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CIP RUS AZ ET NI KAI KONF LIK TU SOK 
KE RESZT TÜ ZÉ BEN

Cip rus a ma ga 9251 négy zet ki lo mé te ré vel Szi cí lia és Szar dí nia után a har ma -
dik leg na gyobb, egy szer smind a leg ke le tibb föld kö zi-ten ge ri szi get. Föld ré -
szek, val lá sok, kul tú rák és ci vi li zá ci ók ta lál ko zá sá ban fek szik: föld raj zi ér te -
lem ben már Ázsia ré sze, ci vi li zá ci ós és kul tu rá lis te kin tet ben azon ban min -
den kép pen Eu ró pá hoz tar to zik.

Ki vá ló geostratégiai hely ze té ből adó dó an szám ta lan szor vált kü lön fé le
hatalmak1 hó dí tó tö rek vé se i nek ál do za tá vá. A szi get „lá ba i nál” te rül el szin -
te az egész Kö zel -Ke let. Ha jó val kön  nyen el ér he tő Egyip tom, Iz ra el, Li ba non,
Szí ri á ról és Tö rök or szág ról nem is be szél ve.2

1974 óta egy 180 km hos  szú, a Morphou-öböltől a Famagusta-öbölig, ke -
let ről nyu gat ra hú zó dó, kö zé pen ki csit meg nyúlt, de vi szony lag egye nes de -
mar ká ci ós vo nal sze li ket té, oszt ja meg nagy já ból egy har mad–két har mad
arány ban az or szá got (1. áb ra). Észa ki ol da lán tö rök és cip ru si tö rök, dé li ol -
da lán gö rög és cip ru si gö rög ka to nák néz nek far kas sze met egy más sal, kö zöt -
tük, az üt kö ző zó ná ban az Egye sült Nem ze tek bé ke fenn tar tói cir kál nak, im -
már több mint 36 éve. Cip rus fő vá ro sa, Ni co sia a ber li ni fal le bon tá sa óta a
vi lág utol só ket té osz tott vá ro sa. Je len ta nul mány a cip ru si kér dés nek és leg -
újabb fej le mé nye i nek a be mu ta tá sá val kí ván fog lal koz ni, el ső sor ban az et ni -
kai tö rés vo na lak több di men zi ó jú áb rá zo lá sá ra fó ku szál va.3

Küz de lem az önál ló sá gért – egye sü lés vagy sza ka dás 

A gö rög–tö rök konf lik tus, amely nem egy eset ben je len tő sen túl nőtt a ha son -
ló ér dek szfé rák ri va li zá lá sán, il let ve a két nem zet alap ve tő kul tu rá lis kü lön -
bö ző sé gé ből is fa ka dó szem ben ál lá sán, és há bo rús konf lik tus sá szé le se dett,
év szá za dos múlt ra te kint het vis  sza.

Az új kor ban a gö rög ter ri tó ri um a Bi zán ci Bi ro da lom bu ká sá val a 15. szá -
zad fo lya mán az osz mán ex pan zió ál do za tá vá vált. A stra té gi ai fon tos sá gú,
ugyan ak kor jól véd he tő szi get vi lág el len ben – el ső sor ban Ve len cé nek kö -
szön he tő en – még so ká ig el len állt a hó dí tás nak. Cip rust – mely 1489-től ve -
len cei fenn ha tó ság alatt állt – a tö rö kök csu pán 1571-ben4 tud ták el fog lal ni.
A szi get re, mely tör té nel me fo lya mán, fek vé sé ből is kö vet ke ző en, szám ta lan -
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szor cse rélt gaz dát, et től kez dő dő en ér kez tek na gyobb szám ban tö rök be te le -
pü lők.

1. áb ra
Cip rus az üt kö ző zó ná val

For rás: http://www.cyprus-maps.com/maps/Cyprus_big.gif (letöltve: 2010. 09. 09.)

An nak el le né re, hogy az 1830-as Lon do ni Jegy ző könyv az 1821-ben kez dő dött
sza bad ság harc le zá rá sa ként el is mer te a sza bad és füg get len gö rög ál lam lé te -
zé sét, az Osz mán Bi ro da lom fenn ha tó sá ga Cip ru son egé szen 1878-ig tar tott,
ami kor az orosz–tö rök há bo rút le zá ró Ber li ni Kong res  szu son jú ni us 4-én
Nagy-Bri tan nia meg kö tötte a Por tá val az úgy ne ve zett Cip rus Egyez ményt. Et -
től fog va a szul tán nak, éves ha szon bér let fi ze té se fe jé ben ugyan, de át kel lett
en ged nie „Kypros”-t a bri tek nek.5 Az új sü te tű urak a nem ze ti fel sza ba dí tás
és ön kor mány zat he lyett hely tar tót és szi go rú adó rend szert hoz tak ma guk -
kal, lé vén a cip ru si ak kal fi zet tet ték meg „fel sza ba dí tá suk” költ sé gét. A Föld -
kö zi-ten ger ke le ti me den cé jé ben ki emel ke dő el he lyez ke dé sű szi get oly an  nyi -
ra meg tet szett az an gol hó dí tók nak, hogy az el ső vi lág há bo rú ki tö ré sét
követően6 egy sze rű en an nek tál ták – amit az 1923. jú li us 24-i Lausanne-i Szer -
ző dés ben meg erő sí tet tek –, és 1925-ben ko ro na gyar mat tá is nyil vá ní tot ták.

1929-ben meg ala kult a Cip ru si Nem ze ti Ra di ká lis Unió, amely ki mon dot -
tan az anya or szág gal va ló egye sü lést kö ve tel te. Két év re rá az ál ta luk szer ve -
zett til ta ko zó meg moz du lá sok fel ke lés sé nőt tek, me lyet a bri tek egyip to mi
csa pa tok se gít sé gé vel le ver tek. 1931 és 1940 kö zött a Sir Richmond Palmer

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 112



113Ciprus az etnikai konfliktusok kereszttüzében

kor mány zó reg ná lá sá ról el hí re sült „palmerokrácia” szin tén kor lá to zá so kat
ho zott a cip ru si la kos ság szá má ra, gyü le ke zé si- és a szak szer ve ze tek mű kö -
dé sé nek ti lal mát ered mé nyez ve.7

1950. ja nu ár 15-én a la kos ság 82%-át ki te vő gö rö gök el söp rő több sé ge
(95,7%-a) nép sza va zá son nyil vá ní tot ta ki, hogy Gö rög or szág hoz kí ván tar -
toz ni. A cip ru si ak kö zel egy ötö dét (18%-át) al ko tó tö rö kök – egy eset le ges
gö rög el nyo más tól tart va – nem mel sza vaz tak. Az an go lok me rev el len ál lá -
sán ter mé sze te sen zá tony ra fu tott a tö rek vés, me lyet ugyan ak kor 1954-től
kez dő dő en az anya or szág is fel ka rolt.

1955-ben a gö rög la kos ság a be ce ne vén csak Digenisnek hí vott Georgios
Grivas tá bor nok és III. Makarios ér sek ve ze té sé vel fel kelt a meg szál lók el -
len, „Enosis”-t, az az a Gö rög or szág hoz va ló csat la ko zást kö ve tel ve. Nagy-
Bri tan nia új fent nem bírt egye dül a sza bad ság har cos ok kal, és a szi get sor sá -
ra a jö vő ben nagy mér ték ben ki ha tó lé pés re szán ta el ma gát. Szem be for dít va
egy más sal a Cip ru son élő nem ze ti sé ge ket, a he lyi tö rö kök ből úgy ne ve zett
An ti ter ror Egy sé get szer ve zett. Ez zel egyi de jű leg Tö rök or szág is fegy ve res
szer ve ze tet ho zott lét re a cip ru si tö rö kök ből, im már ki mon dot tan az zal a
cél lal, hogy a te rü let meg osz tá sát elő moz dít sa. Az an gol po li ti ka An ka rát is
be von ta a hely zet meg ol dá sá ba, utób bi pe dig fel is mer ve a szá má ra kí nál ko -
zó le he tő sé get, 1956-ban már a szi get ről a tö rök szá raz föld foly ta tá sa ként
be szélt.8 Cip rus fel osz tá sa (tö rö kül Taksim) te hát a nagy po li ti ka szint jé re
emel ke dett.

A fel ke lés el foj tá sát kö ve tő en a brit ura lom egé szen 1960-ig állt fenn, ami -
kor is a Nagy-Bri tan nia, Gö rög or szág és Tö rök or szág kö zött egy év vel ko ráb -
ban meg kö tött Zü ric hi és Lon do ni Egyez mé nyek ér tel mé ben Cip rus – a szu ve -
rén an gol ka to nai bá zis te rü le tek ki vé te lé vel – füg get len né vált. Az új ál lam
el ső el nö ke III. Makarios lett.9 Az 1959-es Lon do ni, úgy ne ve zett Ga ran cia egyez -
mény el len ben nem csak meg til tott a szi get szá má ra, hogy rész ben vagy egész -
ben va la mely más ál lam mal egye sül jön, de mind há rom (!) ál la mot vé dő ha -
tal mi stá tus  szal ru ház ta fel, hogy a füg get len ség fe lett őr köd jön.10 A meg ál -
la po dás ter mé sze te sen a szi get meg osz tá sát is szi go rú an til tot ta. A füg get len -
ség 1960-as vis  sza szer zé se te hát tá vol ról sem ol dott meg min den prob lé mát.
Sőt: az ön ren del ke zé si jog gya kor lá sa a meg lé vő et ni kai jel le gű fe szült sé ge -
ket is a fel szín re hoz ta.

A Cip ru si Köz tár sa ság új ál lam ként al kot mányt is ka pott. Az 1960-as alap -
tör vény és az új jog sza bály ok meg szü le té se kö rül azon ban ko moly né zet el té -
ré sek ala kul tak ki a gö rö gök és a tö rö kök kö zött. Utób bi ak ki vo nul tak a kor -
mány ból és sa ját ön igaz ga tást kö ve tel tek.11 Az al kot mány en nek el le né re
mes  sze me nő kig res pek tál ta a he lyi tö rök ki sebb ség jo ga it. Vé tó jo got kap tak
a vá lasz tó jog gal, a kö zös sé gi szer ve ze ti sza bá lyo zás sal, il let ve a hon vé del mi
po li ti ká val kap cso la tos tör vény al ko tás ban.12 La kos sá gi szám ará nyuk nál
ked ve zőbb el bí rás ban ré sze sül tek a főbb tiszt sé gek el osz tá sa kor, amely azt
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je len tet te, hogy ará nyuk a köz szol gá lat ban és a rend őr sé gen be lül 30%-ra, a
had se reg kö te lé ké ben 40%- ra volt te he tő.13

Az újon nan vis  sza nyert sza bad ság gal te hát nem tel je sül tek ma xi má li san
a cip ru si gö rö gök vá ra ko zá sai. Je len tős ré szük to vább ra is ki tar tott az anya -
or szág gal va ló egye sü lés mel lett, me lyet a cip ru si tö rö kök ter mé sze te sen el -
le nez tek. A két et ni kum kö zöt ti za var gá sok nak, il let ve ezek el mér ge se dé sé -
nek, az az egy eset le ges ko mo lyabb pol gár há bo rú ki rob ba ná sá nak 1964-ben
az ENSZ-bé ke fenn tar tók (UNFICYP)14 tér ség be ve zény lé sé vel kí ván ta ele jét
ven ni. A ki vál tó ok ez út tal a tö rök ki sebb ség vé tó jo gá nak kor lá to zá sá ra irá -
nyu ló po li ti kai szán dék volt. Tö rök or szág új fent meg pró bált hasz not húz ni a
hely zet ből, és et ni ka i lag ho mo gén te le pü lé sek lét re ho zá sát ösz tö nöz te. Szá -
mos cip ru si tö rök hagy ta el ek kor ott ho nát, hogy a fel té te le zett na gyobb biz -
ton sá got nyúj tó tö rök enk lá vék ba köl töz zön.15 A hely zet azon ban to vább
rom lott, ami kor 1964 au gusz tu sá ban tö rök re pü lő gé pek cip ru si gö rö gök ál tal
la kott fal va kat bom báz tak, mely nek so rán a pol gá ri la kos ság szá mos tag ja
éle tét vesz tet te. Az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa 193. sz. ha tá ro za ta ugyan ek kor
még el ér te ha tá sát, és lét re jött a fegy ver nyug vás, de az et ni ku mo kat el vá lasz -
tó és a szi ge tet ket té sze lő úgy ne ve zett Green Line már ek kor ki ala kult. A szi -
get or szág fő vá ro sát, Ni co si át is ket té osz tot ták.

