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a Brexit rövid története

Vajon lehet-e, szabad-e a történészeknek egy olyan politikai folyamat 
elemzésére	vállalkozniuk,	amely	még	nem	zárult	le,	sőt	amelynek	a	ki-
menetele	olyannyira	bizonytalan,	hogy	egymással	ellentétes	jóslatok	is	
rendre	megfogalmazódnak?	A	pro és a kontra álláspont mellett minden 
bizonnyal	egyaránt	jól	lehet	érvelni;	e	sorok	szerzője	azokkal	ért	egyet,	
akik úgy gondolják, hogy a történészeknek sem kell lemondaniuk a 
napjainkban	 zajló	 események	magyarázatáról.	Egy	olyan	 szemlélet-
módot	tudnak	képviselni,	amely	jórészt	hiányzik	a	többi	társadalom-
tudományi	diszciplína	eszköztárából.	Más	kérdés,	hogy	természetesen	
szem	előtt	kell	tartaniuk	azokat	a	kockázatokat,	amelyek	a	végkifejlet	
nem-ismert	voltából	szükségszerűen	fakadnak.		

Ezt	hasonlóan	gondolhatta	Kevin O’Rourke, az oxfordi All Souls 
College történész professzora is, amikor a Brexit – eddigi – történe-
tének a megírására vállalkozott.�	Merész	próbálkozás.	Az	alcímben	
mindenesetre jelezte, hogy a témát széles történelmi perspektívába 
ágyazva kívánja vizsgálni:„From Brentry to Backstop”, vagyis az 
Egyesült	Királyság	 csatlakozásától	 az	 (észak)ír	 „tartalékmegoldás-
nak”,	a	 sajtóban	sokat	emlegetett	 s	 alább	még	magyarázott	„back-
stop”-nak	a	viták	középpontjába	kerüléséig.	Érdemes	megemlíteni,	
hogy	a	szerző	eredetileg	a	francia	közönség	számára	készítette	a	mun-
kát,	mert	szoros	személyes	szálak	fűzik	őt	egy	francia	kisvároshoz,	
amelyben	a	helyi	képviselőtestületnek	is	a	tagja,	de	a	Pelican	Kiadó	
megbízásából	a	szöveget	némiképp	átdolgozta	és	kiegészítette.2 
	 1	 Az	 elsősorban	 gazdaságtörténészként	 ismert	 O’Rourke	 a	 patinás	 dublini	 Trinity	 Colle-

ge-ban végzett; fontosabb korábbi munkái: Globalization and History: the Evolution of 
a Nineteenth-Century Global  Economy,  Cambridge, �999,  Findlay Ronalddal közösen: 
Power and Plenty: Trade, War and the World Economy in the Second Millennium, Prince-
ton, 2009. 

 2 Az említett francia kisváros Saint Pierre d’Entremont.
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A történeti elemzés alaphangját az a megállapítás adja meg, mi-
szerint	„a	Brexit	nem	a	semmiből	keletkezett:	olyan	események	vég-
eredménye,	amelyek	évtizedek	óta	zajlanak,	 sőt	még	 is	mélyebbre	
nyúlnak a történelmi gyökerei”.3	A	szerző	megközelítésében	még	a	
XIX. századnak is van relevanciája a 20�6 júniusában hozott dön-
tésben,	hiszen	a	brit	birodalom	a	nemzetközi	együttműködésnek	egy	
olyan	 informális,	 a	 szupranacionalitást	 nélkülöző	keretét	 alakította	
ki,	amely	alapvetően	eltért	az	EU	mechanizmusától.	A	II.	világhábo-
rú	öröksége	az	egész	kontinensen	az	 integráció	kibontakoztatására	
ösztönzött – de a szigetországban épp nem ez volt a helyzet, mert a 
brit	állam	nem	kompromittálódott	1939	és	1945	között.

