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kisugárzása alól. Ugyanakkor Buriánra a legkevésbé sem volt jellemző valamiféle 
atavisztikus oroszellenesség, ami legtöbb honfi társáról viszont már nem volt el-
mondható. Egyik jelentésében például kimondottan elítélő megfogalmazást hasz-
nál a magyarok vak oroszellenességével kapcsolatban – igaz, a jelentés címzettje 
Kálnoky külügyminiszter volt. Oroszországról írott és a Budapesti Szemlében 
megjelent tanulmányaiban is inkább a tudós távolságtartó alaposságával elemzi a 
cári birodalom belső viszonyait, egyszerre állapítva meg az ország elmaradottságát 
és komoly jövőbeni fejlődési lehetőségeit. Amikor jelentéseiben a pánszlávizmusról 
ír, akkor sem a bizalmatlan vagy ellenséges magyar szól belőle, hiszen már az 
1850-es évek vége óta foglalkoztak a szentpétervári osztrák követek a pánszláviz-
mus irányzatával, és tették ezt nem saját elhatározásukból, hanem feletteseik kife-
jezett utasítására. Míg a magyarországi köztudatban Katkov neve kapcsolódott 
össze elsősorban a pánszlávizmussal, Burián inkább Akszakovot tartotta veszélye-
sebbnek a Monarchiára és Magyarországra nézve: előbbit simulékonyabbnak, a 
hivatalos szentpétervári politikához inkább alkalmazkodónak ítélte, míg az utóbbit 
kérlelhetetlenebbnek, saját politikai vízióihoz ragaszkodóbbnak látta. Ugyanakkor 
igyekezett minden jelentésében felhívni a fi gyelmet arra, hogy bár a pánszlávizmus 
az 1880-as évek első felében háttérbe szorult, továbbra is veszélyes lehet, ha vissza-
szerzi befolyását Szentpétervárra és a hivatalos orosz külpolitikára. És egy ilyen 
fordulatot – ismerve a változékony politikai közhangulatot – a jövőben sem tartott 
teljes mértékben kizártnak.
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István Burián’s career in Austria-Hungary’s consular service commenced right after his 
graduation from the Eastern Academy (Orientalische Akademie), when he was appointed 
trainee consul to Alexandria in 1872. After this fi rst appointment, he occupied the post 
of vice consul in Bucharest, Belgrade and Sofi a in turn. He received his fi rst consular 
assignment in 1882, when he was sent to Moscow to be in charge of the Austro-Hungarian 
consulate general for four years. This research paper is primarily concerned with the internal 
and foreign affairs of Russia in the 1880s with a particular focus on one of the infl uential 
political phenomena of the decade, Pan-Slavism. The paper provides an overview of the 
Pan-Slavic movement and its politicians in the aforementioned time span, predominantly 
based on the reports of István Burián, the Austro-Hungarian consul general in Moscow.


