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Búr Gábor 
 

George Canning, egy „körön kívülről jött” politikus   
 
Az utókor, mint Nagy-Britannia legrövidebb ideig, 1827-ben mindössze 119 na-

pig hivatalban volt miniszterelnökét tartja számon George Canning nevét, noha te-
hetsége és politikusi teljesítményei alapján egyáltalán nem az ilyen negatív töltetű 
rekordra szolgált rá. A sors fintora, hogy hivatali elődjének, kortársának és egyik 
legfőbb riválisának, Lord Liverpoolnak1, aki szinte mindenben Canning ellentétje 
volt, az Egyesült Királyság történetének leghosszabb, néhány hét híján 15 éves mi-
niszterelnökség adatott meg.2 Ennek ellenére a parlamenti viták mókamesterének 
is tartott Canning nem puszta szerénytelenségből mondhatta halálos ágyán, „rossz 
lesz nekem, de még rosszabb a királynak”3 S noha célkitűzései közül saját maga az 
idő szorításában alig valamit tudott megvalósítani, idővel szinte minden törekvését 
megvalósította a nem túlságosan hálás utókor.  

 
„A brit szenátus Cicerója” 

 
Canning életében és halála után is megnyilvánuló ellenszenvnek az alapját az 

adta, hogy „körön kívülről jött politikusnak” számított, nem a földbirtokos arisztok-
rácia valamelyik régi, tekintélyes családjából származott, sőt kifejezetten szerény 
körülmények között látta meg a világot és úgy is élt egész életében. Vagyont több 
mint három évtizedes pályafutása során nem gyűjtött, erre nem is törekedett. Ez 
komoly hátrány volt egy olyan korban, amikor egy roppant gazdag, szűk arisztokra-
ta réteg még szinte teljesen saját kezében tudta összpontosítani a politikai hatal-
mat. Ráadásul nem is angolnak, hanem írnek tartotta magát, ahogy ezt élete végén 
barátjának, a skót Walter Scottnak megvallotta. Ennek ellenére fényes pályát fu-
tott be, amelyhez legendás tettek fűződtek: párbaj, amiben megsebesült, sok 
pletykának alapot adó bizalmas viszony a wales-i hercegnőhöz, önálló verseskötet 
megjelenése, kiváló debattőri teljesítmények, amely révén kiérdemelte „a brit sze-
nátus Cicerója”4 címet. Tehetségét politikustársai is elismerték, ha sokszor nem is 
verbálisan, hanem azáltal, hogy több alkalommal is ragaszkodtak részvételéhez egy 
adott kormányban. Kívülállóként ugyanis nagyobb veszélynek tartották, mint va-
lamely poszt birtokosaként. Nem sokon múlott, hogy már 1809-ben nem ő lett a 
miniszterelnök, s akkor talán, mint jeles reformok (pl. a régóta esedékes választó-

                                         
1 Canning és Liverpool születési és halálozási dátumai egymáshoz nagyon közeliek, alig pár hónap 

az eltérés mind a két esetben. 
2 Liverpool az egész angol történelemben is dobogósnak számít miniszterelnöksége hosszát ille-

tően, csupán Robert Walpole és az ifjabb William Pitt töltöttek nála hosszabb időt e legmagasabb 
hivatalban.  

3 BIGHAM, Charles Clive: The prime ministers of Britain, 1721-1921, London, 1922. 210. 
4 STANTON, Henry B.: Sketches of Reforms and Reformers of Great Britain and Ireland, (Reprint) 

Ann Arbor, University of Michigan Library, 2005. 73. 
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jogi és a katolikus emancipáció) megvalósítójára emlékezhetnénk rá. A sors szeszé-
lye folytán azonban számos hivatala közül a külügyi tárca vezetése forrt össze leg-
inkább a nevével. Ha miniszterelnökként nem is tudott maradandót alkotni, kül-
ügyminiszterként minden kétséget kizáróan Anglia egyik legkiválóbbja volt, ráadá-
sul abban az évszázadban, amely egy Castlereagh-t és egy Palmerstont, majd egy 
Salisbury-t is adott az országnak. Számos életrajzírója közül kivétel nélkül mindenki 
az e területen nyújtott teljesítményét dicséri, egyikük szerint Canning „még Met-
ternichet is túlszárnyalta”.5  

  
Az ifjabb Pitt árnyékában 

 
George Canning 1770. április 11-én született London Marylebone negyedében.6 

Szülőháza abban az Anna királynéról elnevezett utcában állt, ahol később a híres 
romantikus festő, William Turner is élt. Apja északír protestáns családból szárma-
zott, ügyvédként és borkereskedőként próbált felemelkedni, kevés szerencsével. 
Fia születése után röviddel elhagyta családját, s éppen annak első születésnapján 
nincstelenül halt meg. Anyja, Mary Anne Costello, valószínűsíthetően ír katolikus 
családból származott, feltűnően szép nőnek tartották. Férje halála után színésznő-
ként próbált megélni, ami nem csupán nehéz feladat volt, de abban az időben 
igencsak megvetett foglalkozásnak is számított. A gyermek George Canning tehát 
sokat utazott és nélkülözött, anyja leginkább futó kalandokból tartotta el. A feltű-
nően éles eszű fiút egy londoni kereskedő nagybátyja, Stratford Canning (a későbbi 
híres diplomata apja) vette pártfogásába, az írországi Kibrahanban nevére íratott 
egy kisebb birtokot, amelynek szerény, mintegy évi 200 font jövedelme biztosítot-
ta Canning számára a megélhetést mindaddig, amíg jobban fizető kormányzati po-
zíciókba nem jutott. Nagybátyja taníttatta is, mégpedig 12 éves korától Eton elit 
középiskolájában, valamint az Oxfordi Egyetem „miniszterelnök-képző” Christ 
Church kollégiumában.7 Az egyetem elvégzése után nem engedhette meg magá-
nak az oxfordi diákok szokásos „nagy túráját” Európán keresztül, be kellett érnie 
Hollandia és Osztrák Németalföld meglátogatásával 1791 nyarán. 

