Dr. Celler Tibor

Brit geopolitikai érdekességek
A Brit Birodalom
A Brit Birodalom az Angol, majd az Egyesült Királyság által uralt területeket foglalta
magában. Ebbe beletartoztak az ország gyarmatai, domíniumai, protektorátusai,
bábmonarchiái és egyéb területei. Ez volt a Földön valaha létezett legnagyobb kiterjedésű,
lakosságú és gazdasági erejű gyarmattartó birodalom. Kialakulása a nagy földrajzi
felfedezések korában, a 16. században kezdődött, amikor harmadikként – Spanyolország és
Portugália mellett és után – Anglia is kivette részét az újonnan felfedezett területek
gyarmatosításából és a tengeri uralomért folyó harcokból.
A számok megdöbbentőek: 1860-ban a Brit Birodalom területe körülbelül 24,6 millió
négyzetkilométerre rúgott. Ez a szám 1909-re 33 millió négyzetkilométerre emelkedett. Ekkor
már háromszor akkora, mint a francia, és tízszer nagyobb, mint a német gyarmatbirodalom,
továbbá 444 millió ember, azaz a Föld népességének negyede élt brit uralom alatt.
A Brit Birodalmat kiterjedése csúcspontján úgy jellemezték, mint V. Károly császár idején
a Spanyol Birodalmat: „az ország, ahol a Nap soha nem nyugszik le”, mindez persze sajátos
angol megfogalmazásban: „Isten nem hagyja a briteket sötétségben!”
Az I. világháború után az antant oldalán felsorakozott, a győztesek közül kikerült Brit
Birodalomhoz csatoltak egy sor korábbi német és török gyarmatot. Ekkor érte el a Birodalom
legnagyobb területi kiterjedését.
A tengerentúli Brit Birodalom története VII. Henrik uralkodásáig (1485–1509), a nagy
földrajzi felfedezések idejéig nyúlik vissza. Henrik kezdte meg a modern tengeri
kereskedelmi flotta kiépítését, amely később a Brit Kelet-indiai Társaság megalapítását is
lehetővé tette. Henrik támogatta egy olasz tengerész, John Cabot felfedező utazásait 1496-ban
és 1497-ben, amikor is létrehozták Anglia első gyarmatát, egy halásztelepet Új-Fundlandon.
VIII. Henrik a kereskedelmi hajók mellé már védelmet is rendelt, megalapítva ezzel a
királyi haditengerészetet (bár tervek már apja uralkodásának idején is voltak).
Megháromszorozta a hadiflotta méretét, amely így 1588-ban képes volt a spanyol királyi
flotta, a Nagy Armada legyőzésére. A spanyolok legyőzője Sir Francis Drake volt, aki 1577 és
1580 között a spanyol Magellánt követően másodikként hajózta körbe a Földet. 1579-ben
kikötött Kalifornia északi részén, amit a Birodalom nevében elfoglalt, majd Nova Albion
névre keresztelt. Anglia érdeklődése jelentősen megnőtt az Európán kívüli területek iránt.
Ekkor született meg a Brit Birodalom kifejezés is, amely a Tudor-házból való I. Erzsébet
nevéhez fűződik, és ő walesi (briton) származású lévén támogatta a „brit” elnevezést.
A birodalom területe jelentősen bővült a 17. század folyamán, amikor az angolok
elfoglalták a keleti gyarmatokat Észak-Amerikában, melyekből később megalakultak az USA
legelső államai és Kanada keleti tengerparti része. Ekkor szerezték meg Saint Kitts-t, Jamaicát
és Barbadost is.
Az 1707-es angol–skót uniót megelőzően több kísérlet történt egy skót tengerentúli
birodalom létrehozására is. A skót gyarmatosításnak Új-Skócia volt a legnagyobb területi
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szerzeménye Észak-Amerikában. Az Egyesülési Törvény után sok skót távozott a
gyarmatokra, leginkább Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Afrikában telepedtek le.
Anglia legfontosabb és legtöbb hasznot hozó területei a 17. és 18. században a karibtengeri szigetek lettek, mert ezek biztosították az anyaországnak a dohányt, a gyapotot és a
rizst. Ausztrália elfoglalásával (ami 1788-ban fegyenctelepek alapításával kezdődött) és ÚjZéland megszerzésével (1840 óta tartozik a Koronához) a birodalom területe a duplájára nőtt.