A cip ru si konf lik tus 1974-ben esz ka lá ló dott. A Dimitrios Ioannidis dan -
dár tá bor nok és Phaidon Gizikis el nök-had se reg tá bor nok ál tal ve ze tett ka to -
nai re zsim Görögországa a cip ru si kor mány zat há ta mö gött 1971-ben meg -
egye zett Tö rök or szág gal, hogy a sta tus quo alap ján fel oszt ják a szi ge tet és ki-
ki ma gá hoz csa tol ja az őt meg il le tő részt.16 Az anya or szá gi gö rög jun ta ál tal
tá mo ga tott és tiszt jei ál tal irá nyí tott cip ru si nem ze ti gár da 1974. jú li us 15-én
ka to nai puc  csot rob ban tott ki és el tá vo lí tot ta a ha talo m ból a cip ru si gö rö gök
és tö rö kök kö zött pár be szé det sür ge tő Makarios el nö köt. A za var gá sok, et ni -
kai ös  sze csa pá sok, il let ve tö rök el le nes pog ro mok vé get ve té se, to váb bá a szi -
get egé szé nek vé lel me zett gö rög csat la ko zá sa meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben
Tö rök or szág jú li us 20-án a ka to nai be avat ko zás mel lett dön tött. A sa ját et ni -
ku muk irán ti vé dő ha tal mi jog ra hi vat ko zó tö rö kök az ál ta luk csak „Cip ru si
Bé ke Had mű ve let nek”,17 vagy más né ven „Atil la (!) Had mű ve let nek”18 ne -
ve zett ak ci ó ban 28 nap alatt meg száll ták az or szág 36,7%-át. Az Egye sült
Nem ze tek Biz ton sá gi Ta ná csa 1974. jú li us 20-án kelt 353. sz. ha tá ro za tá ban
el ítél te az in vá zi ót és a te rü le ti in teg ri tás vis  sza ál lí tá sa mel lett a meg szál ló
csa pa tok azon na li ki vo ná sá ra szó lí tott fel, egy ben fel hív ta Gö rög or szá got,19

Tö rök or szá got és Nagy-Bri tan ni át, hogy ha la dék ta la nul kezd je nek tár gya lá -
so kat a bé ke hely re ál lí tá sá ról. A szem ben ál ló fe lek kö zött ki ala kí tott üt kö ző -
zó ná ba az UNFICYP bé ke fenn tar tó ala ku la tai ke rül tek.

Az anya or szá gi tö rök ve ze tést ter mé sze te sen a Lon do ni Ga ran cia szer ző dés
nem ha tal maz ta fel ka to nai ag res  szi ó ra, mint ahogy ar ra sem, hogy a meg -
szállt te rü le te ken tar tó san be ren dez ked jék, s ez zel meg os  sza a szi ge tet. A tö -
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rök csa pa tok vi szont nem csak hogy nem tá voz tak, ha nem hoz zá ve tő leg
162 000 cip ru si gö rö göt űz tek el az ál ta luk meg szállt te rü le tek ről. Az el tűn -
tek szá ma mint egy más fél ezer re te he tő. Vá lasz re ak ci ó ként 50 000 dé len élő
tö rök is észak ra me ne kült.

A szi get szét ta golt sá gát, va gyis a ki ala kult sta tus quót előbb az 1975-ben
élet re hí vott Cip ru si Tö rök Szö vet sé gi Ál lam, majd az 1983. no vem ber 15-én
Rauf Denktas el nök ál tal ki ki ál tott Észak-Cip ru si Tö rök Köz tár sa ság szen -
te sí tet te. A Biz ton sá gi Ta nács 1983. no vem ber 18-i 541., és egy év re rá az
550. szá mú ha tá ro za tá ban el ítél te, jog el le nes nek és ér vény te len nek nyil vá -
ní tot ta ugyan az utób bi prok la má ci ót, fel szó lít va egy ben az ös  szes tag ál la -
mot az el is me rés meg ta ga dá sá ra, de et től a hely zet mit sem vál to zott. An -
ka ra a nem zet kö zi kö zös ség in té sét fi gyel men kí vül hagy ta. Tö rök or szá gon
kí vül egyéb iránt mind a mai na pig az ENSZ egyet len tag ál la ma sem is me -
ri el a meg szállt te rü le ten lét re ho zott ál la mot. Az ENSZ bé ke fenn tar tók ál -
tal el len őr zött Green Line al kot ja nap ja ink ban is az üt kö ző zó nát a két or -
szág rész kö zött.

Ezt a gya kor la ti lag a két had se re get el vá lasz tó tűz szü ne ti vo na lat kí sé rel -
te meg át lép ni 1989. már ci us 19-én cip ru si gö rög nők egy, „Az as  szo nyok ha -
za tér nek” el ne ve zé sű cso port ja. A til ta ko zó me net Ni co si á ból Lymbia fe lé vo -
nult, ahol egy ki sebb csa pat nak si ke rült az üt kö ző zó nát, il let ve a tö rök had -
se reg vo na la it is át lép ni. Né hány tün te tőt le tar tóz ta tott a cip ru si tö rök rend -
őr ség, de pár óra el tel té vel sza ba don bo csá tot ták és át ad ták őket az ENSZ
kép vi se lő i nek a fő vá ros ban.20

Az Egye sült Nem ze tek Biz ton sá gi Ta ná csa egyéb iránt két év vel ké sőbb új -
fent kí sér le tet tett a cip ru si kér dés, va gyis a gö rög–tö rök et ni kai konf lik tus
ren de zé sé re, s egy ben Cip rus meg osz tott sá gá nak fel szá mo lá sá ra, de az
1991-es (716. sz.), a szi get po li ti ka i lag egyen ran gú szek to rok fö de ra tív át ala -
kí tá sá ra irá nyu ló ha tá ro za ta nem ta lált vissz hang ra.

EU-csatlakozás és az Annan-terv

Re mény a vál to zás ra a Cip ru si Köz tár sa ság eu ró pai uni ós csatlakozásával21

kap cso lat ban, il let ve azt meg elő ző en adó dott. A Kö zös ség nem kí ván ta a
meg ol dat lan hely ze tet a szi get tel együtt in teg rál ni, va gyis a te rü let egye sí té -
sét a csat la ko zás előtt kí ván ták meg tör tént té ten ni. 1997. de cem ber 13-án az
Eu ró pai Ta nács dön tött a csat la ko zá si tár gya lá sok kö vet ke ző év már ci us 30-i
meg kez dé sé ről a kö zép- és ke let-eu ró pai ál la mok mel lett a Cip ru si Köz tár sa -
ság gal is. A fo lya mat el in dí tá sá tól a cip ru si hely zet meg ol dá sát is re mél ni le -
he tett, an nak el le né re, hogy az EU-külügyminiszterek 1998. már ci u si edin -
burghi ta lál ko zó ján ha tá ro zat szü le tett a be lé pés és meg osz tott ság kér dé sé -
nek kü lön vá lasz tá sá ról.22
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A fe lek kö zöt ti meg me re ve dett ál lás pont ok is moz dul ni lát szot tak. 2001-
ben az észa ki és dé li rész ve ze tő je, Rauf Denktas és Glafcos Klerides el nök
meg ál la po dott a szi get új ra egye sí té sét cél zó tár gya lá sok meg kez dé sé ről. Az
Eu ró pai Ta nács is 2002 jú ni u sá ban, Se vil lá ban ar ra az ál lás pont ra he lyez ke -
dett, hogy sok kal elő nyö sebb egy új ra egye sí tett Cip rus be lé pé se, és az Unió
tá mo gat ja az Egye sült Nem ze tek ve ze tő jé nek a cél ér de ké ben ki fej tett tö rek -
vé se it. Az EU tag ál la ma i nak ve ze tői is az érin tett fe lek kö zöt ti pár be széd erő -
sí té sét óhaj tot ták, a prob lé ma mi előb bi ki elé gí tő meg ol dá sá nak ér de ké ben.
En nek fe jé ben az észa ki rész je len tős pénz ügyi meg se gí té sét is fel aján lot ták.
Az észak-cip ru si tö rök kor mány zat azon ban 2003 jú ni u sá ban vis  sza uta sí tot -
ta a fo lyó sí ta ni kí vánt 11 mil lió eurós kö zös sé gi se gélyt, at tól tart va, hogy an -
nak el fo ga dá sa ese tén a te rü let uni ós el len őr zés alá ke rül ne. Günter Ver -
heugen bő ví té si biz tos en nek el le né re a 2004–2006-os idő szak ra ki lá tás ba he -
lye zett to váb bi 190 mil lió eurós tá mo ga tást, ha elő se gí tik a szi get or szág te rü -
le ti egye sí té sét. Brüs  sze li becs lé sek sze rint a szi get je len tő sen sze gé nyebb
észa ki fe lé nek gaz da sá gi fel zár kóz ta tá sa 2 mil li árd euróba ke rül ne. 2004 áp -
ri li sá ban az egye sü lés meg va ló su lá sa ese té re az unió 875 mil lió eurót irány -
zott elő.

Ha má sért nem is, sa ját gaz da sá gi túl élé sük szem pont já ból lét kér dés len -
ne a tö rök cip ru si ak szá má ra a hely zet nor ma li zá lá sa. Az egye dül Tö rök or -
szág ál tal el is mert ál la muk ugyan is önál ló an élet kép te len, je len tős mér ték -
ben rá van nak szo rul va An ka ra se gít sé gé re. Az el nem is mert ség ből ugyan is
egye ne sen kö vet ke zik a gaz da sá gi és ke res ke del mi kap cso la tok elég te len
vol ta is. Jel lem ző pél da: az itt meg ter melt áruk (élel mi sze rek) ki zá ró lag tö -
rök or szá gi köz ve tí tés sel, tö rök or szá gi ter mék ként jut hat nak el az Eu ró pai
Unió pi a ca i ra.

Az ENSZ is fo lya ma to san kí sér le tet tett a hely zet meg ol dá sá nak elő moz -
dí tá sá ra. 2002 vé gén az 1999 óta a kér dés ben meg le he tő sen ak tív fő tit kár,
Kofi Annan pró bál ta meg a szi tu á ci ót nor ma li zál ni. Az ál ta la köz zé tett, több -
ször is át dol go zott, úgy ne ve zett Annan-terv23 két ál lam fö de rá ci ó já ban lát ta
a ki utat. A 2004. már ci us 31-én be mu ta tott ötö dik, egy ben vég ső ver zió egy
szu ve rén „Cip ru si Egye sült Köz tár sa ság”24 meg te rem té sét tűz te ki cél já ul,
mely két egyen ran gú ál lam ból állt vol na. A gö rög rész né mi te rü let gya ra po -
dást köny vel he tett vol na el, lé vén a szi get te rü le té nek 7%-á val kí ván ták kár -
pó tol ni.