Oxfordi évei alatt barátkozott össze Robert Banks Jenkinsonnal, a későbbi Lord 
Liverpool-lal, aki már tanulmányai befejezésének évében, 1790-ben parlamenti 
képviselő lett, mivel apja Rye „zseb választó-kerületének”8 egyik mandátumát biz-

                                         
5 DIXON, Peter: Canning, Politician and Statesman, London, 1976. 245. 
6 Marylebone a mai Regent's Park közelében van, amelynek középkori és kora-újkori elnevezése 

Marylebone park, először vadaspark, majd 1811-ig kaszáló, ill. tejgazdaság. 
7 A Christ Church kollégium 13 brit miniszterelnök alma matere volt, (George Grenville, Portland, 

Shelburne, Lord Grenville, Liverpool, Canning, Peel, Derby, Gladstone, Rosebery, Salisbury, Eden, Doug-
las-Home) míg a 45 többi oxfordi kollégium együtt büszkélkedhet ugyanekkora számmal, a Cambridge-i 
Egyetem pedig összesen 15 miniszterelnököt adott Nagy-Britanniának. http://www.ox.ac.uk/ 
about_the_university/ oxford_people/famous_oxonians/prime_ministers.html 

8 Az ún. „rotten”, ill. „pocket borough” tipikus példája Rye, a 18. század végén alig 2 ezer helyi la-
kosból mindössze 20 felnőtt férfi bírt választójoggal, ők viszont mindjárt két tagot is küldhettek a par-
lament alsóházába, a helyben birtokos Lamb család akaratának megfelelőt. A 18. század végén a 405 

http://www.ox.ac.uk/%20about_the_university/
http://www.ox.ac.uk/%20about_the_university/
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tosította számára. Nem lévén hasonló vagyona és befolyásos rokonai, Canning 
számára nehezebb volt a politikában érvényesülni. Az egyetem után így néhány 
évig ügyvédként dolgozott, majd az ifjabb Pitt miniszterelnök protezsáltjaként ju-
tott ő is (tory) parlamenti mandátumhoz 1793-ben a szintén zseb-, illetve „rot-
hadt” kerületnek számító Wight-szigeti Newtown-ben.9 Szűzbeszédét 1794. január 
31-én tartotta, a szárd királlyal kötött egyezmény vitájakor, amellett érvelve, hogy 
a királynak nyújtott anyagi támogatás segítheti őt a franciák elleni küzdelmében. 
Barátjától és egyetemi társától eltérően azonnal kitűnt kiváló szónoki képességei-
vel. Egyike volt az első brit politikusoknak, akik felismerték a tömegek előtt elmon-
dott beszédek fontosságát. Legfontosabb beszédei persze a Westminster falai közt 
hangzottak el. Az ifjabb Pitt egyik beszédét egyszerűen az általa életében hallott 
beszédek legjobbikának nevezte.10 A miniszterelnökkel fenntartott kapcsolatának 
bensőségességéről tanúskodik az a tény is, hogy Canning 1800-ban kötött házassá-
gakor egyik tanúja éppen Pitt volt. Házassága nem csupán boldog volt, de felesége 
100 ezer font vagyont is hozott bele, jórészt ebből fedezte az összesen 16 választá-
si kampányát és birtokot is tudott vásárolni. Az ifjú Canning orátori tehetsége 
gyors feljebbjutást biztosított számára a politikai szamárlétrán. 1795 novemberé-
ben került be először a kormányba, külügyminiszter helyettesként, s rendhagyó 
módon a parlamenti vitákban rendszerint közvetlen főnöke, Lord Grenville oldalán 
vehetett részt. 1797-98-ban az „Anti-Jacobin – Weekly Examiner” kormánypárti, 
(francia) forradalom-ellenes, szatirikus folyóiratot is szerkesztette, ahol saját versei 
és cikkei is megjelentek. Az ifjabb Pitt mellett Edmund Burke is felfigyelt rá, közeli 
barátok lettek. Canning Burke-től tanulta meg a hagyományos angol intézmények 
tiszteletét, az óvatos változtatások módszerét.  

A külügyminisztériumból 1799-ben az Indiát felügyelő hivatal élére került, majd a 
következő évben a hadsereg egyik kincstárnoka lett.

11
 1801-ben Pitt lemondott a mi-

niszterelnökségről, s noha arra biztatta pártfogoltját, hogy ő maradjon továbbra is hiva-
talban, a kormány bukásával Canning is lemondott. 1804-ig „hátsópados” képviselő 
maradt. Ez azonban nem jelentette politikai aktivitásának feladását, 1802-ben például 
nagyhatású alsóházi beszédet tartott a Spanyolországtól elhódított Trinidad ügyében, 
az ültetvényes rabszolgatartó rendszer ellen, s az azt mindenhol feleslegessé tévő mo-
dern gazdálkodási formák ottani kísérleti bevezetése mellett érvelve.12 

Teljesen az ifjabb Pitt szerencséjéhez kötve magát 1804-ben Canning újra hivatalt 
vállalt az utolsó Pitt-kormányban. Ezúttal a flotta kincstárnoki posztját kapta meg, 
ami hagyományosan az ígéretes politikai karrierek egyik előszobájának számított. 
Lojalitása teljes volt, az ír ügyek minisztériumának vezetését azért utasította vissza, 

                                                                                               
képviselő közel háromnegyedét ötszáznál kevesebb szavazó választotta. Lásd: THORNE, Roland G.: 
History of Parliament. The House of Commons 1790-1820, London, 1986. 471. 