Az amerikai gyarmatok elvesztése jelezte az Első Brit Birodalom végét. Anglia elhibázott
döntések sorozata nyomán 1783-ban elveszítette legnépesebb gyarmatát, a 13 részből álló
észak-amerikai területet (amerikai függetlenségi háború). Az addigi amerikai gyarmatszerzést
ettől fogva felváltotta az ázsiai, illetve afrikai gyarmatosítás. Ezt az időszakot a „Második Brit
Birodalom” korának nevezik.
A birodalomban még 1807-ben betiltották a rabszolga-kereskedelmet, azonban a
törvénynek csak részlegesen szereztek érvényt, így a rabszolgatartás a valóságban csak 1928.
január 1-jén szűnt meg teljesen, miután ezt a nyugat-afrikai Sierra Leonében is betiltották.
Az 1815-ös Bécsi Kongresszus és az 1870-es krími háború között az Egyesült Királyság
volt az egyetlen iparosodott nagyhatalom. 1870-ben a világ ipari termékeinek 30%-át ez az
ország állította elő. Mint a „világ műhelye”, Nagy-Britannia olyan mennyiségben és alacsony
áron tudott terméket előállítani, hogy a külföldnek jobban megérte brit termékeket vásárolni,
mint a saját országában drágábban termelni.
Nagy-Britannia világhatalmi pozíciói jelentős részben az indiai szubkontinens birtoklásán
alapultak. Nem hiába mondogatták annak idején maguk a britek is büszkén, hogy India a
birodalom ékköve. Az Indiával való különleges kapcsolatokra utalt az is, hogy 1876-ban
Viktória királynőt India császárnőjévé nyilvánították. Az Indiai Birodalmat különböző
jogállású részek alkották. A terület mintegy kétharmada közvetlenül a brit közigazgatás
irányítása alatt állt, ez a századforduló előtt három nagy területet ölelt fel: a bengáli, a madrasi
és a bombayi kormányzóságokat. Ezen kívül a terület egyharmadán mintegy 600 rádzsa,
maharadzsa, naváb és nizám uralkodott.
Az olyan országokra, melyeket nem tudtak a hatalmuk alá gyűrni, a britek kereskedelmi
egyezmények révén gyakoroltak jelentős hatást, így többek között szabadkereskedelmi
egyezményt kötöttek Argentínával, Brazíliával, Törökországgal, Marokkóval, Sziámmal és
Japánnal is, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Tehát minden tekintetben igazi
impériumról beszélhetünk.
Más szemszögből megvilágítva: semmilyen más intézmény nem tett annyit a termékek, a
tőke és a munka szabad áramlása érdekében, mint amennyit a Brit Birodalom a 19. században
és a 20. század elején, mint ahogy egyetlen más intézmény sem tett annyit a nyugati normák
bevezetéséért, egy világméretű rendszer és irányítás kialakításáért.
Persze ennek is, mint a legtöbb dolognak a világon, jó néhány árnyoldala is volt. A 18.
században a britek legalább olyan buzgók voltak a rabszolgák felkutatásában és
kizsákmányolásában, mint később a rabszolgaság eltörlésében; sőt olyan mértékben
gyakorolták a diszkriminációt és a szegregációt, hogy azt ma már elrettentőnek találnánk.
Amikor a birodalom gyarmattartói jogait 1831-ben Jamaicában, 1857-ben Indiában, majd
1899-ben Dél-Afrikában próbára tették az egyes nemzetek, a brit válasz brutális volt.
Kiterjedése, gazdagsága és befolyása csúcsán egyszer csak az óriási gyarmatbirodalom
egyetlen emberöltő alatt összeomlott. A gyarmatokról való lemondás nem annyira az ébredő
2

nemzetiségi mozgalmaknak volt köszönhető, mint inkább annak a hatalmas költségnek, amit
eme hatalmas impérium egybetartására fordítottak.
