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Nagyhatalmi politika és közvélemény: A Habsburg M onarchia 
allegorikus megjelenítése N agy-Britanniában a 18. században

A 17-18. század fordulóján Anglia és a Habsburg Monarchia szinte egyidőben lettek a „modem” 
európai államrendszer „nagyhatalmai”1 - és egymás szövetségesei. Ez a szövetség azonban, 
mely látszólag mindkét állam szempontjából kényelmesnek, m i több nélkülözhetetlennek tűnt, 
nem volt mentes az ellentmondásoktól. A 18. század inkább konfliktuskereső mintsem 
konszenzusos erőegyensúly-politizálása eleve kódolta ezt a lehetőséget. Az angol-Habsburg 
kapcsolatoknak azonban ezen túlmenőleg is van egy aspektusa, mely érdekes adalékokkal 
szolgál. Az angoloknak ellenségeikről, illetve szövetségeseikről - köztük a Habsburg 
Monarchiáról - alkotott sztereotípiái, politikai képzetei érdekes lenyomatai a század konfliktu
sainak. A „természetes ellenségek” illetve, .természetes szövetségesek” képzete a 18. századi 
angol külpolitikai gondolkodás egyik alapmotívumává lett, a mindenkori kormányzat politikusai 
és az ellenzék is szívesen használták ezt a fogalomrendszert.

A politika világának kitalációi és képzetei többfélék leheüiek. Larry Wolf nemrégiben 
például úgy érvelt, hogy Kelet-Európa is egyfajta filozófiai és földrajzi szintézis által 
eszközölt „k ita lác ió”2 : egy kulturális „szerkezet” , a felvilágosodás „intellektuális 
agyszüleménye”. Kelet-Európa kitalálása - így Wolff - egy ravaszul öngeijesztő, néha pedig 
nyíltan önelégült folyamat volt, mely által Nyugat-Európa is felfedezte önmagát illetve 
megerősítette saját elsőbbségét. Míg a 18. században a nemzetközi kapcsolatok Kelet-Európa 
képzetéhez a geopolitikai káosz, a változó határok és gazdát cserélő területek víziójával 
járult hozzá, addig ez a képzet segített azon kulturális nézetrendszer kialakításában melynek 
keretei között e kapcsolatokat éretelmezték és megfogalmazták.3 Ezen imázs-teremtésnek 
azonban lehetnek másfajta olvasatai is. E kategorizáló folyamatnak nem csak kulturális, 
hanem politikai vonzatai is voltak: Nyugat-Európa uralkodói, politikusai és közvéleményei 
a fentihez hasonló módon megalkották saját politikai képzeteiket-imázsaikat nemzetközi 
partnereikről - ellenségeikről és szövetségeseikről egyaránt. E jelenséggel a 18. századi 
Nagy-Britanniában is találkozhattunk, mi több, a köztudottan xenofób angolok más 
nemzetekről alkotott „politikai képei” nem csak a politikai gondolatok, hanem az allegorikus 
ábrázolás szintjén is megjelentek és a politikai diskurzus részévé váltak.

A 18. századi Anglia politikai világa nem pusztán a St. James palotára, a Whitehallra, 
Westminsterre és az uralmon lévő elit városi és vidéki otthonaira korlátozódott. A „politikai
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nemzet” - mely mindig is többet jelentett a parlamenti politizálás szűk arénájánál - a század 
folyamán a társadalom egyre nagyobb szegmenséi foglalta magába. Kiterjedését a politikai 
balldák, pamfletek, újságok és politikai nyomatok olvasottsága-elterjedtsége jelzi, melyek nagy 
számban először a 17. század politikai-társadalmi küzdelmeiben jelentek meg. A cenzúra
törvény (Licensing Act) 1695 elévülése és meg nem újítása valóságos forradalmat hozott abrit 
sajtóban és propagandában.4 A cenzúra megszűnésének leglátványosabb eredménye az újság 
felemelkedése volt: 1705-ben már tizenkét londoni napi-, illetve hetilapról tudunk, melyeket 
aztán hamarosan követték a vidéki nagyvárosok lapjai. Ezek példány száma elérte a heti 44 
000-t (!), sőt az újságok áradatát megfékezni hivatott bélyegtörvények (Stamp Acts) ellenére a 
század utolsó harmadára a heti 200 000 darabot (!), és a becslések szerint minden példányt 
legalább 5-10 ember olvasott illetve hallgatott végig.5 Mialatt az újságok a politika iránt 
érdeklődők napi híréhségét elégítette ki, addig a számtalan - általában egyenként több száz 
példányban megjelenő - pamflet, a politikai aktualitások mélyebb elemzését-vitáját tette lehetővé.

A korabeli újságok mai olvasóit leginkább a hazai információk rövidsége és a külföldi 
lúreknek szentelt nagy terjedelem lepi meg. Nemcsak államférfiak és „kávéház-politikusok” 
voltak ezek olvasói, hanem kereskedők és földművesek egyaránt, akik a kalózokról és az 
aktuális hadihelyzetnek a gabonakerskedelemre gyakorolt hatásáról szóló - gyakran persze 
megbízhatatlan - híreket a Kontinens udvaraiban zajló történésekhez hasonló figyelemmel 
kísérték. Az angol sajtó esetében azonban nem csupán a sajtó hirei illetve ezen értesülések 
pontatlanságai befolyásolhatták az amúgy hírekre éhes olvasót. A belpolitikai viták és 
tradíciók, valam int a tény, hogy a mindenkori ellenzék sokkal aktívabban használta a 
befolyásolás ezen új csatornáit azt eredményezte, hogy a sajtóban folyamatosan jelen volt a 
harsány idegenellenesség és militáns patriotizmus szelleme, mely általában vészjósló 
tulajdonságokkal ruházta fel a külföldieket - ellenségeket és szövetségeseket egyaránt.