O’Rourke részletesen felidézi, hogy Nagy-Britannia miként ma-
radt	ki	az	1945-öt	követő	európai	integrációs	törekvésekből,	kiemel-
ve, hogy London azért mondott nemet az �950-ben kezdeményezett 
Európai	Szén-és	Acélközösséghez	való	csatlakozásra,	mert	feltételül	
szabták	a	nemzetek	fölötti	hatóság	elfogadását.4 Az �957-ben létre-
hozott	Közös	Piac	kapcsán	ugyanez	az	attitűd	határozta	meg	a	britek	
álláspontját:	míg	a	„hatok”	közös	külső	vámhatárt	akartak,	addig	az	
utóbbiak	 egy	mindenfajta	 szupranacionalitást	 nélkülöző	 szabadke-
reskedelmi	 övezet	 létrehozását	 kívánták.	 Hogy	 miért	 próbált	 meg	
Harold Macmillan �96�-ben mégis – teljesen váratlanul, a brit és a 
nemzetközi közvéleményt egyaránt meglepve – csatlakozni? Magya-
rázatként	O’Rourke	a	brit	miniszterelnök	naplójából	idéz:	a	Közös	
Piacra London „Nagy Károly birodalmának” feltámasztási kísérle-
teként tekintett, amellyel szemben nem maradhatott közömbös, rá-
adásul	–	nagy	bánatára	–	Washington	is	a	csatlakozást	várta	el	tőle.	
Macmillan	azonban,	akárcsak	1967-ben	Harold	Wilson	munkáspárti	
miniszterelnök,	a	lehető	legkevesebb	brit	engedménnyel	képzelte	el	
a csatlakozást, s a könyv ezt ki is domborítja, olyannyira, hogy az 
olvasó	 szinte	 természetesnek	 találja,	 hogy	de	Gaulle	 francia	 elnök	
mind	a	két	alkalommal	vétózott.	Nagy-Britannia	1973-as	csatlakozá-
sának	a	körülményeivel,	a	recenzenst	kissé	meglepő	módon,	a	szer-

 3 Kevin O’Rourke,: A Short History of Brexit. xx.
 4 Ennek a kapcsán Churchill ellentmondásos szerepével is foglalkozik a munka. Ehhez rész-

letesebben	ld:	Barta	Róbert:	Churchill	és	az	Európai	Egyesült	Államok,	Rubicon,	2014/1	
(Különszám), 75–79. 
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ző	csak	viszonylag	szűkszavúan	foglalkozik.	A	2016-os	népszavazás	
fényében mindenesetre érdemes emlékeztetni arra, hogy a szigetor-
szágban	nem	akkor	szavaztak	először	a	tagságról:	az	Európa	iránti	
brit	elkötelezettség	mértékét	jól	mutatja,	hogy	a	Wilson	vezette	kor-
mány	már	1975	nyarán	referendumot	írt	ki	arról,	hogy	maradjanak-e	
bent…5

Nagy-Britanniának	 az	 Európai	 Közösséghez	 fűződő	 viszonya	
�973 után sem vált problémamentessé, Margaret Thatcher �979-es 
választási	győzelme	pedig	a	kapcsolatok	 történetében	is	új	korsza-
kot nyitott. Joggal utal ugyanakkor O’Rourke arra, hogy Thatcher 
politikájában nem kevés ellentmondás is mutatkozott, hiszen míg 
egyrészről	addig	példátlan	harciassággal	lépett	fel	a	brit	érdekek	ér-
vényesítése	mellett,	másrészt	 épp	ő	volt	 az,	 aki	kezdeményezte	az	
európai	egységes	piac	megteremtését.	E	sorok	szerzője	ehhez	annyit	
tenne hozzá, hogy visszatekintve a memoárjában Thatcher már maga 
is	 bírálta,	 hogy	 annak	 idején,	 1985-ben	 aláírta	 az	 Egységes	 Euró-
pai Okmányt, azzal magyarázva akkori döntését, hogy nem gondolt 
a	 gazdasági	 együttműködés	 politikai	 következményeire,	 a	 föderá-
ciós	 tendencia	megerősödésére.6  Az �988-as bruges-i beszédében 
– amely O’Rourke szavai szerint „a szentírás státuszát” vívta ki az 
euroszkeptikus	körökben	–	Thatcher	már	egyértelműen	és	nyomaté-
kosan	a	„nemzetek	Európájának”	koncepciója,	vagyis	a	szupranacio-
nális	szerveződés	elutasítása	mellett	állt	ki.

