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A Török Birodalom 19. századi történetével kevés szakirodalom foglalkozik 
magyar nyelven, ezek többsége is főként a keleti kérdésen keresztül vizsgálja.  
Jelen tanulmány célja, hogy egy sajátságos nézőpontból, az angol parlamenti 
vitákon keresztül mutassa be a Török Birodalom válságát 1820 és 1830 között. 
A viták a közvélemény és a politika kevert színterét adják, ahol a kérdéssel 
kapcsolatos minden nézőpont megjelenik olyan sajátos esszenciában, amely 
máshol nem található meg. Számos olyan momentumra világítanak rá, 
amelyeket pusztán az események vizsgálatával nem lehetne rekonstruálni. 
Lehetséges megoldási javaslatok, összefüggések és magyarázatok jelennek meg, 
a háttérben a török és angol kapcsolatokkal, valamint Görögország létrejöttével. 

A Török Birodalomra vonatkozó viták három fő kérdéskör köré 
szerveződnek. Ezek: a görög felkelés eseményei; a nagyhatalmak, Ausztria, 
Franciaország és az Orosz Birodalom hozzáállása illetve szerepvállalása; végül a 
leghangsúlyosabban Nagy Britannia szerepe. Természetesen a parlamentben 
ezek a kérdéscsoportok nem különülnek el, s ezeket is átszövik Anglia gazdasági 
érdekei és a politikát irányító elvek. A Török Birodalommal kapcsolatos legtöbb 
felszólalásban megjelennek a legitimitás, az erőegyensúly és a be nem avatkozás 
elvei. S az a kérdés, hogy vajon beavatkozzanak-e egy velük régóta szövetséges 
kapcsolatban levő állam belügyeibe, ha az adott állam területén egy keresztény 
nemzet lázad fel törvényes, de mohamedán vallású uralkodója ellen? Egy 
esetleges beavatkozás milyen hatással lehet Nagy-Britannia megítélésére, 
helyzetére, hogyan változtathatja meg a politikai erőviszonyokat Európában, és 
ennek milyen következményei lehetnek? 

A Török Birodalommal, azon belül is a görög felkeléssel kapcsolatos első 
közlés 1821. június 20-án hangzott el a House of Commonsban.1 Mr. 

                                                 
1 Hansard, T. C. (1820): Parliamentary Debates, vol V., Pater-noster-row Press, London, 
1225. (a továbbiakban: Debates) 
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Hutchinson2 a görög felkelést kedvezőtlen dolognak tartotta, hiszen azzal 
erősödhet az orosz befolyás Moreában, és ez nem kedvezett az angol 
érdekeknek. A kereskedelmi szempontok mellett politikailag is hátrányos lett 
volna az orosz befolyás kiterjedése a Peloponnészoszi-félszigetre, hiszen ezzel 
az oroszok közvetlenül jelen lettek volna a Mediterráneum térségében, ahonnan 
veszélyeztethették volna Anglia gazdasági kapcsolatait a Török Birodalommal, 
és mintegy harapófogóba fogták volna Ausztriát, amely ekkoriban 
nagyhatalomnak számított, és az oroszok hatalmi törekvéseit igyekezett 
ellensúlyozni. A görög kérdéssel kapcsolatban Metternich igyekezett nagy 
befolyást gyakorolni a laibachi kongresszuson, hogy a cár semmi esetre se 
szerezhessen hatalmi pozíciót a térségben, ami Ausztria kára lett volna, 
valamint, ha mégis bekövetkezne egy orosz-török háború, akkor Görögország 
inkább független legyen, semmint orosz protektorátus.3 

Emberiességi szempontból minden érv amellett szólt, hogy avatkozzanak be 
a görög-ügybe, de mi történik akkor, amikor nem csupán a görögöket irtják, 
hanem a görögök is hasonlóan kegyetlen tettekre ragadtatják magukat?4 A viták 
alapján nem volt egyetértés a kérdés rendezését illetően, megoldásokat 
ajánlottak már a forradalom kitörésekor, s keresték a módját, hogy az hogyan 
egyeztethető össze a hatalmi érdekekkel. Ilyen javaslatot tett Earl of Grosvenor 
1822. július 22-én. Az oroszoktól való félelem miatt nem avatkozhat be Anglia a 
konfliktusba, de ha több európai hatalom fogna össze a görögök érdekében, a 
félsziget függetlenedhetne, és Nagy-Britannia előretolt bástyája lenne a törökök 
védelmében, az orosz törekvések ellenében.5 És ez a megoldás nem csak 
Angliának lett volna kedvező, hanem Ausztriának is, hiszen ebben az esetben 
elhárult volna a veszély a feje fölül, hogy a Balkánon oroszbarát állam, vagy 

                                                 
2 Cork képviselője 1820-ban, 1830-ig Tipperary és Cork küldötte, mely kerületek 
Írországban találhatóak. A viták során felszólaló képviselőkről nem minden esetben 
sikerült ismereteket szerezni, akiről mégis, az a lábjegyzetben fel lett tüntetve. Az adatok 
a Debatesek elején szereplő listák nyomán, a viták szövege illetve a Longman kézikönyv 
alapján kerültek a tanulmányba. Lásd: COOK, Chris − STEVENSON, John: The Longman 
handbook of modern British history, 1714-1980. Longman Inc., London and New York, 
1983. 
3 NOVÁK, József: A görög szabadságharc és Ypsilanti Sándor, 1820-1821. Pátria Iroda 
Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Bp., 1912. 45-56. 
4 MILLER, 73-76. 
5 Debates, vol. VII., 1666. 
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orosz birtok jöjjön létre. Earl of Liverpool kormányfő6 belügynek tekintette a 
görög felkelést, csak akkor avatkozhatnának be, ha az közvetlenül 
veszélyeztetné Anglia biztonságát. 

1826. május 19-én Sir R. H. Inglis és Sir Robert Wilson7 is amellett szólaltak 
fel, hogy Angliának be kellene avatkoznia a görög ügybe békés eszközökkel. 
Mr. Hobhouse8 pedig bizonyítékkal szolgált arra vonatkozóan, hogy a francia 
kormány nem maradt semleges, hiszen nyugalmazott katonatisztek szolgáltak az 
egyiptomi seregben, francia hajókkal pedig értékes műkincseket szállítottak el.9 
A francia pártatlanság megszegése mellett sokkal súlyosabban esett latba, hogy 
az oroszok megszakították diplomáciai kapcsolataikat a törökökkel, ami akár 
egy háborúhoz is vezethetett. A korábbi orosz-török háborúk olyan békéket 
eredményeztek, amellyel jelentősen megnőtt az orosz befolyás a birodalomban, 
hadihajóik szabadon áthaladhattak a tengerszorosokon, és az orosz kereskedők 
szabadon kereskedhettek az egész birodalomban.10 Egy újabb háború azt a 
veszélyt rejtette magában, hogy esetleg Morea is orosz protektorátus alá kerül, 
amely katasztrofális következménnyel járna az angol erőegyensúly-politikára 
nézve. Arról senkinek nem voltak kétségei, hogy a háborút az oroszok fogják 
megnyerni. A kérdés és ezáltal a probléma alapját az adta, vajon milyen mértékű 
lesz a győzelem, és milyen hatással lesz a Török Birodalom további sorsára. Az 
angol semlegesség miatt a görögök lakta Ión-szigeteknek is semlegesnek kellett 
maradnia, ezért az Ión-szigetekről kiutasították a görög menekülteket.11  