9 Newtown-ban alig tucatnyi ház állt, a választók száma pedig szintén 20 körül mozgott.   
10

 MARSHALL, Dorothy: The Rise of George Canning, London, 1938. 189. 
11 E hivatalban olyan elődje volt, mint pl. Edmund Burke, aki 1782-ben, majd 1783-1784-ben töltöt-

te be ezt a tisztséget. 
12 HINDE, Wendy: George Canning, London, 1973. 108. 
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nehogy olyan látszat keletkezzék, hogy megzsarolta érte a kormányfőt. Pitt 1806-ban 
bekövetkezett halála után az új miniszterelnök, Lord Grenville igényt tartott volna 
Canning szolgálataira, de ő és a jövő emberét benne látó követőinek tábora vissza-
utasította az „összes tehetség kormányában”13 való részvételt. Az idő őt igazolta, 
minden tehetsége ellenére a kormány alig egy év után megbukott, az akkor már idős 
és beteges Portland hercege, Canning sógora kapott újra miniszterelnöki megbíza-
tást. Az akkor már tekintélyes politikusnak számító Canning a megalakuló kormány-
ban a külügyi tárcát kapta. Ő volt a kormány egyetlen nem arisztokrata tagja.  

A napóleoni háborúk időszakában a diplomácia szerepe különösen megnőtt 
Anglia számára. Az új külügyminiszter legelső teendője egy invázió meghiúsítása 
volt a szigetország ellen. Poroszország térdre kényszerítése, majd Oroszország szö-
vetségessé válása Tilsit után újra felcsillantotta Napóleon számára a reményt, hogy 
csapataival átkelhet a csatornán Angliába. Ehhez a dán-norvég flotta is asszisztált 
volna. Megszabadulva az orosz fenyegetéstől Franciaország nekiláthatott Dánia 
szövetségbe kényszerítéséhez. Canning ugyancsak hasonló módszerrel akarta a 
dánokat rábírni arra, hogy inkább Angliával kössenek szövetséget, flottájukat pedig 
a háború idejére adják át a briteknek. Cserébe anyagi támogatást ígért a kis ország 
hadserege számára. Dánia csak a rossz és a még rosszabb közül választhatott, azaz 
a brit Szkülla és a francia Kharübdisz között.14 A döntés nem az angoloknak kedve-
zett, akik 1807 augusztusában hozzáláttak Koppenhága második bombázásának.15 
Arthur Wellesley, a későbbi Wellington herceg (1813-tól) vezetésével 17 ezer brit 
katona szállt partra és fogta ostromgyűrűbe a várost. Szeptember elejére az épüle-
tek harmada eltűnt a föld színéről, több ezer ember halt meg. A dánok kénytelenek 
voltak megadni magukat, az angolok szeptember végén hazatértek, együtt a bom-
bázást túlélt ellenséges hajókkal. Canning számára az angol-dán háború (hivatalo-
san csak 1814-ben ért véget) nagy politikai sikert hozott, noha végül is tévesnek 
bizonyult a háborút kiváltó információ, miszerint Tilsitben I. Sándor Napóleonnak 
adta Dániát. Oroszország alig pár hónappal Koppenhága bombázása után hadat 
üzent ugyan Angliának, a külügyminiszter azonban ezt Tilsit egyenes következmé-
nyének állíthatta be. A következő év elején az angol alsóházban az ellenzék vizsgá-
latot kezdeményezett az ügyben, de Canning olyan brilliánsan érvelt igaza mellett, 
hogy a parlamenti szavazást fölényesen megnyerte. A kortársak szemében sikerült 
elhárítani egy Angliára leselkedő komoly veszélyt. Az utókor pedig úgy őt tartja 
számon, mint a történelem egyik első preventív háborújának értelmi szerzőjét. 
Még az első világháború kezdetén is születtek tervek angol részről az északi-tengeri 

                                         
13 A „Ministry of All the Talents” korabeli elnevezés, Lord Grenville maga hangoztatta, hogy 

koalíciós kormányába a legtehetségesebb és legjellemesebb férfiakat hívja csak meg. Ennek ell e-
nére már a kortársak is leginkább gúnyolódva  emlegették. Lásd: HARVEY, A. D.: The Ministry of All 
the Talents: The Whigs in Office, February 1806 to March 1807, The Historical Journal. Vol. 15, No 
4, Dec., 1972. 619-648. 

14
 BARTON, Hildor Arnold: Scandinavia in the Revolutionary era, 1760-1815, Minneapolis, 

1986. 276. 
15 Az első koppenhágai ütközetre 1801-ben került sor, hőse Horatio Nelson volt, aki felettese pa-

rancsa ellenére megsemmisítő csapást mért a dán-norvég hajóhadra. 
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német kikötővárosok „megkoppenhágázásáról”, bár a végső cél persze egy 
Trafalgár-jellegű győzelem kivívása lett volna. 
 

Canning és Castlereagh   
 

Kevésbé volt sikeres a külügyminiszter az Ibériai-félszigeten. Mivel Napóleon 
újabb hódításai azzal a veszéllyel jártak, hogy Trafalgár után alig három évvel a 
spanyol és portugál flotta is segédkezhet a szigetország megtámadásában, 1808-
ban itt is angol csapatok jelentek meg. Canning az alsóházban így magyarázta az 
ezzel kapcsolatos döntését: „Minden ország, amely szembeszáll Európa leigázójá-
val, a közös ellenséggel, azon nyomban lényeges szövetségesünkké válik. Még ha 
maga a főinkvizítor is vezetné a spanyol haderőt, akkor is segítséget nyújtanánk 
neki.”16 Ezzel megkezdődött az ún. félszigeti háború, amely nagyon jelentős mér-
tékben hozzájárult Napóleon 1814-es bukásához. Arthur Wellesley ezúttal is indu-
lási parancsot kapott, seregével Portugáliában szállt partra, s már néhány nappal 
később, 1808. augusztus 21-én Vimiero mellett első győzelmét aratta Junot francia 
tábornok csapatai fölött. A csata után egy nappal megérkezett Gibraltár kormány-
zója, Dalrymple tábornok, aki rangidősként leállította a Wellesly által megindított 
támadást Lisszabon ellen. A sikeres bekerítő hadművelet végrehajtása helyett a 
puskaport alig szagolt idős katona megegyezést kötött Cintrában a franciákkal au-
gusztus 30-án. Ennek alapján a brit flotta a francia csapatokat (több, mint 20 ezer 
katonát) teljes fegyverzettel és málhával (ami elsősorban a Portugáliában összera-
bolt javakból állt) Rochefort kikötőjébe szállította.  