Az	olvasó	talán	érdekesnek	találja,	hogy	a	Labour	Party,	amint	
azt a munka is kiemeli, az �980-as évek közepéig még a toryknál 
is	több	fenntartást	táplált	az	európai	integráció	iránt.	(1983-as	vá-
lasztási kampányában a párt a kilépést sürgette!) E tekintetben a 
fordulat	1997-hez	köthető:	a	választást	ekkor	megnyerő	Tony	Blair	
irányítása alatt a Munkáspárt szakított e hagyománnyal és köze-
ledett Brüsszelhez. Ezzel párhuzamosan a konzervatívok viszont 
egyre ellenségesebben viszonyultak az �992-es maastrichti egyez-
ménnyel	megteremtett	Európai	Unióhoz,	olyannyira,	hogy	ez	 lett	

	 5	 Részletesebben	ld:	Egedy	Gergely	–	Gálik	Zoltán:	Nagy-Britannia és az európai integrá-
ció. A csatlakozástól a Brexitig, Budapest, L’Harmattan, 20�7, 5�–63.

 6 Thatcher, Margaret: Életem,	ford.	Magyarics	Péter,	Budapest,	Antall	József	Tudásközpont,	
20�4, 660–663. 
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politikai platformjuk egyik leginkább hangsúlyozott eleme. David 
Cameron, akit 2005-ben választottak a párt elnökévé, eleinte igye-
kezett	 ugyan	 óvatosan	 kezelni	 az	Európa-kérdést,	 ám	 kormányra	
kerülve 20�0 után azzal szembesült, hogy mind a saját pártján be-
lül,	mind	a	brit	társadalom	egészében	markánsan	erősödni	kezdett	
az	unió-ellenesség.	Ebből	akart	–	és	tudott	is	–	politikai	tőkét	ko-
vácsolni a Nigel Farage vezette Brit Függetlenségi Párt (UKIP). Ez 
tehát a háttere annak, hogy Cameron 20�3 januárjában bejelentette: 
ha	 pártja	megnyeri	 a	 következő	 választást,	 népszavazást	 ír	 ki	 az	
EU-tagságról.	Mint	 ismeretes,	 ezt	 a	 sokat	 kockáztató	 ígéretét	 be	
is váltotta, miután 20�6 februárjára több – s nem is lényegtelen 
–	ponton	az	EU	vezetőivel	el	tudta	fogadtatni	legfőbb	követeléseit.	
(Az	EU-s	munkavállalók	szociális	jogainak	átmeneti	korlátozását,	
fölmentést	az	„egyre	szorosabb	politikai	unió”	követelménye	alól,	
az	euró	bevezetésének	célkitűzése	alól,	stb.)	Cameron	azt	gondolta,	
ennyi	elég	is	lesz	–	s	a	júniusra	kiírt	referendumon	a	tagság	megőr-
zése mellett állt ki. 

