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I.  BEVEZETÉS 
 

1. Előszó 
„…ha a demokráciák nem harcolnak egymással,  

akkor a történelem utáni világ szüntelenül növekedni fog,  

s egyre nagyobb békében és jólétben él.” 

Francis Fukuyama (Fukuyama, 1994: 195) 

Fukuyama fenti idézete tíz évvel ezelőtt1 olyan pozitívan értékelt prognózisnak 

bizonyulhatott volna, amelyet a világban bekövetkező fejlődési trendek és empirikus 

adatok látszólag megerősítenek. A világ ebben az időszakban átmenetileg békésebb hellyé 

vált, a fegyveres konfrontációk száma (1. ábra) 2002 és 2007 között végig 35 alatt maradt 

– ezáltal csaknem 25 éves trendet szakítva meg –, míg a fegyveres harcok 

következményeként elhunytak száma 2005-ben elérte a második világháború (Lacina & 

Gleditsch, 2005) és hidegháború óta számolt minimumot (UCDP, 2016; 2. ábra). 

Ugyanebben az évben a háborúk miatt menekülni kényszerülők száma 1980 óta először 9 

millió alá esett (UNHCR, 2016), míg a napi $1,90 alatt élő népesség aránya az 1990-es 

35%-ról globálisan körülbelül 20,4%-ra csökkent (Világbank, 2016). A 2001. szeptemberi 

terrortámadások után bekövetkező háborúk és konfliktusok ellenére tehát a világ a 21. 

század első évtizedében átmenetileg békésebb és valamelyest jómódúbb hellyé vált, amit a 

legtöbb mutató alátámasztani látszott. 

1. ábra: Fegyveres konfliktusok2 száma 1946-2015 

 

Forrás: Saját szerkesztés az Uppsalai Egyetem konfliktusadatbázisainak adatai alapján, 
http://ucdp.uu.se. 

Letöltés ideje: 2016.12.11. 

                                                           
1 A végleges kézirat lezárásának dátuma: 2017. március 1.  
2 Az adott naptári évben legalább 25 halálos áldozattal járó fegyveres konfliktus. 
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Fukuyama prognózisának értékelése a 21. század második évtizedére bekövetkező 

változások hatására ugyanakkor átalakulni látszik. A korábban említett pozitív mutatókat a 

2008-ban bekövetkező gazdasági válság és hatásai; a „demokráciaexport” látványos 

kudarcai; a 2011-ben kifejlődő „Arab-tavasz” és következményei; az unipoláris-

multipoláris váltás természetes velejárói; a nemlineáris háborúk; az egyre sürgetőbb 

környezeti problémák; a jellemzővé váló erőforráskonfliktusok; valamint a középrétegek 

globálisan jellemző lecsúszása vagy stagnálása jelentősen átalakította. A negatív irányú 

változások szemléltetésére önmagában elegendő lenne a tény, hogy a világon 2015-ben 

zajló fegyveres konfliktusok száma elérte az 50-et, ami ebben a tekintetben – az 1990-es 

évi 52 után – a második világháború utáni időszak legrosszabb éve volt (UCDP, 2016; 1. 

ábra). Ennek megfelelően a halálozási arány is jelentősen romlott, 2014-ben elérte a Ruanda 

óta eltelt időszak maximumát, összesen 131885 fegyveres konfliktus miatt bekövetkező 

halálesettel (Uo., 2. ábra).  

2. ábra: Fegyveres konfliktusok3 áldozatai 1989-2015 

 

Forrás: Saját szerkesztés az Uppsalai Egyetem konfliktusadatbázisainak adatai alapján,  
http://ucdp.uu.se. 

Letöltés ideje: 2016.12.11. 

A háborúk és konfliktusok számának megnövekedése – és egyéb politikai, gazdasági 

és környezeti problémák következtében – a kiterjedt erőszak miatt menekülők száma 2015-

re több mint 16 millióra nőtt. Ez a szám a lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerülőkkel 

[internally displaced persons]; a hontalanokkal [stateless persons]; az egyéb menedékjogot 

kérőkkel [asylum-seekers]; valamint a lakóhelyükre visszatérni igyekvőkkel [returnees] 

kiegészülve globálisan egy csaknem 64 milliós tömeget alkot, amit a számok tükrében az 

ENSZ joggal nevez menekültválságnak (UNHCR, 2016). A fejlődés tekintetében az egyik 

legfontosabb probléma, hogy ugyan a globális mélyszegénységet – azaz a napi a napi $1,90 

alatt élő népesség arányát – a 2005-ös 20,4%-ról 2013-ra sikerült 10,7% – környékére 

szorítani, azonban konfliktusokkal terhelt régiókban ez az arány még mindig rendkívül 

                                                           
3 Az adott naptári évben legalább 25 halálos áldozattal járó fegyveres konfliktus. 
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magas, Afrikában például 41% (Világbank, 2016). A jelenleg zajló politikai 

átrendeződéseket ugyanakkor ennél jobban magyarázza a középosztály – pontosabban a 

globális alsóközéposztály – helyzete és elsősorban az, hogy egyes számítások szerint a 

világ népességének 71%-a 2011-ben még mindig napi 10 dollárból vagy az alatti összegből 

élt4, helyzetük pedig azóta sem sokat javult (Kochnar, 2015: 15). Ehhez társul, hogy a 

globális katonai kiadások 2005-2015 között közel 22%- al nőttek és elérték 1676 milliárd 

amerika dollárt5 (Perlo-Freeman, Fleurant & Wezeman, 2015: 1-2). Az összeg mértékét jól 

érzékelteti, hogy a nemzetközi közösség 2014-ben például humanitárius problémák 

enyhítésére csak 24,5 milliárd amerikai dollárt költött, ami ráadásul az előző évekhez 

viszonyítva kiemelkedő értéknek számított (Global Humanitarian Assistance, 2015: 2). 

3. ábra: Globális katonai kiadások 1988-20156 

 

Forrás: Saját szerkesztés a SIPRI adati alapján, Perlo-Freeman, Fleurant, & Wezeman, 2015, 
https://www.sipri.org/publications/2016/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2015. 

Letöltés ideje: 2016.12.11. 

A konfliktusok növekvő számának hatásait Global Peace Index kísérelte meg 

számszerűsíteni. Bár módszerük megkérdőjelezhető, mégis érdemes rámutatni arra, hogy 

2008-2015 között a globális béke numerizálható mértéke legenyhébb feltételezésük szerint 

is legalább 2%-kal csökkent (az Institute for Economics and Peace, 2016: 24).  

A globális trendek tehát jól érzékelhetően nem a „történelem végének” lehetőségét, 

sokkal inkább a konfliktusok számának növekedését és ebből kifolyólag a globális 

szegénység felszámolására tett erőfeszítések hatékonyságának lassulását jelzik. Fukuyama 

maga is felismerte ezeket a változó realitásokat és az „Államépítésben”7 már a korábban 

még természetesnek vélt demokratizálódási folyamat mesterséges támogatása és irányítása 

                                                           
4 A helyzetet jól jellemzi, hogy 2016-ban egy magyar államilag finanszírozott doktorandusz havi ösztöndíja 

(140000Ft, 0 fő eltartottal számolva és vásárlóerő paritáson mérve) napi körülbelül 31 dollárnak felel meg, 

ami globális mércével mérve felső középosztálybeli fizetésnek minősül.  
5 2015 USA dollár 
6 Az 1991-es év a Szovjetunió adatainak hiányában nem összesíthető.  
7 Teljes cím: Államépítés – Kormányzás és világrend a 21. században. 
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mellett érvelt (Fukuyama, 2005). Véleménye szerint „az elmaradott országok 

államképességének hiánya közvetlenül érinti a fejlett világot”, ami miatt „az állami 

intézmények és képességek támogatása vagy újbóli megteremtése hirtelen világméretű 

törekvéssé nőtte ki magát, és a világ fontos részein a biztonság leglényegesebb 

előfeltételévé vált” (Fukuyama, 2005: 8-9). Fukuyama ebben az esetben valóban ráérzett a 

nemzetközi trendek irányaira, a hidegháború végén átalakuló konfliktusok megoldására 

vonatkozó elképzelések ugyanis csakugyan az államépítés [statebuilding] irányába tolódtak 

el (Rada, 2009: 41-43). Ebben az időszakban társadalomtudósok, közgazdászok, 

filozófusok, szociológusok és pszichológusok interdiszciplináris megközelítéssel próbálták 

feltárni – részben Fukuyama nyomán – a demokrácia konfliktuscsökkentő hatásait és 

alkalmazásának elvi és gyakorlati irányait. Neves kutatók, mint Michael Doyle, William 

Zartman, Johan Galtung, Stephen Walt, Fareed Zakaria, Robert Keohane, Michael Lund 

vagy David Singer tulajdonképpen mind arra keresték a választ, hogy a nemzetközi térben 

kialakuló politikai struktúrák milyen összefüggésben állnak olyan globális és lokális 

kihívásokkal, mint a háborúk, szegénység, környezetszennyezés (Glied, 2016: 15-17) vagy 

globalizáció. A legtöbb esetben a magyarázatok szorosan kapcsolódtak az államhoz, 

amelynek valamilyen kategóriája (bukott állam, törékeny állam, fejlődő állam, fejlett állam, 

demokratikus állam, tekintélyelvű állam stb.) mindig szorosan összefüggött a konfliktus és 

béke kialakulásának kérdésével. Ezek kapcsán a liberális oldal az államok kooperációjában 

és a demokratikus állami struktúrák megerősítésében látta a konfliktusok csökkenésének 

zálogát; a realista tábor egyes államok békés hegemóniájában bízott; míg a radikális 

megközelítés az állami kizsákmányolás megszűnésében (Walt, 1998). Ugyanebben az 

időszakban az USA intervencióit, majd terror elleni háborúit a demokratikus béke elmélete 

ideológiai és tudományos köntösbe bújtatta, ezzel morális nyomatékot adva az 

expanzió/válságmenedzsment államépítő formájának.  

A hidegháború utáni állami és nemzetközi problémák orvoslásának egyik legfontosabb 

formája tehát kvázi csodaszerként tekintett a demokratikus állami struktúra kiépítésére, azt 

feltételezve, hogy az – a nyugati sikerekhez hasonlóan – először biztosítja a viták békés 

rendezésének rendszerszintű és intézményi kereteit, majd évtizedes átmenetekkel a 

politikai mellett társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődést is eredményez. Definíciója 

emiatt meglehetően széles és talán túlzottan is komplex feladatkörrel ruházta fel az 

államépítést. Fukuyama összegzése szerint „államépítésen új kormányintézmények 

kialakítását és a már meglévők megerősítését értjük” (Fukuyama, 2005: 7). Rada Péter 

megfogalmazása ennél jobban rávilágít a feladatok komplexitására, hiszen véleménye 
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szerint „az államépítés többlépcsős folyamat, amelynek egyszerre része a biztonság 

megteremtése és fenntartása, a társadalmi egység növelése, az intézményépítés, a 

demokráciaépítés és a gazdasági fejlődés fenntartható kereteinek kialakítása is” (Rada, 

2009: 41). A megfogalmazásból jól kitűnik, hogy az államépítés határai elmosódnak és a 

válságkezeléstől a nemzetépítésig számos más – elvileg különálló – területet is érintenek. 

A válságkezelés kapcsán elsősorban a békeépítés [peacebuilding] és a békefenntartás 

[peacekeeping] merülhet fel érintett területként, hiszen a béke mellett mindkettőnek 

elsődleges célja a biztonság megteremtése és fenntartása is (Boutros-Ghali, 1992). Bár az 

ENSZ és az OECD posztkonfliktusos országokban is próbál különbséget tenni államépítés 

és békeépítés között (Haider, 2014: 4), a gyakorlatban azonban az eltérés nem ennyire 

tiszta. Ahogy az értekezés elméleti részéből később részletesen kiderül, a posztkonfliktusos 

környezetben végzett államépítés inkább békeépítést takar, míg a közvetlen fenyegetés 

elmúltával zajló strukturális békeépítés inkább államépítést jelent (OECD, 2010: 12). A 

határok tehát elmosódnak, a mesterséges külső – és ideális esetben belső – 

államrekonstrukciós vagy államalkotási folyamatok egymást kiegészítve és sokszor 

egymással párhuzamosan zajlanak (4. ábra).  

4. ábra: Posztkonfliktusos államrekonstrukciós tevékenységek kapcsolódási pontjai 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A békeépítés koncepcióját később még részletesen tárgyalni fogom. Ehelyütt annyit 

érdemes megjegyezni, hogy a békeépítés feladata a békés átmenet elősegítése, valamint az 

egészséges társadalmi felépítmény kialakításának és a szilárd állami struktúra kiépítésének 

támogatása. Bár a koncepció elméleti gyökerei a második világháború utáni újjáépítésekhez 

köthetőek, gyakorlati létjogosultságot csak az 1990-es évek elején nyert el – az államépítési 

elképzelések megerősödésével párhuzamosan – (Ryan, 2013: 26). A létjogosultság 

elismerésének időpontja nem véletlen, ami az első két ábrára pillantva rögtön érthetővé is 
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válik. Az 1990-es években a konfliktusok száma ugrásszerűen megnőtt, az új konfrontációk 

jellege ráadásul átalakult, amelyet a klasszikus válságkezelési technikák már nem voltak 

képesek hatékonyan menedzselni (Schütte, 2015: 107-144). Az új típusú kihívások új 

típusú válaszokat kívántak meg, amelyek „a politikai és gazdasági liberalizmus 

elkerülhetetlen győzelme” (Fukuyama, 1989: 3) után, valamint a demokratikus béke 

elméletének empirikus eredményei kapcsán a mesterségesen indukált strukturális 

békeépítés irányába mutattak. Az ekkorra már jól megfogalmazott koncepciók szerint a 

békeépítés a korábbi válságkezelési technikáktól eltérően a hosszú távú béke kialakítását 

kívánta elősegíteni, ezért a konfliktussal terhelt állam újjáépülését infrastrukturális, 

politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és (szociál)pszichológiai értelemben is 

támogatta. Az elképzelésnek megfelelően az 1990-es évek elejétől a békéltetés8 

legkülönbözőbb nemzetközi szereplői békeépítő/államépítő tevékenységeket kezdtek el 

kezdeményezni és finanszírozni, amelynek eredményeként a koncepció a 2000-es évek 

elejére a válságkezelés legnépszerűbb gyakorlati és elméleti formájává vált. A békeépítés 

átalakuló szerepét mutatja, hogy amíg 1992-ben a Boutros Boutros-Ghali ENSZ-főtitkár 

még a békefenntartás részegységeként beszélt a koncepcióról (Boutros-Ghali, 1992), addig 

manapság már néhányan inkább az erőszakprevenciós intézkedéseket tartják a békeépítés 

integráns részének (Lederach & Mansfield, 2010). A megnövekedett szerep 

intézményesülését szolgálta, hogy az ENSZ a békeépítést végző szereplők stratégiai 

céljainak és gyakorlati tevékenységeinek összehangolására 2006-ban külön bizottságot 

[Peacebuilding Commission] és pénzügyi alapot [Peacebuilding Fund] hozott létre, amely 

a következő években összesen 24 országban támogatott békeépítő programokat (UNPBF, 

2016).  

Ezek a programok ugyanakkor csak felemás eredményt hoztak. Bár – mint láttuk – a 

2000-es évek első évtizede hosszú idő óta az egyik legbékésebb periódust eredményezte, 

mégis a 2010-től kirobbanó vagy újjáéledő konfliktusok jelezték, hogy ez az átmenet a 

legtöbb esetben nem a békeépítés sikereinek következtében jött létre. A békeépítés emiatt 

a következő időszakban számos reformon átesett: a külső beavatkozás által lezajló 

demokratikus államépítést (elvileg) felváltotta a külső ösztönzéssel történő helyi 

nemzetépítés; a felülről lefelé irányuló megközelítést az egyes szintek közötti folyamatos 

diskurzus; míg a donorok sokszor egymással párhuzamos és egymást kioltó áttekinthetetlen 

tevékenységét a jól kidolgozott stratégiai tervezés.  

                                                           
8 A dolgozat terminológiájára vonatkozó alapvetéseket a 4. pont tárgyalja. 
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Utóbbi reformok empirikus tesztelése jelenleg zajlik, fontos azonban megjegyezni, 

hogy a válságkezelés – és benne a békeépítés – nemcsak alkalmazott tudomány, de egyben 

alkalmazkodni kényszerülő gyakorlat is. Jóllehet a hidegháború után bekövetkező 

változásokra a békeépítés eszköztára – legalábbis elméletben – alkalmasnak bizonyult, a 

jelenleg zajló átalakulásokra azonban nem feltétlenül van felkészülve. A 

(tömeg)kommunikációs és információs forradalom hatására átalakuló politikai kultúra és 

mobilizáció; az erőszak irányába mutató ideológiák terjesztésének kifinomult online és 

vizuális technikái; a terrorizmus globális hálózatainak kiterjedtsége; a nemlineáris, hibrid, 

közvetett és transznacionális háborúk; a környezeti problémák prognosztizálható 

konfliktusgeneráló tényezői; az erőforrások feléléséből adódó konfrontációk stb. mind-

mind olyan tényezők, amikkel a válságkezelésnek a következő időszakban szembe kell 

majd néznie. Bár a legtöbb esetben a jelenleg zajló konfliktusokkal először a klasszikus 

technikáknak (pl. diplomácia, békefenntartás) kell majd megbirkóznia, érdekes kérdés 

azonban, hogy olyan kiterjedt konfliktuszónákban, mint a szíriai polgárháború a békeépítés 

milyen eszköztárral kezd majd bele a békéltetésbe.  

1. táblázat: Egyes országok békeindexe, 2016  

Kiemelt országok Békeindex 

Izland  1,192 (Globálisan a legjobb adat.) 

Ausztria 1,278 

Írország 1,433 

Magyarország 1,534 

Ghána 1,809 

Bosznia-Hercegovina 1,915 

Ciprus 1,994 

USA 2,154 

Kína 2,288 

Dél-afrikai Köztársaság 2,316 

Izrael 2,656 

Törökország 2,710 

Oroszország 3,079 

Ukrajna 3,287 

Közép-afrikai Köztársaság 3,354 

Jemen 3,399 

Szíria 3,806 (Globálisan a legrosszabb adat.) 

Forrás: Institute for Economics and Peace: Global Peace Index, 2016: 10-11, 
http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/GPI%202016%20Report_2.pdf. 

Letöltés ideje: 2016.12.14. 

Ezek a kihívások óriási – csaknem lehetetlen – feladat elé állítják majd a szíriai és a 

hozzá hasonló konfliktusokkal foglalkozó békeépítő elméletet és gyakorlatot. A feladat 

nehézsége miatt érdemes megvizsgálni, hogy a már megvalósított vagy éppen zajló 

békeépítő műveletek milyen tanulságokkal szolgálnak. Az előző évtizedekben lezajló 

http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/GPI%202016%20Report_2.pdf
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sikeres és sikertelen példák sok hibára és jó gyakorlatra rávilágítottak, amelyek hatására a 

békeépítés technikája jelentősen javult. Sikeres példaként elég az ír, a ghánai vagy a dél-

afrikai békeépítést kiemelnünk, utóbbiak közül az első kettőben úgy tűnik valóban 

fenntartható békét sikerült kialakítani, míg Dél-Afrikában a korábbi állapotokhoz képest 

jelentős eredményeket sikerült felmutatni (1. táblázat; Institute for Economics and Peace, 

2016: 10-11; Steinberg, 2013: 47; Awindor-Kanyirige, 2014). A pozitív esetek mellett 

természetesen számos sikertelen békeépítő művelettel is találkozhatunk. Példának okáért 

az izraeli-palesztin békefolyamat és a hozzáköthető bizalomépítő lépések rendre kudarcot 

vallanak; Jemenben a 2012-ben induló békeépítő tevékenység a 2015-ben kiszélesedő 

polgárháború miatt tulajdonképen zátonyra futott; míg a Közép-afrikai Köztársaságban a 

2014-ben induló ENSZ békeépítés egyelőre minimális eredményeket látszik felmutatni 

(Westendorf, 2015).  

A békeépítés sajátossága ugyanakkor az, hogy a pozitív és negatív végpontok helyett 

inkább köztes eredményekkel járó műveleteket tud felmutatni, tehát általában csak részben 

sikeres. Ezekben az esetekben a békeépítés elér bizonyos politikai, gazdasági és/vagy 

bizalomépítési eredményeket – a kiterjedt erőszakot pedig a legtöbb esetben sikerrel 

felszámolja – mégis a teljes megbékélést valamelyik elem hiánya miatt nem sikerül 

kieszközölnie. Tegyük hozzá rögtön, utóbbi célkitűzés – mint később látni fogjuk – rövid 

és középtávon nem is lehet reális elvárás, hiszen a béke építése évtizedeken át tartó 

hosszadalmas folyamat, aminek eredményei ráadásul relatívak, tehát értékelésük mindig az 

adott nézőpont függvénye. A Henry Kissinger által „békeparadoxonnak” nevezett jelenség 

– azaz a válságkezelés végső céljainak korai erőltetése – általános jelenség, ami a 

békeépítés rövid távú eredményeiről gyakran elvonja figyelmet (Kissinger, 2000).   

A köztes eredménnyel járó békeépítő tevékenységek vizsgálata tehát különösen 

fontosnak bizonyulhat. Ezekben az esetekben nincs szó az általánosságban vett békéltetés 

teljes elutasításáról és kudarcáról – azaz a konfliktussal terhelt felek valamelyike vagy 

mindegyike támogatja annak bizonyos formáit –, ugyanakkor annak egyes szegmensei 

nyilvánvalóan problematikusak, ennél fogva a sikeres és sikertelen elemek egyszerre 

vannak jelen a folyamatban. A gyakorlat egyik legmarkánsabb ilyen példája Ciprus esete, 

ahol a békeépítő tevékenység évtizedek óta zajlik. A szigeten ma már nyoma sincs a 

közvetlen etnikumközi erőszaknak, gazdasági és kulturális téren is számos előrelépés 

történt, mégis a politikai és jogi rendezést ennek ellenére sem sikerült elérni. Ciprus 

ráadásul a klasszikus békéltetés egyik iskolapéldája is: az ENSZ békefenntartói 1964 óta 

próbálják meg elejét venni az erőszakos összetűzéseknek; a politikai megoldás ügyében 
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több mint 50 éve zajlanak tárgyalások; a békeépítés strukturális formája tulajdonképpen az 

1970-es évek közepétől tart; míg a szociálpszichológiai megbékélésre vonatkozó 

erőfeszítések az 1980-as évektől próbálják átalakítani a cipriótákban kialakult sérelmeket 

és előítéleteket. A ciprusi konfliktus jól mutatja, hogy haszon esetén a békeépítés gazdasági 

vonatkozásai az egyik legkönnyebben végrehajtható feladatok közé tartoznak, míg a (nem 

létező) politikai és identitásbeli összetartozástudat mesterséges előállítása az egyik 

legnehezebb kérdés. A szigeten zajló békéltetés mindazonáltal azt is megmutatta, hogy a 

strukturális békeépítés által közvetlenül vagy közvetve létrehozott állami intézmények az 

erőszak elkerülésének és a koegzisztancia meglétének tényleges zálogai, a demokrácia 

minőségéhez pedig nem feltétlenül szükséges a széleskörű diplomáciai elismerés (2. 

táblázat).  

2. táblázat: A Freedom House demokráciaértékelése, 2016 – Ciprus és összehasonlító 
példák  

 Státusz Szabadságjogok 
értékelése* 

Politikai 
szabadságjogok** 

Polgári 
szabadságjogok** 

Ciprusi 
Köztársaság 

Szabad 1.0 1 1 

„ÉCTK” Szabad 2.0 2. 2 

Magyarország Szabad 2.0 2. 2 

Törökország Részben 
szabad 

3.5 3 4 

* Értékelési skála: 1-2.5: szabad; 3.0-5.0: részben szabad; 5.5-7.0: nem szabad 
** Értékelési skála: 1 a legjobb, 7 a legrosszabb kapható pontszám. 

Forrás: Freedom House, 2016, https://freedomhouse.org. 
Letöltés ideje: 2016.12.16. 

A ciprusi békeépítés elemzése tehát a békeépítés egyik első „tesztalanyának” 

tanulságait tudja felszínre hozni. Rámutathat arra, hogy az évtizedek alatt milyen 

módszerekkel sikerült felszámolni az etnikumközi erőszakot; az erőszak felszámolására 

alkalmazott módszer (ti. a teljes a két népcsoport teljes elszeparálása) mellékterméként a 

konfliktussal terhelt felek miként távolodtak el egymástól méginkább; ezzel párhuzamosan 

a politikai megegyezést milyen nacionalista és gazdasági érdekek hártáltatták; és, hogy a 

békeépítés milyen eszközöket alkalmazott a konfliktuspárti politikusok „alulról 

kezdeményezett” lecserélésére. A ciprusi békeépítés elemzése mindazonáltal nemcsak a 

helyi szint tanulságai miatt lehet érdekes. Ahogy a legtöbb konfrontáció esetében, Cipruson 

is számottevő a külföldi hatalmak konfliktusra gyakorolt hatása, az okkupáció tényével 

Törökország, az európai uniós csatlakozással pedig Brüsszel is „hadviselő féllé” vált. Ebből 

kifolyólag a békefolyamat elemzésekor az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a helyi 

békeépítés hiányosságai hátráltatják a megegyezést, vagy épp ellenkezőleg, azok sikerrel 

https://freedomhouse.org/
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jártak csak a regionális és/vagy hatalmi érdekek nem teszik lehetővé a politikai megoldás 

elfogadását.  

A tény, hogy Ciprus közel-keleti mintára konfliktussal terhelt, de európai mintára 

demokratikus struktúrájú nem pusztán a sziget földrajzi helyzetéből adódó kulturális vagy 

politikai kettősségére utal.  Emellett rámutat arra is, hogy – Fukuyama és a demokratikus 

béke elméletének feltételezései ellenére – a konfliktusok politikai megoldása nem mindig 

következik a stabil demokrácia megjelenéséből, pont ellenkezőleg – ahogy azt az Annan-

terv kapcsán látni fogjuk – bizonyos esetekben gátját képezi annak. A ciprusi „anomália” 

sajátossága ugyanakkor az, hogy kivételként a szabályt is erősíti, ugyanis bár a 

demokratikus rendszer és a békeépítés egyelőre nem tudott politikai megegyezést 

kialakítani, negatív békét és relatív (gazdasági, kulturális, szellemi stb.) prosperitást 

azonban igen. A jelenlegi helyzet paradoxitása pont ebből következik: a prosperitás és a 

béke a politikai megoldás hiánya miatt nem fenntartható, a status quo megbontása azonban 

könnyen a béke és a prosperitás végét eredményezheti. Utóbbi probléma természetesen 

szorosan kapcsolódik a bevezető elején bemutatott globális átalakulásokhoz. A békeépítés 

ugyanis mesterséges beavatkozásaival – az államépítéssel ellentétben – elsődlegesen nem 

a demokráciaexportot hivatott elősegíteni, hanem a leginkább problematikus konfliktusok 

menedzselésével elejét venni olyan konfrontációknak, amelyek továbbélése például az 

Európát is elérő menekülthullámhoz vagy az ISIS kialakulásához vezettek. Jelen 

disszertáció ezeknek a komplex kérdéseknek a megválaszolására vállalkozik, s a következő 

pontban felsorolt konkrét célok megvalósítása mellett megpróbál rávilágítani békeépítés 

tanulságaiból és a ciprusi példából levonható általános konzekvenciákra is.  

2. A témaválasztás indoklása és az értekezés céljai 

Az értekezés címéből és fenti rövid bevezetőből kitűnhet, hogy jelen disszertáció a 

válságkezelés békeépítő koncepciójának – átfogó, de korántsem teljes – elméleti és 

gyakorlati kifejtésére törekszik, megvalósítási technikáját, hatékonyságát és korlátait pedig 

a ciprusi konfliktus kapcsán kívánja felvázolni. A meglehetősen komplex téma 

kiválasztását személyes és szakmai indokok indukálták. A személyes okok a Cipruson 

eltöltött éveimhez és élményeimhez köthetők, amelyek nemcsak személyes közelségbe 

hozták a megosztott ország problémáit és konfliktusait, de egyben lehetővé tették, hogy a 

doktori képzés előtt szakirodalmat gyűjtsek, az alatt pedig empirikus felméréseket 

készítsek. A témameghatározás szempontjából a nicosiai Ciprusi Egyetemen (University 

of Cyprus), a thessaloniki-i Makedón Egyetemen, valamint a PRIO (Peace Research 
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Institute of Oslo) nicosiai kirendeltségénél töltött ösztöndíjak jelentettek igazán fontos 

fordulópontot. Az első esetben a doktori tématerület kiválasztása, a másodiknál a 

forrásgyűjtés és forráskritika, a harmadiknál pedig az empirikus anyaggyűjtés kialakítása 

majd lebonyolítása jelentett óriási segítséget. A téma körülhatárolásában – a PTE 

Interdiszciplináris Doktori Iskolájának oktatói mellett – nagy segítséget nyújtottak ciprióta 

barátaim, akik történeteikkel, véleményükkel, a konfliktusban képviselt 

kompromisszumkész vagy arra képtelen hozzáállásukkal maguk is alakították a 

disszertáció témáját és mondanivalóját. A témameghatározás tehát először a ciprusi 

konfliktus kiválasztásával kezdődött, amelynek behatóbb tanulmányozása azonban 

egyértelműen kijelölte a kutatások elméleti vonulatát is: a békeépítés elemzése és kritikája 

magától értetődő volt egy olyan konfliktus esetében, ahol a mesterségesen zajló béke-, 

állam- és identitásépítés egy olyan országot kíván újraegyesíteni [reunification], amely 

tulajdonképpen a modernitás időszakában sohasem volt egységes. A személyes érdeklődés 

mellett tehát maga a téma is predesztinálta a konfliktus- és békekutatás eredményeinek 

behatóbb elemzését.  

A témaválasztást szubjektív indokok mellett természetesen szakmai célok is 

motiválták. Ciprus kérdése a Kelet-Mediterráneum egyik legkomplexebb 

konfliktushalmaza, amely nemcsak a görög-török viszony konfliktusokkal terhelt 

összefüggéseit magyarázza, de egyebek mellett az Európai Unió és Törökország 

kapcsolatára, a közel-keleti konfrontációkra, a térségbeli orosz expanzióra, a nemrégiben 

lezajló sikeres gázfeltárások kapcsán pedig energetikai kérdésekre is reflektál. A szigeten 

zajló konfliktus tanulmányozása ezért nem csak egy jól körülhatárolható kutatási témát 

jelentett, de egyúttal meghatározta azokat a lehetséges irányokat, amelyeket oktatási és 

kutatási tevékenységeim során tovább tudtam és tudok fejleszteni. A Pécsi 

Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén tartott 

kurzusaim (Kelet-Mediterrán háromszög: Görögország, Törökország és Ciprus kapcsolatai 

a 20-21. században; a válságkezelés elmélete és gyakorlata; a nemzetközi viszonyok 

elméletei; egyetemes történelem a 20. században stb.) mind a tématerülethez vagy annak 

részegységeihez kapcsolódnak. Ciprus hosszúra nyúló történelme során sokszor 

ugródeszka szerepet töltött be, amelynek elfoglalása, ellenőrzése vagy okkupációja 

regionális hatalmi érdekek kiindulópontjaként szolgált. A sziget végeredményben ugyanezt 

a szerepet tölti be a társadalomtudományok terén is, kapcsolódási pontjai révén 

világpolitikai és régióbeli események is érthetővé válnak. Kutatásaim során ezt a 

jellegzetességet próbáltam kihasználni. 
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Szakmai értelemben talán még a ciprusi konfliktusnál is fontosabb volt a válságkezelés 

és azon belül a békeépítés behatóbb tanulmányozása. Magyarországon a konfliktus és 

békekutatás ezen részegysége kevésbé elemzett és ismert, annak ellenére, hogy a Kárpát-

medence közvetlen környezetében számos ilyen jellegű válságkezelési művelet zajlott és 

zajlik. Ahogy a fenti rövid bevezetőben rámutattam, a jelenlegi trendek alapján a jövőben 

a mesterséges békéltetés prognosztizálhatóan az egyik legfontosabb stabilizációs 

tevékenység marad, ami – ha hatékony – távol tarthatja Európától más térségek 

konfliktusait. Magyarországnak – limitált nemzetközi súlyánál fogva – elemi érdeke, hogy 

ezeket a békéltetéseket előremozdítsa és – Ahmet Davutoğlu Törökországra alkalmazott, 

de hazánkra is illő kifejezését használva – kihasználja „stratégiai mélységét” (Davutoğlu, 

2016).  

Jelen disszertációnak ezekhez kapcsolódva két – jóval szerényebb – célja van. 

Szándéka egyrészt, hogy megalkossa a békeépítés „mainstream” kereteinek olyan magyar 

nyelvű összefoglalását, amely nemcsak kutatóknak, de a ciprusi magyar békefenntartói 

jelenlét kapcsán akár katonáknak is segítséget, kiindulópontot jelenthet. Másrészt szintén 

célkitűzése, hogy segítsen eloszlatni a válságkezeléssel foglalkozó tudományos munkákat 

körül lengő szkeptikus hozzáállást, amelyeket sok esetben túlzott idealizmussal 

„vádolnak”. Az értékezés szerzőjének véleménye szerint a kibocsátóországokban zajló 

békeépítés prevenciós és posztkonfliktusos formája az egyetlen olyan reális és realista 

célkitűzés, ami példának okáért a hazánkat érintő menekült/migránsválság kérdéseire 

érdemi választ adhat, minden más – kerítés vagy befogadás – csak felületi kezelést 

jelenthet. A béke mesterséges építése – véleményem szerint – emiatt nem egy idealisztikus 

cél, hanem a jövő realista értelmezésén alapuló politikai kötelezettség, ami nem elsősorban 

a liberális moralitáson alapszik, hanem a gazdasági és társadalmi felépítmény realista 

védelmének szükségszerűségén. Ebben a tekintetben tehát a békeépítés nemcsak egy 

morális elképzelésen alapuló egyébként idealisztikus intervenciót jelent, sokkal inkább egy 

nagykiterjedésű és rendkívül komplex „területfejlesztési” műveletet, amelynek vannak 

nemzetközi, társadalmi, gazdasági és természetesen politikai vetületei is. Remélhetőleg az 

értekezés ennek a megközelítésnek az alátámasztását fogja szolgálni. 

Rátérve a konkrét célok meghatározására, az értekezés két fő célkitűzést próbál 

megvalósítani: megkísérli felvázolni a békeépítés általános elméleti és gyakorlati 

jellemzőit, módszereit és célkitűzéseit; ezek gyakorlati megvalósulásának lehetőségeit, 

formáit és korlátait pedig egy ciprusi esettanulmány révén próbálja felmérni. A fő 

célkitűzéseken belül a következő problémákat kísérlem meg megválaszolni: 
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 A békeépítés elméleti és gyakorlati kereteinek felvázolása kapcsán:  

- Annak meghatározása, hogy a békeépítés folyamatának kivitelezése során a 

„béke” fogalmának milyen értelmezési lehetőségei vannak. A kérdés a békeépítés 

egyik legalapvetőbb problémájára reflektál: mit értünk béke alatt, mi a művelet 

célja? (Pl.: erőszak hiánya=béke vs. demokrácia hiánya=konfliktus).  

- A válságkezelés békeépítő formáját kialakító legfontosabb elméleti folyamatok 

bemutatása. 

- A békeépítés elméleti csomópontjainak összefoglalása.  

- A békeépítés gyakorlatának és általános kivitelezési formáinak felvázolása. 

(ENSZ, EBESZ, EU gyakorlat stb.)  

- A békeépítés eredményeinek mérési lehetőségeinek, valamint azok korlátainak 

bemutatása.  

 A békeépítés ciprusi alkalmazásának bemutatása kapcsán:  

- A ciprusi konfliktus történelmi vonatkozásainak bemutatása. 

- A ciprusi békéltetés és békeépítés struktúrájának felvázolása. 

- A ciprusi békeépítés eredményeinek felmérésére. 

- A ciprusi békeépítésből levonható helyi és általános tanulságok meghatározása. 

A disszertáció összegzésében szükséges lesz utóbbi két témát együtt és összehasonlítva is 

megvizsgálni, azaz feltenni a kérdést, hogy a békeépítés első fejezetben felvázolt általános 

jellemzői milyen formában valósultak meg Cipruson, a megvalósításnak pedig mik voltak 

a tapasztalatai, korlátai és eredményei.  

3. Hipotézisek és módszertan 

A doktori értekezéshez kapcsolódó kutatás – követve a társadalomtudományi 

kutatásmódszertan alapvető elvárásait – fenti célok meghatározására hipotéziseket vázolt 

fel, amelyek igazolására vagy cáfolatára szekunder és primer források eredményeinek 

felhasználásával igazolóeljárásokat fog alkalmazni. A tézisek felvázolása előtt fontos 

néhány módszertani alapvetést ismertetni. Egy békeépítési folyamat elemzése rendkívül 

komplex és kiszámíthatatlan változókkal teli feladat, ami meghatározza a 

kutatásmódszertani lehetőségeket is. Ezen lehetőségek egyik legfontosabb alappillére, 

hogy az elemzés során a békeépítés adott végpontjának meghatározása létfontosságú 

kérdés, hiszen minden konfliktusredukáló művelet ezt az adott végpontot kívánja 

megvalósítani vagy elősegíteni. Az érthetőség kedvéért érdemes a ciprusi helyzetet 

megvizsgálni: ebben az esetben az elérni kívánt végpont a sziget újraegyesítése. A ciprusi 
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békefolyamat ezt a végpontot alapul véve határozza meg a békeépítési folyamat egyes 

technikáit és projektjeit, tehát ezek sikeressége nagyban kötődik a kiindulópont tényleges 

relevanciájához. Más szóval, egy békeépítési folyamat elemzése csak a végpont 

ismeretében és függvényében végezhető el, hiszen minden egyéb ennek tükrében nyer 

értelmet és értékelhetőséget.  

Jelen disszertáció emiatt téziseit fordított irányból kívánja meghatározni, azaz nem 

saját hipotéziseket alkalmaz, hanem azt feltételezi, hogy a békeépítés általános és Cipruson 

alkalmazott feltételezései igazak, amiket majd az igazoló eljárás megerősít – vagy az 

elmélet és a gyakorlat kárára – cáfol. Értekezésem azt feltételezi továbbá, hogy a békeépítés 

elméletének és gyakorlatának kidolgozása során legalább a társadalomtudományi 

elméletalkotás hagyományos, deduktív logikán alapuló modelljét alkalmazták, azaz 

elkülöníthető egy elméleti szakasz; valamint egy operacionizáló szakasz; amelyek 

összefüggéseit megfigyelések és vizsgálatok révén elemezni lehet (Babbie, 1998: 66-76). 

A dolgozat ennek megfelelően elemzési egységeinek meghatározásakor a következő 

nyomvonalat követi:  

- (A - Elmélet) Először megpróbálja feltárni a békeépítés általános elméleti alapjait, 

valamint gyakorlatának alapvetéseit;  

- (B - Operacionizálás) ezt követően a koncepció ciprusi megvalósítása révén a 

konkrét operacionizálás jellemzőit tárja fel;  

- (C – Megfigyelés és Vizsgálat) amiket a szigeten zajló békeépítés eredményeink 

felvázolásával egyrészt helyi szinten értelmez, másrészt a békeépítés általános 

elméleti és gyakorlati alapvetéseivel is összehasonlít. 

Fentiek alapján a dolgozat tézisei a békeépítés általános hipotéziseire és – az ENSZ és a 

tárgyalófelek által is elfogadott – ciprusi válságkezelés feltételezéseire építenek. Ezek a 

tézisek a békeépítés általános jellemzőinek esetében olyan széleskörűen elfogadott 

alapvetések, amelyeket a szakirodalom egyértelműen elfogad és alapvető tulajdonságnak 

tart, ugyanakkor gyakorlati eredményeik empirikus módszerekkel kevésbé feltártak – tehát 

tesztelésük a ciprusi példán keresztül indokolt. A ciprusi esettanulmány esetében a 

hipotézisek a békéltetés hivatalos álláspontját veszik alapul, azaz azt a sziget 

újraegyesítésén alapuló koncepciót, amire a békeépítés és a béketárgyalások építenek. A 

Ciprusra vonatkozó tézisek vizsgálatának eredményeként remélhetőleg fény derül arra, 

hogy ez utóbbi alapvető cél megalapozott vagy sem.  

Az értekezés hipotézisei ezek alapján a következőkben foglalhatók össze:  
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Tézis 1: A békeépítés létjogosultsága egyenesen következik a konfliktusciklusokra 

adható válságkezelési válaszok lehetőségeiből, azaz tevékenysége – a kudarcok és 

kritikák ellenére – az erőszak lezárulása utáni fázisban és a fenntartható béke 

kialakításának érdekében szükségszerű. A békeépítés tehát nemcsak a 

„demokráciaexport” terméke – bár azt is kiszolgálhatja bizonyos esetekben – hanem a 

jelenlegi válságkezelési gyakorlat szerint az egyik leghatékonyabb olyan módszer, amely 

révén a konfliktusok lezárhatók és az erőszak kiújulása elkerülhető.  

Tézis 2: A békeépítés a fenntartható béke kialakítása érdekében – külső vagy 

belső vélemények hatására – meghatározza az adott konfliktusra vonatkoztatott 

békefogalmat, tehát definiálja, hogy az adott esetben mi az – a kompromisszumos, 

egyoldalú, nagyhatalmak által meghatározott stb. – elérni kívánt békés állapot, amit béke 

alatt értünk.  A béke fogalmának meghatározása minden válságkezelési folyamat 

kialakításakor alapvető fontosságú, hiszen az megszabja békeépítési folyamat célkitűzéseit 

és lehetséges eredményeit. A béke tartalmának definiálása ezáltal évtizedekre befolyásolja 

az adott konfliktusos ország/terület, valamint régiójának jövőjét. Negatív békeértelmezés 

esetén a kiterjedt erőszak hiánya már békének minősülhet, ezáltal kizárólag a biztonsági 

tényezőkre helyezve a hangsúlyt és figyelmen kívül hagyva olyan fontos tényezőket, mint 

az emberi jogok vagy a hatalommegosztás. A béke pozitív értelmezése bár törekvéseiben 

maximalista álláspontot képviseli, ezáltal azonban egyébként pozitív irányba haladó 

békefolyamatokat minősíthet hatástalannak.  

Tézis 3: A békeépítés legfontosabb alapvetése fentiekből következik és azt 

feltételezi, hogy az előre definiált vagy folyamatosan változó békefogalom egy – 

diszkurzív politikai, gazdasági, szociálpszichológiai, tömegkommunikációs és 

kulturális módszerek segítségével – mesterségesen előállítható állapot. A békeépítés 

elmélete és gyakorlata tehát azt állítja, hogy a béke állapota – a konfliktus állapotához 

hasonlóan – egy mesterségesen generált szituáció, amely előállítható a megfelelő 

módszerek következetes használatával és a szükséges időintervallum figyelembevételével. 

Példával értelmezve a hipotézist: A békeépítés azt feltélezi, hogy mesterséges módszerek 

segítségével közös identitás alakítható ki görög és török ciprióták között, tehát idővel a 

béke definíciója – azaz az újraegyesítési szisztéma – külső beavatkozás nélkül is 

működőképessé válik, hiszen az azt előállító felek a békeépítés hatására konfliktusos 

attribútumaikat és egymással szembeni aggályaikat a közös jövőbe vetett hitre cserélik.    
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Tézis 4: A ciprusi békeépítés esetén megvalósulnak a békeépítés általános 

szervezeti és strukturális elemei, annak kivitelezése az elmélet és a felvázolt gyakorlat 

alapján valósul meg.  

Tézis 5: A ciprusi konfliktus esetében a békeépítés valóban átalakította a 

konfliktussal terhelt felek egymással szembeni véleményét és hozzáállását, valamint 

kialakította az újraegyesítéshez szükséges (bel- és kül)politikai, gazdasági, társadalmi 

és kulturális attribútumokat. A béketárgyalások sikere esetén az újraegyesített állam 

ennek megfelelően nem fog az 1960-ban létrehozott Ciprusi Köztársaság sorsára jutni, 

mivel a békeépítés hatására leendő állampolgárai és politikusai a közös jövőbe vetett hit és 

a közös boldogulás érdekében együttműködnek. Ezt a folyamatot a békeépítés külső 

szegmenseivel foglalkozó elemei regionális értelemben is alátámasztották, azaz elérték, 

hogy az érdekelt hatalmak a Cipruson kialakítandó békét – azaz a reunifikált ciprusi államot 

– elismerjék és hosszá távon támogassák.   

Tézis 6: Az utolsó hipotézis pedig ezek tükrében azt feltételezi, hogy a ciprusi 

békeépítés megvalósítása és annak eredményei alátámasztják a békeépítés általános 

feltételezéseit.  

Az értekezés fenti hipotéziseket szekunder és primer források segítségével, valamint 

önálló elemzés révén kívánja bizonyítani. A békeépítés általános elméleti részének 

kifejtéséhez széleskörű – elsősorban angol nyelvű – szekunder irodalomra támaszkodom, 

azt több oldalról és a legfontosabb vélemények segítségével kívánom felvázolni. A 

békeépítés gyakorlati technikáit és formáit tárgyaló részek szintén szekunder forrásokon, 

valamint a békeépítést végző szervezetek beszámolóin és honlapjain található adatokon 

alapulnak. A ciprusi konfliktus történeti vonatkozásainak bemutatása, valamint a szigeten 

zajló békeépítés struktúrájának felvázolása természetszerűleg ismét szekunder alapú, ez a 

rész magyar és angol nyelvű forrásokon is nyugszik. Ehelyütt – főként a történelmi részek 

tárgyalásakor – mind a görög (ciprióta), mind a török (ciprióta) szerzők esetében szükséges 

volt forráskritikát alkalmazni. 

A ciprusi békeépítés eredményeinek mérésével foglalkozó rész nyújtja az egyetlen 

olyan lehetőséget, ahol saját eredményeket is fel lehetett használni. Az eredményesség 

mérésére a dolgozat több irányú technikát dolgozott ki: felhasználja a szekunder források 

reprezentatív eredményeit; ezek megerősítésére vagy cáfolatára – hangsúlyozottan – nem 

reprezentatív primer adatgyűjtési eredményeket használ; valamint emellett alkalmazza a 

konfliktuselemzés és a békeépítés hatékonyságának mérésére Susanna Campbell 

(Campbell, 2007) által kidolgozott komparatív módszert. Tehát a ciprusi békeépítés 
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eredményeinek mérése négy lépcsőben történik, amelyek közül az első – a 

szekunderirodalom reprezentatív eredményeinek ismertetése – egyértelmű és különösebb 

magyarázatra nem szorul. A második lépcső annál inkább, ugyanis ebben az esetben az 

értekezés a szerző által összegyűjtött primer eredmények segítségével kívánja 

meghatározni, hogy a szekunderirodalom véleményei megerősíthetők vagy sem. Ez egy 

komplex, 45 kérdésből álló, a békeépítés hatékonyságát és a két népcsoport egymással 

szembeni véleményét firtató kérdőív felhasználásával történik. A kérdőív módszertanának 

részletei a dolgozat későbbi részeiben még bővebben is kifejtésre kerülnek, ehelyütt fontos 

azonban megjegyezni, hogy a véleményfelmérésre vonatkozó lehetőségek korlátozottak 

voltak. Egy etnikai konfliktus esetében rendkívül nehéz az adatfelvétel, még komoly anyagi 

háttérrel rendelkező kutatóintézetek is nehezen jutnak el a reprezentatív mennyiségig.  A 

nehézségek egy magyar PhD hallgató esetében fokozottan fennálltak, hiszen a financiális 

lehetőségek, a bizalom vagy a széleskörű intézményi segítség hiányai a mérési 

lehetőségeket erősen korlátozták. Ezek tükrében a reprezentativitás az empirikus 

adatfelvétel során nem merülhetett fel reális célként, ugyanakkor a saját eredmények 

felmutatását fontosnak tartottam. A PRIO kutatóinak segítségével elkészített kérdőív ezért 

összesen 50 görög ciprióta és 50 török ciprióta érvényes – azaz mind a 45 kérdést kitöltő – 

válaszolót tudott összegyűjteni, amelyet random mintavétellel, ciprusi online közösségi 

oldalakon (Facebook-csoportokban) terjesztve sikerült elérni. A disszertáció az elért 

eredményeket a 10. pontban részletesen kifejti, ugyanakkor a kérdőív tanulságai csak 

adalékul szolgálhatnak és a ciprusi békeépítés eredményességre vonatkozó egyéb technikák 

eredményeit egészíthetik ki.  

Utóbbiak kapcsán a többlépcsős vizsgálati fázis harmadik eleme a konfliktuselemzés 

[conflict analysis] technikája lesz, amely – konfliktuskutatás által kidolgozott elemzési – 

eljárás fordított irányból határozza meg, hogy a békeépítés hatásos volt-e, azaz azt tárja fel, 

hogy jelenleg milyen konfliktusok lelhetők fel az adott társadalmon belül. A technika 

elméleti kifejtése a disszertáció 7.3.2. pontjában kerül bővebb kifejtésre, míg a ciprusi példa 

elemzését 10.4. pontban végzem el.  

A ciprusi békeépítés eredményeinek feltárására vonatkozó többlépcsős eljárás negyedik 

– és egyben utolsó – fokozata a hatékonyság mérésére vonatkozó elméleti véleményeket 

összegző Campbell-táblázat segítségével zajlik. A táblázat részleteinek és elméleti 

alapjainak kifejtése a 7.3.3. pont alatt történik meg, ehelyütt annyit azonban érdemes 

megjegyezni, hogy Campbell módszere tulajdonképpen az ideális békeépítés eredményeit 

vázolja fel, amelyeket összevetve az adott elemezni kívánt példával lemérhetők annak 
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sikerei vagy hiányosságai. Ennek érdekében a táblázatában 72, kijelentőmódban 

megfogalmazott és a békeépítés különböző szereplőinek és szintjeinek megfelelően 

elrendezett elemzési egység szerepel, amelyek komparatív vizsgálatával megállapítható, 

hogy az egyes kijelentések jellemzőek-e az adott békefolyamatra vagy sem. Az eredmények 

összesítése révén tehát átfogó képet kaphatunk a ciprusi békeépítés eredményeiről és 

hiányosságairól.  

Az eredményességre vonatkozó rész módszertana tehát négy szegmens – 

szekunderirodalom eredményei; primer adatgyűjtés tanulságai; konfliktuselemzés; 

Campbell-táblázat – segítségével határozza meg a ciprusi békeépítés sikerességének 

jellemzőit. Ezek a jellemzők alapvető kiindulópontjai lesznek a hipotézisek igazolásának 

vagy cáfolatának, tehát az igazolási eljárásnak. A tézisek vizsgálatát tehát egyrészt a 

szekunder irodalom tanulságai, másrészt saját eredmények és következtetések segítségével 

végzem el. A hipotézisekre és a dolgozat egészére vonatkozó megállapításokat az összegzés 

részben fejtem ki.  

4. A disszertáció felépítése és terminológiája 

Az értekezés felépítését az elemezni kívánt téma kettőssége, valamint a hipotézisek 

megértéséhez és bizonyításához szükséges tartalmi elemek határozzák meg. A dolgozat 

alapvetően négyes osztatú: bevezetésre (1; 2; 3; 4-es pont); a békeépítés általános elméleti 

és gyakorlati elemeivel foglalkozó részre (5; 6; 7-es pont); a ciprusi esettanulmányra (8; 9; 

10); valamint a hipotézisek vizsgálatával és az összegzéssel foglalkozó részekre tagolódik.  

Az értekezés érdemi része a (II.) A BÉKEÉPÍTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 

című fejezettel kezdődik. A rész célja, hogy bemutassa a béke fogalmi értelmezésének 

lehetséges opcióit; a békeépítés kialakulásának és létjogosultságának logikai és gyakorlati 

mérföldköveit; a koncepció elméleti alapvetéseit; gyakorlatának legfontosabb kivitelezőit, 

formáit és eszközeit; valamint sikerességének mérési lehetőségeit. A rész hármas osztatú, 

tulajdonképpen a tágabb elméleti kérdések és problémák irányából közelít a békeépítés 

konkrét és gyakorlati kivitelezése felé. A fejezet a hipotézisek közül az első háromban 

kifejtett problémákra reflektál, ugyanakkor a kifejtés sorrendisége nem a hipotézisek 

linearitását, hanem az érthetőség logikáját követi.  

A disszertáció harmadik része (III.) A BÉKEÉPÍTÉS CIPRUSI 

ALKALMAZÁSÁNAK TANULSÁGAI címet kapta. Célja, hogy a ciprusi konfliktuson és 

az ott zajló békeépítési folyamaton keresztül konkrét példával demonstrálja a második 

részben összefoglalt általános jellemzőket. A fejezet a ciprusi konfliktus történeti 
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vonatkozásainak összefoglalása (8.) után a szigeten zajló békeépítés struktúrájának 

felvázolására vállalkozik (9.), amelynek eredményeinek vizsgálait (10.) a 3. pontban 

elmondottak szerint végzi majd el. Az ebben a részben nyert eredmények nemcsak a 

Ciprusra vonatkozó hipotézisek bizonyítására szolgálnak, de egyben az elméleti rész 

feltételezéseit is igazolják vagy cáfolják. A HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA ÉS 

ÖSSZEGZÉSE, valamint a tanulságok levonása az utolsó részben (IV.) valósul meg.  

Az értekezés könnyebb érthetősége érdekében szükséges röviden ismertetni a használt 

terminológiára vonatkozó alapvetéseket. Általában véve kijelenthető, hogy a témával 

foglalkozó területek szakkifejezései nem mutatnak egységes képet: az abban résztvevő 

konfliktus- és békekutatás, nemzetközi tanulmányok, hadtudomány, valamint a különböző 

nemzetközi szervezetek más és más beosztást használnak, sőt azokon belül az egyes 

szerzők is különböző terminológiát alkalmaznak. Jelen disszertáció Michael Lund – 

magyarra fordított – beosztását alkalmazza, tehát a válságkezelés egészében 

megkülönbözteti a békebeli politikai és diplomáciai erőfeszítéseket; a konfliktusprevenciós 

eszközöket (pl. preventív diplomácia [preventive diplomacy], válságdiplomáciát [crisis 

diplomacy], strukturális prevenció); a széleskörű fegyveres erőszak kitörése után a politikai 

és diplomáciai béketeremtést [peacemaking] vagy ennek hiányában a békekikényszerítést 

[peace enforcement]; ezt követően a negatív békét megőrző békefenntartást 

[peacekeeping], majd a konfliktust lezáró és – ideális esetben – pozitív békét kialakító 

békeépítést [peacebuilding] (Lund, 1996: 38).  

5. ábra: A nemzetközi válságkezelés és egységei – Michael Lund beosztása 

 
Forrás: Saját szerkesztés, a komponensek forrása: Lund, 1996: 38. 

 

A disszertációban tehát válságkezelés alatt az 5. ábrán szereplő összes mesterséges 

konfliktuscsökkentésre irányuló beavatkozást értem. A válságkezelés ugyanakkor a 

nemzetközi szakirodalomban rendkívül tág fogalom, ami egyaránt vonatkozik a 
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konfliktusos felek által9 – saját érdekükben – önmaguk által kezdeményezett 

konfliktuscsökkentő tevékenységekre, valamint a neutrális, harmadik fél által végrehajtott 

aktivitásokra. A kettő közötti különbségtétel a dolgozat témája szempontjából különösen 

fontosnak bizonyult, ezért – valamint stilisztikai indokok miatt – szükségesnek tartottam 

bevezetni egy másik összefoglaló kifejezést, a békéltetést. A dolgozatban (mesterséges) 

békéltetés alatt külső, neutrális felek általi válságkezelési tevékenységet fogok érteni, tehát 

olyan a konfliktusba kívülről érkező beavatkozást, amely politikai, (preventív, 

válságkezelési) diplomáciai, béketeremtési, békekikényszerítési, békefenntartási vagy 

békeépítési tevékenységek révén a konfliktus csökkentésére és a béke kialakítására 

törekszik. A békéltetés tehát nagy vonalakban a válságkezelés szinonimája, azzal a 

különbséggel, hogy a békéltetés csak a kívülről érkező beavatkozásokra vonatkozik. 

Fentiek mellett fontos megjegyezni, hogy mivel a disszertáció és – maga a szakterület 

is – elsősorban angol nyelvű forrásokra és kifejezésekre támaszkodik, ezért a legfontosabb 

szakszavak első vagy hangsúlyos említéskor – a magyar fordítások mellett – szükségesnek 

éreztem az eredeti angol szakkifejezést is feltüntetni. Ezek a szöveg mellett a dolgozat 

angol nyelvű tárgymutatójában is feltüntetésre kerülnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Dél-Afrikában és Ghánában például az állam saját maga által kezdeményezett és végrehajtott békeépítő 

tevékenységeket alkalmazott azzal a céllal, hogy a konfliktusban résztvevő felek – magát is beleértve – közötti 

nézeteltérések csökkenjenek.  
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II. A BÉKEÉPÍTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 
 

„A béke nem a konfliktus hiánya,  

hanem a konfliktus kezelésének képessége.” 

Dan Millan (Millan, 1992: 3) 

5. A béke értelmezésének különbségei és konszenzusai 

A bevezetőben többször utaltam rá – és a tézisek esetében is alapvetés –, hogy a béke 

fogalmának értelmezése meghatározó a válságkezelési műveletek kivitelezésekor. A béke 

definíciója egyebek mellett meghatározza a beavatkozás formáit és technikáit, az elérni 

kívánt célt, valamint a békefolyamat eredményeinek mérési lehetőségeit. A béke 

koncepciójának minimalista értelmezése10 esetén a nemzetközi közösségnek lehetősége 

van kisebb kiterjedésű erőszakos konfliktusokat már „békésnek” minősíteni, míg a 

maximalista békeértelmezések11 egyébként eredményes válságkezelési tevékenységeket 

ítélhetnek sikertelennek. Bokodi Ágnes megfogalmazásával élve, „az, hogy sikeresnek 

ítélünk-e egy műveletet, nagyban függ attól, milyen magasra helyezzük a siker mércéjét” 

(Bokodi, 2011: 99). A béke definíciója továbbá azért is rendkívül meghatározó, mert egy 

konfliktussal terhelt ország vagy régió esetében a nemzetközi közösség vagy annak 

fajsúlyos szereplőinek békeértelmezése évtizedekre befolyásolja az adott térség jövőjét, 

egyúttal kialakítja vagy kizárja az erőszak kiújulásának lehetőségeit. A békeépítés elmélete 

és gyakorlata szempontjából tehát fontos azt felvázolnunk, hogy a nemzetközi közösség – 

egyúttal az elmélet – a béke értelmezésekor milyen választási lehetőségek közül választhat. 

Az értekezés jelen pontja emiatt megpróbálja összefoglalni a nemzetközi viszonyok 

elméletének lehetséges békeelméleti kiindulópontjait; valamint a konfliktus- és békekutatás 

véleményeit. Ezek tükrében remélhetőleg érthetővé válnak a válságkezelés elérni kívánt 

célkitűzései, valamint a sokszínű és eltérő békeelméletek alapvetései. 

5.1. A béke fogalmának dilemmái a nemzetközi viszonyok elméleteiben 

A nemzetközi viszonyok rendszerében a béke kialakításának problematikája az egyik 

legfontosabb mozgatórugó. Hangsúlyos szerepe tulajdonképpen érthető annak tükrében, 

hogy a történelem során a – technikai innovációk mellett – a háborúk és az azokból kinövő 

békék az egyik legfontosabb rendszerformáló tényezőnek bizonyultak (lásd: vesztfáliai 

                                                           
10 Béke=háború hiánya 
11 Béke=politikai, társadalmi, gazdasági harmónia 



28 

 

béke, első világháború utáni békeszerződések stb.). Bár mind a diszciplína, mind a 

nemzetközi szereplők különbséget tesznek a béke egyes formái és kialakulásának 

lehetőségei között, mégis annak fontosságát – biztonsági, gazdasági, politikai stb. okoknál 

fogva – kevesen vitatják. A béke fogalmi értelmezésének esetében már nincs ekkora 

egyetértés. Az egyes döntéshozók, politikai, gazdasági vagy válságkezelő szervezetek, 

elméleti és gyakorlati szakemberek – kulturális beállítottságuk, világnézetük, politikai 

hovatartozásuk stb. miatt – mást és mást értenek béke alatt. Jelen alfejezet megkísérli ezek 

elméleti különbségeit bemutatni, azaz – röviden és nem mindenre kiterjedően – felvázolni, 

hogy a béke értelmezései a nemzetközi viszonyok „mainstream” elméleteiben milyen 

lehetőségek között mozognak.  

5.1.1. A realizmus és neorealizmus békeértelmezései 

A meglehetősen szerteágazó nézetrendszerrel rendelkező realista iskola elsősorban a 

háború és a biztonság kérdésének tárgyalása során foglalkozik a béke fogalmával. A 

liberálisokkal ellentétben a realisták számára nem a béke kieszközlése a legfontosabb cél, 

hanem a biztonság megteremtése, amelynek érdekében azonban nemcsak békét, de a 

háború eszközét is elfogadhatónak tartják. A béke a realista olvasatban egyrészt 

utópisztikus, másrészt időszakos. Utópisztikus, mert a nemzetközi rendszerben mindig 

jelen vannak fegyveres konfliktusok, valamint időszakos, mert a biztonsági kockázatok 

összeegyeztethetetlensége miatt a nemzetközi béke fenntartása hosszú távon lehetetlen. A 

realisták tehát a béke minimalista értelmezését alkalmazzák és a háború hiányát már 

békének minősítik (Richmond, 2008: 41). 

A klasszikus realisták egyik legfontosabb alaptézise szerint az államok – amelyek 

szerintük a legfontosabb tényezői a nemzetközi rendszernek – az egyénekhez hasonlatosak, 

tehát alapvetően romlottak és hatalomvágyók (Morgenthau, 1948: 13-14). A modern 

realista iskola megteremtője, Hans Morgenthau – Thuküdidész, Szent Ágoston, 

Machiavelli és Thomas Hobbes elméleti megközelítéseiből kiindulva – arra a 

következtetésre jutott, hogy az állam az anarchikus nemzetközi térben az egyén természeti 

állapotához hasonlóan a túlélésért küzd, ezért folyamatos harcokra kényszerül (Mingst, 

2011: 77). A nemzetközi tér anarchikus jellegét a résztvevő államok hatalomvágya és egy 

felsőbb, nemzetek feletti autoritás hiánya okozza, ami konfliktusokhoz vezet. Kiss J. László 

megfogalmazásával élve: „a klasszikus realista álláspont az, hogy az anarchia az 

államokat a biztonság szempontjából problematikussá, potenciálisan konfliktusossá teszi, 

és ez szolgál a háborúk okául, alapjául” (Kiss J., 2009: 291). Morgenthau szerint azonban 
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az anarchikus állapotból adódó konfliktusok a hatalmi erőegyensúly [balance of power], 

valamint a moralitás, a jog és a nemzetközi szervezetek kollektív tiszteletben tartása révén 

elvileg limitálhatók (Morgenthau, 1948: 309). A klasszikus realisták e kettő közül csak a 

hatalmi erőegyensúlyt tekintik valóban alkalmasnak arra, hogy a nemzetközi békét 

(átmenetileg12) megőrizze (Richmond, 2008: 9). Ezzel szemben – véleményük szerint – a 

moralitás, a jog, valamint a nemzetközi intézményrendszer tényleges visszatartó ereje 

gyenge és végső soron megbukik az államok önérdekein, tehát a gyakorlatban képtelen a 

hosszú távú békét megőrizni (Morgenthau, 1948: 169-242). Morgenthau olvasatában a 

hatalmi erőegyensúly a nagyhatalmak állandó küzdelme a háborúk megfékezésére, egyúttal 

a béke fenntartására (Richmond, 2008: 47). A nemzetközi rendszerben kialakuló béke 

ugyanakkor a realisták megközelítésében a győztes békéjét [victor’s peace] jelenti, tehát a 

hatalmi erőegyensúly révén kialakuló békés időszakok egyértelműen az adott világrend 

kialakulását megelőző fegyveres konfliktus győztesének/győzteseinek akaratán és 

értékrendjén alapulnak (Uo.). Utóbbi felfogásból egyértelműen következik, hogy az adott 

világrendben jelenlévő erőszakmentes időszak a vesztesek számára negatív békeként13 

[negative peace] interpretálódik, ezért esetükben a status quo megbillentésének igényével 

jár és háborúhoz vezethet. A klasszikus realisták emiatt a béke periódusát egy olyan 

időszaknak tekintik, amelyben mind a hegemón(ok), mind az alávetett állam(ok) a 

biztonságuk fenntartása érdekében erejük növelésére törekednek, a háború mentes 

időszakot azonban csak addig tudják megőrizni, amíg az előbbiek képesek megtartani vagy 

növelni hatalmi pozícióiikat, utóbbiak pedig nem képesek a status quo megkérdőjelezésére 

(Uo., 42). A béke periódusa tehát realista szemszögből nézve zéró összegű játéknak 

tekinthető, amelyben a játékosok csak egymás kárára növelhetik nyereségüket (Mingst, 

2011: 134-136).  

A neorealizmus vagy strukturális neorealizmus sok tekintetben újra-interpretálta a 

klasszikus realizmus elképzeléseit. Az egyik legjelentősebb neorealista gondolkodó, 

Kenneth Waltz szerint nem az államok a legfontosabb elemei a nemzetközi viszonyoknak, 

hanem maga a nemzetközi rendszer, amelynek struktúrája folyamatosan formálódik a 

benne résztvevő független változók erőviszonyainak változása révén (Kiss J., 2009: 227). 

A nemzetközi rendszer bár anarchikus, de kiszámítható, hiszen struktúráját az anarchia 

                                                           
12 Morgenthau nagyhatású munkáját közvetlenül a második világháború után írja meg, ennélfogva 

átmenetinek tekinti a hatalmi erőegyensúlyból adódó békés állapotot. A hidegháború alatt és végén a 

neorealisták nagyban átértékelték a hatalmi erőegyensúlyban rejlő lehetőségéket.  
13 Azaz, béke=erőszakos konfliktus hiánya. 
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logikája határozza meg, amelynek rendező elve az, hogy hiányzik egy nemzetek feletti 

hatalom, valamint, hogy a benne elhelyezkedő államok képességei eltérőek (Waltz, 1979: 

103-128). A rendszerben az államok önfenntartásra törekednek, tehát mozgásterük és 

képességeik függvényében a nemzetközi rendszeren belül meglévő pozícióik fenntartását 

vagy hatalmuk növelését kívánják elérni. Waltz álláspontja szerint azonban az államok 

racionális szereplők is, cselekvéseiket költség-haszon számítások jellemzik, tehát nyílt 

konfliktusokkal csak indokolt esetben veszélyeztetik saját biztonságukat (Kiss J., 2009: 

236). Az államok racionalitásának kérdésében ugyanakkor a neorealista vélemények is 

megoszlanak. A defenzív realisták szerint a béke és a biztonság fenntartása fontosabb az 

államok számára, mint hatalmuk növelése, ezért a fegyveres erőszak eszközéhez csak a 

legvégső esetben folyamodnak (Uo., 230). Ettől eltérően az offenzív realisták szerint az 

államok biztonságra való törekvése természetszerűleg konfliktusokat eredményez, hiszen 

– John Mearsheimer megfogalmazását használva – „egy állam túlélése azon múlik, hogy 

több hatalma van-e, mint más államoknak” (Mearsheimer, 1994: 11). 