Ebben a közegben indult el a politikai nyomatok? sikertörténete. A karikatúra e korai 
előfutárai7 hasonlómód szívesen fordultak külpolitikai témákhoz. Míg a pénzügyek és politika 
napi eseményei jellemző módon inkább a pamflet és újság-irodalom témaválasztásában 
játszottak prominens szerepet - mert sokkal nehezebb volt e témákat plasztikusan ábrázolni - 
addig a külpolitika eseményei és az „idegenek” általában könnyebben megragadható allegorikus 
témák voltak.

Jóllehet a politikai szatírák kezdetei a 17. századig nyúlnak vissza, szélesebb körben 
csak a „dicsőséges forradalom” (1688-89) illetve 1695 után kezdték el alkalmazni őket. A 
Hannoveri Ház trónrakerülése (1714) előtt külföldi, főleg németalföldi és francia-hugenotta 
mesterek és nyomatok domináltak, az angol rézkarc-készítők csak a „déltengeri buborék” 
kipukkanásává (1720)s vették át az irányítást. A pamflet- és folyóirat-irodalom azonnal 
reagált az 1689-95 után megváltozott politikai viszonyokra, a vizuális befolyásolás ezen 
eszközei azonban csak a Whig oligarchia berendezkedése után lassan szervezetté váló 
parlamenti ellenzék kezében váltak hatékony fegyverré (az 1730-as évektől). És jóllehet az 
angol politikai szatírák-karikatúrák fénykora csak a 18. század utolsó évtizedeiben érkezett 
el (Banbury, Sayers, Rowlandson és Gilray munkásságával) a század közepe azonban 
megteremtette e politikai-propagandaeszzköz hírnevét és befolyását (többek között Thomas 
Bowles és William Hogarth tevékenysége révén).
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Sok korabeli kontinentális megfigyelő számára a politikai nyomatok léte és jellege volt 
az angol sajtószabadság legegyértelműbb jele. Mennyiségük és sokféleségük rászolgál e 
véleményre. A nyomatok - még ha csak átvitt értelemben is - rendkívül színes módon ábrázolják 
a korabeli gondolkodás politikai folklór részét képező elképzeléseit és szokásait és meglepő 
maradványai egy olyan világnak mely egyszerre volt mulatságos és izgalmas, komoly, vibráló 
és merész. Általában (lásd mellékletek) egyszerű alkotások voltak és a közvélemény által 
elfogadott szimbólumrendszer segítségével közvetítették mondanivalójukat. Ugyanakkor a képi 
ábrázolás azonnali vonzerőt gyakorolt, mely hiányzott a politikai propaganda összes más 
formájából - ezzel mintegy kiterjesztette a politikai közvélemény határait, hiszen e képek 
üzenetét, különösen némi segítséggel, akár az írástudatlanok is megérthették. A nyomatok 
leginkább használatos eszköze a leegyszerűsítés és a tények elferdítése-elhallgatása volt, 
leghatékonyabb propaganda-fegyvere pedig a maró gúny és szarkazmus, mely áthatotta az 
ábrázolt karaktereket. Az efféle megjelenítés természetesen általában negatív komiotációkat 
hordozott, mely némiképp felszínesen az „olvasók” lelkesedésére, cinizmusára, gyűlöletére, 
vagy éppen félelmére alapozott.

Az angol közvélekedésben tradíciója volt a külföldi „mumusokról” szóló vitának, a 
külföldiek (idegen hatalm ak) változó nemzeti érdek és közhangulat szerint történő 
ábrázolásának.9 így például a 16-17. század leggyűlöltebb idegen hatalma Spanyolország 
volt: a spanyolok, kapzsiságtól, hatalomvágytól és fanatikus (katolikus) vallási bigottságtól 
vezettetve - e képzet szerint - „univerzális monarchia” létrehozására törekedtek és minden 
eszközt felhasználtak a protestantizmus elpusztítására.

Jóllehet a 17. század uralkodó angol hozzáállása a katolikusellenességre és protestáns 
„internacionalizmusa” alapozott, hamarosan a spanyol küzdelemben szövetséges hollandok 
(németalföldiek) is a „közellenségnek sorába léptek. A 17. század három angol-holland 
háborúja, a sokasodó kereskedelmi ellentétek és anyagi féltékenység hatására hamarosan negatív 
nemzeti sztereotípiák váltak uralkodóvá („sajtkukac”, „féreg”, „vadkan” voltak a legelteijedtebb 
elnevezések, lásd pl a 2. melléklet ábrázolásán). Nem sokat segített ezen az 1689-1702 közötti 
perszonálunió sem, sőt III. (Orániai) Vilmos belpolitikai törekvései (kegyencek helyzetbe 
hozása) csak rontottak a helyzeten. Ráadásul az Egyesült Provinciák a 18. század elejére 
külpolitikai-katonai értelemben is hanyatlani kezdett, így lassan képtelen volt megfelelni az 
angolok szövetségesekkel szembem elvárásainak. A vizsgált időszak közepére a hollandokkal 
szembeni angol érzések megvetéssel elegy ellenségességgé degenerálódtak.