Canning tiltakozásként az általa szégyenletesnek tartott megállapodás ellen, 
részt sem vett annak a kabinet általi ratifikációjában. Hosszú hónapok munkájába 
tellett, hogy Canning közbenjárására Arthur Wellesly-t végre ténylegesen is a fél-
szigeti háború angol parancsnokának nevezzék ki. A háború hamarosan Portugáli-
ából Spanyolország területére tevődött át. Az akkori brit hadügyminiszter, Robert 
Stewart, Viscount Castlereagh17 úgy küldött csapatokat Cadizba, hogy arról 
Canning csak utólag értesült. Ennek azért volt jelentősége, mivel a Napóleonnal 
szembeni spanyol ellenállás szervezője, a junta nem szívesen látott idegen csapa-
tokat az ország kulcsfontosságú pontjain. A brit külügyminiszter sok más kérdés-
ben is (pl. az általa Portugáliába ígért csapatok Hollandiába rendelése Castlereagh 
utasítására) szembekerült a hadügyminiszterrel. Az ún. Walcheren-expedíció ku-
darca18 Canningot arra sarkallta, hogy Portland hercegét választás elé állítsa, a mi-
niszterelnök vagy őt, vagy Castlereagh-t meneszti. Utóbbi esetre megvolt a saját 

                                         
16

 TEMPERLEY, H. W. V.: The Life of Canning. London, 1905. 85.  
17 Castlereagh a viscount, azaz vikomt rangot viselte ekkoriban, ami a bárói és a grófi rang között ál-

ló rang, „algróf”, 1821-től Lord Castlereagh. 
18

 A Castlereagh által a hollandiai Walcherenbe küldött csapatok körében a betegség, főleg az ún. 
Walcheren-láz, lehetetlenné tette a fő hadicél, Antwerpen elfoglalását. Napóleon Wagramnál aratott 
győzelme ráadásul már az expedíciós hadtest megérkezése előtt meghiúsította a másik célkitűzést, 
Ausztria tehermentesítését az 5. koalícióban.  
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jelöltje, Wellesley, akit korábban Dél-Amerikába is el akart küldeni, hogy ott segít-
se Francisco de Miranda szabadságharcát Spanyolország ellen, s akit 1809 májusá-
ban másodszor is az Ibériai-félszigetre kellett vezényelni, amikor a franciák másod-
szorra is megpróbálkoztak Portugália elfoglalásával.  

Portland olyan feltétellel ígérte meg Castlereagh menesztését, hogy az érintett 
ne tudjon róla egészen annak bejelentéséig. Azonban 1809. szeptember 6-án a be-
teg miniszterelnök váratlanul benyújtotta lemondását.

19
 Canning lépéskényszerbe 

került. Még ugyanaznap megerősítette követelését vetélytársával kapcsolatosan, a 
másnapi fontos kabinetülésre azonban nem ment el. Castlereagh csak ekkor szem-
besült az ellene irányuló intrikával, s annyira zokon vette azt, hogy párbajra hívta ki 
a külügyminisztert.20 Canning teljesen tapasztalatlan volt az ilyen ügyekben, addigi 
életében még fegyver sem volt a kezében, de vállalta a párbajt, amit pisztollyal vív-
tak. 1809. szeptember 21-én ő lőtt először és elvétette. Castlereagh viszont híre-
sen jól lőtt, eltalálta őt, a combján sebesült meg. A párbajnak fölöttébb nagy vissz-
hangja lett, a többi kormánytagot, sőt a közvéleményt is megbotránkoztatta. Ok-
tóber 21-én Canning lemondani kényszerült miniszterségéről.21 De nem csupán a 
külügyek irányításáról kellett megválnia. Ekkorra már kialakult saját politikai tábo-
ra, nem csupán az elhunyt Pitt követőit, a „pittitákat” fogta össze, hanem kialakult 
körülötte a „canningiták” már nem jelentéktelen csoportja. Szinte természetes lett 
volna, hogy az uralkodó, III. György őt bízza meg az új kormány megalakításával. A 
király fogadta is, de az ezután szokásos felkérés elmaradt. A történészek máig ta-
lálgatnak az okokat illetően. Lehet, hogy a párbaj volt a hibás, lehet, hogy III. 
György roppant erős katolikus-ellenessége,22 lehet, hogy egyszerűen nem kívánta 
egy színésznő fiát őfelsége miniszterelnökének megtenni. Helyette Spencer 
Perceval alakíthatott kormányt. 

Canning annyira megsértődött, hogy még magas posztért sem volt hajlandó a 
kabinet tagja lenni. 1812-ben Percevallal merénylő végzett.23 Az ekkor kiírt válasz-
tásokon Canning Liverpoolban mérette meg magát. Ez már nem „zsebkerület” volt, 
a gyorsan növekvő ipari városban a politikus egyéni kvalitásai számítottak. Meg 
persze a pénz, Canning mögött néhány gazdag helyi polgár állt, például a később 
oly fényes karriert befutó William Gladstone apja.24 Ellenfele a whigek legjobb szó-
nokának számított, Canning mégis győzni tudott ebben a fontos választókerület-
ben, amelyet azután egészen 1823-ig képviselt a parlamentben. Az új kormányt 
régi barátja, Lord Liverpool alakíthatta meg. Canning nem vállalt benne szerepet, 
noha ismét a külügyeket kaphatta volna. Ő azonban az alsóház vezetésére is vá-
gyott és továbbra sem kívánt Castlereagh-vel egy kormányban szolgálni. Az ún. 