A realista iskola legjelentősebb képviselői tehát különbözőképpen értelmezik a 

nemzetközi viszonyok legfontosabb aktorainak szándékait és motivációit. Legtöbbjük a 

béke fogalmának minimalista megközelítését képviseli, azaz nézetük szerint a 

(nemzetközi) béke a háború hiányát és a biztonság meglétét jelenti (Morgenthau, 1948: 

309). A béke fennmaradására és fenntartására a nemzetközi rendszerben létrejövő 

stabilitások adnak lehetőséget, nem pedig az alapvetően erőtlennek tartott nemzetközi 

szervezetek mesterséges beavatkozásai. Ezek közül a stabiltások közül a hatalmi 

erőegyensúly korábban már említett koncepcióját a neorealisták is elfogadják, kiegészítik 

azonban a fenyegetési/elrettentési egyensúly [balance of threat]  és a hegemón stabilitás 

[hegemonic stability] elméletével. A fenyegetési egyensúly elméletét Stephen M. Walt 

fejtette ki abból kiindulva, hogy egy állam fenyegetésére más államok szövetségbe 

tömörülnek és az egyensúlyozás politikáját folytatják (Kiss J., 2009: 248). Walt szerint az 

egyensúlyozás politikájának az egyik legfontosabb mozgatórugója a fenyegető állam 

(politikai, gazdasági, területi stb.) expanziójának limitálása, amelyre példaként a második 

világháború előtti német agresszió elleni nyugat-európai külpolitikai balanszírozást hozza 

fel példaként (Walt, 1987: 115). A fenyegetési egyensúly tehát nemcsak az egyes államok 

agresszorral szembeni természetes érdekösszeegyeztetését jelenti, de egyben a béke 

fenntartására is irányul, a fenyegetett államok lépéseit végső soron ebbe az irányba tereli.  

A hegemón stabilitás elmélete ezzel szemben egy hierarchikus világrendszer rendszer 

meglétét feltételezi, amelyben a domináns állam(ok) kontrol alatt tarthatja(ák) az 
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alapvetően anarchikus nemzetközi rendszert (Kegley & Wittkopf, 1999: 470). Robert 

Gilpin szerint a hegemón államok alapvetően három ok miatt hanyatlanak: Mivel a 

birodalom irányításából származó haszon folyamatosan csökken; a birodalom ráadásul 

hatalmi érdekeinek kiterjedtsége miatt egy idő után többet költ, mint amennyit befektet; és 

végül, mert a hegemón státuszt biztosító technológia elterjed, amely új hatalmak 

megerősödéséhez vezet (Mingst, 2011: 81). A hegemón stabilitás tehát átmenetileg szilárd 

nemzetközi rendszert hoz létre, amelyben a domináns állam(ok) feladata és kiváltsága a 

béke fenntartása. Ez a feladat azonban kooperációt igényel egyrészt a hegemónok között, 

másrészt szövetségi rendszereiken belül (Kiss J., 2009: 250). 

Az egyik legtöbbször emlegetett realista békeértelmezés Caesar szállóigéjére alapozva 

azt állítja, hogy „ha békét akarsz, készülj a háborúra” (Kegley & Wittkopf, 1999: 467). 

Bár a realista gondolkodók elméletei sok helyütt eltérnek, közös jellemzőjük, hogy a 

békéről rendszerszerűen gondolkodnak, azaz nem nemzetközi szervezetektől, államoktól 

vagy egyénektől várják a béke kialakítását és fenntartását, hanem bizonyos hatalmi 

rendszerek meglététől. Abramo Organski amerikai realista politológus szerint a nemzetközi 

rendszerben csak akkor érhető el bizonyos fokú békés állapot, ha a hegemón hatalomra 

törekvő állam már elérte céljait és dominanciájával egy unipoláris világrendszert hozott 

létre (Organski, 1968). Kenneth Waltz ezzel ellentétben a bipoláris világrendet tartja a 

legstabilabb nemzetközi rendszernek, mivel a kétpólusú felépítésben a két domináns állam 

számára a nemzetközi béke fenntartása létkérdés14 (Kegley & Wittkopf, 1999: 481). A 

modern realista iskola megteremtője, Hans Morgentau ezzel szemben a multipolaritás 

mellett teszi le a voksát. Véleménye szerint a többpólusú világrendszer teremtheti meg a 

legbékésebb állapotot, hiszen ebben a berendezkedésben a balanszírozó szövetségek 

megakadályozhatják a hegemónok felemelkedését és ezzel az adott világrendszer 

háborúkkal kísért átalakulását (Morgenthau, 1948: 125-168). 

A realisták tehát a béke minimalista értelmezését alkalmazzák, azonban a háború 

hiányát nem elsősorban válságkezelő technikáktól vagy nemzetközi szervezetektől várják, 

hanem hatalmi rendszerek kialakulásától. Nézőpontjuk szerint ezeket a hatalmi 

rendszereket a nemzetközi kapcsolatok klasszikus technikáival (diplomácia, szövetségek, 

preventív háború stb.) államok és egyének is befolyásolhatják, ezen törekvések célja 

azonban az adott állam biztonsága, helyzetének fenntartása vagy hatalmának növelése. A 

realisták szemszögéből tehát a béke fenntartása vagy kieszközlése nem elsőrangú cél, 

                                                           
14 Lásd: Kölcsönösen Biztosított Megsemmisítés elve – Mutually Assured Destruction (MAD).  
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sokkal inkább a hatalom és biztonság elérésének „melléktermékének” tekinthető lehetséges 

eredmény (Richmond, 2008: 8). 

5.1.2. A liberális elmélet békeértelmezései 

A realista felfogással ellentétben a liberális teoretikusok egyik legfontosabb kiindulópontja 

a béke kérdése volt. Ennek elsődleges oka az, hogy a nemzetközi viszonyok liberális 

elméletei más eszmei alapokból táplálkoztak, kiindulópontjuk a felvilágosodás 

optimizmusa és a 19. századi politikai és gazdasági liberalizmusa volt, békeértelmezésüket 

pedig egyebek mellett Hugo Grotius, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Immanuel 

Kant, David Hume vagy Adam Smith elméleti munkássága befolyásolta (Kegley & 

Wittkopf, 1999: 505; Mingst, 2011: 71-72; Kiss J., 2009: 290-305). A legfontosabb 20. 

századi előképnek ugyanakkor a wilsoni idealizmus és pacifizmus tekinthető (Mingst, 

2011: 72-73), amely a kollektív biztonság – később még tárgyalt – elvének és a 

Népszövetség ideájának megalkotásával nemcsak az ENSZ15 mai felépítését alapozta meg, 

de megteremtette a válságkezelési és béketeremtési tevékenységek elméleti 

kiindulópontjait is. 

Ellentétben a realista állásponttal, a klasszikus liberalizmus békefelfogása szerint az 

emberi természet alapvetően jó, a háborúk pedig elkerülhetők az egyéni ítélőképesség, a 

jog, a demokratikus intézményrendszer, a racionalizmus, valamint a kollektív 

együttműködés és cselekvés révén (Uo., 71). A liberálisok szerint tehát a háborúk az egyén 

rátermettsége, valamint a nemzetközi és belföldi intézmény- és jogrendszer fékei és 

ellensúlyai révén elkerülhetők, amit a szabad piacgazdaság működési mechanizmusai is 

elősegítenek. A 20. század első nagy világégését látva, a demokrata és liberális 

gondolkodók utóbbiak közül az konfliktusok kezelésére és menedzselésére alkalmas 

intézmény- és jogrendszer létrehozását szükségszerű feladatnak tartották. Véleményük az 

volt, hogy a béke és a biztonság fenntartására csak egy olyan szervezet vállalkozhat, amely 

megtestesíti a benne résztvevő államok többségi akaratát, és ezzel megteremti a kollektív 

biztonság lehetőségét. Bár a kollektív biztonság fogalma nem tartozik szorosan a később 

még részletesen tárgyalt liberális békeelméletek keretei közé, ugyanakkor fontos 

közelebbről is megvizsgálni, hiszen az elv mind a Népszövetség, mind az ENSZ 

békeértelmezését is nagyban befolyásolta. 

                                                           
15 Egyesült Nemzetek Szervezete 
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Az első világháború kitörése és elhúzódása rávilágított a realisták16 által nagyra tartott 

hatalmi erőegyensúly hibáira és gyengeségeire. A pusztítás és az embervesztég korábban 

nem tapasztalt nagysága újraértelmezte a külpolitikai viszonyokkal foglalkozó angolszász 

döntéshozók hozzáállását, akik a béke és háború sajátosságainak megértése érdekében a 

Párizs környéki békekonferenciákon nemcsak az önálló nemzetközi tanulmányok 

diszciplínát hívták életre, de a korábbi nagyhatalmi együttműködést is új alapokra kívánták 

helyezni. A korszakban ismételten fellángoló nacionalizmusok ellenére – pontosabban 

azzal párhuzamosan – a Woodrow Wilson által életre hívott népszövetségi koncepció a 

nemzetközi problémák és konfliktusok rendezésének problémájára helyezte a hangsúlyt, s 

egy olyan mechanizmust kívánt létrehozni, amely preventív fellépésével 

megakadályozhatja az újabb háborúk kialakulását (Uo., 73). Wilson a kollektív biztonság 

eszményének leporolásakor a richelieui és kanti hagyományokból indult ki (Lowe, Roberts, 

& Welsh, 2010: 13), azaz azt feltételezte, hogy háborúk kitörése együttes fellépéssel vagy 

megakadályozható, vagy a konfliktus kitörése esetén az agresszor a kollektív elrettentés 

segítségével a harc beszüntetésére kényszeríthető (Mingst, 2011: 249). A kollektív 

biztonság eszménye tehát azt feltételezte, hogy a béke egy racionális nemzeteket tömörítő 

szervezet segítségével fenntartható. Bár a Népszövetség és részben az ENSZ csődje 

megcáfolta Wilson elképzeléseit, fontos azonban megjegyezni, hogy a kollektív biztonság 

liberális megfogalmazásában nem csak az institucionalizmus gyökerei találhatók meg, de 

a hatalmi erőegyensúly és az elrettentés realista logikája is. A kollektív biztonság 

kiindulópontja ugyanis az a 19. századi tapasztalat volt, hogy a hegemónok felemelkedése 

és túlterjeszkedése a nemzetközi térben megjelenő többi nagyhatalom együttes fellépésével 

és katonai potenciálja révén megakadályozható (Uo.). Ennél fogva a klasszikus liberális 

békefelfogás magára öltött realista jegyeket is: A kollektív biztonság és a hatalmi 

erőegyensúly szintén a béke status quojának fenntartására törekedett, azonban míg az 

előbbi az államok magatartására fókuszált, addig utóbbi azok képességeire (Tisovszky, 

1997: 8).  

A kollektív biztonság eszményébe vetett hit a második világháború, valamint a 

hidegháború alatt béklyóba kötött ENSZ tehetetlensége miatt jelentősen erodálódott. A 

hidegháború ugyanakkor nemcsak a realista elméletek megjelenését, de a klasszikus 

liberalizmus felülvizsgálatát is jelentette (Walt, 1998: 31-32). A két szuperhatalom 

vezetésével megjelentek olyan nemzetközi szervezetek és szövetségek (pl. NATO vagy 

                                                           
16 Ehelyütt természetesen nem a második világháború után kialakult realista iskolára reflektálok, sokkal 

inkább a 19. századi bismarcki reálpolitika balanszírozó koncepciójára. 
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Varsói Szerződés), amelyek a kölcsönös elrettentés révén tulajdonképpen a kollektív 

biztonság eszményét támasztották alá. A korábbiakban már tárgyalt hegemón stabilitás 

elmélete emiatt nemcsak realista, de liberális magyarázatot is kapott. E szerint a nemzetközi 

rend akkor tartható fel, ha egy vezető liberális állam (például a 19. században Nagy-

Britannia vagy a második világháború után az USA) hatást gyakorol szövetségeire és a 

nemzetközi normák és intézmények tiszteletben tartására bírja azokat (Kiss J., 2009: 299).  

A kollektív biztonság fogalma az egyik legmarkánsabb példájává vált a béke gyakorlati 

fenntartására vonatkozó liberális elképzeléseknek, ugyanakkor – ahogy nevéből is látszik 

– a koncepció elsősorban a biztonság kialakítására, nem pedig béke fogalmának 

értelmezésére törekedett. Utóbbi feladatra egy jóval komplexebb, egyúttal differenciáltabb 

koncepció, a demokratikus béke elmélete vállalkozott, amely – ahogy a kollektív biztonság 

fogalma is –  egyike azon kevés elméleteknek, amelyek valóban hatást gyakoroltak a 

nemzetközi kapcsolatok alakulására (Kőváriné, 2008: 173-183). Bár a demokratikus béke 

elmélete csak a hidegháború után vált közkedvelt koncepcióvá, a téma első képviselői – 

Melvin Small, David Singer, Micheal W. Doyle és Rudolph J. Rummel – már az 1960-

1970-es években felhívták a figyelmet a liberális állami és gazdasági berendezkedés 

háborút kizáró jellemzőire. Ebben az időszakban – Kant, Hume és Wilson elméleti 

munkássága nyomán – kvantitatív kutatások sorával elemezték a háborúk és békék 

természetét, melyek során arra az eredményre jutottak, hogy a demokratikus 

berendezkedésű államok kevesebb esetben háborúznak, mint az autoriter vagy diktatórikus 

országok. A kutatók véleménye ugyanakkor csak utóbbi kijelentésben egyezett meg, a 

numerikus eredményekből más és más következtetéseket vontak le. Ennek köszönhetően a 

demokratikus béke elmélete három nagy értelmezési egységre szakadt: a monadikus 

[monadic peace theory] és diadikus [dyadic peace theory] elméletekre, valamint az ezek 

hiányosságait az 1990-es végén és 2000-es évek elején felismerő szisztematikus [systemic 

peace theory] békeelméletre.  

A monadikus békeelmélet 

A demokratikus béke elméletének monadikus álláspontja szerint a liberális politikai 

rendszer és a gazdasági fejlettség nemcsak társadalmi, de nemzetközi megbékéléshez is 

vezet, hiszen – fent idézet kutatók eredményei szerint – a demokratikus államok kevesebb 

eséllyel támadnak meg más államokat (Dunne, 2009: 108-109; Kiss J., 2009: 291). A 

demokratikus berendezkedés tehát a monadikus teoretikusok szerint a nemzetközi béke 

megteremtésének egyetlen hosszú távú biztosítéka, ugyanis a nemzetközi térben kialakuló 

államközi háborúk száma a liberális alapokon nyugvó intézményrendszer révén 
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redukálható. 

3. táblázat: Államközi háborúk demokratikus és nem demokratikus osztályozása 1816-
2005 között (R. J. Rummel) 

Fegyveres konfliktusban résztvevők politikai berendezkedése Háborúk* 

demokrácia vs. demokrácia 0 

demokrácia vs. non-demokrácia 166 

non-demokrácia vs. non-demokrácia 205 

Összesen: 371 

* Legalább 1000 halálos áldozatot követelő államközi fegyveres konfliktusok. 
Forrás: Rummel, 2009: 2. 

 

4. táblázat: Államközi konfliktusok demokratikus és nem demokratikus osztályozása 1948-
1986 között (Bruce Russet) 

A konfliktus mértéke A konfliktusban résztvevők 
demokratikus államok 

A konfliktusban résztvevők közül 
legalább egy nem demokratikus 
állam 

Összesen 

Fenyegetés haderő 
bevetésével 

2 39 41 

Haderőmozgósítás 4 116 120 

Haderő bevetése 8 513 521 

Háború 0 32 32 

Összesen  14 700 714 

Forrás: Russet, 1993: 21. 

A monadikus békeelmélet fenti feltételezéseit számos empirikus és kvantitatív kutatás 

próbálta igazolni. Az 3. és 4. táblázat adataiból kitűnik, hogy Rudolph J. Rummel és Bruce 

Russet kutatásaikban nullára redukálták a demokratikus államok közötti háborúk számát, 

valamint bizonyították, hogy utóbbiak a nem demokratikus országokkal szemben 

kevesebbszer vesznek részt háborúkban vagy fegyveres konfliktusokban. Eredményeik 

azonban első ránézésre is ellentmondásosak, hiszen elemzési időszakukban számos 

(elvileg) demokratikus berendezkedésű állam is fegyveres konfliktusba keveredett 

egymással.17 Az ellentmondás feloldása a monadikus kutatók demokráciaértelmezésében 

rejlik, Rummel és Russet ugyanis a demokrácia fogalmának szűkebb interpretálását 

alkalmazták, azaz a terminus alatt olyan országokat értettek, amelyekben – meglátásuk 

szerint – valóban érvényesültek a liberalizmus alkotmányba foglalt értékei és pluralista 

intézményrendszerei: a gazdasági, polgári, vallási szabadságjogok; az emberi méltóság és 

autonómia tisztelete; az általános és titkos választójog; valamint a fékek és ellensúlyok 

rendszere (Russet, 1993: 14-16; Rummel, 2009: 2-3; Kiss J., 2009: 293-294). A monadikus 

békeelmélet értelmezése szerint az ilyen jellemzőkkel rendelkező demokráciák limitálják a 

                                                           
17 Példának okáért Törökország és Ciprus, amelyek 1974-ben névlegesen ugyan, de demokratikus 

intézményrendszerrel rendelkező államokként keveredtek háborúba egymással.  
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nemzetközi térben kialakuló háborúk számát, hiszen nem vagy csak kevésszer 

kezdeményeznek fegyveres konfliktusokat. 

A diadikus békeelmélet 

Rummel és Russet kutatásai – demokráciaértelmezésük megkérdőjelezhetősége ellenére is 

– bebizonyították, hogy a demokratikus államok kevésbé hajlamosak más demokratikus 

berendezkedésű országokat megtámadni. A monadikus békeelmélet ugyanakkor nem adott 

arra magyarázatot, hogy a demokratikus berendezkedésű államok számának növekedésével 

párhuzamosan miért nőhet a fegyveres konfliktusok száma (1. ábra), valamint, hogy 

demokratikus államok miért kezdeményezhetnek háborúkat nem demokratikus államokkal 

szemben (Dunne, 2009: 108-109). A felmerülő kérdésekre a demokratikus béke 

elméletének második értelmezése, a diadikus elmélet próbált magyarázatot adni. Az elmélet 

szerint a fent idézett kutatások és más eredmények azt bizonyítják, hogy a „stabil” 

demokráciák [stable democracies] csak saját csoportjukban békések, biztonsági félelmeik 

miatt azonban a nem demokratikus berendezkedésű államokkal szemben akár 

konfliktuskezdeményezőként is felléphetnek (Rousseau, Gelpi, Reiter, & Huth, 1996: 514-

515). 

A diadikus elmélet feltételezéseit ehelyütt Steve Chan 5. táblázatban összefoglalt 

eredményei próbálják illusztrálni. Chan kutatásai szerint az 1816-1980 között számba 

vehető 244 államközi háború közül a demokratikus országok 24 esetben voltak 

kezdeményezők, amely ugyan jóval kisebb, mint a nem demokratikus 

kezdeményezőkészsége (91), ugyanakkor bizonyítja, hogy a liberális politikai 

berendezkedésű országok is lehetnek háborút előidéző tényezők (Chan, 1984: 637). 

Eredményei alapján Chan arra a következtetésre jutott, hogy bár a „stabil” demokratikus 

országok valóban békésebbek az autoriter államoknál, védelmi és biztonsági okok miatt 

azonban továbbra is hajlamosak háborút vagy fegyveres konfliktust kezdeményezni a nem 

demokratikus nemzetekkel szemben (Uo., 647-648). A diadikus teoretikusok tehát 

elismerik, hogy a demokratikus államok nem vagy kisebb eséllyel keverednek egymással 

háborúba, véleményük szerint azonban ez a „béke elkülönült övezetének” (Kiss J., 2009: 

292) nevezett háborúmentes térség nem terjed ki a nem demokratikus országokra, 

amelyekkel szemben a demokratikus berendezkedésű országok háborúkezdeményező 

jellegzetessége továbbra is fennáll.      
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5. táblázat: Demokratikus és autoriter államok háborús kezdeményezőkészsége (1816-
1980)  

Időszak Államközi 
háborúkat 
kezdeményező 
relatíve szabad 
országok száma 

Államközi 
háborúkban 
megtámadott 
félként résztvevő 
relatíve szabad 
országok száma 

Államközi 
háborúkat 
kezdeményező 
nem szabad 
országok száma 

Államközi 
háborúkban 
megtámadott 
félként résztvevő 
nem szabad 
országok száma 

Államközi 
háborúk 
összesen 

1816-1980 24 32 91 97 244 

Forrás: Chan, 1984: 637. 

A szisztematikus békeelmélet 

A monadikus és diadikus elmélet eredményei és tapasztalatai az 1990-es évek végén a 

szisztematikus békeelméletben egyesültek. Az elmélet utóbbiakat összegezve arra a 

következtetésre jutott, hogy a fegyveres konfliktusok megjelenése akkor redukálható, ha a 

„béke elkülönült övezete” kiterjed, azaz, ha a stabil demokratikus államok száma növekszik 

(McLaughlin, 2012: 174-176). Ahogy az a 6. ábrán látható grafikonból kiderül, a 

demokratikus országok számának növekedésével és az autoriter rendszerek csökkenésével 

párhuzamosan a fegyveres konfliktusok száma hosszú távon csökkenhet. A szisztematikus 

elmélet támogatói az ehhez hasonló eredmények láttán azt a konklúziót vonták le, hogy 

minél több demokratikus berendezkedésű állam van jelen a nemzetközi térben, annál 

kevesebb háború alakul ki.  

6. ábra: A demokrácia, autokrácia és fegyveres konfliktusok trendjei 1946-2004 között 

 
Forrás: Rummel, Rudolph J.: The Democratic Peace. In: Freedom, Democracy, Peace; Power, Democide, and 

War. University of Hawai, https://www.hawaii.edu.  
Letöltés ideje: 2016.08.14. 

A több ponton támadható elméletet természetesen mind realista, mind liberális oldalról 

számos kritika érte, számottevő ugyanakkor, hogy a szisztematikus békeelmélet nemcsak a 

hidegháború utáni amerikai „demokráciaexport” tudományos megalapozását jelentette 

https://www.hawaii.edu/
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(Jervis, 2009: 205), de Boutros Boutros-Ghali ENSZ-főtitkár 1992-ben meghirdetett 

Békeprogramja után a gyakorlati békeépítés alapjává is vált. A későbbiekben a békeépítés 

elméleti kiindulópontjairól még bővebben szó lesz, ehelyütt azonban fontos leszögezni, 

hogy az elsősorban angolszász támogatottsággal és kezdeményezésre elinduló első 

békeépítő programok célkitűzése a biztonság elérése mellett a demokratikus állami 

berendezkedés felépítése volt, amellyel a posztkonfliktusos országokban nemcsak a 

fenntartható békét próbálták megteremteni, de a nyugati típusú demokráciák számát is 

növelni kívánták. Ez a – sok helyen neokolonialista intervenciónak tűnő – beavatkozás a 

legtöbb esetben a békeépítő programok kudarcát eredményezte, hiszen egyes demokratikus 

intézmények nem vagy kevéssé voltak átültethetők például közel-keleti vagy afrikai 

posztkonfliktusos társadalmakra (Bargues-Pedreny, 2016: 231).  

Fenti rövid összefoglalóból kitűnhet, hogy az empirikus és kvantitatív kutatások 

eredményeit a demokratikus béke elméletének támogatói differenciáltan értelmezték, 

többségük ugyanakkor egyetértett azzal, hogy a liberális alapokon nyugvó állami és 

kormányközi intézményrendszerek erősítik a konfliktusok békés rendezésének lehetőségét 

és csökkenthetik a fegyveres konfrontációk számát. A téma szakértői azonban az empirikus 

megfigyelések mellett a „miért” kérdésére is elkezdték keresni a választ, azaz próbálták azt 

megmagyarázni, hogy a demokratikus rendszerek miért és hogyan segítik elő béke 

fenntartását. Az amerikai politikatudományi folyóiratok hasábjain folyó évtizedes viták 

eredményeként a témával foglalkozó szakemberek alapvetően három érvet találtak 

elfogadhatónak: véleményük szerint a demokratikus intézmények konfliktuscsökkentő 

hatása a liberális intézményrendszer sajátosságaiból; a liberális normák tiszteletben 

tartásából; valamint a gazdasági interdependencia profitorientáltságából fakadhat (Szayna 

et al., 2001: 147).  

A demokratikus intézményrendszer konfliktuscsökkentő hatásai 

Ahogy az elnevezésből is kitűnik, a demokratikus intézményrendszer konfliktuscsökkentő 

hatásainak vizsgálata szorosan kötődik a neoliberális institucionalisták klasszikus 

liberalizmus értelmezéseit felülvizsgáló áramlatához. A neoliberális institucionalista 

érvelés szerint az egyének és államok önérdeke az együttműködés, amelynek színterei, de 

nem garantáló tényezői az ember által alapított intézmények (Mingst, 2011: 74). Az 

institucionalista érvelésben az együttműködés önérdeke a biztonság megteremtésének 

kényszeréből fakad, a nemzetközi térben megjelenő konfliktusokat ugyanis csak akkor 

tudják az abban jelenlévő szereplők békés keretek között rendezni, ha interakciójukat 

univerzálisan elfogadott normák alapján, valamint közösen létrehozott és elismert 
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intézmények segítségével folytatják (Kegley & Wittkopf, 1999: 503). A klasszikus liberális 

felfogással ellentétben a neoliberálisok szerint ezek az intézmények azonban önmagukban 

nem garantálják a béke fenntartását és fennmaradását, ehhez a nemzetközi viszonyokban 

megjelenő aktorok együttműködési szándékára is szükség van, amit viszont önérdekük 

diktál.  

A neoliberális institucionalisták tehát a klasszikus liberálisok kezdettől fogva jelenlévő 

biztonságdilemmájára reflektáltak, elfogadták a kollektív biztonságot megteremtő 

szervezetek fontosságát, a Népszövetség és az ENSZ kudarcait látva azonban a 

konfliktusok elkerülését nem ezen intézményektől várták, hanem az ezekben résztvevő és 

önérdekeikre hagyatkozó állami és egyéni szereplőktől. A neoliberális institucionalisták 

úgy gondolták, hogy a demokratikus intézmények által létrehozott „játékszabályok” 

betartása eredményezi az államon belüli és nemzetek közötti békét, hiszen ezen 

berendezkedés alapvető jellemzője az, hogy kompromisszumokkal és erőszak nélkül próbál 

megoldásokat találni (Szayna et al., 2001: 147). Amennyiben tehát a döntéshozók betartják 

a demokrácia játékszabályait, úgy a demokrácia békét eredményez.  

A liberális normák konfliktuscsökkentő hatásai 

Az imént említett „játékszabályok” tulajdonképpen a liberális demokrácia normáit takarják. 

A demokratikus béke elméletének normatív magyarázata azt feltételezi, hogy ezeket a 

normákat a demokratikus államok és azok választott vezetői mind beföldön, mind 

külföldön tiszteletben tartják, hiszen önérdekük és kulturális meggyőződésük mindkét 

szinten a „játékszabályok” betartását követeli meg tőlük. A normák figyelembe vétele 

azonban azt is jelenti, hogy a demokratikus államok kerülik a nyílt vagy fegyveres 

konfliktusokat azokkal az országokkal, amelyek a nemzetközi viszonyok liberális normáit 

ugyancsak betartják. Ebből következően azonban a „játékszabályokat” figyelmen kívül 

hagyók biztonsági kockázatot jelentenek a normákat tiszteletben tartó országok politikai, 

gazdasági és társadalmi rendszerére, ezért érdekütközésekkor a demokratikus országok 

gyakran még a fegyveres konfliktusok lehetőségét is felvállalják (Szayna et al., 2001: 150-

151). A normatív érvelés magyarázata szerint tehát a demokratikus államok azért 

tekinthetők békésebbnek, mert bel- és külpolitikai döntéseiket azonos normák határozzák 

meg.  

Az interdependencia konfliktuscsökkentő hatásai, avagy a kapitalista béke koncepciója 

Az előzőkkel szemben az interdependencia (egymásrautaltság) elmélet jóval praktikusabb 

magyarázattal szolgál. A kölcsönös függőség elmélete gazdasági perspektívából szemléli a 

demokratikus államok közötti kapcsolatokat, magyarázata szerint a szabad piacgazdasággal 
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rendelkező államok a tőkemozgások zavartalansága miatt kedvezőbb gazdasági pozícióba 

kerülnek: az autoriter berendezkedésű országok kontrolált gazdasági felépítményük miatt 

nem tudnak versenyezni liberális riválisaikkal (Szayna, et al., 2001: 151). A szabad 

piacgazdaság azonban a liberális berendezkedésű államokat nemcsak gazdasági 

előnyökhöz juttatja, de a létrehozott kölcsönös függőségi viszonyok miatt minimalizálja a 

partnerek között kialakuló fegyveres konfliktusok lehetőségét is, hiszen a háború az 

interdependens kapcsolatban lévők számára önérdekeikkel ellentétes. Az elmélet támogatói 

szerint a szabadpiac és a gazdasági érdek így békésebbé alakítja a nemzetközi 

kapcsolatokat, annak ellenére, hogy az egyre több gazdasági kapcsolat egyre több 

érdekkonfliktust is eredményez (Kiss J., 2009: 306).  

A korábbiakban tárgyalt liberális elméletek és értelmezések közös jellemzője, hogy 

normatív alapon szemlélik a béke fenntartásának vagy kieszközlésének lehetőségeit. 

Legfontosabb kiindulópontjuk az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó egyetemes 

elvárás, ebből kiindulva pedig egy sor olyan nemzetközi normát tartanak fontosnak, 

amelyek az egyén és a közösség védelmét segítik elő az államokon belül és a nemzetek 

felett (Zaum, 2013: 108). A demokratikus jog- és intézményrendszert mindkét – állami és 

nemzetközi – szinten a béke letéteményesének tartják, és úgy gondolják, hogy a 

konfliktusok feloldhatók és megszüntethetők a liberális politikai berendezkedés terjedése 

által. A klasszikus liberálisok a nemzetek feletti intézményeket és a kollektív „elrettentést”; 

a neoliberálisok a jogok és az intézmények felsőbbségét és felelősségét önérdekből 

elismerő államokat és azok döntéshozóit, míg a demokratikus béke elméletének hívei a 

liberális politikai és gazdasági berendezkedés terjesztését tartják a fenntartható nemzetközi 

béke letéteményesének.  

5.1.3. A radikális18 elméletek békeértelmezései 

Stephen M. Walt 1998-ban tett kijelentése szerint a nemzetközi viszonyok marxista 

elmélete a Szovjetunió összeomlása után elvesztette létjogosultságát (Walt, 1998: 32-33). 

Bár a Szovjetunió bukásával az egyébként is sokhelyütt utópisztikusan ható marxista 

ideológia valóban teret vesztett, hatása azonban továbbra is jelentősnek tekinthető. Marx és 

részben Lenin gazdasági tételei és kapitalizmuskritikája hatással volt többek között a 

neomarxistákra, a függőségelméletekre vagy a politikai gazdaságtanra (Linklater, 2005: 

                                                           
18 Ehelyütt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a „radikális” elnevezés elsősorban angolszász 

nyelvterületen alkalmazott, és a legtöbbször baloldali antikapitalista megközelítéseket takar. Mivel jelen 

összefoglalás nem pusztán marxista szerzők műveit taglalja, ezért az angolszász elnevezés magyarra fordított 

verzióját szükséges volt megtartani.   
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111). Emiatt a nemzetközi viszonyok két legmarkánsabb elméleti irányzata mellett 

szükséges megvizsgálnunk a béke radikális megközelítéseit is.  

A radikális elméletek történelmi szerepüknél fogva inkább a konfliktusok (gazdasági) 

kialakulását próbálták magyarázni, ebből kiindulva azonban a béke kérdéséről is markáns, 

bár meglehetősen utópisztikus véleményt alakítottak ki. Ahogy a realisták és a liberálisok, 

úgy a radikálisok is a történelem szisztematikus analízisén keresztül jutottak 

következtetéseikre, a történelem elemzése azonban náluk nem csak kvantitatív 

adatfelvételt, inkább a gazdaság- és termeléstörténet, valamint a társadalomtörténet 

összekapcsolását jelentette (Mingst, 2011: 82). A klasszikus marxisták (pl. Marx, Lenin, 

Hobson) alapvetően gazdasági szempontok alapján határozták meg a konfliktusok 

kialakulásának okait, ennélfogva a béke alapvető jellegzetességeit. Elméleteikben a 

konfliktusokat nem egyéni, állami vagy nemzetközi keretrendszerben értelmezték, hanem 

osztályalapon határozták meg, különbséget téve tőkés és tulajdonos, valamint az általuk 

elnyomott termelői és munkásosztályok között. Karl Marx „A tőke” című munkájában a 

konfrontációk kialakulását a kapitalizmus terjeszkedő jellegzetességeivel magyarázta, és 

elkerülhetetlennek tartotta a kapitalista polgári (burzsoá) osztály és a termelői osztály 

összecsapását (Uo., 82). Marx a proletáriátus burzsoázia felett aratott győzelme után az új 

szocialista rend kialakulását vizionálta, amely berendezkedés globális térhódításától a 

„forradalmi béke” [revolutionary peace] magvalósulását is remélte (Buecker, 2003: 53). 

Ebben a vonatkozásban a kapitalista globalizációt (az akkori kontextusban imperializmust) 

és az abból eredő konfliktusokat szükséges rossznak tekintette, amely kikövezi az utat a 

társadalmi és nemzetek közötti békét kialakító szocializmus irányába (Linklater, 2005: 

126). 

Marx tehát egy nemzeteken átívelő, univerzális gazdasági és társadalmi egyenlőségtől 

várta a tartós béke kialakulását (Uo., 124). Az elképzelés már a 20. század második felében 

is meglehetősen utópisztikusan hatott, fontos azonban megjegyezni, hogy a 

„világforradalom” eszménye Lenin haláláig a hivatalos szovjet külpolitika egyik 

legmarkánsabb elemévé vált (Gaddis, 1986: 127). A klasszikus marxisták másik jelentős 

szerzője, Vlagyimir I. Lenin szintén a kapitalizmust, pontosabban annak legfelsőbb 

fokának, az imperialista terjeszkedésnek tulajdonította a nemzetközi térben kialakuló 

konfliktusokat (Linklater, 2005: 120). Véleménye szerint a kapitalista országok 

természetüknél fogva terjeszkedésre vannak ítélve, az imperializmus pedig szükségszerűen 

háborúkhoz vezet a leigázott népek és a kapitalista országok, valamint a területekért harcoló 

imperialista országok között (Mingst, 2011: 83). Lenin szintén a szocialista berendezkedés 
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térhódításától várta az egyetemes béke [universal peace] kialakulását, ugyanakkor a 

kommunista térhódítás érdekében – a békés átmenet mellett – a fegyveres hatalomátvételt 

bizonyos esetekben szükségesnek, más esetekben pedig csak lehetségesnek tartotta (Lenin, 

1964: 55-56). Paradox módon a nagyhatalmak közötti béke egyik leghosszabb periódusát 

azonban pont utóbbi koncepció felülbírálata eredményezte. A strukturalista realisták egyik 

legjelentősebb képviselője, John Lewis Gaddis szerint a „világforradalom” fegyveres 

terjesztésének lenini koncepciójától való eltérés nemcsak a bipoláris rendszer stabilitását 

eredményezte, de – a nukleáris fenyegetettség árnyékában – egy újabb világégéstől is 

megmentette a világot (Gaddis, 1986: 127-128). A klasszikus radikálisok tehát a társadalmi 

igazságtalanság és a kapitalista világgazdaság kizsákmányolásának megszűnésétől várták 

a béke kialakulását. Nézetük szerint az országhatárokon átívelő, osztályok közötti 

egyenlőség végső soron a konfliktusok megszűnéséhez vezet és megteremti az „osztályok 

nélküli béke” [classless peace] időszakát (Richmond, 2008: 61).  

A békés egymás mellett élés szovjet koncepciója bár segített elkerülni a nagyhatalmak 

közötti közvetlen fegyveres konfliktus kialakulását, ugyanakkor – egyéb ellentétekkel 

párhuzamosan – törést okozott a kommunista táboron belül. A törés kapcsán kifejlődő 

neomarxista irányzat – a kínai és a kubai forradalom sikere után – az ortodox elmélet 

újraértelmezését harmadik világbeli perspektívából szemlélve végezte el (Manza & 

McCarthy, 2011: 167). Míg a klasszikus marxisták a konfliktusokat okozó kapitalizmus 

nyugati modelljét a „kétfázisú forradalom” első, szükségszerű szakaszának tekintették – 

amelynek gazdasági fejlődése révén az elmaradott (harmadik világbeli) társadalmak is 

felkészülhetnek a szocialista átmenetre –, addig az elsősorban latin-amerikai kontextusban 

megjelenő neomarxista elmélet az azonnali forradalom mellett tette le a voksát (So, 2010: 

315). Véleményük szerint a klasszikus radikálisok tévedtek abban, hogy a kapitalista 

imperializmus a harmadik világban is megteremtheti a feudalista és ipari társadalmak 

közötti fejlődési átmenetet és ezzel létrehozhatja „a társadalmi fejlődés legfelsőbb 

fokának”, a szocialista berendezkedés kiépítésének előfeltételeit. Szerintük a 

posztkoloniális Latin-Amerikában a kapitalizmus nem az immáron függetlenné váló 

államok gyors felzárkózását segítette, hanem gazdasági és pénzügyi függésük olyan záloga 

maradt, amelynek csak egy gyors és radikális szocialista forradalom és az 

államszocializmus megteremtése vethet véget. A neomarxisták tehát Leninnel ellentétben 

a Latin-Amerikába emigrált Lev Trockij egyenlőtlen és kombinált fejlődéselméletét 

osztották, amellyel egyetértettek abban, hogy az imperializmus a periférikus és 

kizsákmányolt régiókban nem a feudális-ipari átmenetet, hanem pont ellenkezőleg, az 
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egyenlőtlen gazdasági és társadalmi fejlődés kialakulását segítette elő (Linklater, 2005: 

120). 

Utóbbi megközelítésben jól megfigyelhetők a függőségelmélet jellegzetességei. A 

hasonlóság nem véletlen: A neomarxizmus imperializmusra vonatkozó elméleteit latin-

amerikai szerzők (Raúl Prebisch, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Theotonio 

Dos Santos) és amerikai neomarxista gazdaságtudósok dolgozták át a nemzetközi 

viszonyok tudományos szférájában is jól ismert függőségelméletté. A latin-amerikai 

úttörök közül ehelyütt az argentin Raúl Prebisch nevét érdemes kiemelni, aki az ENSZ 

Latin-amerikai Gazdasági Bizottságának igazgatójaként számos kutatást végzett annak 

kiderítésére, hogy a világgazdaságban jelenlévő fejlettebb országok gazdasági hajtóereje 

miért nem eredményezi a szegényebb országok fellendülését. Prebisch – a német Hans 

Singerrel párhuzamosan – a kérdés megválaszolása érdekében megalkotta a centrum és 

periféria fogalmát, valamint a köztük lezajló „egyenlőtlen csere” elméletét. Az elmélet 

szerint a periférián kiaknázható mezőgazdasági és ásványkincsek árai a világpiac 

sajátosságaként kisebb mértékben nőnek, mint a centrumban előállított (ipari) 

késztermékek árai. Emiatt a technikailag fejlettebb országok jóval gyorsabb ütemben 

fejlődnek, mint a centrum előrejutását biztosító – és a késztermékeket drágán felvásárló – 

periféria országai. Prebisch véleménye szerint ebből következően a periféria egyetlen 

fejlődési lehetősége az érintett országok gazdaságának radikális átstrukturálása lehet (O' 

Toole, 2011: 423-425). 

A függőségelmélet következő lépcsőfokait két amerikai neomarxista gazdaságkutató, 

Paul A. Baran és Andre Gunder Frank alkotta meg az 1950 és 1960-as években. A marxista 

közgazdaságtant kutató amerikai-orosz Baran kortársaival ellentétben pesszimistán 

tekintett a függetlenné váló gyarmatok fejlődési lehetőségeire és ezzel cáfolta mind az 

ortodox marxisták19, mind a korszakbeli mainstream közgazdaságtan témában kialakított 

álláspontját. Utóbbiak közül Baranra különösen Walt Whitman Rostow amerikai 

gazdaságtörténész – és Johnson elnök nemzetbiztonsági tanácsadója – volt nagy hatással, 

aki a „Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto” című munkájában az 

államok fejlődésének öt fázisát különböztette meg: (1) a tradicionális társadalomnak; (2) a 

fejlődés megalapozásának; (3) a fejlődésnek; (4) a fejlett [mature] társadalom 

                                                           
19 Bár Lenin „gazdaságilag és pénzügyileg az imperialista hatalmaktól függőként tekintett a politikailag 

független latin-amerikai államokra”, mégis a klasszikus marxisták általános véleménye szerint az egykori 

gyarmatok a koloniális kapcsolat feloldása után a fejlődés útjára tudnak lépni, amelyet követhet a szocialista 

átmenet. Forrás: Foster, 2007: 2. 
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kialakulásának; (5) valamint a tömegfogyasztásnak az időszakát (Rostow, 1960: 4-10). 

Rostow ezek közül a harmadik és negyedik fázist tekintette a legfontosabb szakasznak, s 

szerinte az különböztette meg a fejlett és a fejlődő országokat egymástól, hogy előbbiek 

már átléptek ezeken a szakaszokon, utóbbiak azonban még nem (Foster, 2007: 2). Baran 

kortársaitól és Rostowtól eltérően teljesen más álláspontra helyezkedett, azt állítva, hogy a 

harmadik világ fejlődési fázisait nem lehetséges egy nyugati modellel megmagyarázni. A 

függőségelmélet alapjait 1958-ban megjelent, „Political Economy of Growth” című 

korszakos jelentőségű munkájában rakta le, amelyben példák sorával bizonyította, hogy az 

imperializmus révén az egykori gyarmatok letértek a Rostow által is felvázolt fejlődési 

modellről és továbbra is gazdasági függéstől szenvednek. Baran szerint az imperializmus 

révén a harmadik világ országainak tradicionális társadalmi és gazdasági felépítése 

átalakult, a kialakuló egyenlőtlen társadalmi viszonyok, valamint az exporttól függő 

mezőgazdaság túlsúlya pedig olyan belső feltételeket teremtettek, amelyek az egykori 

gyarmatok függetlenédese után nem képesek a fejlődéshez szükséges gazdasági többlet 

[economic surplus] előállítására (Baran, 1973: 117-123).   

A függőségelmélet másik amerikai úttörője, Andre Gunder Frank, 1966-ban megjelent 

„Development of Underdevelopment” című munkájában a nemzetközi rendszert 

metropolita és szatellit térségek dependens kapcsolataként írta le, melyben utóbbiak 

előbbiek fejlődését szolgálják ki. Frank szerint ez a felosztás a posztkoloniális nemzetközi 

rendszerben tovább él, hiszen a volt gyarmatosítók (metropoliszok) és a volt gyarmatok 

(szatellitek) közötti függőség gazdasági értelemben továbbra is megmaradt. Álláspontja 

szerint a nemzetközi rendszerben megjelenő kettőség azonban nemzetállami szinten is 

értelmezhető – különösen a harmadik világban –, mivel a kapitalista világgazdaságba 

bekapcsolódó metropolita területek fejlődését az ország kizsákmányolt szatellit régiói 

biztosítják. Frank számos gyarmati és posztkoloniális példa elemzése után arra a 

következtetésre jut, hogy a szatellit területek fejlődése akkor látványos, ha a 

metropoliszokkal való kapcsolatuk valamely oknál fogva hosszabb perióduson keresztül 

csökken (Frank, 1966: 17-31). A posztkoloniális világrendben ugyanakkor – véleménye 

szerint – ez a kapcsolat nem csökkent: az egykori gyarmattartók, valamint az általuk 

irányított nemzetközi szervezetek beavatkozása erősíti a szatellitek metropoliszoktól való 

függését, ami a harmadik világban a „fejletlenség továbbfejlődését” irányozza elő 

(Linklater, 2005: 120). 

A függőségelmélet fent említett korai úttörői kritikai megközelítésben tárgyalták a 

béke kérdését. Meglátásuk szerint a fenntartható béke és stabilitás nem következhet 
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függőségi viszonyokon alapuló nemzetközi vagy társadalmi rendszerekből, a hegemonikus 

politikai és gazdasági berendezkedés pedig szükségszerűen konfliktusokat szül. Ezért a 

realisták vagy liberálisok békekoncepcióit – tegyük hozzá joggal – átmenetileg létrehozott 

békés periódusoknak tekintették, amelyek szerintük a világgazdasági rendszer időszakos 

stabilitásától, a terjeszkedés szüneteltetésétől, az alávetett státusz elfogadásától vagy a 

hegemónok közötti érdekkonfliktusok tisztázásától függenek (Richmond, 2008: 64).  

A függőségelmélet fenti eredményeit összegző és kiegészítő Immanuel Wallerstein és 

világrendszerelmélete szintén pesszimistán vélekedett a centrum-periféria és immáron 

félperiféria háromszögében kialakuló béke lehetőségeiről. Wallerstein véleménye szerint a 

világrendszer törvényszerűségei a tehetősebb és nagyobb hatalommal rendelkező 

osztályoknak kedveznek, amelyek bár háború nélküli állapotot létre tudnak hozni, ez az 

állapot azonban korántsem békés, hiszen társadalmi egyenlőtlenségen és gazdasági 

kizsákmányoltságon alapul. Ebből következően a békét reprezentáló és elősegíteni igyekvő 

kormányközi intézmények (ENSZ, IMF20, Világbank) is centrum országainak érdekeit 

képviselik, hiszen fejlesztési programjaikat a kapitalista világrendbe való betagolás 

szándéka jellemzi (Uo., 65). 

Fenti általános és korántsem teljes összefoglalásból kitűnhet, hogy mind a klasszikus, 

mind a neoradikálisok osztályalapon értelmezik a konfliktusok kialakulásának lehetőségeit 

és a béke korlátait. Bár a vizsgálat szintje és az osztályok elnevezése gyakran változik, 

közös jellemzőjük, hogy a nemzetközi rendet hierarchikus és polarizált rendszerként 

értelmezik, amelyben az egyenlőtlenségek – és ezzel a konfliktusok – a kapitalista 

világgazdaság terjeszkedő törvényszerűségeiből adódnak, hívjuk ezt imperializmus vagy a 

globalizmusnak. Az elméletek szintén közös jellegzetessége, hogy elnyomókat (burzsoázia, 

imperialisták, nagyvállalatok) és elnyomottakat (proletáriátus, gyarmatok, szatellitek) 

előfeltételeznek. Az elnyomó gazdasági és politikai hatalmát az elnyomottak 

kizsákmányolásából nyeri és nem érdekelt annak fejlődésében. Az elnyomó és elnyomott 

közötti viszonyt emiatt dependes viszony jellemzi, amely azonban – az inderdependens 

béke magyarázatának liberális felfogásával ellentétben – csak akkor eredményez békés 

állapotot, ha a függő alávetett állapotát elfogadja. Az ilyen alapon létrejövő béke azonban 

a radikálisok véleménye szerint nem nevezhető békének, hiszen – ahogy azt korábban 

említettem – társadalmi egyenlőtlenségen és gazdasági kizsákmányoltságon alapul. 

Végezetül, mind a klasszikus, mind a neoradikális irányzat egyetért abban, hogy a 

                                                           
20 International Monetary Fund (IMF) – Nemzetközi Valutaalap 
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„forradalmi”, „egyetemes” vagy „osztályok nélküli” béke kizárólag a gazdasági és 

társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása és a javak újraelosztása után következhet be.     

5.1.4. A konstruktivizmus békeértelmezései 

Az eddig tárgyalt elméleti irányzatok közös jellemzője az, hogy nem, vagy kevéssé veszik 

figyelembe az identitás kérdését, ami viszont az etnikai konfliktusok és az azokat lezáró 

békék egyik legfontosabb problémájának tekinthető. A ciprusi konfliktus különleges 

példája a válságkezelésben felmerülő identitásproblémáknak, hiszen a szigeten zajló 

reunifikációs procedúra olyan két népcsoportot kíván egy állam kereteiben 

egyesíteni/összezárni, amelyek kettős21 identitással rendelkeznek. E kettős identitásból az 

anyaországi (görög és török) általában véve egymással ellenséges – tehát válságkezelési 

szempontból problematikus –, míg a lokális (ciprióta) alapvetően mesterséges, tehát egy 

korábban nem létező ciprióta nacionalizmus egyesítő erejére apellál. A nemzetközi 

viszonyok elméletei közül a konstruktivizmus adhat választ az ebből a kettősségből adódó 

béke tartósságának kérdésére, emiatt néhány sorban erről az irányzatról is szükséges 

megemlékezni. 

Az 1980-as években Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Martha Finnemore és Friedrich 

Kratochwill által megteremtett konstruktivista iskola egyrészt kompromisszumot próbált 

keresni a realista és liberális irányzat nézetei között, másrészt kritikai hangvételével azok 

gyengeségeire is megpróbált válaszokat találni. A konstruktivisták elfogadták a realizmus 

biztonsági dilemmáit és a liberalizmus univerzalizmusát, ugyanakkor felhívták a figyelmet 

arra, hogy a politikai döntéshozók viselkedését nem általános érvényű törvényszerűségek, 

hanem közösségük társadalmi normái, kulturális értékei és identitása határozza meg. 

Utóbbiak nemcsak az egyének, de a társadalmak működését is befolyásolják, 

meghatározzák azok politikai kultúráját vagy belföldi és nemzetközi eseményekhez való 

hozzáállásukat. Alexander Wendt szerint az államok viselkedését végső soron az ezekből 

kialakuló állami identitások és az országok érdekei határozzák meg, amelyek azonban 

folyamatosan formálódnak az alapvetően anarchikus nemzetközi térben (Uo., 82). Wendt 

tehát elfogadta a realisták és neoliberálisok álláspontját a nemzetközi tér anarchikus 

jellegéről, mégis úgy vélte, hogy az anarchia az, amivé az államok formálják azt [anarchy 

is what states makes of it] (Wendt, 1992: 392-425). Véleménye szerint a nemzetközi 

rendszert a benne résztvevő szereplők konstruálják felfogásuk, világnézetük, identitásuk és 

                                                           
21 A legtöbb görög ciprióta görögként és görög cipriótaként, míg a legtöbb török ciprióta törökként és török 

cipriótaként definiálja önmagát. 
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érdekeik szerint, a rendszer szereplői emiatt befolyásolni tudják a struktúra felépítését, 

egyúttal limitálni képesek annak negatívumait (Wendt, 1999: 208). A befolyásolás 

ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a hatalom maximalizálására való törekvést – ahogy azt 

a realisták állítják –, Finnemore kutatásai (Finnemore, 1996: 130-154) szerint például a 

humanitárius intervenciók többsége nem magyarázható hatalmi törekvésekkel, hiszen a 

beavatkozó államoknak számottevő politikai vagy gazdasági hasznuk nem származik az 

ásványkincsekben szegény és elmaradott országok segélyezéséből.22 

A konstruktivista megközelítés tehát a társadalmi, kulturális vagy identitásbeli normák 

elemzése révén értelmezi a nemzetközi viszonyokat. Kutatja az állam és a szuverenitás 

természetét, vizsgálja az etnikumok és a nemek szerepét, a nemzetközi rendszert és az 

abban megjelenő független változókat azonban lazán értelmezi, abban a normatív 

struktúrák szerepét hangsúlyozza. A konstruktivisták véleménye szerint az állam 

viselkedését az elit meggyőződései, identitásai és a társadalmi normák határozzák meg 

(Mingst, 2011: 85). Utóbbi tétel a (nemzetközi) konfliktusok kialakulásának és 

rendezésének egyik legfontosabb jellemzőjére világít rá, a háború és béke kérdése ugyanis 

nyilvánvalóan az elitek döntési jogkörébe tartozik, az arról való döntéshozást azonban 

nemcsak hatalmi vagy biztonsági szempontok, de (normatív, kulturális, vallási stb.) 

identitások is meghatározzák. 

A konstruktivisták békeértelmezése mindhárom eddig tárgyalt elméletből kölcsönöz. 

A realisták álláspontjából a „győztes békéje” koncepciót alakítja át, azt állítva, hogy a béke 

az azt megkonstruáló felek identitásának és érdekeinek a terméke és eredménye 

(Richmond, 2008: 82). Véleményük szerint a létrejövő béke elfogadottsága és 

fenntarthatósága mindig annak függvénye, hogy a rendezésben érintettek mennyiben érzik 

„magukénak” a rájuk vonatkozó döntéseket. Ebből egyenesen következik, hogy a 

konstruktivisták osztják a marxista koncepció dependens békére vonatkozó megállapítását 

is, mely szerint a hegemón által létrehozott béke csak a hegemónnak jelent tényleges békét, 

az elnyomottnak még fegyvernyugvás esetén is csak a leigázottság és kizsákmányolás 

érzését testesíti meg. A konstruktivisták ezt a megállapítást normatív köntösbe bújtatják, 

azt állítva, hogy a béke hegemón résztvevője meghatározza a béke létrejöttének, 

                                                           
22 Finnemore az idézett tanulmányt 1996-ban publikálta. Azóta egyértelművé vált, hogy a humanitárius 

katasztrófák figyelmen kívül hagyása később komoly biztonságpolitikai problémává fejlődhet, elég csak a 

szíriai polgárháború kapcsán kialakuló kockázati tényezőkre gondolnunk. A humanitárius intervenciók tehát 

- Finnemore véleményével ellentétben - a realista megközelítéssel is magyarázhatók, hiszen egy 

destabilizálódó ország „magára hagyása” később komoly nemzetközi fenyegetéssel járó problémává 

fejlődhet, amelyet az államoknak saját jövendőbeli biztonságuk érdekében a humanitárius katasztrófa 

kialakulásának időpontjában kezelniük kell. 
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tárgyalásának, megkötésének és lebonyolításának jellegzetességeit. Ez a hegemón aktor 

saját normái, identitásai és érdekei alapján cselekszik, ami az általa létrehozott béke 

jellegzetességévé válik. Ez azonban nem minden esetben egyezik a békében érintett egyéb 

szereplők normáival, identitásával és érdekeivel (Uo.). 

A konstruktivizmus békeértelmezése a kollektív biztonság eszményéből és a liberális 

békeértelmezésből is kölcsönöz. Emanuel Adler és Micheal Barnett a biztonság 

konstruktivista megközelítésének megalkotásakor (Adler & Barnett, 1998) létrehozták a 

biztonsági közösségek [security communities] fogalmát, amelyben a résztvevő szereplők 

közös metaidentitásokkal [meta-identities] rendelkeznek. Véleményük szerint az egyes 

„biztonsági közösségek” azonos identitásokkal és érdekekkel rendelkeznek, ezért 

biztonságra és békére vonatkozó elképzeléseik is hasonlóak. Közösen megalkotott 

intézményeik az általuk definiált stabil béke létrehozására törekszenek, amely azáltal jön 

létre, hogy a biztonsági közösség tagjai hasonlóan gondolkodnak bizonyos alapvető 

fogalmakról, például a pluralista hatalommegosztás normáit kollektíven elfogadják 

(Richmond, 2008: 83).  

A konstruktivizmus békeértelmezése tehát a nemzetközi viszonyok mindhárom 

jelentős elméleti irányzatából merít. Azoktól eltérően azonban nem csak hatalmi 

tényezőkre, biztonsági és gazdasági érdekekre vagy normatív jellemzőkre épít, hanem 

identitásbeli kérdésekre is. A konstruktivisták számára a fegyveres konfrontáció nélküli 

állapot már szintén békét jelenthet (Adler & Barnett, 1998: 10), a béke értékelése azonban 

szerintük az abban résztvevő szereplők feladata. Amennyiben ugyanis mindegyik érintett 

békének minősíti az adott fegyvernyugvás nélküli állapotot, úgy az adott állapot békének 

is tekinthető. Amennyiben azonban az egyik fél megkérdőjelezi a béke adott mivoltát és 

konfliktusnak minősíti azt, úgy a konfrontáció – a konstruktivisták véleménye szerint – 

valóban fennáll. Ciprus esetében utóbbi értelmezés jól értelmezhető, hiszen bár az ENSZ 

békefenntartók jelenléte miatt valóban a fegyveres konfrontáció hiánya jellemző, ezt 

azonban egyik fél sem minősíti békének, sokkal inkább konfliktusnak, problémának, 

esetleg kérdésnek [Cyprus Conflict, Cyprus Problem, Cyprus Question]. A konstruktivisták 

tehát a válságkezelésben résztvevő szereplők identitására, normáira bízzák a béke 

értelmezését, és elemzésükkel azt próbálják meghatározni, hogy az adott résztvevők milyen 

tényezők alapján határozták meg hozzáállásukat és az abból következő békét. 

A ciprusi esettanulmány miatt fontos kiemelni azt is, hogy több konstruktivista kutató 

(Alexander Wendt; Erving Goffman; Paul Brass; Alexander Spencer) feltételezi és 

elfogadja a mesterséges identitásépítés [identity construction; identity building] gyakorlati 
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működőképességét. Paul Brass véleménye szerint az etnikai és nacionalista identitások nem 

veleszületett tényezők, sokkal inkább politikai és társadalmi konstrukciók, amelyek az elit 

meggyőződései szerint formálhatók (Brass, 1991). Fearon és Laitin osztják Brass 

véleményét, szerintük azonban az identitás elsősorban a társadalmi viszonyok eredménye: 

összefügg az abban megjelenő kategóriákkal, értékekkel, a csoportos (ön)meghatározás 

adott jellemzőivel, amelyek azonban idővel formálódnak és formálhatók (Fearon & Laitin, 

2000: 846). A ciprusi közös identitás (egyelőre csak feltételezett) hiányáról sokat elmond 

Matonytė és Morkevičius megközelítése, akik szerint az egyik legfontosabb 

csoportidentitásbeli tényező a közös ellenség(kép) megléte (Matonytė & Morkevičius, 

2009: 967). 

5.2. A béke fogalmának dilemmái konfliktus- és béketanulmányok elméleteiben  

Ahogy azt az előzőekben láthattuk, a nemzetközi viszonyok elméletei a legtöbb esetben 

csak érintőlegesen tárgyalják a béke kérdését, annak ellenére, hogy a diszciplína az első 

világháború után pont a béke kialakításának és fenntartásának kutatása érdekében alakult 

ki (Cox, 2012: 17-18). A béke fogalmának konkretizálására emiatt a második világháború 

utáni években kialakuló konfliktus- és béketanulmányok tett ismételt kísérletet. Az 

angolban „Conflict and Peace Studies” elnevezéssel illetett társadalomtudományi 

részegység multidiszciplináris megközelítéssel tudományosan elemzi, feltárja és oktatja az 

egyén és csoportkonfliktusok belső dinamikáját, biztonsági mechanizmusokat, a 

válságkezelés lehetséges technikáit, a fenntartható béke kialakításának elméleti és 

gyakorlati koncepcióit és feltételeit (Kurtz, 2008: 809-811; Miller, 2005: 60-61). Bár 

elnevezései területtől, nyelvtől, kutatótól függően folyamatosan változnak, angolszász 

nyelvterületen önálló diszciplínaként értelmezik, amely a nemzetközi, biztonságpolitikai, 

háborús tanulmányokból nőtt ki, multidiszciplináris megközelítésével pedig felhasználja 

többek között előbbiek, valamint a szociológia, pszichológia, pedagógia és 

történettudomány témában elért eredményeit. A konfliktuskutatást és békekutatást (vagy 

kissé „magyartalanul”, de ragaszkodva az angol tükörfordításhoz: konfliktustanulmányok 

és béketanulmányok) gyakran kettéválasztják és külön részegységként („Conflict Studies” 

és „Peace Studies”) értelmezik. Jelen disszertáció – a tudományterületi vitákat és a 

diszciplína önálló létjogosultságának kérdését nem érintve és nem kommentálva – az 

értekezés témája szempontjából az együtt alkalmazott „konfliktus- és békekutatás” vagy 

„konfliktus- és béketanulmányok” elnevezések használatát tartja célszerűnek és ennek 

megfelelően a továbbiakban ezeket alkalmazza.  
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5.2.1. A konfliktus- és békekutatás céljai és tématerületei 

Ahogy a nemzetközi tanulmányok diszciplínát, úgy a konfliktus- és békekutatást is 

számtalan elméleti irányzat és ideológia befolyásolta. Mai formáját a gazdasági és politikai 

liberalizmus fejlődése; a wilsoni idealizmus; a 19-20. század radikális megközelítései; a 

második világháború után pedig a realista, neorealista, neoliberális, behaviorista és 

konstruktivista iskolák egyaránt alakították. Kialakulása keresztény és vallási alapokon 

nyugodva, az első világháború utáni liberális és pacifista tendenciákhoz, a kollektív 

biztonság és a Népszövetség eszmei céljaihoz, valamint a háborúk elkerülésének akadémiai 

célkitűzéseihez kapcsolódik (Kriesberg, 2009: 17-18). A második világháború után 

kikristályosodó konfliktus- és békekutatás a nemzetközi tanulmányok terén tapasztalható 

realista irányváltástól eltérően a tudományos pozitivizmust képviselte, a klasszikus 

hidegháború időszakában magára vállalta a nukleáris konfrontáció elkerülésének 

tudományos analízisét (Uo., 39). Míg a realizmus az államok közötti elkerülhetetlen 

politikai és gazdasági versengést előfeltételezte, addig a konfliktus és békekutatók a 

konfrontáció és agressziómentes koegzisztencia előnyeit kezdték el kutatni. Hozzáállásukat 

azonban már nem a wilsoni idealizmus és a naiv pacifizmus, sokkal inkább a 

társadalomtudomány kutatásmódszertana befolyásolta: empirikus felméréseik során 

kvantitatív módszerekkel próbálták bizonyítani a háborúk hátrányait és a béke előnyeit 

(Ryan, 2003: 76).  

A hidegháború alatt a kutatási fókusz folyamatosan szélesedett, a kutatók ekkor 

fegyverkezéscsökkentésre, a nukleáris háború elkerülésére, a konfliktuselmélet 

problémáira, függőség- és fejlődéselméletekre, a válságkezelés gyakorlati technikára 

koncentráltak (Uo.). A Szovjetunió összeomlása és az új típusú háborúk és biztonsági 

kockázatok megjelenésének következményeként a konfliktus- és békekutatás tematikája 

ismételten bővült. Megjelentek az etnikai és identitáskonfliktusokkal foglalkozó 

vizsgálatok; az államforma, a hatalommegosztás, szeparatizmus és a politikai mobilizáció 

kérdésköreit pedig a konfrontáció kialakulásának perspektívájából közelítették meg. Az 

egyik legfontosabb változás, hogy a kutatások a béke értelmezését elmélyítették, nemcsak 

az erőszak befejeződésére, de a fegyvernyugvás utáni megbékélésre [reconciliation] is 

hangsúlyt fektettek (Uo., 77). A konfliktusból való felépülést a funkcionális államépítés 

révén próbálták megközelíteni, ennek kapcsán egyebek mellett az államigazgatás, a 

közigazgatástan, a közgazdaságtan, a közrendvédelem is bekerült a konfliktus- és 

békekutatás eszköztárába. A 2001-es World Trade Center elleni támadás után a terrorizmus 
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és a terrorfenyegetettség kutatása, a titkosszolgálatok szerepének békét fenntartó és azt 

veszélyeztető szerepe került előtérbe (Islam, 2013: 148). 

5.2.2. A konfliktus- és béketanulmányok békeértelmezései 

A fenti rövid és korántsem teljes összefoglalóból kitűnik, hogy a konfliktus- és békekutatás 

a kezdettől fogva normatív álláspontra helyezkedett. A fegyveres konfliktusokat alapvetően 

negatívnak, míg a békét pozitívnak és kívánatosnak minősítette, effajta meggyőződését 

pedig tudományos módszerekkel próbálta és próbálja igazolni. A béke fogalmát a 

nemzetközi viszonyok elméleteihez hasonlóan a béke- és konfliktuskutatók is 

differenciáltan értelmezték és értelmezik. A továbbiakban ezek részletesen kifejtésre 

kerülnek, fontos azonban már ehelyütt kiemelni, hogy a konfliktus- és békekutatáson belüli 

a véleménykülönbségek koránt sem olyan áthidalhatatlanok, mint a nemzetközi viszonyok 

elméletei esetében. Az alább tárgyalt békeértelmezések közös jellemzője, hogy a 

konfliktusra és a békére nem egy meghatározott jellemzőkkel rendelkező rögzült 

állapotként tekintenek, hanem dinamikus folyamatként, amelynek egyes fázisaiban a 

konfliktus és a béke fogalma más és más jellemzőkkel rendelkezik (Gawerc, 2006: 439). 

Bár az elnevezések és a következtetések eltérőek, a legtöbb elmélet megegyezik abban, 

hogy a realista megközelítésre – azaz, hogy a béke egyenlő az erőszakos konfrontáció 

hiányával – minimalista békeértelmezésként tekintenek. A maximalista meghatározás 

szintén számos hasonlóságot mutat, az ideális békefolyamat a legtöbbször egy biztos 

alapokon nyugvó, pluralista intézményrendszerrel rendelkező liberális állam modelljét 

próbálja létrehozni. A konfliktus- és békekutatók véleménykülönbsége tulajdonképpen 

abból ered, hogy reálisan elérhető célnak tartják-e ez utóbbi maximalista békeértelmezést, 

és ha nem, akkor a béke idealista meghatározását milyen megvalósíthatónak vélt 

alternatívával helyettesítenék. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – a konfliktus 

és békekutatás legjelentősebb kutatóinak véleménye alapján a békeértelmezések 

legfontosabb jellemzői és különbségei kerülnek bemutatásra.    

5.2.2.1. A negatív és pozitív béke 

Az 1960-as évek közepén, a konfliktus és békekutatás tulajdonképpeni megteremtője, 

Johan Galtung norvég szociológus és matematikus hívta fel először a figyelmet a béke 

különböző értelmezéseiből adódó problémákra. Galtung szerint a béke fogalmának 

korszakbeli realista olvasata az államok és nemzetközi szervezetek konfliktusokra és 

konfrontációkra adott válaszait is befolyásolta, a minimalista meghatározás (értsd: 

béke=háború hiánya) tehát háború nélküli állapotot eredményezhetett ugyan, de tényleges 
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megbékélést [reconciliation] és demokratikus fejlődést nem (Galtung, 1967: 18-33). 

Galtung a fogalom (át)értelmezésekor megalkotta a negatív és pozitív (vagy strukturális) 

béke terminusát. A negatív béke23 tulajdonképpen a korszak békeértelemzésének 

összefoglalását jelentette, azaz a kifejezés a tényleges fizikai erőszak nélküli állapotot már 

békének minősítette, a válságkezelés fegyvernyugvás utáni fázisaival azonban nem vagy 

kevéssé (békefenntartás) foglalkozott (Galtung, 1967: 12; Fischer, 2013: 173-178). A 

pozitív béke meghatározásakor Galtung kibővítette a béke értelmezését és a kifejezésbe 

beleágyazta a válságkezelési tevékenységek ideális (vagy idealista) célkitűzéseit is. A 

pozitív béke ennek megfelelően nemcsak a háború nélküli állapotot jelentette, de az az 

emberi jogok, a vallási szabadság és az etikai értékek biztosítását; a demokratikus 

kormányzati, jog- és bíráskodási rendszer meglétét; az igazságos hatalommegosztás és 

közigazgatás elvének alkalmazását; valamint a fenntartható gazdasági fejlődést és a 

természeti környezet védelmét is (Galtung, 1967: 12). 

6. táblázat: Johan Galtung békeértelmezése 

Negatív Béke Pozitív Béke 

 Háború, 

 fegyveres konfliktus, 

 kiterjedt erőszak és 

 elnyomás HIÁNYA. 