Hasonlóképp vegyesek voltak az oroszokról alkotott elképzelések: míg Oroszország 
katonai potenciálja és az angolok számára egyenlőre semleges stratégiai célkitűzései 
potenciális szövetségessé, „természetes eszközzé” tehették Franciaországgal szemben, addig 
az orosz belpolitika rejtelmessége és az alkalmazott módszerek gyakran borzongással 
töltötték el a közvéleményt.

A 18. századra az angol xenofóbia fő célpontját azonban a franciák jelentették. A 
Franciaországgal szembeni gyűlölet a 17-18. század fordulója háborúinak tapasztalataiból 
illetve a Spanyolországgal és Hollandiával szemben táplált ellenérzések összeadódásából 
fakadt: az angolok körében általánossá vált az a nézet, hogy Franciaország „univerzális 
kereskedelemre” és „univerzális m onarchiára” törekedett, valam int hogy a spanyol
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protestáns-üldözés örököse volt. Tengeri és kerekedelmi hatalmának szárazföldi erővel való 
ötvözése különösen veszélyessé tette a csatorna túloldalán fekvő országot, különösképp, 
hogy mind emberi, mind temészeti erőforrásait tekintve messze Anglia fölött állt. A 18. 
századi Franciaország Nagy-Britannia „természetes ellenségévé” lett.10, az ellene folytatandó 
harc szinte minden mást alárendelt a Szigetország külpolitikájában.

Az Habsburg Monarchiáról alkotott politikai elképzelések rekonstruálására még nem 
vállakoztak, aminek több oka is lehet: egyrészt a rendelkezésre álló források sokfélesége és 
(tematikus) szétszórtsága, m ásrészt pedig a fentiekhez hasonlítható „egyértelm ű” 
jellemvonások hiánya. Jóllehet Ausztria Anglia egyik legfontosabb 18. századi szövetségese 
volt, mi több a Szigetország „természetes szövetségesének” számított11, megítélésében 
mégsem csak ezek a tényezők domináltak. A brit belpolitikában a külügyiekről kialakult 
viták jellege, illetve a patrióta közvélemény általános beállítottságának folyamatos 
érvényesülése azt eredményezte, hogy nem  alakulhatott ki folyamatos, stabil politikai kép 
Közép-Európa vezető hatalmáról. Allegorikus megjelenítése, még ha mégoly hiányosnak 
tűnő formában is, szintén ezt a sajátos állapotot illusztrálja.

Az Anglia kontinnetális nagypolitikában való szerepéről folyó viták a 17-18. század 
fordulóján kezdődtek és az 1740-es évektől erősödtek fel. Két jelentős, és egymással szemben 
álló „iskola” alakult ki: a „kontinentális” és a „tengeri”, vagy „patrióta”. A kontinentális 
elképzelés szerint - melyet többnyire a III. (Orániai) Vilmos [1689-1702] és Anna királynő 
[1702-1714] háborúinak stratégiáját felvállaló Whig kabinetekkel, illetve az 1714 utáni 
„W hig oligarchiával” azonosítottak - Anglia feladatai és érdekei egy Franciaország elleni 
„nagy szövetség” létrehozását, és szubvenciók illetve angol csapatok felhasználásával való 
fenntartását kívánták. Érvelésük szerint illuzórikus és gyakorlatiatlan lett volna hátat fordítani 
Európának, hiszen kontinentális kereskedelmi kötelékei nélkülözhetetlenek voltak, a csatorna 
pedig koránt sem jelentett biztonságot egy esetleges európai francia hegemónia esetén.12 E 
nézet képviselői szerint a Hollandiával és az Osztrák Monarchiával fenntartott szoros 
szövetségi kapcsolat biztosította a brit stratégiai érdekeket a Németalföldön és a Német 
Birodalom területén is.

A „tengeri” („m aritim e”, „blue water”) koncepció képviselői, akik előszeretettel 
nevezték magukat „patriótáknak”, sokkal népszerűbb, habár kevéssé praktikus elképzeléseket 
hangoztattak. A szárazföldi (európai) háborúkkal szemben a tengeri hadviselés mellett tették 
le a garast; véleményük szerint az előbbi túlságosan nagy hadsereg fenntartását, illetve 
pazarló szubvenciókat feltételezett. A tengeri háború(k), szerintük, olcsóbbak voltak és a 
győzelem gyümölcsei (francia illetve spanyol kerekedelmi érdekeltségek) is könnyebben 
leszakíthatóak. Az egész patrióta látomás az angol lelkekben létező xenofóbiára és 
izolacionizmusra alapozott. Az európai „erőegyensúly” nem bírt jelentéssel számukra; 
legjobb esetben is csak kifogás volt a Hannoveri ház német birtokainak védelmezésére.15

A 18. századi angol-Habsburg diplomáciai együttműködés kezdetei az angol 
„dicsőséges forradalom” (1688-89) időszakába nyúlnak vissza. II. Jakab „leváltása” nem 
csak a belpolitikában hozott gyökeres változásokat, hanem egy'csapásra megváltoztatta 
Angliának az európai nagyhatalmi politikában betöltött szerepét is A Szigetország a 17. 
század második felének másodrangú hatalmának szerepét 1689-1713 között - a franciaellenes
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európai szövetséghez csatlakozva-csatolva - felcserélte a legerősebb tengeri, és az egyik 
legbefolyásosabb kontinentális hatalom pozíciójával. III. Vilmosnak határozott elképzelései 
voltak arról, hogy Axtglia is a Kontinens nagyhatalmi rendszerének része, hogy e rendszer 
alapvető feladata Franciaország túlzott kontinentális befolyásának megakadályozása, 
valamint arról, hogy ebben Angliának aktív szerepet kell vállalnia. A vilmosi örökség pedig 
a whig dominancia időszakán (1714-1760) is túlmutató külpolitikai örökségének bizonyult.