Az ál lam irá nyí tá sát, a tör vény ho zó és vég re haj tó ha tal mat is ab szo lút
ará nyo san szán dé koz tak meg osz ta ni. A két ka ma rás par la ment 48 fős sze ná -
tu sát fe le-fe le arány ban, a szin tén 48 fős kép vi se lő há zat a la kos ság szám ará -
nyá nak meg fe le lő en vá lasz tot ták vol na, de úgy, hogy egyik tag ál lam se jus -
son a kép vi se lők szá má nak egy ne gye dé nél ke ve sebb man dá tum hoz. Az ál -
lam élé re (vég re haj tó ha ta lom ként) el nö ki ta ná csot ter vez tek, hat, a sze ná tus
ál tal vá lasz tott és sza va za ti jog gal ren del ke ző sze mély, il let ve ha a par la ment
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úgy ha tá roz, több dön té si jog kör rel nem ren del ke ző tag rész vé te lé vel. A ta -
nács egy tag ja el nö ki (ál lam fő), egy pe dig al el nö ki (kor mány fő) po zí ci ó val
ren del ke zett vol na, 20 hó na pig be tölt ve tiszt sé gét.

A terv ugyan ak kor meg le he tő sen kor lá toz ta az észak ra vis  sza tér ni szán -
dé ko zó gö rög la kos ság jo ga it. Elő ír ta ugyan is, hogy a cip ru si gö rö gök ará nya
az el kö vet ke ző 19 év ben nem ha lad hat ja meg az észa ki la kos ság 18%-át. Más
ol va sat ban ez úgy is ér tel mez he tő, hogy az el kép ze lés leg ali zál ni kí ván ta a
tö rök ka to nai in ter ven ció ered mé nyez te sta tus quót. Az pe dig, hogy Tö rök or -
szág EU-s csat la ko zá sa ese tén ez az aka dály meg szűn ne, szin tén a cip ru si tö -
rök je len lét erő sí té sét je len ti. Egyéb iránt a ha tár idő le jár ta, il le tő leg An ka ra
uni ós tag sá ga ese tén sem ha lad hat ta vol na meg a gö rö gök ará nya a 33%-ot.
A terv gö rög el fo ga dá sá nak esé lye it to vább ron tot ta, hogy a dé li ek alap ve tő
ál lam pol gá ri jo ga it meg sért ve ki kö töt te, hogy az észa ki ré szen csak tö rök
szár ma zá sú cip ru si ak ve het nek részt a két ka ma rás or szág gyű lés fel ső há zá -
nak szá mí tó sze ná tu si vá lasz tá so kon, il let ve gö rö gök csak ak kor sze rez het -
nek ott in gat lant, ha an nak jö ve del mi szint je el ér te a dé li rész 85%-át. Utób bi
irány elv gö rög szem pont ból a tu laj don vi szony ok be be to no zá sát je len ti, lé -
vén ez az arány 2005-ben 30%- ra volt te he tő.

A gö rö gök tu laj don jo gát egy ko ri bir to ka ik egy har mad ré szé re hely re kí -
ván ták ál lí ta ni, a ma ra dék két har mad rész re vo nat ko zó an kár ta la ní tást irá -
nyoz tak elő. En nek költ sé ge it ugyan ak kor a cip ru si gö rö gök adó be fi ze té se i -
ből fe dez ték vol na, mi vel An ka rát ez zel nem kí ván ták ter hel ni. A szán dék te -
hát meg le he tő sen drasz ti ku san véd te a cip ru si tö rö kök ér de ke it. Mind ez
rész ben ért he tő, hi szen kön  nyű be lát ni, hogy a dé li ek kön  nyű szer rel fel vá sá -
rol nák a po li ti kai és gaz da sá gi em bar gó mi att tel je sen el sze gé nye dett és ma -
gas mun ka nél kü li ség gel súj tott észak-cip ru si te rü le tek je len tős ré szét.

Az ENSZ-fő tit kár el kép ze lé se egyéb iránt egy ál ta lán nem fog lal ko zott az
il le gá li san Cip ru son tar tóz ko dó tö rök te le pe sek kér dé sé vel. An  nyit ál la pí tott
meg csu pán, hogy hoz zá ve tő leg 85 000 tö rök be ván dor ló ma rad hat a szi ge -
ten, akik a cip ru si ál lam pol gár sá got is meg sze rez he tik.25 2003-ban az il le gá -
lis be te le pü lők szá ma meg ha lad ta a 119 000 főt. Mind ez az or szág kü szö bön
ál ló uni ós tag sá ga ese tén ter mé sze te sen azt is je len tet te, hogy kö zel 100 000
tö rök az Eu ró pai Kö zös ség ál lam pol gá rá vá is vál ha tott vol na, raj tuk ke resz -
tül An ka ra be fo lyá sát is erő tel jes eb ben ér vé nye sít ve, nem is be szél ve ar ról,
hogy a ren de zés nek ez a mód ja kon zer vál ni kí ván ta Cip rus je len le gi et ni kai
meg osz tott sá gát.

A gö rö gök egyéb ként az Annan-terv el fo ga dá sá ért cse ré be ép pen ezt, az
1974 óta a szi get re köl tö zött tö rö kök, il let ve a 35 000 fős tö rök had se reg tá vo -
zá sát is kö ve tel ték. Az utób bi hoz ter mé sze te sen, rész ben a hely stra té gi ai
fon tos sá ga, rész ben a presz tízs sé re lem el ke rü lé se mi att, An ka ra vo na ko dik
hoz zá já rul ni. Nap ja ink ban is 30-35 000 fő nyi had erő ál lo má so zik a szi ge ten,
az Eu ró pai Unió tag ál la ma köz vet len szom széd sá gá ban.
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A szi get po li ti kai egye sí té sé nek ter ve ze te te hát az Annan-koncepció sze -
rint je len tős ér dek sé re lem mel járt vol na a cip ru si gö rö gök szá má ra, po zi tí van
diszk ri mi nál va a tö rö kö ket. A terv meg va ló su lá sa ese tén a gö rö gök ön ren -
del ke zé si jo ga is csu pán kor lá toz va ér vé nye sült vol na, mi vel to vább ra is az
ér vény ben lé vő ga ran cia szer ző dés nagy ha tal mai bá bás kod ná nak a szi get fe -
lett, be le egye zé sük nél kül az al kot mányt sem le het ne meg vál toz tat ni. Cip -
rust ugyan ak kor az el kép ze lés – a de mi li ta ri zá lás kon cep ci ó já nak je gyé ben –
meg fosz tot ta az önál ló had se reg ál lí tás, ez zel az ön vé de lem jo gá tól. Az egye -
sült ál lam még tel jes jo gú eu ró pai uni ós tag ság ese tén is rész ben egy, az uni -
ón kí vü li or szág tól, Tö rök or szág tól füg gött vol na, mely nek a tel jes csa pat ki -
vo nást és a to váb bi ka to nai be avat ko zás ti lal mát sem ír ták elő egy ér tel mű en.
Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a fő tit kár ter ve – an nak min den komp ro -
mis  szum ra és a fe lek kö zöt ti ki egye zés re tö rek vő szán dé ka el le né re – a cip -
ru si gö rö gök szá má ra hát rá nyo sabb vi szo nyo kat te rem tett vol na, mint ami a
füg get len ség ki ví vá sa kor, 1960-ban lét re jött.

Ter mé sze te sen a má sik ol da lon is adód tak el len vé le mé nyek. Ma ga az ál -
lam el nök is a tö rö kök leg főbb igé nye it fi gye lem be ve vő ter ve zet el fo ga dá sa
el len agi tált. Rauf Denktas, lé vén Észak-Cip ru son az ot ta ni gö rög ki sebb ség -
nek po li ti kai jo go kat kel lett vol na ad ni, nem kí ván ta az el kép ze lést nép sza -
va zás ra bo csá ta ni.26 Az el nök a tár gya lá sok fo lya mán az zal is meg pró bál ko -
zott, hogy fel aján lot ta az üt kö ző zó na köz vet len kö ze lé ben fek vő Famagusta
át en ge dé sét an nak fe jé ben, hogy a gö rö gök is mer jék el hi va ta lo san cip ru si ak -
nak a Tö rök or szág ból ér ke ző be te le pü lő ket. A te rü le ti „en ged mény” ter mé -
sze te sen jel ké pes nek volt te kint he tő, hi szen a gö rög fél nem le ges vá la szát
elő re bo rí té kol ni le he tett.

A la kos ság je len tős ré sze azon ban nem kí ván ta el sza lasz ta ni a kí nál ko zó
le he tő sé get, va gyis azt, ha a meg egye zés el ma ra dá sa mi att ki ma rad nak az
EU bő ví té sé nek újabb hul lá má ból. 2003. feb ru ár vé gén a cip ru si tö rö kök
59,6%-a tá mo gat ta, 33,8%-a pe dig el le nez te az ENSZ ren de zé si ter vét.27 Ni co -
sia tö rö kök ál tal la kott fe lé ben ut cai demonstrációkra28 is sor ke rült, Denktas
el nök le mon dá sát kö ve tel ve, aki nek sze mé lyé ben a gö rö gök kel va ló ki egye -
zés aka dá lyát lát ták. 2004. áp ri lis ele jén a Cip ru si Köz tár sa ság el nö ke,
Tasszosz Papadopulosz is az egye sí té st cél zó el kép ze lés el uta sí tá sá ra biz ta -
tott. Ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy a terv ál lan dó sí ta ná a szi get or -
szág fenn ál ló meg osz tott sá gát.

Egy hét tel azu tán, hogy a cip ru si gö rö gök alá ír ták a 2004. má jus 1-jé től
uni ós tag sá got je len tő athé ni szer ző dést, 2003. áp ri lis 23-án sor ke rült a de -
mar ká ci ós vo nal meg nyi tá sá ra. A cip ru si tö rök kor mány zat egy ol da lú lé pé se
mind azo nál tal meg le he tő sen jelképesnek29 te kint he tő: az át ke lő ket reg gel 9
és éj fél kö zött hasz nál hat ták, és a gö rö gök nek út le ve lük kel kel lett iga zol ni
ma gu kat. A de mar ká ci ós vo nal men tén a gö rög rend őr ség pe dig el len őr ző
pon to kat ál lí tott fel. A nyi tás te hát nem je len tet te sem a szö ges drót aka dá lyok
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el tá vo lí tá sát, sem pe dig a két te rü let kö zöt ti fal le om lá sát. Még is: csu pán az
el ső na pon mint egy há rom ezer „ciprióta” kelt át, hogy 1974 óta elő ször lá to -
gas son ha za, ke res se fel a szi get má sik fe lét.

A po li ti kai vé le mény kü lönb sé gek el le né re, egy faj ta sa já tos komp ro -
misz  szum ként 2004. áp ri lis 24-én a szi get mind két ré szén nép sza va zást
tar tot tak, me lyen a vá ra ko zá sok kal meg egye ző ered mény szü le tett. A cip -
ru si törökök 65%-a el fo gad ta,30 a gö rö gök 76%-a vi szont el uta sí tot ta az
Annan-tervet. Mind ez azt is je len tet te, hogy az új ra egye sí tés re irá nyu ló tö -
rek vé sek ku dar cot val lot tak, a nem zet kö zi – ENSZ, EU, USA – po li ti kai
aka rat nem bi zo nyult elég sé ges nek. 2004. má jus 1-jén a Cip ru si Köz tár sa -
ság ön ma gá ban lett az Eu ró pai Kö zös ség tag ja. Két nap pal a re fe ren du mot
kö ve tő en azon ban a cip ru si kor mány zat gesz tust tett, mel  lyel a re á lis kom-
p ro misszu mok men tén vég re haj tott ren de zé si szán dé kát kí ván ta dek la rál -
ni. In téz ke dé se ket ja va solt a tö rö kök anya gi meg se gí té se és tá mo ga tá sa ér -
de ké ben, me lyek ré vén azok is él vez het ték vol na a csat la ko zás nyúj tot ta
elő nyö ket.