                                                 
6 Liverpool második earlje, eredeti neve: Robert Banks Jenkinson. 1790 óta volt jelen a 
House of Commonsban, mint képviselő, majd több lépcső után 1812. június 8-1827. 
április 10. között miniszterelnök. 
7 Sir R. H. Inglis az Oxfordi Egyetem képviselője, Sir Robert Wilson Southwark küldötte 
1820-1830 között. 
8 Magát függetlennek tartó képviselő, Westminster küldötte a tárgyalt időszakban. 
9 Uo. Vol. XV. 1271-75. 
10 A korábbi orosz-török konfliktusokat lezáró békék (1774: Kücsük-Kainardzsa, 1792: 
Iaşy, 1812: Bukarest) során szerezték meg ezen jogaikat. Lásd bővebben az alábbi 
munkák megfelelő fejezeteit: JELAVICH, Barbara: A Balkán története I. Osiris Kiadó, 
Bp., 1996; BODNÁR, Erzsébet: A keleti kérdés az orosz külpolitikában a 19. század 
elején. Történelmi tanulmányok XI. [Acta Universitas Debreceniensis Series Historica 
sorozat LV.]. Szerk. Takács, Péter. Debrecen, 2003; QUATAERT, Donald: The Ottoman 
Empire, 1700-1922. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 54-56.  
11 Az Ión-szigetek volt az első görög terület, amelyik megszabadult a török iga alól és a 
későbbiekben az itt élők jelentős támogatást nyújtottak honfitársaiknak. 1800. március 
21-i orosz-török egyezményben a törökök megkapták az Ión-szigetek szárazföldi 
birtokait. Az önállósodás első állomása a Hétsziget Köztársaság megalakulása volt orosz 
fennhatóság alatt, amelyet előbb a franciák, végül az angolok szereztek meg: 1815. 
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A görög és török blokád ugyan nem veszélyeztette Anglia biztonságát, de 
jelentős mértékben megnehezítette a kereskedést, ezért Nagy Britannia és a 
nagyhatalmak kivártak a felkelés első éveiben, feltételezték, hogy beavatkozás 
nélkül el tud bánni a birodalom a görögökkel is, mint tette Ali, janinai pasával. A 
görög területek a birodalom többi részéhez képest kiváltságosabb helyzetben 
voltak, műveltségük és kereskedelmi hozzáértésük révén a legjómódúabbak 
voltak és igen magas pozíciókat töltöttek be a birodalmi hierarchiában.12 
Azonban a nagyhatalmak várakozásaival ellentétben az események másként 
alakultak. A régóta tartó török elnyomás és a garázdálkodó armanauták13 miatti 
zavargások ellen a török kormány megtorló intézkedéseket hozott, II. Mahmud 
szultán (1808-1839) a felkelés hírére számos fanariotát lefejeztetett, és húsvét 
vasárnap felakasztatta V. György görög pátriárkát a temploma kapujára.14 

Azonban 1824-ben a Porta kénytelen volt igénybe venni vazallusa, az 
egyiptomi Mohamed Ali segítségét. Az egyiptomiak sikeres modernizációt 
hajtottak végre a 19. század kezdetén, amikor a francia és angol inváziót 
kihasználva, Mohamed Ali került a tartomány élére.15 Egy gyenge, de nagy 
kiterjedésű birodalom sokkal könnyebben rákényszeríthető volt bizonyos 
gazdasági szerződésekre, mint egy felemelkedő, erős Egyiptom, ahova nehezebb 
a gazdasági behatolás, és amely veszélyeztetheti a kereskedelmi útvonalakat, 
ugyanúgy, ahogy az oroszok veszélyeztetnék. A nyilvánvaló gazdasági érdekek 

                                                                                                                         
november 15-én az Ión-szigetek Köztársaság III. György király védnöksége alá került. 
Miller, 41-45. és 58-63. 
12 A görög fanarióták soraiból kerültek ki például a balkáni tartományok tisztségviselői, 
az ortodox egyház püspökei. A görög pátriárka volt az ortodox keresztények feje a 
birodalomban, emellett az oroszok megengedték, hogy a görögök orosz zászló alatt 
hajózzanak. A török kormányzatra jellemző autokrata uralom itt nem teljesen 
érvényesült, a velencei uralomból és korábbi autonóm jogaikból sok megmaradt. 
BAILEY, Frank E.: British Policy and the Turkish Reform Movement. [Harvard Historical 
Studies, vol. LI.] Oxford University Press, London, 1942. és MILLER, 28-31. 
13 Armatoloi, helyi fegyveres lakosság, uo. 29. 
14 Woodward megemlíti, hogy a pátriárka kivégzését megelőzően a görögök a sheik ul 
islamot ölték meg a Mekkába tartó hajóján. WOODWARD, E. L.: The Age of Reform 
1815-1870. Clarendon Press, Oxford, 1938. 
A pátriárka kivégzését más halálesetek is követték, Kallimachi Károlyt, a szultán által 
kinevezett hoszpodárt megölték a börtönben, görögök váltak célpontjaivá a muzulmánok 
fanatizmusának Szmirnában, Rhodoszon, Szalonikiben és Cipruson. Véres események 
követték egymást: a görögök a félszigeten megközelítőleg 15-45 ezer törököt 
lemészároltak. A törökök Chioson kardélre hányták a lakosság nagy részét, több ezer 
embert elhurcoltak rabszolgának. MILLER, 73-76, 79-80.  
15 QUATAERT, 54-56. 



 
 
 
 

Kránicz Mónika Emese 

 87

mellett a görögök elhurcolása és rabszolgának való eladásával kiváló indokot 
találtak az angolok arra, hogy a beavatkozást megsürgessék. A görögök 
segítségért fordultak Európához, ahol már a felkelés kezdete óta erős görögbarát 
mozgalmak alakultak ki.16 

1822. júliusában a House of Commonsban Ashton-under-Lyne képviselője 
szólalt fel a görögök érdekében, majd Mr. Wilbeforce17 így fogalmazott: 
„…szégyen Európa hatalmai számára, hogy oly hosszú ideje nem vezettek 
összehangolt támadást, és verték vissza a barbárok nemzetét, az ősi és 
megátalkodott ellenségét a kereszténységnek és szabadságnak, Ázsiába...”18   

A görögök elleni erőteljes támadás jóformán mindenütt felszámolta a 
felkelők ellenőrizte területeket és Messolonghi eleste megrázta a közvéleményt. 
Earl of Grosvenor 18 hónapos ostromról és 73 ostromtámadásról tudott. 
Felvetődött a kérdés: Görögországért cserébe nem a két dunai fejedelemség 
szabadsága lesz-e az ár?19 Anglia több kölcsönt folyósított a görög kormánynak, 
ezzel is biztosítani kívánva magának a leendő állam barátságát, de ezeknek a 
kölcsönöknek csak kis részét kapták kézhez a görögök és zálogul a kormány 
kezén levő állami földeket kérte. 1824-ben 800 ezer font kölcsönt adott Anglia, 
de ebből csak 308 ezer fontot kapott meg a görög kormány ténylegesen, a 
földeket viszont azonnal lefoglalták. 1825-ben újabb kétmillió fontot adtak a 
görögöknek, de ebből csak 232 ezer fontot kaptak meg, a többi hadihajókra és 
egyéb katonai felszerelésekre lett elköltve, amelyeket természetesen Anglia 
állított elő.20 A brit kölcsönök mellett a franciák is utaltak hiteleket, így a leendő 
új állam máris a két hatalom általi függő helyzetbe került. 