Miért szavazott a britek többsége 20�6. június 23-án mégis a ki-
lépésre? A magyarázat kísérlete, az okok keresése a munka egyik 
legérdekesebb	és	talán	a	legtöbb	újat	mondó	fejezete.	O’Rourke	ki-
fejti,	hogy	bár	a	tagság	évtizedeiben	megnyilvánuló	brit	ambivalen-
cia	önmagában	is	sokat	megmagyaráz	az	eredményből,	mégsem	ál-
lítható,	hogy	az	törvényszerű	és	elkerülhetetlen	volt.	A	magyarázatok	
két	lehetséges	irányát	a	szerző	a	gazdasági	és	a	kulturális	tényezők	
középpontba állításában jelölte meg. Egyesek olvasatában, mutat rá, 
a	Brexit	 és	Trump	elnökké	választása	egyaránt	a	globalizáció	 sze-
mélytelen folyamatainak a következménye, mert e hatások számos 
társadalmi	csoportot	igen	előnytelenül	érintenek.	A	2008-as	válság-
ra	adott	megszorító	 intézkedések	 szerinte	 többet	 tettek	azért,	hogy	
Észak-Anglia	nehéz	sorsú	közösségei	szembeforduljanak	Európával,	
mint	a	bevándorlók.	A	másik	megközelítésben	viszont	az	eredmény-
ben	olyan	kulturális	tényezők	játszották	a	kulcsszerepet,	mint	az	eu-
roszkepticizmus,	a	nacionalizmus	és	az	idegen-ellenesség.	A	szerző,	
utalva	 a	 nyugati	 világban	 jelentkező	 populista	 jellegű	 nemzetközi	
hullámra	is,	azt	a	választ	adja,	hogy	e	tényezők	együttesen	magya-
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rázzák a történteket.7	A	kiemelt	szempontokat	a	következő	egyszerű,	
de mégis szemléletes táblázatba foglalva is megtaláljuk a könyvben, 
a hatásokat annak alapján csoportosítva, hogy az „angol-centrikus” 
vagy	 a	 „nemzetközi”	 dimenzió	 szemüvegén	 keresztül	 vizsgáljuk	
őket	(178.	o.).

 kulturális gazdasági
angol-centrikus brit euroszkepticizmus gazdasági megszorítások      
nemzetközi													Breitbart,	hamis	hírek	 globalizáció

A	referendum	semmit	sem	mondott	arról,	hogy	akkor	„miként	to-
vább?”. O’Rourke értelmezésében a „soft Brexit” lenne/lett volna a 
leglogikusabb döntés, tekintettel a két tábor közötti csekély számbeli 
különbségre,	a	másik	oldalon	viszont	azzal	érveltek	–	s	ez	jóval	ki-
sebb hangsúlyt kap a könyvben – hogy a „puha Brexit” nem is igazi 
Brexit, a többségi akarat tehát nem erre irányult. A 20�6 júliusában 
miniszterelnökké kinevezett Theresa May mindenesetre a „hard  
Brexit” mellett kötelezte el magát, amit O’Rourke „a Brexit-pártiak 
triumfálásának	hübrisztikus	kifejeződéseként”	értékelt	(209.	o.).

A	jelenkor-történet	művelőjét	nyilvánvalóan	nem	csak	a	kellő	tör-
ténelmi perspektíva hiánya akadályozhatja, hanem a szubjektivitás kü-
lönösen nagy mértéke is. O’Rourke maga sem tagadja, hogy elfogult 
az	írekkel	szemben	–	jegyezzük	meg,	hogy	az	édesapja	ír,	sőt	hosszú	
időn	át	Dublin	hivatalos	brüsszeli	képviselője	volt	–,	és	azt	sem	rejti	
véka alá, hogy – ezzel logikus összefüggésben – elkötelezetten Brexit-
ellenes.	A	fentebb	idézett	véleményét	a	recenzens	túlzónak	találja,	ám	
abban	teljes	mértékben	egyetért	vele,	hogy	az	uniós	országok	közül	a	
népszavazás döntése legközvetlenebbül kétségtelenül Írországot érin-
tette. S az EU tárgyalási stratégiáját is nagymértékben meghatározták 
az ír érdekek. Ebben, s nem alaptalanul, O’Rourke Dublin diplomáciai 
sikerét	és	az	uniós	vezetők	szolidaritásának	a	megnyilvánulását	látja,	
még azt is készséggel elismerve, hogy az ír szempontok többet nyom-
tak	a	latban,	mint	a	távozást	választó	briteké.	
 7 A populizmus kérdésköréhez egy friss feldolgozás ld: Eatwell, Roger – Goodwin, Matthew: 