Újabb fej le mé nyek – egy vég te len tör té net

Két év szü net el tel té vel, 2006-ban foly ta tód tak a tár gya lá sok, saj ná la tos mó -
don azon ban ek kor sem túl sok ered mén  nyel. Jú li us 3-án az ENSZ ni co si ai
kép vi se le tén Papadopulosz el nök és Mehmet Ali Talat, az Észak-Cip ru si Tö -
rök Köz tár sa ság új ál lam fő je ér te ke zett, ez út tal a konf lik tu sok so rán el tűnt
la kos ság sor sá ról, il let ve a szi get eset le ges új ra egye sí té sé nek mó do za ta i ról.
A két ve ze tő ke ret-meg ál la po dást kö tött ugyan egy két öve ze tes fö de rá ció el -
vén ala pu ló ren de zés ről, de a gya kor lat ban elő re lé pés nem tör tént. Is mét fel -
ve tő dött az Egye sült Nem ze tek köz ve tí té sé nek le he tő sé ge, Ib ra him Gambari
fő tit kár-he lyet tes be vo ná sá val. A meg be szé lé sek 2007 szep tem be ré ben foly -
ta tód tak, de új fent a ko ráb bi ered mén  nyel zá ród tak.

A meg me re ve dett hely ze tet sú lyos bít ja az, hogy ha bár mi lyen, a kö ze le -
dés irá nyá ba mu ta tó ese mény tör té nik, azt egyik vagy má sik fél egy ből tom -
pí ta ni igyek szik, an nak sú lyát, je len tő sé gé nek mér té két ki seb bít ve. 2007. ja -
nu ár 9-én a cip ru si tö rök la kos ság egy cso port ja „jó szán dé ká nak je lé ül” át -
tör te az úgy ne ve zett Lokmaci-barikádot, amely a hat va nas évek et ni kai ösz -
sze tű zé sei óta a meg osz tott ság szim bó lu má vá vált. Már ci us 8-án a túl ol da lon
lé vő gö rö gök is – a kön  nyebb át jár ha tó ság gal in do kol va – bon ta ni kezd ték a
két fe let el vá lasz tó fal egy ré szét. Né hány nap pal ké sőbb Papadopulosz vi -
szont már An ka rá hoz for dult, hogy az „egy ol da lú” lé pés re kvá zi vá lasz ként,
von ja ki csa pa ta it az öve zet ből, az át ke lő nyi tot tá vá lá sa ér de ké ben. A tö rök
ka to nák je len lé té ig ugyan is a pol gá ri la kos ság szá má ra to vább ra is tilt va volt
az érin tett te rü let re tör té nő be lé pés.
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Ahogy a fen ti szi tu á ció is mu tat ja, a cip ru si kér dés meg ol dá sa nem tör tén -
het meg Tö rök or szág aka ra ta nél kül. A Cip ru si Köz tár sa ság az el len sé ges ke -
dé se ket fél re té ve, uni ós csat la ko zá sát kö ve tő en, 2004 no vem be ré ben tár gya -
lá so kat kez de mé nye zett An ka rá val. Papadopulosz a tö rök uni ós tö rek vé sek
kap csán a Kö zös ség de cem be ri csúcs ta lál ko zó ja előtt tisz táz ni kí ván ta a fen-
n ál ló nyi tott kér dé se ket. Tö rök or szág ugyan is – az észa kot súj tó ki kö zö sí tés
vá la sza ként – nem is me ri el a dé li Köz tár sa sá got. Az EU-tag Cip rus vé le mé -
nye ugyan ak kor je len tős súl  lyal es het lat ba a be lé pést il le tő en, ar ról nem is
be szél ve, hogy vé tó jo gá val él ve akár gá tat is szab hat a tö rök in teg rá ci ós tö -
rek vé sek nek. A komp ro mis  szum kész ség je le ként ugyan ak kor a cip ru si gö rög
ál lam nem kí ván ta túl zot tan ki hasz nál ni al ku po zí ci ó ját, és né mi fe nye ge tő -
zést le szá mít va tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta An ka rát, nem fe led ve cél ját, a csa -
pat ki vo nást, il let ve az et ni kai ará nyok meg vál toz ta tá sa cél já ból be te le pí tett
tö rö kök ha za köl töz te té sét. Meg ol dás, egyez ség azon ban nem szü le tett. Tö -
rök or szág csu pán ar ra volt haj lan dó, hogy az 1963-as, köz te és az EGK kö zött
köt te tett tár su lá si meg ál la po dás hoz ki egé szí tés ként 2005. jú li us 29-én alá ír ja
a tár gya lá sok meg kez dés ének alap fel té te lé ül sza bott, úgy ne ve zett An ka ra-
jegy ző köny vet. Er re azért volt szük ség, mert ez az egyez mény ter jesz tet te ki
An ka ra és az EU kö zött 1996 óta fenn ál ló vám uni ót a 10 újon nan csat la ko zott
ál lam ra. Tö rök or szág ugyan ak kor a ra ti fi ká lás el mu lasz tá sán túl ma gya rá za -
tot is fű zött a jegy ző könyv höz, mely ben le szö gez te, hogy an nak alá írá sa ré -
szé ről nem je len ti a Cip ru si Köz tár sa ság el is me ré sét. A meg me re ve dett tö rök
ál lás pont mi att hi á ba kö ve tel te az Eu ró pai Parlament31 is, hogy An ka ra is -
mer je el a Köz tár sa sá got. En nek el le né re 2005. ok tó ber 3-án még is meg kez -
dőd tek a csat la ko zá si tár gya lá sok Tö rök or szág gal.

An ka ra ugyan ak kor ter mé sze te sen elv ben nem el le nez te sem Cip rus
egye sü lé sét, sem pe dig ez ál tal az észa ki rész uni ós csat la ko zá sát – a két
egyen jo gú ál lam, két egyen jo gú kö zös ség, va gyis az ENSZ ter ve alap ján. Sőt
Recep Tayyip Erdogan kor mány fő a té ma csúcs ra já ra tá sá nak idő sza ká ban,
az az 2004. má jus 1-je előtt, nyi lat ko za ta i ban a cip ru si tö rök több sé gi vé le -
ményt ön ma gá ra néz ve kö te le ző nek tar tot ta. Tud ta per sze, hogy az anya or -
szá gi tö rök po li ti kai és ka to nai kö rök ben jól moz gó Rauf Denktas el nök el -
len zi az egye sü lést, más rész ről pe dig hasz not is húz ha tott vol na az új ra egye -
sí tés ből. Észak-Cip rus EU-ba tör té nő be lé pé se egy fe lől le gi ti mál ta vol na az
1974-es ka to nai beavatkozást32 és egyet je len tett vol na az ál lam ala ku lat el is -
me ré sé vel, más fe lől pe dig ez ál tal ko moly híd fő ál lás ra tett vol na szert az Eu -
ró pai Kö zös ség irá nyá ban, pre ce denst te remt ve ez zel An ka ra csat la ko zá sa
szá má ra.

A kér dést il le tő en ter mé sze te sen a gö rög anya or szág is hal lat ta hang ját,
hi szen Tö rök or szág mel lett Gö rög or szág nak is szá mot te vő be fo lyá sa van a
szi get kö zös sé ge i re, po li ti ká juk ala ku lá sá ra. Athén 2008 ele jén tá mo ga tá sá ról
biz to sí tot ta a tö rök EU-s csat la ko zást, amen  nyi ben az tel je sí ti Brüs  szel nek
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tett ígé re te it. Kosztasz Karamanlisz gö rög kor mány fő, aki kö zel fél év szá zad
után az el ső gö rög ve ze tő volt, aki a Tö rök or szág ba lá to ga tott, mind ezt An -
ka rá ban je len tet te ki.

Jól in dult ugyanakkor a 2008-as év a dé li Köz tár sa ság szá má ra. Ja nu ár 1-
jé től a cip ru si fon tot fel vál tot ta az euró, és a ta vasz is új re mé nyek kel ke cseg -
te tett. Az egye sí tést in kább el len ző Papadoluloszt – aki 2003-tól 2008 feb ru -
ár já ig volt Cip rus ál lam fő je – a kom mu nis ta Dimitrisz Chrisztofiasz vál tot -
ta az elnöki33 posz ton, és meg vá lasz tá sát kö ve tő en egy ből ta lál ko zást kez de -
mé nye zett Mehmet Ali Talat cip ru si tö rök el nök kel. Az új gö rög ve ze tő
Michael Moller ENSZ cip ru si kü lön meg bí zot tat kér te fel a ta lál ko zó meg -
szer ve zé sé re. A két el nök meg egye zett, hogy há rom hó na pon be lül új ra kez -
dik a szi get új ra egye sí té sét cél zó tár gya lá so kat. Meg ál la pod tak ab ban is,
hogy mun ka cso por to kat ál lí ta nak fel az új ra egye sí tés rész le te i nek ki dol go -
zá sá ra, il let ve Ni co sia – és egy ben a szi get – egyik leg je len tő sebb át ke lő he -
ly ének, az óvá ro si Ledra ut cai át já ró meg nyi tá sá ra (a lé te ző öt mel lé). A ha -
tár itt vé gül áp ri lis 3-án nyílt meg.

Chrisztofiasz a vá lasz tá sok előtt egyik fő cél ki tű zés ének a szi get szét ta -
golt sá gá nak fel szá mo lá sát te kin tet te. Párt ja, a kom mu nis ta AKEL ha gyo má -
nyo san jó kap cso la to kat ápolt a szin tén bal ol da li Talattal. Utób bi egyéb iránt
már 2008-ra jó sol ta az ENSZ ko ráb bi fö de rá ci ós ter ve alap ján meg al ko tan dó
új ra egye sí té si szer ző dés lét re jöt tét. Az új el nök meg vá lasz tá sa egy ben a cip -
ru si gö rö gök vé le mé nyé nek gyö ke res meg vál to zá sát is je len tet te.34 Ok tó ber -
ben he ti rendszerességű egyez te tés ről ha tá roz tak, a tár gya lá sok fel gyor sí tá sa
vé gett. A lét re jö vő szö vet sé gi ál la mot azon ban mind két fél más képp kép zel -
te el, sa ját ér de ke i nek meg fe le lő en. A gö rö gök erős szö vet sé gi kor mány lét re -
ho zá sa, a tö rö kök pe dig a kon fö de rá ció mel lett fog lal tak ál lást.