                                                 
16 Külföldi önkéntesek érkeztek legismertebb közülük Lord Byron volt, aki életét áldozta 
a görög ügyért Messolonghi alatt, szerte Európában és Amerikában gyűjtéseket 
szerveztek a görögök érdekében. MILLER, 84-88. 
17 Clapham-szekció tagja, Pitt híve, Bramber küldötte 1825-ig. 
18 „…disgrace to all the powers of Europe, that long ere now they had not made a 
simultaneous effort, and driven back a nation of barbarians, the ancient and inveterate 
enemies of Christianity and freedom, into Asia…” In: Debates, vol. VII. 1651. 
19 Lásd pontosan: „…he hoped and trusted that the annihilation of the Greeks was not to 
be made the price of the independence of Wallachia and Moldavia.” In: Uo. 384. 
Moldva és Havasalföld az Orosz Birodalom és Ausztria érdekszférájába tartozik, de az 
oroszoknak erősebb kapcsolataik voltak. Vagyis függetlenedésükkor Kelet-Európában 
orosz hegemónia alakulna ki, ugyanakkor tartani lehetett attól, hogy a felkelés 
begyűrűzik a szomszédos államok felségterületére és a hatalmi egyensúly felbomlásával 
fenyegetett. 
20 HRISZTOFOROSZ, 34. 
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1824-ben a Turkey Company működési zavarairól hallunk. Mr. Hume21 
szerint fel kell számolni, ha nem kifizetődő a társaság és helyébe kollektív 
jogokra kellene szert tenni minden angol számára. Az 1825-ös év angol-török 
kereskedelmi mérlege negatív volt,22 és még abban az évben fel is számolták a 
Levantei Társaságot, amely vélhetően azonos a vitákban szereplő Turkey 
Company-val, tehát az angolok a kollektív jogok megszerzését tűzték ki célul. A 
társaság felszámolásából kitűnik, hogy nem csupán az említett 1825-ös év 
mérlege lehetett negatív, hanem az azt megelőzőeké is. Ha a kereskedőtársaság 
már nem tudta ellátni a funkcióját, az nem egyedül a görög felkelés számlájára 
írandó, már jóval korábban nem működött megfelelően, hiszen ha valóban csak a 
felkelés lett volna a probléma oka, akkor a birodalom más részein kielégítően 
működött volna, egy átmeneti zűrzavar miatt nem számolták volna fel. Hozzá 
kell tenni, amennyiben háborúban akar egy társaság kereskedni, jobb megőrizni 
függetlenségét az államtól, amelynek képviselője, mert így kisebb a felelősségre 
vonás esélye. Ráadásul a Levantei Társaság delegálta Nagy-Britannia nevében a 
követeket a török városokba.23 A zűrzavaros helyzetnek egy komplett hálózattal 
rendelkező befolyásos társaság nagyobb hasznát látta volna, hacsak nem akar az 
adott ország szélesebb kereskedelmi jogokat szerezni, és komolyabb mértékben 
behatolni az adott piacra. A romló teljesítmény és az ebből eredő piacszélesítés 
igénye eredményezte azt a törekvést a kormány politikájában, hogy igyekezzen 
minél előbb békét teremteni a Török Birodalomban, és lehetőleg minél több 
kedvezményt megszerezni ezáltal. Emellett a törökök megszállva tartották a 
dunai fejedelemségeket, nem titkolva, hogy a görög felkelést kívánják 
felhasználni annak érdekében, hogy ezt a két fejedelemséget erősebb lánccal 
kapcsolják a birodalomhoz, hiszen az 1812-es bukaresti béke óta itt erős orosz 
befolyás érvényesült. Az angolok ezt nem engedhették, az emiatt egyre élesedő 

                                                 
21 1824-es Szervezkedési Törvény egyik kidolgozója, a skóciai Aberdeen képviselője a 
tárgyalt korszakban. 
22 Az 1825-ös évben a Török Birodalomba irányuló export 1.079.671 £-t tett ki, ezzel 
szemben az import 1.207.172 £ volt, ami 127.501£ deficitet jelentett az angolok 
számára. A Turkey Company feloszlatása után az új kereskedelmi stratégia egyértelmű 
növekedést és pozitív mérleget eredményezett, 1826-ban már 286.381 £, 1830-ra a brit 
kereskedők pozitívuma már több mint kétmillió font volt! A brit kereskedelmi mérleg az 
1825-ös évtől eltekintve határozottan pozitív, mi több, igencsak jövedelmező, főleg, ha 
azt vesszük tekintetbe, hogy ez a nyereség egyetlen országból származik és a bevétel 
aránya Nagy-Britannia össznyereségéhez viszonyítva fokozatosan nőtt, 0,022-ről 0,087-
re, vagyis megnégyszereződött. BAILEY, 74. 
23 Uo. 118-119. és MILLER, 12-13. 
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török-orosz konfliktus arra késztette az angol külpolitikát, hogy a megegyezés 
felé hajoljanak. 

Az ügy komolysága tehát vitathatatlan. Ugyanakkor meglepő, hogy a 
parlamenti viták alkalmával 1826. május 31. és 1828. január 31-e között nem 
hangzottak el felszólalások a témában. Holott ebben az időintervallumban nagy 
horderejű iratok születtek meg, és ekkor zajlott le a navarinoi csata is. Ez 
valószínűsíti a feltevést, hogy az események jelentősége miatt a parlamenti 
ügymenetből kivonták a döntéshozatalt, és közvetlenül a Cabinet hatáskörébe 
tették. 

1828. január 31-én olvasták fel a pétervári protokollt (1826. április 4.) és a 
londoni jegyzőkönyvet (1827. július 6.),24 de csak hetekkel később reagáltak rá. 
A pétervári protokollt aláíró hatalmak (képviselőik: Wellington,25 Nesselrode és 
Lieven) kérték a Portát, hogy szüntesse be a harcot a görögök ellen. 
Görögország a Török Birodalomtól függő állam marad, önkormányzat fogja 
kormányozni, amelynek tagjait maguk közül fogják választani, de a 
választhatókra a Portának lehet befolyása. Egyéb téren a görögök szabadságot 
kapnak a kereskedelemre, stb. A területi rendezés magában foglalta a görög 
tartományt (Morea) és a Szigeteket.26 Továbbá a brit és orosz uralkodó nem fog 
területi és kereskedelmi igényt támasztani a Török Birodalommal szemben. A 
kiadott pétervári protokoll tökéletesen illeszkedett Canning27 politikájához. 