                                         
19 Portland alig két hónapon belül, 1809. október 30-án meg is halt.  
20

 ECCLESHALL, Robert – Walker, Graham (eds.): Bibliographical Dictionary of British Prime 
Ministers London, 1998. 84. 

21 HERTSLET, Edward: Recollections of the old Foreign Office, London, 1901. 261. 
22

 Canning a katolikus emancipáció híve volt, hiszen az angol politikusok java részétől eltérően tisz-
tában volt az írországi helyzettel. 

23 Perceval volt az egyetlen brit miniszterelnök, aki ilyen halált halt. 
24 Maga William Gladstone minössze három évvel azelőtt, 1809-ben született. 
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„ultrák”, a katolikus emancipáció legádázabb ellenfelei sem látták volna szívesen 
őt a kabinetben, mert következetesen képviselte egész életében azt az álláspontot, 
hogy az 1801-es unió fenntartásához jelentős kompromisszumokra van szükség. 
1814-ben viszont elfogadta a követi megbízatást Lisszabonba, ahol közel két évig 
képviselte hazáját. Lord Liverpool többedszerre ajánlott fel bársonyszéket neki, 
míg végül 1816-ban elfogadta a Kelet-India Társaságot felügyelő bizottság25 elnöki 
tisztét. Ez volt a legmagasabb poszt Angliában, amely a britek indiai uralmát ellen-
őrizte, súlya akkora volt, hogy rendszerint a szűkebb kabinetbéli tagsággal is járt. 
Canning megbékélni látszott sorsával, de 1820-ban váratlanul mégis lemondott 
még e zsírosnak nevezhető állásról is, tiltakozva az addigi régensherceg, immár az 
új király, IV. György felesége ellen indított eljárás miatt.26  
 

Canning és Metternich 
 

Csak 1822-ben döntött úgy, hogy visszatér a kormányba. Anyagi körülményei-
nek rendezése miatt is az évi 25 ezer font jövedelmet biztosító indiai főkormányzó-
ságot vállalta el. A portugál követség után ez már a második politikai emigráció lett 
volna Canning életében. Az indiai útra azonban nem került sor, míg a dezignált fő-
kormányzó az őt Keletre szállító hajóra várt, addig a dolgok gyökeres fordulatot 
vettek. Castlereagh (1821-től Lord Londonderry) váratlan halála27 miatt megürese-
dett a külügyminiszteri szék. Liverpool számára nem volt könnyű Canning behozá-
sa, mivel az ultrák, immár Wellington herceg vezetésével, továbbra is ellenezték 
személyét, akárcsak a király a két évvel korábbi Caroline-ügyben tanúsított maga-
tartása miatt. A kinevezés ügyét sürgetővé tette, hogy küszöbön állott a veronai 
kongresszus.28 Most végre megkapta a tory frakció vezetését is az alsóházban, amit 
korábban hiába próbált elvenni Castlereagh-től. Feladata, de befolyása is rendkívül 
megnőtt. A kormányfővel kezdettől fogva harmonikus volt a viszonya, külügymi-
nisztersége folyamán mindvégig Lord Liverpool teljes támogatását élvezte. A kor-
mány 1823-ban történt átalakítása során sikerült fontos szövetségeseit kulcspozí-
ciókba juttatni.29 Pályafutása során többször is panaszkodott arra, hogy háta mö-
gött összeesküvést szőnek megbuktatására, de arra mindig nagy hangsúlyt fekte-
tett, hogy a miniszterelnök személyét megóvja az intrikáktól. Sokkal kevésbé volt 
elnéző az osztrák kancellárral, Metternichhel szemben, akit fő politikai ellenlába-

                                         
25 President of the Board of Control 
26 Az ún. Caroline-ügy éppen a koronázás miatt vált sürgetően aktuálissá. Canning rendszeresen lá-

togatta a walesi hercegnőt, aki házassága kezdetétől külön élt a trónörököstől. 
27 A külügyminiszter egy tollkéssel követett el öngyilkosságot 1822. augusztus 12-én, miután fele-

sége és orvosa minden más vágóeszközt eltávolítottak környezetéből. Öngyilkossága előtt négy nappal 
a királynál járt, ahol feltűnően zavartan viselkedett, arra panaszkodott, hogy homoszexualitással vádol-
ják és ennek okán próbálják zsarolni. Egyes radikálisok gyanúsnak találták az öngyilkosságot és vizsgála-
tot követeltek. 

28 A Szent Szövetség utolsó kongresszusát 1822. októberében tartották, Angliát Wellington képvi-
selte. 

29 A pénzügyi és a kereskedelmi tárcákról van szó. 
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sának tekintett. Őt egyszerűen „a kontinens, talán az egész világ legnagyobb gaz-
embere és hazudozója”-ként aposztrofálta.30 Nem kevesebbel vádolta, mint azzal, 
hogy a londoni osztrák és orosz követségen keresztül próbálkozott megbuktatni őt. 
Ellenszenve Metternich iránt egy szempontból mindenképpen érthető, két teljesen 
más világot képviseltek a korabeli Európában, s mindketten a maguk világának ve-
zéregyéniségének számítottak. 