A biz ta tó fel té te lek ben 2009 ele jén vál to zá sok kö vet kez tek be. Az észak-
cip ru si kor mány zó bal kö zép Tö rök Köz tár sa sá gi Párt (CTP) ve re sé get szen -
ve dett a vá lasz tá so kon, me lyek győz te se a Nem ze ti Egy ség párt (UBP) lett.35

Utób bit ha gyo má nyo san az új ra egye sí tés el len ző i hez szo kás so rol ni. A vá -
lasz tá sok ter mé sze te sen nem érin tet ték Talat el nök po zí ci ó ját, de egy ér tel -
műen szá mol ni le he tett le he tő sé ge i nek be szű kü lé sé vel. Tö rök or szág azon -
ban nyo mást gya ko rol va az új erők re, nem csak a tár gya lá sok foly ta tá sa, ha -
nem azok mi előb bi be fe je zé se, il let ve év vé gi ha tár idő vel nép sza va zás meg -
tar tá sa mel lett fog lalt ál lást.36 An ka ra min den va ló szí nű ség sze rint ko mo lyan
szá mol ha tott egy szá má ra – és uni ós csat la ko zá si esé lyei szá má ra – meg le he -
tő sen ked ve zőt len po li ti kai for du lat tal. A si ker elő moz dí tá sa ér de ké ben még
egy eset le ges tö rök csa pat ki vo nást is ki lá tás ba he lye zett.37

Újabb vi tát vál tott ki, hogy a 2009-es eu ró pai par la men ti vá lasz tá so kon az
észa ki fél részt ve gyen-e, s ha igen, ho gyan. Az uni ós tag Cip ru si Köz tár sa -
ság amel lett ér velt, hogy a tö rö kök a dé li ek lis tá i ra vok sol ja nak. A tö rök ve -
ze tés vi szont el tö kél ten és si ke re sen ra gasz ko dott ah hoz, hogy a ne kik já ró
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man dá tu mok be töl tet le nek ma rad ja nak. Az el nö kök 2010. ja nu ár kö ze pén és
vé gén, il let ve már ci us ban több for du lós, úgy ne ve zett in ten zív meg be szé lé se -
ket foly tat tak a „sem mi ben sem ál la pod tunk meg, amíg min den ben meg nem
ál la pod tunk” elv szel le mé ben. A tár gya lá sok kö zép pont já ban a kor mány zat,
il let ve a ha ta lom meg osz tá sá nak kér dé se állt.

Ta vas  szal bel po li ti kai csa tá ro zá sok függ vé nye lett a cip ru si kér dés. A 2010.
áp ri li si el nök vá la szon Mehmet Ali Talat pró bál ta – a hely ze tet né mi leg, bár
nem tel je sen alap ta la nul ki sar kít va – ön ma gát a prob lé ma meg ol dá sa egyet -
len zá lo ga ként fel tün tet ni. Az el len je lölt, Der vis Eroglu kor mány fő kö rül a
gö rö gök kel ke vés bé szim pa ti zá ló erők tö mö rül tek.38 Eroglu a két ál lam kon -
fö de rá ci ó já nak hí ve ként a ki egye zé si po li ti ka las sú sá gát és kvá zi ered mény -
te len sé gét is el len fe le sze mé re ve tet te. A rész ben csa ló dott vá lasz tók vé gül a
kor mány főt vá lasz tot ták el nök nek,39 aki a vá ra ko zá sok kal el len tét ben a tár -
gya lá sok foly ta tá sát ígér te. Dön té sét „se gít het te”, hogy Erdogan tö rök kor -
mány fő is ki fe jez te óha ját az et ni kai meg osz tott ság meg szün te té sé re, még a
2010-es év ben.

Az egyez te té sek új fe je ze te má jus ban, jú ni us ban és jú li us ban író dott, ek -
kor a tu laj don jo gi, to váb bá Chrisztofiasz el nök ja vas la tá ra a be ván dor lás sal,
me ne kült jog gal és ál lam pol gár ság gal, il let ve Famagusta ki kö tő jé nek meg -
nyi tá sá val kap cso la tos kér dé se ket ál lí tot ták elő tér be. A gö rög ve ze tő fel ve tet -
te egy, az ENSZ égi sze alatt meg ren de zés re ke rü lő, az ös  szes érin tett fél be -
vo ná sá val meg tar tott nem zet kö zi kon fe ren cia ös  sze hí vá sát is, a cip ru si prob -
lé ma meg ol dá sa ér de ké ben. Dön tés, ha tá ro zat sem mi lyen té má ban sem szü -
le tett, csu pán ar ról, hogy a tár gya lá sok nyár vé gén és ős  szel foly ta tód nak.

Tö rés vo na lak

A szi get észa ki és dé li ter ri tó ri u ma kö zöt ti leg főbb szem ben ál lás ab ban áll,
hogy a gö rög ál lam il le gá lis en ti tás nak tart ja tö rök szom széd ját, amely a Cip -
ru si Köz tár sa ság sa ját te rü le tén jött lét re. A tö rök had se reg in vá zi ó ja és az
1983-as unilaterális füg get len sé gi dek la rá ció me rő ben új hely ze tet ho zott lét -
re, a de mar ká ci ós vo nal ezért egy szer re fi zi kai és szo ci á lis ha tár is, amely a
cip ru si gö rög és tö rök kö zös sé get el vá laszt ja egy más tól.

Az új szi tu á ció a gö rög fél ol va sa tá ban vé get ve tett egy több mint 300 éves
har mo ni kus kap cso lat nak, és me ne kü lés re kész tet te la kó he lyé ről a gö rög né -
pes ség 28%-át.40 Az 1974-es ka to nai in ter ven ció te hát alap já ban vé ve vál toz -
tat ta meg Cip rus et ni kai vi szo nya it. A szi get 36,7%-á nak meg szál lá sa egy faj -
ta kény sze rű „la kos ság cse rét” is ma ga után vont. 162 000 gö rö göt űz tek el
észak ról, a je len leg is nyil ván tar tott gö rög el tűn tek szá ma 1479 fő. Az észa ki
rész nem ze ti sé gi ké pe is tel je sen meg vál to zott. 50 000-re te he tő azon tö rö kök
szá ma, akik a dé li rész ről az An ka ra ál tal el len őr zött öve zet be me ne kül tek,
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aho vá az anya or szág ana tó li ai te rü le té ről 119 000 to váb bi tö rök ér ke zett.
A be ván dor ló kat a gö rö gök le te le pe dé si en ge dé lyük nél kü li, az az il le gá li san
a szi ge ten tar tóz ko dók nak te kin tik, és ahogy fent már utal tunk rá, igye kez -
nek min dent el kö vet ni ha za to lon co lá suk ér de ké ben. A hely ze tet sú lyos bít ja,
hogy utób bi a kat a gö rö gök ál tal hát ra ha gyott in gat la nok ba köl töz tet ték, akik
ez ál tal je len tős va gyon vesz tést szen ved tek, és a po li ti ka je len ál lá sa sze rint
nem sok esé lyük van a ha za té rés re. Az ere de ti tö rök cip ru si la kos ság ará nyát
ugyan ak kor a mun ka nél kü li ség, il let ve a meg él he té si kö rül mé nyek je len tős
rom lá sa, va la mint a pri vi lé gi u mo kat él ve ző új te le pe sek kel va ló konf lik tus
ál tal elő idé zett ki ván dor lás is to vább csök ken tet te. Az újon nan ér ke zők azon -
nal mun ka vál la lá si en ge délyt és épí tő ipa ri mun ka le he tő sé get kap tak, to váb -
bá ala cso nyabb bé rek kel is elé ge det tek vol tak.

A szi get ré gi tö rök la kos sá ga is el len ér de kelt te hát a zö mé ben ala csony
iskolázottságú, el té rő ha gyo má nyok kal ren del ke ző anya or szá gi ak szá má nak
túl zott nö ve ke dé sé ben, po zí ci ó juk elő tér be ál lí tá sá ban. 2003 jú ni u sá ban a
cip ru si tö rök Pat ri ó ta Unió Moz ga lom (Patriotic Union Movement) az Eu ró -
pai Ta nács hoz és az Eu ró pai Em be ri Jo gi Bí ró ság hoz for dult, hogy egy fe lől
tilt sák meg a be te le pü lők rész vé tel ét a de cem ber ben ese dé kes vá lasz tá so kon,
más fe lől pe dig a cip ru si kér dés meg ol dá sá ig ne kap has sa nak ál lam pol gár sá -
got. Raj tuk kí vül má sok is meg le he tő sen egy ér tel mű en ad tak han got vé le mé -
nyük nek: 2002-ben 1600 cip ru si tö rök fo lya mo dott út le vél ért a dé li gö rög
köz tár sa ság ha tó sá ga i hoz, és a kér vé nye zők szá ma fel te he tő en az óta sem
csök kent lát vá nyo san. Az Észak-Cip ru si Tö rök Köz tár sa ság te hát még az
anya or szág gaz da sá gi és ka to nai tá mo ga tá sa el le né re is egy re ke vés bé von zó
sa ját – ré gi – pol gá rai szá má ra.

A 116 000 fő re (1974 előtt a la kos ság 18%-á ra) te he tő cip ru si tö rök kö zös -
ség nap ja ink ra hoz zá ve tő leg 58 000 pol gárt ve szí tett.41 Cip rus észa ki ré szén
az egy ko ri ős la kos tö rö kök így az emig rá ció és a be te le pí té sek kö vet kez té ben
ki sebb ség be ke rül tek, nap ja ink ra egy ré gi ál lam pol gár ra két új te le pes jut.
Pon to sab ban ki fe jez ve: je len leg 162 000 be ván do rolt, és 88 100 „ré gi” tö rök
cip ru si él a szi ge ten. A be te le pü lés in ten zi tá sát az úgy ne ve zett re giszt rált sza -
va zók szá má nak nö ve ke dé sé ből is le le het mér ni. 1976 óta, ami kor a meg szál -
lást kö ve tő en elő ször tar tot tak sza va zást, a vá lasz tó jog gal ren del ke zők szá -
ma kö zel meg két sze re ző dött.42 A fo lya ma tok nak azon ban nem csak, hogy
nincs vé gük, de az utób bi évek ben új se bes sé gi fo ko zat ba kap csol tak. 2004
óta mint egy 40 000 em ber ér ke zett az észa ki kö zös ség be,43 akik il le gá lis vol -
tuk okán a gö rö gök sze rint nem jo go sul tak sem bár mi lyen „észa ki tí pu sú” ál -
lam pol gár ság ra, sem pe dig sza va za ti jog ra.

1974-ben a cip ru si gö rög la kos ság nagy ré sze el hagy ta ugyan a meg szállt
öve ze tet, azon ban né hány he lyen egy faj ta enk lá vét al kot va még ma radt egy-
egy kö zös sé gük. Ez a nagy já ból 20 000 fő azon ban a rest rik tív tö rök po li ti ka
kö vet kez té ben fo ko za to san el ván do rolt és a dé li tér fé len ke re sett me ne dé ket.
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Így ala kult ki a gö rög vesz te ség 162 000 fős nagy ság rend je, amely a meg szállt
rész né pes sé gé nek 70%-át ad ta.

A Cip ru si Köz tár sa sá got 2008-ban44 769 900 fő lak ta, egy szá za lé kos nö ve -
ke dé si rá tá val. Az itt élő tö rö kök lé lek szá ma 2000 fő. A vá ro si –fa lu si la kos ság
arány 70:30% arány ban osz lik meg. Az or szág ban to váb bi 3600 szír-ará mi
maronita és 1300 ör mény is él.