Azonban II. Mahmud nem volt hajlandó elfogadni a protokoll pontjait, ezért 
ellenfelei megosztására kiadta 1826. október 7-én az akkermani konvenciókat, 
melyekben megkísérelte rendezni vitás ügyeit az Orosz Birodalommal.28 Mivel a 
Porta nem foganatosította a pétervári protokoll javaslatát, ezért Londonban 
kiadtak a hatalmak (az aláírók: Earl of Dudley29, Lieven és Polignac) egy újabb 
jegyzőkönyvet 1827. július 6-án. A jegyzőkönyv hasonló tartalma már 

                                                 
24 Debates, vol. XVIII., 86-93. 
25 Arthur Wellesey, Wellington első hercege, 1819-1827 között master-general of 
ordnance, 1828. január 22. és 1830. november 22. között miniszterelnök, a választójogi 
harcok miatt kellett lemondani 1830-ban, később újra az élre került. 
26 Uo. vol. XVIII., 88. 
27 George Canning, liberális szellemű politikus, a tárgyalt időben előbb Liverpool, majd 
Warwick, Newport és Seaford képviselője, 1822-1827 között külügyi államtitkár, 1827. 
április 10. és augusztus 31. között miniszterelnök   
28 Eszerint a fejedelemségek belső autonómiát kaptak és ugyanezt a jogot a szerbek is 
megkapták, továbbá hét évenként fejedelemválasztást írt elő és megszüntette a török 
kereskedelmi monopóliumokat. A belgrádi pasalikból kivonta a török katonaságot és 
lakosságot, csupán a helyőrségekben maradtak törökök. MARRIOTT, 183. 
29 A canningi kormány külügyi államtitkára 1827. április 20-1828. június 2. között. 
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pontosabb, vagy legalábbis tágabban értelmezhető területi rendezést említ, s ha 
valamelyik vagy mindkét fél elutasítaná az egyezményt, akkor a titkos záradék 
szerint a szövetségesek beavatkozhatnak annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv 
pontjait betartsák.30 Még az egyezményben megemlítették, hogy a béke 
fenntartása érdekében Levantén állomásozik egy szövetséges flotta.31 

Az 1827-es események első komoly vitája a protokoll és egyezmény január 
31-ei felolvasása után február 11-én bontakozott ki a House of Lords ülésén. A 
tárgy a navarinoi csata volt.32 

Earl of Carnarvon szerint a lordok nem rendelkeztek elegendő információval 
arról, hogy pontosan milyen utasítást is kapott a szövetséges flotta Navarino 
előtt. Az általa bemutatott iratokból kitűnt, hogy a kormány szándéka az volt, 
hogy minden, a törökök és a görögök közt levő kapcsolatot ellenőrizzen, és 
befolyással legyen rá. Az egyezményből látszik, hogy júliusban még nem 
gondolt senki arra, hogy bármilyen fegyveres konfliktus lehetséges, hiszen csak 
a nyugalom fenntartása miatt küldték a flottát a térségbe. Carnarvon a közvetett 
vagy közvetlen beavatkozás jogszerűségét fejtegette, amelyhez történelmi 
példákat hozott: mint ahogy beavatkoztak a németalföldi szabadságharcba, úgy 
most a Szent Szövetség is beavatkozik a népek szabadsága ellen.33 Nagy-
Britannia akkor avatkozott be, amikor az adott állam veszélyeztette az ország 
létét, de vajon a Török Birodalom felöl milyen veszély leselkedik Angliára? Earl 
of Carnarvon – mint mondta –, nem látja be, hogy a Török Birodalom és 
Görögország miért ne képezné részét az erőegyensúlynak, hiszen Oroszország 
törökökkel való kapcsolata nagyon nagy hatással van az egyensúlyra. Keleten a 
viszonyok óráról órára változnak, és amennyiben vitatják a tagok a borzalmak 
megtörténtét, akkor nincs joga Angliának beavatkozni a görög-török ügybe. De 
ha van rá ok, akkor az emberiség nevében be kell avatkozni, és meg kell oldani a 
problémát. Ez esetben a cselekvésre fel kell szólítani a hatalmakat, akik a 
további háborút el akarják kerülni, és a Török Birodalom egészének nyugalmáért 
és a további üldöztetések elkerülése végett hajlandóak cselekedni. Több 
lényeges dilemma vetődött fel az Earl szerint a beavatkozás jogos vagy jogtalan 

                                                 
30 Debates, vol XVIII., 91-92. 
31 Uo. vol. XVIII., 92. 
32 A szövetséges flotta admirálisának, Sir Edward Codringtonnak elküldték a 
nagyhatalmak követei a parancsot, miszerint igyekezzen megakadályozni minden 
összecsapást a görögök és a törökök között anélkül, hogy bármelyik oldalon is állást 
foglalna. A fegyverszünetet a görög kormány elfogadta, de a szultán nem. Tisztázatlan 
körülmények közt 1827. október 20-án a szövetségesek tengeren legyőzték a török-
egyiptomi flottát Navarinonál, és ezzel egészen új helyzetet teremtettek. MILLER, 97. 
33 Debates, vol. XVIII. 263-65. 
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volta kapcsán: vajon a konfliktus háborúba keveri-e az európai hatalmakat, vagy 
megelőzi azt? Figyelembe véve az oroszok ambícióit, vajon el lehet-e kerülni a 
török polgárháborút katonai beavatkozás nélkül? Vajon a görög ortodox egyház 
el tud-e szakadni az orosztól, vagy sem? S ha a törökök harcot indítanak e vallás 
ellen, vajon az oroszok tétlenül szemlélnék-e?  

Az oroszok békeszándéktól indíttatva kérték meg az angolokat, hogy 
rendezzék békésen az ügyet, amely kérésnek Carnarvon szerint ostobaság lenne 
nem eleget tenni. Nem szabad hagyni, hogy az oroszok elfoglalják a Török 
Birodalmat, mert az végletesen felborítaná az erőegyensúlyt. Carnarvon a 
szövetség beavatkozásának a híve a görög ügyben. A kormányfő34 az 
egyezmény betartását szorgalmazta, amelyet Carnarvon kritizált, s így 
fogalmazott: „az az egyezmény csak kevéssel jobb egy halott iratnál…csupán 
Franciaország és Oroszország együttműködése volt, hogy lássuk azon remények 
megvalósulását Görögországgal kapcsolatban, melyeket oly buzgón tápláltak.”35 
Ha az oroszok úgy látják, – folytatta –, hogy az angolok nem tesznek meg 
mindent az egyezmény érdekében, akkor olyan események következhetnek be, 
amit az angolok megbánhatnak. Earl of Eldon úgy vélte, hogy Navarino esete 
hasonló ahhoz, amikor „Anglia törvénye kimondja, amennyiben egy ember a 
másik arca elé emeli az öklét, még ha nem is támadták meg, támadás.” A 
szövetséges flotta haladását a Navarinoi-öbölben ilyen, a törökök elleni 
támadásnak tekinthették.36 Wellington erre nem tudott felelni, de a béke 
szellemében íródott egyezményeket neki kötelessége betartani, ugyanakkor 
elismeri, hogy az egyezmény nem kényszerítő erejű. Ahogyan megfogalmazta: 
„Kétségtelenül az országok politikai helyzete számos esetben indokolhatja a 
beavatkozást, de ez nem volt általános szabály. Be nem avatkozás volt a szabály, 
a beavatkozás a kivétel.”37  