National Populism. Revolt Against Liberal Democracy, Pelican – Penguin Books, 20�8.
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A	fő	dilemmává	a	határ	ügye	vált.	Bár	London	kezdettől	 fogva	
jelezte, hogy kilépése után sem kíván fizikai akadályokat emelni 
Észak-Írország	és	az	Ír	Köztársaság	határán,	O’Rourke	szerint	nem	
vetett	 kellően	 számot	 azzal	 a	 realitással,	 hogy	 a	 „kemény	Brexit”	
nem	 kombinálható	 az	 EU-tagországokkal	 folytatott	 „zavartalan”	
(frictionless)	kereskedelemmel.	2017	végére	egyértelműen	kiderült,	
hogy a kiválási megállapodásnak ez az 500 kilométeres határsza-
kasz,	 az	Egyesült	Királyság	és	 az	unió	egyetlen	 szárazföldi	határa	
a	 legfőbb	akadálya.	De	előbb	néhány	szót	a	háttérről.	 	A	2017	 jú-
niusában megkezdett tárgyalásokon Brüsszel ragaszkodott ahhoz, 
hogy	–	a	britek	kívánságával	ellentétben	–	először	a	kiválás	három	
alapfeltételéről	állapodjanak	meg,	s	csak	utána	jöhet	a	jövőbeli	kap-
csolatok	megbeszélése.	Decemberre	nagyjából	megegyeztek	 a	 szi-
getországban	élő	uniós	polgárok	jogairól	(„letelepedett	státusz”),	a	
„válási	összegről”,	amelyet	a	briteknek	kell	fizetniük,	ám	a	harmadik	
feltételt,	az	(észak)ír	határt	illetően	csak	egy	kevéssé	pontosított,	fe-
lettébb elnagyolt álláspontot rögzítettek. A decemberi megállapodást 
(„Joint Report”)  igen részletesen tárgyalja a könyv, s joggal, mert 
kétségkívül a kétéves tárgyalási folyamat egyik legfontosabb moz-
zanatáról	van	szó.	

Itt	jelent	meg	először	az	azóta	sokat	emlegetett	„backstop” („tar-
talékmegoldás”) ötlete, amelynek alapján az Egyesült Királyság vál-
lalta, hogy amennyiben más kereskedelmi vagy technikai megoldás 
nem	adódik,	az	EU	vámszabályaihoz	igazítja	majd	a	sajátjait.	A	je-
lentés szövegezése azonban ambivalens volt, mert nem tisztázta egy-
értelműen,	hogy	a	„backstop”	csak	Észak-Írországra	vagy	az	egész	
királyságra vonatkozna-e. Hiányzott tehát a „jogilag érvényes forma” 
pontos	megjelölése,	s	ez	később	kemény	vitákhoz	vezetett.8 Annál is 
inkább, mert a „backstop”-ról	szóló	paragrafus	után	a	britek	kérésére	
a szövegbe az a kitétel is bekerült, miszerint az Egyesült Királyság 
nem	fog	elfogadni	semmilyen	belső	gazdasági	határt	Észak-Írország	
tekintetében. Ennek fényében némi ír-párti elfogultságot tükröz és 
vitatható	O’Rourke-nak	az	a	megállapítása,	miszerint	„senkit	sem	ér-
hetett meglepetésként”, hogy 20�8 februárjában a Bizottság azt java-
	 8	 A	határkérdés	szerepéhez:	Egedy	Gergely:	Az	(észak)ír	határ	a	Brexit	folyamatában,	Euró-

pai Tükör, 20�8/3, 7–20.
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solta,	Észak-Írországot	kereskedelempolitikai	tekintetben	válasszák	
le	az	Egyesült	Királyságról,	az	 ír	sziget	egészét	egy	„közös	szabá-
lyozási térségnek” (common regulatory area)	minősítve	(264.	o.).	Ez	
a	megoldás,	bár	kedvező	volt	Dublinnak,	a	decemberi	egyezségből	
nem következett automatikusan. May az indítványt azonnal elutasí-
totta, hiszen az Egyesült Királyság integritását érintette, és O’Rourke 
maga is elismeri, hogy a javaslatot még a Brexit ellenfeleinek a köre-
iben	is	sokan	elvetették.	Londonnak	az	a	–	kényszerűségből	született	
– felvetése, hogy a backstop  akkor inkább az Egyesült Királyság 
egészét	érintse,	2018	őszéig	az	EU	ellenállásába	ütközött.