Hivatalba lépése olyan váratlanul történt, hogy nem volt ideje utasítások összeállí-
tására sem a Nagy-Britanniát Veronában képviselő Wellington herceg számára. Így 
utóbbi a még Castlereagh-től kapott irányelvekkel kelt útnak. Ezek az irányelvek azon-
ban egyáltalán nem álltak távol Canning törekvéseitől: megakadályozni, hogy a keleti 
hatalmak, Ausztria, Poroszország és Oroszország felhatalmazást szerezzenek maguknak 
a nemzeti, liberális mozgalmak eltiprására. Anglia elsősorban a „török kérdés”, azaz a 
görög szabadságharc miatt küldött képviselőt, mivel a görögök harcoló félként való el-
ismerése mellett állt. Ezek felül Veronában főként Spanyolország és Portugália kérdése 
volt napirenden, s az angol álláspont az önrendelkezés elvén állott. Metternich az orosz 
cárt, I. Sándort is maga mögött tudhatta, amikor intervenciót sürgetett az ottani al-
kotmányos mozgalmak leverésére. Csupán két hatalom jöhetett szóba egy ilyen inter-
venció kivitelezésére az Ibériai-félszigeten: Oroszország és Franciaország. Az oroszok-
nak végig kellett volna masírozniuk Európán, ezt azonban még legközelebbi szövetsé-
geseik sem szerették volna, így ebből a szempontból könnyebb volt Canning számára 
Anglia érdekeit érvényesíteni. A veronai kongresszus végső soron eredménytelenül fe-
jeződött be, de felhatalmazta Franciaországot az intervencióra Spanyolországban. Ang-
lia képviselője tartózkodott a szavazásnál.  

Canning elsődleges célja éppen az invázió elkerülése volt, de nem koronázta siker 
ez irányú erőfeszítéseit. Nem csupán a franciák térnyerésétől tartott, de esetleges ve-
reségük esetén a Bourbonok franciaországi uralmának destabilizációjától, tehát egy 
újabb párizsi forradalomtól is.31 E félelmei azonban alaptalannak bizonyultak. Diplomá-
ciailag mindent megtett, hogy rábírja a köztársaságiakat olyan kompromisszumokra, 
amelyek az inváziót okafogyottá tehették volna. A spanyolok ismét angol segítségben 
reménykedtek, de nem voltak hajlandóak még az 1812-es alkotmány megváltoztatásá-
ra sem, hiába tanácsolta ezt Canning.32 Végül kitört a háború, de nem lett elhúzódó 
konfliktus belőle. Magára a hadjáratra 1823 áprilisától került sor, a francia csapatok 
gyorsan bevették Madridot, majd augusztusában a trocaderói ütközet megnyerése 
után a forradalmárok végső menedékének számító Cadiz városát ostromolták meg.33 A 
győzelem VII. Ferdinánd spanyol király uralmának restaurációját jelentette, véres le-
számolásokkal, amit a francia csapatok tétlenül szemléltek.  

                                         
30

 STAPLETON, Edward J. (ed.): Some Official Correspondence of George Canning, London, 1887. 259. 
31 A franciák spanyolországi intervenciója esetében Canning az otthoni ultrák, így Wellington herceg 

(a spanyolok szemében nemzeti hős) feltétlen támogatására is számíthatott. 
32

 BAGOT, Josceline (ed.): George Canning and His Friends, London, 1909. 183. 
33 Párizsban a Place du Trocadéro, a mai Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre ennek a csatának 

az emlékét őrzi, a Bourbon restauráció idején katonai parádék helyszíne volt, 1826-ban X. Károly által 
éppen e győzelem emlékére tartatott itt díszszemlét.   



 
 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó 
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 

 
91 

A veronai volt az utolsó a bécsivel kezdődő kongresszusok sorában, s bár nem  
hozott sikert Canning számára, képes volt a megfelelő tanulságok levonására. Ez 
mindenek előtt az európai pentokrácia, a kor öt meghatározó nagyhatalmának 
együttműködését érintette, de számos más területen is megnyilvánult. Noha nem 
volt ott Veronában, az Egyesült Államok érdekei egy elhúzódó félszigeti háború 
mellett szóltak, a brit érdekekkel tökéletesen ellentétben.34 Ezek az érdekek azon-
ban tökéletes összhangba kerültek a gyatrán felszerelt és gyengén vezetett francia 
seregek váratlanul gyors spanyolországi sikere után. Félő volt, hogy a Szent Szövet-
ség következő lépése a latin-amerikai gyarmatok visszaadása lesz Spanyolország-
nak. Híresztelések kaptak szárnyra, hogy a négy kontinentális hatalom Anglia me l-
lőzésével újabb kongresszusra készül ebben az ügyben, valamint arról, hogy rövi-
desen francia flotta indul spanyol csapatokkal fedélzetén az Újvilágba.  

Ebben a helyzetben Canning tárgyalni hívta a francia nagykövetet, Polignac 
herceget. Az ún. Polignac-memorandumban a két ország egyetértett azzal, hogy a 
spanyol gyarmatok nem kényszeríthetőek vissza egykori státuszukba. Polignac nem 
volt hajlandó semmilyen kötelező határozat aláírására, de a brit álláspont határo-
zott formát öltött, szó sem lehet francia intervencióról, még kevésbé Kuba meg-
szerzéséről Franciaország által, a spanyoloknak nyújtott segítség fejében. Ennek 
alapján Canning javasolta néhány ország (Mexikó, Kolumbia, La-Plata) elismerését, 
a többi országgal pedig kereskedelmi megállapodások megkötését. Canning volt 
az, aki az európai politikusok közül elsőnek vetette fel az Egyesült Államok meghí-
vásának szükségességét mindazokra a tárgyalásokra, amelyek az amerikai konti-
nens sorsát befolyásolhatták.35 Ezen felül a londoni amerikai követ, Richard Rush36 
számára egy szövetségesi viszonyt megteremtő szerződés aláírását javasolta, 
amely a két ország együttes fellépését helyezte volna kilátásba a Szent Szövetség 
latin-amerikai beavatkozása esetére, illetve az összes új állam hivatalos elismeré-
sét is kilátásba helyezte volna.37 Canning és Rush meg is állapodtak az együttmű-
ködésről, de az amerikai diplomatának nem volt felhatalmazása az öt fő pontban 
megfogalmazott szerződés aláírására.  