                                                 
34 1827. április 10. és augusztus 31. között George Canning volt a miniszterelnök, halála 
után 1828. január 22-ig viscount Goderich, akit Wellington herceg váltott fel. Wellington 
1830. novemberéig maradt a tisztségben.  
35 „…that treaty little better than a dead letter… it was only to the co-operation of 
France and Russia that we had to look for the realization of those hopes respecting 
Greece, which were so ardently entertained,…” in: Uo. vol. XVIII., 268.  
36 „The law of England said, if one man held his fist in the face of another, even though 
he did not strike him, it was an assault: so might the advance of the combined fleets be 
considered an assault upon the Turks.” In: Uo. 284. 
37 „No doubt the political position of countries, in some instances, might justify such 
interference; but such was not a general rule. Non-interference was the rule: 
interference the exception” in: Uo. 285. 
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A görög kérdés mellett a politikai hovatartozás is meghatározta az egyes 
képviselők véleményét az esetről. Marquis of Lansdown szerint Canning 
külpolitikájától nem szabad eltérni és Codrington nem előre tervezetten hajózott 
be a Navarinoi-öbölbe. Úgy vélte, hogy a hely, ahol a csata lezajlott, közel van 
az angol birtokú Szfakteriához, ami a Navarinoi-öbölben fekszik, és a brit 
hajórajnak joga volt lehorgonyozni ott. Egyetértett Wellingtonnal abban, hogy 
meg kell őrizni a békét és a nyugalmat Európában, még fegyveres 
beavatkozással is. Veszélyes tendencia készülődik a Mediterráneumban, amely 
Európa számára veszélyes lehet, és amit el kell kerülni.38 Veszélyes lenne a 
birodalom európai birtokainak kiszakadása és függetlenedése esetleges orosz 
befolyás megerősödésével, vagy a gyenge Török Birodalom helyét elfoglalhatná 
Egyiptom. A beavatkozásra szükség volt-e, ezt a lordok el tudják dönteni, és 
Lansdowne biztos benne, hogy a lordok elismerik majd Canning politikáját, 
amelyet Lord Goderich kormánya folytatott, és támogatóivá válnak, ő ugyanis 
csak gratulálni tud azoknak, akik ezt a szövetséget összehozták. 

Lord Ellenborough szerint a szabad kereskedelmet olyan széles körben kell a 
gyakorlatban alkalmazni, amennyire csak lehetséges, beleértve a jelenlegi 
helyzetet is, amikor a Földközi-tenger keleti medencéje felbolydult. Ez a 
canningi politika egyik sarkalatos irányvonala, amelyet minden esetben 
figyelembe vettek. Azonban – jegyezte meg – a semlegességet és békés 
beavatkozást a jelenre már nem tartja megfelelő eszköznek arra, hogy ennek a 
politikának érvényt szerezzen. Lord Wharncliffe szerint a jelenlegi kormány is 
Canning hatalmát használja fel, hogy a politikában a megszabott irányvonalat 
követhessék. Canning barátai is emiatt támogatják a jelenlegi kormányt, mert a 
politika irányvonala lényegében változatlan Canning külügyi államtitkárrá 
kinevezése óta (1822. augusztus). 

Február 14-éről 15-re virradó éjszaka a House of Commons már arról 
szavazott, hogy mondjanak-e köszönetet Codrington admirálisnak a navarinoi 
csatánál tanúsított briliáns manővereiért.39 Azonban a vita a későbbiekben a 
politikai intrikákra terelődött át, lényegében nem is arról szólt a vita, kapjon-e 
Codrington köszönetet, hanem, hogy egyáltalán szavazzanak-e erről. Nyilván az 
esemény politikai jelentősége miatt kellett ezt ennyire részletesen tárgyalni, 
hiszen egy nem kívánt eseményről, („untoward event”) volt szó, amelynek 
következményei még nem voltak tisztán értelmezhetők a parlamenti tagok 
számára. Mr. Hobhouse szerint ritkán fordult elő, hogy szavazásra bocsátották, 
hogy kapjon-e egy katonai parancsnok nyilvános köszönetet a tetteiért. Nem 

                                                 
38 Uo. 297. 
39 Uo. 360-422. 
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tartotta helyesnek, hogy valakinek a hadiszerencséje és hírneve a pártok közti 
intrikák tárgya lehetett. Ahogyan ő fogalmazott: „…vajon az egyik nap hőse 
nem-e lesz a következőn kalandor, és vajon a parlament, amelyik egy miniszter 
befolyása alatt áll, kész dicsőíteni vagy sem, majd az utód ellenőrzése alatt kész 
megfedni vagy büntetni.”40 Hobhouse szerint egy hivatalnok iránti bizalom nem 
lehet vita tárgya, amikor az az országért áldozza életét és munkáját. Szerinte 
Codringtonnak és társainak szolgálatát teljesen el kellene különíteni a 
politikától. Sem a király beszédében, sem másutt nem talált gratulációt a most 
történt nagyszerű esettel kapcsolatban. Az újságokba november 10-re jutott el a 
győzelem híre, a november 13-ai Gazette-ben azt írják, hogy van arra 
bizonyíték, hogy az Admiralitás jóváhagyta  Codrington vezetését, és királyi 
kitüntetésre terjesztették föl, mivel az admirális nem tért el az eredeti 
parancsoktól. 

A kormány Sir John Gore-t küldte elemezni a navarinoi csata utáni helyzetet. 
Hobhouse beszélt Earl of Dudley-vel, aki szerint az újságok nem akarták 
leközölni Gore jelentését, de annyi biztos, hogy Codringtont tisztázták a vádak 
alól, és még mindig a mediterráneumi flotta parancsnoka volt. Goderich szerint 
tette, amit kell, férfiasan állt helyt. Wellington szerint Codringtonnak nem kell 
megvédenie magát, mert helyesen cselekedett. Hangsúlyozta azonban, hogy 
Navarino nem egyedül Codrington győzelme, a másik két szövetséges is 
derekasan küzdött. Hobhouse felolvasta I. Miklós Codringtonnak írt levelét, 
amelyben a cár a Szent György katonai érdemrenddel tüntette ki az admirálist 
nagyrabecsülése jeléül, emellett a franciák is köszönetüket fejezték ki. 

Navarinot mindenki diadalként ünnepli – mondta Hobhouse –, amely méltó 
egy keresztény uralkodóhoz, s ha elítélnék Codringtont, Európában ők lennének 
az egyetlenek. Codrington Máltára küldte hajóit kijavítani a fegyverszünet 
megkötése után, azonban, amikor Ibrahim pasa, a török-egyiptomi flotta 
parancsnoka nem tartotta be azt, Codrington visszarendelte a hajóit és Ibrahim 
pasa üldözésébe kezdett, hogy rávegye a fegyverszünet megtartására, majd a 
navarinoi öbölbe szorította.41  