A birodalom bomlása a második világháború kitörésével kezdődött, amikor a brit
kormányzat és az indiai függetlenségi mozgalom vezetői megállapodtak, hogy a világháború
alatt az indiaiak segítik a brit csapatokat, és lojálisak lesznek, cserébe viszont elnyerhetik
függetlenségüket. Ez be is következett 1947. augusztus 15-én. India kikiáltotta függetlenségét.
Ez ellen a gyarmattartók nem sokat tudtak volna tenni, hiszen a második világháborús
erőfeszítések a végletekig kimerítették az országot (maga az Egyesült Királyság is nagy
veszteséget szenvedett a bombázások során, és a háborúban megsemmisült a birodalom szinte
teljes kereskedelmi flottája), és az addigi szövetségesek (elsősorban az Egyesült Államok és a
Szovjetunió) nem voltak érdekeltek a gyarmatokkal kapcsolatos status quo fenntartásában. Az
aktuális ausztrál miniszterelnök, John Curtin példa nélküli 1942-es akciója, amikor
visszahívta a frontról az ausztrál katonákat, akik a britek által uralt Burma területét őrizték,
megmutatta, hogy most már a domíniumok sem rendelik alá saját érdekeiket a brit
érdekeknek. A Birodalom testébe újabb tőrdöfésként hatott, amikor 1947 januárjában Kanada
lakosainak állampolgári jogállást is biztosított az addigi alattvaló cím mellé (ez utóbbit 1977ben végleg el is töröltek), majd 1982-ben, egy nemzeti alkotmány elfogadásával teljesen
függetlenné vált, mára már kizárólag csak a közös uralkodó személye köti össze az
„anyaországgal”.
A brit Korona függőségei
A koronafüggőségek (angolul crown dependencies) a brit Korona tulajdonai, eltérően a
brit tengerentúli területektől és az Egyesült Királyság gyarmataitól. A koronafüggőségek: a
Csatorna-szigetek két bailiffsége (Jersey és Guernsey) és az Ír-tengeren található Man-sziget.
A koronafüggőségek védelméért és nemzetközi kapcsolataiért a brit kormány felelős, de
jogilag egyik sem része sem az Egyesült Királyságnak, sem az Európai Uniónak, éppen ezért
válhattak a szigetek adóparadicsommá, ahol összesen közel százezer cég van bejegyezve.
Mivel a brit Korona tulajdonai, így nem szuverén államok, habár saját állampolgársággal,
zászlóval, törvényhozással, kormányfővel (főminiszterrel), pénzzel, sőt még önálló
gépkocsijelzéssel és internet-domainnel is rendelkeznek.
A La Manche csatornában Franciaországtól látótávolságnyira fekvő Csatorna-szigetek
1066 óta tartoznak a brit korona fennhatósága alá. A csaknem ezer év alatt mindössze ebben a
jogállásban mindössze négy évnyi „szünet” volt, amikoris a második világháborúban a náci
Németország több mint négy évig tartotta megszállás alatt őket. A szigetek évszázadok óta
autonómiát élveznek. Az itteni kormányzóság (the States) feje II. Erzsébet királynő, de
hivatalosan nem brit uralkodóként, hanem Normandia hercegeként.
Guernsey bailiffséghez tartozik Guernsey sziget (78 km2, 66 ezer lakos), ezenkívül Sark,
Alderney és Herm és más szigetek. A bailiffségen belül külön autonómiát élvez Sark – egy
feudális, de demokratizálódó állam, amelyet egy örökletes jogú Seigneur (hűbérúr) vezet.
Érdekesség: sajátos politikai helyzete és államberendezése alapján 2008 közepéig a
mindössze 5,5 km² területű és 600 lakost számláló Sark szigete volt Európa utolsó és egyetlen
feudális „országa”. Az egymást követő 22 Seigneur államfői jogait még 1565-ben I. Erzsébet
királynőtől kapta. Az is különlegességnek számít, hogy a sziget teljes területéről ki vannak
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tiltva az autók, a szigetlakók biciklivel, lovas kocsival, traktorral, esetleg motorkerékpárral
közlekednek.
Jersey bailiffség Jersey szigetéből (116 km2, 98 ezer lakos) és több lakatlan szigetből áll.
