 
Kossuth javaslatára és Deák jóváhagyásával) megtárgyalta, a júniusi konferencia pedig 
el is fogadta legfőbb programjukat, az Ellenzéki Nyilatkozatot.27 A választásokon pedig 
kőkemény harcot indítottak az újkonzervatív befolyás ellen.

Az 1847-es utolsó rendi országgyűlésen a Konzervatív Párt állta a szavát: Apponyi 
György sorra terjesztette be a várva várt reformokat.28 A pesti polgárság számára viszont 
már nem volt elég az eredményes kodifikáció. 1848-ra az ország új politikai központja 
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forradalmi lázban égett. Metternich fogalmazását követve a forradalom utolsó, harma-
dik stációjába került, ami ’48 márciusára irreverzíbilisnek bizonyult. Apponyi először 
kemény intézkedéseket kért, azután ágynak esett. Bécsben 13-án szintén kitört a forra-
dalom, az udvar és a főhercegek tanácstalanul álltak az események előtt. A jobboldal 
ekkor mondott le jóidőre a nemzet irányításának a lehetőségéről, ami a későbbiekben a 
forradalom és szabadságharc közismert eseményeihez vezetett.

(Összegzés a konzervatív értékrendről) A konzervativizmus magyar képviselőiről 
rendkívül nehéz tárgyilagosan beszélni a különböző szemléletű irodalmak tükrében. 
Az ún. marxista történetírás okozta a legnagyobb kárt és torzítást a magyar konzer-
vatív politikai irodalom értelmezésében. Természetesen nem célszerű a kritikátlan, 
álromantikus, naiv, az arisztokrata politikusokat feltétel nélkül dicsőítő felfogás sem. 
A politikai szférából kiragadott egészséges konzervativizmus alapelve az a tradíció 
(traditio=hagyomány, tanítás, adekvát ismeretek birtoklása), amelynek van gyökere (ra-
dix), tehát ilyen értelemben radikális, vagyis gyökeres, a múltat tudatosan tisztelő 
és elfogadó magatartásról, alapállásról van szó. Ez mégsem azt jelenti, hogy hiá-
nyozna belőle minden kritika és kontroll, ellenkezőleg, azokat az intézményeket, 
amelyeket nem tart tökéletesnek, formálja és alakítja, mivel a múló idő kikezdi 
és sokszor idegen hatások révén eltorzítja.

Tény, hogy a magyar konzervatívok önmeghatározása komoly dilemmákat 
szült a táboron belül. A fő kérdés az volt, birodalmi vagy nemzeti konzervativiz-
must valósítsanak-e meg. Gróf Szécsen Antal sem kívánta pártját szűk keretek 
közé szorítani: „Éreztük mi is, hogy a »conservativ« név a párt minden teendőit, 
minden irányzatait ki nem fejezi. De azon nézetből kiindulva, hogy nem az elne-
vezés határozza meg a pártok jellemét vagy teendőit, hanem hogy ellenkezőleg 
a pártok jelleme és tettei értelmezik a pártok elnevezését: egy oly nevezethez 
továbbá is ragaszkodunk, melynek európai értelme van, mely főirányzatunknak 
megfelel, melyet megváltoztatni, vagy melyről lemondani annyit tenne, mint a 
párt múltjáról elfelejtkezni, vagy azt eltagadni.”29 Az öndefiníció, tehát büszke, 
de nem gőgös és merev. Ebben az esetben is, csakúgy, ahogy Nyugat-Európában, 
a konzervatívok reagáltak a liberális reformtábor javaslataira, viszont közel sem 
olyan konokul és önkritika nélkül, mint mondjuk Franciaországban. Dessewffy 
Aurél megértette a változást és az idő hívó szavát, ezért írta 1839-es memo-
randumában: „A hatékony kormányzás jegyében korszerűsíteni kell a társada-
lomszerveződés állami kereteit, nevezetesen a rendi alkotmányosság formáit.”30 
Dessewffy nyílt lapokkal játszott és egy olyan társadalom képét vázolta fel, 
amivel vagy egyet lehet érteni vagy nem, mivel értékítéleteken alapul, viszont 
elvetni és sárba taposni ugyanúgy nem érdemes, mint a modern demokrácia eszmé-
nyét, mivel a mai napig megvan a létjogosultsága és a legtöbb állam a mai napig is 
hierarchikus struktúrákban él:

„Igenis az arisztokrácia számára akarom fenntartani a befolyást a törvényhozásban, 
kizárva mindazokat, kiket a bölcs törvény minthogy arra még most alkalmatlanok, mind-
eddig kizár… Igenis gyámság alatt akarom tartani a tömegeket, s kereken kimondva za-
bolázni is; ellenben igazságos igazgatás által jólétüket előre mozdítani; értelmi haladá-
sukat is ápolni, de nem a keresetre szánandó és erre szükséges idejüket elvesztegettetni 
arra, hogy valamiben részt vegyenek, mit nem ismernek, mit nem kívánnak, s mire nem 
képesek, ti. az együtt uralkodásra.”29
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