                                                 
40 „…whether the hero of the one day may not become the adventurer of the next, and 
whether the parliament which, under the influence of one minister, might be prepared to 
praise, may not, when controlled by his successor, be ready for reproof, perhaps, for 
punishment.” In: Uo. 362. 
41 A török flotta három vitorlásból, négy duplafedélzetű fregattból, tizenhét sima 
fregattból, negyvenkilenc korvettből és nyolc tűzgyújtó hajóból állt, amit negyven 
szállító hajó látott el. A navarinoi öbölben a törökök 2240 darab ágyúval és tüzérségi 
ütegekkel rendelkeztek. Ezzel szemben a szövetséges flotta tíz-tíz vitorlással és fregattal 
valamint hat korvettel rendelkezett, ami összesen huszonhat hadihajót jelent a törökök 
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Mr. Law az esetet a „nemes vállalkozás, briliáns kivitelezés egy nagyszerű 
ügyben”42 kifejezéssel illette, amit Hobhouse helyénvalónak érzett, és a 
kifejezést átvette. Véleménye szerint Codringtont vagy dicsőíteni lehet, vagy 
vádolni, köztes megoldás nem lehetséges. Ha Codrington nem reagált volna a 
fegyverszünet megsértésére, azzal ugyanúgy megszegte volna a kapott 
parancsot, de így behajózva az öbölbe, támadás nélkül is kirobbant a csata, mert 
a törökök fenyegetve érezték magukat, bár Codrington üzenetben közölte, nem 
kíván támadni.43 Emellett, a szövetségesek iránt is ki kellene mutatni a 
megbecsülésüket, mint azt korábban tették. S Wellington, bár megvédte 
Codringtont a vádaktól, ellenezte a szavazást a köszönetnyilvánításról, tette ezt 
annak ellenére, hogy ő maga tizenegy alkalommal részesült ebben. Sőt a 
szavazás ellen még hivatali apparátusát is felhasználta.44 

Huskisson45 szerint a protokoll és az egyezmény az összebékítést 
szorgalmazta, ugyanis Mr. Pitt és Mr. Fox minisztersége óta a kormány a más 
államok belügyeibe való benemavatkozást részesíti előnyben. Vajon a 
beavatkozás jó volt-e vagy sem Angliának? Minden bizonnyal nem, hiszen 
Európában a rend létrehozása csak háború nélkül képzelhető el, ennek ellenére 
Huskisson szerint Codrington tökéletesen cselekedett Navarinonál. Nézete 
szerint az admirális nem azért hajózott be az öbölbe, hogy szétverje a flottát, 
maga az ütközet csak egy szerencsétlen baleset volt, nem csata, amely nem 
kisebbíti Codrington érdemeit. A vállalkozás békés szándékú volt, de a törökök a 
szövetséges flotta váratlan megjelenésére reagáltak, és annak kapcsán 
bontakozott ki a küzdelem.46 S bár győzelem született, ez a katonai esemény 
nem lehet parlamenti vita tárgya, mert feleslegesnek tartja, hogy győzelmet 
ünnepeljenek, amikor sem ellenség nem volt – Huskisson szerint – sem 
győzelem. Legalábbis a veszteséglistából ezt szűrte le. 
                                                                                                                         
nyolcvanegy hadihajójával szemben és az ágyúk száma is csak 1354. A veszteségek: 79 
angol, 43 francia és 53 orosz halott valamint összesen 478 sebesült. Debates, vol. 
XVIII., 377. Woodward ezzel szemben 24 angol és 89 török hajóról tud. Woodward, 
209. Codrington 24-én hagyta el a Navarinoi-öblöt és a török flottából csak egy fregatt 
és tizenöt kisebb hajó tudott elmenni. Látva az aránytalanságot a két hajóhad között, 
megállapítható, hogy valóban nagy teljesítmény volt győzni. Ugyanakkor nem hagyható 
figyelmen kívül a sok halott és sebesült. Egyetlen tengeri ütközetben ez hatalmas szám, 
valószínűleg Gore jelentését emiatt sem tették közzé az újságok, mert óriási 
felháborodást váltott volna ki. 
42 „noble enterprise, brilliantly achieved, in a great cause” In: Uo. 381. ill. 382. 
43 Uo. 383-384. 
44 Uo. 385-6. 
45 tory reformer, Secretary of State for War and the Colonies. 
46 Uo. 394. 
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Az Austrian Observer című újság rágalmaira válaszolva kiküldték John Gore-
t, hogy nézze meg, vajon igazak-e az újságban megjelent állítások, de azok nem 
bizonyultak valósnak.47 Huskisson igyekezett Codrington személyétől minden 
rágalmat távol tartani. Nem tagadta Codrington képességeit, de szerinte nem 
érdemel jutalmat a hatalmas vérfürdő miatt, amelyre egyáltalán nem számítottak. 
Sir James Mackintosh48 úgy tudta, hogy az admirális fel volt hatalmazva arra, 
amit tett; és lehet, hogy ez az eset volt az egyetlen módja a londoni egyezmény 
működésbe lépésének.49 

A szövetséges flotta csupán rendfenntartóként volt jelen, hogy a törökök és 
görögök közti fegyverszünetet betartassák. Maga a francia király is dicsőséges 
csatát említ Navarino kapcsán, és Mackintosh szerint ez az összes szövetségesre 
kiterjed, és pont Anglia az, aki bizonytalan, holott az ő alattvalóinak köszönhetik 
ezt a diadalt. Navarinoról Codrington írt egy jelentést a királynak, amelyben a 
csatát katasztrófaként könyvelte el, ha lett volna más lehetősége, mindenképp 
elkerüli. És ezt alátámasztandó a csata előtt még az egyik egyiptomi 
flottaparancsnoknak is írt, hogy nem fog lőni.50 Sir Robert Peel51 szerint ez is azt 
bizonyítja, hogy a véletlenek szerencsétlen egybeesése okozta a harcot, és 
Codrington mindent megtett annak érdekében, hogy a két hajóraj találkozása ne 
torkoljon ütközetbe. Az első lövést a szövetségesek kapták.52  

Az valószínűsíthető, ha pusztán statisztikai adatokat veszünk figyelembe, 
akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a török flotta elsöprő fölényben volt, hajók 
esetében ekkora számbeli fölény lehetetlen, hogy ne szúrjon szemet a 
törököknek. Ha ugyanis, mint Peel említette a vitákban, nem a szövetségesek 
lőttek először,53 akkor csak a törökök tehették, és ők vajon tényleg megijedtek az 
őket üldöző szövetséges flotta hirtelen megjelenésétől? 

1828 márciusában a parlamentet már nem a csata foglalkoztatta, hanem hogy 
a megváltozott körülmények közepette betartják-e majd az egyezményt. Az 
oroszok ugyanis kiszivárogtatták, és ezzel az orosz-török fegyverszünet 
megfeneklett, és kitört az orosz-török háború.54 Az oroszok saját érdekeiket 

                                                 
47 Uo. 395. 
48 Knaresborough képviselője a vizsgált időszakban. 
49 Uo. 403. 
50 Uo. 416. 
51 Az Oxford Egyetem képviselője, konzervatív politikus, belügyminiszter 1822 és 1827 
valamint 1828 és 1830 között, 1834-1835 és 1841-1845 között miniszterelnök. 
52 Uo. 417. 
53 Ez állt Codrington jelentésében is. Uo. 417. 
54 1828. április 26-án a cár hadüzenetet küldött a szultánnak, úgy tűnt ez lesz a kedvező 
alkalom arra, hogy az oroszok végre megszerezzék az oly régóta áhított 
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akarjtk érvényesíteni a fejedelemségekben, Angliának létfontosságú volt, hogy 
az orosz előrenyomulást megakadályozza. Sir Robert Wilson szerint vannak 
néhányan, akik úgy vélekednek, hogy a londoni egyezmény a Török Birodalom 
felosztására irányul. Sir Robert Peel erre válaszul azt mondta, a kormány be 
akarja tartani az egyezményt, és az emberek elhurcolása a félszigetről még az 
egyezmény létrejötte előtt történt. Azóta blokád alatt vannak a kikötők, és 
Ibrahim pasát nyomatékosan figyelmeztették, hogy tegyen valamit az 
elhurcoltak ügyében. A gyülekező seregek az orosz és török határ mellett 
aggodalommal töltötték el a lordokat, bár Earl of Dudley szerint az oroszok be 
fogják tartani az egyezményt. Nézete azonban nem igazolódott, mi több az 
oroszok erőteljes támadást indítottak a Porta ellen, s bár nem a tervezett 
gyorsasággal rohanták le, egészen Drinápolyig előrenyomultak. 