Anglia és a Habsburg Monarchia 18. századi együttműködését öt nagyobb időszakra 
lehet bontani, ami részben Ausztria allegorikus megjelenítésében is tükröződött:

L 1689-1716:
A „kilencéves háború” (1689-98), majd pedig a spanyol örökösödési háború (1700- 

1715) időszakának együttműködése III. Vilmos franciaellenes „keresztesháborújának” 
részeként a Grand A lliance14 keretei között indult, és fokozatosan telt meg másféle 
tartalommal is. A szövetségesek érdekei a Franciaország elleni szárazföldi küzdelmek több 
hadszíntere közül a N ém etalföldön és a R ajnavidéken találkoztak  leginkább. Az 
együttműködés kereteit és az 1715-től osztrák kézbe kerülő Spanyol-Németralföld katonai, 
diplomáciai és kereskedelmi státuszát az ún. „Barrier” szerződések (1709, 1713 és 1715) 
szabályozták15. Az angolok ettől kezdve úgy tekintettek az Osztrák-Németalföldre és az 
Egyesült Tartományokra (melyekhez 1714 után a Hannoveri választófejedelemség is 
csatlakozott) m in t kontinentális rednszerük (az ún  „O ld  System”) legfontosabb, 
nélkülözhetetlen elemére. Ugyanakkor már a spanyol örökösödési háború időszakában 
nyilvánvalóvá vált, hogy az érdekközösség és a célok egysége koránt sem megbonthatatlan: 
a hollandok szárazföldi sebezhetőségük miatt egyre inkább egy semleges státusz kialakítását 
tekintették fő céljuknak; az osztrákok szárazföldi érdeklődése pedig inkább Itália, mintsem 
a Franciaország torkában fekvő és nehezen védhető, valam in a „Barrier” szerződések 
korlátozásai miatt gazdaságilag is leértékelődött egykori spanyol területek felé irányult; az 
angolok pedig, nem  kevés pragmatizmusról téve tanúbizonyságot és mintegy sajátos 
hagyományt teremtve, szövetségeseik beleegyezése nélkül különbékével zárták le a 
Franciaország elleni küzdelmet 1713-ban. Az Uttrecht-Rastatt-badeni békerendszer aláírása 
után, most m ár abékítés és rendteremtés céljától vezérelve mind a tory kormányzat (1710- 
14), mind pedig az új, hannoveri uralkodó (I. György 1714-től), továbbra is számolt 
Ausztriává. Az 1718-as négyesszövetség16 azonban nem tudta betölteni funkciójátl: mind 
Anglia, mind pedig a Habsburgok saját céljaik szerint próbálták azt értelmezni. Míg azonban 
az angol diplomáciának a két ország dinasztikus problémái megnyugtatására sikerült másfél 
évtizedes békességet kieszközölni a franciákkal (az angol-francia entente 1714-1730), addig 
VI. Károly császár politikája - mely a spanyol örökség Ausztriára nézve kedvezőbb 
felosztását, majd pedig a dinasztia nőági örökösödésének elfogadását szerette volna 
kieszközölni - kevés és törékeny eredményre vezetett.

Nagy-Britannia és Ausztria később misztifikált, de inkább ambivalens, mintsem 
kegyensúlyozott viszonya - illetve a róla szóló vita - jelentős teret kapott az időszak sajtójában. 
Anglia szövetségeseivel szembeni, illetve a szövetségesek otthoni magatartása a pamflet és 
folyóirat-irodalom meghatározó témájává lett és a feim említett két stratégai iskola ideológiai
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konfliktusának is teret adott.17 A  nézőpontok kialakulatlansága és a szövetségesek közti 
ambivalens viszony a vizuális ábrázolásában is megmutatkozott - illetve annak megfelelően 
rejtve maradt. Az angoloknak a Habsburgokról, illetve belpolitikájukról alkotott nézeteit 
hűen illusztrálja a az a kártyajátékhoz készült fametszet, mely I Józsefet ábrázolja, amint 
éppen földön fekvő alattvalói (valószínűleg magyar protestánsok) szabadságjogait tiporja 
lova lábával (7. ábra).