 Emberi jogok, 

 vallásszabadság, 

 etikai értékek, 

 demokratikus kormányzati, jog- és bíráskodási rendszer, 

 igazságos hatalommegosztás és közigazgatás, 

 társadalmi megbékélés és egyenlőség, 

 női és férfi egyenjogúság, 

 fenntartható gazdasági és szellemi fejlődés, 

 környezetvédelem  

 általános harmónia MEGLÉTE. 

Forrás: Saját szerkesztés, Galtung, 1967 alapján. 

A pozitív béke fogalmában könnyű felfedezni a kanti alapokhoz visszanyúló demokratikus 

béke elméletének hatásait: Galtung értelmezése szintén azon a normatív feltételezésen 

nyugszik, hogy a demokratikus rendszerek és a gazdasági fejlettség (társadalmi) 

megbékéléshez vezet, amelyben a háborúk kialakulása vagy kiújulása kevésbé valószínű.24 

A béke meghatározása ebben a megközelítésben nemcsak a béke elméleti és fogalmi 

definiálására koncentrál, de egyben szándékosan idealisztikus célkitűzésekkel próbálja 

maximalizálni a gyakorlati válságkezelés eredményeit is (Ferrándiz & Robben, 2007: 4). 

 

                                                           
23 A negatív béke értelmezésére hatással volt Hugo Grotius, aki szerint nincs átmeneti állapot háború és béke 

között, az államok vagy békésen élnek egymás mellett vagy háborúban állnak egymással. Forrás: Grotius, 

1999. 
24 Galtung ugyanakkor kritikával is illeti a demokratikus béke elméletét, rámutatva arra, hogy a második 

világháború után legtöbbször demokratikus államok keveredtek háborúba. Forrás: Galtung, 1996: 50. 
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5.2.2.2. A stabil háborútól a stabil békéig 

Bár – mint később látni fogjuk – Galtung elméletei és a béketeremtés gyakorlati kudarcai 

valóban kiszélesítették és „tudományosították” a válságkezelés technikáit, a pozitív béke 

idealisztikus célkitűzéseit azonban egyetlen posztkonfliktusos országban sem sikerült 

megvalósítani. Galtung kritikusai emiatt a realitás talaján álló békeértelmezést javasoltak, 

amely valóban megvalósítható célkitűzésekkel teremthet békét posztkonfliktusos 

területeken. Az egyik legjelentősebb kritikai elméletet Kenneth Boulding alkotta meg, 

amikor 1978-ban létrehozta az instabil és stabil háború [unstable and stable war], valamint 

az ebből következő instabil és stabil béke [unstable and stable peace] folyamatelméletét 

(Boulding, 1978: 12-13). Boulding rendszerében az államon belüli és nemzetközi 

konfliktusok, valamint végső soron a nemzetközi kapcsolatok e négy fázis körül 

rendeződnek (Sz. Kiss, 1980: 142). Elméletében a stabil háború a kiindulópont, amelyben 

az ellenfelek a folyamatos harcok és veszteségek okozta társadalmi és gazdasági kimerülés 

révén eljutnak az instabil háború időszakáig, ahol a közösségi elvárás és gazdasági 

szükségszerűség miatt a békés időszakok egyre gyakoribbá válnak (Boulding, 1978: 12). 

Az instabil béke időszakában a békés kapcsolatok és a béke válik normává (normatívvá), 

amely gazdasági és szellemi fejlődés révén végeredményben stabil békét eredményez a 

korábbi ellenfelek között (Uo., 13). Boulding történelmi példákkal illusztrálja elméletét, 

„az USA és Kanada vagy a skandináv államok között – írja – a korábbi háborúskodás után 

megvalósult a tartós [stabil25] béke, a Közel-Keleten napjainkban is tart az ingatag háború 

[instabil háború], a kelet-nyugati relációban pedig az ingatag béke [instabil béke]” (Sz. 

Kiss, 1980: 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Boulding „stable peace” terminusát ehelyütt a Sz. Kiss Csaba „szilárd békének” fordítja. A disszertáció 

szerzőjének véleménye szerint ugyanakkor érdemesebb a „stabil béke” szóösszefüggés használata, mivel ez 

relevánsabban illeszkedik Boulding többi fogalmához, ti. az instabil békéhez, a stabil háborúhoz, vagy instabil 

háborúhoz. 
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7. táblázat: Kenneth Boulding háború és békeértelmezése 

Stabil háború Instabil háború Instabil béke Stabil béke 

Folyamatos 
háborúskodás. 

A társadalom többsége a 
megpróbáltatások hatására 
háborúellenessé válik. 
 

A háború abnormálissá, a 
béke normává válik. 
 

A konfrontációk 
megszűnnek, a háború 
kiújulásának lehetősége 
limitált. 

A társadalom 
támogatja a 
háborús politikát. 

A gazdaság kimerül. 
 

A konfrontációk 
ritkábbakká válnak, de a 
háború kiújulásának 
lehetősége továbbra is 
fennáll. 

Társadalmi és politikai 
megbékélés és 
konszenzus. 
 

A gazdaság fedezi 
a háborús 
kiadásokat. 

A háború intenzitása 
csökken, egyre több a 
tényleges fegyveres 
konfliktus nélküli időszak. 

Gazdasági rehabilitáció. 
 

Gazdasági fellendülés. 
 

   Politikai, gazdasági, 
kulturális 
együttműködés a 
korábbi ellenfelek 
között. 

Forrás: Saját szerkesztés, Boulding, 1978 alapján. 

Kenneth Boulding békeértelmezése tehát a galtungi pozitív békénél realisztikusabban 

határozza meg a stabil béke fogalmát, az instabil béke bevezetésével pedig a konfrontáció 

irányába is kitágítja a negatív béke leegyszerűsített magyarázatát.  

5.2.2.3. Fenntartható igazságos béke 

A brit Nigel Dower szintén a negatív és pozitív béke „extrémitásai” (Dower, 2009: 138) 

között kereste a béke megfelelő és realisztikus értelmezését. Dower Saint-Pierra abbé és 

Immanuel Kant örökbéke koncepciójából indult ki, ugyanakkor nem ezek idealisztikus 

céljaira helyezte a hangsúlyt, hanem arra a többször emlegetett kiindulópontra, hogy a 

háború hiánya önmagában még nem nevezhető békének (Uo., 7). Cáfolta Thomas Hobbes 

álláspontját, mely szerint a háború kizárólag csatákból, harci cselekményekből, valamint a 

harci szándék fennmaradásának időtartamából áll (Uo., 139), ugyanakkor osztotta Galtung 

nézőpontját abban, hogy a béke egyéni, társadalmi és politikai megbékélést is jelent. Dower 

az igazságos háború [just war] koncepcióját megfordítva az igazságos béke [just peace26] 

nemzetközi jogi szükségszerűségéből indult ki, ezt azonban kiegészítette a tartós béke 

[durable peace] hosszú távú céljaival (Uo., 144). Dower a két fogalom összevegyítésével 

megalkotta a fenntartható igazságos béke [just durable peace] koncepcióját, amelyben a 

„just” a konfliktusok jogi rendezésének szükségességére reflektál, míg a „durable” 

nemcsak a béke tartósságára, sokkal inkább a fenntarthatóságára [sustainable] vonatkozik 

                                                           
26 Az igazságos béke koncepcióját lásd: Persson, Anders: Defining, Securing and Building a Just Peace: The 

EU and the Israeli-Palestinian conflict. Lund University - Doctoral Dissertation, Lund, 2013, p. 20-22. 

Elérhető: www2.srv.svet.lu.se/Fulltext/Anders_persson.pdf, letöltés ideje: 2016.06.01. 
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(Uo.,7).  

A koncepció a konfliktus és békekutatás első világháború utáni gyökereihez, az 

idealizmushoz és a pacifizmushoz nyúlt vissza, ezt az azonban realisztikusan értelmezi, 

jogi kiindulópontja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az ENSZ 

Alapokmánya. Dower béke alatt nemzetközi jogi előírások tényleges érvényesülését érti, 

amelyet a fenntartható béke érdekében a konfliktusban résztvevő valamennyi fél el kell, 

hogy fogadjon. A nemzetközi jog elfogadása azonban Dower véleménye szerint nem 

elegendő, a béke csak akkor fenntartható, ha nemzetközi és helyi politika nemcsak elősegíti 

a béke terjesztését, de figyelembe is veszi a társadalom többségének véleményét, a béke 

koncepciójának meghatározásakor erre épít (Islam, 2013: 132). 

5.2.2.4. A közvélemény többségének támogatásán alapuló béke  

A közvélemény [public opinion] többségének támogatásán alapuló béke koncepciója a 

nemzetközi viszonyok liberális elméleteinek kialakulásával egyidős. Harwood L. Childs a 

közvélemény szerepének úttörő kutatója már az 1930-as évek közepén kimutatta, hogy 

politikai döntéseik fenntarthatósága érdekében még a diktatórikus rezsimek is igyekeznek 

megnyerni a társadalom többségének támogatását (Childs, 1937: 31). Bár az autoriter 

hatalmak ezen célkitűzése Childs kutatási időszakában – azaz a kétvilágháború között – a 

háborús célok támogatásának megteremtését jelentette, ugyanakkor véleménye szerint a 

háborús és békés politikai törekvések fenntarthatósága között nincs sok különbség, hiszen 

mindkettő a többségi társadalom támogatásának kialakításán alapul (Uo., 33).  

A közvélemény békében betöltött szerepének tárgyalása a már korábban részletezett 

demokratikus béke elméletének vitájakor került ismét napirendre. Az elmélet egyik 

kidolgozója, Micheal W. Doyle szerint demokratikus államok esetében a közvélemény 

hozzáállása az egyik legfontosabb forrása a hosszú távú békének (Doyle, 2005: 464). 

Véleménye szerint a liberális normák, a demokratikus reprezentáción alapuló 

kormányforma, valamint a szabadpiac működése a többségi társadalom akaratának 

eredménye, mivel ezek az országok választásaik révén olyan jelölteket támogatnak, akik 

megválasztásuk után demokratikus keretek között kormányoznak (Doyle, 2012: 88). A 

többségi társadalom választása útján ugyanakkor nemcsak a kormányzás alapvető kereteit 

határozza meg, de azt is, hogy az adott kormányzat populista eszközeivel milyen 

(külpolitikai) konfliktusokat tud népszerűvé és támogathatóvá tenni. Doyle véleménye 

szerint bár lehetséges, hogy egy valóban demokratikus állam többségi társadalma – a 

tényleges vagy szándékosan felnagyított fenyegetés hatására – támogatja a diktatúrák vagy 

látszatdemokráciák elleni háborút, az azonban valószerűtlen, hogy ugyanez a közvélemény 
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egy olyan fegyveres konfrontációt támogasson, amely egy másik stabilan demokratikus 

állam ellen irányul (Doyle, 2005: 463-465).  

A doyle-i megközelítésben tehát a közvélemény ereje meghatározónak tekinthető, 

hiszen a demokratikus államok közötti béke végső soron a többség választásának és 

elvárásának eredménye. Az elméleti hipotézist a gyakorlatban Micheal R. Tomz és Jessica 

L. P. Weeks tesztelte le, amikor empirikus adatfelvétel segítségével elemezték az amerikai 

és brit közvélemény háború és béke kérdésében kialakított véleményét. Eredményeik 

szerint mindkét minta különbséget tett a demokratikus és autokratikus országok elleni 

háború között: az utóbbiak elleni támadást a válaszadók jóval nagyobb százaléka jelölte 

meg elfogadhatónak és támogathatónak (Tomz & Weeks, 2013: 6, 14). Tomz és Weeks 

eredményei tehát igazolták Doyle feltételezéseit és rávilágítottak arra, hogy a béke és 

háború politikája akkor fenntartható, ha a társadalom többségének jóváhagyásán nyugszik. 

Natali La Balme francia kutatót idézve: „a köz véleménye és hangja katalizátori szerepet 

tölt be a béke fenntarthatóságában” (Islam, 2013: 132). Utóbbi felismerés – mint később 

látni fogjuk – meghatározó lesz a békeépítés elméleti és gyakorlati koncepciójának 

kritikájának időszakában. 

5.3. A béke fogalmának konszenzusai a nemzetközi viszonyok és a konfliktus- és 

béketanulmányok elméleteiben 

Az előzőekben a béke definíciójának számos értelmezése került bemutatásra. Jól láthatóan 

a fogalmat nemcsak a különböző elméletek magyarázzák különbözőképpen, de akár azokon 

belül is differenciáltan értelmezik. A felvázolt viták ugyanakkor nem pusztán a szakértők 

eltérő következtetéseiből vagy az elméletek különböző ideológiai és eszmetörténeti 

hátteréből adódnak, hanem elsősorban abból a tényből, hogy a béke fogalmát a 

gyakorlatban a nemzetközi térben megjelenő aktorok (államok, kormányközi szervezetek 

stb.) is különbözőképpen értelmezik. A nemzetközi viszonyok elméleteinek egyik 

legfontosabb eredménye az, hogy a békeértelmezések ezen különbségeit felismerték és 

körülhatárolták, egyúttal meghatározták a legfontosabb szereplők döntéseinek lehetséges 

kiindulópontjait. Ezzel szemben a konfliktus- és békekutatás arra mutatott rá, hogy a 

békéről alkotott elképzelések nem kizárólagosak – ahogy ezt a nemzetközi viszonyok 

elméletei gyakran állítják –, hanem egymás mellett párhuzamosan megjelenő értelmezések, 

amelyeket a nemzetközi szereplők legtöbbször az adott konfliktus vagy békefolyamat 

függvényében határoznak meg (Richmond, 2008: 7-9).  

A tárgyalt elméletek tehát rámutattak a békeértelmezések sokszínűségére, ugyanakkor 
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néhány ponton megtalálták azokat konszenzusokat is, amelyeket nemcsak a nemzetközi 

viszonyok, valamint konfliktus- és békekutatás elméletei osztanak, de tulajdonképpen a 

legfontosabb nemzetközi szereplők is. Oliver Richmond ezek közül a következőket emeli 

ki:  

- A béke egy olyan optimumra való törekvés, amelyet a nemzetközi szereplők 

gyakran idealisztikus referenciapontként alkalmaznak.  

- A béke egy globálisan elérni kívánt célkitűzés, amely számos egyetemes normán 

alapul. 

- A béke jelszavának használata állandóan és szinte minden esetben legitim, egyúttal 

folyamatosan objektív igazságként reprezentált. 

- Azonban a legtöbb esetben a békére olyan átmeneti állapotként tekintenek, 

amelynek tartóssága az állam(ok)on vagy a kollektív biztonságon nyugszik. 

- A béke emiatt földrajzilag lehatárolt és területi, kulturális, identitásbeli és nemzeti 

érdekek által definiált, egyúttal ideológiai, politikai, gazdasági keretrendszertől 

függő. 

- Ebből következően a béke formájának kialakítása tárgyalást és konszenzust 

igénylő folyamat. 

- A béke megteremtése és fenntartása elsősorban a kormányzás helyi, regionális 

vagy globális szintjeinek feladata, a folyamatot azonban hegemón aktorok vagy 

multilaterális intézmények befolyásolhatják. 

- A béke kialakításának két formája létezik a felülről lefelé építkező [top-down] 

intézményi vagy az alulról felfelé [bottom-up] építkező civil társadalom-orientált 

megközelítés (Richmond, 2008: 8-9). 

Jól láthatóan a béke fogalmának egyetemes konszenzusait Richmond csak 

meglehetősen elvont formában tudta körülhatárolni. Ennek egyszerű magyarázata van: az 

egymással versengő elméletek a béke kérdésében csak néhány esetben tudnak tényleges 

kompromisszumra jutni. Erre kiváló példa, hogy a konfliktus- és békekutatás a legtöbb 

esetben osztja a demokratikus béke elméletének feltételezéseit, ugyanakkor a realisták 

legmarkánsabb magyarázatait elveti. Ahogy korábban említettem, a konfliktus- és 

békekutatók realizálják ezeket a békeértelmezések differenciáltságából adódó problémákat, 

az ellentéteket azonban feloldják azzal, hogy a békére olyan folyamatként tekintenek, 

amelynek egyes stádiumaiban más és más jellemzői vannak (INTERPEACE, 2008: 4-5; 

Hoddie, 2006: 315-317). Ennek megfelelően a legtöbb békekutató feltételezése szerint a 

nemzetközi szereplők békefelfogásának két lehetséges végpontja van: a galtungi negatív és 
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pozitív békefelfogás, a kettő közötti állapot pedig általában a reális vagy kompromisszumos 

megoldást jelenti. (Gleditsch, Nordkvelle, & Strand, 2014: 145-158). 

7. ábra: A béke különböző értelmezései 

 
Forrás: Islam, 2013: 133. 

A 7. ábrán összefoglalt értelmezések jól jelzik, hogy a békéről alkotott felfogás az 

utóbbi évtizedekben jelentősen kibővült. Néhány esetben – például Oroszország és Kína 

kapcsán – a nemzetközi válságkezelésről alkotott vélemény ugyan konstansan ragaszkodik 

a Vesztfáliában kialakult elvekhez (Szabó, 2009: 41), tény ugyanakkor, hogy a békéről 

kialakított álláspontok ezekben az esetekben is egyrészt szituáció-, másrészt 

folyamatfüggővé váltak. Szituációfüggő, mert a nemzetközi szereplők jelentős része 

esetileg határozza meg, hogy mit ért béke alatt; és folyamatfüggő, mert a válságkezelési 

folyamat alatt a béke definiálásáról szóló koncepciók változhatnak. Richmond 

szóhasználatával élve a béke értelmezését „az adott folyamat és a szereplők célkitűzéseinek 

együttese” határozza meg (Richmond, 2008: 2).  Példának okáért a ciprusi 

békefolyamatban képviselt jelenlegi célkitűzések nyilvánvalóan teljesen mások, mint a 

szíriai polgárháború kapcsán kialakított álláspontok. Előbbi esetében az érintett felek 

legtöbb esetben a kompromisszumos, esetleg a pozitív békén alapuló felfogást tartják 

kívánatosnak, míg utóbbi kapcsán jelenleg az egyetlen reális cél a negatív béke 

kieszközlése lehet. A példából jól kitűnik azonban az is, hogy a békeértelmezés a konfliktus 

állapotához képest változhat, a béke folyamata ideális esetben a pozitív békefelfogás 

BÉKE

Negatív Béke

Realista megközelítés

Európa központúság

Az erőszakos 
konfrontáció hiánya

Fizikai erőszak nélküli 
állapot

Stabil vagy Fenntartható 
Béke
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realista idealizmus

Az emberi jogok, a 
vallásszabadság és etikai 

értékek tiszteletben 
tartása

Hit a nemzetközi jog és 
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erejében

A demokratikus 
kormányzati, jog- és 
bíráskodási rendszer 

megléte

Pozitív Béke 

Neoliberális, konstruktivista, instituticionalista

Az emberi jogok, a vallásszabadság és etikai értékek megléte

A demokratikus kormányzati, jog- és bíráskodási rendszer 
megléte

Transzparens intézményrendszer
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Igazságos és hatékony hatalommegosztás és közigazgatás

Társadalmi megbékélés

Fenntartható gazdasági fejlődés
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irányába bővülhet, de negatív irányba is fordulhat.  

A nemzetközi szereplők tehát eltérően viszonyulnak a konfliktusokhoz és azok békés 

rendezéséhez, válaszaik azonban meghatározott skálán mozognak. Rendkívül fontos, hogy 

a nemzetközi viszonyok legfontosabb aktorai ebből a skálából a konfliktus egyes 

szakaszaiban melyik lehetőséges értelmezést választják. Egyrészt azért, mert a 

legfontosabb szereplők hozzáállása évtizedekre meghatározza az adott konfliktusos ország 

és annak régiójának jövőjét, másrészt azért, mert az adott szereplő válasza a beavatkozó 

kül- és belpolitikai viszonyait, valamint bi- és multilaterális kapcsolatait is befolyásolja (8. 

ábra).   

8. ábra: Egy állam békeértelmezéséből következő beavatkozás érintettjei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A nemzetközi viszonyok, valamint a konfliktus- és békekutatás elméleteinek egyik 

legfontosabb konszenzusa tehát abban érhető tetten, hogy a béke értelmezéseit egy jól 

körülhatárolható keretbe ágyazták. Ennek a keretnek a meghatározása és felismerése 

elsősorban két ok miatt fontos. Egyrészt, mert rámutat azokra a törvényszerűségekre, 

amelyeken belül a nemzetközi szereplők saját érdekeiket követve a békét értelmezhetik. 

Másrészt pedig azért, mert ebből következően a keret a békefolyamatokat kialakító elméleti 

és gyakorlati szakembereknek olyan eszközrendszert ad, amelynek segítségével az adott 

(nemzetközi és belföldi) szituációnak és erőviszonyoknak megfelelő, reális válságkezelési 

szisztémát alakíthatnak ki. A béke elméleti tanulmányozása tehát gyakorlati 

eredményekkel is járt: a nemzetközi válságkezelés eszköztárát a nemzetközi viszonyok 

elméletei, valamint a konfliktus- és békekutatás multidiszciplináris megközelítése 
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kibővítette és professzionalizálta.  

6. A békeépítés kialakulásának elméleti és gyakorlati mérföldkövei, 

valamint helye a nemzetközi válságkezelés folyamatában 

A konfliktus és béke elméleti kutatása tehát a válságkezelés és béketeremtés gyakorlati 

kivitelezésével együtt fejlődött, a hidegháború alatt egymást kölcsönösen befolyásolta 

(Kriesberg, 2009: 21; Woodhouse, 2015: 16). A békéről alkotott korábban részletezett 

koncepciók kibővülésének hatására a gyakorlati válságkezelés lehetőségei is fokozatosan 

tágultak, a klasszikus konfliktuscsökkentő (pl. szankciók) és béketeremtő technikák (pl. 

béketárgyalások) mellett megjelent az igény új, szofisztikáltabb konfliktusmenedzselési 

módszerek kialakítására és alkalmazására (Evans et. al, 2013: 1; Ramsbotham, Woodhouse, 

& Miall, 2011: 4). A reformot ugyanakkor nemcsak az elméleti szakemberek új javaslati 

ösztönözték, sokkal inkább az a tény, hogy a hidegháború végével a gyakorlati 

válságkezelés lehetőségei és elvégzendő feladatai is kibővültek (Ryan, 2013: 26-27). 

Egyrészt megnyílt a lehetőség, hogy az ENSZ a korábbiaknál egységesebben és nagyobb 

anyagi ráfordításokkal avatkozzon be konfliktusokba, ennél fogva intervencióin 

minőségileg is javítson. Másrészt a korábbiakhoz képest feladatai is kibővültek, hiszen 

lehetősége nyílt államon belüli konfliktusok kezelésére, ami azonban a teendőket nemcsak 

megsokszorozta, de komplikálta is. Az új típusú háborúkban már nem csak az elitek 

kompromisszumának kieszközlése vagy a harcoló felek szétválasztása jelentett nehézséget, 

hanem elsősorban az, hogy a közvetlen és közvetett erőszak célpontjaivá a civilek váltak. 

Ennek megfelelően a kialakuló ún. második generációs békefenntartásnak már olyan 

komplex etnikai konfliktusokkal kellett (volna) megbirkóznia, mint a jugoszláviai, ruandai 

vagy kambodzsai konfrontációk (Tisovszky, 1997: 17-27; Szabó, 2009: 46-54). Utóbbi 

példák jól jelzik, hogy a felmerülő kihívások a hagyományos válságkezelés eszköztárának 

bővítésével sem váltak megoldhatóvá.  

A konfliktusok átalakulása és civilek célponttá válása tehát átalakította a 

válságkezelésre váró feladatokat. Ezt nemcsak az 1990-es évek misszióinak gyakorlati 

kudarcai jelezték, de – ahogy már említettem – a konfliktus- és békeelmélet akár már 

évtizedekkel korábban elért eredményei is (pl. Galtung, 1967; 1969; 1976). Ezek az 

eredmények elsősorban a válságkezelés új, összetettebb technikái esetében jelentettek 

számottevő befolyást az ENSZ konfliktusmenedzselési koncepciójára, hiszen míg például 

a békefenntartás klasszikus elemei egyenesen következtek a fegyveres konfrontáció 

beszüntetésének vagy limitálásának katonai lehetőségeiből, addig a pozitív béke 
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kialakítását célzó új típusú válságkezelési tevékenységek csak széleskörű elméleti kutatás 

eredményeként alakulhattak ki. Ez az elméleti kutatás – a gyakorlat problémáit realizálva 

– az 1970-es évek végétől a nemzetközi válságkezelés szofisztikálását szorgalmazta és új 

típusú tevékenységek bevezetését javasolta (Woodhouse, 2015: 21-28). Míg a gyakorlati 

válságkezelés a kudarcok hatására realizálta a reform szükségességét, addig az elmélet a 

fegyveres konfliktusok kialakulásának, folyamatának és az ezekhez kapcsolódó békéltetői 

eszközöknek az elemzése révén jutott erre a következtetésre. A konfliktusok kialakulásának 

vizsgálata révén felismerte, hogy a politikai megegyezés mellett az ellentét eredeti gyökerét 

is szükséges „kigyomlálni” (Warnecke & Franke, 2010: 76-77), a konfliktusszakaszok és 

az azokhoz kapcsolódó válságkezelési eszközök azonosítása után pedig ráébredt, hogy a 

konfrontáció erőszakos fázisa előtt (Lund, 1996) és után (Galtung, 1976) is szükséges lehet 

valamiféle mesterséges intervencióval beavatkozni. Az elmélet mindkét probléma 

kezelésére a békeépítést (is27) javasolta. A békeépítés létjogosultsága tehát gyakorlati 

tanulságokból és elméleti eredményekből született. A folyamat megértése érdekében emiatt 

érdemes röviden áttekinteni a konfliktuselmélet logikai következtetéseit, azaz azt, hogy a 

békeépítés létjogosultsága hogyan következett a fegyveres konfrontációk kialakulásának, 

valamint a konfliktusszakaszok és azok kezelési lehetőségeinek elemzéséből.  

6.1. A fegyveres konfliktus kialakulásának modelljei  

Egy fegyveres konfliktus kialakulásának számtalan oka és kiindulópontja lehet, amelyeket 

a marxistáktól kezdve a realistákig sokan próbáltak magyarázni. Ahogy a korábbiakban 

láttuk, a legtöbb esetben gazdasági és ebből kiindulva politikai, hatalmi, valamint 

biztonsági okokkal indokolták az államközi konfliktusok kialakulását, amelyet a 

hidegháború befejeződése után civilizációs, etnikai, kulturális és vallási különbségekből 

adódó magyarázatokkal egészítettek ki (Huntington, 1999). Bár 1945 után az államon belüli 

erőszakos konfrontációk száma magasabb volt az államközi háborúk arányánál (Singer, 

1996: 35), a polgárháborús konfliktusok analizálása csak az 1990-es évek elején vált 

hangsúlyossá. Az államközi és polgárháborús konfliktusok okainak együttes vizsgálata 

ennélfogva csak az 1990-es évek végén vette kezdetét. Ekkor két markáns magyarázat 

alakult ki: az egyik irányzat szerint etnikai és vallási különbségekből következő problémák, 

míg a másik szerint gazdasági és politikai okok vezetnek a fegyveres konfrontációk 

kialakulásához (Farrell & Schmitt, 2012: 3). Előbbi irányzat támogatói közül érdemes 

                                                           
27 A másik javaslat a konfliktusprevenció volt, az erőszak kialakulása előtti fázisban. 
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kiemelni Mary Kaldor véleményét, aki a jugoszláviai és ruandai konfliktusok kialakulását 

elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az „új háborúk” okai az agresszív 

identitáspolitika kirekesztő jellegéből adódnak (Kaldor, 1999). Részben kapcsolódva 

Kaldor véleményéhez, Ted Robert Gurr a relatív depriváció szociológiáját alkalmazva azt 

állította, hogy nem a gazdasági jólét vagy a hatalom mértéke jelenti a konfliktusok 

kiindulópontját, hanem az, hogy az adott csoport a másiknál rosszabbnak ítéli-e meg saját 

helyzetét (Gurr, 1970; Smith, 2003: 5; Bokodi, 2011: 94).  

A kiterjedt erőszakot gazdasági és politikai okokkal magyarázók közül Dan Smith a 

rossz vagy egyenlőtlen gazdasági helyzetet; az elnyomó politikai rendszert – főként 

átmeneti időszakokban –; valamint a megújuló erőforrások ritkulását (talajerózió, erdőírtás, 

vízhiány) jelölte meg az államon belüli fegyveres konfrontációk legfontosabb 

kiindulópontjainak. Smith véleménye szerint az etnikai diverzitás önmagában még nem 

jelenthet olyan fajsúlyos problémát, hogy abból nagyobb volumenű erőszakos konfliktusok 

alakuljanak ki, ez csak a fentebb említett feltételek meglétével párhuzamosan erősödhet 

polgárháborús méretűvé (Smith, 2003: 7). Smith eredményeit alátámasztva Collier és 

Hoeffler is arra jutott, hogy az 1960-1999 között lezajló polgárháborúk esetében a 

gazdasági sérelmek jóval nagyobb arányban okozták fegyveres konfliktusok kialakulását, 

mint a politikai vagy etnikai problémák. Tanulmányukban arra is rámutatnak, hogy a 

konfliktusok finanszírozásának kérdése talán az okoknál is fontosabb komponens, hiszen 

például a nyersanyagexportból befolyó jövedelmek lehetővé teszik, ezzel pedig 

megnövelik a fegyveres konfrontációk kialakulásának kockázatát (Collier & Hoeffler, 

2004: 588; Bokodi, 2011: 94). Smith, Collier és Hoeffler állításait Mubika és Bukaliya 

kvantitatív kutatásai is megerősítették. A szerzőpáros 157 fegyveres konfliktus 

kiindulópontjainak vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy az erőforrások 

egyenlőtlen eloszlása 38; az autoriter kormányzati struktúra 34; a (termő)földhöz való 

korlátozott hozzáférés 29; míg az etnikai különbségek és a vallási viták csak 28-28 esetben 

okoztak államon belüli erőszakos konfrontációt (Mubika & Bukaliya, 2015: 83). 

Ahmet Davutoğlu bevezetőben már idézett Stratégiai Mélység című könyvében más – 

bár lényegében hasonló – magyarázatot ad a konfliktusok kialakulására. A nemzetközi 

tanulmányok, a geopolitika, valamint a határkutatások eredményeit összegezve arra a 

következtetésre jutott, hogy konfliktusok azokon a területeken alakulnak ki, ahol a 

geopolitikai és geokulturális határvonalak nem esnek egybe a jogi határvonalakkal 

(Davutoğlu, 2016: 35). Ezekben az esetekben a hatalmi központok által kialakított stratégiai 

kiterjedésre vonatkozó elképzelések ütköznek, az ütközőterületen pedig geopolitikai 
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konfliktusövezet [shatterbelt] alakul ki. Ebben az övezetben a kialakuló konfliktus ölthet 

gazdasági, etnikai, vallási stb. formát, a konfrontáció lényegi eleme azonban nem ez, hanem 

hogy az egyes társadalmak eltérő elképzelésekkel és geostratégiai víziókkal rendelkeznek, 

ami érdekütközést eredményez (Uo.).   

Egy fegyveres konfrontáció tényleges gyökerei [root causes] tehát a válságkezelés 

egyik legfontosabb problémáját jelentik, hiszen az ellentét hosszú távon csak ezek 

megszüntetésével oldható fel (Cheng-Hopkins, 2010: 5). A konfliktus- és békekutatás 

ugyanakkor nem elégedett meg a konkrét kiindulópontok összegyűjtésével, a fegyveres 

konfliktusok kirobbanásának belső – vagy univerzális – dinamikájára is magyarázatokat 

keresett. Ahogy a diszciplína egyéb területein, ezen a téren is a norvég Johan Galtung 

játszotta az úttörő szerepet.28 Galtung 1960-as évek végén megalkotott konfliktuselmélete 

szerint egy konfrontáció kialakulásában három tényező játszik katalizátori szerepet: a 

konfliktusban résztvevők hozzáállása [attitude – A]; viselkedése [behavior – B]; és a 

szándékaik közötti ellentmondások [contradictions – C] (Galtung, 1969; Galtung 1992: 70-

73). 

9. ábra: Egy konfliktus kialakulását befolyásoló tényezők - Galtung 

 
Forrás: Saját szerkesztés, Stalenoi, 2014: 33 alapján. 

Galtung érvelése szerint minden konfliktus egyik legfontosabb velejárója az érintett 

felek céljai közötti vélt vagy valós ellentmondás (C), azaz szándékaik 

összeegyeztethetetlensége. Szimmetrikus konfliktusokban29 a célok összeférhetetlensége 

az eltérő és ütköző érdekekből adódik, míg aszimmetrikus konfliktusban30 ezek mellett az 

érintettek közötti kapcsolat minősége is befolyásolja az ellentéteket. A háromszög másik 

fontos eleme a hozzáállás (A), ami a felek egymásról és magukról kialakított megítélését 

és sztereotípiát reprezentálja. Ez a megítélés lehet egyaránt pozitív és negatív, fegyveres 

konfrontáció esetében természetesen hangsúlyosan negatív. A konfliktus ebbe az 

alkotóelemébe tartoznak a felekben kialakuló érzelmi, kognitív, konatív (vágy, akarat) 

                                                           
28 Ehelyütt nem említve a korábbiakban már tárgyalt például marxista elődöket. 
29 Ahol a résztvevő felek erőforrásai és lehetőségei közel azonosak. Például nagyhatalmi konfrontáció 

esetében. 
30 Ahol a résztevő felek erőforrásai és lehetőségei nem azonosak, az egyiknek számottevően nagyobb, mint 

ellenfelének. Például etnikai – kisebbség vs. többség – konfliktusokban.  
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tényezők. A viselkedés (B) ezzel szemben a másik fél irányába megnyilvánuló tényleges 

vagy sugallt reakciót jelenti, amely lehet kooperatív, békülékeny, kényszeres, fenyegető, 

támadó stb. Egy fegyveres konfrontáció ezek alapján akkor valósul meg, ha A, B, és C 

esetében is a konfliktust elősegítő komponens (pl. ütköző érdekek+gyűlölet+ támadó 

magatartás) válik hangsúlyossá (Galtung, 1996: 70-73; Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 

2011: 10-11; Stalenoi, 2014: 33-35).  

Galtung konfliktusanalízise ennél a pontnál kapcsolódott a béke fogalmának korábban 

részletezett problémáihoz, valamint a negatív és a pozitív béke tartalmi különbségeihez. 

Véleménye szerint ugyanis egy konfliktus nem feltétlenül manifesztálódhat csak fizikai, 

azaz közvetlen erőszakban, ennek hiánya ugyanis csupán negatív békét jelenthet, tényleges 

relatív vagy pozitív békét nem. Galtung a probléma áthidalására bevezette a strukturális és 

kulturális erőszak fogalmát, amely véleménye szerint a közvetlen erőszakkal közösen 

leképezi az összes állami és nemzetközi térben – és nem mellékesen emberi viszonyokban 

– megvalósulható konfliktusok háromszögét (Galtung, 1969; Galtung, 1990; Confortini, 

2006: 336-340).   

10. ábra: A belföldi és nemzetközi térben megjelenő erőszak fajtái 
 

 

 

 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés, Stalenoi, 2014: 38 alapján. 

A 10. ábrán felvázolt háromszög felső részén elhelyezkedő közvetlen erőszak a 

tényleges fizikai bántalmazást takarja, amely fegyveres konfrontáció során természetesen 

a megsemmisítésére is vonatkozhat. A strukturális erőszak ezzel szemben elvontabb 

fogalom és olyan folyamatok tartoznak értelmezésébe, mint az elnyomás, szegénység, 

gazdasági kizsákmányolás, szociális igazságtalanság vagy a környezetszennyezés. Ebben 

az esetben az erőszak közvetetten manifesztálódik, például azáltal, hogy a gazdasági 

kizsákmányolásból adódó szegénység révén az attól szenvedők átlagos élettartama 

alacsonyabb a jóléti államokban tapasztalhatónál. A háromszög harmadik elemeként 

megjelenő kulturális erőszak olyan verbális és nonverbális folyamatok összességét jelenti, 

amely a közvetlen vagy strukturális erőszak létezésének, hatásainak, következményeinek 

(stb.) elhallgatására vagy megindoklására irányul (Galtung, 1990; Galtung, 1996; Ho, 

Az erőszak láthatatlan formái 

 

Az erőszak látható formái 
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2007: 1-15).  

Galtung érvelésében az erőszak három formája együtt és külön-külön is megvalósulhat 

egy konfliktusban. Véleménye szerint világunkban a strukturális erőszak állandóan 

jelenlévő jelenség, mértéke azonban az egyes területeken és országokban változó. A 

közvetlen erőszak kialakulása nagyban függ a strukturális erőszak mértékétől, ahol magas, 

ott a fizikai erőszak rendkívül gyorsan és kontrollálhatatlanul is kifejlődhet, ahol alacsony, 

ott a konfliktus társadalmi vagy politikai szinteken megmarad és kompromisszumokkal 

kontrolált. A fegyveres konfliktus kialakulása tehát nagyban függ a strukturális erőszak 

mértékétől, amely mérték hatással van az érintett felek hozzáállására, viselkedésére és 

természetesen a szándékaik közötti ellentmondások feloldhatatlanságára (Ramsbotham, 

Woodhouse, & Miall, 2011: 11). Ahogy korábban már említettem, egy konfliktus 

kialakulásának legalapvetőbb tényezőit – legyenek azok etnikai vagy gazdasági 

problémákból adódó ellentétek – a konfliktus gyökerének [root causes] nevezett sajátos 

kiindulóokok szolgáltatják (Stewart, 1998; Krishna, 2010; Højbjerg, 2009). A gyakorlati 

válságkezelés következő pontban kifejtett szakaszai közül ezeket a gyökereket a békeépítés 

kísérli meg feloldani, ennél fogva annak létjogosultsága következik a konfliktus kezdeti 

fázisából, azaz a kialakulás jellemzőiből.  

6.2. A fegyveres konfliktus folyamatának modelljei 

Az előző pontban összefoglalt okok segíthetnek ugyan egy konfliktus kiinduló okainak a 

feltárásában és ideális esetben megszüntetésében, a béke kialakítására vonatkozó új, 

gyakorlati műveletek tényleges megjelenését azonban csak részben magyarázzák. A 

gyakorlati válságkezelés szofisztikálásának igénye ezzel szemben egyenesen következik 

abból a felismerésből, hogy a fegyveres konfrontáció lefolyása egy folyamat, amely minden 

esetben szakaszos jellegű (Lyamouri-Bajja, Nadine, Genneby, Markosyan, & Ohana, 2012: 

47). Teljes kifejlődés és ideális lezárulás esetén van kezdeti, eszkalációs, de-eszkalációs és 

rendeződési fázisa, amelyeket egy hatékony válságkezelési mechanizmus természetesen 

kénytelen lekövetni és mesterségesen ösztönözni (Kriesberg & Dayton, 2012: 143-213). A 

konfliktus folyamatának elnevezései és szakaszai ugyan a szakirodalomban gyakran 

változnak, lényegük azonban hasonló jellegű: a konfliktusfázisokat időben egymást követő 

és egymásra épülő komponenseknek tekintik, amelyek két végpontja a 

stabil/fenntartható/tartósbéke, csúcspontja pedig a háború. Kriesberg véleménye szerint 

egy teljes konfliktusciklus folyamatának a következők az állomásai: az alapul szolgáló 

feltételek megjelenése; a konfrontáció kialakulása; az eszkaláció; a de-eszkaláció; az 
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ellenségeskedés befejeződése; valamint a posztkonfliktusos időszak (Kriesberg, 2010: 400-

402). Ahogy korábban láttuk az alapul szolgáló konfliktus és a konfrontációk 

kibontakozását elősegítő tényezők sokfélék lehetnek. Ide tartoznak a belső és külső 

gazdasági, politikai, kulturális, vallási, etnikai stb. (érdek)ellentétek, a résztvevők 

egymáshoz való hozzáállása és viselkedése, valamint a konfliktus eszkalációját elősegítő 

strukturális és kulturális erőszak. Kriesberg szerint a konfliktus eszkalációjának két 

lehetséges dimenziója létezik: a konfrontáció terjedhet egyrészt kiterjedésében, másrészt 

intenzitásában. Egy fegyveres konfliktus esetében előbbi a közvetlen erőszak területi 

terjeszkedését, utóbbi a fizikai agresszió mértékének növekedését jelzi, amelyek együtt és 

külön-külön jellemzőek lehetnek (Uo., 401). Az eszkalációból a de-eszkalációba való 

átmenet akkor veszi kezdetét, ha a konfrontációban résztvevő felek egyikének vagy 

mindegyikének hozzáállásában vagy viselkedésében közvetlen vagy strukturális erőszakot 

csökkentő változások állnak be. Ezek a változások sokrétűek lehetnek (katonai vereségek, 

politikai válság, gazdasági kimerülés, harmadik fél közbelépése) a(z időszakos vagy 

végleges) de-eszkaláció azonban akkor következik be, ha az erőszak kiterjedése és 

intenzitása a korábbi maximumhoz képest csökken (Uo.). Az ellenségeskedés befejeződése 

a tartós de-eszkalációt előidéző tényezők eredménye, amelyet tárgyalás és az eredeti 

célkitűzések mérséklése kísérhet. Ahogy a konfliktus maga, úgy a posztkonfliktusos 

időszak is szakaszos folyamat, amelyben nemcsak a béke helyreállítására van lehetőség, de 

a fegyveres konfrontáció kiújulására is (Uo., 402).  

Rosalia Rodriguez-Garcia szintén egymásból következő konfliktusfolyamattal számol. 

Ahogy a 11. ábrából kiderül, a stabil békéből a közelgő válságba való átmenet lehetőségét 

a konfliktus tényének megjelenése manifesztálja; a válság az erőszak kitörésével és 

terjedésével (politikai, társadalmi, gazdasági stb.) káosszá alakulhat, amely végső soron 

háborúhoz vezethet. A posztválság időszaka minden fegyveres konfliktus esetében 

szükségszerűség, hiszen a felek előbb-utóbb a természetszerűleg átlépnek a de-eszkalációs 

szakaszba, amelyből ideális esetben ismét kialakítható a stabil béke (Rodrigez-Garcia, 

2001: 21-23). 
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11. ábra: A fegyveres konfliktus szakaszai I. (Rodriguez-Garcia megközelítése) 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Rodrigez-Garcia, 2001: 22 alapján. 

Ramsbotham et al. összegezve a konfliktus- és békekutatás mainstream elméleteit 

(Galtung, Fischer, Keashly, Glasl) arra következtetésre jutott, hogy a konfliktusfolyamat 

egy olyan görbét ír le, amelynek a kezdő és végpontja a (stabil) béke, az amplitúdó 

csúcsértéke pedig a háború kiterjedésének és intenzitásának a maximuma. 

12. ábra: A fegyveres konfliktus szakaszai II. (Ramsbotham, Woodhouse és Miall 

megközelítése) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 2011: 13 alapján. 

A 12. ábrán felvázolt állapotokhoz képest a valóságban megjelenő konfliktusfolyamatok 

természetesen korántsem ennyire szabályosak (Swanström & Weissmann, 2005: 9-18), a 

benne megjelenő állomások azonban a legtöbbször azonosak. Az ellentétek jelenléte 

minden (helyi, állami, globális) társadalmi struktúra természetes velejárói, amelyek a 

szándékok különbözőségeinek kifejlődését is maguk után vonják. A szándékok közötti 

ellentmondás kompromisszum esetén látens maradhat, ennek hiányában azonban 

polarizációhoz vezethet, és az erőszakos konfliktus kialakulását meghatározó – korábban 

tárgyalt – háromszögek elemeinek negatív irányú változásai révén erőszakba vagy 

háborúba torkolhat. A de-eszkaláció fázisának egyik legmarkánsabb választóvonala a 
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tűzszünet, amelynek tartós fennmaradása ideális esetben elősegítheti a megegyezés, a 

normalizáció és a megbékélés lehetőségét (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011: 12-

13).  

13. ábra: A fegyveres konfliktus szakaszai III. (Lund megközelítése) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forrás: Saját szerkesztés, Lund, 1996: 38 alapján. 

A konfliktusfolyamat összefoglalásának talán legérzékletesebb leírását Micheal Lund 

13. ábrán bemutatott diagrammja adja. Lund az 1990-es évek amerikai beavatkozásainak 

magyarázataként a konfliktusprevenció szükségességére hívta fel a figyelmet, ennek 

kapcsán pedig összefoglalta a konfliktusfolyamatról kialakított elképzeléseit is. 

Koncepciójában nemcsak a korábban már bemutatott konfliktusszakaszok érhetők tetten, 

de Kenneth Boulding előző részben tárgyalt stabil háborútól a stabil békéig terjedő 

elképzelése is. Lund ettől kissé eltérve bevezeti a tartósbéke fogalmát, egyúttal Boulding 

instabil háború elnevezését válságra cseréli.  A tartósbéke nála is a pozitív kezdő és 

végpontot jelenti, véleménye szerint azonban a növekvő ellentétek, majd feszültségek 

hatására ez az állapot stabil békévé formálódik, amelyben a béke stabilitása a 

konfliktusprevenció sikerességétől függ. A válság Lund olvasatában még nem feltétlenül 

jelent fegyveres erőszakot, annak megléte azonban csak eszkaláció (térbeli és/vagy 

intenzitásbeli növekedés) következtében fordulhat át nyílt háborúvá. Ebben az olvasatban 

is rendkívül fontos a fegyvernyugvás, a rendezés ugyanis csak ezt követően veheti kezdetét 

(Lund, 1996: 37-39). 

Részben Lund véleményéből indul ki a hadtudomány véleményeit összegző Resperger 

István is. A katonai megközelítésnek köszönhetően osztályozása az előzőeknél jóval 
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gyakorlatiasabb, egyúttal figyelembe veszi a hadászati beavatkozás lehetőségeit és 

módozatait is. A korábban taglalt szerzőkhöz hasonlóan Resperger is békeállapotot; 

válsághelyzetet; fegyveres konfliktust és stabilizációt különböztet meg (14. ábra), a 

békeállapot esetében azonban különbséget tesz a konfliktus előtti (Béke-1) és a konfliktus 

utáni (Béke-2) körülmények között (Resperger, 2016: 113-114; 117). Véleménye szerint a 

konfliktus kezdeti időszakában a kölcsönös bizalom és az egyetértés (Béke-1) helyét 

valamilyen érdek- vagy értékellentét veszi át, amely a válság kibontakozásának 

időszakában – az ösztönzők és szankciók működésképtelensége révén – válságfolyamattá 

fejlődik (Uo., 115-116). Ez a válságfolyamat a további eszkalálódás és a 

konfliktuscsökkentés kudarca folytán eléri a tetőpontot, amely kritikus állapot azonban nem 

feltétlenül jelent fegyveres konfrontációt vagy háborút, annak lehetőségét azonban igen 

(Uo., 116-117). A válság tetőfoka után a befejeződési időszak következik, amely során a 

válságkezelési stratégia hatékony alkalmazása révén – ideális esetben – a konfliktus 

stabilizálódik, majd ismét békeállapottá (Béke-2) szelídül (Uo., 117). A hadtudomány 

elvárásainak megfelelően Resperger a fázisok kialakulásának és lezajlásának időtartamára 

is kitér, véleménye szerint – a válság intenzitásától, az alkalmazott fegyverek típusától, az 

áldozatok számától, valamint a válságkezelési stratégia szemléletmódjától függően – a 

békeállapotba történő visszatérés a válság felfutási időszakának akár három-négyszerese is 

lehet (Uo., 117).  

14. ábra: A fegyveres konfliktus szakaszai IV. (Resperger megközelítése)  

Forrás: Saját szerkesztés, Resperger, 2016: 120, 2. ábrája alapján. 
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6.3. A nemzetközi válságkezelés modelljei  

Az előzőekben láthattuk, hogy a különböző elnevezések és fázisok ellenére többé-kevésbé 

konszenzus alakult ki a konfliktusfolyamat egyes szakaszainak azonosításában. Ezek a 

szakaszok a disszertáció témája szempontjából azért jelentősek, mert az elméleti és 

gyakorlati válságkezelés a fentebb felvázolt fázisok kihívásainak megfelelően alakította ki 

konfliktusredukáló koncepcióit. Ezek közül a koncepciók közül néhány természetesen 

egyenesen következik a nemzetközi viszonyok történeti fejlődéséből, néhány a 

(világ)háborúk tanulságaiból, az újabb eszközök pedig az ENSZ gyakorlat és az elméleti 

kutatások fejlődéséből (8. táblázat).  

8. táblázat: Válságkezelő eszközök kialakulásának kronologikus sorrendje (Alger) 
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Forrás: Alger, 2014: 6. 

A konfliktusszakaszok felismerése és az arra adható válságkezelési technikák fejlődése 

között tehát szoros összefüggés van. A kapcsolat a válságkezelési modellek esetében 
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figyelhető meg legkönnyebben, hiszen ezekben a szakértők az adott konfliktuszakaszokban 

megjelenő kihívásokra probáltak meg megfelelő konfliktuscsökkentő technikákat találni. 

A konfliktusfázisok azonosítása kapcsán korábban már idézett szerzők közül Ramsbotham 

et al. ezeket az összefüggéseket az ún. homokóra-modellben próbálta meg illusztrálni. 

15. ábra: A nemzetközi válságkezelés fázisai I. (Ramsbotham, Woodhouse és Miall 
megközelítése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 2011: 14 alapján. 

A szerzők a 15. ábrán szereplő konfliktusszakaszokat jól megfigyelhetően három 

válságkezelési alegységgel és öt részegységgel kapcsolták össze. Véleményük szerint a 

konfliktustranszformáció a konfrontáció kialakulásának és végleges lezárulásának 

időszakában próbálja meg a kialakult helyzetet kezelni, elsősorban strukturális és kulturális 

békeépítéssel. Előbbi főként az állami intézményrendszer felépítéséhez szükséges 

tevékenységet, utóbbi pedig a megbékéléshez nélkülözhetetlen társadalmi párbeszédet 

takarja, tehát ezek a pozitív béke kialakítására vonatkozó tevékenységek. Az ábrán második 

elemként megjelenő konfliktusrendezés a klasszikus válságkezelés eszközeit reprezentálja, 

a harci tevékenységet beszüntető béketeremtést és a negatív békét megőrző békefenntartást. 

Míg előbbiek többsége a kiterjedt és intenzív erőszak előtti és utáni fázisban próbálnak meg 

békéltető tevékenységet végezni, addig a konfliktuslimitálás minden olyan lehetséges 

aktivitást (diplomácia, szankciók, fenyegetés stb.) magába foglal, ami a háború további 

eszkalációját megállíthatja (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011: 14-15).  

Míg a 15. ábrán megjelenő válságkezelési folyamatok a homokóra pergésének 

irányával illusztrálják a konfrontáció egyes szakaszainak lehetséges rendeződését, addig 
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Lund korábban már bemutatott (13. ábra) diagrammjának kiegészítésével próbálja 

bemutatni a konfliktusszakaszok és kezelési technikáik közötti összefüggéseket. 

16. ábra: A nemzetközi válságkezelés fázisai II. (Lund megközelítése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Lund, 1996: 38 alapján. 

Lund 16. ábrán felvázolt elképzelése szerint a fegyveres konfliktusok eszkalációja és de-

eszkalációja során alapvetően hat válságkezelő tevékenység alkalmazására van lehetőség. 

(Nem számítva békeidőben használatos diplomáciai és politikai tevékenységet, amelyek 

természetszerűleg a kialakuló véleménykülönbségek megoldásaként funkcionálnak.) Ezek 

közül a konfliktusprevenció az instabil béke és a konfrontáció meglétének időszakában 

diplomáciai eszközökkel próbálja rendezni a felmerülő nézeteltéréseket. A 

válságmenedzsment az erőszakkal történő fenyegetés és az erőszak limitált megjelenésekor 

alkalmaz különféle konfliktuscsökkentő intézkedéseket, s célja elsősorban az eszkaláció 

felfüggesztése. A konfliktusmenedzsment egy kifejlett háborús tevékenység limitálására 

szolgál, amelynek meghiúsulása esetén a konfliktuscsökkentés akár békekikényszerítéssel 

is elérheti a tűzszünet kieszközlését. A negatív béke és a konfliktusbeszüntetés záloga 

ehelyütt is a békefenntartás, míg az ellentét végső megoldását a békeépítés teszi (teheti) 

lehetővé (Lund, 1996: 37-39; Wohlfeld, 2010: 25; Woocher, 2009: 3). 

Bár Resperger István 17. ábrán felvázolt hadtudományi álláspontja elsősorban 

konfliktusciklusokra adható katonai válaszokat kívánja összefoglalni, mégis jól láthatón 

egyrészt megemlít civil feladatokat is, másrészt egyértelműen vázolja a kihívásokra adható 

konfliktusredukáló tényezőket. Véleménye szerint a válsághelyzet kialakulásakor a 

válságkezelés feladata, hogy preventív diplomácia, humanitárius műveletek, valamint 
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erőszakprevenciós intézkedések (evakuáció, migrációs problémák kezelése) segítségével 

csökkentse az eszkaláció lehetőségét. Ennek sikertelensége esetén diplomáciai, gazdasági, 

katonai és bűnüldözési műveletekkel – eszközöket alkalmaz a fegyveres konfliktus, háború 

vagy annak lehetőségének megakadályozására, amelyek kapcsán többek között embargót, 

blokádot, békekikényszerítést és egyéb béketeremtő mechanizmusokat használhat. 

Utóbbiak sikerességének esetén a békefenntartás, a békeépítés és az egyéb műveletek 

feladata a stabilizáció, amely az államépítés intézményi rehabilitációja révén alakul át 

ismételten békeidőszakká (Resperger, 2016: 120). Jól látható tehát, hogy – a bevezetőben 

elmondottakat alátámasztva – Resperger is különbséget tesz békeépítés és államépítés 

között, annak ellenére, hogy annak határai élesen nem különíthetők el, sőt sokszor 

egybeesnek.       

17. ábra: A nemzetközi válságkezelés fázisai III. (Resperger megközelítése) 

Forrás: Saját szerkesztés, Resperger, 2016: 120, 2. ábrája alapján. 

Resperger, Ramsbotham és szerzőtársai, valamint Lund megközelítéséből jól kitűnik, 

hogy az egyes válságkezelő tevékenységeknek a konfliktus adott fázisában felmerülő 

problémák szolgáltatnak létjogosultságot, – annak ellenére, hogy az egyes elemek eredeti 
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kulturális békeépítésig terjedhet. A békeépítés szükségszerűsége tehát következik a 

konfliktusfolyamatra adható válaszokból, kérdés azonban, hogy ennek realizálása milyen 

elméleti és gyakorlati folyamatok eredményeként alakult ki. 

6.4. A konfliktuskutatás békeépítésre vonatkozó következtetései és a koncepció gyakorlati 

térnyerése 

Az előbbiekben felvázoltam a fegyveres konfliktusok kialakulására, fázisaira, valamint a 

kezelésük lehetőségeire vonatkozó – fontosabb – elméleti koncepciókat. Ezek jól láthatóan 

egy irányba mutattak: a fegyveres konfliktusok újratermelődése vagy hosszú távú 

megoldása érdekében az erőszak lezárulása utáni időszakban is szükséges a konfliktusokat 

mesterséges módon redukálni. Erre a következtetésre a korábbiakban felvázolt elméleti 

kutatások három előzőekben kifejtett ok figyelembevétele révén jutottak: 

A. A konfliktusok kialakulásának analízise során kiderült, hogy az ellentétek eredeti 

okainak megszüntetése vagy feloldása a megbékélés egyik legfontosabb záloga.  

B. A konfliktusfázisok azonosítása révén bebizonyosodott, hogy a fegyveres 

konfrontációkat nem elég pusztán a legveszélyesebbnek ítélt fázisokban kezelni, az 

erőszak megjelenése előtt és a negatív béke kieszközlése után is szükséges a 

megbékélést elősegíteni.  

C. A válságkezelés elméleti modellezése után egyértelművé vált, hogy a felvetett 

problémák orvoslására konkrét technikák állnak rendelkezésre, amelyeket azonban 

az ENSZ eszköztára 1990 előtt nem, vagy csak részben használt ki. 

Az A és a B pont problémáira tehát a C pont adhatott érdemi választ, a válságkezelés 

modelljei ugyanis az A pontban említett kihívásokra – azaz a konfliktus gyökereinek 

feloldására – a békeépítést, míg a B pontra – tehát a pre- és posztkonfliktus időszakának 

kezelésére – a konfliktusprevenciót és ismételten békeépítést javasolták. Utóbbi választás 

a válságkezelés mai modelljeinek ismeretében egyértelmű döntésnek tűnhet, a klasszikus 

békefenntartás és a hidegháború időszakában azonban korántsem volt az (Szabó, 2009: 41), 

a békeépítés szerepének, feladatainak és egyáltalán jelentőségének a felismerése csak több 

évtized alatt történt meg. Charles T. Call ennek a folyamatnak négy periódusát különbözteti 

meg: a többdimenziós békefenntartás (1990-es évek); az államépítés (1999-2005); az ENSZ 

Békeépítő Struktúrájának kidolgozása utáni (2005-2010); valamint a nemzeti részvétel 

növekedésének a fázisait (2010-) (Call, 2015: 1). Ezeket a továbbiakban érdemes 

közelebbről is megvizsgálni. 
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6.4.1. A többdimenziós békefenntartás időszaka és békeépítés gyakorlati koncepciójának 

megjelenése 

Utóbbi korszakolásból kitűnhet, hogy a békeépítés az elméleti eredmények mellett 

elsősorban az ENSZ válságkezelési gyakorlatának átalakulása miatt vált széleskörűen 

elfogadott konfliktusrendezési technikává. A létjogosultság elismerésének folyamata jól 

láthatóan az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején vette kezdetét, amikor a 

gyakorlati kudarcok okán egyre markánsabb igénnyé kezdett válni a Dag Hammarskjöld 

ENSZ-főtitkár által – szuezi válság után – megfogalmazott tradicionális békefenntartási 

megközelítés felülvizsgálata (Hatto, 2013: 507). Ennek oka már a korábbiakban kiemelésre 

került: az új típusú konfliktusokban a civilek is célponttá váltak, ebből következően az 

elitalapú béketárgyalások, valamint a harcoló feleket szétválasztó és pusztán ellenőrzési 

feladatot ellátó békefenntartói műveletek konfliktuscsökkentő hatásai már nem bizonyultak 

elegendőnek (Schütte, 2015: 107-144). Az átalakuló és megsokszorozódó feladatokat 

mutatja, hogy míg a hidegháború teljes időszaka alatt az ENSZ összesen 13 békefenntartó 

misszió létesített, addig 1988 és 1992 között már 20-at (Szabó, 2009: 48). Az új kihívásokra 

a második generációs békefenntartás, a konfliktusprevenció, valamint a humanitárius 

intervenció eszköztára próbált válaszokat találni – a legtöbbször sikertelenül. 

Sikertelenségük oka persze nem feltétlenül a békeépítés mai technikájának hiányából 

fakadt, sokkal inkább a missziók mandátumának korlátoltságából (Fréchette, 2012: 6). Az 

1990-es évek elejének béketeremtő kudarcai ugyanakkor katalizátori szerepet játszottak és 

felerősítették az igényt a fegyveres konfrontáció utáni időszakra fókuszáló komplex 

válságkezelési technikák kidolgozására.  

Az elméleti irányból érkező javaslatokat és a gyakorlati kudarcokból következő 

szükségszerűségeket az ENSZ 1992-ben ismerte (f)el. A Biztonsági Tanács kérésére 

Boutros Boutros-Ghali ebben az évben állította össze a megváltozott körülményekhez már 

igazodó válságkezelési programját, amely a világszervezet történetében először tért ki a 

békeépítés koncepciójára. A Békeprogram [Agenda for Peace] elnevezésű dokumentum 

szerint a konfliktusok megelőzésének, megoldásának és a béke megőrzésének alapvetően 

négy formája létezik: a konfliktusprevenció, amely a fegyveres konfrontáció előtti 

állapotban próbálja rendezni a nézeteltéréseket; a béketeremtés, ami az erőszak 

beszüntetésére fókuszál; a békefenntartás, amelynek feladata a negatív béke megtartása; 

valamint a békeépítés, amelynek célja a pozitív béke alapvető feltételeinek megteremtése 

(Boutros-Ghali, 1992).  
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18. ábra: Boutros Boutros-Ghali Békeprogramjában megjelenő válságkezelési fázisok és a 
tevékenységek összefüggései 
 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 2011: 26 alapján. 

Az 1992-es dokumentum hatására a békeépítés annak ellenére vált a konfliktus- és 

békekutatás egyik legtöbbet tárgyalt témájává, hogy a Békeprogram tulajdonképpen csak 

öt rövid bekezdést szentelt a koncepció kifejtésének (Ryan, 2013: 27). A programban a 

békeépítés egyértelműen a többdimenziós békefenntartó műveletek részeként és 

kiegészítéseként jelenik meg, amelynek célkitűzései tartalmazhatják „a korábban 

háborúzó felek lefegyverzését, a rend helyreállítását, a fegyverek őrzését és lehetséges 

megsemmisítését, a menekültek hazatelepítését, a biztonsági állomány tanácsadói és 

felkészítési támogatását, választások ellenőrzését, az emberi jogok védelmére irányuló 

erőfeszítések elősegítését, a politikai részvétel formális és nem formális folyamatainak 

támogatását” (Boutros-Ghali, 1992: 16). A békeépítés célja tehát ekkor az erőszak 

kiújulásának megakadályozása és a megbékélés kialakításának menedzselése volt, az 

idézetből azonban kitűnik, hogy az 1992-es koncepció ezek közül elsősorban az előbbire 

fókuszált. Bár a főtitkár „az emberek közötti bizalom és jólét érzetének” kialakításáról is 

beszél, az ennek megteremtéséhez szükséges eszközöket nem részletezi, pusztán a 

„szabadabb utazás, kulturális cserék, kölcsönösen előnyös ifjúsági és oktatási programok” 

alkalmazásának előnyeit és a „szaktanácsadás[ban]” rejlő lehetőségeket említi meg (Uo., 

16-17). Boutros-Ghali dokumentuma tehát elsősorban még a békefenntartás eszközeként 

tekintett a békeépítésre, amelynek célja így a negatív béke fenntartásának elősegítése volt. 

A koncepció ugyanakkor ennek a folyamatnak a részeként a pozitív béke egyes elemeinek 

a kialakulását is megkísérelte elősegíteni, végső célja pedig – nem leplezett módon – a 

demokratikus politikai, gazdasági és társadalmi struktúra kialakítása volt. Ennél fogva az 

amerikai „demokráciaexport”, valamint a demokratikus béke elméletének hatásait nem 

nehéz kiolvasni a Békeprogramból, hiszen Boutros-Ghali szerint „nyilvánvaló a kapcsolat 
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a demokratikus gyakorlat – mint a törvényesség és a döntéshozatal nyilvánossága – 

valamint az igazi béke és biztonság megvalósítása között minden új és stabil politikai 

rendben” (Uo., 17). 

19. ábra: A többdimenziós ENSZ békefenntartó műveletek főbb feladatai 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Szabó, 2009: 47 alapján. 

A békeépítés gyakorlati koncepciójának részletezésére és kiegészítésére Boutros-Ghali 

1995-ben ismételten kísérletet tett. A Békeprogram kiegészítéseként [Supplement to an 

Agenda for Peace] elhíresült dokumentum egyrészt tágítja és részletezi a békeépítés 

fogalmi és gyakorlati kereteit, másrészt a boszniai, szomáliai és ruandai missziók 

problémáit látva lehetőségének korlátait is felismeri (Ryan, 2013: 29). A fogalmi keretek 

tágításaként Boutros-Ghali elfogadta Galtung korábbi állítását, mely szerint a 

békeépítésnek nemcsak a fegyveres konfliktus utáni állapotban [post-conflict], de az az 

előtti időszakban [pre-conflict] is fontos szerepe lehet (Boutros-Ghali, 1995: 47. pont). 

Bármely esetről is legyen szó, a főtitkár véleménye szerint az ENSZ által végrehajtott 

békeépítési tevékenységeket két lehetséges szituációban lehet alkalmazni: egyrészt, ahol a 

konfliktus erőszakos fázisa a politikai elit megállapodása révén már végétért, de ennek 

megőrzése továbbra is békefenntartókon múlik; másrészt, ahol a biztonsági helyzet 

lehetővé teszi a konfrontáció kialakulásának prevencióját vagy a megbékélés elősegítését, 

de ENSZ békefenntartó misszió nem működik az adott országban. Mindkét esetben a „béke 

intézményesítése a békeépítés feladata” (Uo., 49. pont; Cheng-Hopkins, 2010: 46).  Ezt a 

világszervezet különböző fejlesztési, gazdasági, szociális, humanitárius és emberjogi 

programjai, pénzügyi alapjai, ügynökségei, valamint hivatalai közösen és együttműködve 

végzik, amelyet a főtitkár adott békeépítési misszióra vonatkozó főképviselője koordinál és 

ellenőriz (Uo., 53. pont). A főtitkár véleménye szerint a békeépítés feladata a 

demilitarizáció; a kézifegyverek begyűjtése; a rendőrség és bíráskodási rendszer 
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fejlesztése; az emberi jogok ellenőrzése; az intézményi reform ösztönzése; a választási 

reform támogatása; valamint a társadalmi és gazdasági fejlődés elősegítése (Woodhouse, 

2008: 142). A Békeprogram kiegészítése tehát már jól megfigyelhetően távolodik a 

békefenntartás klasszikus technikáitól, a békeépítés feladait pedig pozitív irányba tágítja. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a főtitkár véleménye szerint az 1990-es évek elejének 

kudarcai azt is bebizonyították, hogy a békeépítő tevékenységet nem érdemes komplikálttá 

tenni és nagy kiterjedésű missziókká alakítani. A főtitkár szerint azért, mert egyrészt a 

donorországok financiális támogatása nem teszi lehetővé nagyszabású missziók 

létrehozását; másrészt, mert a békeépítés sikere az időzítésen, valamint a körülményekhez 

való alkalmazkodáson múlik (Ryan, 2013: 29).  

6.4.2. Békeépítés, mint államépítés 

A békeépítés szerepének kérdése Kofi Annan főtitkárrá választása után sem került le a 

napirendről. Az új főtitkár 1997-ben fogalmazta meg véleményét a koncepcióval 

kapcsolatban, amely szerint a békeépítés eddigi fókuszát a nemzeti intézmények 

kialakításával és erősítésével; választási megfigyeléssel; az emberi jogok promotálásával; 

reintegrációs és rehabilitációs programok szervezésével; valamint a fejlődéshez szükséges 

kondíciók kialakításának megsegítésével kell kiegészíteni (Woodhouse, 2008: 142). Annan 

elképzeléseinek új lökést a 2000-ben elkészített ún. Brahimi-jelentés adott. A 2000-ben 

elkészült dokumentum a főtitkár hatáskörébe tartozó a békeműveletek felülvizsgálata okán 

részletesen elemezte a békeépítés akkori helyzetét és lehetőségeit is, ennek kapcsán pedig 

rámutatott, hogy annak feladata olyan technikák alkalmazása, amelyek túllépnek a negatív 

béke szűklátókörű koncepcióján, és amelyek lehetővé teszik a pozitív béke alapjainak ujjá- 

vagy felépítését (Cheng-Hopkins, 2010: 46). Brahimi egyetértett azokkal a véleményekkel, 

melyek szerint az ENSZ-nek jóval markánsabb békeépítő struktúrát kellene kialakítania 

(Brahimi, 2000: 44. bekezdés), sőt, javaslata szerint a béke építését a közösség nemzetközi 

aktivitásának egyik legfontosabb tevékenységévé kellene alakítani (Ryan, 2013: 30). Ennek 

megfelelően az algériai diplomata egy állandó és természetesen ENSZ kötelékbe tartozó, 

annak részét képező szervezeti egység létrehozását javasolta, amelynek feladata a 

békeépítő tevékenységek legszélesebbkörű menedzselése, irányítása, monitorizálása és 

elemzése lenne (Brahimi, 2000: 47. bekezdés).  