Az oroszok 1828. április 26-án indultak meg a törökök ellen, de május 19-én 
a parlamentben Sir Robert Wilson még nem hitte, hogy az oroszok könnyen 
előretörnek, és beveszik Konstantinápolyt. Az események azonban más irányt 
vettek. Szeptemberben az oroszok bevették Várnát, és a következő év 
augusztusára már Drinápoly és Konstantinápoly előtt álltak.55 Wilson már tudott 
arról, hogy a franciák nyolc millió frank kölcsönt adtak a görögöknek, és egy 90 
ezres sereggel partra szálltak Moreában, és az oroszokkal együtt megkezdték 
Közép-Görögország felszabadítását.56 Az események hatására Angliának is 
cselekednie kellett, ugyanis érdeke fűződött a londoni egyezmény betartásához, s 
nem hagyhatta sorsukra a franciákat sem. Wilson ezért javasolta, hogy a 
biztonság kedvéért tartsanak fegyverben 4-5 ezer fős sereget Moreában a 
görögök érdekében, de leginkább az egyensúly fenntartása miatt. Ez a 4-5 ezer 
fő nem elég, hogy a görögök kikergessék a törököket Moreából, de a sereg 
jelenléte jelzésértékű mind a törökök, mind az oroszok felé, valamint egy ekkora 
egységgel már fenn lehet tartani a rendet a félszigeten. 

Az orosz-török háborút lezáró drinápolyi békét 1829. szeptember 14-én 
kötötték meg, s ez szentesítette az orosz befolyást a Balkánon.57 Az orosz-török 

                                                                                                                         
Konstantinápolyt. A török flotta megsemmisült Navarinonál, a janicsárságot 
felszámolták és a Portának még nem állt módjában egy új hadsereget felállítani. Morea 
déli részén a háború befejeződött, de északon tovább folytatódott. A törökök harcoltak az 
oroszokkal és az albán felkelőkkel, amit kihasználva Demetriusz Ypsilanti elfoglalta 
Boetiát, Vonitzát, amivel az Ambrákiai-öblöt szerezte meg, ezt Lepanto és Messolonghi 
követte. MILLER, 98-105. 
55 MARRIOTT, 221-223. 
56 Debates, vol. XIX., 774-779. 
57 A fejedelemségek és Szerbia autonómiát kaptak. Az Orosz Birodalom területekhez 
jutott a Kaukázusban és megkapta a Duna deltáját. A törökök kártérítést voltak kötelesek 
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háború után, 1830. február 16-án a parlament Görögország rendezéséről 
vitatkozott, bár ekkorra már minden a görögökkel kapcsolatos rendezést 
eldöntöttek és elfogadtak. Február 3-án ugyanis kiadták a londoni egyezményt, 
amelyben az európai hatalmak az oroszok után elismerték Görögország 
függetlenségét, és meghatározták a területét.58  

Sir John Russel59 kijelentette, hogy az egyezmény szerint a határ északon az 
Arta-folyó és Voloszi-öböl közti vonal. Az új állam részét képezi 
Peloponnészosz, Euboia és a Kykládok. A rendezés elvileg aszerint történt, hogy 
a majdani Görögország mind gazdaságilag független, mind védelmi szempontból 
biztonságos legyen. Hiányolta, hogy Kréta nem került a görögök fennhatósága 
alá, amikor az 1827-es egyezményben „Görögország szigetei”60 megjelöléssel a 
szigetekre is kiterjedt volna az autonómia. Kréta török kézen maradása állandó 
ellenségeskedést fog szülni a két állam között valamint magának a szigetnek a 
lakosai között is.61 Peel a területi kérdést eldöntöttnek tekintette, és megjegyezte, 
hogy a kormánynak nem célja feldarabolni a birodalmat, és ő maga ellenez 
mindenfajta beavatkozást. Megemlítette, hogy a törökök a londoni egyezmény 
nyilvánosságra kerülése után kiadtak egy hatt-i sherifet (1827. december 20.), 
amelyben vallásháborút hirdettek meg az oroszok ellen. Minden tárgyalás az 
oroszokkal csak időnyerésből történt, és az oroszok erőszakossága miatt írták alá 
az akkermani konvenciókat.62 Nem csak Russel volt elégedetlen a területi 
rendezéssel, hanem Sir J. Mackintosh is, aki szerint a kormány rossz területi 
rendezést fogadott el. Átengedték Akharnaiát és Acheloûst a törököknek,63 de 

                                                                                                                         
fizetni Oroszországnak, és amíg ez nem történik meg, megszállva tartják a két 
fejedelemséget. A tengerszorosok minden időben nyitva állnak az orosz kereskedőhajók 
előtt. A törököknek le kellett bontaniuk a Duna bal partján levő erődöket, amivel egy 
esetleges újabb támadást könnyítenek meg az oroszok számára. A béke ellentéteket szült 
a hatalmak között és ezen csak kicsit enyhített az, hogy I. Miklós elismerte a görög 
ügyben a hatalmak illetékességét. ORMOS-MAJOROS: Európa a nemzetközi küzdőtéren. 
Osiris Kiadó, Bp., 1998. 51-52. 
58 Uo.: 52. 
59 Huntingdonshire majd Bandon Bridge képviselője, 1846-1852 között miniszterelnök, 
utána 1853-ig külügyminiszter. 
60 Pontosan így volt az egyezményben: „Property situated either upon the Continent, or 
in the Islands of Greece… 3., The details of this arrangement, as well as the limits of the 
territoy upon the Continent, and the designation of the Islands of Archipelago…” In: 
Debates, vol. XVIII., 90. 
61 Uo. Vol. XXII., 547. 
62 Uo. 554. 
63 Uo. 557. 
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ami igazán meglepte, az Kréta esete volt. Palmerston64 is egyetértett abban, hogy 
ha kicsit jobban ragaszkodtak volna az egyezményhez, akkor az mind a 
görögöknek, mind Nagy-Britanniának kedvezőbb lett volna. Palmerston szerint 
mind gazdaságilag, mind katonailag szükség lett volna arra, hogy Görögország 
megkapja a szigetet. És ebben a tekintetben Anglia nem teljesítette 
kötelességét.65 Anglia csupán azzal tudta garantálni a görögök biztonságát, hogy 
olyan területi rendezést javasolt, amellyel semmelyik agresszornak nem lesz 
ígéretes préda.66 A jelenlegi határ könnyen meghatározható, könnyen védhető, és 
természetes határt képeznek a hegyek. Krétát csak erővel lehetne elvenni a 
törököktől, ami az egyezmények szellemével ellentétes, míg ha a görögöké 
lenne, túl nagy csáberőt jelentene, hogy más hatalmak megszerezzék. Peel a 
határokat tökéletesnek tartotta, s kijelentette, hogy ez a döntés nem csak egy 
hatalom egyetértésével történt. A határokon nem lehetett módosítani, de a viták 
közben egy igen fontos szempont jelent meg: a görög állam tartóssága. Vajon 
miért érdeke ez Angliának? Egyrészt, mert emel a tekintélyén, de emellett van 
egy sokkal anyagiasabb vonzata, történetesen, hogy mind az angolok, mind a 
franciák jelentős kölcsönökkel támogatták a görögöket. Ezt az összeget csak egy 
független államtól lehet behajtani, mert a törököktől nem volt elvárható, hogy az 
ellenük fellázadt alattvalók adósságát, amelyet az ellenük történt harchoz 
használtak fel, kifizessék. 