H. 1720-1740:
A négyesszövetség szétesése (1720), majd pedig az európai hatalmak nézetkülönb

ségeinek tisztázására összehívott cambrais-i kongresszus (1724) kudarca ellentétes táborokba 
taszította Angliát és Ausztriát: a korábban egymással marakodó Fülöp (és Farnese Erzsébet) 
és VI Károly megegyezett egymás birtokainak garantálásáról (Bécs, 1725 május). 1725- 
1729 között Európa hidegháborúja lehetetlenné tett bármilyen együttműködést a két állam 
között, erre csak az angol-francia kapcsolatok elhidegülése után 1731-ben kerülhetett sor, 
amikor II. György is garantálta a Pragmatica Sanctiot. A második bécsi szerződés látszólag 
helyreállította az angol-osztrák együttműködést, de Sir Robert Walpole (1721-42) bel-, és 
külpolitikai egyensúlyra törekvő kabinetje továbbra sem akarta felvállalni egy aktív 
kontinentális politizálás kockázatát. Alengyel örökösödési háborúban (1733-38) - a második 
mély tüskét hagyw a a két ország kapcsolatában, az 1731-es szerződés betűjét is megszegve 
- Nagy-Britannia magára hagyta a Habsburgokat, időlegesen elvesztve ezzel legfőbb 
kontinentális szövetségesét. Mindez nem csak azt eredményezte, hogy Ausztria komoly 
területi veszteségekkel került ki egy egyébként korlátozott katonai konfliktusból, hanem 
azzal is, hogy helyreállt Franciaország megtépázott kontinentális tekintélye és diplomáciai 
pozíciójal. Az időszak legjellemzőbb angol magatartása mind a sajtóban, mind pedig a 
nyomatok terén a hallgatás-érdektelenség. Csak elvétve találkozunk a Habsurg szövetség 
szükségességét hangsúlyozó írásokkal és még ritkábban ennek ábrázolásával. Ausztria csak 
a Walpole kabinet külpolitikai tehetetlenségét illusztráló nyomatok alakjai között tűnt fel, 
tartózkodóan, a szövetségesi elkötelezettség mindnen jele nélkül (2. ábra)

III. 1740-1756:
A Jenkins kapitány 1731 -ben levágott füleiért18, valójában Nagy-Britannia közép

amerikai kereskedelmi pozícióiért inult 1739-es angol-spanyol háború valamirevaló 
szövetséges nélkül hagyta Angliát a Kontinensen. Ebből a kedvezőtlen pozícióból csak a 
Walpole tehetetlenségén, illetve a VI Károly halála után Mária Teréziát cserbenhagyó II. 
György magatartásán19 felháborodó közvélemény nyomására sikerült kitörni 1742-ben. A 
brit és osztrák szempontból válságosra forduló külpolitikai helyzet hatására nem sokáig 
késlekedett a kabinet-, és paradigmaváltás. Lord John Carteret (1742-1744), majd pedig 
Henry Pelham (1745-54) kormányzatai, az angol politikai közvélemény szinte katarklikus 
ausztrofil megnyilvánulásai20 közepette 1742-45 között az angol stratégiai-taktikai arzenál 
m inden elem ét felhasználták a franciák látszólag feltartóztathatatlan  diplom áciai 
előretörésének megakadályozására illetve a Habsburgok megsegítésére21. A „magyarok 
királynője” - ez az elnevezés volt hivatott Máriái Teréziát jelölni az 1750-es évek közepéig
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- egy rövid időszakra az angol érzelmi kitörések és lovagiasság célpontja lett. A területeitől 
megfosztott uralkodónő meztelenre vetkőztetve és kiszolgáltatottan jelent meg a politikai 
nyomatokban, az Ausztriával való szövetség szükségességét pedig többször is meglepő 
módon hangsúlyozták {3-4. ábra)

A szövetségi-szerződéses viszony sajátos, jóllehet tagadhatatlanul pragmatikus, angol 
értelmezése azonban hamarosan újabb problémákat vetett fel a két hatalom viszonyában: a 
javarész t sikertelen  európai háborúba beleunt közvélem ény 1745-tel kezdődően 
szembefordult nemcsak a kormányzattal, de a szövetségesekkel is. A szárazföldi hadseregek
kel szembeni hagyományos ellenségességet kiegészítette az Anglia által fizetett kontinentális 
szubvenciók22 elutasítása, valamint a háború elhúzódása és a növekvő államadósság miatti 
felzúdulás. A sajtóban a patrióta ellenzék heves támadásokat indított melyre csak elvétve 
érkezett a kontinentális szövetségesekkel szimpatizáló válasz, a propaganda képes támogatása 
pedig teljesen eltűnt. Az 1748-as aacheni béke szinte az 1713-as szituációt idézte: Anglia és 
Franciaország a status quo ante bellum alapján kötött békét - a Habsburgok sérelmeit - 
Szilézia elvesztését, és a számukra túlzott angol igényt az Osztrák-Németalföld megvédésére
- az angol diplomácia nem  volt hajlandó orvosolni, sőt erre irányuló törekvéseiket még 
támogatni sem.

A két ország viszonya azonban mégsem romlott meg végérvényesen 1749-ben: a 
közhangulat lehiggadása után Henry Pelham fivére, Thomas Pelham-Holles, Newcastle 
hercege nagyszabású diplomáciai offenzívát indított a „nagy szövetség” és az „Old System”
III. vilmosi mítoszának23 újjáélesztésére, a whig nómenklatúra által mindig is „Old System”- 
ként emlegetett kontinentális rendszer helyreállítására. Az eszközök között szerepelt József 
koronaherceg római királlyá választásának felvetése24 és az ennek érdekében kifizetendő 
szubvenciók25 elfogadtatása a parlamenttel, valamint az Osztrák-Németalföld státuszának 
rendezését célzó tárgyalások felgyorsítása.26 Az angol-osztrák kapcsolatok e kulcsfontosságú 
szakasza (1749-53) - mely a diplomáciai iratokban sőt még a sajtóban is megkülönböztetett 
figyelmet kapott27 a nyomatok világából meglepő módon teljesen hiányzik.