A jelentés tehát egyértelműen a békeépítés erősítése mellett érvelt. Murthy véleménye 

szerint ez nem is volt meglepő annak tükrében, hogy a beszámoló eredményei szerint a 

világszervezet békével kapcsolatos megbízatásai közül legalább 50% sikertelenül ért véget 
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(Murthy, 2007: 47). Dan Smith szerint a sikertelenség oka az volt, hogy a 2000-es évek 

elején a világszervezet békeépítő struktúrája még mindig komoly „stratégiai deficittel”, 

koordinációs válsággal, valamint motivációs problémákkal küzdött (Smith, 2004).  

A problémák azonban legtöbbször politikai okokra voltak visszavezethetők. A 

békeépítés körvonalai a koszovói és kelet-timori konfliktusok, valamint az USA 

afganisztáni és iraki beavatkozása körüli légkörben regionális és geopolitikai színezetet 

kaptak, emiatt pedig államközpontúvá váltak (Call, 2015: 2). A gyakorlati és „mainstream” 

békeépítés ekkor az amerikai demokráciaexport; a demokratikus béke elmélete; valamint a 

szakadár tevékenységnek is minősíthető államalkotási törekvések igényei miatt a 

bevezetőben már említett strukturális államépítés technikáját is magára öltötte, egyúttal 

próbálta azt ráerőltetni a posztkonfliktusos országokra (Gawerc, 2006: 437). Ebben az 

időszakban a békeépítő tevékenységeket nem az elmélet vagy a szakma véleménye, sokkal 

inkább a donorok igényei határozták meg. A békeépítés a legtöbb esetben a válságkezelés 

arisztokratikus tradícióit követte, azaz a felülről-lefelé építkezett (Campbell S., 2011). Ez 

az arisztokratikus jelleg azonban nemcsak a fogadó országban, hanem a recipiens és a 

nemzetközi donorok között is fennállt, amit természetesen sokan – főként a nemzeti 

szuverenitás védelmezői – kritikával illettek és neokolonialista intervenciónak bélyegeztek 

(Bargues-Pedreny, 2016: 231). A megközelítést ugyanakkor szakmai oldalról is kritizálták. 

A strukturális békeépítés – azaz az államépítés – ugyan kialakította az állami működéshez 

szükséges intézményi kereteket, azonban ezzel még nem teremtette meg a 

posztkonfliktusos társadalmakban sem a pluralista intézményekbe vetett hitet, sem a 

konfliktusciklus lezárásához szükséges csoportpszichológia állapotot. Campbell és 

Peterson megfogalmazásával élve: „az államépítés túl államcentrikus volt” ahhoz, hogy a 

társadalom megbékítését is magára vállalja (Campbell & Peterson, 2013: 342-343). Emiatt 

a 2000-es évek elején alkalmazott államépítő tevékenységek a legtöbbször kevés sikerrel 

jártak, a donorok intervenció miatt pedig nemcsak a posztkonfliktusos államszerkezet belső 

legitimitása csökkent, de a békeépítés sikerességébe vetett hit is jelentősen erodálódott 

(Call, 2015: 2). Ennek ellenére az államépítés egyes elemei a békeépítés integráns részévé 

váltak, s bár azóta strukturális békeépítés névre hallgatnak azonban tulajdonképpen 

államépítő feladatot végeznek. 

6.4.3. Az ENSZ Békeépítő Struktúrájának kialakulása 

A békeépítés nemzetközi koordinációja – a Brahimi-jelentés, valamint többek között a 

ciprusi Annan-terv kudarcának okán – 2006-ban jelentősen átalakult, amikor létrejött az 
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ENSZ Békeépítő Bizottsága [Peacebuilding Commission] és általános Struktúrája 

[Peacebuilding Architecture]. A Közgyűlésnek és a Biztonsági Tanácsnak alárendelt 

tanácsadói szerv feladata azon konfliktussal terhelt országok a megsegítése volt, ahol a 

harcok már befejeződtek, de a gazdaság, jogállamiság és a közigazgatás struktúrája még 

nem szilárdult meg (Sándor, 2008: 36).  A 31 taggal megalakuló Bizottság az ENSZ 

szerveibe integrált, de külső segítséget (pl. Világbank vagy IMF) is felhasználó 

multidimenzionális békeépítési stratégiák kidolgozásával lett megbízva, amelyekben 

koordinációs feladatokat is ellátott (Uo., Ryan, 2013: 31). A Bizottságnak alárendelve 

szintén létrejött a Békeépítést Támogató Hivatal [Peacebuilding Support Office (PBSO)], 

amely tulajdonképpen az egyes missziókhoz köthető gyakorlati munkák elvégzésében 

segítette a Bizottságot (Call, 2015: 3).  

Az ENSZ Békeépítő Bizottságának stratégiája négy, a korábbiakban már részben 

említett problémára próbált válaszokat találni. Először is a Bizottság tagállamainak31 

kifejezett célkitűzésévé vált, hogy a posztkonfliktusos országok a békefenntartók 

kivonulása után se kerüljenek ki a nemzetközi közösség védőszárnyai alól. Ennek 

érdekében a békeépítő folyamatot diplomáciai kapcsolattartással és pénzügyi segélyezéssel 

a konszolidációs időszak után is támogatni kívánták (Call, 2015: 4). Másodszor, fontos 

feladattá vált a koherencia megteremtése, azaz a békeépítésben résztvevő szereplők – a 

békefenntartó és politikai missziók, az ENSZ országképviseletei [UN country teams] és 

ügynökségei, alapjai és programjai – közötti hatékony együttműködés kialakítása (Ki-

moon, 2014: 3. pont). Harmadszor, az állandó finanszírozási nehézségek miatt a Békeépítő 

Bizottság tagjai az IMF-el és a Világbankkal közösen létrehozták a Békeépítő Alapot 

[Peacebuilding Fund], amelynek két, különválasztott forrása egyrészt a váratlan 

szükséghelyzetekre történő reagálások [Immediate Response Facility (IRF)], másrészt a 

tényleges posztkonfliktusos újjáépítés és békeépítés [Peacebuilding and Recovery Facility 

(PRF)] költségeit finanszírozza (UNPBF, 2016). Negyedszer, az előrejelzési és elemzési 

feladatok ellátására külön egység létesült a Békeépítést Támogató Hivatalon belül, míg a 

tanulságok levonására külön munkacsoport [Working Group on Lessons Learned] alakult 

(Call, 2015: 5).  

A Bizottság a 2006-ban kitűzött célokat csak részben tudta a gyakorlatban is 

megvalósítani, a Brahimi-jelentés – és az Annan által is (Annan, 2005) – vizionált 

                                                           
31 Amelyek a BT hét tagjából (állandó tagok + 2); a Közgyűlés által delegáltakból (7 választott állam); a 

Gazdasági és Szociális Tanács hét nemzetéből; az öt legjelentősebb katonai és rendőri hozzájárulóból; 

valamint az öt legnagyobb pénzügyi donorból tevődnek össze. 



81 

 

széleskörű lehetőségekkel felruházott békeépítő szerv megteremtése ugyanis ezúttal is 

elmaradt. A Bizottság öt éves mandátumának felülvizsgálatakor készített jelentés [Review 

of the United Nations Peacebuilding Architecture] ebből következően nemcsak a 

békeépítés általános státuszának és a Bizottság jogkörének szélesítését javasolta, de a 

strukturális békeépítés (vagy államépítés) arisztokratikussága miatt a fogadóország 

részvételének és feladatvállalásának [national ownership] javítását; a civiltársadalom 

fokozottabb bevonását [local ownership]; a részvevő intézmények szorosabb és 

hatékonyabb együttműködését; a regionális fejlesztés erősítését; valamint az elmélettel 

szemben a gyakorlatorientáltságot is (United Nations, 2010). 

6.4.4. A nemzeti részvétel és feladatvállalás növelésére tett erőfeszítések 

2009-től a békeépítés elméletének átalakulása miatt egyre inkább előtérbe került a nemzeti 

részvétel kérdése. Az ENSZ Békeépítő Struktúrájának létrejöttével ugyan a világszervezet 

„uniformizálta” a békeépítést, azonban a rendszerben megjelenő új szereplők és 

multilaterális szerveztek egy rendkívül szerteágazó és nehezen átlátható békeépítő 

hálózatot alakítottak ki. Ebben a hálózatban az érdekek is fragmentáltá váltak, a béke 

hosszú távú céljai sokszor a nemzetközi politika szövevényes struktúráján akadtak fenn. 

Szintén egyértelművé vált, hogy az elitalapú békeépítés sok esetben nem tükrözi a 

posztkonfliktusos társadalmak véleményét és igényeit (Paffenholz, 2013: 5). A gyakorlat 

realizálva az elmélet felől érkező kritikákat 2009-től fokozatosan erősíteni kezdte a nemzeti 

és helyi részvétel lehetőségeit: a politikai eliteket a „képviseleti békeépítésre” próbálták 

rábírni; a civil társadalom képviselőit véleményük kifejtésére és az aktív szerepvállalásra 

ösztönözték; a társadalom szélesebb köreiben pedig közvéleménykutatásokkal próbálták 

meg felmérni a békéltetéssel kapcsolatos véleményeket és igényeket. A változásokra az 

értekezés később még részletesen kitér, azonban már ehelyütt érdemes kiemelni, hogy Ban 

Ki-moon ENSZ-főtitkár 2014-es békeépítésre vonatkozó jelentésébe fenti kritikák már 

beépültek. A dokumentumban a korábbiakon kívül megjelenik az inklúzió [inclusivity] és 

a kölcsönös elszámoltathatóság [mutual accountability] fogalma, mindkettő a strukturális 

és túlterjeszkedő békeépítéssel kapcsolatos kritikákra próbált reagálni. Előbbi a békeépítés 

sokoldalú helyi integrációjának fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor arra is kitért, hogy a 

konfliktusciklus fázisa és az adott szituáció szabja meg, hogy a békeépítési folyamatába 

mikor és kiket szükséges bevonni (Ki-moon, 2014: 27-39. pont). A kölcsönös 

elszámoltathatósággal kapcsolatban a főtitkár kiemelte, hogy a békeépítés általában 

nemzedékeken átívelő tevékenység, emiatt a világszervezet munkatársainak, a helyi 
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politikai és gazdasági szereplőknek, valamint a donoroknak nem csak rövid és középtávú 

érdekeket kell szem előtt tartani, hanem a pozitív béke hosszú távú céljait is (Uo., 54-66. 

pont). Pont emiatt veszi védelme alá azonban a strukturális békeépítés sokszor támadott 

koncepcióját, kiemelve, hogy a intézmények kialakítása vagy fejlesztése továbbra is a 

konfliktusok konszolidálásának egyik leghatékonyabb eszköze (Uo., 40-53. pont).  

7. A békeépítés elméleti megközelítései és gyakorlati kivitelezése 

A békeépítés célkitűzéseinek, lehetőségeinek és korlátainak felismerése, valamint a 

koncepció elméleti és gyakorlati technikáinak megjelenése jól láthatóan hosszadalmas 

folyamat volt, ami az 1970-es évek közepén vette kezdetét és tulajdonképpen napjainkban 

is tart. A koncepció a konfliktusfázisok felismerése és elkülönítése révén, valamint ebből 

következően a válságkezelés fokozatos reformja miatt nyert létjogosultságot. A 

hidegháború alatt a konfliktusok lezárását elősegíteni kívánó nemzetközi szereplők békéről 

alkotott felfogása jelentősen átalakult, az elemzés és a gyakorlat mélyrehatóbbá vált, a 

tudományos megközelítés hatására a realista negatív elképzelés a galtungi pozitív irányba 

tágult. Ennek megfelelően az 1970-es évek végén az elmélet realizálta a válságkezelés 

szofisztikálásának szükségességét; a hidegháború utáni időszakban ezt a gyakorlat 

elismerte; 2000 után pedig a békeépítés komplex megközelítését az ENSZ 

intézményesítette is. A béke kialakítása tehát egy rendkívül összetett multidiszciplináris 

tevékenységgé vált, amely szerteágazó tevékenysége során felhasználja a gazdasággal, 

politikával, társadalommal, kultúrával, valamint testi és lelki egészséggel foglalkozó 

tudományok eredményeit.  

7.1. A békeépítés elméleti megközelítései 

A békeépítés elméleti koncepciójának kialakulása az 1970-es évek közepén vette kezdetét, 

amikor Johan Galtung a konfliktusok kifejlődését (9. ábra) és az erőszak lehetséges formáit 

(10. ábra) is kezelő válságkezelési technikák bevezetését javasolta (20. ábra). A konfliktus- 

és békekutatás norvég úttörője konfliktuselméletének kiterjesztésével ebben az esetben arra 

kereste a választ, hogy mik azok a válságkezelési lehetőségek, amelyek lefedik a háborúból 

a pozitív békébe való átmenet lépcsőfokait. 
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20. ábra: Galtung konfliktusanalíziséből következő válságkezelési tevékenységek 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 2011: 10 alapján.  

Galtung szerint a konfliktus kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó tényezők 

(ellentmondás, hozzáállás, viselkedés) negatív attribútumai a béketeremtés, békefenntartás 

és békeépítés révén transzformálhatók a stabil békéhez szükséges semleges vagy pozitív 

elemekké. Ezek háromszöge véleménye szerint az erőszak lehetséges formáira (10. ábra) 

adható válaszokat is lefedi: a béketeremtés és békefenntartás a közvetlen erőszak 

felfüggesztésére és a negatív béke feltételeinek megteremtésére és megtartására; míg a 

békeépítés a strukturális és kulturális erőszak megszüntetésére, azaz a strukturális béke 

[structural peace] kialakítására törekedhet (Galtung, 1976; Galtung, 1990). Bár a 

strukturális (pozitív) béke céljait és elérésének lehetőségeit a legtöbben vitatják32 (pl. 

Lawler, 1989), Galtung elmélete azonban kétségkívül hatást gyakorolt az 1990-es évek 

elején átalakuló békeműveletekre, egyúttal a békeépítés kifejezést is bevezette a 

válságkezelés szótárába (Ryan, 2013: 26).  

A békeépítés elméleti koncepciója a következő években csak fokozatosan nyert teret a 

szakmai körökben. Mindazonáltal azok a kutatók, akik esettanulmányaik során lezáratlan 

konfliktusokkal foglalkoztak, hamar elfogadták a posztkonfliktusos időszakra vonatkozó 

komplex technikák szükségességét. Jó példa erre, hogy Micheal Harbottle ciprusi 

konfliktusról szóló 1979-es tanulmányában már a fegyveres konfliktus utáni vitarendezés 

[dispute settlement] magától értetődő elemeként beszélt a békeépítésről. Véleménye szerint 

az új koncepció feladata a közvetlen erőszak megszűnése utáni társadalmi és gazdasági 

változások elősegítése és menedzselése lehet, amely hosszú távon megoldhatja a két 

etnikum közötti problémákat és tényleges megbékélést eredményezhet a szigeten 

(Harbottle, 1979: 120-121). A békeépítés galtungi értelmezése az 1980-as években már 

szakmai körökben széleskörben elfogadott posztkonfliktusmenedzselési elméletté vált, az 

évtized végére pedig lehetséges gyakorlati kereteinek módszertana is kidolgozásra került 

(Boudling, 1988).  

                                                           
32 A kritikák egyik legfontosabb érve az, hogy a strukturális erőszak megszüntetése utópisztikus célkitűzés, 

ezért a pozitív béke törekvései is túlságosan idealisztikusak. 
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A koncepció ennek ellenére csak az 1990-es évek elején vált a konfliktus- és 

békekutatás egyik legmarkánsabb, „mainstream” elméletévé. Ahogy korábban említésre 

került, ebben az időszakban az elmélet mellett a gyakorlati követelmények is átalakultak: 

az államon belüli erőszakos konfrontációk számának jelentős emelkedésével 

párhuzamosan a konfliktusok jellege is megváltozott (Erikson & Wallensteen, 2004; 

Marshall & Gurr, 2005; Kaldor, 1999). Hearn et al. véleménye szerint ennek a változásnak 

az volt a legfontosabb jellemzője, hogy az ellenfelek már nem pusztán a katonai győzelemre 

törekedtek, hanem sokszor a civilek és a civil infrastruktúra elpusztítására is, amely 

tevékenység nemcsak törékenyebbé tette az államszerkezetet [fragile state], de a 

konfliktusciklus lezárulását is megakadályozta (Hearn, Bujones, & Kugel, 2014: 2). Az 

elméleti kutatások utóbbi jelenség kapcsán jutottak arra a következtetésre, hogy bár a 

harcoló katonai kontingensek szétválasztására és a tűzszünet fenntartására – tehát a negatív 

béke kialakítására – a klasszikus békefenntartás továbbra is alkalmas, a konfliktus mögötti 

magproblémák [core causes] feloldására és ezzel az egészséges társadalmi struktúrák 

kialakítására azonban már nem. A magproblémák feloldásának kérdésköre az 1990-es évek 

új típusú kihívásai miatt került a konfliktus- és békekutatás fókuszpontjába. Ennek 

elsődleges oka az volt, hogy a hidegháború lezárultával nemcsak az új (pl. Jugoszlávia), de 

a hosszú ideje lezáratlan (pl. Ciprus), valamint a kiújuló (pl. a posztszovjet térségben) 

konfliktusok megoldási lehetőségei is napirendre kerültek (Ryan, 2013: 26). A konfliktus- 

és békekutatás ebben az időszakban a konfliktusanalízis galtungi hagyományain nyugodva 

két működőképesnek tűnő konfliktusmegoldási irányt jelölt ki: a magproblémák (vagy más 

szóval az ellentét gyökereinek) feloldását (7.1.1.), valamint ezzel párhuzamosan a 

strukturális békeépítés (7.1.2.) [structural peacebuilding] alkalmazását (Gawerc, 2006: 

437).  

7.1.1. A szociálpszichológiai és kulturális békeépítés elméleti megközelítései 

A magproblémák behatóbb tanulmányozása a posztkonfliktusos társadalmak sérelemeinek 

és traumáinak kérdésköre felé vezetette az elméleti kutatások fókuszpontját. Példának 

okáért Mary Kaldor rámutatott arra, hogy az új típusú háborúk elhúzódó társadalmi 

konfliktusokat [protracted social conflicts] eredményeznek, amelyek – mivel a társadalom 

széles tömegeit érintik – sokkal mélyebben ágyazódnak be (Kaldor, 1999). Edward E. Azar 

véleménye szerint ezeknek a konfliktusoknak a beágyazódása azért maradandó vagy hosszú 

távú, mert a konfrontációban résztvevők valamelyikét alapvető szükségleteiben [basic 

needs] veszélyeztetik, azaz valamelyik fél személyes biztonsága, individuális és csoportos 
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elismerése [recognition] és elfogadása [acceptance], valamint politikai jogainak fair 

gyakorlása lehetetlenné vált (Azar, 1990: 93). John Burton tovább mélyítve a 

magproblémák elemzését, arra a következtetésre jutott, hogy az „alapvető szükségletek” 

megfogalmazást érdemes az „emberi szükségletek” [human needs] terminus irányába 

szűkíteni. Véleménye szerint erre azért van szükség, mert a mélyen gyökerező konfliktusok 

[deep-rooted conflicts] legfontosabb forrása az alapvető emberi szükségletek 

akadályoztatásából adódik, amelyek veszélyeztetése esetén nemhogy pozitív, de negatív 

béke kialakítására sincs tényleges esély. Amennyiben ugyanis egy csoportot alapvető 

fizikai létfenntartásában, biztonságában, lakhatásában vagy identitásának gyakorlásában 

szándékosan, szervezett jelleggel és agresszívan akadályoznak, úgy ebben az esetben a 

sérelmet elszenvedők addig folytatják a harcot, amíg emberi szükségleteik gyakorlása 

lehetővé nem válik (Gawerc, 2006: 436). Burton szerint emiatt az ilyen konfliktusokban a 

tárgyalásos, kikényszerített vagy konfliktuselfojtással létrejövő békék mindaddig csak 

átmenetiek lehetnek, amíg ezeket az alapvető problémákat a válságkezelésben résztvevő 

felek fel nem oldják (Uo.). A neoliberális elméletből kiindulva Benjamin Gidron et al. – 

más megfogalmazással és kiindulóponttal ugyan, de – szintén hasonló következtetésre 

jutott: véleményük szerint egy elhúzódó konfliktus tényleges megoldása mindaddig 

lehetetlen, amíg valamely fél a rendezést magára vonatkoztatva zéróösszegű eredménynek 

fogja fel (Gidron, Katz, & Hasenfeld, 2002: 3-35).  

Az elmélet fenti eredmények hatására felismerte, hogy az új típusú konfliktusokban az 

ellentét gyökereinek a feloldása rendkívüli fontosságú lehet, hiszen ezekben az esetekben 

már nem pusztán az elitek oppozícióiról van szó: a közvetlen erőszak kiszélesedése révén 

immáron a társadalmak széles tömegei is súlyos sérelmeket hordoznak magukban. Ezen 

sérelmek feloldására a békeépítés galtungi – és meglehetősen utópisztikus – vonulata a 

strukturális erőszak megszüntetését, a pszichológiai megközelítés viszont az ennél 

hatékonyabbnak tűnő mesterséges és irányított csoportbékítést [group reconciliation] 

javasolta. Utóbbi megközelítés Gordon W. Allport 1954-ben kidolgozott 

kontaktushipotéziséből [contact hypothesis] táplálkozott, amely szerint „minél gyakoribbak 

és rendszeresebbek a kapcsolatok a különféle társadalmi csoportok tagjai között, annál 

kevésbé fognak sztereotípiákban gondolkodni és előítéleteket táplálni” (Balassa & Kovács, 

2010: 99). Allport modelljét ugyanakkor nemcsak társadalmi feszültségek csökkentésében 

kezdték alkalmazni, de az elméletet kitágítva nemzetközi konfliktusok megoldására is 

alkalmasnak vélték. Ennek megfelelően a hidegháború során több válságkezelési 

folyamatba beépítették a kontaktushipotézis gyakorlati technikáit, példának okáért 
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amerikai-szovjet viszonylatban a kubai rakétaválság után és a SALT-133 aláírása előtt is 

alkalmazták (Steinberg, 2013: 39). Allport modelljének hatékonyságát mindazonáltal 

sokan vitatták – főként a realista oldalról –, eredményeit ugyanis nem tartották mérhetőnek. 

Henry Kissinger például többször kiemelte, hogy a döntéshozók konfliktushelyzetekben 

kialakított döntéseit nem elsősorban az interperszonális kapcsolat vagy a személyközi 

kommunikáció befolyásolja, hanem a döntési opciókra vonatkozó széleskörű stratégiai 

kalkuláció (Kissinger, 1979; 1982). Ehelyütt a vitát nem kommentálva, érdemes 

megjegyezni, hogy mind az allporti modellt, mind Kissinger állítását manapság már 

árnyalják a médiában, (tömeg)kommunikációban lezajló forradalmi változások, valamint 

az ezekből következő társadalmi, gazdasági és politikai hatások.   

7.1.1.1. Elitalapú béketeremtés tapasztalatai 

A szociálpszichológiai békeépítés tehát először a döntéshozó elitek szintjén kísérelt meg 

mesterségesen irányított változásokat előidézni. Ebben – a korábban már említett – ausztrál 

John Burton játszott úttörő szerepet, aki szintén a stratégiaitervezés jelentőségéből indult 

ki, ugyanakkor azt feltételezte, hogy a konfliktusmegoldás minden esetben racionális 

célként merül fel. Véleménye szerint előfordulhat, hogy rövid, esetleg középtávon 

valamely félnek érdekében áll a konfliktus eszkalációja vagy fenntartása, mindazonáltal 

ezzel kétségtelenül az a szándéka, hogy hosszú távon az ő álláspontja alapján kialakult 

konfliktusmentes időszak következzen (Steinberg, 2013: 40). Burton ennek megfelelően a 

konfliktusok legmagasszintű tárgyalásakor a racionális problémamegoldás technikájának 

használatát javasolta, emellett azonban az alapvető emberi szükségletek elméletének [basic 

human needs theory] kidolgozásával rámutatott arra is, hogy a konfliktusok mindaddig 

megoldhatatlanok maradnak, míg valamelyik felet az alapvető létfenntartásához szükséges 

elemekben veszélyeztetnek (Burton, 1990: 1-7; Lambourne, 2004: 4; Doucey, 2011: 4). 

Burton és Allport modelljét Herbert Kelman ötvözte, aki szociálpszichológusként nem 

elsősorban a nemzetközi tanulmányok kanti hagyományaiból vagy a diplomácia realista 

vagy liberális megközelítéseiből indult ki, hanem a pszichológia empirikus eredményeiből. 

Kelman ezeket az eredményeket alapul véve az 1970-es években izraeli és palesztin 

véleményformálókat próbált egy asztalhoz ültetni és személyiközi kommunikáció 

segítségével berögzült sztereotípiáikon változtatni (Kelman, 1999: 581-600). Tapasztalatait 

a következő években más konfliktusokra – például a ciprusira – is kiterjesztette és az ún. 

PICAR [Program on International Conflict Analysis and Resolution] program keretein 

                                                           
33 Strategic Arms Limitation Talks-1 (Tárgyalások a hadászati fegyverek korlátozásáról): az USA és a 

Szovjetunió között, 1972-ben létrejött nemzetközi fegyverzetkorlátozási egyezmény. 
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belül szembenálló felek hivatalos tisztségviselőit, katonatisztjeit, újságíróit vagy 

akadémikusait34 ültette tárgyalóasztalhoz (Kelman, 2000: 273-274). Célja olyan 

problémamegoldó „workshopok” rendezése volt, ahol a korábbi ellenségek egyenlő félként 

tekinthetnek egymásra, a foglalkozások alatt pedig negatív előítéleteiket pozitívakra 

cserélhetik (Steinberg, 2013: 40).  

Az 1990-es években – tehát a békeépítés létjogosultságának gyakorlati elismerése után 

– Burton és Kelman technikája széleskörben alkalmazott válságkezelési módszerré vált. A 

korszak tekintélyes konfliktuskutatói és pszichológusai (Louis Kriesberg, Herbert Kelman, 

John Paul Lederach), valamint korábban mediációs sikereket elérő diplomatái (Joseph V. 

Montville, Harold Henry Saunders) az új technikát alkalmazva először a döntéshozó 

eliteknek, később pedig – mint látni fogjuk – civileknek is egyre gyakrabban szerveztek 

posztkonfliktusos „csoportterápiákat” (Uo., 38). Ezek a gyakorlatok a magproblémákat, 

valamint az individuális és csoportsérelmeket különböző szociálpszichológiai technikák 

révén kísérelték meg feloldani, mégpedig úgy, hogy kooperációs tevékenységek különböző 

variánsainak segítségével olyan alapvető posztkonfliktusos (csoport)jellemzőket próbáltak 

megváltoztatni, mint a gyűlölet, félelem, előítélet (21. ábra) (Fitzduff, 2001).  

21. ábra: A szociálpszichológiai békeépítés dimenziói  
  

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 2011: 22 alapján.  

A szociálpszichológiai megközelítés technikáinak finomhangolása kapcsán az 1990-es 

évek közepén a békeépítés eszköztárában is megjelent a pretárgyalás időszakára vonatkozó, 

a döntéshozók személyes percepcióit a tárgyalás előtt megváltoztatni kívánó módszer 

(Schiff, 2008: 389). A technika közvetlenül az erőszak lezárulása után, de még a 

béketárgyalások megkezdése előtti időszakra fókuszált: a konfrontációban vezetőként 

fellépő döntéshozók mediátor segítségével próbálták a zéróösszegű konfliktust nem 

zéróösszegű alternatívákká alakítani (Steinberg, 2013: 41). A Cipruson is alkalmazott 

                                                           
34 Track 2 diplomácia – azaz nem állami szereplő bevonása a válságkezelésbe. 
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módszer egyik – és szinte egyetlen – erőssége az volt, hogy hatékonyságát egyszerűen 

lehetett mérni: a vezetők későbbi béketárgyalásokon tanúsított kompromisszumkészsége a 

módszer sikerességének fokmérőjévé válhatott.  

7.1.1.2. Az alulról-felfelé építkező békeépítés 

A szociálpszichológiai békeépítés korábbiakban ismertetett formái hierarchikus 

megközelítést alkalmaztak, azaz az elitek hozzáállását kívánták a békés megoldás adott 

formájának irányába transzformálni. A módszer azonban számos problematikus elemmel 

rendelkezett. Egyrészt a 21. század első évtizedének végére nyilvánvalóvá vált, hogy egy 

béketárgyalás sikeressége nem jelenti azt, hogy az adott konfliktus valóban megoldódott, a 

posztkonfliktusos társadalmakban pedig ezzel megszűntek a régi sérelmek. Másrészt 

problémát jelentett, hogy a béketárgyalásokon a döntéshozók sokszor nem az adott 

posztkonfliktusos csoport képviselőjeként léptek fel, sokkal inkább vagy saját maguk és 

politikai/gazdasági érdekeik védelmezőjeként, vagy pedig a mediátor szerepét játszó 

harmadik fél elvárásait és követeléseit szem előtt tartva. Mindkét probléma tehát egy 

irányba mutatott: a konfliktusmegoldást társadalmi alapokra kellett helyezni, azaz a 

békeépítésbe az érintettek minél szélesebb tömegeit kellett bevonni. Az elgondolás abból a 

feltételezésből indult ki, hogy a korábban már eliteken alkalmazott szociálpszichológiai 

módszerek civilekre is átültethetők, a csoportterápiák pedig szélesebb körben 

eredményezhetik a háború okozta pszichológiai sebek begyógyítását (Perlman & Nasser-

Najjab, 2006).  

A megközelítésből két típus alakult ki: a nemállami véleményformálók részvételével 

lezajló „Multitrack” diplomácia, valamint a vállalkozó szellemű átlagemberek random 

csoportjából kialakított „People to People” (P2P) megközelítés. Mindkét esetben a 

szociálpszichológia allporti elképzeléseit vették alapul, azonban míg előbbi a 22. ábrán 

látható hierarchikus békeépítést erősítette, addig utóbbi inkább a konfliktuscsökkentés 

társadalmi integrációját segítette (Aall, 1996: 439; Gawerc, 2006: 443-448).   
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22. ábra: Az ENSZ békeépítő tevékenységének formái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Lawrence, Michael: Two Modes of UN Peacebuilding. Centre for International 

Governance Innovation alapján, https://www.cigionline.org/blogs/rethinking-peacebuilding/two-modes-of-

un-peacebuilding.  

Letöltés ideje: 2016.09.29. 

A civilek bevonása tehát békeépítés vertikális, felülről lefelé építkező formáját 

horizontális irányba szélesítette. Hozzájárult ehhez, hogy az ENSZ és más donorok 

szándékosan ösztönözni és támogatni kezdték az alulról érkező kezdeményezéseket 

[grassroot initiatives], valamint a társadalom széleskörű véleményét mérő és elemző 

tudományos elemzéseket (Kamatsiko, 2015). A 2000-es évek végétől a békeépítés 

általánosan elfogadott támogatási formájává vált olyan civil szervezetek pénzügyi 

finanszírozása, amelyek a konfliktusban résztvevők vagy az abban közvetve érintettek 

megbékélését segítette elő. Ezek a civil szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket 

kezdeményeztek: gyerektáborokat szerveztek; történeti kutatásokat végeztek; kulturális 

vagy szórakoztató esteket rendeztek stb. (Seeds of Peace, 2016). A civilek támogatásának 

kiemelt formájává vált a tudományos szervezetek békeépítést elősegítő tevékenységeinek 

pénzügyi finanszírozása is. Utóbbi nagyban hozzájárult az adott konfliktusról kialakított 

társadalmi vélemények megismeréséhez, a megbékélés szintjének méréséhez, valamint a 

válságkezelési folyamatok e vélemények alapján történő modifikáláshoz (Steinberg, 2013: 

44).    

7.1.1.3. A szociálpszichológiai és kulturális békeépítés kritikája 

A békeépítés szociálpszichológiai megközelítése tehát jól láthatóan a béke kultúráját 

hivatott kialakítani, mind a konfliktussal terhelt elitekben, mind a szélesebb értelemben vett 

társadalmakban (Lásd: Culture of Peace Programme, UNESCO, 2013-2022). Ennek 

érdekében az elmélet interdiszciplináris megközelítést alkalmazva olyan technikákat 
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dolgozott ki, amelyek révén a béke – legalábbis elvileg – mesterségesen felépíthető (vö. 

békeépítés terminussal) csoportpszichológiai jellemzővé vált. A technikát ugyanakkor 

számos kritika érte. A 22. ábrán feltüntetett viszonyrendszerekből kitűnik, hogy a 

békeépítés folyamata során a legtöbb esetben külső, harmadik fél bevonása is szükségessé 

vált, amely akarva-akaratlanul, de befolyásolta a békefolyamat alakulását (Fischer R. J., 

2011: 176-178). Ezeket a kritikákat a P2P megközelítés, valamint a civil szervezetek 

bevonása részben orvosolta, mindazonáltal az értekezés előző pontjában bemutatott 

nemzeti részvétel növelésére tett erőfeszítéseket még mindig csak részben valósultak meg.  

Kérdés persze, hogy a teljeskörű nemzeti részvétel, valamint alulról építkező 

békeépítés kialakítása lehetséges-e, egyúttal széleskörű alkalmazása szükségesszerű-e? 

(Ezzel kapcsolatban érdekes áttanulmányozni: Lefranc, 2011.) Ennek széleskörű 

megvitatására jelen disszertáció terjedelmi korlátok miatt nem vállalkozhat, fontos azonban 

egy alapvető problémára felhívni a figyelmet: a békeépítés – és főként annak 

szociálpszichológiai és kulturális vonulata – mesterségesen próbál egy olyan pszichológiai 

jellemzőt kialakítani, amellyel az erőszakban érintett egyének és csoportok a 

posztkonfliktus időszakában – természetes módon – nem rendelkeznek (Steinberg, 2013: 

42). A békeépítés ezen formája tehát szándékosan egy nem létező állapot irányába próbálja 

manipulálni a konfliktusban érintett feleket, azaz azt próbálja elérni, hogy az egymással 

szembeni gyűlölet köztudatban élő elfogadottságát felváltsa a béke és megbékélés 

állapotának népszerűsége. Tulajdonképpen egy nem létező identitást próbál mesterségesen 

kialakítani. A békeépítés szükségszerűsége ennek ellenére természetesen kétségtelen, 

kérdés azonban, hogy a „békeexport” hatékonysága mennyiben fogja tükrözni a 

demokráciaexport „sikerességét”. Utóbbi probléma elsősorban a „fagyott konfliktusok” 

[frozen conflicts] esetében lehet számottevő, hiszen ezekben az esetekben legtöbbször nem 

az erőszak megszüntetése vagy kiújulása a békéltetés kiindulópontja, hanem a politikai 

megoldás társadalmi elfogadottságának mesterséges előállítása. Ezekben az esetekben – és 

erre a ciprusi kiváló példa – a békeépítés által erőltetett konfliktusmegoldás a status quo 

felborításával járhat, ami az egyébként szilárd negatív béke és a lassan alakuló pozitív béke 

eredményeinek felszámolását eredményezheti.35 

Utóbbiakból következik a szakirodalom másik fontos kritikai észrevétele is, mégpedig 

az, hogy a szociálpszichológiai békeépítés eredményeit nehéz vagy szinte lehetetlen mérni. 

Bár a békéltető tevékenységeket szervezők szinte mindig sikerként értékelik saját 

                                                           
35 Ez a bekezdés saját megfigyeléseken és véleményen alapul, ezért hivatkozásokat nem tartalmaz. 



91 

 

tevékenységüket (Wallach, 2000: x), mégis empirikus felmérésekkel rendkívül nehéz 

bizonyítani, hogy milyen volt a megbékélés szintje [reconciliation index] a beavatkozás 

előtt és után, valamint, hogy az adott békeépítési tevékenység mennyiben befolyásolta az 

egész társadalom konfliktushoz való hozzáállását. Ugyanakkor ebből következik ennek 

ellenkezője is: nehezen mérhető annak lehetősége, hogy mi lett volna, ha ezeket a 

„csoportterápiákat” nem alkalmazzák. A kérdéskört egyelőre lezárva megállapítható, hogy 

a válságkezelés elméleti és gyakorlati szakemberei a szociálpszichológiai megközelítést – 

hatékonyságának kérdőjelei ellenére is – fontosnak tartják, „sok kicsi sokra megy” alapon 

a békeépítés integráns részének tekintik (Gawerc, 2006: 438). 

7.1.2. A strukturális békeépítés elméleti alapjai 

A szociálpszichológiai megközelítés mellett a békeépítés másik számottevő elméleti és 

gyakorlati vonulata a strukturális békeépítés, amely – mint korábban említettem – 

tulajdonképpen posztkonfliktusos helyzetben alkalmazott államépítési tevékenységeket 

takar. Míg az előzőekben tárgyalt esetben az egészséges társadalom kialakítása volt a 

békeépítés célja, addig a strukturális megközelítés az ideális élettér konfliktuscsökkentő 

hatásaira apellál, azaz az azt feltételezi, hogy megfelelő minőségű politikai, gazdasági és 

infrastrukturális környezet kialakításával a megbékélés szintje automatikusan növekszik. 

Newman et al. összegzésével élve, a strukturális békeépítés ezeket a célokat a biztonság és 

a tűzszünet feltételeinek támogatásával; a haderők felbomlasztásával és tagjainak 

társadalmi integrációval; az elűzöttek és menekültek visszatelepítésével; az 

élelmiszerellátottság és az egészségügyi hálózat megteremtésével; a gazdaság 

stabilizációjával; munkahelyteremtéssel és gazdasági fejlesztéssel; új alkotmány 

megfogalmazásával; a törvényalkotási, jogi és bíráskodási struktúrák megerősítésével vagy 

kialakításával; a demokratikus intézmények és strukturák létrehozásával; a hatékony 

közszolgálatások helyreállításával; vagyonújraelosztással és földreformmal; valamint az 

általános emberi jogok tiszeteletben tartatásával prólja elérni (Newman, Paris, & 

Richmond, 2009: 7). Az elmélet utóbbiak hasznosságát és alkalmazásuk szükségszerűségét 

történelmi példákból vezeti le. Ryan véleménye szerint a (strukturális) békeépítés 

legfontosabb előképének a második világháború utáni újjáépítések tekinthetők, hiszen 

ebben az időszakban a háborútól sújtott országokban nem pusztán infrastrukturális vagy 

gazdasági jellegű rekonstrukciók történtek, de politikai és társadalmi rehabilitációk is 

(Ryan, 2013: 26). A strukturális békeépítés egyik legfontosabb forrását ezek közül a vesztes 

országokban, külső beavatkozással létrejövő mesterséges államépítések [statebuilding] 
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pozitív eredményei jelentették. A Német Szövetségi Köztársaság és Japán gazdasági és 

demokratizációs sikereinek példája arra következtetésre késztette a konfliktus- és 

békekutatás – valamint a demokratikus béke elméletének – kutatóit, hogy a külső 

beavatkozással létrejövő államépítés, ezen belül pedig a jogrendszer; a pártatlan 

bíráskodás; a hatalommegosztás; valamint a szabad piacgazdaság gyakorlatának kialakítása 

a hosszú távú megbékélés legfontosabb záloga (Shetler-Jones, 2013: 9; Holt, 2011: 36-43). 

Bár utóbbi esetekben inkább a vélt vagy valós szovjet expanzió feltartóztatása 

[containment], egyáltalán a világgazdaság helyreállítása, valamint természetesen a háború 

alatt felhalmozódott hitelek visszafizettetése (Marshall-terv) volt a mesterséges 

demokratizáció célja, mégis az érintett társadalmak pszichikai regenerálódásának 

eredményei a konfliktuskutatókat is gondolkodóba ejtették. Az államépítés kialakulásának 

következő állomása a demokratikus béke elméletének korábban már részletezett 

eredményeiben öltött testet, ami egybeesett az 1990-es évek elejének átalakuló nemzetközi 

körülményeivel és az amerikai demokráciaexport igényeivel. A békeépítés strukturális 

formájának térnyerését szintén segítette az a többször említett megfigyelés, hogy a 

hidegháború végén és után átalakultak a fegyveres konfliktusok. Hearn et al. véleménye 

szerint ez az átalakulás nemcsak a civilek elleni támadások felerősödését jelentette, de 

egyben a civil infrastruktúra szándékos pusztítását is (Hearn, Bujones, & Kugel, 2014: 2). 

A megfigyelésből a békeépítés elmélete és gyakorlata azt a következtetés vonta le, hogy a 

civilek és civil intézmények elleni támadások révén a posztkonfliktusos államszerkezet 

törékenyebbé [fragile state] vált és ez akadályozta a konfliktusciklusok lezárulását (Debiel 

& Werthes, 2006: 33). 
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1. térképvázlat: Törékeny államok [fragile states] és háborúk 2005-ben 

 

Forrás: Debiel & Werthes, 2006: 33.  

A „törékeny államok” problémáira adható válaszok az 1990-es évek végétől 

összekötötték az államépítést és a békeépítést, amelynek strukturális és államépítő formája 

a posztkonfliktusos válságkezelés egyik legfontosabb pillérévé vált (Call, 2015: 2). Ebben 

az időszakban az elmélet az óriási financiális erőforrásokkal rendelkező donorok 

megjelenésének hatására már az állam szerepének elemzésére fókuszált (Campbell & 

Peterson, 2013: 337) és elsősorban Koszovó, valamint Kelet-Timor kapcsán a mesterséges 

demokratizáció pozitív eredményeit próbálta prognosztizálni (Call, 2015:2). A korszak a 

hidegháború vesztfáliai elvekhez ragaszkodó időszaka után már a válságkezelés 

posztvesztfáliai megközelítését alkalmazta (Szabó, 2009: 41), azaz azt feltételezte, hogy a 

béke kialakításának az érdekében a nemzetközi közösségnek nemcsak lehetősége, de 

kötelessége36 is a konfliktusokba történő beavatkozás (Newman, Paris, & Richmond, 2009: 

7). Ebben a megközelítésben a békeépítés tehát külső beavatkozó donorok által 

financiálisan is támogatott mesterséges államépítését jelentette, amelynek célja egyrészt az 

alapvető demokratikus állami és gazdasági struktúrák kiépítése, másrészt viszont az emberi 

jogok tiszteletben tartatása révén a béke felépítésének elősegítése volt (Uo.). A technika 

alkalmazásának kezdeti fázisában ez általában felülről lefelé [bottom-up] építkező 

békeépítést jelentett, tehát a donorok elsősorban az adott konfliktusos terület politikai és 

gazdasági vezetőivel konzultáltak, tulajdonképpen nekik szabták meg, hogy a felajánlott 

financiális forrásokat mire költhetik (Campbell S., 2011: 41-42). A demokratikus béke 

                                                           
36 vö. Védelmi Kötelezettség Elve. 
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elmélete és a válságkezelés posztkonfliktusra vonatkozó elképzelései tehát a strukturális 

békeépítésben öltöttek testet, s az alapvetően mikrokörnyezetben lezajló 

szociálpszichológiai megközelítéssel ellentétben a nagykiterjedésű, makroszintű 

békeépítő/államépítő gyakorlatokat támogatták (Campbell & Peterson, 2013: 337). Ahogy 

a következő pontban látni fogjuk, ezt azonban sokan nem a béke építéseként értelmezték, 

sokkal inkább a nyugati „demokráciaexport” ENSZ által is támogatott szándékos 

terjesztésének (Newman, 2009).  

7.1.2.1. Strukturális béke vs. Strukturális békeépítés vs. Liberális békeépítés 

A strukturális békeépítés elméleti alapjainak kifejtésekor fontos megjegyezni, hogy a 

koncepció nem egyenlő a Galtung által megalkotott pozitív vagy másnéven strukturális 

béke terminusával. Utóbbi egy statikus és kialakult állapotra, a pozitív béke időszakára utal, 

amelynek ellentéte a strukturális erőszak (Galtung, 1967: 12). Ezzel szemben a strukturális 

békeépítés egy dinamikus folyamat, ami ugyan a pozitív béke irányába mutat, célja azonban 

elsősorban konkrét állami, politikai és gazdasági struktúrák átalakítása és fejlesztése, amitől 

végső soron a társadalmi viselkedés átalakulását, annak fejlődését és megbékélését várják 

el (Montiel, 2001: 8-9). A strukturális békeépítés tehát egy szisztematikus transzformáció, 

amely révén nemcsak az adott állam intézményrendszere modernizálódik, de a társadalom 

pszichológiai jellemzői is megváltoznak, hiszen – ideális esetben –  a beavatkozás hatására 

konfliktusait a demokratikus és liberális struktúrák megléte révén már 

kompromisszumokkal és politikai egyezkedéssel rendezi, nem pedig erőszakkal. A 

folyamat tehát hosszú távon olyan egészséges társadalmi környezetet alakít(hat) ki, ahol a 

strukturális erőszak mértéke csökken, a galtungi pozitív béke kialakításának irányába tett 

utópisztikus vállalkozás pedig a lehetőségekhez mérten maximalizálódik.  

Az elképzelés sajátossága ugyanakkor az – és kritikáinak nagy része ebből ered –, hogy 

a demokratikus béke elméletéből táplálkozik, tehát azt feltételezi, hogy a liberális 

struktúrák jelentik a társadalmi fejlettség legmagasabb fokát. A strukturális békeépítés 

egyes technikái ennek megfelelően a liberális demokráciát, a(z emberi) jogokat tiszteletben 

tartó és figyelembe vevő törvénykezést és bíráskodást; piacgazdaságot; a globalizálódó 

világba integrálódó (fogyasztói) társadalmat és gazdaságot próbálják meg létrehozni, 

lehetőleg szekularizált alapokon nyugvó működési mechanizmussal (Newman, Paris, & 

Richmond, 2009: 12). A 2000-es években megvalósult példák tevékenységeit látva ezek a 

célok egyértelműen kimutathatók. Az ebben az időszakban alkalmazott strukturális 

békeépítések egyértelműen a nyugati típusú liberális mintákat követték: egyebek mellett 

szabad választásokat próbáltak rendezni, demokratikus jogrendszert és intézményrendszert 
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felépíteni, fékekkel és ellensúlyokkal rendelkező alkotmányt létrehozni, valamint szabad 

piacgazdaságot kívántak megteremteni (Uo., 8-9). Utóbbiak miatt a szakirodalom – nem 

feltétlenül pejoratív értelemben – sok esetben egyenlőségjelet tesz a strukturális és liberális 

békeépítés között, a konfliktus utáni államépítést nemcsak strukturális békeépítésként, de 

elsősorban liberális is békeépítésként/államépítésként értelmezi (Joshi, Lee, & Ginty, 2014: 

364).  

Utóbbiakból következnek a strukturális békeépítés legfontosabb kritikai problémái. 

Ezek azt vetik a liberális alapokon nyugvó békéltetés szemére, hogy moralitásában nem 

semleges, egyúttal előfeltételezi a nyugati értékek univerzalizmusát (Pl.: Pugh, Cooper, & 

Turner, 2011; Newman, Paris, & Richmond, 2009; Richmond, 2010). A liberális 

megközelítés kritikusai ezzel szemben az állítják, hogy a strukturális békeépítés akkor lehet 

sikeres, ha figyelembe veszi a helyi politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális adottságokat 

és hagyományokat, a konfliktus megoldását pedig a helyiek véleménye és igényei alapján 

határozza meg (Richmond, 2010: 2). Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ebből a típusú 

békeépítésből hiányzik a pluralizmus, demokratizmus, alkotmányos joggyakorlás és 

jogegyenlőség, következik azonban, hogy ezek közül néhány csak évek vagy évtizedek 

alatt alakul ki (Uo.). Newman et al. véleménye szerint egyértelmű például, hogy a 

neoliberális modell posztkonfliktusos társadalmakra történő átültetése – a piaci viszonyok 

következtében – kiszolgáltatja a legelesettebbek tömegeit (Newman, Paris, & Richmond, 

2009: 12). Roland Paris megfigyelései szerint a polgárháború utáni gyors liberalizálódás 

még nem jelenti automatikusan a konfliktus megszűntét, sőt könnyen újratermelheti a 

társadalmi konfliktusokat, valamint olyan problémákat is felszínre hozhat, amelyek 

korábban nem is léteztek vagy évtizedekig lappangtak37 (Paris, 2004: ix). Jan Selby Paris 

állítását bizonyítja Kambodzsa példájának elemzésével, ahol bár 1993-ra az UNTAC 

segítségével demokratikus alkotmányt sikerült elfogadtatni, ez azonban nem eredményezte 

a harcok megszűnését vagy a kormány szuverenitásának teljes helyreállítását (Selby, 2013: 

66-72). Hasonló kudarcokat tapasztalhatunk a kelet-timori (2001) vagy afganisztáni (2005) 

alkotmányozás kapcsán is (Pongrácz, 2016: 113). 

A kritikusok szerint a strukturális békeépítés feladata tehát elsősorban a helyi 

igényeken és hagyományokon nyugvó tartós béke kialakítása, ami nem feltétlenül egyenlő 

a legmodernebb demokratikus intézményrendszerek másolásával. A kritika ugyanakkor 

egyik esetben sem a strukturális békeépítés fontosságát vagy létét vitatja, sokkal inkább a 

                                                           
37 Lásd Líbia esetét. 
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„kultúra- és lehetőségidegen” modellek átültetésének sürgetését. Ebben a megközelítésben 

a strukturális békeépítésnek inkább a helyi igényeket, sajátosságokat és humán 

erőforrásokat kell figyelembe és igénybe vennie, ami viszont azt is jelentheti, hogy például 

a decentralizmus elvei nem vagy csak kevésbé érvényesülnek; a szabad piacgazdaság 

helyett inkább protekcionizmus jellemző; vagy, hogy a rendőri erők létszáma 

hangsúlyosabb a nyugati demokráciákban megszokottnál. A kritikai elmélet a megfelelő 

békeépítő politika kialakításakor a felülről lefelé és az alulról felfelé építkezés közötti 

balansz megtalálását is javasolja (Rahmathullah, 2015: 192).  

A bírálatok mellett érdemes rámutatni arra is, hogy bár sok kutató egyenlőség jelet tesz 

a liberális és strukturális békeépítés között, mégis utóbbi nem pusztán liberális elemekkel 

operál. Ahogy korábban láttuk, a válságkezelés ezen formája először az emberi és 

társadalmi szükségletek alapvető struktúráit próbálja meg kialakítani, tehát például a 

biztonság és a tűzszünet feltételeinek támogatására; az elűzöttek és menekültek 

visszatelepítésére; az élelmiszerellátottság és az egészségügyi hálózat megteremtésére; 

vagy munkahelyteremtésre is hangsúlyt helyez (Newman, Paris, & Richmond, 2009: 7). 

Utóbbiakat nem érheti az a vád, hogy liberális irányba befolyásolnák a békefolyamatot, 

hiszen ezek – politikai struktúrától függetlenül – bármilyen állami lét alapvető feltételeit 

jelentik. Szintén érdemes helyt adni Selby realista véleményének, aki szerint a 

békeszerződések vagy megállapodások elsősorban nemzetközi vagy belpolitikai stratégiai 

döntéseken alapulnak, így tulajdonképpen az új hatalmi struktúrák lefektetését jelentik. 

Ezek legtöbbször nincsenek összhangban a békeépítés céljaival, amelyeknek 

megvalósulása vagy elmaradása így politikai szempontból részletkérdés (Selby, 2013: 57, 

76).  Ez persze nem jelenti azt, hogy a békeszerződésekből hiányozna a liberális vonal, 

sokkal inkább azt, hogy a konfliktus lezárulását inkább hatalmi érdekek határozzák meg. A 

liberális reform ebben az olvasatban a hatalmi érdekek eredménye, azért valósul meg, mert 

nemzetközi vagy belpolitikai erők érdekei ezt kívánják (Uo., 76). 

7.2. A békeépítés gyakorlati dimenziói 

7.2.1. A békeépítés gyakorlati struktúrája 

Az előzőekben felvázolt elméleti és gyakorlati mérföldkövekből kitűnhet, hogy a 

békeépítés a nemzetközi válságkezelés technikái közül az egyik legkomplexebb eszköz. A 

terminus alatt manapság már olyan multidimenzionális intézkedések és feladatok 

együttesét értjük, amely célja, hogy a konfliktussal terhelt ország sajátos igényeihez és 

prioritásaihoz igazodva helyreállítsa vagy kiépítse az adott terület politikai, gazdasági, 
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igazságszolgáltatási és civil intézményeit; ezek megteremtéséhez, valamint hatékony és 

hosszú távú működésükhez mind az elitek, mind pedig a társadalom széles rétegeinek 

körében megfelelő egyéni és csoportpszichológiai alapot teremtsen (Kacziba, 2015: 130). 

Ezt az angolszász szakirodalom szerteágazó véleményeit összegző megfogalmazást a 23. 

ábra kísérli meg vizualizálni.  

 



 

23. ábra: A békeépítés multidimenzionális struktúrája

 

Forrás: Saját szerkesztés, a komponensek forrása: Lederach & Mansfield, 2010; Warnecke & Franke, 2010: 84-85. 
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Az ábra a békeépítés technikáit és célterületeit négy szintben határozza meg. Az első 

(1) szinten a békeépítés, mint teljes válságkezelési egység jelenik meg, olyan összefoglaló 

terminusként, amely lefedi egy adott posztkonfliktusos területen zajló békeépítő feladatok 

összeségét. A második (2) a békeépítés legtágabb céljait és technikáit jeleníti meg: az 

erőszakprevenció elsősorban a fegyveres konfrontáció kiújulásának elkerülésére; a 

strukturális békeépítés az állami és civil intézmények felépítésére; míg a 

szociálpszichológiai megközelítés a megbékélés belső és külső impressziójának 

(mesterséges) kialakítására törekszik (Gawerc, 2006: 437). A harmadik szinten (3) jelennek 

meg azok a szektorok, amelyeket a békeépítés rehabilitálni vagy előteremteni kíván. Ezek 

közül láthatóan a strukturális békeépítés tud a legtöbb területen segítséget nyújtani, hiszen 

ez a szegmens egyaránt segíthet a biztonság és a közrend; az igazságszolgáltatás és a 

megbékélés; a kormányzati intézmények és az állampolgári részvétel megteremtésében, 

valamint az adott posztkonfliktusos ország gazdasági és társadalmi komponenseinek 

fejlesztésében (Warnecke & Franke, 2010: 84-85). A szociálpszichológiai békeépítés 

lehetőségei ennél limitáltabbak, hiszen az irányított „csoportterápiák” elsősorban csak az 

igazságszolgáltatás és megbékélés; valamint az ország társadalmi komponenseinek 

fejlesztésében érhetnek el (látványosabb vagy kevésbé látványosabb) sikereket (Uo.). Bár 

az erőszakprevenció a békeépítés legfontosabb előfeltételét teremti meg (a negatív békét), 

ugyanakkor a pozitív béke irányába mutató hatása gyenge, tényleges befolyása csak a 

biztonság és közrend, valamint azt igazságszolgáltatás és megbékélés folyamatára van 

(Uo.).  

A negyedik (4) szint tartalmazza a békeépítés által végzett konkrét tevékenységek 

köreit, amelyek egyrészt a harmadik (3) szint szektorai szerint csoportosíthatók, másrészt 

viszont külön-külön kapcsolódhatnak a második (2) szint egységeihez és magához a 

békeépítési folyamathoz (1). Ezeknél a konkrét tevékenységeknél rendkívül fontos az 

időzítés és szükséges a lépcsőfokok figyelembevétele (Nkurunziza, 2015). Ennek oka, hogy 

a negyedik szinten megjelenő tevékenységek a negatív békét megteremtő és fenntartó 

erőszakprevencióra épülnek, tehát minden egyéb feladatnak ez az előfeltétele. A 

strukturális és szociálpszichológiai békeépítés tevékenységei tehát csak akkor lehetnek 

sikeresek, ha például a háborús bűnösök felelősségre vonása megtörtént, ezzel 

párhuzamosan a korábban harcoló felek leszerelése – akár a békefenntartók segítségével – 

lezajlott, az aknamentesítés pedig kezdetét vette. Azaz, ha az erőszakszervezetek hatalmát 

és hatáskörét a konfliktustranszformáció előfeltételként csökkentette. Amennyiben a 

negatív béke kialakítása sikeresnek bizonyul, úgy lehetőség van a törékeny állam alapvető 
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intézményeinek megszilárdításával foglalkozni. Ebben legnagyobb szerepe a strukturális 

békeépítésnek van, ami az ábrán látható harmadik (3) szint mindegyik eleméhez valamilyen 

tevékenység révén kapcsolódik. Ennek megfelelően a strukturális békeépítés a biztonság és 

közrend megteremtése során foglalkozhat a védelmi intézmények, a bűnüldöző és a 

biztonságkormányzati szektor kialakításával vagy rehabilitációjával. A kormányzati 

intézmények és az állampolgári részvétel megteremtésekor leggyakrabban alkotmányozási 

feladatokkal; az állami és a helyi kormányzás erősítésével; a szakpolitikai intézmények és 

ágazatok kiépítésével; választások lebonyolításával; vagy a politikai transzparencia 

kialakításával van megbízva. A strukturális technika emellett foglalkozik a gazdasági és 

társadalmi komponensek fejlesztésével is, ebben az esetben az elsőből következik a 

második, azaz – mint korábban láttuk – például az infrastruktúrafejlesztéstől vagy a 

munkahelyteremtéstől a békeépítés ezen formája a társadalmi koherencia fejlődését is 

várja. Az igazságszolgáltatás és a megbékélés tekintetében a strukturális békeépítés 

elsősorban az igazságszolgáltatási és jogi környezet kialakítását vagy reformját vállalja 

magára.  

Ezekkel párhuzamosan – de előfeltételezve az erőszakprevenció és a strukturális 

békeépítés meglétét – a szociálpszichológiai vagy kulturális békeépítés is bekapcsolódik a 

válságkezelés folyamatába. Feladata, hogy a jövendőbeli politikai struktúrának szilárd 

társadalmi támogatottságot szerezzen, mégpedig azáltal, hogy a korábbi sérelmeket 

csökkenti, a megbékélést viszont növeli. Ennek érdekében ez a technika foglalkozik például 

a felelősségre vonás kérdésével; az emberi jogok megteremtésével; a sebezhető csoportok 

védelmével; a genderbalansz kialakításával; valamint az adott társadalmi szükségletek és 

vélemények felmérésével. 

A békeépítés feladatainak komlexitását jelzi, hogy az egyes szintek és tevékenységek 

többsége időben párhuzamosan zajlik, azaz bár a posztkonfliktusmenedzselés 

tevékenységei több irányból és forrásból érkeznek, mégis feladatai egymással 

összehangban és közel azonos időben kerülnek alkalmazásra. Ez ugyanakkor nem azt 

jelenti, hogy minden konfliktus esetében azonos lenne a békeépítés struktúrája: 

szituációfüggő, hogy a kettes, hármas vagy négyes szint lehetőségei közül melyiket 

alkalmazzák és mikor. A fenti ábra tehát nem kizárólagos, főként a hármas és a négyes szint 

elemei konfliktustól függően gyakran változhatnak. 



101 

 

7.2.2. A békeépítés kivitelezési struktúrája 

Az Uppsala Egyetemen működő konfliktuselemzési kutatóközpont [Uppsala Conflict Data 

Program (UCDP)] adatai szerint a világon 2013-ban 34, 2014-ben 41, 2015-ben38 azonban 

már 50 aktív fegyveres konfliktus [active armed conflict] zajlott (SIPRI, 2016a: 7). Az 

Institute for Economics and Peace számításai szerint 2015-ben az erőszak 

megnyilvánulásának közvetlen vagy közvetett formái (háborúk, fegyveres konfliktusok, 

bűnözés, fegyverkezés, védelmi költségek stb.) összesen 13,6 billió39 dollárba kerültek, ami 

a világ ez évi össz-GDP-jének40 13,3%-ával volt egyenértékű (Institute for Economics and 

Peace, 2016: 42-43). Ebből az összegből csak fegyverkezésre (≈)6,2 billió dollárt költöttek 

a világ országai, míg békéltető missziókra (pl. békefenntartás és békeépítés) ugyanebben 

az évben csak 15 milliárd dollárt, ami az előző összeg csupán 0,24%-a (Uo.). A békéltetés 

közvetlen formáira jutó összegen 2016-ben összesen 61 békemisszió osztozott (SIPRI, 

2016a: 9). Békéltető missziókat nem pusztán az ENSZ delegált, mellette az EU, EBESZ41, 

AU42, NATO43, ECOWAS44 és az OAS45 is, valamint ezek és független országok ad hoc 

koalíciói is aktívnak bizonyultak (2. térképvázlat).   

7.2.2.1. A békeépítés nemzetközi szereplői 

A felsoroltak közül az előző években is az ENSZ mutatkozott a legaktívabb békéltető 

szereplőnek: 2015-ben összesen 25 missziót kezdeményezett és irányított. Ahogy korábban 

láttuk az ENSZ alapvető békeépítő elveit a Békeépítő Struktúra [Peacebuilding 

Architecture] határozza meg; a stratégiai tervezést a Békeépítő Bizottság [Peacebuilding 

Commission] végzi; a kivitelezésért és koordinációért a Békeépítést Támogató Hivatal 

[Peacebuilding Support Office (PBSO)] felel; míg a finanszírozást a Békeépítő Alap és 

külső donorok biztosítják (Ryan, 2013: 31; Sándor, 2008: 36; Call, 2015: 3).  A missziók 

mandátumát a Biztonsági Tanács biztosítja, a politikai autoritás pedig a főtitkárt terheli, 

akit minden misszió esetében főképviselője [Special Representative of Secretary General] 

reprezentál. A békeépítő missziók tevékenységét a világszervezet más programjai 

                                                           
38 A dolgozat zárásának időpontjában még nem kerültek összegzésre a 2016-ra vonatkozó adatok. 
39 Az angol trillion=billió. 
40 Fenti egység használata és pontossága természetesen megkérdőjelezhető, az Institute for Economics and 

Peace azonban ezt a leegyszerűsítést használja. 
41 Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet – Organization for Security and Co-operation in Europe 

(OSCE) 
42 African Union – Afrikai Unió 
43 North Atlantic Treaty Organization – Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
44 Economic Community of West African States – Nyugat-afrikai Országok Gazdasági Közössége 
45 Organization of American States – Amerikai Államok Szervezete 
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párhuzamosan és integrálva segítik, ezek közül elsősorban a UNDP46, UNHCR47, FAO48, 

WHO49 és a UNESCO50 (Newman, 2013: 312-313). Az ENSZ tágabb környezetéből az 

IMF és a Világbank szintén részt vesz a finanszírozásban, valamint a tervezési és szakértői 

feladatok ellátásában (World Bank, 2011: 31). Ahogy a békefenntartó missziók száma, úgy 

az ENSZ Békeépítő Bizottság célországai is folyamatosan változnak. Az előző években a 

nagyszabású békeépítő tevékenységek elsősorban Angolában, Kambodzsában, 

Mozambikban, Szudánban, Elefántcsontparton, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 

Afganisztánban, El Salvadorban, Guatemalában, Haitin, Kelet-Timorban és Bosznia 

Hercegovinában zajlottak, jelenleg pedig Burundi, Sierra Leone, Guinea, Bissau-Guinea, 

Libéria és a Közép-afrikai Köztársaság van a Békeépítő Bizottság agendáján (UNPBC, 

2016). Rendkívül fontos kiemelni, hogy az ENSZ és a válságkezelés terminológiája 

nemcsak ezeket – a Békeépítő Bizottság agendáján szereplő missziókat – nevezi 

békeépítésnek, hanem azokat is, ahol különböző ügynökségek, szervezetek, valamint 

donorok összehangolt posztkonfliktusos békeépítése zajlik, a főtitkárt pedig főképviselő 

reprezentálja (pl. Ciprus esetében).  

 

 

                                                           
46 United Nations Development Programme – Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja 
47 United Nations High Commissioner for Refugees – Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága 
48 Food and Agriculture Organization of the United Nations – Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és 

Mezőgazdasági Világszervezete 
49 World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet 
50 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 

Tudományos és Kulturális Szervezete 



 

2. térképvázlat: Multilaterális békemissziók 2016-ban 

 

Forrás: SIPRI: Multilateral Peace Operations, 2016. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Stockholm, 2016, 
https://www.sipri.org/sites/default/files/Map-multilateral-peace-operations-2015.pdf. 

Letöltés ideje: 2016.10.20. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Map-multilateral-peace-operations-2015.pdf


Az ENSZ mellett regionális szervezetek is fontos békéltetőnek bizonyultak, közülük 

az EBESZ (17 misszió); az EU (16) és az AU (5) volt a legaktívabb (2. térképvázlat). Az 

EBESZ bár nem „békeépítésnek” nevezi tevékenységét, a békét és a biztonságot elősegítő 

missziói a tényfeltáró, jelentéstevő, megfigyelői és „jószolgálati” feladatok mellett 

válságmegelőzéssel, válságkezeléssel és válság utáni rehabilitációval is foglalkoznak 

(Isaszegi, 2011: 30). A szervezet az előző évtizedekben a válság utáni rehabilitációt 

fegyverzetellenőrzéssel, határmenedzsmenttel, az emberi és kisebbségi jogok 

szélesítésével, demokratizációval és választásellenőrzéssel, a jó kormányzás technikáinak 

átültetésével, gazdaság és oktatásfejlesztéssel, a biztonsági és védelmi szektorok 

reformjával, a szólás- és sajtószabadság propagálásával, valamint a genderbalansz 

kialakításának céljával próbálta elősegíteni (OSCE, 2016). Az EBESZ utóbbi 

tevékenységeket jelen disszertáció írásának időpontjában 17 misszió kereteiben végezte, 

elsősorban a Balkánon, a Kaukázus és Közép-Ázsia térségében. A missziók tevékenysége 

a legtöbb esetben összekapcsolódott más szervezetek válságkezelési műveleteivel, tehát az 

EBESZ az ENSZ-szel, a NATO-val, az EU-val stb. együtt végzi a békeépítés komplex 

feladatait. Ezek közül különösen fontos az EU-val történő együttműködés, mivel a 

szervezet elsősorban az európai perifériákon kialakuló konfliktusokkal foglalkozik.  