A tervezet így Washingtonba került Monroe elnök hivatalába, ahol a korábbi 
elnökök, Jefferson és Madison véleményét is kikérték. John Quincy Adams kül-
ügyminiszter volt leginkább angol kollégája javaslata ellen, nem kívánta a brit csa-

                                         
34 Egy komoly háború Spanyolországban lehetetlenné tette volna a spanyolok további hadviselését 

a tőlük elszakadt amerikai gyarmataikon. 
35 Ez nem egészen önzetlen felvetés volt, megszűntethette volna Nagy-Britannia diplomáciai elszi-

geteltségét a kontinentális hatalmakkal szemben. 
36 Richard Rush Madison elnöksége alatt igazságügy-miniszter (Attorney General) volt, 1817-ben az 

akkori londoni amerikai követ, John Quincy Adams külügyminiszteri kinevezése után annak Washing-
tonba érkezéséig ideiglenesen az ő posztját is vitte, majd őt váltotta a londoni misszió vezetői székében. 
Nevét a Rush-Bagot egyezmény őrzi, amelyet 1817-ben ügyvivő külügyminiszterként az angol követtel 
írt alá a Nagy-tavak vidékének demilitarizálásáról. 

37
 Canning a diplomáciai elismeréssel többször is fenyegette Spanyolországot, mielőtt a tényleges 

lépésre sor került volna. Ebben a miniszterelnök teljes mértékben támogatta, míg az ultrák támadták 
amiatt, hogy egykori gyarmatokat akar független országokként elismerni. A brit kormány latin-amerikai 
politikája ezért sokáig a semlegesség volt.  
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tahajó után kötni Amerika csónakját, s ezzel az érveléssel sikerült meggyőznie a 
többieket.38 Így Canning meglepetten értesült arról, hogy Monroe elnök közös nyi-
latkozat helyett 1823. december 2-i kongresszusi üzenetében Anglia nélkül, önál-
lóan lépve megfogalmazta a róla elnevezett ún. Monroe-elvet.39 Canning javaslata 
tehát az amerikai elképzelésbe épült be és így került meghirdetésre. Látszólag dip-
lomáciai vereség volt, valójában Canning elképzelései váltak valóra. A Polignac-
memorandum tartalmáról is csak két héttel a Monroe-elv meghirdetése után in-
formálta Rush követet.40 Valójában Canning fogta le a kezét az európai kontinentá-
lis hatalmaknak a nyugati féltekén. Ugyanígy a brit flotta garantálta a latin-
amerikai új államok függetlenségét azáltal, hogy mindenféle expedíciós hadsereg 
átkelése az Atlanti-óceánon lehetetlen lett volna ellenében. Ahogy Canning vissza-
húzódása az európai ügyekben való közvetlen részvételtől Metternichet Oroszor-
szághoz közelítette, az Egyesült Államok esetében politikájának következménye 
távlatosan a mind szorosabb együttműködés lett.41 Canning maga erről a követke-
zőket írta a washingtoni brit követnek: „Jenki partnereink ultra-liberalizmusa és Aix 
la Chapelle-i szövetségeseink ultra-despotizmusa pontosan azt az egyensúlyt adja 
meg a számomra, amelyre szükségem van.”42 A brit külügyminisztert tehát nem 
játszotta ki az amerikai külpolitika, sokkal inkább az ő kottája szerint játszott. Nem 
véletlen, hogy a mai amerikai-brit különleges kapcsolatok atyjának sokan éppen 
ezért George Canning személyét tartják. 
 

A görög szabadságharc 
 
„Bármilyen szorosan kötődünk is az európai rendszerhez, ebből nem következik, 

hogy minden adandó alkalommal izgága és minden lében kanál módon bele kelle-
ne keverednünk a minket körülvevő államok ügyeibe.” – hangsúlyozta Canning egy 
1823. október 28-án Plymouth-ban tartott beszédében.43 Ez a külpolitikai krédó 
sehol sem érvényesült jobban, mint a szabadságharcát vívó Görögország irányá-
ban. A külügyminiszter már elődjétől örökölte a görög ügyet, hiszen a felkelés még 
1821-ben, Castlereagh hivatali idejében kezdődött. Canning „szavakban és tettek-
ben semleges” külpolitikája azonban nem érvényesülhetett. A Jón-szigetek 1814-
óta brit fennhatóság alatt álltak, Görögország tehát igen közeli szomszédja volt 
Nagy-Britanniának.44 A szigetek lakói közül sokan kapcsolódtak be a szárazföldön 
folyó törökellenes harcokba, az anarchikus állapotok közepette az angol hajókat 

                                         
38 CAPET, Antoine - SY-WONYU, Aissatou (eds .): The „Special Relationship”, Rouen, 2003. 7. 
39 A Monroe-elv magyar fordítását lásd: DIÓSZEGI István: Egyetemes Történeti Szöveggyűjtemény 

1789-1914. Budapest, 2001. 613-614. 
40

 JONES, Howard: Crucible of power: a history of American foreign relations to 1913, Wilmington, 
2002. 109. 

41 Kissinger, Henry: Diplomácia, Budapest, 1996. 155. 
42

 BAGOT (1909): 217. 
43 Idézi: KISSINGER (1996): 87. 
44 A Jón-szigetek 1797-ig velencei, majd 1800-ig francia, 1807-ig orosz-török, s végül 1814-ig újra 

francia uralom alatt álltak.  
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gyakorta kerítették hatalmukba helyi kalózok. Az anyaországiak közül is sokan 
szimpatizáltak a görög üggyel, pénzt gyűjtöttek számukra, önkénteseket toboroz-
tak, tanácsadókat kívántak a helyszínre küldeni.  