A szi get észa ki ré szen a 2006-os leg utol só fel mé rés 256 644 főt re giszt -
rált.45 Az tö rök la kos ság et ni kai ho mo ge ni tá sát az itt (Karpas-félsziget, Rizo -
kar paso) élő nagy já ból 500-700, az idő sebb ge ne rá ci ó hoz tar to zó gö rög egy -
ál ta lán nem ve szé lyez te ti. A dél ről el me ne kült-el köl tö zött tö rö kök elő sze re -
tet tel hoz tak lét re sa ját te le pü lést, mely nek el ne ve zé se ré gi ott ho nuk ra em lé -
kez te ti őket. Az idő seb bek gö rö gül is be szél nek, a Karpas-félsziget né hány
fal vá ban a fe ke te-ten ge ri pontoszi táj szó lás is elő for dul. A szi ge ten ös  szes sé -
gé ben a cip ru si gö rög (az új gö rög egy di a lek tu sa) és a tö rök nyelv mel lett
ara bul és an go lul is kom mu ni kál nak. Az arab egy di a lek tu sát Cip rus észa ki
csú csá nak fal va i ban a maroniták hasz nál ják. A Kormakitisben be szélt he lyi
arab ver zió a gö rög gel ke ve re dett. A maroniták észa kon kü lön le ges stá tuszt
él vez nek, mely lé nye ge ab ban áll, hogy men te sül tek a ka to nai szol gá lat alól.
A fi a ta lok ezt mes  sze me nő kig ki is hasz nál ják, és el ső sor ban a dé li or szág ban
ke res nek mun kát. E nép cso port kü lön le ges sé ge ab ban is meg mu tat ko zik,
hogy ja va részt ka to li ku sok és kö zös sé gük ér se ki szék hel  lyel is ren del ke zik a
szi ge ten. A Cip ru si Köz tár sa ság hi va ta los nyel ve egyéb iránt a gö rög és a tö -
rök, míg észa kon csu pán az utób bi.

Az ENSZ-ka to nák biz to sí tot ta üt kö ző zó na ál tal ket té osz tott fő vá ros dé li,
gö rö gök ál tal la kott ré szén mint egy 313 400, észa ki tö rök te rü le tén 75 000 fő
él. A brit ka to nai tá masz pont okon (Akrotiri és Dekelia) 7500 an gol tel je sít
szol gá la tot, de itt él to váb bi 7000 cip ru si gö rög is. Az ENSZ UNFICYP kon -
tin gen se nagy já ból 900-1000 főt szám lál. A Cip ru son élők (tar tóz ko dók) össz -
lét szá ma így ke vés sel ugyan, de meg ha lad ja az egy mil lió főt (1 039 000).

A szi get val lá si lag is meg osz tott: össz la kos sá gá nak 77%-a or to dox ke resz -
tény, 21%-a mu zul mán. A dé li rész zöm mel a gö rög or to dox egy ház hoz tar -
to zik. Eh hez já rul még a maroniták, a ró mai ka to li ku sok (a mint egy 300 fő a
je ru zsá le mi pat ri ar chá tus alá van ren del ve), il let ve a mosz li mok (hi va ta lo san
380 fő) cse kély lét szá ma. A tö rök te rü le ten a la kos ság dön tő en mu zul mán,
akik szin te ki zá ró lag a szun ni ta irány zat hoz so rol ha tók, 460-500 gö rög or to -
dox szal és 170 maronitával. A ka to li ku sok két kö zös sé ge sa ját apos to li nun -
ci a tú rá val is ren del ke zik; a nun ci us il le té kes sé ge a Szentszék it te ni dip lo má -
ci ai kép vi se le te mel lett a Szent föld re is ki ter jed.

Fá jó pont nak szá mít és rend kí vül meg oszt ja a la kos sá got az a „kul túr po -
li ti ka”, mel  lyel a tö rö kök az észa ki rész gö rög em lé ke it ke ze lik. A ka to na ság
be vo nu lá sa so rán szá mos bi zán ci temp lo mot rom bol tak le vagy fosz tot tak ki,
avagy ala kí tot tak át me cset té. Az em lék mű ve ken nem vé gez nek ál lag meg őr -

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 124



125Ciprus az etnikai konfliktusok kereszttüzében

zést, ami mi att azok ro ha mo san pusz tul nak. Je len tős ér té ke ket csem pész tek
kül föld re és ad tak el a nem zet kö zi fe ke te mű kincs pi a con. Saj ná la tos módon
mind a mai na pig tet ten ér he tő a szi get gö rög kul tu rá lis örök sé gé nek szisz -
te ma ti kus és szán dé kos meg sem mi sí té sé re irá nyu ló ten den cia.46 To váb bi tüs -
ke a gö rög cip ru si ak sze mé ben, hogy az észa ki ak tö rök ne ve ket ad nak az ere -
de ti leg gö rög fal vak nak és vá ro sok nak.

Meg ol dat lan prob lé ma az észak ról el me ne kült-el űzött gö rö gök birtokai -
nak kér dé se, akik tu laj do ná ba 1974 előtt az észa ki te rü let mint egy 78%-a tar -
to zott, és amely kez det ben sza bad pré da volt a he lyük re köl tö zött la kos ság
és a ka to na ság szá má ra. Az in gat la nok, föld bir tok ok jo gi hely ze te mind a mai
na pig sza bá lyo zat lan. Kár ta la ní tás, kom pen zá ció nem tör tént, sőt, az em bar -
gó el le né re brit és más eu ró pai polgárok47 is in gat la no kat sze rez tek a te rü le -
ten. Vi szont ért he tő, ha az el űzöt tek, akik nem köl töz het nek vis  sza ott ho na -
ik ba, nem kí ván nak be le tö rőd ni egy ko ri tu laj do nuk el vesz té sé be, és min den
tő lük tel he tő esz köz zel vis  sza kí ván ják azo kat sze rez ni. Hely ze tük ter mé sze -
te sen nem túl irigy lés re mél tó: észa kon óri á si épít ke zé sek kez dőd tek, ami
szin te vis  sza for dít ha tat lan ná te szi a fo lya ma to kat. Né mi bi za ko dás ra ad hat
okot szá muk ra, hogy a strasbourgi Eu ró pai Em be ri Jo gi Bí ró ság el ítél te Tö -
rök or szá got egye bek mel lett az em be ri jo gok Észak-Cip ru son va ló meg sér té -
sé ért,48 il let ve a gö rög me ne kül tek ha za té ré sé nek meg ta ga dá sá ért,49 és egy
2005. de cem be ri íté le té ben fel szó lí tot ta a tö rök or szá gi kor mányt az el me ne -
kült gö rö gök kár ta la ní tá sa fel tét ele i nek ki dol go zá sá ra. A nem jog erős ha tá ro -
zat há rom hó na pos ha tár időt adott An ka rá nak.50 A tö rök vá lasz ter mé sze te -
sen min den eset ben el uta sí tó volt.

A két et ni kum al kot mány ban is rög zí tett alap jo ga it ös  sze vet ve szem lé le -
tes ké pet ka punk a Cip ru si Köz tár sa ság és az észa ki ál lam ala ku lat kö zöt ti
alap ve tő kü lönb sé gek ről. Az 1983-as, je len leg is ha tá lyos cip ru si tö rök alkot-
mány51 preambulumában ki mond ja, hogy a cip ru si tö rök nép a tö rök nem zet
el vá laszt ha tat lan ré szét al kot ja, és lé té ben érez te ma gát fe nye get ve az óta,
hogy 1878-ban „el sza kí tot ták” az anya or szág tól, és amely ter ro riz mus tól és
el nyo más tól szen ve dett mind ad dig, amíg a „hős tö rök fegy ve res erők” „bé -
ke-had mű ve le te” fel nem sza ba dí tot ta. Az ős la kos ság és a tör té ne ti jog kér -
dé sét mel lőz ve te hát „ál la muk” és lé tük ki in du lá si pont ja az osz mán im pé ri -
um idő sza ka. A Cip ru si Köz tár sa ság sze rin tük gö rög ál la mot kí vánt lét re hoz -
ni, ras  szis ta, ter ro ris ta és más el nyo mó mód sze rek kel a pánhellén ter jesz ke -
dés je gyé ben, el tér ve az 1960-as al kot mány ban le fek te tett el vek től.

Az Észak-Cip ru si Tö rök Köz tár sa sá got alap tör vé nye te rü le té ben és né pé -
ben oszt ha tat lan nak ne ve zi, mely nek hi va ta los nyel ve a tö rök, de bün te tő jo -
gi kér dé sek ki fej té se, így pél dá ul a le tar tóz ta tá sok, bün te té sek ki sza bá sa kap -
csán ki mond ja, hogy min den em ber rel azon a nyel ven kell kö zöl ni le tar tóz -
ta tá sá nak, il let ve meg bír sá go lá sá nak okát, amit meg ért. Bí ró ság előtt azon -
ban már nem hasz nál ha tó más nyelv, mint a hi va ta los, amen  nyi ben az va la -
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ki szá má ra nem ért he tő, úgy meg il le ti a tol mács igény be vé tel ének jo ga.
Egyéb le he tő ség a tö rök től el té rő nyelv hasz ná la tá ra nem adó dik.

Az al kot mány egyé ni szin ten az ál ta lá nos de mok ra ti kus alap jo go kat, sza -
bad ság jo go kat biz to sít ja, de egyé ni vagy kol lek tív et ni kai-nem ze ti sé gi jo go -
kat nem em lít. Az in di vi du á lis jog ér vé nye sí tést a nem zet biz ton sá gá nak ér -
de ke (pél dá ul az uta zás hoz és a lak hely meg vá lasz tá sá hoz va ló jog kap csán)
ugyan ak kor kor lá toz hat ja. Ki mond ják a val lás gya kor lás sza bad sá gát is, de a
val lás ok ta tást ál la mi fel ügye let és el len őr zés alá ren de lik.

A cip ru si gö rö gök ál tal szám ta lan szor kri ti ká val il le tett tör té nel mi-kul tu -
rá lis em lé kek ál lag meg őr zé sé re vo nat ko zó gya kor lat el len té tes az észak-cip -
ru si alap tör vény ben fog lal tak kal, amely ezen ér té kek vé del mét az ál lam kö -
te les sé gé nek ne ve zi és azt is dek la rál ja, hogy még az el pusz tult és ös  sze om -
lott mű em lé kek he lyé re sem le het mást épí te ni.

Az észa kon élő gö rög vagy egyéb ki sebb sé gek ön szer ve ző dé sé nek, eset le -
ges nem ze ti ér dek ér vé nye sí té si jo gá nak, ho va to vább el sza ka dá si tö rek vé se i -
nek – mely ről ter mé sze te sen szó sem esik – po li ti kai szin ten is gá tat szab nak
az zal, hogy a pár tok te vé keny sé ge nem irá nyul hat az ál lam te rü le ti egy sé ge
és füg get len sé ge el len, és tá mo ga tást sem kap hat nak kül föld ről.

A Cip ru si Köz tár sa ság ál tal ga ran tált ki sebb sé gi alap jo go kat az 1960-ban
élet re hí vott alkotmány52 sza bá lyoz za. Két ál la mot al ko tó kö zös sé get ne ve sít,
a gö rög szár ma zá sú és anya nyel vű, gö rög kul tu rá lis ha gyo má nyok kal ren -
del ke ző és a gö rög or to dox egy ház hoz tar to zó ál lam pol gár ok, il let ve a tö rök
szár ma zá sú és anya nyel vű, tö rök kul tu rá lis ha gyo má nyo kat ápo ló mu zul -
mán val lá sú ál lam pol gár ok ös  szes sé gét. A két kö zös sé gen kí vül esők hely ze -
tét ké sőbb kí ván ták sza bá lyoz ni. Az alap tör vény a sza bad val lás gya kor lás jo -
gá nak meg te rem té se mel lett egyéb val lá si cso por to kat is el is mer, me lyek lét -
szá ma el éri az 500 főt.