Az EU – ahogy korábban említésre került – 2015-ben a harmadik legaktívabb 

válságkezelőnek bizonyult, emellett az egyik legjelentősebb financiális donor. Az EU 

békéltető tevékenységének posztválságra vonatkozó tevékenységeit – az ENSZ-hez 

hasonlóan – békeépítésnek nevezi, az összefoglaló elnevezés azonban ebben az esetben is 

széleskörű multiszektorális intézkedéseket takar, amelyek a válságprevenció, biztonsági és 

emberjogi reform, demokratizáció, gazdaság és oktatásfejlesztés stb. révén rövid- és hosszú 

távú békeépítő célokat próbálnak megvalósítani (Bayne & Trolliet, 2009: 16). Az EU 

esetében ezek a hosszú távú célok tulajdonképpen strukturális békeépítést jelentenek, míg 

a rövid távú feladatok elsősorban az eszkalálódással és az erőszak prevenciójával 

foglalkoznak. Utóbbiak természetesen „gyorsreagálású döntéshozatalt” igényelnek, 

ugyanakkor az EU békeépítő mechanizmusa pont az ellenkezőjéről híres: bár az EU az 

egyik legfontosabb pénzügyi forrásnak minősül, békeépítő tevékenysége azonban 

rendkívül bürokratív és szerteágazó döntéshozatali mechanizmusokkal terhelt, ennélfogva 

lassú és nehézkes. Ez jellemzően abból következik, hogy a békeépítés stratégiai 

koordinációja az EU különböző pilléreinek együttműködésén nyugszik, a folyamatot 
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befolyásolja a közös kül- és védelempolitika51, az Európai Külügyi Szolgálat52 és az 

Európai Bizottság53 is. Az EU békeépítő tevékenységének financiális forrásellátottsága 

szintét diverzifikált, egyaránt használ védelempolitikára, külpolitikára vagy 

fejlesztéspolitikára szánt forrásokat. A legfontosabb alapnak a magyarul kissé erőltetetten 

hangzó ún. stabilitást és a békét elősegítő pénzügyi eszköz54 tekinthető, amely a 2014-2020 

közötti időszakban 2,3 milliárd eurót szán európai és azon kívüli országok megsegítésére 

(Peace Direct, 2016). Az eszköz általában véve válságreagálásra, konfliktusprevencióra, 

válsághelyzetekre való felkészültség elősegítésére, globális és transznacionális veszélyek 

csökkentésére, valamint békeépítésre szolgál. Ennek megfelelően a pénzügyi alapban az 

ún. Békeépítő Partnerség [Peacebuilding Partnership] elkülönítetten foglalkozik a 

posztkonfliktusos válságkezeléssel, és kifejezett célja, hogy nem-állami aktorokat 

támogasson, elsősorban nemzetközi és regionális, valamint helyi NGO-kat, ügynökségeket, 

kutatóintézeteket stb. (European Commission, 2014). Az előző támogatási ciklusban, 2007-

2013 között a Partnerség összesen 140 projektet finanszírozott, amelynek 19%-a tagállami 

intézmény volt, 28%-a valamilyen nemzetközi vagy regionális szervezet, míg 53%-a civil 

társadalom valamely szereplője (Uo.). A támogatottak közül messze kiemelkedik az ENSZ, 

amely 2015-ös rendes költségvetésének 38%-át EU tagállamok biztosították, míg békéltető 

tevékenységeinek legalább (~)50%-a szintén innen származott (EU Permament Delegation 

to UN, 2016). Az ENSZ-családba tartozó ügynökségek közül az előző években a UNDP, a 

WFP és a UNRWA55 részesült a legnagyobb támogatásban, amely arány valószínűleg a 

menekültválság hatására 2015 és 2016 során a UNHCR előtérbekerülésével átalakul 

(European Commission, 2008; 2012). A finanszírozott tevékenységek köréből kitűnik, 

hogy az EBESZ-szel ellentétben az EU nagy gondot fordít a civilek támogatására és 

alapvetően felülről kezdeményezett alulról-felfelé építkezéssel segíti a posztkonfliktusos 

társadalmak demokratizációját. Ennek érdekében a strukturális mellett a 

szociálpszichológiai és kulturális békeépítés eszköztárát is alkalmazza: mediációs, 

bizalomépítő [confidence building measures] és megbékélési tevékenységeket támogat, 

próbálja előtérbe helyezni a civilekkel, női egyenjogúsággal, gyermekjogokkal foglalkozó 

kezdeményezéseket is (Bayne & Trolliet, 2009: 31). A támogatások mellett az EU saját 

                                                           
51 Common Foreign and Security Policy (CFSP), majd European Security and Defense Policy (ESDP) 
52 European External Action Service (EEAS) 
53 European Commission (EC) 
54 Instrument contributing to Stability and Peace, (IcSP); 2007-2014 között Instrument for Stability volt az 

elnevezése. 
55 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees – Egyesült Nemzetek Palesztin 

Menekülteket Segélyező Hivatala 
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missziókkal is próbálja segíteni a stabilitás kialakítását. A missziók tevékenysége 

ugyanakkor nem csak Európára és tágabb szomszédságára korlátozódik: a Balkán, a 

Kaukázus és a Közel-Kelet mellett jelen voltak/vannak Afrikában és Ázsiában is (Brorsen 

& Sherlock, 2014:6-7).  

A legfontosabb békeépítést végző szervezetek tárgyalásakor szükséges megemlítenünk 

az AU szerepét is, amely földrajzi helyzetéből adódóan az egyik legnagyobb kihívásokkal 

küzdő békéltetői szervezet. Az Afrikai Egységszervezetből kialakított, 53 tagállamot 

tömörítő unió (Tarrósy, 2008: 88-89) önálló és hibrid missziókkal [hybrid missions] 

próbálja az afrikai kontinens biztonságát és békéjét elősegíteni, utóbbiak esetében főként 

az ENSZ-szel és az EU-val együttműködésben. A szervezet biztonsági és békéltetési 

kérdéseit és célkitűzéseit az AU Bizottságán belül egy külön osztály56 irányítja és 

koordinálja, közvetlen és közvetetett békéltetéssel pedig az ún. Béketámogató Műveletek 

Osztálya57 foglalkozik. Az AU 2016-ban öt önálló missziót vezetett, többek között 

Szomáliában, Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban (SIPRI, 2016b). Az ENSZ és az 

AU együttműködésének egyik legfontosabb példája Darfur, ahol a két szervezet hibrid 

missziója58 2007 óta a humanitárius katasztrófa enyhítésére és válság megoldására 

koncentrál (Luqman & Omede, 2012). 

Az említett jelentősebb nemzetközi és regionális szervezetek mellett a békeépítés 

gyakorlati kivitelezését szinte minden esetben nemzeti, valamint egyéb nem-kormányzati 

ügynökségek és szervezetek segítették, főként financiális források előteremtésével. 

Előbbiek közül nagyságrendileg kiemelkedik az amerikai USAID59, a brit DFID60, a 

kanadai CIDA61, a német GIZ62, a japán JICA63, valamint a svéd SIDA64. A nem-

kormányzati ügynökségek közül az International Crisis Group, a Vöröskereszt, az 

International Alert, az International Rescue Committee, a Berghof Conflict Research, a 

Swisspeace Center for Peacebuilding és a Save the Children szervezetek emelhetők ki.   

                                                           
56 African Union Commission’s Division of Peace and Security 
57 African Union Commission’s Peace Support Operation Division 
58 African Union–United Nations Mission in Darfur, UNAMID – Az Afrikai Unió és az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Darfuri Missziója 
59 United States Agency for International Development – Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala 
60 United Kingdom Department for International Development – Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési 

Igazgatósága 
61 Canadian International Development Agency – Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség 
62 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Német Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködési Társaság. 
63 Japanese International Cooperation Agency – Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség 
64 Swedish International Development Cooperation Agency – Svéd Nemzetközi Fejlesztési és 

Együttműködési Ügynökség 
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7.2.2.2. A célországok nemzeti és helyi szereplői 

A békeépítés multidimenzionális tevékenységének elengedhetetlen szereplői a célország 

azon nemzeti, lokális és nem-kormányzati (politikai, gazdasági, kulturális, tudományos 

stb.) intézményei és szervezetei, amelyek a békeépítés munkáját lehetővé teszik, elősegítik 

vagy abban aktívan részt vesznek. Míg az előzőekben tárgyalt „külföldi” szereplők 

többsége végső soron nélkülözhető aktornak tekinthetők, addig a nemzeti tényezők a 

békeépítés megkerülhetetlen és legfontosabb résztvevői. Az adott nemzeti szereplők köre 

természetesen szituációfüggő, azonban általában a kormányzati szerveket 

(minisztériumokat, ügynökségeket), a politikai pártokat, vallási szervezeteket, 

érdekvédelmi képviseleteket (pl. szakszervezetek), (állami tulajdonú vagy 

magánérdekeltségű) gazdasági szereplőket, valamint a civil társadalom különböző 

szervezeteit és képviselőit fedi le (Newman, 2013: 314). A nemzeti részvétel legtöbbször a 

strukturális békeépítés esetében jelenti az állami vagy politikai szervek aktív 

szerepvállalását, míg a civil szervezetek, egyházak, tudományos műhelyek inkább a 

közvetlen kulturális vagy szociálpszichológiai békeépítést végzik.   

24. ábra: A békeépítés külső és belső rétegei 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Sokszor problematikus, hogy a békeépítés állami oldalról általában nincs 

uniformizálva és decentralizálva, tehát az adott nemzeti döntéshozók ad hoc módszerek 

szerint kivitelezik a donorok által javasolt és támogatott tevékenységeket (Kacziba, 2014). 

Sikeres ghánai és dél-afrikai példák azt mutatják, hogy a békeépítést posztkonfliktusos 

környezetben érdemes közfeladattá transzformálni, amelyet így az állami és szubnacionális 

intézmények együtt, de különböző szinteken hajtanak végre (Awindor-Kanyirige, 2014). 

Nemzetközi 
Szervezetek és 

Donorok

Külföldi szervezetek 
és donorok helyi 

egységei

Állami, politikai, 
vallási intézmények

Gazdasági 
szervezetek 

Civil társadalom 
és szervezetei

Nemzetközi réteg 

Helyi réteg 



108 

 

Az állami részvétel uniformizálása azért is rendkívül fontos, mert a békeépítés komplex 

rendszerében a koordináció jelenti a legproblematikusabb részt. Az előző évtizedek 

békéltető tevékenységeinek tanulságos hibája volt, hogy a párhuzamosan zajló 

tevékenységek sokszor nem lettek integrálva és céltudatosan koordinálva. Előfordult, hogy 

az ENSZ különböző ügynökségei és programjai, regionális szervezetek vagy nemzeti 

fejlesztési ügynökségek bár ugyanazon posztkonfliktusos térségben segítették a 

konfliktusból békébe való átmenetet, de a közös koordináció és kommunikáció hiánya miatt 

hatékonyságuk minimális volt (Newman, 2013: 315). A békeépítés nemzetközi és helyi 

szereplőinek együttműködése az ENSZ Békeépítő Bizottságának létrejötte óta jelentősen 

javult, az intézmény egyik fő feladatának a koordinációt tekinti, amely szerepet általában a 

többi szereplő is elfogad (Peacebuilding Review, 2011: 5).  

A célországokban a békeépítés sajátos jellemzője, hogy a politikai szereplők általában 

érdekstratégiák mentén határozzák meg aktivitásukat, míg a civilek jellemzően előtérbe 

helyezik a moralitás, a hosszú távú fenntarthatóság, a tudományosság vagy a 

gyakorlatiasság szerepét is. Ennek megfelelően jellemző, hogy a politikusok a békeépítés 

különböző szegmenseiből a gyakorlatban elsősorban azokat a tevekénységeket támogatják, 

amelyek – külső donorok által finanszírozott – konkrét segélyezéssel és (infrastrukturális) 

fejlesztésekkel járnak vagy amiket újraválasztásuk során fel tudnak használni (Le Billon, 

2008: 354). Ebből is adódóan az egyik leginkább előtérbe helyezett békeépítő 

tevékenységgé a konfliktus utáni újraépítés és rekonstrukció vált, amelyre a nemzetközi 

donorok 1989-2002 között világszerte megközelítőleg 60 milliárd dollárt költöttek (Uo. 

345). A nemzetközi pénzügyi források elosztása a posztkonfliktusos környezetben 

természetszerűleg felerősíti a korrupció lehetőségeit, ami bár természetes folyamat, de 

újratermelheti a korábbi konfliktusban érdekelt felek közötti feszültségeket (Scharbatke-

Church & Reiling, 2009: 4-5). A strukturális békeépítés transzparenciára vonatkozó 

célkitűzései ebből kövezően gyakran ütköznek a helyi korrumpálódott politikai (és 

gazdasági) elitek ellenállásába, az ezt számonkérő civilek és nemzetközi szereplők 

tevékenysége pedig sokszor nem kívánatos.  A már említett felülről-lefelé építkező 

békeépítés sokszor szelektív és politikai haszonszerzésen alapuló megközelítése ezekben 

az esetekben ütközik a nemzetközi szereplők és a civilek alulról-felfelé alapozó 

stratégiájával. A civil szerveződések munkájának hatékonysága ebből adódóan a 

békeépítés sikerességének egyik kulcskérdése, s – mint láttuk – ez a szignifikancia 

megnyilvánul a nemzetközi donorok támogatási struktúrájában is: példának okáért a 2007-

2013-as periódusban az EU Békeépítő Struktúrája pénzügyi támogatásainak többségét civil 
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kezdeményezéseknek ítélte oda (European Commission, 2014). A nemzetközi donorok 

tehát „forrásbiztosítási hatalmukkal élve” befolyásolják a békeépítés struktúráját és ezáltal 

a kialakuló politikai, társadalmi, gazdasági berendezkedést is. A pénzügyi források 

elosztásával és a pályázati feltételek alakításával a donorok ugyanakkor alakítják és 

formálják is a civil kezdeményezéseket. Ennek megfelelően a békeépítésben résztvevő civil 

szerveződések sémája gyakran hasonló. A célkitűzéseket nézve, ezek a szervezetek Thania 

Paffenholz összegzése szerint az erőszak elkerülésének mechanizmusaira; az emberi és az 

adott békeszerződéshez vagy megegyezéshez kapcsolatos jogok biztosításának 

ellenőrzésére és elemzésére; érdekvédelemre; a béke és demokrácia értékeinek 

szocializációjára; a társadalmi kohézió kialakítására; csoportok közötti dialógus 

kezdeményezésére; és általában a békeépítéshez köthető szolgáltatások és feladatok 

biztosítására fókuszálnak (Paffenholz, 2009).  

Különösen vallási alapú konfliktusok esetében fontos az egyházi és vallási vezetők 

békeépítésben betöltött szerepe. Ők a legtöbb esetben szorosan kapcsolódnak az elitekhez, 

céljaik gyakran politikaiak, kapcsolódási pontjaik révén azonban a szélesebb 

néptömegekkel is aktív kapcsolatot tartanak. Ennél fogva szerepük jelentős, hiszen vallástól 

és konfliktustól függetlenül a hit képviselői pozitívan és negatívan is befolyásolhatják a 

békeépítés folyamatát (Abu-Nimer, 2013: 69-70). Vallási alapú konfliktusok esetében a 

békéltető szervezeteknek szükséges a vallási szervezeteket is bevonni, a 

válságmegoldásban azok véleményét és társadalmi szerepét, tekintélyét felhasználni. A 

strukturális békeépítés alapvetően szekuláris megközelítése ezt a mélyebb vallási 

gyökerekkel rendelkező posztkonfliktusos társadalmakban gyakran nem tudta kihasználni 

és elidegenítette magától a vallási vezetőket (Hayward, 2012: 4). A vallás megnyerése 

ugyanakkor ezekben az esetekben a legfontosabb, hiszen az egyházak és a hit segítségével 

a korábbi ellenfelek humanizálhatók; a negatív sztereotípiák feloldhatók; a jog és az emberi 

jogok tisztelete felerősíthető; az erőszakmentesség propagálható; és összességében véve, a 

társadalmi kohézió erősíthető (Abu-Nimer, 2013: 71-72). 

A nemzeti és helyi tényezők tárgyalásakor fontos kiemelni a gazdasági szereplőket is, 

hiszen a legtöbb konfliktus mögött áttételesen gazdasági érdekellentétek is állnak. Bár a 

béke gazdasági előnyei nyilvánvalók, a háborúk és erőszakos konfliktusok jellemzője az, 

hogy bizonyos külföldi és belföldi szereplők hasznot húznak belőle. Ezen haszonszerzés 

lehetőségei rendkívül tágak, a fegyverkereskedelemtől a csempészeten át egészen a 

fegyveres ellenőrzőpontokon szedett vámokig terjedhetnek. Jonathan Goodhand 

osztályozása szerint a fegyveres konfliktus alatti haszonszerzés szintjei alapvetően három 
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osztatúak: a legfelső szinten a hadigazdaság [combat economy] külföldi és belföldi 

szereplői; középen a konfliktusból hasznot húzó árnyék vagy szürkegazdaság [shadow 

economy], míg a legalsó szinten a konfliktust átvészelni kívánó, túlélésre alapozott 

gazdasági tevékenységek helyezkednek el [coping economy], amelynek láncszemei a 

háborútól szenvedő tömegek (Goodhand, 2004: 58-68). Utóbbiak közül a békeépítésnek 

elsősorban az első kettőt kell meggyengítenie vagy meggyőznie a béke gazdasági 

előnyeiről. Ebben a tekintetben a válságkezelés Clausewitz klasszikus megfigyelését, mely 

szerint a háború nem a politika kudarca inkább annak egyik eszköze (Clausewitz, 1917, I. 

könyv: 31), gazdasági vetületben alkalmazza, azaz azt feltételezi, hogy a háború alatt nem 

szűnik meg a gazdaság működése, csak átalakul (Keen, 1998). Ennek megfelelően a 

háborúból a békébe való átmenet során a konfliktusmenedzsment a hadigazdaságban 

résztvevő elitek haszonszerzési lehetőségeit belső és külső eszközökkel próbálja 

ellehetetleníteni, egyúttal olyan lehetséges béke irányába mutató gazdasági tényezőkkel 

pótolni, amik a kieső jövedelmeket pótolják, esetleg meghaladják (Ballentine & Nitzschke, 

2005: 10). Ezek a feladatok a békeépítési missziók legkomplexebb feladatai közé tartoznak, 

hiszen rendkívül összetett árulánc és megélhetési elemzéseket [Commodity Chain and 

Livelihood Ananlysis] igényelnek, amelyek a társadalom szinte minden szegmensére 

kiterjedően feltárják a háború fenntartását elősegítő gazdasági kötelékeket, egyúttal 

felmérik, hogy ezeket hogyan lehetne fenntartható módon békés eszközökkel pótolni 

(Collinson, 2003: 4). A gazdasági tényezők megalapozása a békeépítés sikerének egyik 

lefontosabb biztosítéka, az árnyékgazdaság fennmaradása ugyanis újratermelheti az 

erőszakot, segít a szervezett bűnözés fenntartásában vagy kialakulásában, egyúttal jelentős 

adóbevételeket von el az azokra posztkonfliktusos időszakban különösen rászoruló 

központi kormányzattól (Ballentine & Nitzschke, 2005: 15). 

7.3. A békeépítés sikerének mérési lehetőségei 

A békeépítés történeti, elméleti és gyakorlati jellemzőinek feltárása után – a ciprusi példa 

megértése miatt – szükséges a békeépítés sikerességének mérési lehetőségeit is 

megvizsgálni. Ahogy a válságkezelés többi fázisát, a békeépítés eredményeit sem könnyű 

meghatározni, hiszen az empirikus lehetőségek ellenére az elemzés számos 

kiszámíthatatlan változóba és anomáliába ütközhet. Bokodi Ágnes a békefenntartás 

eredményességének mérési lehetőségeivel kapcsolatban megjegyzi, hogy „a műveletek 

sikere kapcsán először is azt kell eldönteni, hogy mihez képest mérjük a sikert” (Bokodi, 

2011: 98). Bár a békefenntartás és a békeépítés határai összemosódnak, mégis jól 
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érzékelhetően előbbi célja a negatív béke kieszközlése és fenntartása, tehát a misszió 

sikeresnek tekinthető, amíg ezt a feladatot teljesíti. A békefenntartás ugyanakkor sok 

esetben segíti és összekapcsolódik a békeépítés céljaival is, amelyek azonban a pozitív béke 

irányába hatnak, így sikerességük megkérdőjelezhetőbb. A siker mérésének lehetőségei 

tehát a békeépítés esetében is „a mihez képest” kérdésén nyugszanak, azaz szükséges 

meghatározni, hogy a háború előtti békés időszak, a háború alatti negatív mélypont vagy a 

negatív béke kieszközlése utáni állapot a kiindulópont. A szerteágazó lehetőségek miatt a 

békeépítés sikerére vonatkozó elképzelések sokrétűek és természetesen szorosan 

kapcsolódnak olyan korábbiakban már ismertetett problémákhoz, mint a békeértelmezések 

különbségei, a válságkezelés általános céljai vagy a békeépítés szándékai és jellemzői. 

Ehelyütt már nem érintve a békeértelmezésekből adódó különbségeket, azt feltételezem, 

hogy a békeépítés minden esetben túlmutat a negatív béke minimalista céljain, emiatt 

technikáit úgy határozza meg, hogy azok a pozitív béke kialakulását segítsék elő – még 

akkor is, ha erre a valóságban nincs túl sok esély. A következőkben bemutatott elemzési 

lehetőségek tehát az erőszak hiányát még nem tekintik teljes sikernek, hiszen a békeépítés 

célkitűzései ennél tágabbak.  

7.3.1. A gyakorlat értékelési elképzelései 

A disszertáció eddigi szerkezetéhez ragaszkodva ehelyütt is érdemes különbséget tenni az 

elmélet véleményei és a gyakorlatban is alkalmazott hatásvizsgálati lehetőségek között. 

Ebben az esetben azonban a gyakorlatban használatos értékelési mechanizmusokkal 

szükséges kezdeni, elsősorban azért, mert az elméletek ezek hiányosságaira próbálnak 

reflektálni.  

A békeépítés gyakorlati eredményeinek értékelése elsősorban projektalapú, azaz a 

békeépítés egyes tevékenységeit külön hatásvizsgálatok alapján értékeli (Lederach, 1999: 

129-130). Lederach véleménye szerint a projektalapú értékelés a békeépítés finanszírozási 

rendszeréből adódik, tehát abból, hogy a békéltetésben résztvevő szervezeteknek és 

ügynökségeknek egy-egy békeépítési projekt kivitelezése után el- és beszámolási 

kötelezettségük van (Uo., 130-131). Az ilyen céllal készült beszámolók általában az adott 

projektre fókuszálnak és a tanulságok levonására szorítkoznak [Lessons Learned Studies] 

(Gürkaynak, Dayton, & Paffenholz, 2009: 291).  
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9. táblázat: A projektalapú békeépítés különböző szegmensei 

Szociogazdasági fejlődés Jó kormányzás Az igazságszolgáltatási 
és védelmi intézmények 

reformja 

Az igazság, 
igazságszolgáltatás és 
megbékélés kultúrája 

Kiegyensúlyozott 
pszichológiai felépülés 

A civil társadalom 
fejlődése 

A védelmi szektor 
reformja (rendőrség, 
hadsereg, hírszerzés) 

Erőszakmentes 
konfliktuskezelés 

Szilárd és pártatlan 
gazdasági menedzsment 

Szólás, sajtó és 
egyesülési szabadság 

A könnyű- és 
kézifegyverek 
számának csökkentése 

Ellenfelek közötti 
párbeszéd 

Genderbalansz A média fejlődése Erőszakmentesség Az előítéletek 
csökkenése 

Szolgáltatások 
biztosításának 
kiegyensúlyozottsága 

Hatalommegosztás Közösségi politika Traumák begyógyulása 

A lakóhelyükről elűzöttek 
repatriálása/reintegrálása 

Részvételi demokrácia Békefenntartás Válságkezelési 
képzések 

A természeti erőforrások 
fenntartható és igazságos 
felhasználása 

Átláthatóság és 
elszámoltathatóság 

A pártatlan megfigyelés 
biztosítása 

A béke előnyeinek 
oktatása 

- Széleskörű hozzáférés Lefegyverzés, leszerelés 
és az egykori katonák 
integrálása 

Háborúsbűnösök 
felelősségre vonása 

- Demokratizáció Aknamentesítés Jóvátétel 

- Igazságos választási 
rendszer 

- - 

- Antikorrupciós 
programok 

- - 

- Emberi jogok védelme - - 

- Jogállamiság - - 
Forrás: Saját szerkesztés, OECD, 2008 alapján. 

A 9. táblázatban felvázolt lehetséges békeépítési lehetőségek kiértékelésekor a 

gyakorlat általában a relevanciát, a hatékonyságot, a kifejtett hatást, a következményeket, 

a fenntarthatóságot és a koherenciát vizsgálja (OECD, 2008; Chigas, Church & Corlazzoli, 

2014). A relevancia esetében az értékelés azt kísérli meg feltárni, hogy a projekt valóban 

kapcsolódott-e a konfliktus legfontosabb attribútumaihoz és annak megoldási 

alternatíváihoz. Szintén próbálja meghatározni, hogy a projekt kialakításakor 

meghatározott feltételezések igaznak bizonyultak-e, azaz, hogy a művelet előre 

meghatározott elméleti logikája a gyakorlatban valóban segítette-e a konfliktus 

csökkentését vagy megelőzését. A hatékonyság a gyakorlat esetében elsősorban a 

költséghatékonyságot elemzi, tehát azt kísérli meg kideríteni, hogy a befektetett költségek 

függvényében a projekt mekkora effektivitással dolgozott. A kifejtett hatás vizsgálatakor a 

konkrét pozitív vagy negatív változásokat tanulmányozzák, a közvetlen és közvetett 

hatásokat, a szándékos, valamint a véletlen mellékhatásokat. A következmények értékelése 

a hatások szintjét próbálja meghatározni, azaz arra kíváncsi, hogy a projekt az érintettek 
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mekkora rétegét érte el, valamint, hogy milyen jellemzők járultak hozzá az eredmények 

eléréséhez. A fenntarthatóság a donor által finanszírozott békéltető jellemző 

fennmaradására keresi a választ, tehát azt kísérli meg feltárni, hogy az elősegíteni kívánt 

folyamat a mesterséges beavatkozás nélkül is megmarad-e? Végezetül a koherencia azt 

vizsgálja, hogy a célország békeépítéssel végrehajtott fejlesztésébe/fejlődésébe az adott 

projekt mennyire integránsan kapcsolódott be, segítette vagy aláásta-e a helyi 

elképzeléseket (OECD, 2008).  

A gyakorlat tehát jól láthatóan a békeépítés donorok által finanszírozott projektjeinek 

elemzésére fókuszál, a kiértékelési folyamattal ugyanakkor a békeépítés egészének a 

hatékonyságát próbálja segíteni. A legfontosabb szervezetek kiértékelési mechanizmusa 

nagyon hasonló csomópontokat határoz meg, amelyek általában ugyanazt a kérdést 

firtatják: elsősorban a kiváltott hatás mértékére, mikéntjére és következményeire 

kíváncsiak. Az OECD és az EU mellett az ENSZ kiértékelési szempontjai is hasonlóak, 

amely a célországokban végzett békeépítő tevékenységek nyilvánosan elérhető értékelési 

dokumentumaiból világosan kitűnik (UN Peacebuilding Fund, 2016). A békéltető 

szervezetek az egyes csomópontok kérdéseinek megválaszolásakor empirikus kutatási 

módszereket (megfigyelés, interjú, kérdőív, tartalomelemzés stb.) használnak, az elemzési 

kiindulópontot a projekt indulása, míg a végpontot általában annak befejeződése jelenti.  

7.3.2. Konfliktuselemzés – az elmélet és a gyakorlat között félúton 

A válságkezelés egyik elengedhetetlen segédeszköze a konfliktuselemzés vagy 

konfliktusanalízis [conflict analysis], amely az eszkaláció, a béketeremtés, valamint a de-

eszkaláció fázisában is fontos jellemzőket hozhat felszínre. A konfliktuselemzés 

szisztematikus és előre meghatározott módszerrel feltérképezi [conflict mapping] és feltárja 

a konfliktus okait; az abban résztvevők sérelmeit, motivációit, viselkedésimintáit; valamint 

ezek alapján felvázolja a konfliktus legfontosabb trendjeit (Barbero et al., 2004, 2. fejezet: 

2). 

Ahogy az a 25. ábrán megfigyelhető, a konfliktuselemzés feltárja a (nemzetközi vagy 

beföldi) konfliktus belső attribútumait: rámutat, hogy a konfrontációban közvetlenül vagy 

közvetetten résztvevő feleknek milyen szükségleteik, értékeik, érdekeik vannak és ezeknek 

megfelelően mik a céljaik, vannak-e ezek között különbségek és áthidalhatatlan 

ellentmondások. Szintén meghatározza, hogy a résztvevő felek milyen stratégiák és 

viselkedési stílusok (erőszak vs. kompromisszumkészség) mentén kívánják saját céljaikat 

megvalósítani. Utóbbiak összessége meghatározza a konfliktusos felek egymással 
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kialakított kapcsolatát, egyúttal megszabja a folyamatosan formálódó konfliktusfolyamat 

belső dinamikáit (Jeong, 2008: 21-30).  

25. ábra: A konfliktuselemzés legfontosabb tématerületei és kapcsolódási pontjai 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Jeong,2008: 21 alapján. 

A konfliktuselemzés tehát elsősorban a konfliktus jellegét, szereplőit, okait és 

dinamikáját próbálja meghatározni. A konfliktus jellegének [conflict profile] elemzésekor 

arra keresi a választ, hogy mi a konfrontáció politikai, gazdasági és szociokulturális 

kontextusa; melyek a kiemelkedő politikai, gazdasági és szociális problémák; mik a 

leginkább érintett térségek; a konfliktus történelmi perspektívával rendelkezik-e. A 

szereplők meghatározásakor a kérdés az, hogy kik a legfontosabb aktorok; ezek milyen 

célokkal, pozíciókkal, lehetőségekkel és kapcsolati hálóval rendelkeznek; kik azok a 

szereplők, akik a békében, és kik, akik a konfliktus fennmaradásában érdekeltek. Az okok 

kiderítésekor a konfliktus strukturális okain (pl. illegitim kormány, az erősforrások 

egyenlőtlen elosztása; a gazdasági és politikai lehetőségek ellehetetlenítése stb.); a 

konfliktus eszkalálódásának tényezőin; a konfrontáció fennmaradásának elemein és a béke 

elősegítésének lehetőségein van a hangsúly. A konfliktus dinamikájának értelmezésekor a 

konfliktuselemzés a konfrontáció aktuális trendjeit (eszkaláció vagy de-eszkaláció); a 

lehetséges de-eszkalációs lehetőségeket és az előzőekből levonható tanulságokat próbálja 

feltárni (Barbero, 2004, 2. fejezet: 3-6).   

Ahogy korábban említésre került a konfliktuselemzés a konfrontáció bármely 

fázisában alkalmazható, tehát az erőszak lezárulása után és a békeépítés alkalmazása 

közben is hasznosnak bizonyulhat. A békeépítés esetében a konfliktuselemzés kimutatja, 

hogy a békefolyamat milyen fázisban van, azaz feltárja, hogy a korábban erőszak irányába 

mutató jellemzők eltolódtak-e a kompromisszumkészség vagy a megbékélés irányába. A 

módszer tehát fordított irányból határozza meg, hogy a békeépítés hatásos volt-e: az 

ellentétek mértékének csökkenése még nem ad magyarázatot a miértekre, de közvetve jelzi, 

hogy az alkalmazott technikák pozitív vagy negatív irányba befolyásolták a békefolyamatot 
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(Chigas, Church, & Corlazzoli, 2014: 11-12). Szintén fontos elem, hogy a 

konfliktuselemzés közösségi, helyi, regionális és országos szinteken is alkalmazható, 

ezáltal – megfelelő kivitelezés esetén – feltárja, hogy a konfrontációnak mik az alapvető 

okai [root causes] és ezek a békeépítés folyamán felszámolásra kerültek-e (Barbero, 2004, 

2. fejezet: 13).  

7.3.3. Az elmélet értékelésre vonatkozó elképzelései és javaslatai 

A gyakorlatban alkalmazott kiértékelési formulák és az elméleti szakemberek által javasolt 

technikák közötti legfontosabb különbség az, hogy az elmélet jóval rigorózusabb egyúttal 

makro- és mezoszinteket is lefedő módszereket javasol, ezeket azonban a gyakorlatban 

kevésbé képes mérhetővé alakítani. Az elmélet értékelési javaslatai rendkívül széles skálán 

mozognak, a legfontosabb különbségek az elemzés szintjeinek (makro, mezo, mikro), a 

mérés kiindulópontjainak („mihez képest?”), valamint a békeépítési siker 

megnyilvánulásának kérdésében mutatkoznak meg. A következőkben a disszertáció ezek 

közül vélemények közül – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabbakat igyekszik 

bemutatni.  

7.3.3.1. A Peace Writ Large megközelítése 

A legszélesebb, de egyben legfelületesebb értékelési szempont az ún. Peace Writ Large 

(≈Nagybetűs Béke) makroszintű megközelítése, amelyet a CDA65 Collaborative Learning 

Projects elnevezésű nonprofit szervezet vezetett be, elsősorban azért, hogy a béke minősége 

makrotársadalmi szinten is leírhatóvá váljék (Chigas & Woodrow, 2009: 47). A CDA 1999-

2002 között 200 békeépítéssel foglalkozó szervezetet keresett meg, valamint 26 békeépítő 

műveletet elemzett annak érdekében, hogy kiderüljön: mik a békeépítés sikerességének 

legfontosabb jellemzői (CDA, 2016). Az eredmények kiértékelése után a szervezet kétféle 

lehetőséget javasolt a békeépítés eredményeinek mérésére: a makro és a mezoszintű 

megközelítést. Véleményük szerint makroszinten a kiindulópont az, hogy a béke minősége 

végső soron igazán csak össztársadalmi szinten értelmezhető, tehát a békeépítés hatására 

vagy kialakult egy jól érzékelhető relatíve pozitív béke vagy nem. A Peace Writ Large ezen 

a szinten egyrészt az erőszak és a destruktív konfliktus hiányából, másrészt az igazságos és 

fenntartható béke meglétéből vezeti le a békeépítés sikerességét, utóbbiakat a „jó 

kormányzás” és a civil társadalom szerepének ideális balanszával azonosítja (Anderson & 

Olson, 2003: 12). Tehát amennyiben ez a balansz és a hozzá szükséges komponensek 
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kialakulnak – azaz egy relatíve pozitív béke jön létre az érintett társadalmon belül –, úgy a 

békeépítés sikeresnek tekinthető.  

Mezoszinten ez a felületes hozzáállás elmélyül, ennek megfelelően az értékelési 

lehetőségek száma is megnő. A Peace Writ Large megközelítése szerint középszinten a 

békeépítés sikeressége négy állami és társadalmi elemeket is magába ötvöző kritériumon 

múlik:  

1. A békeépítés hatására jellemzővé vált-e, hogy a korábbi ellenségek visszautasítják 

az erőszakot vagy a provokációkat? 

2. Állami intézmények vagy egyéb mechanizmusok biztosítják-e, hogy a konfliktust 

okozó korábbi sérelmek és igazságtalanságok megszűnjenek és ne termelődjenek 

újjá?   

3. A konfliktusban résztvevő felek és közösségek önmaguk kezdeményeznek-e olyan 

aktivitásokat, amelyek a megosztottságot csökkentik és a korábbi ellenfelek közötti 

kapcsolatokat erősítik? 

4. A békeépítés hatására megnőtt-e a tényleges biztonság és biztonságérzet (Campbell, 

2007: 4)? 

A CDA véleménye szerint, amennyiben mindegyik fenti kritériumra igen a válasz, úgy a 

békeépítés sikeres és ez makroszinten is értékelhető és jól látható.  

7.3.3.2. A békeépítés transzformatív elemzése 

Az elméleti vélemények másik fontos ága a békeépítés transzformatív jellemzőjéből indul 

ki, tehát abból, hogy sikeres békeépítés hatására pozitív változás zajlik le a 

posztkonfliktusos társadalomban. John Paul Lederach szerint a békeépítés egyik 

legfontosabb erőssége a változtatás lehetőségében rejlik, hiszen konstruktív és effektív 

műveletekkel a konfliktusok felszámolhatók (Lederach, 1999: 67). Lederach véleménye 

szerint a gyakorlat értékelési megközelítése nem hatékony, mivel az egyes projektek 

elemzése kapcsán a változást csak mikro esetleg mezo környezetben tudják feltárni (Uo.: 

130). Elképzelése szerint az értékelést stratégiai (makro és mezoszintű) megközelítéssel 

kell elvégezni, mégpedig úgy, hogy az elemzés egyszerre reflektáljon a leendő célokra, a 

korábbi tanulságokra és az akkor adott problémák feltárására [prospective – transactive – 

retrospective evaluation]. Egy ilyen folyamatorientált módszer Lederach véleménye szerint 

a békeépítés vertikális (26. ábra) és horizontális szintjeinek problémáira egyszerre 

reflektálna és lehetővé tenné az egyes szintek igényeinek felismerését és kiegyensúlyozását 

(Uo., 146-148). 
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26. ábra: A békeépítés szereplőinek vertikális eloszlása - Lederach  
 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Lederach, 1999: 39 alapján. 

Lederachtól eltérően Jay Rothman a békeépítés következtében kialakuló változásokat 

nem egy statikus pontból vizsgálná, hanem a békéltetés ideje alatt folyamatosan. 

Véleménye szerint a transzformativitás mérésére egy olyan értékelőrendszert kell 

kialakítani, amely a békeépítés ideje alatt bekövetkező változásokat egy kezdőpontból 

kiindulva folyamatosan és állandóan [action evaluation] elemezni tudja (Rothman, 2003). 

Rothman véleménye szerint a szinte folyamatos kiértékelés révén a békeépítés állandó 

minőségi ellenőrzésen esne át, ezáltal reagálhatna az időközben felmerülő és átalakuló 

realitásokra. Caroll Weiss ezzel szemben egy elméletalapú [theory-based evaluation] 

kiértékelési rendszer megalkotását javasolja. Álláspontja szerint minden társadalmi 

intervenció (pl. szociális beavatkozások) valamiféle változáselméleten [theories of change] 

alapul, amely elmélet logikai következtetések révén felméri, hogy az adott szituációban mi 

okoz pozitív irányú változást. Weiss szerint az értékelés a békeépítés megkezdése előtti 

időszakban a legfontosabb, ekkor felszínre kell hozni a válságkezelés egyes szegmenseit 

érintő különálló elméleteket és meg kell határozni, hogy ezek feltételezései hogyan 

egészítik ki egymást és mik az esetleges ellentmondások (Weiss, 1995: 63-93). Susanna 

Campbell összegzése szerint a transzformatív békeépítés tehát elsősorban egy olyan 

változás elősegítése, amely a konfliktust a társadalom minden szintjén csökkenti, ennek 

megfelelően pedig az értékelési folyamatnak a változás jellemzőire kell koncentrálnia 

(Campbell, 2003: 4).  

7.3.3.3. A fejlődésen alapuló kiértékelési séma 

A Dan Smith által meghatározott kiértékelési mechanizmus azon a feltételezésen alapul, 

hogy a békeépítésnek a gazdasági és társadalmi fejlődést kell elősegítenie, ebben a 
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tekintetben tehát nem a változás a békeépítés sikerességének a fokmérője, hanem az elért 

fejlődés. Véleménye szerint a békeépítés állandó stratégiai deficittel küzd66, tehát annak 

legfontosabb céljai nincsenek előre és pontosan meghatározva. Smith szerint az egyes 

békeépítő projektek ugyan valóban a békéltetést segítik, azonban a pontos stratégiai célok 

meghatározása nélkül hatásfokuk gyenge (Scharbatke-Church, 2011: 461). A Smith által 

meghatározott formulában a stratégiai cél – és ezzel a siker fokmérője – a fejlődés 

[development evaluation], amely nemcsak békét, de gazdasági prosperitást, politikai 

kiegyensúlyozottságot és társadalmi igazságosságot is teremt (Smith, 2004: 63). Smith 

szerint tehát a békeépítés sikere nem pusztán az egyes projektek minőségétől függ, sokkal 

inkább a békeépítés makroszintű definiálásától és a feladatok összehangolásától (Campbell, 

2007: 4). A kiértékelésnek emiatt véleménye szerint a fejlődést kell elemeznie, ezt azonban 

nem projektszinten, hanem a donorok [multi-donor evaluation] együttműködésével – azaz 

a mezoszintek összekapcsolása révén – makroszinten kell elvégezni (Smith, 2004: 17). 

Természetesen ebben az értékelési kontextusban is fontos a vizsgálat kezdőpontja, 

amelynek meghatározása azonban Smith szerint konfliktus- és szituációfüggő.  

7.3.3.4. A stabilizáción és rekonstrukción alapuló értékelési forma 

Smith véleményétől eltérően a stabilizáción és rekonstrukción alapuló értékelés a siker 

definiálásakor szerényebb és mérsékeltebb módszert alkalmaz. Az elképzelés alapjául 

szolgáló tanulmányában Craig Cohen a stabilitás és rekonstrukció változáselméletének 

körvonalait próbálja meghatározni, azaz arra keresi a választ, hogy mik azok a közös 

jellemzők, amelyek törékeny [fragile] vagy konfliktussal terhelt államokban (politikai, 

gazdasági, társadalmi) stabilizációhoz vezethetnek (Cohen, 2006: 1). Véleménye szerint 

ezek meghatározása a korábbi békéltetések vizsgálata által válik lehetővé, az ezekben 

megállapított hasonlóságok ugyanis létfontosságúak a következő válságkezelési 

mechanizmusok kialakításakor. Cohen kiindulópontja szerint a rekonstrukció és a 

stabilizáció célja nemcsak az erőszak csökkentése, de a helyi aktorok mozgásterének 

megerősítése is, akik helyzetük megszilárdulása révén effektív kontrollal tudják a békeépítő 

folyamatot segíteni. Ebből következően a siker a helyi intézmények megerősödéséből 

adódik, amelyek révén az erőszak kiújulása belső kontrol révén elkerülhető, a békefolyamat 

– azaz a stabilizáció – pedig külső beavatkozás nélkül is önmagát generálja (Campbell, 

2007: 4). A korábbi véleményekkel szemben szintén újdonság, hogy Cohen nemcsak a 

módszertant vagy az egyes szintek közötti összhang hiányát tartja a kiértékelési folyamat 

                                                           
66 Azaz küzdött 2004-ben, a tanulmány írásakor. 
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legfontosabb akadályának, hanem azt is, hogy a politikai elitek a hiteles adatfelvételt 

sokszor szándékosan akadályozzák. Szerinte még a békeépítés folyamatát támogató 

politikusoknál is jellemző, hogy a stabilitás kialakításából politikai tőkét kívánnak 

kovácsolni, tehát annak meglétét már akkor kijelentik, amikor valójában még tényleges 

rekonstrukcióról sincs szó. Ezeknek a politikusoknak nem érdeke a válságkezelés 

sikerességének objektív feltárása és azt szándékosan akadályozni próbálják. Véleménye 

szerint a válságkezelésnek már a tervezési időszakban figyelembe kell vennie ezt a 

problémát és olyan mérési formulákat kell beépítenie a rendszerbe, amelyek a politikus 

megkerülésével is valós adatokat tudnak produkálni (Cohen, 2006: 1; 4). 

7.3.3.5. Az elméleti vélemények összegzése 

A meglehetősen differenciált elméleti véleményeket Susanna Campbell többször idézet 

tanulmánya próbálja összegezni. Campbell kutatásai szerint az álláspontok közötti 

hasonlóságok abban érhetők tetten, hogy: 

- a békeépítés sikere a mikro, mezo és makroszintek együttműködésének függvénye;  

- a siker definiálása egy meghatározott kezdőpontból történő változásként 

jellemezhető, amely változás egyéni, kapcsolati, strukturális vagy kulturális 

transzformációt okoz;  

- és hogy a békeépítés sikeressége a potenciális negatív tényezőket a hatékony 

tervezés, kivitelezés révén elkerüli, a kiértékelés révén pedig a sikeres 

mechanizmusokat „átörökíti” (Campbell, 2007: 17.) 

Campbell a békeépítés sikerének közös indikátorait a 10. táblázatban található 

ismérvek szerint összegzi. A feltüntetett indikátorok ugyanakkor nem csak a siker 

fokmérői, de egyben a kiértékelés kiindulópontjai is: az egyes jellemzők megléte vagy 

hiánya ugyanis egy szisztematikus vázat épít fel arról, hogy a béke minősége milyen 

attribútumokkal rendelkezik az adott elemezni kívánt ország esetében. (Erre később Ciprus 

esetében látunk majd példát!) Campbell értelmezése szerint a mikro-, mezo- és makroszintű 

megközelítést ehelyütt felváltják az egyéni/személyes [personal change]; kapcsolati 

[relationship change]; strukturális [structural change] és kulturális [cultural change] 

változások kategóriái, amelyek leírják a társadalmon belüli vertikális és horizontális 

transzformációk leglényegesebb elemeit. Ezek a kategóriák szociogazdasági, politikai, 

védelmi és kulturális perspektívából értékelik a békeépítés eredményeit. Bár az egyes 

pontok megválaszolása nem jelenti a válságkezelés minőségének tényleges és mélyreható 

feltárását, ugyanakkor a gyakorlat módszereivel és a konfliktuselemzés segítségével 

többoldalú elemzés lehetséges, amelyet együtt és párhuzamosan alkalmazva feltárható a 
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békeépítés sikeressége vagy kudarca. Fontos azonban kiemelni – és ezt maga Campbell is 

megteszi –, hogy a siker relatív fogalom, ami a válságkezelés egyes fázisaiban 

folyamatosan bővül és formálódik (Uo., 7). 



 

10. táblázat: A békeépítés sikerének indikátorai 

 Személyes változás Kapcsolati változás Strukturális változás Kulturális változás 

Szociogazdasági 
tényezők 

1. Az egyéni 
félelmek eltűnnek, a 
szabad és őszinte 
megnyilvánulás 
lehetősége fennáll. 

2. Az egyének 
kritikai attitűdje 
megerősödik. 

3. A korábban ellenséges 
felek a közös haszon érdekében 
hajlandók együttműködni mind a 
gazdasági, mind szociális 
területen. 

4. A korábban ellenséges 
felek új ötleteket és 
gyakorlatokat vezetnek be, 
amelyek megvalósításán együtt 
dolgoznak. 

5. A szürke és feketegazdaság 
jelentősége csökken, majd eltűnik.  

6. A beáramló állami bevételek 
elegendőek az államháztartás fenntartásához. 

7. A szegénység csökken. 
8. A munkanélküliség csökken. 
9. Az államadósság csökken. 
10. A kormány képes ellátni a 
legfontosabb közszolgálatásokat. 

11. A vagyon és erőforrások egyenlőbb 
eloszlása.    

12. A konfliktus alatt bekövetkező 
gazdasági sérelmek orvoslása. 

13. A korai halandóság csökkenése. 
14. A táplálkozási lehetőségek 
kiszélesedése. 

15. A normál mezőgazdasági környezet és 
termelés helyreállása. 

16. A konfliktus alatt lakóhelyt változtatók 
helyzetének fenntartható rendezése. 

17. A (közlekedési, gazdasági, szociális, 
egészségügyi, oktatási stb.) infrastruktúra 
helyreállítása. 

18. Az állampolgárok és 
közösségeik a béke normáinak 
megfelelően és az állam törvényeit 
betartva, erőszakmentesen érik el 
céljaikat. 

19. A társadalom 
összetartozástudata erősödik.  

20. A társadalom jelentős része 
kiáll a béke és a fejlődés értékei és 
céljai mellett. 

21. A szociogazdasági 
feszültségek csökkenése. 



Politikai 
tényezők 

22. Az 
egyénekben a 
párbeszéd és 
kompromisszum 
hasznának 
felismerése 
jellemzővé válik. 

 

23. A kollektív politikai 
együttműködés lehetősége 
megnő. 

24. Konszenzus az általános 
jövőképet illetően. 

25. Új alapelvek 
megteremtése és elfogadása. 

26. Konstruktív politikai 
kapcsolatok és ellenzékiség. 

27. Egyéni és közösségi 
mechanizmusok a demokratikus 
részvétel biztosítására és 
erősítésére. 

28. Olyan politikai intézményrendszer 
kiépítése, amely biztosítja az erőszakmentes, 
elszámoltatható, reprezentatív és 
transzparens politikai versenyt. 

29. Olyan fenntartható és aktív nem-
kormányzati hálózat, amely a béke előnyeit 
promotálja. 

30. Helyi, állami, regionális és nemzetközi 
szereplők együttműködése a béke 
fenntarthatósága érdekében.   

31. Az emberi jogok elismerése és 
törvényi védelme. 

32. Közösségközi politikai pártok 
megléte. 

33. Fair, szabad és erőszakmentes 
választások. 

34. A politikai rendszer működését 
ellenőrző civilszervezetek jelenléte és 
szabadsága. 

35. Az állampolgárok többsége 
tisztában van a politikai manipuláció 
formáival és káros hatásaival.   

36. A gondolat, a hit, a vallás, a 
verbális és írott megnyilvánulás, 
valamint a média szabadsága. 

37. Társadalmi ügyekben való 
széleskörű részvétel. 

38. A részvétel, a 
hatalommegosztás, befogadás, a 
demokrácia és a konfliktusok békés 
rendezését elősegítő társadalmi 
kultúra kialakítása.  

39. A politikai feszültségek 
csökkenése az elitek és a széles 
néptömegek, valamint a korábban 
konfliktusban résztvevő felek között. 

40. Az állampolgárok többsége 
aktívan próbálja befolyásolni az 
ország politikai eseményeit. 

Biztonság 41. Az egyének 
biztonságban érzik 
magukat 
otthonaikban és 
közösségi tereken. 

42. A fegyveres testületek 
közötti békés, tisztelettudó és 
együttműködő kapcsolat 
megléte. 

43. Annak biztosítása, hogy 
a fegyveres szervezetek 
védelmezői, nem pedig megsértői 
az állami törvényeknek. 

44. Az erőszak alkalmazása állami 
monopólium, amely azonban a rend 
fenntartására, a törvények betartatására 
irányul nem pedig a hatalom megszerzésére 
vagy megtartására. 

45. Az erőszakos konfliktusok száma 
lecsökken. 

46. A katonai kiadások nagysága csökken. 
47. A fegyverek által okozott halálesetek 
száma lecsökken. 

48. Az emberi jogok megsértése 
lecsökken. 

49. Mozgási szabadság 
50. Aknamentesítés és veszélyek 
ismertetése. 

51. Az egykor harcoló katonák 
integrációja. 

52. Az erőszak széleskörű el és 
megvetése. 

53. Az erőszakra történő 
felbujtás ignorálása. 

54. Gyülekezési szabadság 
55. Közösségi békéltető 
szervezetek kialakítása. 

56. A „gondolat és a hit 
demilitarizálása”. 

57. A fegyverek birtoklásának és 
használatának de-legitimalizálása.    



Megbékélés és 
igazságszolgáltatás 

58. A 
„másikkal” 
szembeni attitűdök 
megváltoznak.  

59. Az 
egyének tisztelni 
kezdik mások 
identitását, 
hozzáállását, 
véleményét. 

60. Az 
egyének elfogadják, 
hogy a történelem 
értékelése eltérő is 
lehet. 

61. Az 
egyének úgy érzik, 
hogy traumáikat és 
sérelmeiket nem 
csak erőszak útján 
rendezhetik. 

62. Új kapcsolódási minták a 
társadalmon belül, közösségek és 
egyének között.  

 
 

63. A korábbi ellenségek 
közötti bizalom kialakítása és 
erősítése. 

 

64. Az elit törvényfelettiségének és 
büntethetetlenségének megszüntetése. 

65. Pártatlan bíráskodási rendszer 
kiépítése. 

66. A konfliktusos témák csökkenése 
kompromisszumok és erőszakmentes 
mechanizmusok által. 

67. A diszkriminatív törvények hatályon 
kívül helyezése. 

68. Megbékélési folyamatot támogató 
mechanizmusok a társadalom minden 
szintjén.  

69. A társadalmi interakciók 
legkülönbözőbb formáinak 
megjelenése. 

70. A közösségközi házasságok 
számának megnövekedése. 

71. A konfliktuskezelés 
elfogadott formájává az 
erőszakmentes vitarendezés válik. 

72. A közösségközi dialógus 
szükségességének elfogadása a 
társadalom minden szintjén. 

Forrás: Saját szerkesztés, Campbell, 2007: 9-10 alapján. 
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III. A BÉKEÉPÍTÉS CIPRUSI ALKALMAZÁSÁNAK 
TANULSÁGAI 

 

“…a közös történelmi sors nem eredményezett  

semmiféle olyan közös történelmi tapasztalatot,  

élményt vagy egyéb eseményt, mely valamiféle,  

görögöt és törököt egyaránt összefogó ciprusi  

nemzeti vagy állami tudatot hozott volna létre…” 

Bibó István (Bibó, 1986: 544-545.) 

A békeépítés általános elméleti és gyakorlati kereteinek vizsgálata után az értekezés 

példaként egy esettanulmány bemutatására vállalkozik. Ahogy a bevezetőben és a dolgozat 

korábbi részeiben utaltam rá, ez az esettanulmány a ciprusi békeépítés tanulságait elemzi. 

A fejezetben először megkísérlem felvázolni a ciprusi konfliktus kialakulásának és 

lefolyásának legfontosabb történelmi állomásait, majd bemutatom, hogy a szigeten hogyan 

és milyen keretek között zajlott és zajlik a békeépítés, amelynek eredményeit a bevezetőben 

összefoglalt módon elemezni és értékelni kívánom. A következőkben látni fogjuk, hogy a 

szigeten zajló konfliktus és békeépítés tanulságokkal teli és rendkívül összetett folyamat, 

amely bár politikai vagy jogi megoldást egyelőre nem eredményezett, ugyanakkor számos 

sikert elért. A fejezet a hipotézisek bizonyításával – vagy cáfolatával – remélhetőleg 

nemcsak a ciprusi békefolyamat alapvető kérdéseire reflektál, de egyben felfedi azt is, hogy 

a békeépítés elméleti elképzeléseinek mennyi gyakorlati relevanciája van.  

8. A ciprusi konfliktus történelmi perspektívái 

A ciprusi békeépítés struktúrájának és eredményeinek megértéséhez szükséges röviden 

áttekinteni a konfliktus kialakulásának és folyamatának legfontosabb mérföldköveit. Ezek 

tárgyalása során a helyi mellett regionális és nagyhatalmi tényezőkre is rá kell mutatni, 

hiszen a ciprusi konfliktus kialakulása és konzerválódása csak ezek tükrében válik 

érhetővé. A következőkben a konfliktust kronologikus sorrendben és fázisaira bontva 

fogom ismertetni. Ennek során érdekes lesz megfigyelni, hogy az egyes fázisok hogyan 

kapcsolódnak a korábbiakban kifejtett konfliktusciklusokhoz, tehát azokhoz a formálódási, 

eszkalálódási, de-eszkalálódási stb. szakaszokhoz, amelyeket a 6.1.-6.3 pontokban 

kifejtettem. Az elmélet erre vonatkozó elképzelései és a ciprusi példa a történelemi részek 

ismertetése után röviden összehasonlításra kerülnek.  
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8.1. A ciprusi konfliktus kialakulása 

A disszertáció elméleti részében többször említésre került, hogy egy fegyveres 

konfrontáció kialakulása rendkívül komplex folyamat. Ciprus esetében ez a folyamat az 

1950-es évek elején vette kezdetét, bár a konfliktus egyes tényezői már a korábbi 

évszázadok során megjelentek. A hosszú távú előzmények közül három összetevőt érdemes 

röviden kiemelni: az első a sziget földrajzi elhelyezkedésére egyúttal (nagy- és 

regionális)hatalmi kiszolgáltatottságára vonatkozik; a második az ebből következően 

formálódó kozmopolita népességére; míg a harmadik a 19. század során Cipruson is 

formálódó nemzeti ébredésre és annak konfliktusgeneráló szerepére. 

A sziget földrajzi sajátosságaival kezdve fontos rámutatni arra, hogy Ciprus 

geostratégiai helyzetéből adódóan a történelem folyamán szinte folyamatosan birodalmak 

és regionális hatalmak érdekütközéseinek metszéspontjában helyezkedett el (Rooksby, 

2012: 85; Dodd, 2010: 1-3). A három kontinens metszéspontjánál elterülő sziget az ókortól 

kezdődően kereskedelmi és hadászati szignifikanciával rendelkezett, geopolitikai 

jelentősége a térségben megkérdőjelezhetetlen. Benjamin Disraeli egykori brit 

miniszterelnök szavaival élve, a sziget „Nyugat-Ázsia kulcsa” (Varnava, 2009: 85), amely 

jellemző tulajdonképpen predesztinálta az állandó birodalmi jelenlétet. Ennek megfelelően 

Ciprust a történelem folyamán számos birodalom ellenőrzése vonta: egyebek mellett állt 

mükénéi, föníciai, asszír, egyiptomi, perzsa, makedón, római, bizánci, frank, velencei, 

1571-től török, 1878-tól pedig brit ellenőrzés alatt is (Mallinson, 2005: 9). A birodalmi 

jelenlét egyik legfontosabb hozadéka – a vegyes népesség kialakítása mellett – az volt, hogy 

Cipruson egészen 1960-ig számottevő, egységes és pusztán a szigetre vonatkoztatott állami 

képződmény vagy nemzet nem alakult ki, „a szónak sem wilsoni, sem lenini értelmében” 

(Bibó, 1986: 544). 

A birodalmi jelenlétből következő másik jelentős fejlemény, hogy az uralkodórétegek 

cserélődése, az ezzel párhuzamos migrációs hullámok, valamint az állandó kereskedelmi 

tevékenység révén sajátosan vegyes népesség alakult ki a körülbelül i.e. 1000 óta görög 

nyelvű többségi népességgel rendelkező szigeten. Az oszmán hódításig ez a kozmopolita 

népesség megmaradt, példának okáért csak Othello Famagusztájában rómaiak (ahogy 

akkoriban a görög magukat nevezték), arabok, zsidók, örmények, maroniták, grúzok, 

koptok, núbiaiak, indiaiak, etiópok, cigányok, törökök, egyiptomiak, latinok – és 

folytathatnánk a sort – éltek egymás mellett, kihasználva a nemzetiségi tarkaság minden 

lehetséges gazdasági és kulturális előnyét (Varnava, 2010: 207). A meglehetősen színes 
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összkép a török hódoltság mintegy 300 éve alatt vált kissé árnyaltabbá. Ez elsősorban a 

Cipruson is bevezetett millet rendszernek volt köszönhető, amely miatt az egyéni és 

csoportos önmeghatározás vallási alapúvá vált, ezáltal fokozatosan integrálva és szűkítve 

az egyes etnikai csoportok különbözőségét (Uo., 208). Az oszmán okkupáció legfontosabb 

hozadéka mindazonáltal nem a kozmopolitizmus visszaszorulása, sokkal inkább egy 

számottevő török kisebbség megjelenése volt, amely muszlim vezető réteg ugyan 

széleskörű önkormányzati jogokat biztosított a Cipruson élő keresztényeknek, azonban 

három évszázadon keresztül kisebbségként kormányozta a többséget. 

A keresztény – elsősorban görög nyelvű – és a kisebbségi muszlim – elsősorban török 

nyelvű – lakosság közötti ellentét a 19. század során a görög nacionalizmus kialakulása 

révén vált érezhetővé (Tofallis, 2002: 65-72). Ekkor a görögországi szabadságharc sikere, 

majd a Megali Idea [Μεγάλη Ιδέα - Nagy Eszme] eszmerendszerének átvétele révén a 

görög nyelvű és ortodox keresztény népesség körében a római/bizánci/keresztény 

identitástudatot anyaországi görög és/vagy görög ciprióta önmeghatározás kezdte 

felváltani, amely összetartozástudatot érzett az akkor formálódó hellén nemzettel és annak 

nacionalizmusával (Chrysoloras, 2010: 30-31; Balogh, 2013: 40-44). Ez azonban 

ekkoriban – legalábbis helyi értelemben – még nem eredményezett törökellenes 

közhangulatot, ami egyrészt a ciprusi oszmán közigazgatás korruptságának és ezáltal 

keresztényekkel szembeni toleranciájának, másrészt az oszmánt leváltó brit gyarmati 

hatalom megjelenésének volt köszönhető (Dodd, 2010: 2). A görög ciprióták formálódó 

anyaországi identitása és Görögországhoz kötődő nemzeti ébredése emiatt a 20. század első 

felében nem elsősorban törökellenes, sokkal inkább britellenes éllel formálódott. A később 

konfliktusgeneráló tényezőként megjelenő görög nacionalizmus, valamint az enoszisz 

[Ένωσις - unió, Görögország és Ciprus egyesülésének politikai jelszava] elképzelése tehát 

a 19. század során már megjelent, ennek ellenére kisebb összecsapásoktól eltekintve (pl. 

1897, 1911, 1931) nem okozott markáns törést a görög ciprióta és török ciprióta 

kapcsolatokban. Az, hogy ez ciprusi történészek által „békés egymás mellett élésnek” 

(Papadakis, 2005: 65) nevezett időszak a 20. század második felében megváltozott, 

elsősorban a regionális hatalmak Ciprust is magával rántó nacionalista külpolitikájával 

magyarázható.  

A szigeten a feszültségek a második világháború következtében kezdtek el növekedni. 

A világháború alatt a brit kormány jelzésértékű módon megtagadta, hogy a száműzetésbe 

kényszerülő görög kormány a szigeten rendezkedjen be, amely azonban természetes 

reakció volt annak tükrében, hogy a háborús erőfeszítések miatt lazuló ciprusi brit jelenlét 
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helyi szinten a görög nacionalizmus megerősödését, egyúttal a kommunista AKEL67 

előretörését eredményezte (Dodd, 2010: 11). A párt megerősödése a háború lezárulta után 

– a szovjetek expanziójának és a görög polgárháború fényében – aggodalommal töltötte el 

a brit gyarmati vezetést, ami a birodalom financiális problémáival a háta mögött az 

önkormányzati jogkörök szélesítésével próbálta lecsendesíteni a kedélyeket (Holland, 

2002: 15-16). Ebben csak részben volt segítségére a ciprusi bal és jobb oldal között egyre 

növekvő polarizáció, hiszen azok bár a legtöbb kérdésben különböző álláspontot 

képviseltek, egy témában mégis megegyezett az álláspontjuk: mindkét oldal az enoszisz 

szükségessége mellett érvelt (Kalmár, 2014: 97-98). „A pragmatista autonómista 

kommunisták és az abszolút nacionalista jobboldaliak” azonban az enoszisz végrehajtását 

különbözőképpen értelmezték (Stavrou, 2009: 20). A kommunisták 1949-ben egy Nemzeti 

Memorandum megteremtésről határoztak, amelyben saját irányításukkal, de a ciprusi 

pártok széles konszenzusával kívántak egy, a világ népeihez szóló enoszisz-párti kiáltványt 

megfogalmazni (Kalmár, 2014: 98). A megszülető memorandum, az ún. Fehér Könyv – a 

jobboldal és annak vezető ereje az egyház részvétele nélkül – ugyan eljutott az ENSZ BT 

tagjaihoz, valamint kommunista országokhoz és szervezetekhez, azonban lényegi hatást 

nem tudott kiváltani. Fontos fejlemény volt azonban, hogy hatására a ciprusi kérdés 

megjelent az ENSZ közegében. Utóbbi a brit hozzáállás tekintetében volt meghatározó, 

hiszen a gyarmati vezetés egészen az 1950-es évek legelejéig tulajdonképpen politikai 

propagandaként tekintett az enoszisz-párti törekvésekre, amelyek szerintük csak „néhány 

szószóló retorikai és emocionális eszközét jelentette, azonban a többség tényleges 

támogatása nélkül” (Stavrou, 2009: 18).  A brit feltételezések végül 1950 januárjában 

nyertek egyértelmű cáfolatot, amikor a kommunisták által kezdeményezett, de az egyház 

által kisajátított enosziszról szóló népszavazáson a görög ciprióták 96,5%-a annak 

támogatása mellett szavazott (Mallinson, 2005: 40).  

A referendum egyrészt felnyitotta a még kételkedő britek szemét, másrészt 

egyértelművé tette, hogy a „fontolva haladóbb” kommunisták és a „csak enosziszt” 

elfogadó jobboldaliak közül utóbbiak lesznek a következő évek vezető tényezői. A 

nacionalista tábor vezetésében ekkoriban jelent meg egy karizmatikus vezető és egy 

agresszív militáns, akik a következő évtizedek meghatározó politikusaivá váltak. Előbbi 

III. Makariosz volt, akit 1950 októberében a ciprusi ortodox egyház érsekének választottak, 

                                                           
67 Αλορζωηηθό Κόκκα Εργαδόκελοσ Λαού (Anorthotiko Komma Ergazónemu Láu) – AKEL: Ciprusi 

Dolgozó Nép Haladó Pártja. 
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így a volt kitioni püspök fiatal kora68 ellenére a sziget belpolitikai életének legfontosabb 

tényezőjévé vált (Kalmár, 2014: 101). Utóbbi Georgiosz Grivasz ciprusi születésű görög 

ezredes volt, aki harcolt a törökök ellen Kis-Ázsiában, az olaszok és a németek ellen a 

második világháborúban, a kommunisták ellen a görög polgárháborúban (French, 2015: 

86-87).  

Az enoszisz-párti Makariosz érsekké választása után két, párhuzamosan alkalmazott 

taktikával kívánta a Görögországhoz történő csatlakozást kieszközölni. Egyrészt a 

színfalak előtt és a média lehetőségeit kihasználva próbálta rávenni a görög kormányt, hogy 

képviselje a ciprusi önrendelkezésre vonatkozó követelések ügyét (Stavrou, 2009: 21). Ez 

részben sikerült is, 1953-ban Alexandrosz Papagosz görög miniszterelnök az enoszisz 

megvalósulása esetén bázisterületeket ígért a briteknek Cipruson és Görögország más 

területein. A jól érzékelhető brit ellenkezés miatt a színfalak mögött, Makariosz 

görögországi és ciprusi politikusokkal karöltve 1952-ben egy titkos csoportosulást hozott 

létre, amelynek az volt a célja, hogy minden lehetséges eszközzel segítse Görögország és 

Ciprus egyesülését (French, 2015: 86). A csoport katonai szárnyának vezetője Georgiosz 

Grivasz lett, aki χ [Khi] elnevezésű szélsőjobboldali szervezete révén megfelelő 

kapcsolatokkal és fegyverekkel is rendelkezett. Grivasz egy a görög polgárháború során 

kommunisták által alkalmazott hadászati tervet dolgozott ki, amely a hegyvidékből lecsapó 

gerillaharcmodorral és szabotázs akciókkal, majd gyors visszavonulással számolt (Foley, 

1964: 204-207). Bár Makariosz – egyházi vezetőként – eleinte ódozkodott a vérrontástól, 

azonban miután Görögország 1954 decemberében nem tudta a ciprusi kérdést az ENSZ 

Közgyűlése elé terjeszteni – a gyors sikerben bízva – zöld utat adott Grivasznak (Johnson, 

2000: 229-235).  

8.2. Az Enoszisztól a függetlenségi koncepcióig (1955-1959) 

Grivasz már 1954-ben elkezdte az előkészületeket, kisebb méretű hajókon fegyvereket 

csempészett a szigetre, majd Troodosz-hegységi bázisain megkezdte önkéntesinek 

kiképzését. Megalakult szervezete az EOKA69 elnevezést kapta, militánsai elsősorban 

szélsőjobboldali szervezetek tizenéves tagjaiból vagy Athénban tanuló ciprusi 

egyetemistákból verbuválódtak (French, 2015: 87-88). A szervezet 1955. március 30.-áról 

április elsejére virradó éjszaka indította első támadásait, mely során Nicosiában és Ciprus 

                                                           
68 Makariosz ekkor még csak 37 éves volt. 
69 Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (Ethniki Organosis Kyriakou Aganos) – EOKA: Ciprusi Harcosok 

Nemzeti Szervezete. 
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több nagyvárosában összesen 16 bomba robbant fel. A brit gyarmati vezetést – a 

titkosszolgálati jelentések és a korábban felfedezett fegyverszállítmányok ellenére – 

meglepetésként érték a támadások (Holland, 2000: 55). A londoni kormány a rend 

helyreállítása és a törvény betartatása érdekében a gyarmati vezetésnek minden anyagi 

segítséget megígért, ugyanakkor érdemi válaszlépésekre már nem volt ideje, hiszen 1955. 

április 5-én Winston Churchill miniszterelnököt Anthony Eden és kormánya váltotta. 