Érzékelve	mozgásterének	 fokozatos	 beszűkülését	 a	 brit	minisz-
terelnök 20�8. július 6-ra Chequers-be, nyári rezidenciájára rendkí-
vüli	kormányülést	hívott	össze,	s	itt	 jelentős	mértékben	puhított	az	
álláspontján:	az	árukra	korlátozódó	szabadkereskedelmi	egyezmény	
ajánlatával együtt egy „közös vámterületet (combined customs terri-
tory)	is	javasolt.	Ezzel	azonban	alapvetően	megrendítette	belpolitikai	
pozícióját:	bár	O’Rourke	 is	elismeri,	hogy	a	chequersi	 terv	a	„soft 
Brexit” irányában tett lépés volt, az EU kevesellte, és szeptemberben 
formálisan is elutasította, miközben a konzervatívok kemény Brexit- 
párti szárnya nagyon is sokallta az engedményeket és élesen szembe-
fordult	a	kormányfővel.	(Ezt	jól	tükrözte	az	addig	a	külügyminiszteri	
posztot	betöltő	Boris	 Johnson	 szinte	 azonnali	 lemondása.)	E	 tábor	
olvasatában az Egyesült Királyságot az EU „vazallusává” tenne egy 
ilyen kompromisszum.

O’Rourke az EU rugalmasságának a jeleként értékeli, hogy 20�8 
novemberére Brüsszel elfogadta, szükség esetén a backstop az Egye-
sült	 Királyság	 egészére	 terjedjen	 ki	 (280.	 o.).	 (A	 britek	 másik	 fő	
kérésétől,	 a	 „tartalékmegoldás”	 alkalmazásának	 „átmeneti	 jellegé-
től”,	vagyis	időtartamhoz	kötésétől	viszont	elzárkózott.)	May	végül	
november �4-én ezzel együtt elfogadtatta kormányával a kilépési 
egyezményt.		Ez	azonban	vörös	posztó	volt	a	konzervatívok	többsé-
gének	a	szemében,	s	May	rosszul	mérte	fel	az	erőviszonyokat,	hiszen	
2019	 első	 három	hónapjában	 –	már	 a	 könyv	 kéziratának	 lezárását	
követően	 –	 a	 londoni	 parlament	 háromszor	 is	 leszavazta	 az	 ellen-
zék által is elutasított kilépési egyezményt. Ez végül elvezetett May 
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bukásához,	az	utódkeresés	megindulásához	és	a	Brexit	történetének	
egy új, e sorok írásakor még lezáratlan fejezetéhez. 

A	recenzens	nem	tartja	szerencsésnek,	hogy	a	könyv	záró	részében	
a	 szerző	a	Brexit-folyamat	 esélyeinek	a	 latolgatásába	bocsátkozik,	
hiszen ezek, amint saját maga is hangsúlyozza, kiszámíthatatlanok. 
O’Rourke azon következtetésével viszont egyet lehet érteni, hogy 
már annak is számos tanulsága van, ami eddig történt; a Brexit „fe-
lettébb informatív, habár drága lecke” az Egyesült Királyságnak 
–	s	valójában	egész	Európának.	A	Brexit	értelmezése	nem	egyszerű	
–	O’Rourke	könyve,	amelyet	bizonyára	jó	néhány	munka	fog	még	
követni,	jól	felépített	szerkezetével,	széles	történeti	keret	felvázolá-
sával, alaposságával bevallott elfogultságaival együtt is jelentékeny 
segítséget nyújt ebben az igencsak nehéz feladványban.

Kevin O’Rourke: A Short History of Brexit. Front Brentry to Backstop (A Brexit rövid történe-
te.	A	brexittől	a	backstopig),	London,	Pelican-Penguin	Books,	2018.	353	o.	
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