Canning hivatali ideje kezdetén megtiltotta az önkéntesek Görögországba uta-
zását, de főképp az angol hajózás biztonságát szem előtt tartva hajlandó volt a gö-
rögöket harcoló félnek elismerni. A semlegesség azonban sehol Európában nem 
volt sokáig tartható. A Szent Szövetség számára a görög szabadságharcosok törvé-
nyes uralkodójuk ellen lázadók voltak, de hamar kiderült, hogy sikertelen minden 
propaganda, amely a jakobinusok bélyegét próbálja a görögökre rásütni. A törökök 
is mindent elkövettek, hogy az európaiak szimpátiája a másik fél felé forduljon, 
barbár, népirtással felérő akcióik eredményeképpen Európa-szerte filhellén társa-
ságok alakultak, a görögöket a közvélemény mint a keleti, iszlám despotizmus elle-
ni keresztény ellenállás hőseit ünnepelték. Sokan mentek a tiltások ellenére mégis 
harcolni, mint a romantikus költő Lord Byron, aki életét is vesztette Görögország-
ban. Leszerelt katonatisztek képezték ki a görög fegyvereseket. 

Metternich politikája az Ottomán Birodalom fenntartásán nyugodott, ellenkező 
esetben Oroszország töltötte volna ki a keletkező űrt. Ausztria számára a görög 
szabadságharc a bécsi kongresszuson létrejött hatalmi rendezés elleni fenyegetést 
jelentett. Metternich nyomására a görögök képviselőit be sem engedték a veronai 
kongresszusra. Oroszország más helyzetben volt. Metternich és Castlereagh min-
dent megtettek, hogy a szabadságharc kitörése után a cár ne adjon segítséget a 
vallási testvériségüket hangsúlyozó görögöknek. Az angol álláspont egyértelműen 
a status quo megőrzésére irányult, elkerülendő Konstantinápoly és a szorosok 
esetleges orosz kézbe kerülését. Canning először Latin-Amerika mintájára kezelte 
az ügyet. Külügyminisztersége alatt mindvégig kitartott amellett, hogy megakadá-
lyozza az oroszok térnyerését a régióban. Úgy gondolta, hogy ez egyedül Anglián 
múlik, a poroszok és a franciák nem igazán érdekeltek, Metternichet pedig köti a 
barátság a cárhoz. Anglia a spanyol ügyek miatt is diplomáciailag egyedül állt a 
pentokrácia rendszerében. I. Sándor halálával az orosz politika megváltozott, egy 
orosz-török háború veszélyes közelségbe került. A törökök az egyiptomi hadsereg 
behívásával éppen felülkerekedni látszottak, a felperzselt föld taktikával etnikai 
tisztogatást hajtottak végre az országban, a kiirtott, vagy áttelepített görögök he-
lyére muszlin arabokat szándékoztak betelepíteni. A megváltozott körülmények a 
brit külügyminisztert is politikájának megváltoztatására kényszerítették. 1826-ban 
Wellington herceg Szent Pétervárra utazott I. Miklós koronázására. Sikerült megál-
lapodnia arról, hogy a törököket a görög autonómia elismerésére kényszerítik. A 
törökök mereven elutasították ezt, Metternich pedig saját magát lavírozta elszige-
teltségbe. Az addig a brit állásponttal szemben ellenséges franciák viszont beadták 
a derekukat, Canning még Párizsba is elutazott, hogy megállapodjon velük, s a kö-
vetkező évben, 1827. július 6-án Anglia, Franciaország és Oroszország aláírták a 
londoni szerződést, amely a háború egy hónapon belüli befejezését, Görögország 
tényleges (ha nem is formális) függetlenségét irányozta elő. A három hatalom flot-
taegységeket rendelt a görög partokhoz megakadályozandó az Egyiptomból kül-
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dött erősítések beérkezését. Canning ekkor már miniszterelnök volt, s alig néhány 
héttel a szerződés után maghalt. 1827. október 20-án a navarinói csatában a há-
rom hatalom egyesült flottája megsemmisítette a török hajóhadat. Ez megnyitotta 
az utat Canning elképzeléseinek legalább részbeni valóra váltásához, de legfőbb 
törekvése, az orosz-török háború elkerülése nem valósult meg. E sikertelenség el-
lenére a liberális Európa a görög ügy egyik bajnokaként ünnepelte.  
 

A legrövidebb miniszterelnöki megbízás   
 
Lord Liverpool egészsége 1826 végén gyorsan romlani kezdett, s 1827. február 

17-én agyvérzést szenvedett. Természetes volt, hogy legfontosabb politikai szövet-
ségese, Georg Canning kövesse őt a miniszterelnöki székben. A dolog mégsem bi-
zonyult ilyen egyszerűnek. A katolikus emancipáció ügye miatti sok huzavona 
után45 csak április 10-én kapta meg az addigi külügyminiszter a felkérést IV. György 
királytól új kabinet megalakítására. Az addigi kormány hét tagja tiltakozásul szemé-
lye ellen azonnal lemondott.46 Tárgyalásokat kellett kezdenie Lord Lansdown-nal, a 
whigek vezetőjével, hogy koalíciós kormányt alakíthasson, amelyben Lansdown 
mellet Devonshire hercege is részt vett a whigek oldaláról. 

Canning miniszterelnöki tervei között a katolikusok ügyének rendezése mellet a 
parlament reformja is szerepelt, de a külügyminiszterként oly sikeres politikusnak 
nem adatott meg, hogy miniszterelnökként is hasonló hírnévre tegyen szert. Még 
1827 februárjában a Yorki herceg temetésén megfázott, s a betegségből többé 
nem is gyógyult ki. 1827. augusztus 8-án, 58. életévében elhunyt.47 A Westminster-
apátságban temették el, nem messze egykori mentora, az ifjabb Pitt mellé. 

                                         
45

 Wellington és Robert Peel neve is komolyan szóba került Lord Liverpool utódjaként. 
46 Wellington, Peel, Westmorland, Bexley, Melville, Eldon és Bathurst. 
47 Ugyanabban a szobában halt meg a londoni Chiswick House-ban, ahol 1806-ban Charles James 

Fox, az ifjabb Pitt legfőbb ellenlábasa is.  