Tavasz folyamán az EOKA folytatta fegyveres támadásait, 1955 júniusától pedig elsőrendű 

célpontjává a gyarmati rendőrség, különösen annak görög ciprióta tagjai váltak (Uo., 60).  

Az EOKA támadásai a regionális viszonyokat is nagyban átalakították: az 1923-ban 

aláírt lausanne-i béke után valamelyest nyugvópontra jutott görög-török kapcsolatok a 

ciprusi helyzet miatt ismét jelentős romlásnak indultak (Kacziba, 2012: 79). A második 

világháború után térségben tapasztalható szovjet előretörés, a Truman-doktrína, valamint 

1952-ben a NATO-ba történő belépés bár ugyanabba a szövetségi rendszerbe terelte Athént 

és Ankarát, a hidegháborús fegyverkezési verseny azonban felerősítette az egymással 

szembeni régi félelmeket is. Ennek egyik forrása volt, hogy a görög fél a NATO csatlakozás 

óta sérelmezte, hogy Törökország Athénnál jóval nagyobb mértékben részesül az amerikai 

és NATO katonai segélyekből. Utóbbi mértékére jellemző, hogy míg Törökország 1952-

1959 között 1,36 milliárd amerikai dollárnyi katonai segélyben részesült, addig 

Görögország ugyanebben az időszakban csak 673,9 millió dollárnyi mennyiségben (Koura, 

2009: 14-15). A törökellenes tradíciókkal rendelkező görög biztonságpolitika természetes 

reakciója volt ennek a folyamatnak az ellenzése, egyúttal anyagi vagy stratégiai 

kompenzáció követelése. Ciprus ilyen kompenzációnak minősülhetett, hiszen ekkoriban 

Törökország még – legalábbis hivatalosan – nem volt érintett Ciprus kérdésében, ráadásul 

történelmi, etnikai, nyelvi, kulturális és önrendelkezési indokok alapján a görögök 

egyébként is jogot formálhattak a szigetre. Törökország ciprusi kérdésben képviselt 

semlegessége az EOKA támadásai révén változott meg, amikor a szigeten kialakult helyzet 

rendezésére 1955 augusztusában összehívott konferenciára a britek nemcsak a görögöket, 

de a törököket is meghívták70 (Morgan, 2010: 215). Az azóta nyilvánosságra hozott 

dokumentumok alapján egyértelmű, hogy a Londonban rendezett háromoldalú 

konferenciával a brit külügyminisztérium kifejezett szándéka a görög oldal gyengítése, 

egyúttal a görög-török viszály felerősítése volt, amely Ciprus esetében – a britek szerint – 

gyarmati jelenlétük konzerválását segíthette (Mallinson, 2005: 24). Bár a konferencia 

                                                           
70 Azonban a ciprióták képviselőit nem. 
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semmilyen érdemi változást nem eredményezett (a görögök az enosziszt „erőltették”, míg 

a britek és a törökök a status quo-t), Londonnak annyi „sikert” mégiscsak sikerült elérni, 

hogy a két anyaország kapcsolatát mélyrepülésbe lökje. A változásokat jelezte, hogy 1955 

szeptemberében bomba robbant Atatürk thesszaloniki-i szülőházánál, válaszul pedig 

Isztambulban és Izmirben nagyszabású görögök elleni pogrom bontakozott ki, amelyben 

több tucat ember életét vesztette71 (Gökay, 2006: 78-79).  

Az anyaországok között elmérgesedő viszony Cipruson is mélyíteni kezdte a két 

etnikum közötti ellentétet. Ahogy korábban említésre került, a török ciprióták ellenezték 

ugyan az enosziszt, ez azonban néhány kivételtől eltekintve nem eredményezett nyílt 

erőszakot a két népcsoport között. A török ciprióták hozzáállása az EOKA támadásai, a brit 

válaszlépések és Törökország ösztönzése miatt változott meg. Ezek közül fontos kiemelni, 

hogy az EOKA egyik legfontosabb célja a gyarmati rendőrség erőforrásainak limitálása 

volt, emiatt kifejezett szándéka volt az ott szolgáló görög ciprióták megfélemlítése 

(Holland, 2002: 60). A módszer olyannyira működött, hogy a gyarmati hatóságok egy idő 

után kénytelenek voltak török cipriótákkal helyettesíteni a kieső görögöket, amit 

természetesen a nemzetközi vonalon is alkalmazott „divide et impera” taktika is motivált 

(Mallinson, 2005: 24). Az EOKA reakciója ugyanaz volt a törökökkel, mint korábban a 

görögökkel szemben: támadásokkal és merényletekkel próbálták rávenni őket a 

rendőrségtől való távolmaradásra. Az atrocitások között azonban volt egy nagyon fontos 

különbség. Míg a görög ciprióták többsége az enoszisz érdekében elfogadhatónak tartotta 

az erőszakot – de legalábbis csoportjuk megosztható volt annak kérdésében – addig a status 

quo-t fenntartani szándékozó török ciprióták – Törökország és Nagy-Britannia 

támogatásával a hátuk mögött – azt egyértelműen elítélték, és ellenük irányuló, etnikai 

alapú támadásnak élték meg. Emiatt – török segítséggel – már 1955 őszén megalakult 

ellenállási szervezetük a Volkan, ami később TMT72 néven kapcsolódott be a görög 

ciprióták elleni harcba.  

1955 őszén a britek is változtattak addigi politikájukon és jóval határozottabban 

kezdtek fellépni az EOKA-val és az őket támogatókkal szemben. 1955. október 3-án a 

keménykezű katonatiszt, John Harding került a kormányzói pozícióba (Koura, 2009: 17). 

Harding 1956 márciusában – a kettejük közti tárgyalások eredménytelensége miatt – 

                                                           
71 A thessaloniki-i merényletről később kiderült, hogy egy CIA által szervezett, török antikommunista 

nacionalista csoport követte el, azzal a kifejezett szándékkal, hogy a görög-török kapcsolatokat aláássa, 

egyúttal okot adjon az isztambuli pogromra. Részletek: Gökay, 2006: 76-80. 
72 Türk Mukavemet Teşkilatı – TMT: Török Ellenállási Szervezet 
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Makariosz eltávolítása mellett döntött, akit a brit hatóságok a Seychelles-szigetekre 

deportáltak (Morgan, 2010: 226). A döntés ugyanakkor – brit szempontból – több kárt 

okozott, mint hasznot. A nemzetközi és brit kritikák mellett fontos következmény volt, 

hogy Harding az enoszisz mozgalom mérsékeltebb, politikai vezetőjét távolította el a 

szigetről, akinek a helyét így a jóval agresszívabb és kompromisszumképtelenebb Grivasz 

vette át (Stavrou, 2009: 22). Harding és Grivasz egymásnak feszülése 1956 nyarára 

ismételten lángba borította a szigetet, amelyet a szuezi válság hatására megnövekvő görög 

fegyverszállítmányok csak fokoztak (Morgan, 2009: 233). A kialakult helyzetet a britek a 

törvényhozásban részleges autonómiát ígérő ún. Radcliffe-alkotmánnyal próbálták 

rendezni, a görög ciprióták azonban visszautasították azt, mivel a tervezet túl későn és túl 

keveset ajánlott (Dodd, 2010: 26-27, Morgan, 2009: 234).  

A Radcliffe-alkotmány rendezési koncepciójának brit javaslata nagyban összefüggött 

a korszak nemzetközi eseményeivel, elsősorban a szuezi válsággal. Az USA már a ciprusi 

kérdés napirendre kerülése óta sürgette a briteket a helyzet mielőbbi tisztázása érdekében, 

ez az elvárás az 1950-es évek második felében felerősödött (Koura, 2009: 14-15). Az 

amerikaiak sürgetése egyértelmű volt annak tükrében, hogy a sziget sorsa nemcsak brit-

görög, de görög-török relációban is törést okozott a NATO egységében. Emiatt a britek a 

Radcliffe-alkotmány bukása után – és az EOKA és a TMT közötti egyre hevesebbé váló 

harcok következtében – a reális és mindegyik fél számára elfogadható rendezési alternatíva 

lehetőségét próbálták megtalálni. Az új hozzáállás jegyében London egyrészt Makariosz 

szabadon engedésével, másrészt a sziget gyarmati státusztának felülvizsgálatával próbált új 

helyzetet teremteni. Előbbi érdekében 1957 márciusában brit kérésre a görög kormány 

nyomás alá helyezte az EOKA-t, amely Makariosz szabadon bocsátása érdekében 

hajlandónak mutatkozott az – átmeneti – tűzszünet elfogadására (Dodd, 2010: 30). Az 

érseket még ugyanebben a hónapban szabadon engedték, aki – a ciprusi tartózkodásra 

vonatkozó, továbbra is fennálló tiltás miatt – Athénban rendezkedett be és ismételten 

átvette az enoszisz-mozgalom irányítását. London emellett hajlandónak mutatkozott a 

„Ciprus egy bázis” politikát a „bázisok Cipruson” megközelítésre cserélni. Ezt ösztönözte 

Washington sürgetése is, ami az iraki szovjet előretörés láttán „NATO-barát” megoldást 

javasolt, azaz, olyan rendezési alternatívát kívánt, amelyből mindhárom érintett regionális 

hatalom hasznot húzhat és a lehető legkevesebb konfrontációval jár (Mallinson, 2005: 31). 

A megváltozott brit hozzáállást ismételten egy rendezési elképzelés, a Foot-Macmillan-terv 

körvonalazta. A sziget utolsó kormányzójáról – a Hardingnál mérsékeltebb – Sir Hugh 

Footról és Harold Macmillan brit miniszterelnökről elnevezett terv Ciprus jövőjét egy 
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háromhatalmi ellenőrzésű kondomíniumként képzelte el, amelyben a végső döntéseket a 

London-Athén-Ankara „trojka” hozná meg, a belső kormányzás lehetősége azonban 

ciprióták jogkörébe kerülne (Stavrou, 2009: 23).  

Bár a tervet mind az amerikaiak, mind a görögök elvetették, a sziget felosztásának 

[törökül taksim] már korábban formálódó terve Törökország hivatalos programjává vált, s 

ettől kezdve maximális célként nem a status quo fenntartására, hanem a sziget felosztására 

törekedett (Arslan, 2012: 126). A Macmillan-terv másik fejleménye az volt, hogy az 

Athénben tartózkodó Makariosz a sziget felosztásának elkerülése érdekében taktikát 

változtatott és Grivaszt, valamint a görög miniszterelnököt is a sziget függetlenségének 

támogatására kérte (Stavrou, 2009: 23). Makariosz terve a britek számára – bár nem volt 

legideálisabb, de – a kisebbik rosszat jelentette. A függetlenségi elképzelést London – 

washingtoni ösztönzésre és az ezévben kötött amerikai-brit védelmi szövetséggel a háta 

mögött – elfogadta, az érsek elképzeléseivel ellentétben azonban a teljes szuverenitás 

lehetőségét elvetette, egyúttal közel-keleti jelenléte biztosítása érdekében bázisterületek 

fenntartásához is ragaszkodott (Dodd, 2010: 36). A vélelmezhetően aggályoskodó görög 

reakciók puhítása érdekében a NATO főtitkára, Paul-Henri Spaak 1958. szeptember 23-án 

Athénba érkezett, ahol az ottani amerikai és brit követ segítségével meggyőzte a görög 

kormányt a kompromisszumos terv előnyeiről (Panteli, 1990: 182). A görög kormány 

ENSZ-képviselete a megállapodás eredményeként – indiai és harmadik világbeli 

támogatással – 1958 decemberében indítványt nyújtott be a Közgyűlésben, amelyben a 

muszlim közösség jogainak biztosítása mellett Ciprus függetlenségének támogatására kérte 

a tagállamokat. Bár a nem kötelező érvényű ajánlást végül nem szavazták meg, iráni 

indítványra azonban kezdeményezték egy brit-görög-török háromoldalú tárgyalássorozat 

megindítását (Mallinson, 2005: 32-33). A szavazás után az érdekelt felek közül idáig nem 

nyilatkozó Törökország külügyminisztere, Fatin Rüştü Zorlu informálisan közölte a török 

kompromisszumkészségtől meglepett Averoff görög külügyminiszterrel, hogy a 

függetlenségi koncepció Ankara számára is elfogadható (Nicolet, 2001: 132).  

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

27. ábra: Görögország, Törökország és a ciprióták történeti viszonyrendszere 

 
Forrás: Saját szerkesztés, Yildizian & Ehteshami, 2004: 5 ábrája alapján. 

Az ENSZ-ben formálisan és informálisan is megszületett egyezség után Görögország 

és Törökország képviselői – a britek és a ciprióta vezetők nélkül – először 1959. február 

11-én Zürichben, majd a britekkel és a ciprióta vezetőkkel kiegészülve február 19-én 

Londonban találkoztak (Panteli, 1990: 183). A találkozókon megegyeztek a függetlenségi 

formula alapjaiban, amelyek egy földrajzi szeparátumokkal nem rendelkező, funkcionális 

föderáció tervét vázolták fel. Elképzeléseik szerint a leendő ciprusi államban többek között 

a hatalomgyakorlás, a törvényhozás és a bíráskodás etnikai alapon megosztásra kerül a két 

népcsoport között, míg a valós szuverenitás a három hatalom által külsőleg kontrolált 

(Dodd, 2010: 38). 

A Zürichben lefektetett alapokat és azok kiegészített részleteit az érdekelt felek 1959. 

február 19-én szentesítették. A Londonban aláírt formulát már Makariosszal és Fazil 

Kücük, valamint Rauf Denktaş török ciprióta vezetőkkel is megtárgyalták, véleményüket 

azonban az anyaországok és a nagyhatalmak a legtöbb esetben figyelmen kívül hagyták. A 

megállapodások értelmében a szigetnek egy éven belül73 el kellett nyernie független 

státuszát, addig Ciprus kormányzását egy átmeneti bizottság végezte a brit kormányzó és 

ciprióta tisztségviselők részvételével. A végső szerződések megtárgyalása és 

megszövegezése érdekében Vegyesbizottság alakult Londonban, amelyben a három 

hatalom képviselői mellett a görög és török ciprióták is delegáltak képviselőket. A leendő 

ciprusi állam alkotmányának kidolgozása érdekében Közös Alkotmányozó Bizottság 

                                                           
73 Ezt a brit bázisterületek kérdése körül huzavona miatt nem sikerült betartani, így a Ciprusi Köztársaság 

függetlenségének kikiáltása augusztusra tolódott (Kalmár, 2012: 97). 
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létesült, amelyben az imént említett képviselők mellett pártatlan nemzetközi szakértők is 

helyet kaptak. A londoni egyezmény ezek mellett határozott a sziget jogi, nemzetközi, 

védelmi helyzetének tisztázásáról, azaz az Alapítószerződés [Treaty of Establishment], a 

Garanciaszerződés [Treaty of Guarantee], valamint a Szövetségi Szerződést [Treaty of 

Alliance] elfogadásáról (Panteli, 1990: 185). 

8.3. A független ciprusi állam kikiáltása, struktúrája és kudarca (1960-1963) 

A londoni egyezmény aláírása után feszített tempójú munka kezdődött a függetlenség 

kikiáltásának nemzetközi, jogi, politikai, gazdasági és közigazgatási előkészítése 

érdekében. Makariosz 1959. március 1-jén tért vissza Ciprusra, a hazatérő érseket 

Nicosiában 200000 fős tömeg fogadta (Uo., 186). Ekkorra az EOKA és Grivasz – 

Makariosz és a görög kormány többszöri felszólítására – beszüntette a TMT elleni harci 

cselekményeit és a néhol még előforduló összecsapások ellenére egyelőre az enoszisz-párti 

politika „jegelése” mellett döntött (Mallinson, 2005: 33). Az 1959. december 13-án 

megrendezett első elnökválasztáson Makariosz a szavazatok 66,8%-át nyerte el, ezzel az 

1960. augusztus 16-án kikiáltott Ciprusi Köztársaság első elnökévé választották, míg a 

török cipritóta közösség által leadott szavazatok alapján az alelnök Fazil Kücük lett 

(Kalmár, 2012: 97). Makariosz és Kücük egy 9251 km2 nagyságú szigetország vezetői 

lettek, amelyen 1960-ban megközelítőleg 448000 görög ciprióta (~79,9%), 104000 török 

ciprióta (~18,5%), 3628 örmény (~0,6%), 2752 maronita (~0,5%), kb. 2000 latin (~0,4%) 

és 500 cigány (~0,09%) nemzetiségű élt (Kacziba, 2014: 26). A Nicosiában megrendezett 

függetlenségi ünnepségen Makariosz és Kücük, valamint a három hatalom képviselői 

aláírták a kikiáltáshoz szükséges okmányokat, amellyel nemcsak az állami lét és annak 

alkotmánya lépett érvénybe – és egyúttal 82 éves brit uralom szűnt meg – de hatályba lépett 

a Londonban körvonalazott Alapítószerződés, Garanciaszerződés és Szövetségi Szerződés 

is.  

A 103 oldalas Alapítószerződés a Ciprusi Köztársaság és Nagy-Britannia jogi 

viszonyait rendezte. A szerződés meghatározta a Köztársaság határait, amelyek Ciprus 

szigetének teljes földrajzi kiterjedésére vonatkoznak, kivéve az akrotiri és dhekéliai 

szuverén bázisterületeket, amelyek brit ellenőrzés alatt maradtak (Treaty of Establishment, 

1960: Article 1). A szerződés szintén kijelentette, hogy Nagy-Britannia minden szigetre 

vonatkozó szerződéses és nemzetközi jogi kötelezettségeiről lemond, egyúttal az azokból 

következő előnyök, tagságok, kötelezettségek a Ciprusi Köztársaságot illetik és terhelik 

(Uo., Article 8-9). A Szövetségi Szerződés a leginkább konfliktusos felek, tehát 
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Görögország, Törökország és a Ciprusi Köztársaság viszonyrendszerét hivatott tisztázni. A 

felek a „béke és biztonság érdekében” 950 görög és 650 török katona szigeten történő 

állomásoztatásáról határoztak, a koordináció kialakítására pedig Háromhatalmi 

Főparancsnokságot hoztak létre (Treaty of Alliance, 1960: Article 3; Annex 1). A 

következő évtizedek fejleményei szempontjából ugyanakkor a Garanciaszerződésben 

foglaltak voltak a leglényegesebbek. A szerződés egyrészről a Ciprusi Köztársaság, 

másrészről Görögország, Törökország és Nagy-Britannia között létesült. A nemzetközi jogi 

érvényű dokumentum szerint az érintett hatalmak elismerik és szükség esetén biztosítják a 

Ciprusi Köztársaság szuverenitását, védelmezik annak alkotmányos felépítését (Treaty of 

Guarantee, 1960: Article II). A védelem azonban kötelezettségekkel is járt, hiszen a 

szerződés értelmében a Ciprusi Köztársaság kötelezettséget vállalt, hogy fenntartja 

függetlenségét és területi integritását, a három regionális hatalom által jóváhagyott 

alkotmányát pedig tiszteletben tartja (Uo.). Az enoszisz megelőzése érdekében szintén 

bekerült a szerződésbe, hogy a ciprusi állam „egészében vagy részében nem csatlakozhat 

semmilyen politikai vagy gazdasági szervezethez, unióhoz vagy államhoz”, ennélfogva 

minden ezeket elősegítő tevékenység tiltottnak minősült (Uo., Article I-II). A szerződés 

rendelkezik az abban foglaltak megszegése esetén foganatosítható intézkedésekről is, 

amelyek révén a garantáló hatalmaknak együtt, de önállóan is lehetőségük nyílt arra, hogy 

az alkotmányos és szerződésekben foglalt rendet illegális változtatás esetén helyreállítsák74 

(Uo., Article IV).  

A szerződések aláírásával nemcsak a Ciprusi Köztársaság születése vált jogi 

érvényűvé, de érvénybe lépett annak garantálóhatalmak által kialakított alkotmánya is. A 

független ciprusi állam alapvető strukturális felépítését szabályozó dokumentum – annak 

ellenére, hogy a ciprióta felek számos pontját ellenezték – egy a korban rendkívül haladó, 

több szintű hatalommegosztásra épülő rendszert hozott létre, amely nemcsak az emberi 

jogok széleskörű garantálásán, de a két közösség jogainak figyelembevételén is alapult.  

Utóbbi kettősség eredménye az, hogy bár mind a görög, mind a török ciprióták részt vettek 

az állam irányításában, mégis a görögök számbeli fölénye megnyilvánult az állami 

hivatalok elosztásában. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 70-30 százalékos arány 

                                                           
74 „Ezen egyezmény rendelkezéseinek bárminemű megszegése esetén Görögország, az Egyesült Királyság és 

Törökország kötelezi magát arra, hogy konzultálnak a szóban forgó rendelkezések betartásának biztosítása 

végett foganatosítandó lépésekről és intézkedésekről. Amennyiben a közös vagy egybehangolt akció 

lehetetlennek bizonyulna, a három garantáló hatalom mindegyike fenntartja magának az önálló cselekvés 

jogát, azzal az egyedüli céllal, hogy visszaállítsa a jelen Egyezmény által létrehozott állapotokat.” Idézi: 

Kalmár, 2012: 97. 



 

136 

 

érvényesült az állami tisztségek és közhivatalok elosztásakor, a görög ciprióták javára. A 

hatalom etnikai megosztásán alapult továbbá, hogy az 1960-as alkotmányt létrehozó 

vegyesbizottság a prezidenciális rendszert választotta kiindulópontnak, annak egy speciális 

válfaját alakította ki.  

Az alkotmány értelmében az egységes és oszthatatlan, görög és török nyelvű Ciprusi 

Köztársaság legfőbb államhatalmi tisztségviselője és a végrehajtó hatalom feje elviekben a 

görög ciprióta elnök volt, akit csak a görög közösség választott, közvetlenül, öt évre, 

újraválaszthatósági lehetőséggel. Jogaiban és főleg gyakorlati mozgásterében azonban csak 

kevéssel maradt el mögötte a török ciprióta alelnök, akit a török közösség választott, szintén 

közvetlenül, öt évre, amely letelte után ugyancsak újraválasztható volt. A rendszer 

sajátossága, hogy az elnök és az alelnök vétójogaik tekintetében a gyakorlatban ketten 

együtt testesítették meg a legfőbb államhatalmi szervet, hiszen személyükben nemcsak az 

állam fejei, de a két közösség vezetői is voltak, s mint ilyenek nem pusztán a köztársaság, 

de választóik esetlegesen különböző akaratát is érvényre kellett juttatniuk. Ebből 

következik az is, hogy az alelnök az elnök akadályoztatása esetén sem tölthetette be annak 

hivatalát, azt a Képviselőház görög ciprióta elnöke látta el az elnök visszatéréséig vagy 

utódja megválasztásáig. Hasonló volt a helyzet az alelnök akadályoztatása esetén is. Ebben 

a „dualista” rendszerű prezidenciális rendszerben az elnök elvi elsőbbségére utalt azonban, 

hogy ő volt a kormány feje, pontosabban a végrehajtó hatalom következő fokát jelentő 

Minisztertanács elnöke is (Constitution of Republic of Cyprus, 36-53. cikk).  

A Minisztertanács hét görög ciprióta és három török ciprióta miniszterből állt, utóbbiak 

egyikét a védelmi, a pénzügyi vagy a külügyi tárca irányításával kellett megbízni. A 

miniszterek személyét saját közösségükből az elnök és az alelnök nevezte meg, 

kinevezésükről azonban közösen döntöttek. A minisztertanácsi üléseket az elnök vezette, 

azokon részt vehetett az alelnök is. Több szempontból is jelentős gátnak bizonyult, hogy a 

Minisztertanács döntéseit abszolút többséggel kellett hozni (Uo., 54-60. cikk).  

A korábban már említett „dualista” prezidenciális rendszert erősítette a Képviselőház 

felépítése és összetétele is. A ciprusi parlament – amely a törvényhozói hatalommal volt 

felruházva – ugyanis 70-30 százalékos arányban elviekben szintén a görög félnek 

kedvezően lett felosztva, ez azonban nemcsak azt jelentette, hogy a Képviselőház felépítése 

és sok esetben döntéshozatali szisztémája is etnikailag megosztott volt, de egyben azt is, 

hogy az elnöknek politikai elképzeléseinek keresztülviteléhez nemcsak a görög ciprióta 

többség akaratát, de az alelnök által erősen befolyásolható török ciprióta képviselők 

támogatását is meg kellett szereznie. A Képviselőház tagjait külön-külön az egyes 
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etnikumok választották, az elnök és az alelnök hivatali idejének közel felénél, arányos és 

általános választójogi rendszerben, 5 évre, az 50 képviselői helyből 35-öt a görög ciprióta, 

15-öt török ciprióta jelölteknek juttatva. A ház elnöke görög ciprióta, alelnöke török 

ciprióta volt. A köztársaság elnökének és az alelnökének együttes vagy különálló joga volt 

a Képviselőház bárminemű döntését vagy törvényét 15 napon belül visszaküldeni, 

vétójoguk azonban csak költségvetési és külpolitikai kérdésekben volt (Uo., 61-85. cikk).  

Az etnikai jogegyenlőségre törekvés másik sajátos intézményével találkozhatunk a 

Közösségi Kamarák létrehozásának kapcsán, amelyek bizonyos fokú önkormányzatiságot 

és törvényalkotási lehetőséget biztosítottak az egyes közösségeknek, ez azonban elsősorban 

csak vallási, oktatási, kulturális és a közösségen belüli termelői, fogyasztói, szakszervezeti 

stb. ügyekre terjedt ki. A Közösségi Gyűlés a közösség szükségleteinek finanszírozására 

külön adókat is kivethetett, de csak saját etnikai csoportjukra vonatkoztatva. A Közösségi 

Gyűlés tagjait az adott etnikum választotta.  

A helyi igazgatás az 1960-as Alkotmányban elsősorban a Közösségi Kamarákhoz volt 

hozzárendelve, az önkormányzatok mozgástere azonban szintén korlátozott volt, s csak kis 

mértékben tért el a Kamarák joghatóságától. A helyhatóságok felépítése az etnikailag nem 

kevert településeken volt a legegyszerűbb, ezekben az esetekben az adott közösségi gyűlés 

választott elöljárói autoritást élveztek az önkormányzatban is. A kevert lakosságú 

településeken – 1960-ban 126 ilyen település létezett (Mező, 2000: 238) – a különböző 

etnikumok szintén saját Közösségi Kamarájuk joghatósága alá tartoztak, annak helyi 

testületeit hozták létre, azonban ezekben az esetekben szükséges volt egy közös 

koordinációs testület felállítása, amely a kooperációt és a közös ügyek intézését segítette. 

Az alkotmány helyi igazgatásra vonatkozó cikkei (173-178. cikk) külön rendezték Ciprus 

öt nagy városának kérdését. Nicosiában, Limaszolban, Famagusztában, Larnakában és 

Pafoszban szeparált, egymástól külön álló, de párhuzamosan működő helyhatóságokat 

kellett létrehozni, külön a görög, külön a török közösségnek. Ezek csak saját közösségükre 

vagy az általuk működtetett szolgáltatói intézményekre (pl. piac, mészárszék stb.) vethettek 

ki adót, azonban közös koordinációs testülettel ők is rendelkeztek (Uo., 86-111. cikk). 

A „megbéklyózott függetlenség” (Soulioti, 2006) elnyerése után a Ciprusi Köztársaság 

1960-ban az ENSZ 99. tagja lett, 1961-ben felvételt nyert az Európa Tanácsba, ugyanez év 

szeptemberében pedig alapító állama lett az el nem kötelezettek mozgalmának (Kalmár, 

2012: 98). Bár Makariosz és Kücük nemzetközi értelemben a semlegesség mellett foglalt 

állást, a „duálprezidenciális” rendszer által megkövetelt belpolitikai neutralitás otthon 

korántsem érvényesült. Ez egyenes következménye volt a megelőző évek vitáinak és az 



 

138 

 

erőszakos konfliktusok emlékeinek, valamint annak, hogy a függetlenségi koncepciót a 

legtöbb szereplő kompromisszumos megoldásnak élte meg, egyúttal átmenetinek tekintett 

rá (Papadakis, Peristianis, & Welz, 2006: 2). Emiatt bár az 1960-as alkotmány – libanoni 

példára – létrehozott egy plurális alapokon nyugvó konszociációs (társulásos) demokráciát, 

ciprusi nemzet vagy közösségtudat azonban az államalkotó közösségek eltérő szándékai 

miatt nem alakult ki (Bibó, 1986: 544-545). A függetlenség kikiáltása után Makariosz elnök 

továbbra is sérelmezte, hogy a lakosság kevesebb, mint 20%-át kitevő török ciprióták a 

képviselőházi helyek 30%-ával rendelkeztek és számarányukhoz képest aránytalanul sok, 

vétóval is rendelkező állami pozíciót kaptak (Mallinson, 2005: 34). A török ciprióta vezetők 

ezzel szemben a többség centralizációs törekvéseit és az autonómiájuk korlátozására tett 

kísérleteket nehezményezték (Gaziouglu, 2002: i). A két fél céljai közötti alapvető 

ellentmondás már a kezdetektől problémát jelentett. A legsúlyosabb ellentéteket az öt 

nagyvárosi közigazgatás és ezzel együtt a két közösség joghatóságainak kérdése; a 

közalkalmazottak 70:30 százalékos aránya; a képviselőházban az etnikailag szétválasztott 

többségi rendszer; az adózás; az egységes hadsereg kialakítására tett görög ciprióta 

erőfeszítések; valamint a rendőrségtől menesztett török ciprióta rendőrök problémái 

jelentették (Mallinson, 2005: 34-35).  

Az öt nagyváros esetében az alkotmány szűkszavúsága okozott problémát, amíg 

ugyanis a görög ciprióták a párhuzamos helyhatósági rendszert adminisztrative 

értelmezték, addig a török ciprióták területi szétválasztást értettek alatta (Kalmár, 2012: 

99). A kérdésben az alapvető jogértelmezési vitát az okozta, hogy az ellentétet a görögök a 

Képviselőházban, a törökök viszont a Közösségi Kamarákban kívánták feloldani. Ebből az 

következett, hogy a Képviselőház a török ciprióta többség támogatása nélkül nem tudott 

mindkét fél számára megnyugtató megoldást találni, a török ciprióta Közösségi Kamara 

által önálló helyhatóságokat engedélyező döntése viszont egyrészt alkotmányellenes, 

másrészt hasonló tartalmú görög döntés hiányában értelmezhetetlen volt (Dodd, 2010: 47-

48; Joseph, 1999: 27).  

A közalkalmazottak arányának esetében a görög ciprióták az alkotmány törökökkel 

szembeni nagyvonalúságát sérelmezték és emiatt sok esetben hátráltatták a kinevezéseket 

vagy nem megfelelő etnikai arányokat alkalmaztak. Ezeket a török ciprióták bírósági 

döntések segítségével kívánták felülbírálni, a bíróságok azonban az etnikai polarizáció és 

fragmentáció miatt szintén döntésképtelenek maradtak (Joseph, 1999: 27).  

A képviselőházban alkalmazott, etnikai alapon különválasztott szavazási rendszert 

szintén a görög fél találta kifogásolhatónak: a döntések elfogadásához szükséges közös, de 
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szeparáltan meghatározott többséget a török ciprióta fél obstrukciós fegyvereként 

értékelték. A „fegyver” gyakorlati alkalmazásának lehetőségei jól kitűntek a 

jövedelemadóval kapcsolatos törvény képviselőházi tárgyalásakor. A kormány a 

függetlenség kikiáltása után ugyanis bár benyújtotta az ehhez szükséges törvényjavaslatot, 

a török ciprióták azonban belső szavazattöbbségük kialakítását a helyhatóságokkal és a 

közszolgálati ügyekkel kapcsolatos ellentétek tisztázásához kötötték (Uo.). Végül az ügy a 

két Közösségi Kamara saját etnikai csoportjára vonatkozó adókivetési határozata révén 

megoldódott, azonban jól látható, hogy a képviselőházi rendszerben a többség akaratát a 

kisebbség bármely esetben korlátozni tudta (Polyviou, 1980: 25-27).    

Végül fontos néhány szót ejteni a hadsereggel kapcsolatos vitákról is. Makariosz elnök 

egy egységes, etnikai különbségeket figyelmen kívül hagyó rendszert kívánt létrehozni, 

amelyet a Minisztertanács el is fogadott. Mivel Fazil Kücük ragaszkodott az alkotmány 

által felállított keretekhez – sőt különálló török ciprióta egységeket és parancsnokságokat 

követelt –, ezért a török alelnök 1961 októberében Makariosz elképzeléseit 

megakadályozva – először és utoljára – felhasználta vétójogát. Az elnök ezt követően 

először a vétó jogosságát és szükségszerűséget kérdőjelezte meg, majd lehetőségek híján a 

hadsereglétesítés alkotmányos kötelezettségének figyelmen kívül hagyása mellett döntött 

(Mallinson, 2005: 35). A döntés a következő hónapok eseményeit látva döntő fontosságúvá 

lesz, ugyanis a biztonság megteremtésének érdekében mindkét fél ismételten paramilitáris 

szervezetek felállítását kezdeményezte (Joseph, 1999: 27).  

Az állam működésképtelensége miatt Makariosz elnök 1963 augusztusában értesítette 

Kücük alelnököt alkotmánymódosítási szándékairól, majd az amerikai és brit nagykövettel 

is tárgyalt a kérdésben, akik nem ellenezték a változtatásokat. Az 1963. novemberében 

elkészített, 13 pontból álló alkotmánymódosítási javaslat a vétójogok eltörlését, a valós 

számarányoknak megfelelő képviseletet, egységes helyhatóságokat, valamint konkrétabb 

és működőképesebb állami struktúrát követelt, ezáltal pedig tulajdonképpen a görög 

ciprióta többség jogainak növelését kívánta elérni (Tofallis, 2002: 191-192; Dodd, 2010: 

48-51). Makariosz az alkotmánymódosítási javaslatokat az alelnök mellett a garantáló 

hatalmak képviselőinek is megküldte, utóbbiak közül Ankara – még Kücük reagálása előtt 

– elutasította azokat. Bár az alelnök hajlandónak mutatkozott tárgyalni a módosítási 

pontokról, a kétszer kétharmados alkotmánymódosítási küszöb elérése Törökország 

támogatása nélkül lehetetlennek látszott (Mallinson, 2005: 36). A kérdés megtárgyalása 

érdekében Ciprus, Görögország és Törökország külügyminisztere decemberben Párizsban 

találkoztak, mialatt Nicosiában összecsapások kezdődtek a két népcsoport között. Bár az 
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erőszak kitörése és annak gyors terjedése szerencsétlen véletlenek sorozatának tűnt, ma már 

tisztázott, hogy mind a görög ciprióták, mind a török ciprióták rendelkeztek a másik 

népcsoport sérelmére kialakított katonai tervekkel. 

Az erőszak a következő napokban gyorsan elharapódzott a feszültségekkel teli 

szigeten. A december 21-én kezdődő összecsapások 23-ára a török ciprióta erők teljes 

felmorzsolódásával fenyegettek, a helyzet regionális vonatkozásait és veszélyeit pedig jól 

jellemzi, hogy ennek megakadályozására a török légierő egy vadászgépe avatkozott be 

(Dodd, 2010: 63). Ankara „limitált” intervenciójának hatására az erők kiegyenlítettebbé 

váltak, egyúttal a harcok elhúzódásával fenyegettek. Az összecsapások intenzitására 

jellemző, hogy december 31-éig – tehát 10 nap leforgása alatt – a harcoknak 190 török 

ciprióta és 130 görög ciprióta esett áldozatul, 210 török és 40 görög cipriótát eltűntnek 

nyilvánítottak, támadásoktól tartva pedig sziget-szerte körülbelül 20000 török ciprióta 

hagyta el otthonát és menekült fegyvereseik által védett enklávékba (van der Bijl, 2010: 

181).   

Az áldozatok nagyságát látva nem meglepő, hogy a tűzszünet kieszközlését mind helyi, 

mind regionális, mind nagyhatalmi szinten egyre többen sürgették. A köznyelvben „véres 

karácsony” néven elhíresült események alatt Makariosz és Kücük a harcok azonnali 

befejezésére szólított fel, Törökország beavatkozással fenyegetett, míg Georgiosz Grivasz 

görög támogatással visszatért a szigetre. A kialakult helyzetben az amerikai külügy – 

görög-török háborútól és a NATO egységének felbomlásától tartva – a sziget felosztását 

javasolta, egyúttal a helyzet rendezése érdekében NATO erők Ciprusra vezénylését sürgette 

(Mallinson, 2005: 36). Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének beavatkozását – tehát a 

ciprusi kérdés kiszélesítését, egyúttal nyugati hatókörbe rendelését – azonban a görögök és 

görög ciprióták is elvettették. Athén a kifejezetten az interkommunális problémák 

orvoslására létrehozott háromhatalmi szerződéseket és közös brit-görög-török fellépést 

követelt. Makariosz szintén elvetette a NATO egyoldalú beavatkozását, s a sziget el nem 

kötelezetti státuszát figyelembe véve ENSZ csapatok beavatkozását kérte (Joseph, 1999: 

81-85). 1963. december 27-én köztes megoldás született: a szigeten állomásozó brit katonai 

kontingensből Peter Young brit őrnagy vezetése alatt intervenciós haderő létesült (Dodd, 

2010: 53), amit 1964. márciusában az ENSZ BT békefenntartói mandátummal ruházott fel 

(ENSZ BT, 1964/186). December 28-án a szigetre érkezett Duncan Sandys brit 

gyarmatiügyi miniszter is, akinek sikerült elérnie, hogy a felek beleegyezzenek az 1964. 

január 15-ére kitűzött közös londoni béketárgyalásokba. December 30-án Young ezredes 

először rajzolta fel a térképre a Nicosia török és görög kerületeit elválasztó Zöld-vonalat, 
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amely a britek bevonulása után máig fennmaradó demarkációs vonallá alakult (Tofallis, 

2002: 193). A január 15-én elkezdődött londoni tárgyalások február elejéig zajlottak a 

külügyminiszterek, valamint a görög cipriótákat képviselő Glafkosz Kleridesz és a török 

ciprótákat képviselő Rauf Denktaş részvételével. A NATO megoldást erőltető konferencia 

görög ciprióta, görög és szovjet tiltakozás miatt nem hozott eredményt, és – ahogy 

korábban említettem – március 4-én az ENSZ mandátum elismeréséhez és az UNFICYP75 

létrehozásához vezetett (Joseph, 1999: 84).  

A március folyamán ismételten fellángoló harcok következtében a szigeten állomásozó 

békefenntartói erők létszáma – kanadai, ausztriai, finn, dán, svéd erőkkel kiegészülve – 

6500 fős kontingensre duzzadt (van der Bijl, 2010: 183). A békefenntartók azonban kevés 

sikerrel jártak, a későbbi puccsista Nikosz Szampszonhoz hasonló görög ciprióta 

szélsőségesek szisztematikus támadásai – és a TMT válaszlépései – nyár elejére a harcok 

kiszélesedésével, egyúttal a török ciprióták belső migrációjának felerősödésével jártak 

(Dodd, 2010: 52). Áprilisban az athéni kormányváltás után miniszterelnöki székbe kerülő 

Georgiosz Papandreu katonai segítséget ígért Makariosznak, amelynek eredményeként 

nyár elejére a görög katonai kontingens létszáma körülbelül 10000 főre növekedett 

(Tofallis, 2002: 200). A görög erők látványos növekedésére és a török ciprióták 

szisztematikus kiszorítására válaszul Ismet Inönü török miniszterelnök júniusban az 

intervenció mellett döntött (Joseph, 1999: 84). Lyndon B. Johnson amerikai elnök az 

Athénban lezajló USA-ellenes tüntetések és a török hadsereg mozgósítása után realizálta a 

helyzet súlyosságát, amely után Inönünek címzett levelében ellentmondást nem tűrő 

stílusban utasította a törököket az intervenció tervének visszavonására (Nicolet, 2001: 236-

246). Miközben Johnson a kialakult helyzetet Papandreuval és Inönüvel szervezett 

csúcstalálkozóin próbálta elsimítani, addig Cipruson U Thant ENSZ-főtitkár főmegbízottja 

– a finn Sakari Severi Tuomioja – és Dean Achenson korábbi amerikai külügyminiszter 

egy átfogó rendezési terv kidolgozásán munkálkodott. Az ún. Achenson-terv szerint Ciprus 

választhatott volna az enoszisz vagy a függetlenség között, Törökország viszont cserébe 

megkapta volna Kastellorizo76 szigetét, valamint katonai bázist létesíthetett volna a Karpaz-

                                                           
75 United Nations Peacekeeping Forces in Cyprus – UNFICYP: ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió. 
76 A sziget kérdése – és a görögök kompromisszumképtelensége – heves vitát eredményezett Johnson 

amerikai elnök és Alexandrosz Matszasz washingtoni görög követ között. Matszasz az Achenson-terv 

tárgyalása folyamán folyamatosan a görög engedmények mérséklését próbálta elérni, Kastellorizio 

törököknek történő átengedésének ellenzését pedig alkotmányos korlátozásokkal próbálta indokolni. A 

türelmét vesztett Johnson válasza a következőképpen hangzott: „Then listen to me Mr. Ambassador: You can 

fuck your Parliament and your Constitution. America is like an elephant and Cyprus is like a flea. If these 

two fleas [értsd a görög ciprióták és Görögország] continue to annoy the elephant, then the elephant is likely 

to crash them with his trunk!” Forrás: Tofallis, 2002: 211. 
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félszigeten. A fennmaradó görögök által ellenőrzött országrészben három területi 

autonómiával rendelkező kantont kaptak volna a török ciprióták, ahonnan a görög 

lakosságot kitelepítették volna (Stavrou, 2009: 29). A terv első változatát először mindkét 

anyaország elfogadta, később Görögország Makariosz határozott követelésére elutasította 

azt.  

A görög döntés összefüggött azzal, hogy a sziget felosztásától tartó Makariosz taktikát 

változtatott és megkísérelte a szovjet kártyát „kijátszani”. Augusztus 9-én Hruscsovnak 

küldött telegramjában szovjet támogatást kért, amelyet az SZKP főtitkára visszautasított, 

ugyanakkor felszólította a törököket a ciprusi konfliktus mielőbbi rendezésére (Tofallis, 

2002: 210). Miután Makariosz továbbra is fenntartotta a szovjetekkel egyre szorosabbá váló 

kapcsolatát, az USA az Achenson-terv felülvizsgálata mellett döntött. A terv augusztus 20-

án elkészült modifikált verziója már csak Görögország és Ciprus egyesítését javasolta, 

török támaszpontok helyett pedig NATO bázis létesítését ajánlotta, amely azonban török 

parancsnokság alatt állt volna. A terv előző verziójának ismeretében nem volt meglepő, 

hogy Ankara a rendezési javaslatot visszautasította (Stavrou, 2009: 29). Válaszul 1964 

szeptemberében Szpirosz Kipriánu külügyminiszter vezetésével görög ciprióta delegáció 

érkezett Moszkvába, ahol a két fél szovjet légelhárító fegyverek vásárlásáról állapodott 

meg. Az egyiptomi közvetítéssel szigetre szállítandó fegyverek végül sohasem érték el 

Ciprust, mivel a Kairóból már útnak induló szállítmányt athéni nyomásra sikerült 

visszafordítani (Tofallis, 2002: 212-213).  

Az Amerika-párti Papandreu és Makariosz korábban sem felhőtlen viszonyát a szovjet 

kártya kijátszása még jobban elmérgesítette, míg az amerikai oldalon pedig egyre inkább 

tartottak attól, hogy a sziget „a Földközi-tenger Kubájává válhat” (Drousiotis, 2006: 253). 

A NATO egységét komolyan veszélyeztető helyzetet 1965-ben ismét egy ENSZ által 

menedzselt kompromisszumos terv próbálta rendezni. A Galo Plaza ciprusi főmegbízott 

által kidolgozott elképzelés a görögöknek kedvezett és egy olyan uniót hozott volna létre, 

melyben a törökök jogait ideiglenes kisebbségi intézményrendszer biztosította volna, egy 

ENSZ biztos felügyelete alatt (Mallinson: 2005: 41-42). Ankara elutasította a tervet, 

támogatta azonban a szovjet külügyminiszter Andrej Gromiko által felvetett alternatívát, 

amely föderációs elképzeléssel kívánta a ciprusi kérdést rendezni (Tofallis, 2002: 215-216). 

Bár a föderációs koncepció évek múlva a béketárgyalások kiindulópontjává vált, a görög 

ciprióták ekkor még elutasították a tervet, mi több, az addig barátinak tűnő szovjet 

intenciókat is kezdték megkérdőjelezni.  
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3. térképvázlat: Török ciprióta enklávék elhelyezkedése 1964-1974 között 

Forrás: Council of Europe,  
http://www.coe.int/t/f/com/dossiers/evenements/2003-04-Jeunes-conflit/cyprus_conflict.asp. 

Letöltés ideje: 2017.01.08. 

1965-re az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Ciprusi Köztársaság sem politikai, sem 

közigazgatási, sem társadalmi értelemben nem képes tovább működni. A török ciprióták az 

1963-1964-es atrocitások következtében a vegyes lakosságú településekről védett 

enklávékba költöztek, melyeket az ENSZ békefenntartói választottak el a görög ciprióta 

területektől (3. térképvázlat). Ezek közül a legnagyobb a Nicosia-St. Hilarion enkláve (más 

néven Günyeli) volt, amely Észak-Nicosiától egészen a Pentadaktilosz-hegységig húzódott, 

közel 25000 török cipriótának menedéket nyújtva. Famaguszta, Lefka, Tziaosz, Larnaka, 

Pafosz, Limnitisz, Kokkina és Louroutzina szintén rendelkezett török enklávéval, 1974-ig 

ezekben a szeparátumokan élt a mintegy 117000 főnyi török kisebbség döntő többsége 

(Gurel, Hatay & Yakinthou, 2012: 7-8). A belső migráció hatására tehát a korábban 

évszázadokig egymással keverten élő ciprusi etnikumok térbelileg is szeparálódni kezdtek.  

Az 1964-ben bekövetkező változások nemcsak a népesség térbeli elhelyezkedésére, de 

az állami struktúrára is befolyással bírtak. Az események hatására a török ciprióták 

otthagyták közalkalmazotti és állami pozícióiikat, amivel nyilvánvalóvá vált, hogy a 

szeparálódó és ezáltal külön-külön homogenizálódó népességet egy dualista rendszerű 

kabinet nem tudja tovább kormányozni. A ciprusi állam egyértelművé váló összeomlását 

ugyanakkor sem a nemzetközi szereplők, sem a szigetre vonatkozó szerződések nem voltak 

hajlandók elismerni, ezáltal konzerválva az etnikai ellentéteket.  

http://www.coe.int/t/f/com/dossiers/evenements/2003-04-Jeunes-conflit/cyprus_conflict.asp


 

144 

 

8.4. Az athéni junta külpolitikájának ciprusi következményei és az 1974-es események 

Az előzőekben kifejtettem, hogy a török ciprióták enklávékba kényszerítésével, az ENSZ 

csapatok bevonulásával és az etnikumok vezetői közötti interkommunális tárgyalások 

bevezetésével a polgárháborús helyzetet 1964 nyarára valamelyest sikerült normalizálni, a 

kérdés rendezésére 1964-ben és 1965-ben született terveket azonban vagy az egyik, vagy a 

másik fél ellenkezése miatt végül nem sikerült elfogadtatni. Az ezt követő időszakban az – 

egyik vagy másik fél által kezdeményezett – konfliktusok és összecsapások az élet 

„természetes” velejáróivá váltak. Makariosz elnök ezek kapcsán hol az USA-hoz, hol a 

Szovjetunióhoz közeledve továbbra is megpróbált „el nem kötelezett” maradni, mégis 

egyértelmű volt, hogy Ciprus továbbra is Washington befolyási övezetébe tartozik. A sziget 

azonban beletartozott Törökország és Görögország regionális érdekszférájába is, amely 

ugyan növelte a NATO és az USA ciprusi befolyását, de egyúttal – a görög–török 

érdekellentét miatt – gyengítette is az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének dél-keleti 

szárnyát. Az e pontban tárgyalt korszak azonban nem megszokott módon pont egy közös 

görög-török rendezési elképzeléssel kezdődött. 1966-ban Ankara és Athén tárgyalásai 

során két lehetséges verziót vázolt fel a ciprusi konfliktus megoldására: az egyik az 

enosziszért cserébe föderációs állami berendezkedést ígért a törököknek, a másik 

ugyanezért a dhekéliai brit bázisterületet ajánlotta fel Ankarának (Dodd, 2010: 79). 

Makarioszt kifejezetten zavarták ezek a nélküle lezajló tárgyalások, amelyek kapcsán már 

nemcsak egy kedvezőtlen háromhatalmi döntéstől tartott, de az eszkalálódó görögországi 

eseményeket látva nehezményezte a görög hadsereg egyre tekintélyesebbé váló ciprusi 

szerepvállalását is (Uo.).  

Makariosz görög hadsereggel kapcsolatos félelmei 1967. április 21-én realizálódtak, 

amikor a súlyos belső válsággal küzdő Kanelopulosz-kormányt puccs döntötte meg. 

Athénban katonai kormányzat alakult, amely Ciprus kérdésében is szélsőségesen 

nacionalista irányvonalat képviselt és kizárólagosan az enosziszt tartotta elfogadható 

rendezési alternatívának (Koliopulos & Veremis, 2010: 141). Az új athéni kormányzat ezt 

követően meghirdette a „nemzeti központ” doktrínáját, amely Makariosz külpolitikai 

mozgásterét gyakorlatilag a nullára redukálta volna és a junta akkori vezetője, Georgiosz 

Papadopoulosz ezredes vezetésével teremtette volna meg a feltételeket Ciprus és 

Görögország egyesítéséhez. A terv végrehajtása érdekében Athén erős nyomás alá helyezte 

Makarioszt: megnövelte a ciprusi görög katonai kontingens létszámát, amely fokozatosan 
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ellenőrzése alá vonta a Ciprusi Nemzeti Gárdát; s pénzügyileg támogatta a Grivasz által 

vezetett EOKA-t (Drousiotis, 2006: 30).  

Az 1967 áprilisában lezajló görögországi puccs fejleményei – a görög hadsereg ciprusi 

viselkedésének tükrében – nem érték váratlanul Makarioszt, egyben megerősítették abban, 

hogy az Athéntól való függést szükséges limitálni. A korábban a brit uralom ellen fellépő, 

enoszisz-párti Makariosz 1967 után emiatt fokozatosan szembefordult az egyesítés 

programjával, és a rendkívül széles tömegtámogatottsággal rendelkező kommunista AKEL 

segítségével a független Ciprusi Köztársaság helyreállítása mellett kezdett el kampányolni 

(Fouskas, 2001: 117).  Erre a reálpolitikus Makariosznak nemcsak azért volt oka, mert 

ismerve Ankara és a görög szélsőségesek hozzáállását tökéletesen tisztában volt az enoszisz 

lehetséges következményeivel, de egyúttal azért is, mert az érsekkel korántsem 

szimpatizáló görögországi junta minden adandó alkalommal megpróbálta az elnök 

mozgásterét minimálisra redukálni.  

A görögországi változások 1967 novemberében már Cipruson is éreztették hatásukat. 

Ekkor a Nicosia-Limaszol – és egyben a Larnaka és Limaszol – főútvonalon fekvő 

Kophinou, Agios Theodoros és Mari falvak kapcsán bontakoztak ki fegyveres 

összecsapások. A konkrét okot az szolgáltatta, hogy a vegyes lakosságú Agios 

Theodorosban török ciprióta fegyveresek megakadályozták a görög ciprióta rendőrjárőr 

faluba történő behajtását. A kialakult helyzetben Makariosz – az athéni juntával és 

Grivasszal egyetértésben – a katonai megoldás mellett döntött: a Nemzeti Gárda november 

13-15 között ellenőrzése alá vonta a három falu környékét, egyben 24 török ciprióta 

fegyveressel végzett (Tofallis, 2002: 226-227). A hadművelet még tartott, amikor a 

Makarioszt az athéni junta november 15-én a támadás azonnali leállítására utasította, 

egyben tájékoztatta az összecsapások okozta törökországi mozgósításról és az Ankara által 

küldött ultimátumról. Az ultimátum Grivasz eltávolítását; az 1964 óta Ciprusra érkezett kb. 

10000 görög katona kivonását; a támadásban érintett török ciprióta családok 

kompenzációját; és a görög ciprióta Nemzeti Gárda feloszlatását követelte. Az ismét görög-

török háborúval fenyegető helyzet megoldására Johnson elnök Cyrus Vance külügyi 

megbízottat küldte a térségbe, akinek november 26-án sikerült egyezséget kötnie a 

görögökkel. Ennek értelmében ismét Athénba rendelték Grivaszt, valamint ígéretet tettek 

az alkotmányellenesen Cipruson tartózkodó görög katonák kivonására (Uo., 228).  

A válság után Makariosz és az athéni junta egyébként sem kiegyensúlyozott kapcsolata 

tovább romlott, Papadopulosz ezredes pedig minden tőle telhetőt elkövetett, hogy 

eltávolítsa elnöki pozíciójából az egyre inkább önállósodó érseket. Utóbbit kezdetben 
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elsősorban a ciprusi fegyveres erők irányításának elnyerésével, ezt követően a kormány 

enoszisz-párti átalakításával, majd Makariosz személyes likvidálásával kívánta elérni. 

Athén először 1970 márciusában próbált meg merényletet elkövetni Makariosz ellen, 

sikertelenül. 1972-ben az Ortodox Egyház püspökei – Athén hathatós támogatása mellett – 

összeférhetetlenségre hivatkozva kísérelték meg eltávolítani az érseket elnöki hivatalából, 

a vádak alól azonban az 1973-ban összehívott Szent Szinódus felmentette. Ezt követően 

1973-ban ismét két sikertelen merényletkísérlet következett, amelyet Georgiosz Grivasz és 

az általa újjászervezett EOKA-B hajtott végre, Athén utasítására (Asmussen, 2008: 17; 

Wenzke & Lindley, 2008: 39-40). Közben a junta fokozatosan nyomás alá helyezte 

Makariosz kormányának tagjait, melynek eredményeként több miniszter lemondott, köztük 

a görögországi fejleményeket nyíltan ellenző Szpirosz Kipriánu külügyminiszter. 1973-ra 

elkészültek az enoszisz különböző fedőnevű és változatú tervei, mialatt az EOKA-B ismét 

fokozta aktivitását: merényleteket hajtottak végre köztisztviselők, török enklávék és 

rendőrállomások ellen (Panteli, 1984: 380). Ugyanebben az időszakban Görögországban 

egy újabb puccs után Papadopulosz ezredest a nálánál jóval keményvonalasabb, de 

vezetésre alkalmatlanabb Dimitrisz Janidesz váltotta fel. Janidesz az olajárrobbanás miatt 

bekövetkező gazdasági válságot, valamint a Törökországgal élesedő égei-tengeri 

felségjogok vitáját egyaránt megoldhatónak látta a nacionalista külpolitikai aktivitás 

növelésével és Ciprus annexiójával (Koliopulos & Veremis, 2010: 148; Balogh, 2013: 112). 

Cipruson 1974. január 27-én vettek új lendületet az események, amikor Georgiosz 

Grivasz Limaszolban szívroham következtében elhunyt. A tábornok halála után az EOKA-

B – ahogy a Nemzeti Gárda is – teljességgel a görögországi tisztek befolyása alá került. 

Makariosz észlelve a változásokat április 25-én betiltotta az EOKA-B-t, amelyet a Nemzeti 

Gárda vezetői nyíltan semmisnek tekintettek, s különböző fórumokon tiltakoztak ellene. 

Az érsek július elején elégelte meg a görögországi tisztek Ciprus belügyeibe való 

beleavatkozását és július 2-i éles hangvételű nyílt levelében követelte a juntától a görög 

tisztek tényleges visszarendelését.77 Ebben az időszakban a Makariosz elleni puccs 

lehetősége már széles körben ismert volt, nemcsak az érsek, az athéni orosz nagykövetség, 

Ankara és a CIA tudott róla (Güney, 2004: 33), de tulajdonképpen az alsóbb szintű EOKA-

B tagok is, akiket a pontos dátum közlése nélkül már július elején harckészültségre 

szólítottak fel (Drousiotis, 2006: 167-169). A puccs végleges tervét és időpontját Janidesz 

                                                           
77 Makariosz Ghizikisz görög elnöknek címzett levelének angol nyelvű változata letölthető az alábbi linken: 

http://www.cyprus-conflict.net/makarios%20to%20ghizikis.html. Letöltés ideje: 2016.12.23. 

http://www.cyprus-conflict.net/makarios%20to%20ghizikis.html
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és közvetlen környezete július 2-án este véglegesítette78, amit a következő napokban 

ismertettek a ciprusi görög kontingens vezetőivel, a nicosiai görög nagykövetség beavatott 

tagjaival és az EOKA-B vezetőivel. Július 12-én Görögország hivatalos politikai 

reprezentánsai egy nap leforgása alatt elhagyták a szigetországot, amelyet a nagykövetség 

személyi állományának átalakításával indokoltak (Panteli, 1984: 380-381). 

Bár a puccs lehetősége széles körben ismert volt, mégis annak június 15-ei 

bekövetkezte váratlanul érte nemcsak a ciprusi közvéleményt, de magát Makarioszt is. Az 

érsek – későbbi visszaemlékezései szerint – a terjengő pletykák ellenére nem számított a 

puccsra, egész egyszerűen azért, mert nem tartotta annyira „ostobának” a junta vezetőit, 

hogy azok a lehetséges következmények ellenére eltávolítsák hivatalából Ciprus 

demokratikus úton megválasztott elnökét.79 Így, amikor június 15-én reggel a Ciprusi 

Nemzeti Gárda tíz T54-es tankja és több páncélozott járműve elkezdte az elnöki palota 

szisztematikus bekerítését csak a szerencsén múlott, hogy az épületben éppen kairói 

ortodox iskolások delegációját köszöntő Makariosznak a hátsó kapun keresztül, három 

testőre védelme alatt sikerült az utcára szöknie, és ott egy elhaladó autót igénybe véve 

elmenekülnie (Vanezis, 1979: 79-80). A jármű, s annak hátsó ülésén rejtőzködő Makariosz 

a Trodosz-hegységben található Kikkosz kolostort útba ejtve Pafoszba hajtott, miközben az 

állami rádió (RIK) frekvenciáján az elnök halálhíréről számoltak be. Közben Nicosiában a 

főbb középületek és stratégai pontok mind a Nemzeti Gárda ellenőrzése alá kerültek, 

Makariosz elnöki pozícióját pedig egy törökök elleni kegyetlenkedéseiről elhíresült EOKA 

tag, Nikosz Szampszon foglalta el. Estére a Nemzeti Gárdának sikerült Makariosz pafoszi 

tartózkodási helyét is felderítenie (Drousiotis, 2006: 183), az érsek emiatt 16-án az Akrotiri 

brit támaszpontra, onnan pedig a RAF egyik szállítógépe segítségével Máltára menekült 

(Munro & Khuri, 1984: 140). 

A puccs bekövetkeztének hírei után az egész világ szeme Ciprusra, majd Ankarára 

szegeződött. Az ENSZ főtitkára Kurt Waldheim, a NATO főtitkára Joseph Luns, a britek, 

a franciák és általában a nyugati szövetségesek mind-mind önmérsékletre intettek. A 

szovjetek egyértelműen a juntát okolták, míg – a Watergate-botránnyal elfoglalt – 

Washington tájékozódni próbált, Athén pedig hallgatásba burkolózott (Tofallis, 2002: 295). 

Törökországban Bulent Ecevit miniszterelnök július 15-én rendkívüli ülésre hívta össze a 

                                                           
78 Ekkor még nem érkezett meg Athénbe Makariosz ugyanaznap elküldött, s július 8-án nyilvánosságra hozott 

levele, tehát a junta döntését lényegében nem befolyásolta. 
79 Részletesen lásd Oriana Fallaci interjúját Makariosszal: http://www.cyprus-conflict.net/makarios%20-

%20interview%20with%20fallaci.html. Letöltés ideje: 2017.01.07. 

http://www.cyprus-conflict.net/makarios%20-%20interview%20with%20fallaci.html
http://www.cyprus-conflict.net/makarios%20-%20interview%20with%20fallaci.html


 

148 

 

Nemzetbiztonsági Tanács tagjait, ahol a ciprusi eseményeket egyértelműen az enoszisz 

előkészítéseként értékelte és a hadsereg azonnali riadókészültségbe helyezésére, egyúttal 

az invázióban résztvevő csapatok mobilizálására adott parancsot (Slengesol, 2000: 118-

119). Ugyanezen a napon Cipruson Nikosz Szampszon megtartotta első sajtótájékoztatóját, 

ahol kijelentette: ami történt az a görög ciprióták belügye; a török cipriótáknak nincs okuk 

a félelemre; az interkommunális tárgyalások folytatódni fognak; a választásokat pedig egy 

éven belül megtartják (Kyrris, 1996: 401).  

Július 17-én a törökök mobilizálták az intervencióban később résztvevő szárazföldi 

egységeket, a haditengerészet inváziós egységeit Mersinbe irányították, továbbá 

Törökország keleti régióiban teljes hírzárlatot rendeltek el (Panteli, 1984: 382). Ugyanezen 

a napon William B. Macomber az ankarai amerikai nagykövet közölte Ecevittel az 

Athénnel már két napja ismertetett washingtoni álláspontot: az USA diplomáciai megoldást 

sürget, egyúttal hitet tesz Ciprus függetlensége és területi integritása mellett. 17-én az esti 

órákban Ecevit és delegációja Londonba utazott és – a status quo ante bellum visszaállítása 

érdekében – felkérte a briteket egy közös intervenció végrehajtására. Az éjszakába nyúló 

tárgyaláson Harold Wilson brit miniszterelnök – a szigeten állomásozó csekély létszámú 

erőire hivatkozva – elhárította a török kérést (Birand, 1985: 6-9). A találkozó után hazatérő 

Ecevit ismét összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács tagjait, ahol döntés született a 

hadműveletek megkezdéséről és a flotta azonnali behajózásáról. A csapatok beszállítása 

július 19-én reggel fejeződött be, ezt követően az első hullámban résztvevő 5 romboló, 31 

partraszálló egység, mintegy 3000 katonával a fedélzetén kihajózott Mersinből (Uo., 16). 

Az invázió ténylegesen július 20-án reggel 5 órakor vette kezdetét, amikor az adanai 

légibázisról felszálló török gépek ledobták első bombáikat a Pentadaktilosz-hegységben és 

Nicosia külkerületeiben. A következő napokban a török hadsereg kisebb ellenállás mellett 

ellenőrzése alá vonta Kiréniát és környékét, valamint a Kirénia-Günyeli közötti útvonalat, 

ezzel biztosítva a legnagyobb török enklávé utánpótlását. A támadás híre mind Nicosiában, 

mind Athénban szabályos sokkot váltott ki. Míg a görög ciprióta Nemzeti Gárda a káosz 

leküzdésével volt elfoglalva, addig az athéni junta vezérkara és a kormány frakcióra 

bomlott. A junta elnöke Ghizikisz tábornok július 20-án rádióbeszédben jelentette be a 

hadsereg teljes riadókészültségét, s kinyilatkoztatta elszántságát a török intervenció 

megállítására (Asmussen, 2008: 97-98). Ugyanaznap összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa 

is, amely 353-as számú határozatában felszólította a konfliktusban résztvevő feleket Ciprus 

szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartására; az azonnali tűzszünet 

elfogadására; a szigeten állomásozó vagy a nap folyamán partraszálló külföldi (tehát a török 
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mellett a görögországi) csapatok kivonására; a háromoldalú tárgyalások mielőbbi 

megkezdésére; és a békefenntartókkal való együttműködésre (Tofallis, 2002: 303-304). 

Július 23-án Görögországban a junta alól végképp kicsúszott a talaj, amely magával rántotta 

Nikosz Szampszon pár napot megért ciprusi rezsimjét is. Mialatt Athénben Konsztantin 

Karamanlisz alakított új, demokratikus elveket valló kormányt, addig Cipruson a korábban 

már az interkommunális tárgyalások során széleskörű megbecsülést szerzett Glafkosz 

Kleridesz került ideiglenesen az elnöki pozícióba. A Karamanlisz-kormány azonnal 

biztosította a kormányváltás felett bábáskodó Kissingert, hogy kész tárgyalóasztalhoz ülni, 

amelybe – a junta összeomlásának tudatában, valamint az Attila–1 elnevezésű hadművelet 

végrehajtása után diplomáciai megoldásban bízva – Ankara is belegyezett (Panteli, 1984: 

389).  

A Genfben rendezett béketárgyalások kétszeri nekifutás után augusztus 14-én a hajnali 

órákban végképp zátonyra futottak. A tárgyalások eredménytelenségét látva, Ecevit 

azonnal parancsot adott a második hullám (Attila–2) elindítására. A támadás hajnalban a 

török légierő bombázásával vette kezdetét, amit a nehéztüzérség és a flotta célzott belövései 

kísértek (Birand, 1985: 114). A keleti irányba előretörő szárazföldi csapatok hamarosan 

bevették Famagusztát, a nyugati szárny pedig elfoglalta Morphout, majd Limnitiszt. A 

középen támadó egységek elérték Nicosia északi részét is, az – amerikai nyomásra – 

augusztus 16-án bevezetett tűzszünet időszakáig azonban csak város északi kerületeit 

tudták ellenőrzésük alá vonni (Asmussen, 2008: 238-239).  

A konfliktus alatt többször is kieszközölt, de mindig figyelmen kívül hagyott tűzszünet 

augusztus 16-án valóban tartósnak bizonyult. A 16-án és 17-én sziget-szerte 

„megdermedő” frontvonal emiatt konzerválta az akkor kialakult erőviszonyokat, egyúttal 

fizikailag is kettévágta a máig megosztott szigetet. A két fél közötti ütközőzónát az 

UNFYCIP egységei foglalták el, ezzel megelőzve a még később is jellemző szórványos 

összecsapások kiszélesedését. A török beavatkozás két hullámának eredményeként 

együttesen megközelítőleg 2000–6000 ember (civil és katona) vesztette életét. A pontos 

adatok meghatározása rendkívül nehéz, mivel a görög ciprióta hatóságok csak a bizonyított 

haláleseteket regisztrálták, holttest vagy megbízható információk hiányában a vélhető 

áldozatokat eltűntnek nyilvánították (Papadakis, 2005: 5).  1974. november 1-jei 

jelentésében a Kissinger által Ciprusra küldött amerikai megfigyelők 234800 otthonától 

elszakított menekültről számoltak be, amelyből körülbelül 34000 lehetett török ciprióta. 

Jelenlegi számítások szerint körülbelül 160000 görög ciprióta és 50000 török cipióta 

kényszerült elhagyni korábbi lakhelyét (Ker-Lindsay, 2011: 48). Az ellentétes irányú 
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kivándorlási tendencia és az 1975-ös lakosságcsereegyezmény eredményeként mára a két 

terület etnikailag szinte teljesen homogénné vált (Asmussen, 2008: 272-273), amely később 

mind a politika megoldást, mind a békeépítést rendkívül megnehezítette.  

4. térképvázlat: Ciprus etnikai térképe 1960-ban és 1975 után 

 

Forrás: Cyprus Friendship Association: http://cyprusfriendship.org/?page_id=3035,  
Letöltés ideje: 2017.01.09. 

Érdemes a háború gazdasági következményeire is néhány szóban kitérni. Bár a török 

hadsereg csak a sziget 36,2%-át (Coufoudakis & Miltiadou, 2006: 23) szállta meg, mégis 

– a megszállást megelőző időszak adatait figyelembe véve – az okkupált északi részen a 

bruttó termelési érték 70%-a, a turista szállások 65%-a, az épülő hotelek és szállások 87%-

a, a bányák és bányászati eszközök 56%-a, a haszonállat állomány 41%-a és a 

mezőgazdasági termőterületek 47%-a helyezkedett el (Panteli, 1984: 383). A háború 

eredményeként török ellenőrzés alá került Meszaoria jó minőségű termőterületeinek 

jelentős része, valamint a morphou-i citrus ültetvények és a Kirénia környéki erdőségek. 