Mindkét bailiffségnek saját jog- és egészségügyi rendszere van és önálló bevándorlási
politikája. Az egyik bailiffség állampolgársága nem jelent állampolgárságot a másik
bailiffségben. 1961 óta a bailiffségeknek külön fellebbviteli bíróságai is vannak, de általában
mindkét bailiff (a közigazgatás főtisztviselője) tagja a másik bailiffség fellebbviteli bírói
testületének.
A helyi manx nyelven Ellan Vanninnek nevezett Man-sziget (572 km², mintegy 85 ezer
lakossal) az Ír-tengerben fekszik, nagyjából egyenlő távolságra Írországtól, Skóciától és
Angliától. A sziget Tynwald nevű gyűlése a világ legrégebbi folytonosan működő
parlamentje. A sziget kelta őslakóit a 9. században norvég vikingek igázták le, a szigetet pedig
fennhatóságuk alatt tartották egészen 1079-ig, amikor a helyi Godred Crovan a Man- sziget és
a Hebridák királyaként önállósította magát, habár névlegesen Norvégia adófizetője maradt. A
szigetet 1266-ban Norvégia eladta Skóciának, a 14. században pedig angol fennhatóság alá
került. 1504-ben végleg megszüntették a Man-sziget királya addigra már régóta csak névleges
címét. Ezután sokáig Salisbury és Derby grófjai birtokolták a szigetet, míg 1765-ben
megvásárolta a brit parlament. Azóta közvetlenül a brit Korona alá tartozik, így a londoni
parlamenttől független. A brit uralkodó címe a szigeten így hangzik: „Mann Lordja” (Lord of
Mann).
Brit tengerentúli területek
A brit tengerentúli területek – szám szerint 14 – a koronafüggőségekhez hasonlóan szintén
nem képezik részét az Egyesült Királyságnak, de annak szuverenitása alá tartoznak és
biztonságukért az anyaország hadereje felel.
Ezek a területek:Anguilla, Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Montserrat, a Turks- és
Caicos-szigetek a Karib térségben, Brit Antarktiszi Terület a hatodik kontinensen, Brit Indiaióceáni Terület az Indiai-óceánban, a Falkland-szigetek, Szent Ilona (Ascensionnal és Tristan
da Cunhával egyetemben), valamint Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek a Dél-Atlantióceánban, Gibraltár Dél-Európában, a Pitcairn-szigetek a Csendes-óceánban és Akrotiri és
Dhekelia, Cipruson található szuverén brit támaszpont.
A „brit tengerentúli terület” fogalma csak 2002 óta létezik. Korábban ezeket az apró
országokat brit függő területnek, míg 1981 előtt gyarmatoknak vagy koronagyarmatoknak
(pl. Hongkong, amely így hivatalosan semmilyen önkormányzati joggal nem rendelkezett)
nevezték.
A tengerentúli területek nem keverendők össze az előbbiekben taglalt brit
koronafüggőségekkel, amelyek a brit Korona szuverenitása alatt állnak, így alkotmányos
státusuk különbözik a tengerentúli területekétől.
Történelmi viszonylatban külön kategóriát képeztek a brit protektorátusok (védnökségek)
és a gyarmatok. A protektorátusok „csak” brit ellenőrzés alatt álltak, de névleg független
államként, saját uralkodóval rendelkeztek, míg a gyarmatok jogilag is a brit állam részét
képezték.
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01 – John Cabot hajójának, a The Matthew-nak a mása, melyen 1497-ben átkelve az óceánon
létrehozta Anglia első amerikai gyarmatát
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02, 02a – V. György brit király mint India császára 1911-ben meglátogatta a birodalma
ékkövének számító indiai gyarmatait
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03, 03a – II. Erzsébet, a Birodalmi Korona súlya alatt
7

04 – John Michael Beaumont (1927), Sark szigetének jelenlegi, 22-ik seigneurja, azaz Európa
utolsó feudális hűbérura

05 – Állami ünnepség Man-szigetén, az ősi parlament épülete előtt, háttérben a
koronafüggőség saját zászlajával
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06 – Sir Michael Cameron St John Birt, Jersey jelenlegi, 88-ik bailiffje
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07 – Peter Walker légimarsall, Jersey kormányzója és Richard Collas, Jersey bailiffje
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