Az angol kabinet és udvar pragmatizmussal keveredő mítoszteremtése önbecsapó 
megszállottságnak bizonyult: a birodalmi választási tervezet megbukott, a Habsburgok 
németalföldi birtokaikat inkább tehernek, mintsem megvédendő, stratégiailag fontos területnek 
tartották, legfőbb törekvésük pedig, amiről az angolok hallani sem akartak, Szilézia 
visszaszerzése volt. A kegyelemdöfést az angol diplomáciának az az ötlete adta, miszerint 
Poroszország bevonásával lehetett volna teljessé tenni - és valóban feléleszteni - a Franciaország 
elleni nagy európai szövetséget. Newcastle kísérlete az európai erőegyensúly egyfajta kollektív 
biztonsági rendszer segítségével történő pacifikálására legalább annyira hozzájárult az 1755- 
56-os „diplomáciai forradalomhoz”, mint Kaunitz reform(kül)politikája Ausztriában.28

IV. 1756-1792:
Az a látszólagos szükséghelyzet, melyben Anglia Poroszországgal szövetségben29 

kellett, hogy nekivágjon a hétéves háborúnak (1756-63) azonban soha nem látott sikereket 
hozott az angolok számára. Az, egyébként a whigek patrióta ágához tartozó, idősebb William 
Pitt vezette brit kabinet (1756-61) sikeresen ötvözte az angolok vallási elhivatottságát,
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gyarmati terjeszkedés iránti vágyát és a korlátozott kontinentális bevatkozás doktrínáját. 
Az angol propaganda - egyfajta pálfordulatot hajtva végre, különösen 1740-42 hangulatához 
képest - csak „protestáns hősként” ábrázolta II. Frigyest30 és kitartott a kontinentális bevatko
zás szükségessége mellett egészen 1761-ig. Ekkor azonban - az immár szinte hagyományos 
fordulattal, és III. György 1760-as trónrakerülésének egyik következményeként - a tengeren
túli sikerekkel eltelve és az ismét fenyegő nagyságúra nőtt államadósságtól megrettenve az 
új, lord Bute vezette kabinet beszüntette Poroszország pénzügyi támogatását, majd pedig 
különbékét kötött Franciaországgal (1763, Párizs).

Jóllehet a háború folyamán Anglia és a Habsburg Monarchia de jure nem állt háború
ban, a két ország útjai a francia forradalomig hátralévő időszakban elváltak. Az angoloknak 
Ausztria szövetségváltásáról alkotott képét hűen tükrözik az 1756-57-ben született nyomatok, 
melyek a nemzetközi kapcsolatok ingoványába süllyedve ábrázolják Mária Teréziát (5-6. 
ábra). E  kissé lesajnáló és legalább annyira önhitt angol attitűd a század hátralévő időszakára 
is megmaradt. Hiába kezdeményezte III. György a dicsőséges párizsi béke (1763) után, új 
alapokon, a kapcsolatok rendezését31, és hiába okozott csalódást Bécsnek a francia szövetség: 
a két nagyhatalom stratégiai elképzelései között feszülő ellentmondást nem lehetett feloldani. 
Az új angol külpolitika, mely szeretett volna kapcsolatokat a Kontinenssel - de még a 
korábbinál is kevesebb kötelezettség fejében - nem volt képes egyetlen kontinentális állam 
barátságát sem elnyerni. Európa figyelme egyébként is kelet felé fordult, és a lengyel illetve 
török eseményekbe a Szigetországnak nem  volt nagyobb beleszólása. Anglia kontinentális 
szövetségesek nélkül maradt (1762-1787) de ez most a potenciális szövetségesek bizalmának 
elvesztésén túl sokkal komolyabb következményekkel járt. XVI. Lajos és diplomáciája 
mesterien használták ki a kínálkozó alkalmat, hogy bosszút álljjanak a hétéves háború 
kudarcáért. Az amerikai kolóniák elevesztése (1783) jórészt az európai szövetségesek 
hiányának következménye volt. Az angol kontinentális rendszer helyreállítása, bár az angol 
diplomácia egyik fő célkitűzése maradt, 1787-ig, sőt 1792-ig hiú ábránd maradt. A 
közvéleményt, mely éppen ebben az időszakban alakította ki a a maga „birodalm i 
gondolatát”32, azonban kevésbé foglakoztatta e kérdés: a század közepének „természetes 
szövetségese” továbbra is inkább lebecsült és megvetett hatalomként tűnt - ritkán - fel a 
virágkorukat élő szatirikus nyomatok ábrázolásában (7. ábra)

V. 1792-1815:
A osztrákokkal való viszony helyreállítására csak azután kerülhetett sor amikor a 

francia kontinentális hegemónia - inunáron új formában - felfrissítette a két ország startégiai 
érdekközösségét. A hét Franciaország ellenes koalíció külpolitikai egyetértései és vitái 
azonban mintegy rövidítve adták vissza a 18. század eseményeit. A szükséges és segítőkész 
kontinentális szövetséges képe így keveredett a „vérszopó zsoldoséval” , a napóleoni 
önkénnyel hősiesen szembeszálló Ausztria víziója pedig a John Bulit kivéreztető telhetetlen 
szövetséges képzetével (8. ábra)33.