Szintén a törökök által elfoglalt északi részen volt a sziget legfontosabb kereskedelmi 

kikötője (Famaguszta), ahol az export-import áruk 83%-a érkezett vagy hagyta el a szigetet 

(Uo.). A kialakuló demarkációs vonalba ékelődött az ország legfontosabb légikikötője, a 

nicosiai reptér is. A reptér hiánya hónapokig súlyos gondot okozott a tenger által körülzárt 

szigeten, amit – a larnakai reptér 1975-ös felfejlesztéséig – az akrotiri brit légibázis 

segítségével enyhítettek (Ker-Lindsay, 2011: 48). A későbbi megegyezést hátráltató 

tényezők közül az egyik legfontosabb fejlemény az volt, hogy az okkupáció után a 

tulajdonjogi viszonyokat nem rendezték, hanem az üresen álló házakba mindkét oldalon 

menekülteket költöztettek. Ennek negatív hatásai később még említésre kerülnek. 

http://cyprusfriendship.org/?page_id=3035
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8.5. Béketárgyalások 1974 után 

A háború utáni első béketárgyalások 1974 szeptemberében kezdődtek, ekkor Rauf Denktaş 

és Glafkosz Kleridesz politikai egyezségre ugyan nem jutott, de megegyeztek egy 1900 főt 

érintő fogolycseréről (Munro & Khuri, 1984: 141). Makariosz december 7-én tért vissza 

Nicosiába és ismét elfoglalta elnöki hivatalát (Tofallis, 2002: 330). A közösségközi 

tárgyalások 1975. január 14-én folytatódtak, majd a felek hajthatatlansága után február 13-

án szakadtak meg, amikor Rauf Denktaş egyoldalúan deklarálta a „Török Ciprióta 

Szövetségi Állam” megalakulását (Munro & Khuri, 1984: 141). Bár a görögök óriási 

felháborodással fogadták a hírt és tiltakoztak ellene, az új „szövetségi állam” azonban még 

nem önálló, független államként definiálta magát, hanem a létrehozandó Ciprusi Föderáció 

török tagjaként. A török ciprióták tehát ekkor nem a sziget kettészakítását kívánták elérni, 

hanem tulajdonképpen elfogadták a görögök és görög ciprióták által 1974 decemberében 

Athénban egyoldalúan megállapított föderációs formulát (Tofallis, 2002: 327-330). 

A februári fejlemények után a tárgyalások 1975. április és 1976 nyara között Bécsben 

folytatódtak, előrelépést azonban sem ezek, sem Makariosz new york-i nagyhatalmakkal 

folytatott tárgyalásai nem eredményeztek. Különböző belpolitikai és nemzetközi 

változások után az első jelentős előrelépés 1977. február 12-én született, amikor Makariosz 

és Denktaş – Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár közvetítése nyomán – megegyeztek abban, 

hogy a béketárgyalásoknak egy olyan államot kell létrehozniuk, amely egy független, 

bikommunális, el nem kötelezett, szövetségi köztársaság létrejöttét eredményezi, és 

amelyben területi alapon mindkét közösségnek saját közigazgatási autonómiával 

rendelkezik (Asmussen, 2008: 284). Az irányelvek kialakításával a két fél nemcsak a 

következő évtizedekben követett rendezési alapot rakta le, de tulajdonképpen 

meghatározta, hogy mi a ciprusi válságkezelés végső célja, a felek mit értenek –

kompromisszumos – béke alatt. A megállapodás Makariosz 1977. augusztus 3-án 

bekövetkező halála miatt az érsek utolsó jelentősebb döntésévé, egyúttal politikai 

örökségévé vált.  

Makarioszt az elnöki székben az egykori külügyminiszter majd képviselőházi elnök 

Szpirosz Kipriánu követte, aki a választások lebonyolítása miatt csak 1979-ben folytatta 

béketárgyalásokat. A két közösségi vezető tárgyalásai során kiegészítette az 1977-ben 

meghatározott irányelveket, amibe már belefoglalták az alapvető emberi szabadságjogok 

tiszteletben tartását; a sziget demilitarizálását; valamint adekvát garanciákat a leendő állam 

szuverenitásának és területi integritásának megőrzése érdekében (Dodd, 2010: 141-142). A 
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10 pontban megfogalmazott kiegészítések után a konkrét kérdések tárgyalásával 

folytatódtak volna a megbeszélések, azonban 1979 júniusában Varosha (Famagusta görög 

többségű, de törökök által elfoglalt része) és a bizonalitás kérdésében zátonyra futottak a 

tárgyalások. Utóbbi a török ciprióták követeléseiként került volna bele a tárgyalási 

csomagba azzal a céllal, hogy konkretizálják az 1977-es irányelvek területi autonómiára 

vonatkozó kitételeit. A görög ciprióták ezt a területi autonómiát azonban absztrakt módon, 

határok nélküli régiókként értelmezték, s nem voltak hajlandóak tárgyalni semmilyen belső 

határ kialakításnak kérdésében (Uo. 142). Utóbbi görög hozzáállás egyenesen következett 

a „Török Ciprióta Szövetségi Állam” 1975-ös kikiáltásának körülményeiből, amit a 

bizonalitás elfogadásával Kipriánu tulajdonképpen elismert volna. A török ciprióta 

oldalnak azonban különösen érzékeny pontja volt a különálló területi autonómia 

elismerésének kérdése, ugyanis ők tulajdonképpen 1963 óta azért küzdöttek, hogy egy 

belföldileg és nemzetközileg is elismert területen, zavartalanul élhessenek. Ez a törekvésük 

az 1963-as interkommunális harcok után vált igazán hangsúlyossá, hiszen a török enklávék 

életfeltételei egészen 1974-ig borzasztóak voltak, a görög ciprióták sokszor a víz, élelem 

vagy gyógyszerek bejutását is akadályozták (Ker-Lindsay, 2011: 48). Ennek tükrében nem 

véletlen, hogy a török ciprióták Ankara 1974-es beavatkozását „békehadműveletnek” 

értékelték, egyúttal az így lényegesen javuló életkörülményeik fenntartásának – netalántán 

még további javításának – érdekében a béketárgyalásosokon a területiség kérdését egyszer, 

s mindenkorra rendezni kívánták. A disszertáció elméleti fejezeteiben foglaltakra 

visszacsatolva: a török ciprióták a belföldileg és nemzetközileg elismert autonómia 

kérdését alapvető emberi szükségletnek (Burton) tekintették.  

A tárgyalások további sikertelenségét nagyban magyarázza, hogy a görög ciprióták ezt 

a szükségletet nem ismerték (f)el, az 1974-es eseményeket pedig teljesen másként 

értékelték. Számukra a ciprusi konfliktus modernkori fejezete 1974-ben kezdődött, amikor 

a török hadsereg illegálisan elfoglalta egy önálló és szuverén állam területét (Stavrou, 2009: 

24). Érvelésük részben igaz, hiszen a Garanciaszerződés IV. cikkelye a török hadsereget 

csak a sziget 1960-ban meghatározott alkotmányos rendjének helyreállítására jogosította 

fel, az északi rész okkupálására nem (Ker-Lindsay, 2011: 44-45). A görögök ebből 

következően évtizedekig képtelenek voltak felmérni a változó realitásokat, a 

béketárgyalásokat az 1974 előtti alaphoz mérték, az illegális megszállással de facto területi 

autonómiát elérő és a török hadsereggel a hátuk mögött egyenlő státuszt követelő török 

ciprióták pozícióit pedig mind belföldön, mind külföldön megpróbálták aláásni. Ez 

belföldön elsősorban az okkupált terület gazdasági ellehetetlenítését jelentette, amely 
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azonban a nyitott tengeri határok, valamint Törökország gazdasági segélyei miatt limitált 

sikert hozott. Külföldön a gazdasági embargó nemzetköziesítése mellett a török ciprióták 

tárgyalási pozícióinak a gyengítése, egyúttal az okkupáció tényének propagálása volt a 

görög ciprióta diplomácia fő célja. A nemzetköziesítési propaganda 1981-ben Andreasz 

Papandreu és a PASZOK győzelmével kapott új lendületet, miután a görög „baloldali 

nacionalizmus” újult erővel látott neki a Karamanlisz-kormány által „elvesztett” Ciprus 

visszaszerzésébe. A közös erőfeszítések eredményeként először 1983 márciusában az el 

nem kötelezett országok delhi-i kongresszusa ítélte el a török okkupációt, majd májusban 

az ENSZ Közgyűlése hozott görög cipriótákat támogató döntést (Dodd, 2010: 145-146). 

Az 1983/253 közgyűlési határozat teljességgel figyelmen kívül hagyta a török ciprióta 

önrendelkezési jogokat, egyúttal kijelentette, hogy a sziget és az azon élők feletti teljes 

szuverenitás és kontrol a Ciprusi Köztársaságot illeti meg (ENSZ Közgyűlés 1983/253: 2. 

cikkely). A határozat több tekintetben is felháborította Ankarát és a török cipriótákat, akik 

szerint a koncepció egyértelműen az 1960-as kereteket próbálta helyreállítani (Aldemar, 

1993: 90-91; Theophanous, 1996: 227). Végső soron ez adta a végső lökést a török ciprióta 

függetlenség egyoldalú proklamálására, hiszen a határozat elfogadása után Rauf Denktaş 

török ciprióta vezető rögtön a függetlenség kikiáltása mellett kezdett el kampányolni. A 

török ciprióta főtárgyaló hatékonyságát azonban nagyban befolyásolta, hogy elképzeléseit 

otthon sem fogadták egyöntetűen pozitívan. Denktaşnak nem kevés harcba és belpolitikai 

kompromisszumba került, míg a pártok szimpátiáját sikerült elnyerni. Az autoriter 

hajlamokkal rendelkező politikus végül erőből oldotta meg a kérdést: kerek perec az 

ellenzéki pártok a tudomására hozta, hogy további működésük attól függ, hogy elismerik-

e a proklamálandó állam létét, amennyiben ugyanis nem, úgy magától értetődően nem 

vehetnek részt annak intézményeiben sem (Dodd, 1993: 128). Mivel ezt egyetlen párt sem 

kockáztatta meg, ezért 1983. november 15-én az Alkotmányozó Gyűlés egyhangúan 

kiáltotta ki az „Észak-Ciprusi Török Köztársaság” (továbbiakban: ÉCTK) megalakulását.  

Az új államot Törökország azonnal elismerte, az ENSZ BT 541-es számú 

határozatában azonban a függetlenség kikiáltását jogilag érvénytelennek minősítette, 

felszólította a török-ciprióta vezetőket szeparatista törekvésük beszüntetésére, egyúttal az 

ENSZ tagállamait az új de facto állam kirekesztésére kérte (ENSZ BT 1984/541). A török-

ciprióták – arra hivatkozva, hogy az ENSZ BT jogi ügyekben nem kompetens – figyelmen 

kívül hagyták annak határozatait, egyúttal hozzáláttak az állam alaptörvényének 

megalkotásához. Az etnikumközi tárgyalások az új fejlemények következtében hónapokra 

megszakadtak és csak 1984-ben indultak újjá. A megváltozó realitásokat mutatja, hogy az 
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1984 telén elfogadott tárgyalási irányelvek már nem pusztán bikommunális és el nem 

kötelezett föderációt vizionáltak, de alapként elfogadták bizonálitást is (Ker-Lindsay, 2011: 

53). A megegyezés alapján 1986 márciusában az új ENSZ-főtitkár, Javier Perez de Cuellar 

egy megállapodástervezet állított össze. A tervezet tárgyalása egészen 1988-ig zajlott, a 

ciprióta vezetők azonban végül elvették a javaslatot. Ennek hátterében az állt, hogy a 

tervezet közelebb állt a konföderációs koncepcióhoz, mint a korábban megállapított 

föderációshoz; nem zárta ki a török hadsereg rendezés utáni jelenlétét; valamint nem 

garantálta a három Cipruson rendkívül szenzitív szabadságjog – a mozgás; a költözés és 

birtoklás szabadságának – tiszteletben tartását (Stavrou, 2009: 86-90).  

8.6. Az ENSZ rendezési terveinek időszaka és Ciprus európai uniós csatlakozása (1988-2004) 

Az 1980-as évek végén mind a nemzetközi, mind a belpolitikai színtéren jelentős 

változások zajlottak le. A nemzetközi dimenzióval kezdve nemcsak a keleti blokk gyorsan 

realizálódó szétesése jelentett új fejleményt, de az is, hogy Ankara Európa-párti politikája 

az évtized végére – egyelőre csak átmenetileg, de – jelentősen javított a Ciprus kérdésén és 

az égei-tengeri felségjogok kapcsán többször csaknem háborúig eszkalálódó görög-török 

kapcsolatokon. Cipruson döntő változást hozott, hogy a konzervatív évtizedek után egy 

alapvetően baloldali támogatottságú elnök került vezetői pozícióba. A Budapesten végzett 

és doktorált Georgiosz Vasziliu 1988-ban kezdődő elnöksége új fejezetet nyitott a 

konfliktus történetében, hiszen nemcsak a kompromisszumkészség, de egyúttal az európai 

integráció is bekerült a lehetséges rendezési alternatívák közé. Az értekezés előző 

fejezetében összefoglalt elméleti fejezetei kapcsán azt is érdemes kiemelni, hogy a 

korszakban lezajló és a 6.4-es pontban kifejtett válságkezelési transzformáció ebben az 

időszakban Cipruson is jellemzővé vált. Amint látni fogjuk, Cipruson is megjelent az ENSZ 

által, külsőleg és felülről vezényelt békeépítési megközelítés, amely a szigeten 

tulajdonképpen tényleges strukturális és főként szociálpszichológiai békeépítéssel 

megerősített államépítési – és nem nemzetépítési – kísérleteket jelentett.   

A korszak ennek megfelelően egy Perez de Cuellar által összeállított ötletcsomaggal 

[Set of Ideas] indult 1989 nyarán, amelyben az ENSZ leköszönő főtitkára megerősítette a 

korábbi föderációs elképzelést és a politikai egyenlőséget, azonban feloszthatatlan 

szuverenitást irányzott elő. A tervezetet Denktaş azonnal visszautasította és követelte, hogy 

a görög ciprióták ismerjék el a török ciprióták önrendelkezési jogait (Ker-Lindsay, 2011: 

54). A követelés tartalma sokat elmond a török ciprióta vezető tárgyalókészségéről, az adott 

helyzetben és szituációban teljesen irreális kérést ugyanis – veterán politikusként – nyilván 
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a negatív válasz tulajdonképpeni ismeretében fogalmazta meg. A kialakult helyzetet tovább 

komplikálta, hogy a Ciprusi Köztársaság – görög és brit támogatással – 1990. július 4-én 

hivatalosan is benyújtotta tagfelvételi kérelmét az Európai Közösségekhez (Beyath, 2011: 

135-136). A döntés ellen élesen tiltakoztak Észak-Cipruson és Ankarában is. Denktaş 

nemcsak a török ciprióták kihagyását sérelmezte, de arra is figyelmeztetett, hogy a 

Garanciaszerződés tiltja, hogy a sziget bármilyen politikai vagy gazdasági unióhoz 

csatlakozzon (Treaty of Guarantee, 1960: Article I). Ankara szintén megkérdőjelezte egy 

esetleges csatlakozás legalitását, ugyanakkor tartott tőle, hogy Ciprus taggá válásával az 

egyébként Törökország javára billenő erőviszonyok kiegyenlítődnek (Ker-Lindsay, 2011: 

58-60).     

Az 1990-es évek első fele a Cipruson már megszokott gyanakvás és közeledés 

kettőségével indult. A kiindulópontot egyrészt a görög ciprióták európai ambíciói, másrészt 

az 1988-as davosi enyhülés után ismételten elhidegülő görög-török kapcsolatok jelentették. 

Ebben a változásban ezúttal nem az alapvetően Európa-párti török Özal-kormány töltötte 

be a katalizátori szerepet, hanem a hidegháború végét geopolitikai lehetőségéként megélő 

– és Törökország jelentőségének csökkenését prognosztizáló – athéni kormány. 

Görögország az aktívabb külpolitika jeleként 1990. július 8-án – tehát pár nappal Ciprus 

EK tagjelölti kérelmének benyújtása után – bilaterális védelmi szövetséget kötött az USA-

val, egyúttal nagyarányú fegyvervásárlásokba kezdett. Törökország július 18-án 

kijelentette, hogy az égei-tengeri status quo megváltoztatására tett bárminemű lépést casus 

belli-ként értékel (Dodd, 2011: 168-169). Az időszakosan elhidegülő amerikai-török 

kapcsolatok 1991-ben, az első Öböl-háború formálódásának időszakában váltak ismét 

kiegyensúlyozottá. Ebben az időszakban Turgut Özal és id. George Bush Ciprus 

kérdésében is közös nevezőt találtak, és az USA segítségével négyoldalú konferencián 

kívánták rendezni a kérdést. Az új döntőbíró megjelenéséhez és a kedvező nemzetközi 

környezethez kapcsolódó kezdeti bizakodás azonban hamar szertefoszlott. A konferencia 

szervezésekor Rauf Denktaş rögtön kijelentette, hogy csak akkor hajlandó részt venni a 

találkozón, ha Georgiosz Vasziliuhoz hasonlóan őt is elnöknek aposztrofálják (Stavrou, 

2009: 124). Ezt a leköszönő ENSZ-főtitkár, Perez de Cuellar szóvá is tette, Biztonsági 

Tanácsnak küldött jelentésében kiemelve, hogy egyes ciprióta döntéshozók megegyezési 

szándéka megkérdőjelezhető (Migdalovitz, 2006: 4).  

Az 1992. január 1-jén kinevezett új ENSZ-főtitkár, Boutros Boutros-Ghali egyelőre 

még nem osztotta elődje pesszimista nézeteit és új lendülettel tett kísérletet a tárgyalások 

újraindítására. A békeépítés létjogosultságát is elismerő főtitkár először elődje taktikáját 
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követve egy ötletcsomagot állított össze, amely alapján megpróbálta leszűrni, hogy melyek 

a támogatható és közös kiindulópontot jelentő kérdések. A csomag egy bizonális, de 

nemzetközi értelemben egy jogi személyiséggel és szuverenitással rendelkező föderációt 

javasolt, amelyben a görög és török ciprióták politikai értelemben egyenlőek, azonban 

képviseletük általában véve az etnikai arányoknak megfelelő 70:30-as arányt követi, a 

görögök javára. Boutros-Ghali terve szerint a leendő ciprusi állam törvényhozó szerve a 

két kamarás Képviselőház lett volna, amelynek alsóházában a két népcsoport 70:30-as, 

felsőházában 50:50-es arányban képviseltetné magát. A 7:3-as arányszám a központi 

végrehajtóhatalom összetételében is megnyilvánult volna, görög ciprióta elnökkel és török 

ciprióta alelnökkel, rotációs elnökség nélkül, de vétójoggal. A tervezet szintén előirányozta 

az 1960-as szerződésekben foglaltakon kívüli külföldi csapatok kivonását, a török ciprióta 

területek elleni déli embargó beszüntetését, a szabad mozgás lehetőségének biztosítását, az 

elfoglalt ingatlanok szakaszos és időtervvel meghatározott visszaszolgáltatását, ezekért a 

török ciprióták kompenzációját; minden állampolgárra kiterjedő referendum kiírását az EK 

tagság kérdésében; valamint Varosha, Morphou és 30 egykori görög ciprióta falu 

visszaszolgáltatását (Uo.).  

Bár a tervezet az új főtitkár szerint ismételten Denktaş kompromisszumképtelenségén 

bukott el, az addigi rendezési elképzelések közül leginkább kidolgozott terv legalább 

ennyire a görög ciprióta választások áldozatává is vált. Mivel az 1993 elején gyenge 

többséggel elnöki pozícióba kerülő Glafkosz Kleridesz a tervet ellenző kampány 

segítségével nyerte meg a választást, ezért nyilvánvaló volt, hogy annak elfogadására 

változtatások esetén sem lesz lehetősége (Hannay, 2005: 9). Boutros-Ghali az előző, közel 

másfél év próbálkozásaiból ezt követően azt a következtetést vonta le, hogy a ciprusi 

megegyezést leginkább hátráltató probléma a bizalom hiánya, ami nélkül nem lehet áttörő 

sikert elérni (Stavrou, 2009: 133). A főtitkár ezért megváltoztatta az előző évtizedek 

hozzáállását és a teljes konfliktus rendezése helyett lépésenként próbált haladni. Az 1993-

as év így új megközelítéssel, az ún. Bizalomépítő Intézkedések [Confidence-Building 

Measures] kidolgozásával folytatódott. A békeépítés korábbiakban felvázolt 

jellegzetességeit magán viselő szisztéma szerint a két félnek szakaszos engedményeket 

kellett (volna) tenniük, többek között a következő kérdésekben:  

- A szigeten állomásozó török csapatok (kb. 35000) létszámának redukálása, amiért 

cserébe a görög ciprióták csökkentik a korszakra jellemző nagyarányú 

fegyverkezést. 

- Varosha ENSZ ellenőrzés alá kerül. 
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- A nicosiai reptér újranyitása, amelyet mindkét oldal személy és áruforgalomra 

tudna használni. 

- A két oldal közötti kapcsolatok és érintkezések növelése, közös, bikommunális 

projektek szervezése. 

- Az ENSZ által kivitelezett, egész szigetre kiterjedő népszámlálás (Migdalovitz, 

2006: 4). 

Utóbbiak közül elsősorban Varosha és a nicosiai reptér kérdése számított fajsúlyosnak, 

némi változtatás és huzavona után azonban úgy tűnt, hogy a két fél végre hajlandó 

megegyezni. A tárgyalásokat ugyanakkor bonyolította, hogy az Európai Bizottság 1993. 

június 30-án bejelentette: a Ciprusi Köztársaság alkalmas arra, hogy tagjelölté nyilvánítsák 

(Dodd, 2010: 166). A török ciprióták tárgyalási kedvét nemcsak ez, de az Európai Bíróság 

egy 1994-es döntése is jelentősen rontotta. A Bíróság a kereskedelmi kérdések ügyében 

vizsgálódva arra az eredményre jutott, hogy mivel a szigeten csak egy nemzetközileg 

elismert állam, a Ciprusi Köztársaság létezik, ezért a legális áruforgalom is csak ezzel az 

egy országgal bonyolódhat (Stavrou, 2009: 134). Ezek a fejlemények nagyban aláásták a – 

meglepő módon – békülékeny hangvételt megütő Denktaş belpolitikai tekintélyét, egyúttal 

törést okoztak az évtizedek óta egyeduralkodó török ciprióta Nemzeti Egység Pártjának80 

(UBP) belső egységében. Denktaş ennek következtében időszakosan háttérbe szorult, a 

legfajsúlyosabb Bizalomépítő Intézkedések sorsát pedig eldöntötte, hogy helyét a 

keményvonalas függetlenségpárti Derviş Eroğlu foglalta el (Uo., 135).   

1993 és 1995 között a görög ciprióták összesen 23 munkacsoportot állítottak fel annak 

érdekében, hogy jogilag is megfeleljenek az acquis communautaire elvárásainak. A Ciprusi 

Köztársaság esetében ugyanakkor nemcsak a rá vonatkozó nemzetközi szerződések egyes 

pontjai, de a szigeten zajló konfliktus is problematikusnak bizonyult. Ugyan az Európai 

Bizottság ennek kivizsgálása után döntött a tagjelöltség támogatásáról, sokáig kérdéses volt 

azonban, hogy a leendő csatlakozásnak előfeltétele lesz-e a konfliktus jogi rendezése. 

Ennek tisztázásában Athén döntő szerepet kívánt játszani, egyúttal az ismét kiéleződő 

„Égei hidegháború” fejleményeit látva a görög ciprióták védelmének többoldalú 

bebiztosítását kívánta elérni (Kacziba, 2012: 88). Ennek érdekében 1993 decemberében 

létrehozta a Közös Görög-Ciprusi Védelmi Szövetséget, amely Dél-Ciprus csatlakozását 

jelentette a görög védelmi doktrínához. Ez nemcsak háború esetén jelentett kölcsönös 

segítségnyújtást, de a ciprusi Nemzeti Gárda technikai és logisztikai fejlesztését, valamint 

                                                           
80 Ulusal Birlik Partisi – UBP: Nemzeti Egység Pártja 
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egy pafoszi légibázis kiépítését is előirányozta (Bahcheli, 2000: 4). Az inkább regionális 

jelentőségű pángörög védelmi szövetség mellett Görögország az európai uniós csatlakozás 

kérdését is mielőbb tisztázni kívánta. A görög intenciók az 1974-es török beavatkozás és 

az okkupáció fényében érthetőek voltak, Athén ugyanis a Ciprusi Köztársaságot minden 

áron és minél hamarabb egy olyan markáns szövetségi rendszerhez kívánta csatolni, 

amelynek Törökország nem tagja és azzal sem katonai, sem gazdasági értelemben nem 

veheti fel a versenyt. Emiatt az 1994-ben az Európai Unió soroselnökségét is betöltő 

Görögország nyomás alá helyezte Brüsszelt, és a Ciprussal folytatott tárgyalások 

késlekedése esetén vétóval fenyegetőzött az EFTA81 országok csatlakozása, valamint a 

Törökországgal kötendő vámuniós megállapodások ügyében. A fenyegetés bevált, az 1994. 

júniusi korfui nyilatkozatban az Európai Tanács (továbbiakban: ET) biztosította a 

görögöket, hogy Ciprus benne lesz a következő bővítési körben (Torma, 2004: 161). A 

rendezés kérdésében a Tanács 1995 márciusában hozott kompromisszumos döntést, 

amelynek értelmében a konfliktus jogi megoldása már nem volt előfeltétele a Ciprusi 

Köztársaság csatlakozásának, ezért cserébe viszont Görögország ígéretet tett, hogy nem 

hátráltatja a Törökországgal kötendő vámuniót (Tocci, 2002: 108).  

Bár a kompromisszumos megegyezést mindkét fél kielégítőnek találta, mégis az 1996-

os év két váratlan incidens miatt a görög-török kapcsolatok újabb mélypontjához vezetett. 

Cipruson 1996 augusztusában alakultak negatívan az események, amikor egy Zöld-vonalat 

átlépő motoros demonstráció 3 görög és 1 török cipróta halálát okozta (Nicolet, 1999: 94). 

A demonstráció és a néhány nappal később bekövetkező deryneia-i incidens – mely során 

egy török ciprióta zászlót letépő görög cipriótát az északi hatóságok lelőttek – ugyan a 

ciprusi konfliktus utolsó halállal végződő összecsapásává vált, azonban ez az adott 

közegben természetesen nem változtatott az ismét eszkalálódó helyzeten.  

Az események mindkét oldalon mély bizalomvesztést okoztak, s valószínűleg nagyban 

ösztönözték Glafkosz Kleridesz görög ciprióta elnököt abban, hogy elhatározza az 

Athénnel kötött védelmi szerződés néhány pontjának gyakorlati megvalósítását. Ezek közül 

a majd görög légierő gépeinek otthont adó pafoszi légibázis kiépítését és a sziget déli 

oldalát védelmező rakétarendszer megvásárlását tekintette a legsürgetőbb feladatnak. 1996 

őszén a görög ciprusi kormány Moszkvában megállapodást írt alá S-300-as légvédelmi 

rakétarendszer vásárlásáról, amit 1997. januárjában Alekosz Michalidesz külügyminiszter 

hivatalosan is nyilvánosságra hozott. A várható török válasz hamarosan érkezett: Turhan 

                                                           
81 European Free Trade Association – EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
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Tayan török védelmi miniszter az eseményeket az 1962-es rakétaválsághoz hasonlította, 

figyelmeztetve Nicosiát arra, hogy a kubai eseményekhez hasonlóan az orosz rakéták 

Ciprusra szállítása is beláthatatlan következményekkel járhat. A törökök – arra hivatkozva, 

hogy a 150km-es hatótávolságú rakéták komolyan veszélyeztetik Törökország biztonságát 

– megelőző csapással fenyegették meg Dél-Ciprust, amit később azzal egészítettek ki, hogy 

amennyiben Oroszország leszállítja a rakétákat, úgy a szállítást végző hajókat még érkezés 

előtt megsemmisítik. A nemzetközi közvélemény különböző okok és indokok miatt, de a 

török oldalára állt. Az ENSZ és a UNFICYP – utóbbiban a bázisterületek miatt érdekelt 

brit többség – a status quo felborulását és a békefolyamat végleges megszakadásának 

lehetőségét látta a rakéták telepítésében, így az üzlet semmissé tételét kérte az érintett 

felektől. Az Európai Unió a korábbi egyezségek után szintén becsapva érezte magát, nem 

is beszélve arról, hogy a különutas görög külpolitikát a térségre destabilizáló hatásúnak 

érezte, emiatt a válság hónapjaiban egyszerre kecsegtette és fenyegette a ciprusi kormányt 

a tagfelvétel elvetésével vagy felgyorsításával. Az USA és a NATO szintén elítélte a 

rakétarendszer telepítését. Erre az adott okot, hogy a poszthidegháború időszakában 

meglehetős rosszallással fogadták azt, hogy Nicosia egy NATO tagország – Görögország 

– segítségével orosz gyártmányú rakétarendszert vásárol, ami ráadásul közvetve a NATO 

egyik legerősebb hadseregével rendelkező országa ellen irányul (Savvides, 1998: 34). 

Oroszország ezeket a nemzetközi véleményeket teljes mértékben ignorálta, s nemcsak 

kitartott a fegyvervásárlás és annak leszállítása mellett, de a török fenyegetésre válaszul 

kijelentette, hogy a szállítóhajókat az orosz haditengerészet fogja kísérni. Bár 1997 

júliusában az EU-nak sikerült kicsikarni Athénból és Ankarából az ún. Madridi Közös 

Nyilatkozatot82, ez azonban egyrészt nem kötelező érvényű megállapodás volt, másrészt – 

tekintve, hogy Nicosia volt hivatott dönteni – a rakéták ügyében nem jelentett előrelépést. 

Októberben – mialatt Glafkosz Kleridesz görög ciprióta elnök és Bülent Ecevit török 

miniszterelnök Richard Holbrooke vezetésével tárgyalásokat folytattak a helyzet 

megoldásáról – a nicosiai orosz nagykövet Georgij Muratov kijelentette, hogy bármely 

orosz hajó elleni támadás háborús cselekménynek minősül. 1997 júliusában az Agenda 

2000 megerősítette az EU korábbi, ciprusi csatlakozásra vonatkozó kijelentéseit, egyúttal 

– többek között a krízis rendezése érdekében –, rögzítette, hogy rendezés hiányában a 

tárgyalásokat csak a nemzetközileg elismert Ciprusi Köztársaság kormányával fogja 

                                                           
82 A nem kötelező érvényű nyilatkozatban a görög és a török miniszterelnökök kijelentették, hogy tiszteletben 

tartják egymás szuverenitását, valamint hitet tesznek a viták békés rendezésének elve mellett, az egyoldalú 

akciók elkerülése, valamint a nemzetközi jog betartása mellett.  
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lefolytatni (Torma, 2004: 162). A ciprusi rakétaválságot ugyanakkor nem feltétlenül utóbbi 

döntés, sokkal inkább az orosz fél erőszakossága, valamint a nyugati diplomácia együttes 

nyomása oldotta meg, amely 1998 januárjában végül megegyezésre késztette a feleket. 

Ennek értelmében Törökország – fenntartásokkal ugyan, de – elfogadta Kleridesz és 

Kosztasz Szimitisz görög miniszterelnök javaslatát, amely révén a Ciprusra szánt a 

rakétarendszert végül Kréta szigetére telepítették (Lambridis, 2005: 10). 

A ciprusi rakétaválság rendeződése egy korszak lezárását és egy új nyitányát jelezte. 

A több éven át destabilizáló hatású krízis az utolsó olyan nagyobb ellentét volt, amelyet 

általánosságban véve a pángörög együttműködés, pontosabban annak nacionalista 

túlbuzgósága generált. Ez nemcsak annak volt köszönhető, hogy 1999 után az ún. 

földrengés diplomácia következtében jelentősen javultak a görög-török kapcsolatok, sokkal 

inkább annak, hogy Athén a ciprusi probléma súlyát inkább Brüsszel vállára kívánta 

áthelyezni (Kacziba, 2012: 96-97). Ebben a tekintetben a rakétaválság éveiben játszott EU 

szerep már jelzés értékű volt, hiszen a csatlakozási folyamat jóváhagyása és elindítása 

(1998) révén tulajdonképpen Brüsszel már maga is involválódott a ciprusi konfliktusban. 

Ankara ugyanakkor Ciprus uniós csatlakozásának lehetőségét egészen a századfordulóig 

nem vette komolyan, mivel azt feltételezve, hogy az akkor 60 milliós népességgel 

rendelkező Törökország érdekeit az EU nem fogja körülbelül 800000 görög ciprióta 

kedvéért feláldozni (Ker-Lindsay, 2011: 60). A feltételezés cáfolata több lépcsőben történt, 

először az 1999. decemberi helsinki-i csúcson, ahol az ET a török tagjelöltség hivatalos 

elismerése mellett Ciprus csatlakozási szándékát is ismételten megerősítette (Tocci, 2002: 

107). Fontosabb változást a 2000 decemberében rendezett nizzai csúcs jelentett, hiszen az 

itt Törökországnak ajánlott partnerségi dokumentum a ciprusi kérdést formálisan is az EU-

török viszony részévé alakította (Torma, 2004: 162). Bár a törököket ez utóbbi negatívan 

érintette, a döntés ugyanakkor szorosan összefüggött az EU és az ENSZ közösen kialakított 

rendezési elképzeléseivel. Ezek kapcsán – röviden és terjedelmi korlátok miatt nem 

részletekbe menően – megállapítható, hogy az EU nemcsak a görög nyomás miatt döntött 

az egyébként rendkívül problémás ciprusi csatlakozás támogatásáról, hanem azért is, mert 

az unió-párti török aspirációk miatt rendezési alternatívát látott az európai megoldásban 

(Stavrou, 2009: 156-157). Ezt megerősítette Kofi Annan ENSZ-főtitkár rendezési 

elképzelése is, aki szintén a párhuzamos csatlakozási szándékot és az EU tényleges 

befolyását kívánta felhasználni a konfliktus megoldásához.  

A korábbi évek hatástalan próbálkozásai után Glafkosz Kleridesz és Rauf Denktaş 

1999 decembere és 2000 novembere között összesen ötször találkozott, felváltva New 
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Yorkban és Genfben. A tárgyalásokkal a török ciprióta vezetőnek egyértelmű az volt célja, 

hogy az európai lehetőséget kihasználva vagy elismertesse „államát”, vagy a leendő 

egyesítés utáni időszakra egyenlő politikai jogokat harcoljon ki (Dodd, 2010: 201-204). A 

keményvonalas török ciprióta vonal tekintélye azonban először az „ÉCTK” egyre 

súlyosbodó gazdasági problémái, majd 2002-ben az Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP)83 

törökországi győzelme miatt ingott meg (Ker-Lindsay, 2011: 60). A Recep Tayyip Erdoğan 

vezette, – akkor – európai-pártinak számító párt irányváltása egyértelműen a ciprusi 

rendezés mellett foglalt állást és ezt a tárgyalásokat konstansan aláásó Denktaş tudomására 

is hozta (Dodd, 2019-220). Mialatt Észak-Cipruson egyre szaporodtak a Denktaş ellenes 

demonstrációk, Kofi Annan ENSZ-főtitkár 2002. november 11-én a tárgyalófelek elé tárta 

rendezési elképzeléseinek vázlatát. Az ENSZ főtitkára a tervet kifejezetten az EU 

decemberre tervezett koppenhágai csúcstalálkozója előtt kívánta megtárgyalni – a csúcson 

pedig elfogadtatni –, az első verziót azonban mindkét ciprióta fél visszautasította. A 

változtatások ugyan december 10-re elkészültek, azonban Denktaş New Yorkban elvégzett 

szívműtétje miatt annak Koppenhága előtti megtárgyalására már nem maradt idő (Hannay, 

2005: 177). A csúcstalálkozó emiatt Ciprus kérdésében számottevő új fejleménnyel nem 

szolgált, Törökország esetében azonban a koppenhágai kritériumok teljesítése esetén a 

csatlakozási tárgyalások megkezdésével, az EU-török vámunió elmélyítésével, valamint az 

országnak nyújtott segélyek növelésével kecsegtetett (Torma, 2004: 163).  

Koppenhága után jelentős belpolitikai változások zajlottak le Cipruson. A görög 

ciprióta oldalon a 2003. januári választás után az Annan-terv ellen kampányoló Taszosz 

Papadopulosz került elnöki pozícióba, aki kampánya során kihasználta, hogy sok szavazó 

nem értett egyet az ENSZ által felvázolt elképzelésekkel84 (Asmussen, 2004: 7). Szintén 

fontos fejlemény volt, hogy bár a Denktaş ellenes tüntetések felerősödtek északon, Ankara 

azonban kiegyezni látszott a török ciprióta vezetővel. Erre jó oka volt, hiszen az AKP 

átmenetét és Erdoğan miniszterelnöki pozícióját csak még egy választás révén tudta 

bebiztosítani, ráadásul a koppenhágai rendezés elmaradása után már az idő sem sürgette 

Ankarát (Dodd, 2010: 227-231). Az átalakuló realitások ellenére Kofi Annan és ciprusi 

főképviselője Alvaro de Soto továbbra is elkötelezett maradt, amelynek jeleként 2003. 

február 26-án ismételten a ciprióta vezetők elé tárták az immáron harmadjára modifikált 

rendezési elképzelésüket. Stratégiájuk szerint a két főtárgyaló beleegyezését a 2003. 

                                                           
83 Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP: Igazság és Fejlődés Pártja 
84 Főként a területi vonatkozások, a garantáló hatalmak kérdése és a betelepített anatóliai törökök státusza 

volt vitatott. 
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március 11-én rendezett hágai találkozón eszközölték volna ki, amely után – de még az EU-

val aláírandó csatlakozási szerződés megkötése előtt – referendum döntött volna a terv 

jövőjéről (Hannay, 2005: 208).  A harmadik verzió sorsa azonban már a hágai tanácskozás 

előtt eldőlt: a török ciprióta vezető és Ankara ugyanis megállapodott, hogy a jelenlegi 

verziójában nem támogatják azt. Hágában kiderült, hogy a görög oldalnak is számos 

problémája volt a tervvel, elsősorban a tagállami jogköröket vitatták, egyúttal a központi 

kormányzat hatáskörét kívánták szélesíteni. Papadopulosz ugyanakkor elfogadta a 

referendum lehetőségét, amit azonban Denktaş – Ankarával kötött megegyezése tükrében 

– visszautasított (Dodd, 2010: 232-235). Az ENSZ az újabb kudarc után sértődötten 

visszavonulót fújt, a Ciprusi Köztársaság pedig 2003. április 16-án ismételten a török 

ciprióták nélkül írta alá az EU-val kötött csatlakozási szerződést (Király, 2008: 13).  

A szerződés aláírása ellenére a tárgyalásoktól időlegesen visszavonuló ENSZ és a 

közvélemény is inkább a török oldalt vádolta a békefolyamat szándékos megakasztásával. 

Míg a török ciprióta belpolitikai forrongott a Denktaş-ellenes erők felzúdulásaitól, addig az 

EU nyíltan megfenyegette Ankarát, hogy a békefolyamat hátráltatása negatívan fogja 

befolyásolni csatlakozási folyamatát (Ker-Lindsay, 2011: 61-62). A kritikák ezúttal 

meghallgatásra találtak, a török ciprióta vezetés ugyanis a közelgő elnökválasztás miatt 

érdekelt volt legalább a kompromisszumkészség látszatának fenntartásában. Denktaş 2003 

áprilisában emiatt váratlan fordulatra szánta el magát: közel harminc év elzártság után 

javaslatot tett a demarkációs vonal megnyitására és a két rész közötti átjárhatóság 

engedélyezésére. A bejelentésben ugyanakkor volt egy csavar, ugyanis a tűzszüneti vonalat 

átlépő görög cipriótáknak vízumot kellett kitölteniük, amelyet a Papadopulosz-kormány 

rögtön az „ÉCTK” elismerésének lehetőségével társított és az okkupáció illegalitására 

hivatkozva határozottan tiltakozott ellene (Uo.). Ennek ellenére április 23-án, a 

demarkációs vonal megnyitásakor több ezren lépték át a határt, olyannyira sokan, hogy a 

következő napokban még két átkelőhely kijelöléséről kezdődtek egyeztetések (Papadakis, 

2005: 242).    

A nemzetközileg is üdvözölt határnyitás belpolitikai értelemben nem hozta meg a várt 

eredményeket: a 2003. decemberi török ciprióta „parlamenti” választásokat nem a Denktaş-

t támogató erők, hanem a baloldali ellenzéki és egyesítéspárti Mehmed Ali Talat vezette 

Török Köztársasági Párt (CTP)85 nyerte (Kızılyürek, 2012: 182). Bár Talat 

kormányalakítása után – elnökként – továbbra is Denktaş maradt a főtárgyaló, mozgástere 

                                                           
85 Cumhuriyetçi Türk Partisi – CTP: Török Köztársasági Párt 
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azonban támogató kormány hiányában jelentősen leredukálódott (Ker-Lindsay, 2011: 63). 

A választás után Ankara is reagált a változásokra és Talattal a béketárgyalások 

újraindításában egyezett meg (Kızılyürek, 2012: 182). Az ENSZ a pozitív fejlemények 

hallatán gyorsan aktivizálta magát, s 2004 februárjában már New Yorkban egyeztetett a két 

főtárgyalóval. A megbeszélések értelmében a ciprióták a lehetséges megegyezést még 

2004. május 1 előtt próbálták kieszközölni, mégpedig azért, hogy egy esetleges 

megállapodás és pozitív népszavazási eredmény után a sziget már újraegyesítve lépjen be 

az Európai Unióba. A találkozón – nemzetközi nyomásra – szintén megállapodtak arról, 

hogy az ENSZ szakértői fogják rendezni mindazokat az ügyeket, amelyek esetében a 

főtárgyalók képtelenek megegyezni (Ker-Lindsay, 2011: 64). A meglehetősen szűkre 

szabott időkeretnek megfelelően a tárgyalások rögtön New York után elkezdődtek, és bár 

szokás szerint túl sok eredménnyel nem jártak, mégis előrelépést jelentett, hogy a 

problematikus részeket Annan és szakértői maguk egészíthették ki. Az immáron ötödik 

változtatáson átesett Annan-terv végleges verziója így március 31-ére készült el, azonban 

rendkívül kevés időt hagyva már április 24-ére népszavazásra volt kiírva (Yakinthou, 2009: 

143). 

Az Annan-terv végleges verziója a korábbi rendezési elképzelésektől nagyban eltért, 

azokkal szemben nem az 1960-as alkotmány újraértelmezésére, sokkal inkább egy új állam 

megteremtésére törekedett. Ragaszkodott azonban az 1977-ben megállapított és 1979 

megerősített irányelvekhez, amelyek figyelembe vételével az Egyesült Ciprusi Köztársaság 

egy bikommunális, bizonális – svájci típusú – föderatív berendezkedésű országgá vált 

volna. A nemzetközi értelemben egy jogi személyiséggel és szuverenitással rendelkező 

ország két államalkotó tagját a Görög Ciprióta Szövetségi Állam és a Török Ciprióta 

Szövetségi Állam képezte volna, amelyek központi szinten közös végrehajtó és törvényhozó 

egységeket alkotnak, de belpolitikai téren önállóak. Mindkét tagállam saját területiséggel 

rendelkezett, a Törökország által okkupált csaknem 37% helyett azonban a török ciprióták 

által ellenőrzött országrészek nagyságát 28,5%-ra redukálták volna. 

A két országrész a terv értelmében saját területére és népességére vonatkoztatva önálló 

parlamenttel, közigazgatással, igazságszolgáltatással rendelkezhetett. A közös törvényhozó 

testület a kétkamarás parlament lett volna, felsőházban 24-24 képviselővel, az alsóházban 

pedig etnikai arányszám alapján meghatározva. A parlament döntéseit egyszerű többséggel 

hozhatta, azonban a döntésekhez mindkét ház hozzájárulására szükség lett volna. A közös 

végrehajtó hatalom csúcsszerve a 6 tagú elnöki tanács, amelynek tagjait a parlament két 

háza választja. Az állam feje és az elnöki tanács vezetője az elnök, akit a tanács tagjai közül 
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választanak, 10 hónapra, ezt követően új választásokat kell tartani. Tulajdonképpen 20 

havonta rotációs elnökséget biztosított az a kitétel, hogy az egyes államalkotó közösségek 

maximum két ciklusig tarthatták volna meg az elnöki pozíciót, ezt követően automatikusan 

a tanács másik népcsoportba tartozó tagjai közül kellett volna választani. Az Annan-terv 

megtartotta az alelnöki pozíciót is, aki az államfő helyettese lett volna, mindig az elnöktől 

ellentétes népcsoportból választva. Az állam központi szervei meghatározott ügyekért 

lettek volna felelősek, mozgásterük a külpolitika, a védelempolitika, a közös 

gazdaságpolitika és az Európai Uniós ügyekre terjedhetett ki. Fontos kitétel volt továbbá, 

hogy az otthonaikból kitelepítettek anyagi kompenzációt kaptak volna, a szabad költözés 

joga pedig pontos időterv és maximum számok meghatározása révén korlátozva lett. Az 

1960-as szerződések érvényben maradtak volna, ugyanakkor a terv életbe lépésétől mind 

Törökország, mind Görögország kizárólag 6000-6000 fős katonai kontingenst 

állomásozhatott volna Cipruson, amit később szakaszosan redukáltak volna (Annan, 2004).  

A terv kihirdetését követő 3 és fél hétben intenzív kampány indult mind a 

konfliktusban érintett nemzetközi szereplők, mind a ciprióta vezetők részéről. Az USA, az 

Európai Unió, Nagy-Britannia, Görögország és Törökország is támogatta Annan 

elképzeléseit. Ankara ezzel sokakat meglepett, hozzáállása azonban nem volt meglepő 

annak tükrében, hogy a terv Denktaş kompromisszumképtelenségével számolva néhány 

esetben – például a területi felosztás kérdésében – a török ciprióta félnek próbált kedvezni. 

Ez a jellegzetesség a görög oldalon hamar problematikussá vált: a politikai pártok 

képviselői – jobb és baloldalon egyaránt –, a média, az egyház és a lakosság jelentős része 

is nehezményezte például az egyesítés utáni török katonai jelenlétet vagy az elfoglalt 

ingatlanok ügyében kialakított elképzeléseket (Ker-Lindsay, 2011: 68-69). Szintén döntő 

jelentőségű volt, hogy a görög ciprióta vezető, Taszosz Papadopulosz kifejezetten a 

rendezési terv ellen kampányolt. Április 7-én egy órás, szenvedélyes hangvételű 

televízióbeszédben próbálta rábírni a görög cipriótákat a terv elvetésére, ami szerinte a 

sziget permans felosztását eredményezné (Asmussen, 2004: 10). Papadopulosz koalíciós 

partnere az AKEL először támogatta a tervet, majd az arról szóló népszavazás elhalasztása, 

ennek elmaradása esetén viszont a terv elvetése mellett érvelt [soft no] (Taki, 2009). A déli 

rész másik jelentősebb pártja a DISY86 – valamint annak jelenlegi elnöke Nikosz 

Anasztasziadesz –, illetve a két nagy tekintéllyel rendelkező korábbi elnök, Glafkosz 

Kleridesz és Georgiosz Vasziliu viszont a terv támogatására szólított fel (Trimikliniotis, 
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2006: 56). A török ciprióta oldalon Törökország és a Talat-kormány pozitív kampánya 

jóval kedvezőbb légkört teremtett. Bár az ellenzéki pártok – főként Denktaş és az UBP – 

határozottan visszautasították a tervet, mégis a szavazás előtti időszakban az évtizedekig 

izolált és most hirtelen európai uniós tagságot és gazdasági fellendülést remélő török 

ciprióták többségének körében eufória és támogatói légkör uralkodott (Asmussen, 2004: 

10).   

Az április 26-án megrendezett kettős népszavazás végül a korábbi hetekben kialakult 

légkörben zajlott, amit az eredmények is tükröztek. A szavazáson a török ciprióták 64,91%-

a támogatta ugyan az Annan-tervet, a görög ciprióták 75,83%-a azonban elvette azt (Dodd, 

2010: 253). A görög szavaztatok – az előjelek ellenére – számos nemzetközi szereplőt 

váratlanul értek, egyúttal máig tartó vitát eredményeztek az Európai Unió szerepének 

kérdésében. A tény, hogy az EU rendezés nélkül is garantálta a görög ciprióta belépést 

sokak szerint tulajdonképpen előrevetítette az Annan-terv kudarcát, hiszen uniós tagsága 

birtokában Nicosia a jövőben jobb tárgyalási pozíciót és számukra kedvezőbb 

eredményeket remélhetett (Ker-Lindsay, 2011: 70).  

8.7. A ciprusi konfliktus az Annan-terv után, valamint a jelenlegi fejlemények 

A népszavazás után egy héttel, 2004. május 1-jén a Ciprusi Köztársaság is az Európai Unió 

teljesjogú tagjává vált. A csatlakozási szerződés értelmében a sziget egész területe 

csatlakozott az EU-hoz, a konfliktus rendezetlensége miatt azonban az északi országrészen 

felfüggesztve maradt az acquis communautaire alkalmazása (Torma, 2004: 170). Utóbbi 

egyértelműen a népszavazáson politikai akarattal kieszközölt görög ciprióta „nemnek” volt 

köszönhető, amit ennek megfelelően Dél-Cipruson kívül kevesen ünnepeltek. A 

népszavazás és a csatlakozás utáni napokban és hetekben számos nemzetközi szereplő 

bírálta a görög ciprióta vezetést. Kofi Annan Biztonsági Tanácsnak küldött jelentésében 

egyértelműen Papadopuloszt vádolta az újabb kudarcért, Günter Verheugen bővítési biztos 

pedig kijelentette, hogy a görög ciprióták tulajdonképpen átverték az Európai Unió 

tagállamait (Asmussen, 2004: 1). A terv elvetésének hatására átalakult a nemzetközi 

közvélemény konfliktushoz való hozzáállása is, s míg korábban a törököket hibáztatták a 

békefolyamat folyamatos elgáncsolásával, addig a következő időszakban már a görög 

ciprióták kerültek a „vádlottak padjára”. Ezzel párhuzamosan a török ciprióták megítélése 

is átalakult, s sokan már a törökök és a görög ciprióták áldozataként tekintettek rájuk, akik 

ugyan támogatták a sziget egyesítését azonban Ankara okkupációja, valamint Nicosia 

ellenszavazata miatt továbbra is egy el nem ismert terület és a „nagypolitika” fogjai 
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maradtak (Ker-Lindsay, 2011: 71). A nemzetközi közösség egyes tagjai ezért a következő 

időszakban megpróbálták Észak-Ciprust valamelyest kompenzálni. Míg az Iszlám 

Konferencia szimbolikus döntést hozott arról, hogy a szervezeten belül a továbbiakban a 

„Török Ciprióta Állam” megnevezést alkalmazzák (Seufert, 2012: 6), addig az EU a 

gazdasági embargó felülvizsgálata és strukturális támogatások megítélése mellett döntött. 

Előbbit elsősorban a britek szorgalmazták, akik a gazdasági izoláltságot az embargó 

feloldásával és a török ciprióták légi- és tengeri kikötőinek elismerésével akarták 

megszüntetni (Dodd, 2010: 255). Hamar kiderült azonban, hogy a komplex EU 

szabályozások és a kereskedelemre, hajózásra vagy légiközlekedésre vonatkozó 

nemzetközi konvenciók miatt ez csak az „ÉCTK” elismerése révén valósulhatna meg. A 

legtöbb esetben ezért köztes megoldás született: jelenleg a Lefkoşa melletti Ercan 

repülőtérre törökországi átszállással lehet eljutni, míg az Észak-Ciprussal folytatandó 

kereskedelem 2004 óta déli kikötőkön keresztül legálisan is működhet [Green Line 

Regulation] (Kanol, 2011: 166). Brüsszelben szintén döntés született arról, hogy mivel a 

2004-es népszavazáson „a ciprusi török közösség egyértelműen kifejezte azon kívánságát, 

hogy az Európai Unióban képzeli el a jövőjét”, ezért „a Tanács elhatározta, hogy véget vet 

a ciprusi török közösség elszigeteltségének, és Ciprus újraegyesülését a ciprusi török 

közösség gazdasági fejlődésének támogatásával segíti elő” (Európai Számvevőszék, 2012: 

7). Ez a támogatás 2006 februárjáig 258,8 millió eurót jelentett, amelyet a török ciprióta 

közösség infrastruktúrafejlesztésre (€129,25 millió); társadalmi és gazdasági fejlődés 

ösztönzésére (€84,65 millió); a megbékélés elősegítésére, bizalomépítést támogató 

intézkedésekre, a civil társadalom támogatására (€23,50 millió); a közösség EU-hoz való 

közelítésére (€12,50 millió); valamint az uniós joganyag bevezetésére és végrehajtására 

(€21,35 millió) fordíthatott (Uo.).  

A béketárgyalások a következő hónapokban, sőt években – a látszatpróbálkozások 

ellenére – abbamaradtak. A szünetért és az emiatt kialakult feszültségért ez esetben 

elsősorban a görög ciprióta fél volt a felelős. Nicosia szándékosan késleltetni kívánta a 

egyeztetések újraindítását, mivel azt feltételezte, hogy a török csatlakozási tárgyalások 

komolyodásával – és új vétóhatalmával élve – jobb megállapodást tud kialakítani (Ker-

Lindsay, 2011: 74). A görög ciprióta taktika akkor változott meg, amikor nyilvánvalóvá 

vált, hogy a különböző fejezetek lezáratlansága miatt a török csatlakozás megvalósulása 

inkább évtizedekben, semmint években mérhető. 2006 júliusában emiatt – az ekkorra 

elnöki funkcióba kerülő – Talat és Papadopulosz ismételten tárgyalóasztalhoz ültek, 

tárgyalásaik azonban csak a korábbi alapelveket – bikommunális, bizonális föderáció 
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politikai egyenlőséggel – tudták megerősíteni (Coufoudakis & Miltiadou, 2011: 27). A 

helyzet 2008-ban változott meg, amikor februárban az AKEL korábbi vezetője Dimitrisz 

Hrisztofiasz került a Ciprusi Köztársaság elnöki pozíciójába. Az AKEL kormányzó 

pártként egy föderációban egyesült, független, demilitarizált államban próbálta meg Ciprus 

két részét reunifikálni, amely a korábbiakhoz képest engedékenyebb politikát jelent a török 

féllel szemben, mivel elfogadta a rotációs elnökség gondolatát (Kacziba, 2011: 83). A két 

fél rögtön Hrisztofiasz beiktatása után egyeztetésbe kezdett, amelynek eredményeként egy, 

a korábbiaktól eltérő tárgyalási megközelítést alakítottak ki. Először is közös 

megegyezéssel kizárták, hogy az ENSZ tartalmi kérdésekbe a továbbiakban 

beleavatkozzon. A megállapodás szerint az egyeztetések lebonyolítója és ösztönzője 

továbbra is az ENSZ maradt, pontosabban a főtitkár ciprusi főképviselője Alexander 

Downer, mozgástere azonban jelentősen leredukálódott. Szintén fontos módosítás volt, 

hogy a főtárgyalók munkáját közös munkacsoportok segítették, amelyek a kormányforma 

és hatalommegosztás; biztonsági és garanciális; gazdasági és kereskedelmi; bűnügyi és 

bűnüldözési; kulturális és környezetvédelmi; humanitárius és egészségügyi; valamint 

territoriális; ingatlanjogi; és európai uniós ügyekben próbáltak meg konszenzusra jutni. A 

harmadik változtatás elsősorban görög ciprióta kezdeményezésre került be a tárgyalási 

struktúrába: az Annan-terv szűkös időkerete miatt a tanácskozásoknak nem határoztak meg 

időbeli végpontot (Ker-Lindsay, 2011: 75-76).  

A tárgyalások keretrendszerének meghatározása után az első egyeztetések 2008 

szeptemberében kezdődtek, a két vezető személyes és baráti kapcsolata ellenére azonban 

nem vezettek eredményre. A következő hónapokban az egyes munkacsoportokban sem 

sikerült közelíteni az álláspontokat, amelynek eredményeként az egyre inkább türelmüket 

vesztő török ciprióták elfordultak a mérsékelt Talattól, és a 2010. áprilisi választáson a 

keményvonalas Derviş Eroğlu-t választották „elnöknek”. Ezt követően a tárgyalások 

újraindítását több, egymástól független tényező kezdte el hátráltatni. Ezek közül a szigetre 

is begyűrűző gazdasági problémák jelentették az első akadályozó tényeztőt. A problémák 

elsősorban délen érződtek, ahol 2010 végén, 2011 elején nyilvánvalóvá vált, hogy a 

nemzetközi pénzügyi válság negatív hatásai miatt a korábban stabilnak látszó görög 

ciprióta gazdaság is nehéz évek elé néz (Orphanides, 2014: 2). A koránt sem könnyű, de 

még kezelhető szituáción egy 2011. július 11-én bekövetkezett robbanás rontott jelentősen, 

amikor egy Limaszolhoz közeli haditengerészeti bázison felrobbant egy évek óta 

szabálytalanul tárolt lőszerszállítmány, súlyos gazdasági és belpolitikai válságot idézve elő. 

A politikai válság jelei már a robbanás másnapján jelentkeztek, hamar kiderült ugyanis, 
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hogy a lőszerszállítmány nem megfelelő tárolásáért kormányzati illetékesek is felelősek, 

elsősorban a védelmi- és a külügyminisztériumban. A robbanás nehéz helyzetbe hozta a 

gazdaságot is, mivel az óriási erejű detonáció működésképtelenné tette a sziget 

legfontosabb villamosenergiai erőművét. Az áramhiány a következő 2-3 hétben állandó 

jellegzetességgé vált a szigeten, s a robbanásban megsérült erőmű javítási költségével 

kiegészülve annyira megterhelte a Ciprus Köztársaság gazdaságát, hogy az 2,5 milliárd 

euró értékben hitelfelvételre szorult, amit rövid egyeztetések után Oroszország biztosított 

(Kacziba, 2011: 85-87). Bár a kialakult helyzet nem rontott a két közösség kapcsolatán – 

sőt az északról átirányított villamosenergia révén az javult is –, a problematikus helyzetben 

azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a belpolitikai és gazdasági válsággal küzdő Hrisztofiasz 

nem képes az egyesítési tárgyalásokra koncentrálni.  

Szintén jelentősen befolyásolta a tárgyalások eredményességét, hogy 2011 végén 

számottevő nagyságú földgázkészletet fedeztek fel a Földközi-tenger Dél-Ciprus környéki 

altalajában. A sziget déli részének Kizárólagos Gazdasági Övezetében [Exclusive 

Economic Zone] talált földgázmennyiség a jelenlegi (korrigált) adatok alapján körülbelül 

141,58 milliárd köbméter, ami Cipruson óriási gázvagyonnak számít, s a belső hasznosítás 

mellett exportértékesítési lehetőségekkel is kecsegtet (Ministry of Interior, 2013). Az 

Afroditéről elnevezett gázmező nagyságára jellemző, hogy annak tartalma a sziget 

fogyasztási igényeit az előzetes számítások szerint hetven-száz évig biztosíthatja, illetve a 

világviszonylatban is jelentős energiafogyasztással rendelkező Törökország és 

Görögország együttes bizonyított földgázmennyiségét pedig meghaladja (British Petrol, 

2012: 25). A felfedezés és a gáz kitermelésének kérdése, valamint a lehetséges értékesítési 

lehetőségek rögtön központi témává váltak a gazdasági nehézségekkel küzdő Dél-

Cipruson. A gázvagyon ugyanakkor átalakította a szigeten zajló konfliktust is, amely a 

sikeres feltárások következtében erőteljes gazdasági vetületet is kapott. A felfedezés 

bejelentése után mind Ankara, mind a török ciprióták jelezték, hogy a sziget 

ásványkincseinek kiaknázása mindkét fél joga, így a földgáz kitermelése és értékesítése 

csak egy jövendőbeli reunifikáció után következhetne be (Gürel, Mullen, & Tzimitras, 

2013: 46). A török ciprióta követeléseknek tényleges súlyt a török haditengerészet adott, 

amikor annak néhány egysége 2011 szeptemberében demonstratív jelleggel váratlanul 

felvonult a feltárási licencet elnyerő amerikai cég, a Noble Energy fúrótornya környékén 

(NEEAS, 2011). Törökország mindamellett nemcsak a török ciprióták mellett próbált 

kiállni, de saját előnyére a szigetre vonatkozó Kizárólagos Gazdasági Övezetek határait is 

elkezdte vitatni.  
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A földgázkérdés tehát 2011-2012 folyamán a ciprusi konfliktus egyik legmarkánsabb 

elemévé vált, a közös vagyon mielőbbi kitermelése azonban nemcsak konfliktusgeneráló, 

de az azonos érdekek miatt konfliktusrendező lehetőségként is felfogható (International 

Crisis Group, 2012: 16-19). A Hrisztofiasz-kabinet további kormányzási időszakában 

megegyezést azonban sem ebben, sem a konfliktus egyéb területein nem tudott 

kieszközölni. Ennek oka nemcsak a két fél szokásos kompromisszumképtelensége volt, 

hanem inkább az, hogy a 2012 júliusától érzékelhető jelek után novemberre a dél-ciprusi 

gazdaság az összeomlás szélére sodródott (Botos, 2013). A tárgyalások 2013 elején 

ismételten egy választás, a görög ciprióta elnökválasztás miatt késlekedtek, majd a dél-

ciprusi bankrendszer összeomlása miatt tulajdonképpen abbamaradtak. A választást 

megnyerő Nikosz Anasztasziadesz figyelmét azonnal a válság megoldására tett 

intézkedések kötötték le, ennek következtében csak a 17 milliárd eurós mentőcsomag 

elfogadása és a ciprusi bankrendszer átalakítása után volt ideje ismételten a konfliktussal 

foglalkozni. Az Annan-tervet is támogató, megegyezéspárti Anasztasziadesz helyzetét 

nagyban megkönnyítette, hogy a gazdasági konszolidáció időszakában szintén békepárti 

vezető került a török ciprióta „elnöki” pozícióba. A 2015-ben megválasztott Mustafa 

Akıncı és Anasztasziadesz a török ciprióta vezető beiktatása után rögtön találkoztak, május 

23-án pedig korábban példátlan módon együtt sétáltak végig a megosztottság 

szimbólumává váló Lidra utcán (Morelli, 2016: 13).  

A két főtárgyaló korábban nem jellemző békülékeny hangvételt ütött meg a nyár 

folyamán folytatódó tárgyalások során, melynek eredményeként a korábbi bizalomépítő 

intézkedéseket kiegészítették a deryneiai határátkelő megnyitásáról és a sziget két oldala 

közötti villamosenergiahálózat összekötéséről szóló egyezményekkel (Uo. 14). Szintén a 

bizalomépítő lépéseket erősítette, hogy Anasztasziadesz 28 északon elaknásított terület 

koordinátáját osztotta meg tárgyalópartnerével, míg Akıncı elérte, hogy az északra átkelő 

görög ciprióta határátlépők mentesüljenek a vízumkitöltés kényszere alól (Alpan, 2015: 3). 

A 2016-ban pozitív és konstruktív módon folytatódó tárgyalásokra jellemző, hogy 

megoldást a ciprióta felek és a megbeszéléseket mediáló Espen Barth Eide ciprusi ENSZ 

főmegbízott többször is rendkívül közelire prognosztizálta. A tény, hogy kijelentéseik 

végül nem valósultak meg mutatja, hogy a tárgyalásoknak még kompromisszumkészség 

esetén is rendkívül nehéz problémákat kell megoldania. A jelenlegi egyeztetések 

legnehezebb fejezetei kétségkívül azok, amelyek a kormányzás és hatalommegosztás; a 

területi; a biztonsági; az ingatlanjogi; valamint az energetikai kérdésekben próbálnak közös 

nevezőt találni (Morelli, 2016: 14-18). Bár a tárgyalások pontos tartalmát és menetét 
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természetesen nem hozzák nyilvánosságra, az egyes fejezetekben kialakított 

kompromisszumok előrehaladott állapotára utal, hogy a ciprióta felek 20 hónapos intenzív 

egyeztetés után 2017 januárjában – a garantálóhatalmakkal és az EU képviselőivel 

kiegészülve – Genfben folytatták tanácskozásaikat (Chislett, 2017: 4). A pozitív légkörben 

kezdődő és széleskörű bizakodásra okot adó egyeztetések azonban január 11-én váratlanul 

félbeszakadtak, miután Nikosz Kotziasz görög külügyminiszter egyes források szerint 

egyrészt kioktatta a konferencia több magasrangú résztvevőjét, másrészt pedig 

összekülönbözött a törökökkel a garantáló hatalmak jövendőbeli szerepének kérdésében 

(Stefanini, 2017). Bár a genfi tárgyalások elvileg csak időlegesen szakadtak félbe, mégis a 

disszertáció zárásának időpontjában úgy tűnik, hogy a korábbi hónapokra jellemző 

példátlan kompromisszumkészség a görög ciprióta választások közeledtével (2018) 

elveszni látszik.  

Az EU ugyan a genfi tárgyalásokat követően 3,1 milliárd euró támogatást ajánlott fel 

újraegyesítés esetén (CNA, 2017), mégis a rendezés lehetősége több, egymással 

párhuzamos esemény miatt ismételten „elúszni” látszik. A konfliktusrendezés regionális 

perspektíváinak szempontjából fontos fejlemény, hogy a genfi tárgyalások után 

Görögország menedékjogot biztosított a területére menekülő, Erdoğan elleni puccsban 

résztvevő 8 török katonáknak (Hurriyet, 2017). Bár ezek az Égei-térségben újjáéledő 

feszültségek csak közvetetten kapcsolódnak Ciprus kérdéséhez, mégis a garantálóhatalmak 

rendezésben betöltött szerepénél fogva mindenképpen negatív fejleménynek minősíthetők. 