Kréta a területi rendezés mellett még egy másik összefüggésben is 
napirenden volt. A Navarinoról szóló vita után, 1828. április 3-án az elhurcolt 
görögökről tartottak ülést. Wilson értesülései szerint megközelítőleg hétezer 
embert hurcoltak el, akik a civil lakossághoz tartoztak, és akiket nyilvánosan 
adtak el. Wilson szerint a szövetségeseknek közösen kellene visszaváltaniuk a 
rabokat. Peel ezzel szemben csak hatszáz főről tudott, és figyelmeztetett arra, 
hogy a Török Birodalomban a rabszolga magántulajdonnak számít, és Anglia a 
megelőzés érdekében nem tett semmilyen lépést. Sir Mackintosh szerint Ibrahim 
már 1825-ben eltervezte, hogy kitelepíti a lakosságot. Ugyanakkor furcsának 
tartotta, hogy a szövetségesek mind felemelték a hangjukat az elhurcoltakért, 
csak Anglia nem. Peel szerint az egyezmény betartása egyben az emberek 
elhurcolásának tilalmát is magába foglalja. A legcélravezetőbb – szerinte – az 
                                                 
64 Henry John Temple, 3. viscount, a camebridgei egyetem képviselője, 1809-28 között 
hadügyminiszter, később kül- majd belügyminiszter lett, 1855-58 között miniszterelnök. 
65 Lásd pontosan az eredetit: „What would from a more immediate ground of complaint 
– if it proved to be well-founded –would be, that this country had not fulfilled her 
engagements, in seeing the Treaty executed in its true spirits; than which nothing was 
more important, as affecting the honour and interest of England.” In: Uo. 560. 
66 Uo. 561.  
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ellenséges flotta mozgásának akadályozása lett volna. Csakhogy a krétaiak 
elhurcolását nem lehetett jogosan megakadályozni, hiszen a sziget egy rövid 
epizódtól eltekintve török kézen volt a felkelés alatt. A török hajók megállítása 
és átvizsgálása rabok után már 1826 óta parancsban meg volt adva, de a törökök 
nyugodtan hivatkozhattak arra, hogy a foglyok krétaiak.67 Lord Ellenborough 
kételkedett abban, hogy az eset valóban megtörtént, és az üggyel kapcsolatban a 
törököknek szolgáló görögöket említette, akik nem akartak saját hazájukban 
maradni. 1830-ban Earl of Aberdeen az elhurcoltak ügyére pontot tett azzal, 
hogy Codrington Alexandriában tárgyalt az érdekükben Mohamed Alival és 
megegyeztek a foglyok kiváltásáról.68  

A parlamenti viták általam feldolgozott több mint húsz jegyzőkönyve alapján 
azt állapítottam meg, az angol politikusoknak nagyon negatív képzetei, 
előfeltevései voltak a törökökről. Ezt elsősorban a beszédeik közben használt 
jelzők alapján lehet megfigyelni. A „barbár török” kifejezés általános volt 
különböző alakváltozatok formájában.69 A birodalom és a törökök durvaságát és 
civilizálatlanságát érzékeltették változatos jelzők formájában. Gyakran 
hangsúlyozták a kegyetlenségüket és elnyomásukat, például: „a török kormány 
elnyomása”70, „barbár kegyetlenkedéseik71”, „barbárok nemzete, a kereszténység 
és szabadság ősi és megátalkodott ellenségei”72, „a törökök borzalmas 
zsarnoksága”73, „undorító bánásmód”.74  Ugyanakkor a görögöket számos 
szimpátiát keltő jelzővel illették, mint: „a szenvedő emberiség ügye75”, 
„boldogtalan görögök”76, „a görögök szenvedése és szerencsétlen 
szeretetreméltósága”77, „Thermopylai hőseinek méltó utódai”78 stb.  

A viták alapján meg lehet határozni a kormányzat politikájának változását is. 
1824-ig az abszolút semlegesség miatt a leginkább a felkelők botrányos 
cselekedeteit hangsúlyozták, a görög felkelést elítélték. Amíg a kormányban 

                                                 
67 Debates, vol XXII., 584-591. 
68 Uo. vol. XXIV., 991. 
69 „barbarous Turk” Uo. Vol. V., 1225. 
70 „the oppressions of Turkish government” Uo. Vol. VII., 1649. 
71 „their babarous ferocity” Uo. 1650. 
72 „a nation of barbarians, the ancient and inveterate enemies of Christianity and 
freedom” Uo. 1651. 
73 „the horrible tyranny of the Turks” Uo. 1667. 
74 „abominable outrage” Uo. vol. XVIII., 1440. 
75 „that cause of suffering humanity” Uo. vol. VII., 1651. 
76 „unhappy Greeks” Uo. 1651. 
77 „the sufferings and ill-fated amiability of the Greeks” Uo. 1652. 
78 „worthy descendants of the heroes of Thermopylae” Uo. vol. XV. 384. 
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ekkoriban „insurrection”, vagyis lázadás, zendülés valamint „revolt”, felkelés 
szóval jelölték a görög mozgalmat, addig 1824 után (pontosabban 1826. május 
19-én) már „revolution-nak”, azaz forradalomnak minősítették. Ez azt a 
szemléletváltást jelezete, ami majd a két egyezményben, illetve a végleges 
függetlenség deklarálásában csúcsosodott ki. Ezek a jelzők az 1828-as vitáktól 
kezdve lecsökkentek, és a kifejezésmód sokkal objektívebb formát öltött. 
Ekkortól az eseményeket jobban átlátó képviselők inkább az oroszok lépéseire 
koncentráltak valamint az egyezményekre és Navarino következményeire. 
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This essay aims to present how the crisis of the Ottoman Empire appeared in the 
parliamentary disputes in Britain between 1820 and 1830. Through the analysis 
of the parliamentary debates it is shown how the Anglo-Turkish relationship 
changed. The parliamentary members’ images about the Turkish state are 
demonstrated, as well as those about economics, foreign relations and about the 
Greek Revolution. At that time Great Britain’s major principles in foreign policy 
were balance of power, non-interference, and legitimacy. The directions of 
English foreign policy considerably changed throughout the crisis, and in my 
essay I intend to elaborate on these political principles and their changes. The 
stage of the parliamentary debates is a scene where these policies can be shown. 
Besides Great Britain’s policies, some other states’ (Russia, Austria, France) 
foreign policies also appeared  in the members’ speeches. The Greek Revolution 
(later The Greek War of Independence) and the treaties going along with the 
conflict can also be followed through the debates. To present some historical 
background information, the parliamentary members are briefly introduced in 
the footnotes. The study utilizes primary and secondary sources accessed mainly 
in Hungarian libraries, for example in the Hungarian Academy of Sciences’ 
Oriental Collection and the Hungarian Parliamentary Library. 