Az al kot mány kö te le zi az ál la mot min den köz jo gi ak tus nak a két hi va ta -
los nyel ven va ló köz zé té te lé re, to váb bá sza bad nyelv hasz ná la tot biz to sít az
igaz ság szol gál ta tás – és az élet min den egyéb – te rü le tén, de két nyel vű sé get
ír elő a fi ze tő esz kö zök és bé lye gek meg szö ve ge zé sé nek ese té ben is. A bí ró sá -
go kon meg en ge di az an gol nyelv hasz ná la tát is. A kö zös sé gek ön kor mány -
za ti jo ga mel lett hoz zá já rul to váb bá, hogy – köz in téz mé nyek ese té ben csak
mun ka szü ne ti na po kon – az ál lam pol gár ok bár mi kor ki te he tik a cip ru si
zász  ló mel lé a gö rög vagy tö rök lo bo gót is, és a két kö zös ség tag jai meg ün -
ne pel he tik sa ját nem ze ti ün ne pe i ket.

Az al kot mány ga ran tál ja az ál lam pol gár ok sza bad moz gá si- és köl töz kö -
dé si jo gát a szi get egész te rü le té re. Kor lá to zást csu pán a zárt (brit ka to nai)
öve ze tek te kin te té ben ren del el. A két nyel vű ok ta tás meg szer ve zé sét az ön -
kor mány zat ok (kom mu ná lis ka ma rák) ha tás kö ré be utal ja.

A Cip ru si Köz tár sa ság élén az el nök és al el nök áll, akik bár mely et ni kai
cso port so rá ból ki ke rül het nek. A vég re haj tó ha tal mat a hét gö rög és há rom
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tö rök mi nisz ter ből ál ló ta nács gya ko rol ja, aki ket az el nök és az al el nök egy -
más sal egyet ér tés ben ki ne vez. A tör vény ho zó ha tal mat az öt ven fős par la -
ment gya ko rol ja, amely két har mad–egy har mad arány ban áll gö rög és tö rök
kép vi se lők ből. Az or szág gyű lés, mely nek el nö ke gö rög, al el nö ke pe dig tö -
rök, a kép vi se lők ab szo lút több sé ge sza va za tá val – be le ért ve a tö rök hon -
atyák leg alább egy har ma dát is – osz lat hat ja fel ma gát. A tör vény ho zó ha ta -
lom azon ban je len leg el tér az 1960-as al kot mány tól. A nyolc van fős egy ka ma -
rás or szág gyű lés nap ja ink ban 56 gö rög cip ru si kép vi se lőt szám lál, 24 üre sen
ha gyott hely ugyan is a cip ru si tö rö kök szá má ra van fenn tart va.

Az alap tör vény sze rint a két ezer fős cip ru si had se re get 60:40, a rend őr sé -
get 70:30%-os arány ban gö rö gök ből és tö rö kök ből kell lét re hoz ni, és elő ír ja
to váb bá, hogy mind két et ni kum alap jo ga az anya nyel vű rá dió- és te le ví zió-
köz ve tí tés. A két et ni kum kö zöt ti kö ze le dést elő se gí ten dő, a cip ru si gö rög
par la ment 2003 jú li u sá ban tör vényt ho zott a gö rög–tö rök há zas sá gok en ge -
dé lye zé sé ről. A ve gyes há zas sá gok ti lal ma 1960 óta állt fenn.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a Cip ru si Köz tár sa ság, il let ve az Észak-
Cip ru si Tö rök Köz tár sa ság egy más tól gyö ke re sen el té rő jo go kat biz to sít ál -
lam pol gá rai szá má ra. A dé li ál lam el is me ri és szé les kö rű, az alap tör vé -
nyében is ga ran tált jo gok kal ru ház za fel a tö rök ki sebb sé get, de sza bad val -
lás gya kor lást tesz le he tő vé a töb bi et ni kum szá má ra is. Az ál lam al ko tó kö -
zös ség gé emelt cip ru si tö rö kök az élet min den te rü le tén ér vé nye sül het nek,
el mé let ben nem kor lá toz hatja őket sem mi lyen jog ha tó ság. Észak ez zel szem -
ben me rő ben más jog gya kor la tot foly tat. Egy fe lől nem is mer el sem mi fé le et -
ni kai cso por tot sem önál ló en ti tás nak, más fe lől pe dig a sza bad val lás hasz ná -
la ton, il let ve a rend kí vül kor lá to zott nyelv hasz ná la ton kí vül sem mi lyen le he -
tő sé get sem biz to sít a ki sebb sé gi lét ön ki fe je zé se szá má ra.

Epi ló gus

A szi get et ni ku mai nyel vük ben, val lá suk ban, kul tu rá lis ha gyo má nya ik ban
és szo ká sa ik ban el tér nek egy más tól, mind azo nál tal a leg főbb tö rés vo na lak a
köz jo gi kér dést (Észak-Cip rus el is me ré se), a me ne kül tek egy ko ri tu laj do nát,
to váb bá a be ván dor lók prob le ma ti ká ját il le tő en hú zód nak kö zöt tük. Utób bi
az ős ho nos és az új tö rö kök je len tős ré szét is szem be ál lít ja egy más sal.

A leg főbb gö rög sé rel mek or vos lá sá val, kö ve te lé se ik komp ro mis  szu mos
ki elé gí té sé vel a két et ni kum kö zöt ti fe szült sé gek je len tő sen eny hít he tők len -
né nek. Az azon ban nem te kint he tő kon szen zus nak, ha csu pán a tö rök fél
aka ra ta, el vá rá sa tel je sül. A cip ru si tö rök ve ze tés ugyan ak kor, amíg An ka ra
jó in du la tát, ka to nai és pénz ügyi tá mo ga tá sát bír ja, ön szán tá ból nem fog ja a
prob lé má kat ér dem ben ke zel ni. Pusz tán ön erő ből mel les leg nem is len ne ké -
pes rá.
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Más len ne per sze a hely zet, ha az Eu ró pai Unió Tö rök or szág csat la ko zá -
sá nak alap fel té te lé ül – egye bek mel lett – a cip ru si kér dés meg ol dá sát is elő -
ír ná. Per sze An ka ra nem egy al ka lom mal Brüs  szel ér té sé re ad ta, hogy erő vel
ná la sem mit sem le het el ér ni, és ha ta bu it dön tö ge tik,53 ak kor in kább a be zár -
kó zást vá laszt ja. Az sem vé let len per sze, hogy ha son ló men ta li tás jel le mez te
a Denktas-éra „komp ro mis  szum kész sé gét”. Erő tel jes rá ha tás nél kül pe dig,
mint azt az An ka ra-jegy ző könyv is meg mu tat ta, Tö rök or szág aka ra ta ér vé nye -
sül. Az idő pe dig a tö rö kök nek dol go zik: sem a szi get, sem an nak észa ki te -
rü le te nem vég te len nagy sá gú és be fo ga dó-, il let ve el tar tó-ké pes sé gű. Ami -
lyen in ten zi tá sú vi szont a be te le pü lés, il let ve az épít ke zé sek mér té ke, fé lő,
hogy a gö rö gök ha za té ré si vá gya be lát ha tó időn be lül okafogyottá vá lik, és
az et ni kai szét ta golt ság fenn ma rad. Cip rus meg osz tott sá ga min den va ló szí -
nű ség sze rint a kö zel jö vő ben sem fog meg vál toz ni.

Az 1974 óta el telt idő ugyan ak kor a szi get la kók egy ré szé nek gon dol ko dá -
sá ra, ön meg ha tá ro zás ára is ha tást gya ko rolt. Egy sé ges Cip rus-tu dat ról, et ni kai
ho va tar to zás ról ter mé sze te sen nem be szél he tünk. Az észak ról szár ma zó gö rö -
gök azon ban nem egy eset ben már cipriótának vall ják ma gu kat, míg az ős ho -
nos dé li ek ki tar ta nak gö rög ere de tük mel lett. An nak fel tá rá sa ér de ké ben, hogy
a tö rök né pes sé gen be lül fel lel he tő ek-e ha son ló, és ta lán hos  szú tá von a meg -
egye zés irá nyá ba ha tó fo lya ma tok, to váb bi ku ta tá sok szük sé gel tet nek.

A szi get te hát nem te het mást, mint sem vár. Vár ar ra, hogy a raj ta élők
vég re meg bé kél je nek, ki egyez ze nek egy más sal. Vár ta lán ar ra is, hogy Af ro -
di té új ra el jöj jön és ren det te gyen. A szik la, mely nek lá ba i nál a mon da sze rint
ki emel ke dett a ha bok ból, a gö rög tér fél re esik. Nyel vi prob lé mái te hát, leg -
alább is kez det ben, nem len né nek.

Fel hasz nált iro da lom, do ku men tu mok

AXT, Heinz-Jürgen: Das Zypernproblem bleibt in der EU auf der Tages -
ordnung. In: REITER, Erich (szerk.): Jahrbuch für internationale Sicherheits -
politik, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Hanburg, 2003.

ÁGOS TON Zol tán: Kom mu nis ta bé ke jobb Cip ru son, Ma gyar Nem zet 2008. már ci -
us 1. <http://www.mno.hu/portal/546000?searchtext=Cip rus> (le tölt ve:
2010. 09. 09.)

The Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem, 2004. már ci us 31.
The Constitution of the Republic Cyprus, 1960. jú li us 6.
Constitution of Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983. no vem ber 15.
GALLÓ Ju dit: Gö rög–tö rök di lem mák és Cip rus EU-csatlakozási fo lya ma ta, Ki -

sebb ség ku ta tás, 2003/4.
GYÖRGY At ti la: Le om lot tak a ha tá rok, Ma gyar Nem zet 2003. áp ri lis 24., <http://

www.mno.hu/portal/142054?searchtext=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 128



129Ciprus az etnikai konfliktusok kereszttüzében

KAMMEL, Ar nold: Der Zypernkonflikt. In: Österreichisches Institut für Euro -
päische Sicherheitspolitik (szerk.): Grenzenlose EU, Lit Verlag, Wi en, 2007.

KISGYŐRI Ro land: Die Armenierfrage. In: Österreichisches Institut für Euro -
päische Sicherheitspolitik (szerk.): Grenzenlose EU, Lit Verlag, Wi en, 2007.

Kommando für internationale Einsätze des BM für Landesverteidigung, Der
Zypernkonflikt <http://www. bmlv.gv.at/archiv/a2001/zypern/zypern_
doku.pdf> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

KUN Eni kő: 45 éve vált Cip rus önál ló, de meg osz tott ál lam má, National Geogra -
phic 2005. au gusz tus 16. <http://www.geographic.hu/in dex.php?act=na pi
&id=5413> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

LOIZIDES, Neophytos G.: Greek–Turkish Dilemmas and the Cyprus EU Accession
Process. Security Dialogue 2002, Prio Sage Publications, 33(4).

The Press Statement of Prime Minister Ferdi Sabit Soyer on the tentative results of
2006 population and housing census, 2006. má jus 5.

REU TER, Jürgen: Zypern. Der Zypernkonflikt – Hauptproblem beim EU-Beitritt
der geteilten Mittelmeerinsel, Welt-Report März/April 2003.

SIT KEI Le ven te: An ka ra EU-tagsága a tét Észak-Cip ru son, Ma gyar Nem zet 2010.
áp ri lis 17. <http://www.mno.hu/portal/707791?searchtext=Cip rus> (le tölt -
ve: 2010. 09. 09.)

THEOPHANOUS, Andreas: The Cyprus Question and the EU. The Challenge and the
Promise, Ni co sia, 2004.

Treaty of Guarantee between the Republic of Cyprus and Greece, the United Kingdom
and Turkey, 1959. feb ru ár 19, Lon don.

TZERMIAS, Pavlos: Geschichte der Republik Zypern, A. Francke Verlag, Tübingen, 2004.