158



A politikai nyomatok viszonylag késői elterjedése azt jelentette, hogy készítői már 
részben korábban kialakult sztereotípiák (versek, balladák, pamfletek, újságok) alapján 
kezdték el a külföldiek megfigurázását. Ezek a politikai képek-képzetek a 17. század, illetve 
a spanyol örökösödési háború és a hannoveri trónörökösödés időszakának bel-, és külpolitikai 
törekvéseinek termékei és a 18. század nyomatkészítői ritkán tértek el tőlük. Ebből kifolyólag 
a nyomatok nem pusztán azt mutatják, mit képzeltek az angolok egyes külföldiekről, hanem 
azt is, hogyan manipulálták ezeket a képzeteket más céloktól vezérelve. Felfedik azt is, 
hogy az esetleges szimpátia ellenében hogyan alkalmazták módszereiket, melyek például 
az angolok szövetségeseinek belpolitikáját (7. ábra) támadták, vagy azt hangsúlyozták, 
hogy az angol erőforrásokat az önző és kapzsi szövetségesek hogyan apasztották el (8. 
ábra). Mind a kormányzati törekvések támogatói, mind pedig elutasítói ezeket az eszközöket 
alkalmazták, az angol közvélemény illetve az angol külpolitika pedig folyamatosan két 
szélsőség között ingadozott, attól függően, hogy a xenofóbia éle Nagy-Britannia ellenségei 
vagy éppen szövetségesei ellen irányult.

A  Habsburg M onarchia vizuális ábrázolása, de politikai megítélése is, e kettősség, 
valam int a Franciaország elleni „élet-halál” küzdelem csapdájában rekedt. Sem az angol
osztrák együttműködésnek történelmi hagyományai, sem pedig az Ausztriával szembeni 
elutasítás elemei nem voltak egyértelműek. Ennek megfelelően, mintegy a brit politikai 
közvéleményben dúló politikai viták levetítéseként, Ausztria politikai képe valamint 
allegorikus megjelenítése, nem kapott a spanyolokhoz, hollandokhoz, franciákhoz, vagy 
éppen az oroszokhoz fogható karakteres formát. Az általában a külföldieket iróniával, sőt 
nemegyszer szarkazmussal szemlélő angol közvélemény számára - de még a pragmatikus 
politikia körök - szemében is a Habsburg Monarchia olyan szárazföldi hatalomként jelent 
meg melyet alkalomadtán kitűnően lehetett mozgósítani az „ősellenség” Franciaország ellen, 
de ugyanakkor komolyabb következmények nélkül lehetett mellőzni is. A politikai 
köztudatban rögzülő „természetes szövetséges” kitétel ezen utilitarista értelmezése sikeresen 
szorította háttérbe egy katolikus ország protestáns alattvalóival szembem belpolitikáját (1702- 
1713), igazolta az alkalomadtán tekintélyes m éretű szubvenciókat (1741-49), illetve 
szolgáltatott hátteret egy fantom-külpolitika folytatásához ( 1749-56). Az osztrákok Angliától 
való „elfordulását” többnyire értetlenkedő csodálkozás, vagy éppen megvető sajnálkozás 
fogadta. Európa nagyhatalmi viszonyainak folyamatos változása az angol-osztrák viszonyt 
is mozgásban tartotta de politikai mítoszok ide, külpolitikai elszántság oda, a két ország 
kapcsolatában egyetlen dolog maradt állandó: az angol önérdek.
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1. ábra (British Museum Collection 1567): Ez az 1710 körül készült metszet egy kártyajáték részeként 
látott napvilágot — alkotója ismeretlen — mely Anglia szövetségeseinek politikáját támadta. A Német 
Császár, I. József, lova lábával tiporja alattvalói (protestáns magyarok?) szabadságjogait. Ezen 
megnyilvánulás is jól jlezi azt az ellentmondásos szituációt melybe az angol külpolitika került: Ausztria 
a spanyol örökösödési háborúban a Szigetország legfontosabb szövetségese volt, ugyanakkor azok a 
zömében protestáns magyar felkelők, akik a Rákóczi szabadságharc során a bécsi udvar ellen küzdöttek 
Franciaország pénzügyi segítségét élvezték.

160



2. ábra (ВМС 2415), 1738 november 26, készítette Charles Mosley: Az „Európai verseny” című 
sorozat második tagja Walpole tehetetlen és az angol érdekekre nézve káros külpolitikáját gúnyolja. 
A kép bal oldalán Fleury kardinális (a róka hátán, Franciaországot illusztrálva) vezeti a versenyzőket; 
őt Korzika Királya majd pedig a török elefánt és az orosz medve követi. Ausztrának (a sor végén sas 
hátán ábrázolt alak) végre — a lengyel örökösödési háború kudarca után — sikerült csatlakoznia, de 
kevés eredménnyel; a hollandok pedig — utalás a Németalföld semleges és az angolok szemében 
elfogadhatatlan beállítottságára — a verseny kezdőpontját jelző póznánál ragadtak. Mind a kép jobb 
szélén látható angol ágyú (a katonai potenciál jelképe), mind pedig az országot a kép jobboldali 
előterében ábrázoló, egy hentes által láncon tartott bulldog tehetetlenségre vannak kárhoztatva.
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3. ábra (ВМС 2515), 1742 „Vanlot”, N. Parr munkája: A „Francia pacifikáció, avagy Magyarország 
királynőjének lemeztelenítése” cimű metszeten Fleury kardinális (balról a harmadik alak) vezérletével 
az európai hatalmak megfosztják Mária Teréziát — a Medici Vénusz pózában — ruháitól (közép
európai birtokaitól). Balról jobbra: Spanyolország a királynő harisnyáját (Parma), Nápoly pedig cipőit 
(Milánó) szerezte meg. Mária Terézia balján a Bajor választó (VII. Károly császár) az alsóruhákkal 
(Csehország), Lengyelország (II. Frigyes Ákos, Szász Választó) pedig a fűzővel és kabáttal 
(Morvaország) próbál elillanni; Poroszország a köpenyét (Szilézia) kaparintotta meg, Fleury — a 
központi alak — nyers kétértelműséggel a Németalföldért, a startégiailag legfontosabb területért 
nyúl...
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4. ábra (ВМС 2610), 1744 október: A „Magyarok királynőjének köszörűköve” című szatírán Mária 
Terézia, meglehetősen szokatlan pozícióban egy falon ül, és az alatta lévő köszörűkövet „öntözi”, 
melyet szorgalmasan teker П György, a hollandus pedig a kardját élezi. A földön további pengék 
láthatók (Csehország, Szardínia, Köln, Trier, Lengyelország és Mentz (sic!) feliratokkal, utalván a 
királynő szövetségeseire). A háttérben két francia katona önkénteseket toboroz, a dobos mellett álló 
akövetkezőket mondja: „Erős vizelése minden számításunkat keresztül húzta”. A Monarchia katonai
külpolitikai fontosságát hangsúlyozandó a királynő melletti falon rövid versike olvasható:

“D ow n on her F O E S the F loud  in vengeance flies,
B u t a ll h er FRIEN D S, C onfederates a n d  Allies,

B less the k in d  Show er w hich m aks their courage rise.”

(ELLE N SÉ G E IR E  bosszúálló fo lya m  öm lik  
de m inden BARAT, partn er és szövetséges 

áldja a zuha tago t m ely bá torágukat növeli)
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5-6. ábra (ВМС 3471 és 3472), mindkettő 1756: Az első kép П. Frigyest ábrázolja, amint őrszemként 
áll egy vár kapujában; Mária Terézia hatlovas hintóját a lengyel király vezeti, a kocsi hátulján a 
francia király szolgálja az ellensúlyt. Az alábbi beszélgetés zajlik: Frigyes: H ová ha jt asszonyom ?  —  

Mária Terézia: Kérdezze a kocsisom ! —  a lengyel király: A z  ingoványba vezetem ... — F: H ajtsanak  
csak tovább akkor! Az ábrázolás, mely szimbólumrendszerével az osztrák politikai természetellenes, 
és sehová sem vezető fordulatát igyekezett kifigurázni a második metszettel ( ,A  magyar katasztrófa, 
avagy az ingovány[ba hajtás] következményei”) válik teljessé, ahol a királynő hintója már belefordult 
a mocsárba. Mária Terézia rémülten kiáltja: Segítség, gyorsan, vagy  végem ; m icso d a  kocsis!?, a 
lengyel király (aki az 1756-os „diplomáciai forradalom” egyik kieszközlője volt a háttérben) és a 
francia uralkodó pedig szörnyülködve tekintenek saját munkájuk gyümölcseire.
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7. ábra (ВМС 7180), 1787: „A keresztény amazon és bevehetetlen célpontja” című szatíra maró 
gúnnyal П. Katalint, mögötte epdig (bolondsipkában) П. Józsefet ábrázolja amint éppen harcba szállnak 
a törökkel. A francia majom, hagyományos konstantinápolyi befolyása révén, serkenti a törököket és 
gránátokat dobál, melyek a török bajonettel fallikus szimbólumot formálnak. Ez a kép alatti obszcén 
versikékei Katalin megrögzötten feslett „erényeit” támadja. A Józsefre tett utalás még mindig az — 
angolok számára — érthetetlen osztrák tehetetlenséget és határozatlanságot (t.i. az angol szövetséghez 
való vissza nem térést) ostorozza.
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8. ábra (BMC12756), 1816, G. Cruikshank munkája: „Az állam-orvosok kivéreztetik John Bulit”. A 
bécsi kongreszzus despotikus eredményein túl e rézkarc a katonai költségek és kontinentális 
szubvenciók hagyományos gyűlöletét illusztrálja. John Buliból (központi, ülő alak) még Napóleon 
legyőzése után is patakzanak a szubevnciók és a hatalmas hadseregek fenntartásához szükséges egyéb 
költségek a kapzsi szövetségesek (köztük Ausztria) számára. A kép megjelenítési eszközei a 18. századi 
politikai irodalom és nyomatok hangvételét idézik.
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Zoltán Kovács

G reat pow er politics and public opinion: the visual representation  of the H absburg  
M onarchy in 18"' century B rita in

Eastern Europe was, according to Larry Wolff, invented in a subtly self-promoting and sometimes 
overtly self-congratulatory way, whereby Western Europe also identified itself and affirmed its own 
precedence. But Western-European politicians, and public opinions, also prepared their political 
inventions, “images”, about international partners, among them the Habsburg Monarchy. The 18“'- 
century political discourse in Great Britain provides an ample example of this process of mental 
construction concerning the Habsburg’s Central-European empire, which was based on domestic 
political discourse, the self-imagination and self-justification of politicians and public opinion and 
an association of political tradition(s) and existent political tendencies, rather than being a direct 
result ot cultural-geographic influences/experience. In Britain the political images of foreign 
“bugaboos” were formulated in the press and in the course of political discourse; the most vivid 
representation of these national stereotypes, however, appeared among the political satires/cartoons 
ot the age. The visual representation of the Habsburg Monarchy is an attractive example of how 
xenophobic British public opinion looked upon a “natural ally” among political circumstances where 
only one thing remained constant: British self-interest.
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