Jegy ze tek

1 A már Kr. e. 7000 kö rül la kott szi get re Kr. e. 1200-tól ér kez tek gö rög ak há jok, akik helle -
nizálták az ad dig szét szórt vá ros ál la mo kat. Fö ní ci a i ak, as  szí rok, per zsák és egyip to mi -
ak küz döt tek a te rü le tért, me lyet egész ben elő ször (Kr. e. 310-ben) az egyip to mi Pto -
lemaioszok, majd (Kr. e. 58-ban) a ró ma i ak ke be lez tek be. A Ró mai Bi ro da lom 395-ös
ket té sza ka dá sa kor Ke let hez, Bi zánc hoz ke rült, majd 1191-től a ke resz tes had já rat ok hát -
or szá ga, ve ze tői bir to ka lett. A Ve len cei Köz tár sa ság 1489-ben sze rez te meg. L. bő veb -
ben TZERMIAS, Pavlos: Geschichte der Republik Zypern, A. Francke Verlag, Tübingen, 2004.

2 A szi get 105 km-re nyu gat ra fek szik Szí ri á tól, 75 km-re dél re Tö rök or szág tól, 380 km-
re észak ra Egyip tom tól. A leg kö ze leb bi gö rög pont, Ro dosz, 380 km-re nyu gat ra ta lál -
ha tó. A kon ti nens gö rög föld je 800 km tá vol ság ban fek szik.

3 A to váb bi ak ban az „észak”, „észa ki rész”, „Észak-Cip rus” és ha son ló ki fe je zé se ket,
lé vén az ENSZ nem is me ri el az 1974-es ka to nai in ter ven ció kö vet kez mé nye ként lét -
re jött tö rök ala ku la tot, a Cip ru si Köz tár sa ság kor mány za ti-köz igaz ga tá si el len őr zé se
alól ki ke rült te rü let meg je lö lé sé re kí ván juk hasz nál ni.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 129



130 Kisgyőri Roland

4 Az osz má nok 1570-ben tá mad ták meg a szi ge tet, és ural muk ki ter jesz té sét 20 ezer ni co -
si ai la kos le mé szár lá sá val, a temp lo mok, pa lo ták és köz épü le tek ki fosz tá sá val kezd ték.

5 Cse ré be az an go lok a tö rö kö ket tá mo gat ták az orosz hó dí tó tö rek vé sek el le né ben.
6 1914. no vem ber 5.
7 Bő veb ben L.: <http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/de020800c01914bbc

2257028003fbcbd?OpenDocument&ExpandSection=2&Highlight=Palmer#_Section>
(le tölt ve: 2010. 09.09.)

8 KAMMEL, Ar nold: Der Zypernkonflikt. In: Österreichisches Institut für Europäische
Sicherheitspolitik (szerk.): Grenzenlose EU, Lit Verlag, Wi en, 2007, 270–271. p.

9 Al el nök a cip rus tö rök Fazil Kücük lett.
10 Treaty of Guarantee between the Republic of Cyprus and Greece, the United King -

dom and Turkey. 1959. feb ru ár 19, Lon don. <http://www.kypros.org/Constitution/
treaty.htm#B> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

11 KUN Eni kő: 45 éve vált Cip rus önál ló, de meg osz tott ál lam má, National Geographic
2005. au gusz tus 16. <http://www.geographic.hu/in dex.php?act=na pi&id=5413>
(letöltve: 2010. 09.09.)

12 THEOPHANOUS, Andreas: The Cyprus Question and the EU. The Challenge and the Promise,
Ni co sia, 2004, 27. p.

13 KAMMEL: i.m.
14 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). Az ENSZ 1964. már ci us 4-i,

186. sz. ha tá ro za ta hoz ta lét re és im már több mint 35 éve fenn áll.
15 THEOPHANOUS: i.m., 28. p.
16 Kommando für internationale Einsätze des BM für Landesverteidigung: Der Zypern -

konflikt, 17. p. <http://www.bmlv.gv.at/archiv/a2001/zypern/zypern_doku.pdf>
(le tölt ve. 2010. 09. 09.)

17 Kibris Ba ris Harekati.
18 A Tö rök Fegy ve res Erők az „Atil la (vagy At ti la) Harekati” meg je lö lést hasz nál ták.
19 Gö rög or szág ban a ka to nai re zsim jú li us 24-én meg bu kott, így konk rét se gít sé get nem

tu dott nyúj ta ni.
20 Loizidou Tö rök or szág el len ügye. Az 1995. már ci us 23-án kelt íté let ös  sze fog la lá sát L.:

<http://www.lb.hu/embjog/ej000995.html> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)
21 Cip rus még a tö rök in ter ven ció előtt, 1972 de cem be ré ben tár su lá si meg ál la po dást kö -

tött az EU előd jé nek szá mí tó EGK-val, ami 1973. jú ni us el se jén lé pett ha tály ba.
22 REU TER, Jürgen: Zypern. Der Zypernkonflikt – Hauptproblem beim EU-Beitritt der

geteilten Mittelmeerinsel, Welt-Report, März/April 2003, 31. p.
23 The Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem, 2004. már ci us 31. <http://

www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_April2004.pdf> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)
24 United Cyprus Republic,
25 KAMMEL: i.m., 282. p.
26 AXT, Heinz-Jürgen: Das Zypernproblem bleibt in der EU auf der Tagesordnung. In:

REITER, Erich (szerk.): Jahrbuch für internationale Sicherheitspolitik, Verlag E. S. Mittler &
Sohn, Hamburg, 2003, 285. p.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 130



131Ciprus az etnikai konfliktusok kereszttüzében

27 Új ha tár idő a cip ru si ren de zés re, Ma gyar Nem zet, 2003. 03. 01., <http://www.mno.hu/
portal/131068?searchtext=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

28 2002. de cem ber 26-án Ni co si á ban 30 000 em ber tün te tett az el nök le mon dá sát kö ve -
tel ve. 2003. ja nu ár 14-én 10 000, de cem ber 11-én 20 000 cip ru si tö rök de monst rált a fő -
vá ros ban a szi get új ra egye sí té sé ért.

29 Kiprosz Kriszosztomidesz, a Cip ru si Köz tár sa ság kor mány szó vi vő je az ese ményt egy
meg szál ló re zsim fi gye lem el te re lé sé nek ne vez te. L.: GYÖRGY At ti la: Le om lot tak a ha tá -
rok. Ma gyar Nem zet, 2003. áp ri lis 24. <http://www.mno.hu/portal/142054?searchtext
=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

30 Az il le gá li san a szi ge ten tar tóz ko dó tö rök te le pe sek is sza vaz hat tak.
31 Az EP a Cip ru si Köz tár sa ság mel lett az 1915-ös ör mény nép ir tás meg tör tén té nek el is -

me ré sét is kér te az or szág tény le ges csat la ko zá sa előtt.
32 Erdogan 2008 jú li u sá ban sze mé lye sen vett részt a tö rök in ter ven ció év for du ló ja al kal -

má ból ren de zett ün nep sé gen.
33 Chrisztofiasz 2008. feb ru ár 28-a óta ál lam- és kor mány fő, lé vén a köz tár sa ság el nö ki

de mok rá cia.
34 ÁGOS TON Zol tán: Kom mu nis ta bé ke jobb Cip ru son. Ma gyar Nem zet, 2008. már ci us 1.

<http://www.mno.hu/portal/546000?searchtext=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)
35 A Nem ze ti Egy ség párt (UBP) a vok sok 44,06, a Tö rök Köz tár sa sá gi Párt (CTP) pe dig

29,25 szá za lé kát sze rez te meg.
36 Ez irá nyú ter vét Abdullah Gül tö rök el nök 2009 jú li u sá ban, An ka rá ban kö zöl te a cip -

ru si tö rö kök ve ze tő jé vel.
37 Erdogan 2010. már ci us 2-án a saj tó kép vi se lői előtt ki je len tet te, hogy „egy bi zo nyos

idő után ezek a csa pa tok ki von ha tók”, il let ve „sen ki nek sem kell és sza bad két ség be
von ni Tö rök or szág őszin te sé gét.” L.: <http://www.mno.hu/portal/698291?searchtext
=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

38 SIT KEI Le ven te: An ka ra EU-tagsága a tét Észak-Cip ru son. Ma gyar Nem zet, 2010. áp ri lis
17. <http://www.mno.hu/portal/707791?searchtext=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

39 Áp ri lis 18-án Mehmet Ali Talat a sza va za tok 42,85 szá za lé kát tud ta meg sze rez ni, Der -
vis Eroglu pe dig a vok sok 50,38 szá za lé kát kap ta meg.

40 Bő veb ben L.: <http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/All/516F94AA34E837F
0C22570290038A651?OpenDocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

41 Bő veb ben L.: <http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/5ABD64A4C8EEF8
F7C2256D6D001F334B?OpenDocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

42 A re giszt rált sza va zók szá ma a kö vet ke ző képp ala kult: 1976 – 75 781, 1981 – 84 693, 1985
– 94 277, 1990 – 103 100, 1995 – 113 398, 2000 – 126 678, 2005 feb ru ár – 147 249, 2005 áp -
ri lis – 147 823, 2006 má jus – 151 635. Bő veb ben L.: <http://www.mfa.gov.cy/mfa/
mfa2006.nsf/cyprus06_en/cyprus06_en?OpenDocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

43 Bő veb ben L.: <http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/5ABD64A4C8EEF
8F7C2256D6D001F334B?OpenDocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

44 A né met kül ügy mi nisz té ri um ada tai alap ján. <http://www.auswaertiges-amt.de/
diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Zypern.html> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 131



132 Kisgyőri Roland

45 The Press Statement of Prime Minister Ferdi Sabit Soyer on the tentative results of
2006 population and housing census. 2006. má jus 5. <http://nufussayimi.devplan.
org/population%20%20and%20housing%20%20census.pdf> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

46 Bő veb ben L.: <http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/berlinembassy.nsf/ DML
cyquest_de/DMLcyquest_de?Opendocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

47 Bő veb ben L.: <http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C0872092FC133645C
2256D6D001E9265?OpenDocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

48 LOIZIDES, Neophytos G.: Greek–Turkish Dilemmas and the Cyprus EU Accession Process.
Security Dialogue 2002, Prio Sage Publications, 33(4) vol. 429–442. p. Idé zi: GALLÓ Ju -
dit: Gö rög–tö rök di lem mák és Cip rus EU-csatlakozási fo lya ma ta. Ki sebb ség ku ta tás,
2003. 4. szám, <http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2003_04/cikk.php?id
=1072> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

49 Bő veb ben L.: <http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C0872092FC133645C
2256D6D001E9265?OpenDocument> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

50 A ha tá ro zat 2005. de cem ber 23-án szü le tett. L.: <http://www.mno.hu/portal/
326760?searchtext=Cip rus> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

51 Constitution of Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983. no vem ber 15. <http://
www.cypnet.co.uk/ncyprus/ma in/polsyst/constitution/> (le tölt ve: 2010. 09. 09.)

52 The Constitution of the Republic Cyprus. 1960. jú li us 6. <http://www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2006.nsf/constitution_en/constitution_en?OpenDocument> (le tölt ve: 2010.
09. 09.)

53 Ami kor az 1915-ös ör mény nép ir tás be is me ré sét (!) pró bál ta Eu ró pa a csat la ko zá si
tár gya lá sok fel té te lé ül szab ni, azon nal be le üt kö zött Tö rök or szág el uta sí tó és in teg rá -
ció el le nes ma ga tar tá sá ba. L.: KISGYŐRI Ro land: Die Armenierfrage. In: Österreichi -
sches Institut für Europäische Sicherheitspolitik (szerk.): Grenzenlose EU, Lit Verlag,
Wi en, 2007.

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 132