Szintén aggasztó, hogy a regionális helyzet átalakulása mellett a megegyezést ellenzők 

helyi szinten is aktivizálták magukat. Ennek egyik példája, hogy 2017 februárjában a görög 

ciprióta parlament döntést hozott arról, hogy iskolai keretek között megemlékezéseket kell 

tartani az 1950-es enoszisz népszavazásról (Psyllides, 2017). A határozat egyértelműen a 

béketárgyalások eredményességének aláaknázása miatt született, hiszen az enoszisz 

kérdése már egyébként is hangsúlyosan szerepel a dél-ciprusi tankönyvekben. Bár 

Anasztasziadesz elnök felelőssége nem bizonyított, ennek ellenére a döntés elérte célját: 

Akıncı február közepén kivonult az egyeztetésekről és a jelenlegi helyzet szerint csak a 

határozat visszavonása esetén hajlandó ismét tárgyalóasztalhoz ülni (Anastasiou, 2017). A 

történelem tehát immáron sokadjára ismétli meg önmagát, ezáltal a görög ciprióta 

választásokig egyre szűkülő időkeretet hagyva a megegyezésnek. 
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8.8. A történelmi jellemzők tanulságai 

A ciprusi kérdés legfontosabb mérföldköveinek ismertetése után szükséges néhány szóban 

elemezni a szigeten zajló elhúzódó vagy befagyott konfliktus jellegzetességeit. A 

korábbiakban (6.1.) részletesen kifejtettem a fegyveres konfliktusok kialakulására 

vonatkozó elméleti elképzeléseket. Ezek közül Ciprus esete többet alátámaszt, néhányat 

azonban cáfol. A szigeten kialakuló konfliktus regionális értelemben az ütköző brit, görög 

és török geopolitikai és geokulturális stratégiai elképzelésekből (Davutoğlu, 2016), 

valamint a hidegháború sajátos nemzetközi környezetéből ered, amelyhez helyi szinten 

kapcsolódott az elnyomó politikai hozzáállás (Smith, 2003) és kirekesztő identitáspolitika 

(Kaldor, 1999), amit a török ciprióták félelmei (Gurr, 1970) és civilizációs, de legalábbis 

kulturális és etnikai különbségek (Huntington, 1999) fokoztak. Az erőforrások elosztásának 

kérdése helyi szinten bizonyára fontos célként jelenhetett meg, a ciprusi konfliktus 

kialakulását ennek ellenére nem gazdasági tényezők (Smith, 2003; Collier & Hoeffler, 

2004) indukálták, valamint a vallási különbségek sem játszottak lényegi szerepet 

(Hungtington, 1999). Ennél sokkal fontosabb volt, hogy az érintett felek céljai között olyan 

ellentmondás alakult ki, ami mind hozzáállásukat, mind viselkedésüket (Galtung: 1996) a 

konfliktus és az erőszak irányába mozdította. A görög fél egyoldalú Ciprusra vonatkozó 

elképzelései, valamint a törökök 1950-es évek végétől felosztásra törekvő külpolitikája a 

kompromisszumos függetlenség sorsát is meghatározta. Az állami struktúra felépítése egy 

olyan törékeny államot hozott létre (Debiel & Werthes, 2006: 33), amely a konfliktusban 

résztvevő felek hozzáállásával kiegészülve pár hónap leforgása alatt a bukott állammá 

alakult. Az 1963 és 1974 közötti időszakban a török ciprióták helyzete jelentősen romlott, 

az enkávékba kényszerítés, valamint az ellenük folyó nyílt elűzési szándék olyan helyzetet 

teremtett, amelyben alapvető szükségleteik (Azar, 1990: 93) vagy emberi szükségleteik 

(Burton, 1990) gyakorlása csaknem lehetetlenné vált. Ennek tükrében – török szempontból 

– természetes reakció volt az 1964-es és 1967-es mozgósítás, valamint a Nikosz Szampszon 

és bandájának 1974-es puccsa utáni beavatkozás. Az intervenció ugyanakkor nem a 

nemzetközi jognak megfelelően zajlott le, hanem egyrészt (kisebbség)védelmi, másrészt 

geostratégiai szempontok miatt a sziget északi részének okkupációjával végződött. A 

korábban kialakult helyzet az ellenkezőjére fordult, a NATO második legnagyobb 

hadseregével rendelkező török „óriás” állandó fenyegetése a görög ciprióta félelmeket 

állandósította, egyúttal kiegészítette a konfliktus magproblémáit (Ryan, 2013: 26) vagy 

annak jelenlegi gyökereit (Stewart, 1998; Krishna, 2010; Højbjerg, 2009).  A török jelenlét 
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ugyanakkor megteremtette a természetes balanszot a két fél között, a konfliktus pedig 

ennek folytán az 1974-es csúcspont után a de-eszakálódás fázisába lépett (Lund, 1996).  

A de-eszkalódási folyamatot mesterséges módon a nemzetközi közösség is 

befolyásolni próbálta. Az 1963-ban megjelenő békefenntartók a hidegháború alatti 

megközelítés jegyében a negatív béke (Galtung, 1967) fenntartására törekedtek, 

beavatkozási jogosultság hiányában azonban nem volt lehetőségük annak tényleges 

kieszközlésére. A béke valós fenntartása így nem sikerült, amelynek eredményeként a 

háború intenzitása fokozódott, 1974-ben pedig elérte csúcspontját. Az ezt követő 

időszakban a békefenntartás valóban sikeres volt, a fegyveres összecsapások néhány 

kivételtől eltekintve abbamaradtak, ennek megfelelően lehetőség nyílt a válságkezelés 

posztkonfliktusos szegmenseinek alkalmazására. Cipruson 1974 és az 1980-as évek vége 

között ez elsősorban a klasszikus diplomácia alkalmazását jelentette, tehát a két fél közötti 

legmagasabb szintű, elitalapú béketeremtés segítségével próbáltak meg politikai megoldást 

kieszközölni. Ennek kapcsán a ciprióta felek 1977-től kezdve több ízben meghatározták 

azt, hogy mit értenek béke alatt. A föderáció, bikommunalitás, bizonalitás és politikai 

egyenlőség olyan kompromisszumos alapelvek voltak, amiket – előbb-utóbb – mindkét fél 

el tudott fogadni. Ugyanakkor problémát okozott – és ez magyarázza a konfliktus 

hosszantartó politikai megoldatlanságát –, hogy ezek alatt az irányelvek alatt mindkét fél 

mást és mást értett, s a legtöbb esetben megközelítésüket nem tudták egymáshoz közelíteni, 

mivel az ellenkező fél álláspontjának elfogadása a másik alapvető szükségletét 

veszélyeztette volna. Erre számos példát találhatunk, az egyik legkézenfekvőbb eset 

azonban a török hadsereg jelenlétének kérdése, ami a török cipriótáknak védelmi 

szempontból elengedhetetlen, a görög cipriótáknak azonban egyértelmű fenyegetés. A béke 

részleteinek meghatározása tehát Cipruson rendkívül problematikus, ennél fogva a politikai 

rendezés lehetősége külhatalmi nyomás és közös célok kialakításának hiányában csaknem 

lehetetlen volt. Utóbbi felismerés Cipruson is a pozitív béke (Galtung, 1967) kialakításának 

irányába tett erőfeszítések megjelenésével járt. Az 1980-as évek végétől külsőleg és felülről 

irányított békeépítés/államépítés segítségével próbálták kialakítani a kompromisszumos 

rendezési struktúrát, kiderült azonban, hogy a modern intézményekkel rendelkező liberális 

rendszer – a demokratikus béke elméletének alapvetései ellenére – önmagában még nem 

elegendő a megoldást kieszközléséhez. Az ebből következő kudarcok után a nemzetközi 

közösség involválódott tagjai felismerték, hogy kizárólag a konfliktussal terhelt szereplők 

által kialakított rendezési szisztéma eredményezhet mindkét fél számára elfogadható 

megoldási alternatívát, amit azonban szükséges mesterséges békeépítési beavatkozással is 
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segíteni. Ahogy a következőkben látni fogjuk, ez a mesterséges beavatkozás szándékosan 

olyan attribútumokat próbál kialakítani a cipriótákban, amelyek az általuk megfogalmazott 

kompromisszumos békeértelmezésnek megfelelnek. 

9. A ciprusi békeépítés felépítése és céljai 

9.1. A ciprusi békeépítés strukturális felépítése 

A békeépítés gyakorlati dimenziói (7.2.) c. pontban kifejtettem, hogy a nemzetközi 

válságkezelés több szálon futó folyamat, azt számos szereplő, szervezet és donor egyszerre, 

egymással párhuzamosan végezheti. Cipruson a béke kieszközlésének legfontosabb külső 

és neutrális szervezete az ENSZ, amelynek szigeten kifejtett tevékenysége ugyan nem 

alakult integrált misszióvá, a gyakorlatban azonban akként viselkedik (Louise & Morgan, 

2013: 12). Az ENSZ szigeten végzett békéltetői tevékenysége három pilléren nyugszik: a 

békefenntartáson, a béketeremtésen és a békeépítésen (Lásd 28. ábra) (Richmond & Ker-

Lindsay, 2001: xiv). 

Az első pillér a békefenntartás [peacekeeping], amely lehetővé teszi, hogy a negatív 

béke megmaradjon és ezáltal a másik két pillér végezhesse békéltető munkáját. Többször 

említésre került, hogy Cipruson a békefenntartói feladatokat a UNFICYP látja el. A misszió 

vezetője civil és egyben a főtitkár ciprusi főmegbízottjának helyettese. A ciprusi 

békefenntartói kontingens parancsnoka természetesen egy magasrangú katonatiszt. A 

békefenntartói kötelékbe nem csak az ott szolgáló katonák, de civil ügyekért felelős 

beosztottak és az adminisztratív állomány is beletartozik (UNFICYP, 2017). A UNFICYP 

mandátumát az ENSZ BT 1964-ben hozott 186-os számú határozata biztosítja (4. cikkely), 

ennek megfogalmazása szerint a kontingens feladata a harcok kiújulásának 

megakadályozása, a rend és a törvény, valamint a normális állapot helyreállítása (Sáska, 

2014: 89; ENSZ BT 186/1964). Utóbbiak közül a „törvény helyreállítása” a Ciprusi 

Köztársaság tulajdonképpeni felbomlásának figyelmen kívül hagyását jelentette, míg a 

„normális állapot” a kialakult helyzet (politikai) tisztázására vonatkozott (Richmond & 

Ker-Lindsay, 2001: 104).  

Miután a UNFYCIP katonai testületként nem feltétlenül volt utóbbira képes, ezért 

megjelent a főtitkár ciprusi főképviselőjének mediátori pozíciója, akinek a politikai 

megoldás kieszközlése lett a feladata. Ezzel tulajdonképpen kialakult a második pillér, a 

béketeremtés [peacemaking], mely során az ENSZ – olykor növekvő, olykor csökkenő 

szerepvállalással, de – a politikai megegyezést próbálta kieszközölni. Ennek részleteit és 
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fontosabb mérföldköveit az előző részben összegeztem, fontos azonban kiemelni, hogy 

béketeremtési feladatok vezetője az ENSZ-főtitkár Jószolgálati Missziójának feje, azaz a 

főtitkár ciprusi főmegbízottja [Special Adviser of the Secretary-General (SASG)]. Feladata 

a béketárgyalások mediálása, koordinálása, valamint a közös munkacsoportok munkájának 

irányítása. A főmegbízott munkáját, valamint a béketárgyalások folyamatát technikai 

munkacsoportok segítik, amelyek három tagból állnak: egy görög ciprióta, egy török 

ciprióta és egy ENSZ által delegált tagból. A közös munkacsoportok ciprióta tagjai a 

béketárgyalásokon saját népcsoportjuk delegációjához vannak „becsatornázva”, a 

delegációk vezetői pedig mindenkoron a Ciprusi Köztársaság és az „ÉCTK” elnökei (UN 

Cyprus Talks, 2017). Jól láthatóan tehát a béketeremtés Cipruson elsősorban elitalapú 

struktúrát hozott létre (Louise & Morgan, 2013: 12). 

Az ENSZ jelenlegi szerepvállalásának harmadik pillére a békeépítés. A 7.2.1. pontban 

kifejtettek szerint a békeépítés olyan multidimenzionális intézkedések és feladatok 

együttese, amely célja, hogy a konfliktussal terhelt ország sajátos igényeihez és 

prioritásaihoz igazodva helyreállítsa vagy kiépítse az adott terület politikai, gazdasági, 

igazságszolgáltatási és civil intézményeit; ezek megteremtéséhez, valamint hatékony és 

hosszú távú működésükhez mind az elitek, mind pedig a társadalom széles rétegeinek 

körében megfelelő egyéni és csoportpszichológiai alapot teremtsen (Kacziba, 2015: 130). 

Cipruson ezeket a feladatokat a konfliktus története során az ENSZ különböző ügynökségei 

– más donorokkal és szervezetekkel együtt – végezték, ezek közül elsősorban a UNFICYP, 

a UNDP, a UNHCR, UNOPS, UNICEF stb. Az általuk végzett tevékenységeket 1990-es 

évek elejéig nem békeépítésnek nevezték, hanem konfliktuskezelésnek, 

konfliktusmenedzsmentnek, fejlesztési tevékenységnek stb. hívták. Boutros-Ghali főtitkár 

Békeprogramjának kiadása és a békeépítési koncepció megjelenése után ez megváltozott: 

az 1990-es években Ciprussal kapcsolatban is egyre gyakrabban jelent meg a békeépítés 

kifejezés (pl. Fischer, 1993; Hampson, 1997; Hocknell, 1998). Fontos megjegyezni 

azonban, hogy bár az elnevezés megjelent – és mint később látni fogjuk az új elvárásoknak 

megfelelően a tartalom is átalakult – ugyanakkor a korábban kialakított, több ügynökség 

által egyszerre végzett békeépítési struktúra nem változott. A békeépítés feladatainak 

széttöredezettségét 2005-ig magyarázta az a tény, hogy az ENSZ nem rendelkezett önálló 

békeépítési tevékenységeket kezdeményező, koordináló vagy lebonyolító mechanizmussal, 

ez a helyzet azonban az ENSZ Békeépítő Struktúrájának [Peacebuilding Architecture], 

Békeépítő Bizottságának [Peacebuilding Commission], valamint Békeépítést Támogató 

Hivatalának [Peacebuilding Support Office (PBSO)] létrehozása után sem változott. Ciprus 
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egyetlen egyszer sem került fel a Bizottság agendájára, s a szigeten annak ellenére nem 

alakult ki kizárólagosan békeépítéssel foglalkozó ENSZ egység, hogy a korábban felsorolt 

ügynökségek jól láthatóan és egyértelműen békeépítő tevékenységet végeztek. Felmerül a 

kérdés tehát, hogy miért?  

A szakirodalom által általában kiemelt ok a ciprusi konfliktus sajátosságaiban rejlik. 

Ahogy említettem az ENSZ Biztonsági Tanácsa 186/1964-es határozatában foglaltaknak 

megfelelően nem ismeri el a Ciprusi Köztársaság felbomlását, hanem arra továbbra is 

nemzetközileg elismert államként tekint. Ez a hozzáállása nem változott az 1974 

események után sem, mi több, az elismertség fenntartása az okkupáció, valamint az 

„ÉCTK” kikiáltását követően még hangsúlyosobbá vált. Az ENSZ ilyetén megközelítése 

természetesen meghatározza annak békéltetői hozzáállását is: mivel a szervezet a Ciprusi 

Köztársaságot továbbra is elismeri, így feltételeznie kell, hogy az – működőképes állami 

léténél fogva – elvileg képes a területén végzendő stabilizációs műveletek végrehajtására 

(Richmond & Ker-Lindsay, 2001: 103). Azonban mivel ez a gyakorlatban nem így van, 

ezért a szigetre delegált fejlesztési, békefenntartói, menekültügyi szervezetek végzik a 

békeépítési feladatokat – mint később látni fogjuk – manapság leginkább a UNDP (Louise 

& Morgan, 2013: 10-12). Bár a szakirodalom erre nem tér ki, szintén feltételezhető, hogy 

mivel a ciprusi békeépítő tevékenység az évtizedek alatt egy – többé-kevésbé – jól működő 

szisztémát alakított ki, ezért az ENSZ Békeépítő Bizottság nem kívánta ezt megváltoztatni 

és egyébként szűkös kereteit Cipruson „elhasználni”.  

Mivel a ciprusi békeépítés nem egy integráns művelet és felépítése sokat változott az 

előző évtizedek során, ezért szükséges kicsit visszamenni az időben és annak történeti 

perspektíváit röviden áttekinteni. Ahogy a történeti összefoglalóban láthattuk, az ENSZ 

jelenléte a független állam létrehozását megelőzően is fajsúlyos volt, ez a jellemző pedig 

1960 után is megmaradt. A köztársaság kikiáltásának időszakában az ENSZ több 

ügynöksége – elsősorban a UNEPTA87, a FAO és a UNICEF – a fiatal állam gazdasági és 

szociális fejlődését kívánta elősegíteni, amely feladat azonban 1963 után jelentősen 

komplikálódott. Az interkommunális harcok és az enklávék kialakulása következtében a 

korábbi fejlesztési tevékenység elsősorban humanitárius feladattá alakult és sok esetben a 

török ciprióták kizárásával történt (Patrick, 1976: 167-168). Ugyanebben az időszakban – 

a kialakult biztonsági helyzet következtében – a UNFICYP is végzett ma már a békeépítés 

eszköztárába tartozó feladatokat: segédkezett a villamos-, vízvezeték, telefon- és 

                                                           
87 United Nations Expanded Programme of Technical Assistance – UNEPTA: Az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Kiterjesztett Technikai Segítséget Nyújtó Programja (a UNDP elődszervezete).  
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postahálózat helyreállításánál, közreműködött iskolák és bíróságok rekonstrukciójánál 

(Stegenga, 1970: 10). A békéltetést elősegítő infrastrukturális rehabilitáció és humanitárius 

segítség az 1974-es török beavatkozás és okkupációt követően kiegészült a menekülteket 

segítő műveletekkel. Ennek következtében közvetlenül a háborús tevékenység lezárulta 

után a UNHCR vált a legfontosabb konszolidációs ügynökséggé, munkáját természetesen 

ismételten a UNFICYP segítette, egyrészt a negatív béke fenntartásával, másrészt olyan 

posztkonfliktusos stabilizációs tevékenységekkel, mint az aknamentesítés (Kacziba, 2016: 

49).  

A legsürgetőbb humanitárius intézkedések elvégzése után infrastrukturális 

fejlesztésekkel – azaz mai szóhasználattal élve strukturális békeépítéssel – próbálták a 

konfliktusban érintett felek életminőségét javítani, s ezáltal segíteni a béketeremtési 

tárgyalások hatékonyságát és támogatottságát. Az első közös projekt a nicosiai 

csatornahálózat újraépítését, az északi és déli hálózat ismételt összekötését tűzte ki célul, 

sikerrel (Broome, 2005: 271). A projekt eredményeit jól jellemzi, hogy az 1979-ben 

újrainduló béketárgyalások részeként az infrastrukturális együttműködést a ciprióta 

tárgyalópartnerek továbbfejlesztették, s a két közösség vezetője megállapodott Nicosia 

óvárosának párhuzamos rehabilitációjában és revitalizációjában. Az Óváros mindkét felén 

„ikerprojekteket” végrehajtó „Nicosia Master Plan” 1979-es megálmodása óta több 

fejlesztési ciklusban valóban rekonstruálta a megosztottság szimbólumának számító város 

legtöbb kulturális és történeti emlékét magában foglaló központi részét (Savvides, 2012: 

258). A projekt kivitelezésében a UNDP vállalta a legmarkánsabb szerepet, az ügynökség 

strukturális békeépítő tevékenysége azonban nemcsak Nicosiában, de a következő 

időszakban szigetszerte is jellemzővé vált. A UNDP északi országrészben folytatott 

fejlesztési munkáját a görög ciprióta – tehát a nemzetközileg elismert – kormányzattal 

kötött írásos megállapodásai hitelesítették, amelyek engedélyével az ügynökség a sziget 

egész területén kivitelezhetett békéltetést elősegítő bikommunális projekteket (Richmond 

& Ker-Lindsay, 2001: 104). Ezek az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején 

elsősorban ipar- és mezőgazdaságfejlesztési projekteket jelentettek, főként azzal a céllal, 

hogy a kettészakadt ország gazdasági struktúrája az adott helyzetben is működőképessé és 

önellátóvá váljék. Szintén az egész szigetre kiterjedő vállalkozás volt a vízkészletek 

hatékony összegyűjtésére, tárolására és felhasználásra vonatkozó UNDP által 

kezdeményezett fejlesztési terv, amelynek kapcsán a kiszáradó szigeten nemcsak a 

vízkonfliktusok kialakulását előzték meg, de tulajdonképpen a mezőgazdasági termelést is 

lehetővé tették. Az 1960-es évek végén kidolgozott és az 1970-es évek második felétől 
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folyamatosan kivitelezett fejlesztések szigetszerte víztározókat, öntözőcsatornákat, 

vízvezetékeket építettek ki (Uo.).  

Az 1980-as évek vége már Cipruson is jelezte a békeépítés koncepciójába és 

működőképességébe vetett hit megerősödését. Ennek megfelelően ebben az időszakban a 

strukturális békeépítés mellett megjelentek a szociálpszichológiai megközelítés első 

kezdeményezései is. A civil társadalom (gazdasági) szereplőinek párbeszédére először az 

1980-as évek elején tettek kísérletet, a görög és török ciprióta üzletemberek 

együttműködésének lehetőségét azonban az „ÉCTK” 1983-as unilaterális kikiáltása 

eredmény nélkül szakította félbe (Jarraud, Louise, & Filippou, 2013: 48).  A civil szereplők 

interkommunális párbeszédére ezt követően az 1990-es évek elejéig kellett várni, amikorra 

a nemzetközi helyzet kedvezőbbé, a belföldi nacionalista politika pedig valamelyest 

mérsékeltebbé vált. Ebben az időszakban az amerikai Fulbright Bizottság, valamint német 

és brit szervezetek óriási szerepet vállaltak a békeépítés civil, „felülről irányított alulról 

építkezésében”. 1993–1995 között amerikai szakértők és akadémikusok részvételével több 

bikommunális workshopot rendeztek, ahol kiválasztott görög és török ciprióta politikai, 

gazdasági és civil szereplők első ízben találkozhattak egymással – először külföldön, majd 

1995-től a UNFICYP különleges engedélyével az ütközőzónában (Lauris, 2011: 73). Már 

ezek az első workshopok nyilvánvalóvá tették, hogy a civil társadalom prominens 

szereplőinek igénye egy effektív békeépítési szisztéma létrehozására irányul, amely alulról 

építkezik, s nemcsak demokratikus úton befolyásolja a legmagasabb szintű 

béketárgyalások menetét, de egyúttal szakít a nacionalista propagandával és a békeépítés 

felé újraegyesítés-párti szemszögből közelít (Uo., 88, 92). 1995–1997 között a 

szociálpszichológiai és kulturális békeépítést végző kezdeményezések mennyisége 

jelentősen emelkedett, az ezeken résztvevők száma pedig több ezerre nőtt (Jarraud, Louise, 

& Filippou, 2013: 49). A civil társadalom fokozottabb aktivizálódása 1999-től volt 

érzékelhető, amikor az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése számos 

békeépítő tevékenységet is érintő fórum létrejöttét követelte meg.  

Ebben az időszakban tényleges békeépítő tevékenységet ugyanakkor szinte kizárólag 

a UNOPS88 fejtett ki, amely a USAID-el és a UNDP-vel közösen kialakított Bikommunális 

Fejlesztési Programja [Bicommunal Development Programme, BDP] során 1998-tól 2005-

ig jelentős anyagi támogatásban részesített interkommunális aktivitásokkal foglalkozó 

intézményeket és szervezeteket. A programot számos kritika érte a tágan értelmezett 

                                                           
88 United Nations Office for Project Services – UNOPS: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Projekt-

támogatási Hivatala 
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békéltető koncepciója miatt, amelyben a hivatalos állami szervek által irányított 

infrastrukturális fejlesztések jóval nagyobb szerepet kaptak, mint az alulról építkező 

etnikumközi bizalomépítés (Uo.). Utóbbira ugyanakkor óriási szükség lett volna, hiszen a 

2004-es Annan-tervről szóló népszavazással közel került a sziget újraegyesítése. Az 

Annan-terv elutasítása óriási csalódást okozott a békeépítő programokban résztvevő civilek 

körében, a békeépítés intézményébe vetett hit pedig jelentősen erodálódott (Lordos, 2009, 

163–179). A hivatalos szervek, a média és az általuk befolyásolt közvélemény a 

demarkációs vonal mindkét oldalán sok esetben árulással vádolta a nemzetközi 

támogatásokat felhasználó civil szervezeteket, akik munkájukat a posztreferendumi 

időszakban csak egyre erősödő „ellenszélben” tudták végrehajtani.  

A szociálpszichológia békeépítés – és az ENSZ békeépítő koncepciójának – 

megjelenésével párhuzamosan átalakult a strukturális békeépítés megközelítése is. Ebben 

az időszakban a UNDP fejlesztési megközelítése – a békeépítési és államépítési koncepció 

megerősödésével – már nemcsak infrastruktúra- vagy gazdaságfejlesztésre fókuszált, de 

egyben a hatékony állami struktúra kiépítésére, a közszolgáltatások fejlesztésére, valamint 

az EU tagság követelményeinek megfelelő jogrendszer kialakítására is (Richmond & Ker-

Lindsay, 2001: 164). Ez a megközelítés a béketeremtési tervekben is tükröződött, sőt az 

Annan-terv már sok esetben a ciprióta felek nélkül kísérelt meg állami struktúrákat 

létrehozni (Ker-Lindsay, 2011: 64). Ekkorra az is jellemzővé vált, hogy – a békeépítés 

célországokra vonatkozó kritikai átalakulásának következtében – a békeépítési feladatokat 

az ENSZ támogatási rendszerek kialakítása révén megpróbálta helyieknek kidelegálni. A 

2008 után ismételten pozitívabbá váló légkörben számos békeépítő projekt indult, amely 

elsősorban annak volt köszönhető, hogy az EU és a USAID a korábbiaknál jóval több 

támogatást pumpált a UNDP által koordinált programokba.  



 

28. ábra: Az ENSZ ciprusi békéltetési struktúrája

 

Forrás: Saját szerkesztés, a komponensek forrása:  
UN Cyprus Peace Talks, http://www.uncyprustalks.org; UNFICYP, http://unficyp.unmissions.org, UNDP Cyprus, http://www.cy.undp.org.  

Letöltés ideje: 2017.01.20. 

 

http://www.uncyprustalks.org/
http://unficyp.unmissions.org/
http://www.cy.undp.org/


Ahogy a 28. ábrán megfigyelhető, a ciprusi békeépítés legfontosabb szervezete 

jelenleg a UNDP. Az ENSZ Fejlesztési Programjának tevékenysége kettéválasztott és 

nagyvonalakban lefedi az elméleti részben felvázolt strukturális, valamint 

szociálpszichológia és kulturális békeépítés dichotómiát. A strukturális békeépítést végző 

Együttműködés a Jövőért [UNDP – Partnership for Future, a továbbiakban PfF] program 

2001-ben jött létre, elsősorban az EU financiális támogatásával és azzal szoros 

együttműködésben. A PfF a következő időszakban a már említett „Nicosia Master Plan” 

továbbfejlesztése mellett számos egyéb békeépítési műveletet kezdeményezett. 

Legnagyobb beruházása a 29 millió euró költséggel, 2010-2014 között kivitelezett új 

nicosiai szennyvíztelep finanszírozása volt, amely azóta közel 270000 ember életét 

könnyíti meg a Zöld-vonal mindkét oldalán. A PfF 2007 és 2014 között szintén az északi 

részen egyéb nagyarányú infrastrukturális beruházásokat is finanszírozott, összesen 18 

millió euró értékben. A támogatások a legkülönfélébb fejlesztéseket hajtották végre: a 

rurális infrastruktúra felújításától kezdve a kórházrehabilitáción át a kulturális 

örökségvédelemig. Utóbbi program 2013 és 2016 között tovább folytatódott és 2 millió 

euró értékben vallási, kulturális és történeti emlékhelyek felújítását eredményezte. A PfF 

2004 és 2011 között a sziget északi részén összesen 9330000 euró értékben támogatta a 

magánszektor fejlesztését is, amelynek keretében 160 török ciprióta magánvállalkozás 

részesült támogatásban, kb. 6000 dolgozót közvetlenül is érintve. A konfliktus tényleges 

felszámolására tett kísérlet egyik legfontosabb példája, hogy a program financiális források 

előteremtésével segítette a UNFICYP aknamentesítő munkáját, amelyhez mások mellett a 

magyar állam is 15000 eurós támogatást nyújtott. Szintén fontos békeépítési 

tevékenységként értékelhetjük, hogy a PfF a Ciprusi Eltűnt Személyek Bizottságának 

[Committee on Missing Persons in Cyprus] munkáját is segíti, elsősorban a maradványok 

rendkívül költséges azonosítását teszi anyagi forrásai révén lehetővé (UNDP PfF, 2017).  

A ciprusi ENSZ békeépítés másik szegmense a 2005-ben elindított Akció az 

Együttműködésért és Bizalomért [UNDP–Action for Cooperation and Trust, továbbiakban 

ACT] elnevezésű program. Míg a PfF elsősorban a béke élhető környezetének kialakítására 

törekszik, addig az elsősorban USAID támogatásból megvalósuló ACT humánbékéltetést 

végez, azaz face-to-face kontakt segítségével kívánja elérni a békeépítés céljait (Louise & 

Morgan, 2013: 10-12). Az ACT ennek megfelelően az elméleti felosztás szerint elsősorban 

szociálpszichológiai és kulturális békeépítést lefedő tevékenységeket kezdeményez, 

ugyanakkor, mint látható volt, a PfF is támogat ilyen jellegű – főleg kulturális – 

együttműködéseket. Az ACT önmaga is szervez bikommunális békéltető aktivitásokat, 
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legjellemzőbb tevékenysége azonban a támogatás. Az önmaga által kezdeményezett 

tevékenységek közül ehelyütt kettőt érdemes kiemelni. Az Economic Interdependence 

elnevezésű projekt az Annan-terv bukása és a történeti összefoglalóban szintén említett 

Green Line Regulation elfogadása után indult, azzal a kifejezett céllal, hogy a demarkációs 

vonal két oldala közötti gazdasági kooperációt elősegítse. A kezdeményezés 

eredményeként a török ciprióták külkereskedelmét lehetővé tevő Green Line Regulation a 

gyakorlatban is megvalósult, a két oldal között kialakuló gazdasági és kereskedelmi 

aktivitás pedig közös üzleti együttműködéseket generált. A program egyik legnagyobb 

sikere az 2011-es lőszerrobbanás és azt követő áramhiány következtében valósult meg, 

amikor a két fél energetikai szakemberei északról érkező villamosenergiával segítették a 

déli ellátást (Uo. 18-19; Kacziba, 2011: 86).89 Egy másik ACT által önállóan szervezett 

kezdeményezés a Crossroads for Civic Engagement elnevezést viseli, s a célja, hogy a két 

népcsoport között interkommunális civil együttműködéseket alakítson ki. A 2013-ban 

induló projekt olyan közös platformot kíván kialakítani a görög és török ciprióta civil 

társadalom prominens szereplőinek részvételével, amely egyrészt véleményt alkot a 

béketárgyalások kapcsán, másrészt megteremti az alapot a jövendőbeli ciprusi állam civil 

együttműködéseihez (UNDP ACT, 2017).  

Korábban említésre került, hogy önálló projektek megvalósítása mellett az ACT 

támogatói szisztémával is rendelkezik. A főként financiális forrásokat biztosító rendszer 

csak 2005 és 2008 között 120 projektet és 370, a békeépítés különböző szegmenseivel 

foglalkozó civil szervezetet támogatott, amelyek munkája révén kb. 70 ezer ciprióta vett 

részt békéltető céllal létrehozott rendezvényeken (Uo.). A támogatott tevékenységek 

felsorolására a dolgozat terjedelmi korlátai miatt nincs lehetőség, néhány kiemelése 

azonban fontos lehet.  

 A Youth Power elnevezésű, 12 görög és török ciprióta ifjúsági szervezetet tömörítő 

konzorcium elsősorban a ciprusi konfliktussal már csak közvetetten érintkező generációk 

együttműködésének erősítését kívánja elérni, főként táborok, fesztiválok, közös kulturális 

és sportesemények szervezésével (UNDP ACT, 2015: 9; YouthPower, 2017).  

                                                           
89 Röviden visszacsatolva az elméleti fejezetekhez (5.1.2), utóbbi példából kitűnik, hogy a demokratikus béke 

elméletének gazdasági interdepencián alapuló feltételezései üzleti környezetben helytállóak lehetnek, 

nyilvánvaló ugyanis, hogy a gazdasági együttműködésből hasznot húzó vállalkozások nem érdekeltek a 

konfliktus eszkalálásában. 
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 A 2009-ben alakult Cyprus Community Media Centre közös médiafelületek 

kialakításával segíti a ciprióta közösségi együttműködések munkáját, valamint a civilek 

közös vagy eltérő véleményeinek bemutatását (CCMC, 2017).  

 A Mahallae nevet viselő projekt a békeépítésben résztvevő szervezetek adatbázisát 

alakította ki. Honlapjuk (http://mahallae.org/) segítségével nemcsak megtalálhatóak és 

tevékenység szerint csoportosíthatók a békeépítésben 1980 óta résztvevő szervezetek, de 

egyben megállapítható, hogy ezek pontosan milyen fókusz segítségével kívánják segíteni a 

békéltetést. Az adatbázis szerint a békeépítést segítő civil kezdeményezések elsősorban 

1996-1999 között kezdtek kialakulni, majd egy éves kiesés után számuk 2001-től kezdve 

ugrásszerűen megugrott, több évben is meghaladva a kétszázat. A 2001-től eltelt 

időszakban a békéltetés segítő civil szervezetek főként kapacitásfejlesztéssel, az aktív 

állampolgári részvétel erősítésével; az etnikumközi párbeszéd fokozásával; tudományos és 

innovációs tevékenységekkel; szociális kezdeményezésekkel; valamint érdekvédelemmel 

és politikai érdekérvényesítéssel foglalkoztak (Mahallea, 2017). 

 A 2003-ban alakult Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) 

elnevezésű program a sziget két oldalán zajló történelemoktatás átalakításának igényével 

jött létre. A szervezet felismerte, hogy az egymásról negatív sztereotípiákat kialakító és 

felerősítő történelemoktatás a konfliktus elmélyülését és továbbélését eredményezi. Bár 

délen az átfogó reform még mindig várat magára, északon a 2005-re befejeződő folyamat 

eredményeként az alsó és a középfokú oktatásban már jóval objektívabb kép kezd 

kialakulni Ciprus történelméről és a másik népcsoport tagjairól (AHDR, 2017). 

 A Cypriots Unite to Fight Fire nevű csoport a szigeten jellemző erdő- és bozót tüzek 

közös visszaszorításának érdekében alakult. A béketárgyalások környezetvédelmi 

munkacsoportjának közreműködésével létrejött kezdeményezés a görög és török ciprióta 

tűzoltó és katasztrófavédelmi szakembereket tömörít, akik tevékenységükkel a nagy 

kiterjedésű tűzesetek megfékezése és megelőzése érdekében működnek együtt (UNDP, 

2015: 21).  

 Végül, de nem utolsó sorban szükséges megemlíteni a tudományos szerveződéseket 

is. Ezeknek egyik zászlóshajója a Centre for Sustainable Peace and Democratic 

Development (SeeD) elnevezésű központ, amely egy innovatív módszert dolgozott ki a két 

népcsoport megbékélési szintjének (indexének) meghatározására (SeeD, 2017). 

Tevékenységükre később még visszatérek, ehelyütt annyit érdemes azonban megjegyezni, 

hogy az általuk és más hasonló szervezetek által végzett empirikus felmérések elsősorban 

http://mahallae.org/
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a békefolyamat kiértékelése szempontjából hasznosak, a békeépítés kivitelezőinek fontos 

visszacsatolást jelentenek. 

Ezek mellett a szervezetek mellett még számtalan másikat lehetne felsorolni. Ezek 

bemutatása helyett azonban inkább az általános tanulságokat érdemes összegezni. Jól 

megfigyelhetően az ACT finanszírozási rendszere olyan alulról építkező 

kezdeményezéseket támogat, amelyek a bizalmat és az együttműködés szükségességének 

igényét próbálják kialakítani a cipriótákban. A szétosztott pénzügyi források ennek 

megfelelően interkommunális ifjúsági és gyerektáborokat, sportegyüttműködéseket, 

kutatási és oktatási programokat, környezetvédelmi, innovációs és békéltetői civil 

kezdeményezéseket, valamint workshopokat finanszíroztak. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy a UNDP ezeket a békeépítő tevékenységeket nem önállóan, hanem más nemzetközi 

szervezetekkel és alapítványokkal közösen, a legtöbbször egymással koordinálva végzi. 

Ezek közül érdemes kiemelni a USAID és az EU támogatói munkáját. Előbbi a legtöbb 

esetben szociálpszichológiai és kulturális békeépítés segítségével támogatja a ciprusi 

békefolyamatot, utóbbi pedig vegyesen támogat strukturális és humánbékéltetéssel 

foglalkozó kezdeményezéseket. A ciprusi békeépítés keretei tehát a fent felvázolt 

struktúrának megfelelően valósulnak meg, a tevékenység kiterjedése azonban ehelyütt 

kifejthetőnél jóval nagyobb.  

9.2. A ciprusi békeépítés célkitűzései 

A szigeten zajló békeépítés struktúrájának felvázolása után és az eredmények kiértékelése 

előtt szükséges röviden a célkitűzésekkel is foglalkozni. Ebben a tekintetben ismét érdemes 

szétválasztani a békefolyamat három egységét, a békefenntartás, a béketeremtés és a 

békeépítés célkitűzéseit. A békefenntartással kezdve, a korábban már kiemelt 186/1964-es 

ENSZ BT határozat – többé-kevésbé – explicite meghatározta a UNFICYP céljait: a harcok 

kiújulásának megakadályozása, a rend és a törvény, valamint a normális állapot 

helyreállítása (Sáska, 2014: 89). Az 1974-es események után ezek a célkitűzések 

megmaradtak, kiegészültek ugyanakkor humanitárius feladatokkal, a tűzszünet 

betartatásával és a békefolyamat támogatásával (Richmond & Ker-Lindsay, 2001: 84). 

Utóbbiak kapcsán a UNFICYP számos esetben végzett ma már békeépítésnek nevezhető 

feladatokat, ugyanakkor a legfontosabb célkitűzése és tevékenysége továbbra is a negatív 

béke fenntartása, azaz a katonai status quo konzerválása maradt (Sáska, 2014: 92).  

A béketeremtés célkitűzései összetettebbek hiszen az abban résztvevő szereplők 

elképzelései gyakran különbözőek. A mediátori szerepet játszó ENSZ hozzáállását a már 
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többször említett 186/1964-es BT határozat definiálja, azaz a világszervezet a reunifikációs 

megoldást próbálja kieszközölni. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a „rend és a törvény 

helyreállítása” alatt továbbra is az 1960-as állami keretek rekonstrukcióját érti, sokkal 

inkább azt, hogy az ENSZ egy olyan kompromisszumos megoldást kíván kieszközölni, ami 

hosszú távon működőképes, egyúttal a helyi és regionális szereplőknek is elfogadható 

(Theophanous & Christou, 2013-2014: 81). A ciprióták célkitűzései ennél komplexebbek. 

Bár a görög ciprióta politikai elit többsége már elveti az enoszisz követelésének 

nacionalista retorikáját, ugyanakkor ideális rendezési alternatívaként egy olyan unitárius 

esetleg föderációs berendezkedésű államot kíván kialakítani, amiben egyértelműen a görög 

többség akarata érvényesül. Ez az ideális verzió elveti a török ciprióták etnikai alapon 

meghatározott politikai egyenlőségét és nem kíván önálló területiséget biztosítani a 

kisebbségnek. A török ciprióták ezzel ellentétben vagy a sziget felosztásában – és ezzel a 

„ÉCTK” nemzetközi elismerésében – vagy egy konföderációs szisztémában lennének 

érdekeltek (11. táblázat) (Sözen, 2002: 19-21).  

11. táblázat: A ciprusi békefolyamatban kialakított célkitűzések:  

Érintett felek Célkitűzés 

Görög ciprióta politikai elit ideális 
verzió 

Unitárius vagy erős föderációs berendezkedés görög ciprióta 
vezetéssel.  

Török ciprióta politikai elit ideális 
verzió 

Partíció vagy konföderációs berendezkedés erős tagállamokkal. 

Görög ciprióta politikai elit 
kompromisszumos verzió 

Bizonális és bikommunális föderáció, proporcionális alapon 
meghatározott politikai képviselettel. 

Török ciprióta politikai elit 
kompromisszumos verzió 

Bizonális és bikommunális föderáció, politikai egyenlőséggel. 

ENSZ békefenntartás Negatív béke és a katonai status quo fenntartása, a békefolyamat 
támogatása. 

ENSZ béketeremtés A sziget reunifikálása, elfogadható kompromisszumos megoldás 
kieszközlése. 

ENSZ békeépítés Sérelmek és negatív sztereotípiák csökkentése, párbeszéd 
ösztönzése, valamint közösségtudat kialakítása. 

Forrás: Saját szerkesztés, Reed, 2013 és Sözen, 2002: 19-21 alapján. 

Ezek az „ideális” rendezési alternatívák a konfliktus geopolitikai komplexitása miatt 

ugyanakkor kizárólag retorikai szinten érvényesülhetnek, tényleges megvalósulási esélyük 

a jelenlegi nemzetközi rendszerben – és nagyhatalmi akarat nélkül – szinte a nullával 

egyenlő. Emiatt a ciprióta tárgyalófeleknek szükséges volt kompromisszumos verziókat 

kialakítaniuk. Ahogy a történeti részben kifejtettem ez az egyezményes megoldás egy olyan 

bizonális, bikommunális föderáció kialakítását kívánja elérni, amelynek kormányzásában 

és törvényhozásában a görög és török cipriótákat azonos politikai jogok illetik meg (UN 

Cyprus Talks, 2017). Ezek az irányelvek a béketeremtés évtizedei alatt fokozatosan 
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formálódtak, és – mint korábban láttuk – a közösen kialakított szóösszetétel ellenére a két 

fél számára mást és mást jelentettek. Jelenleg úgy tűnik azonban, hogy a tárgyalópartnerek 

megállapodtak az alapelvek tartalmában, ezáltal pedig a bikommunalitás és a bizonalitás 

nemcsak az etnikai különbözőségre, de tagállami alapon területiségre is utal. A politikai 

egyenlőség ugyancsak a vitás pontok közé tartozott, ezt azonban szintén sikerült rendezni 

azáltal, hogy a görög ciprióták elismerték a török ciprióták egyenlő politikai jogait, 

amennyiben azok gyakorlása csak proporcionális alapon, tehát az etnikai számaránynak 

megfelelően érvényesül (Ker-Lindsay, 2011: 78-80).  

Összegezve tehát a béketeremtés ideális és kompromisszumos célkitűzései eltérőek, a 

mindkét fél által elfogadott verzió azonban egy olyan (újra)egyesült ciprusi államot kíván 

létrehozni, amelynek államalkotó népeit a görög és török ciprióták képezik. Ebből 

következően feltételezhető, hogy a béketeremtés szisztémája az államalkotó népektől egy 

esetleges egyesítés után – minimálisan – az új helyzet elismerését, egymás tiszteletben 

tartását, egyúttal az ország működőképessége érdekében a kooperációt várja el. Ezek 

fejében a béketeremtés mindkét félnek – kompromisszumos – garanciákat biztosít, amelyek 

lehetővé teszik, hogy egyéni és csoportos biztonságukat, identitásukat, vallásukat, 

kultúrájukat stb. megőrizzék, politikai és egyéb jogaikat gyakorolhassák, gazdasági 

boldogulásukat elősegítsék.   

29. ábra: A ciprusi békéltetés céljainak vázlata 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Psaltis & Cakal, 2016: 233 ábrája alapján. 

A béketeremtés célkitűzései nagyban meghatározzák a békeépítés szándékait is 

(UNDP ACT, 2015: 8). Ezen szándékok megértése érdekében szükséges röviden 

áttekintenünk a konfliktus belpolitikai jellegzetességeit, az abban résztvevő állami és civil 

szereplők hozzáállásait. Rendkívül leegyszerűsítve és általánosságban elmondható, hogy a 
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ciprióta állami szervek – északon és délen egyaránt – a legutóbbi időkig90 a belpolitikai és 

interkommunális tárgyalási pozícióik fenntartása érdekében a konfliktus különböző 

elemeinek életben és felszínen tartásában voltak érdekeltek (Reed, 2013: 42). Emiatt az 

egyoldalú és elfogult állami propagandagépezet – beleértve az oktatást is – mindkét oldalon 

mesterségesen tartotta életben a másik fél iránti ellenszenvet. Ennek keretében a konfliktus 

évtizedei alatt a tantermeken kívül az egyéb közösségi tereket és a médiát is elárasztották 

különböző másodlagos jelentéstartalmakkal rendelkező, propagandaértékű jelképek és 

terminusok. A jelképek tekintetében talán a legkézenfekvőbb példa a nemzeti lobogók 

kérdése: az 1960-ban létrejött Ciprusi Köztársaság lobogóját ugyanis már csak a déli oldal 

használja, ők is csak a görög zászlóval párhuzamosan. Az északi oldal – jelezve az 1960-

os állapot diszkontinuitását – csak az  „ÉCTK” zászlaját használja, szintén a török 

lobogóval együtt (Doob, 1986: 386). A kettős zászlóhasználat természetesen mindkét 

oldalon a duális identitás (anyaországi és ciprióta) belső és külső hirdetésének 

legszembeötlőbb eszköze, ugyanakkor egyben jelzés is a másik félnek: bármely incidens 

esetén nemcsak az adott közösséget éri támadás, de a mögötte álló anyaországot is. Hasonló 

jelleggel működtek bizonyos állami irányítással kialakuló, s a köznyelvbe beépülő 

terminusok is. Példának okáért, délen általánosan elterjedt szokás az északi török oldalról 

bármely kontextusban átmeneti állapotként, megszállt, okkupált területről, illegális 

zónáról, pszeudo államról beszélni, s ezzel is tagadni annak létét és emlékeztetni a másik 

oldal tevékenységének jogellenességére.91 A török ciprióta politikai elit ugyanakkor szintén 

másodlagos jelentéstartalmakkal felruházott elnevezéseket használt az általuk ellenőrzött 

és a déli görög terület megkülönböztetésére. Az önmegnevezés esetében a függetlenség 

1983-as egyoldalú kikiáltása óta elterjedtek a különállást reprezentáló kifejezések, míg a 

demarkációs vonal déli oldaláról Görög Ciprióta Adminisztrációként szokás beszélni, ezzel 

is érzékeltetve az 1960-as állam felbomlásának tényét, s a jelenlegi állapot 

rendezetlenségét.92 A bel- és külföldön zajló „propagandaháború” létrehozta saját 

konfliktusfenntartó intézményeit is, amelyek feladatává saját oldaluk igazának bizonyítása 

és a másik fél hibáinak illusztrálása vált. A demarkációs vonal mindkét oldalán létrejövő 

                                                           
90 A „legutóbbi időkig” szószösszetétel használata azért szükséges, mert a jelenleg folyó béketeremtés már 

két, alapvetően békeépítés-párti vezető – Nikosz Anasztasziadesz és Mustafa Akıncı – irányítása mellett 

zajlik. 
91 Lásd például a Ciprusi Külügyminisztérium honlapjának szóhasználatát: 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus08_en/cyprus08_en?OpenDocument. Letöltés ideje: 

2017.01.21. 
92 Lásd például a Dervis Eroglu volt észak-ciprusi „elnök” hivatalos honlapjának szóhasználatát: 

http://www.kktcb.org. Letöltés ideje: 2017.01.21. 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus08_en/cyprus08_en?OpenDocument
http://www.kktcb.org/
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Információs Hivatal (Public Information Office) látja el ezeket a feladatokat, amelyek 

főként brosúrák, könyvek, állandó és időszaki kiállítások, tudományos előadások 

segítségével próbálják igazolni az adott fél igazát, bel- és külföldön egyaránt (Papadakis, 

2005: 69-70; 78-79). E „kultúrharc” keretében létesült Nicosia mindkét oldalán egy-egy 

konfliktussal foglalkozó múzeum, amelynek kialakított tárlatában elsősorban a másik oldal 

atrocitásainak bemutatása vált hangsúlyossá.93  

Ahogy korábban láttuk a politikai elit a hivatalos béketárgyalásokat és béketeremtés 

folyamatát is kisajátította. Ez a legutóbbi időkig azt jelentette, hogy a Cipruson zajló 

békefolyamatot – néhány kivételtől eltekintve – lényegében kompromisszumképtelen és 

nacionalista retorikát alkalmazó politikusok irányították, a civil társadalom kizárásával 

(Reed, 2013: 42). A Cipruson 1980-as években megjelenő első békeépítési projektek ezen 

próbáltak változtatni: az elitalapú békefolyamatba megkísérelték a civileket is bevonni 

(Louise & Morgan, 2013: 48). Az alulról szervezödő civilek a nemzetközi donorok és 

szervezetek segítségével – vagy irányításával – teljesen más megközelítéssel kezdtek bele 

a béketeremtésbe: negatív sztereotípiákat megszüntető békeépítés segítségével kívánták a 

politikusok által kialakított rendezési alternatívát fenntartható megoldássá alakítani. Céljaik 

tehát a béketeremtési procedúra alapján meghatározott békeértelmezésből indultak ki, azaz 

abból, hogy a jövendőbeli ciprusi társadalom egy bizonális, bikommunális föderáció 

keretei között fog élni, amelyben a görög és török ciprióta népcsoport – ha akarja, ha nem 

– együttműködésre kényszerül. Ennél fogva a békeépítés egyik legfontosabb feladata 

valamiféle minimális közösségtudat kialakítása lett, Direnç Kanol szavaival élve az „ők” 

megnevezés helyett a „mi” megjelölés elterjesztése (Kanol, 2010: 26; 31). Ezt a szigeten 

zajló békeépítés kétféleképpen próbálta elérni: egyrészt a múltbeli etnikumközi sérelmek 

tisztázásával és feldolgozásával, másrészt a jövendőbeli kooperáció alapjainak lerakásával, 

egyúttal az együttműködések előnyeinek propagálásával (Hadjipavlou, 2007). A múlt 

sérelmeinek feloldása kapcsán fontos kiemelni, hogy ugyan a közvetlen traumák 

feldolgozása már többé-kevésbé megtörtént, ugyanakkor az akut konfliktus évtizedei alatt 

berögződött negatív sztereotípiák továbbra is megmaradtak (Papadakis, 2005: 1-9). A 

szociálpszichológiai békeépítés a kontaktushipotézis allporti modelljéből kiindulva ezeket 

közös kooperációs tevékenységekkel, valamint oktatási és hírközlési reform által próbálja 

feloldani (Kanol, 2010; UNDP, 2015: 6), tevékenysége során pedig multitrack diplomáciát, 

valamint ’People to People’ (P2P) megközelítést alkalmaz (Aall, 1996: 439; Gawerc, 2006: 

                                                           
93 Példának okáért a török ciprióta Barbarizmus múzeumának nevezett tárlat eredeti gyilkossági helyszínnel 

és vérmaradványokkal próbálja illusztrálni a görög „brutalizmust”.   
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443-448). Látható, hogy ezek a múlt sérelmeinek feloldása mellett a jövendőbeli 

kooperáció alapjainak lerakását is jelentik. Ennek kapcsán fontos kiemelni a strukturális 

békeépítés erőfeszítéseit is, amelyek egyrészt a közös projektek lebonyolítása révén 

interkommunális kontaktot és együttműködést eredményeznek, másrészt a modern és 

életminőséget javító fejlesztések révén a béke jövendőbeli környezetének elképzelését is 

erősítik a két népcsoportban.  

Összefoglalva elmondható tehát, hogy a ciprusi békeépítés a múlt sérelmeinek 

tisztázását és a jövendőbeli állam működőképességéhez szükséges koegzisztencia és 

közösségtudat kialakítását tűzte ki célul, ilyetén szándékát pedig megbékélést, 

bizalomerősítést és együttműködést elősegítő tevékenységek kezdeményezése és 

támogatása révén kívánja elérni. Ezekkel a békeépítés a helyi értelemben vett 

magproblémákat kívánja meg felszámolni, természetesen a külső – nagy- vagy 

regionálishatalmi – összetevők megszüntetésére nem is vállalkozhat (Hadjipavlou, 2007). 

A magproblémák feloldását a civil társadalom erősítése és felhasználása révén akarja 

megvalósítani, ugyanakkor ösztönzi az elit-civil együttműködéseket is (Louise & Morgan, 

2013: 11).  

Az elméleti részben többször említésre került, hogy a békeépítés általánosságban véve 

a posztkonfliktusos rehabilitációt kívánja elősegíteni (Galtung, 1976; Boutros-Ghali, 1992: 

16; Woodhouse, 2008: 142; Ryan, 2013: 26). Cipruson a rehabilitáció gazdasági értelemben 

az 1980-1990-es évek folyamán lezajlott, bár külső segítséggel, de a sziget mindkét 

etnikuma helyreállította az infrastruktúrát és az általa ellenőrzött terület gazdasági 

működőképességét (Strong, 1999). Szociálpszichológiai megközelítésből nézve a 

rehabilitáció legalább részben szintén megtörtént, bár nyilvánvaló, hogy bizonyos sérelmek 

megmaradtak, azonban már nem jellemző, hogy a konfliktus traumái etnikumközi 

összecsapásokhoz vagy ilyenekre felbujtó kezdeményezésekhez vezessenek (Richmond & 

Ker-Lindsay, 2001: 83). Ebből következően a ciprusi békeépítés már nem pusztán a múlt 

sérelmeinek tisztázására koncentrál, hanem a jogi és politikai rendezetlenségből kiindulva 

a jövendőbeli együttélés és kooperáció kereteinek kialakulását kívánja megalapozni. Úgy 

is mondhatnánk, hogy a szigeten zajló békeépítés egyrészt a múlt problémáinak 

felszámolására törekszik, másrészt ezzel párhuzamosan a jövő lehetséges konfliktusait 

kívánja megakadályozni. Ezeket a UNDP által támogatott önálló békeépítési projektek 

célkitűzései is alátámasztják, hiszen ezek szándékai egyebek mellett  a civil társadalom 

erősítésére; az interkommunális párbeszéd támogatására; a részvételi kultúra ösztönzésére; 

etnikumközi együttműködések elősegítésére; a megbékélés kultúrájának kialakítására; a 
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multikulturalizmus előnyeinek propagálása; oktatási és tudoműnyos tevékenységek 

végzésésére; objektív és kooperatív hírközlés kiépítésére; fiatalok bikommunális 

együttműködésére; valamint kulturális örökségvédelemre fókuszálnak (Forrás: UNDP 

ACT, 2015: 38-123).  

10. A ciprusi békeépítés eredményei 

Az előző pont általános és elsősorban ENSZ-központú összefoglalásából kitűnhet, hogy 

Cipruson nemzetközi összehasonlításban is különösen nagy hangsúlyt fektetnek a 

békeépítő tevékenységekre. A programok a biztonsági, infrastrukturális, intézményi és 

demokratizációs fejlesztés mellett a közvetlen etnikumközi párbeszédre fókuszálnak, 

amelytől megbékélést, bizalomépülést, a koegzisztenciára és együttműködésre való 

hajlandóság növekedését, s végső soron a ciprusi nemzetállam kialakításához szükséges 

közös ciprióta identitás (mesterségesen generált) lassú megjelenését várják. A programok 

tehát nem a konfliktus megoldását kívánják elérni, hanem politikai rendezés esetén annak 

fenntarthatóságát. Mindezen célok ellenére a programok tényleges hatása a belefektetett 

financiális erőforrások nagysága ellenére is kétséges, amelynek elsődleges és 

legszembetűnőbb bizonyítéka a ciprusi konfliktus máig tartó rendezetlensége.94 Felmerül 

tehát a kérdés, hogy valóban sikeres-e a ciprusi békeépítés? A programok változtattak-e a 

görög és török ciprióták egymásról alkotott képén; ha igen, akkor ez miért nem jelentkezik 

a béketárgyalások eredményein, ha pedig nem, akkor milyen módszertani problémák 

okozzák a sikertelenséget? A disszertáció érvelésének lényegét a következőkben a 

szekunder irodalom eredményeinek bemutatása mellett, konfliktuselemzéssel, 

összehasonlító módszerrel, valamint saját, de nem reprezentatív kutatások segítségével 

próbálja alátámasztani. Ezek célja, hogy négy lépcsőben is kiértékelje a Cipruson zajló 

békeépítés eredményeit, azaz kimutassa, hogy a békeépítés valóban átalakította-e a 

konfliktussal terhelt felek egymással szembeni véleményét és hozzáállását, valamint 

létrehozta-e az újraegyesítéshez szükséges (bel- és kül)politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális attribútumokat.  

Nagyon fontos előre leszögezni, hogy a következőkben bemutatott módszerek nem 

„finommechanikai műszerek”, tehát nem képesek pontos és vitathatatlan eredményeket 

produkálni. A konfliktuskutatás empirikus felméréseit hangsúlyozottan befolyásolja a 

társadalomtudományok kiszámíthatatlan változókkal teli közege, amelyek kapcsán számos 

                                                           
94 Ti. a békeépítés és az általa befolyásolt választói akarat ezek szerint nem alakított ki olyan politikai elitet, 

amely a megegyezést kieszközölné. 
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kutatásmódszertani probléma felmerül. Ugyanakkor a válságkezelés módszertana nem is 

vállalkozik pontos ezrelékek vitathatatlan kimutatására, célja az adott folyamatok általános 

jellemzése, egyúttal a problematikus szegmensek feltárása. Ezeket többoldalú kutatási 

szisztémával próbálja megállapítani, azaz nem bízik egy adott eredményben, hanem több 

módszerrel kísérli meg meghatározni, hogy például egy békeépítési tevékenység 

mennyiben tekinthető sikeresnek. A kapott eredmények tekintetében ehelyütt a 

Ramsbotham et al. által javasolt három osztatú skála tekinthető relevánsnak, azaz a ciprusi 

békéltetés eredményeit sikeresnek [success], részben sikeresnek [partial success] vagy 

kudarcnak [failure] kell minősítenünk (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011: 281). Ez 

az értékelési mechanizmus az eredmények tekintetében kellőképpen tág, de a cékitűzésként 

meghatározott hatásfokvizsgálat szempontjából kellőképpen szűk keretet biztosít. A 

szakirodalom ugyanakkor nem tér ki arra, hogy pontosan mit ért a fenti megközelítéseken, 

ezért saját „osztályozási rendszer” kidolgozására volt szükség. Mivel – mint látni fogjuk – 

az eredmények a legtöbb esetben számszerűsítve vannak, ezért numerikus skálát 

alkalmazok, a békeépítés hatásait pedig azon belül értelmezem. Ennek megfelelően azt 

feltételezem, hogy egy maximálisan sikeres békeépítés 100%-os hatásfokkal dolgozik, míg 

egy teljesen sikertelen 0%-al. A skálát felosztva – és a Ramsbotham et al. által javasolt 

hármas értékelési szisztémát bevezetve – a békeépítési műveletet 50%-os eredményig 

sikertelennek minősítem, 50-85% között részben sikeresnek, 85% fölött pedig sikeresnek.95  

Ahogy az elméleti részben kiemeltem, az eredmények kiértékeléséhez szükséges egy 

viszonyítópontot is kijelölni, számottevő ugyanis, hogy a válságkezelési művelet hatásait a 

konfliktus kialakulása előtti, alatti, esetleg a negatív béke kieszközlése utáni állapothoz 

mérjük (Bokodi, 2011: 98). A ciprusi konfliktus esetében egyértelmű, hogy a békeépítés 

eredményeit kizárólag a koncepció alkalmazásának kezdeti időszakától tudjuk mérni, 

békeépítés hiányában ugyanis az abból következő változások mérése természetesen 

irreleváns. Ahogy az előző pontban kifejtettem, Cipruson az első strukturális békeépítő 

tevékenységek az 1970-es évek végén kezdődtek, a fővárosi csatornahálózat 

rekonstrukciójával (1978) és a „Nicosia Master Plan”96 (1979) első fázisának 

megvalósításával (Savvides, 2012: 258; Celik, 1991: 39-40). A beruházások egyértelműen 

                                                           
95 Fenti határértékek természetesen vitathatók, egy elfogadható és működőképes különbségtételi sáv 

kijelölése azonban szükségszerű volt. A disszertáció szerzőjének véleménye szerint ezek a sávok alkalmasak 

a kudarc, részben sikeres, sikeres hármas közötti különbségek leírására, annak ellenére, hogy ezek 

meghatározása tulajdonképpen relatív.   
96 A jelenleg zajló tárgyalások korábbiaktól eltérő hangvételéről sokat elmond, hogy az egyeztetéseket török 

ciprióta részről vezető Mustafa Akıncı az 1980-as években Nicosia északi részének polgármestere volt, a 

„Master Plan” sikere ennélfogva jórészt az ő kompromisszumkészségén múlott.  
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bizalomépítő jelleggel rendelkeztek, s annak ellenére, hogy szükségszerű infrastrukturális 

beruházásokat kiviteleztek, a programoknak legalább annyira fontos célja volt a béke 

építése97 is (Bollens, 2001: 184). Az elemzési kezdőpont (1978) időszakában a két fél 

közötti kapcsolat jellemzői világosak. Bár az 1974 óta a sziget két oldalát hermetikusan 

elválasztó, ENSZ által ellenőrzött pufferzóna és a békefenntartói jelenlét kieszközölte a 

negatív békét98, a ciprióták többsége azonban az erőszakos konfliktus maximumának 

[conflict peak] traumái és nacionalista értelmezései miatt a másik népcsoportra – néhány 

kivételtől eltekintve (pl. Bollens, 2001: 184) – ellenségként tekintett (Papadakis, 2005: 99-

100; Masarogullari, 2011: 122; Loizos, 1988; Volkan, 2008). Ebben az időszakban a görög 

ciprióta társadalom egy része realizálta ugyan Görögország 1974-es eseményekben 

betöltött negatív szerepét, az enoszisztól és az anyaországi nacionalizmustól való 

eltávolodás (Loizides, 2007: 179) azonban nem változtatott azon, hogy a török cipriótákra 

és főként a törökökre szenvedéseik fő forrásaként tekintettek (Masarogullari, 2011: 126). 

A demarkációs vonal másik oldalán a török ciprióták bár a korábbiakhoz képest jóval 

kedvezőbb életkörülmények közé kerültek, mégis a másikról alkotott negatív sztereotípiáik 

megmaradtak, sőt felerősödtek (Doob, 1986: 395). Az 1974-es török bevatkozást követő 

időszak tehát békeépítési szempontból a negatív mélypont, amelyen ezt követően javítani 

kívántak. A következőkben felsorolt véleményeket és eredményeket tehát az 1970-es évek 

végének állapotához viszonyítom, ahhoz az időszakhoz, amikor az egymással szembeni 

előítéletek a legnegatívabbak voltak.  

10.1. A szekunder irodalom sikerességre vonatkozó véleményei 

A szekunder irodalom eredményeinek ismertetése kapcsán röviden érinteném a 

béketeremtésre és békefenntartásra vonatkozó véleményeket is. A béketeremtés hatásainak 

megítélését a szakirodalom többsége rövidre zárja, azt állítva, hogy a rendezetlenség ténye 

egyértelműen bizonyítja annak sikertelenségét (Theophanous & Christou, 2013-2014: 79; 

Evriviades & Bourantonis, 1994: 408; Fischer, 2001; Mirbagheri, 1998: 156; Salih, 2013: 

143-155; Richmond & Ker-Lindsay, 2001: 117-120). A kudarcot nagyhatalmi akarat 

hiányával (O’Malley & Craig, 1999; Hitchens, 2001; Scherer, 1997; Stern, 1977), 

                                                           
97 A fejlesztési terveket a UNDP és más donorszervezetek külön-külön is elvégezhették volna, pusztán 

infrastrukturális beruházások kivitelezéséhez nem kellett volna az interkommunális kooperáció. Az, hogy ez 

mégis feltétele volt a beruházásoknak bizonyítja, hogy kifejezett szándék volt a két fél közötti együttműködés 

ösztönzése és újjáélesztése.  
98 1974. augusztus vége óta 9 görög ciprióta és 3 török ciprióta vesztette életét közvetlen etnikumközi 

összecsapások eredményeként (Richmond & Ker-Lindsay, 2001: 83). 
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regionálishatalmi érdekekkel (Vassilou, 2006; Sayin, 2008), az ENSZ mandátum 

gyengeségével (Evriviades & Bourantonis, 1994: 408), valamint a ciprióta tárgyalófelek 

hajthatatlanságával magyarázzák (Fischer, 2001; Turk, 2009). A béketeremtéssel 

ellentétben a békefenntartás eredményei megosztóak, egyes vélemények szerint az sikeres 

hiszen kieszközölte a negatív békét, más vélemények szerint sikertelen, mert a rendezést 

nem segítette elő, megint mások szerint csak részben sikeres, mivel sem a demilitarizációt, 

sem a biztonsági szektor reformját nem sikerült kieszközölnie (Theophanous & Christou, 

2013-2014: 79; Smiljanic, 2014: 101).    

A békeépítés eredményeinek mérése legalább ennyire összetett feladat. A 

szakirodalom az elemzést szintén a török intervenció/invázió után kezdi, bár megjegyzi, 

hogy már az 1960-as években és az 1970-es évek elején is voltak bikommunális 

problémamegoldó [problem solving] workshopokon és empirikus kutatásokon alapuló 

békéltetési törekvések. Az elméleti fejezetekből ismert John Burton példának okáért már 

1966-ban ciprusi döntéshozók részvételével rendezett bikommunális találkozókon kívánta 

kialakítani azokat a stratégiákat, amelyek később a problémamegoldó együttműködések 

alapjaivá váltak (Hadjipavlou & Kanol, 2008: 14; Kelman, 2015: 244). Ebben az 

időszakban empirikus felmérésen alapuló elemzés is született: 1973-ban Malvern Lumsden 

a játékelmélet ciprusi tesztelése, valamint 144 görög ciprióta és 51 török ciprióta 

válaszainak elemzése után arra a következtetésre jutott, hogy „Cipruson az etnikai 

különbségek hangsúlyozása nemcsak, hogy a szocializációs folyamat részévé vált, de 

egyben a túlélés zálogaként is tekintenek rá” (Lumsden, 1973: 30). A kezdeti békeépítő 

tevékenységek kudarcának egyik legszimbolikusabb aktusa 1974 júliusában következett, 

amikor Leonard W. Doob a 12 görög és 12 török ciprióta részvételével Milánóba tervezett 

békéltetői workshopot – két nappal a puccs után és öt nappal a török beavatkozás előtt – az 

időközben bekövetkező ciprusi események hatására végül lemondta (Doob, 1974).  

Az 1974-es harcok után – és a legmagasabb szintű béketeremtési próbálkozásokon 

kívül – több, kevés sikert eredményező kísérlet is történt békeépítő tevékenységek 

meghonosítására. 1975 júniusában Doob tért vissza a szigetre, hogy aztán a kialakult 

állapotokat és menekültválságot látva megállapítsa a békeépítő tevékenységek 

kivitelezhetetlenségét (Doob, 1975). 1976-ban Herbert Kelman – hasonló okok miatt – csak 

teoretikusan tudta felvázolni a Cipruson kivitelezhető szociálpszichológiai békeépítés 

lehetőségeit (Kelman & Cohen, 1976). Az intézményi háttér nélkül beavatkozni igyekvő 

szakértőknél nagyobb sikert ért el az ENSZ és a Világbank. Az általuk támogatott 1978-

ban induló csatorna-rekonstrukciós projekt, valamint a „Nicosia Master Plan” 
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kezdeményezése már egyértelműen strukturális békeépítésnek minősíthető, hiszen azoknak 

konkrét rehabilitációs és revitalizációs vetületei mellett bizalomépítő célja is voltak. A 

Nicosia mindkét oldalán ikerprojektet finanszírozó „Master Plan” megvalósításának első 

szakasza 1986-ra zárult le, s bár a két polgármesteren – Lellosz Demetradesz és Mustafa 

Akıncı – és egy szűk lebonyolítói körön kívül nem eredményezett széleskörű etnikumközi 

kontaktot, mégis közvetetten több száz városlakó életkörülményein javított (Celik, 1991: 

39).  

Ugyanebben az időszakban Kelman és Dobb is ismét próbálkozott szociálpszichológiai 

békeépítéssel, Cipruson, Cambridgeben és Washingtonban zajló workshopjaik (1979, 

1984) során a „másik” véleményének meghallgatására és megértésére fókuszáltak 

(Hadjipavlou & Kanol, 2008: 14-15). 1981-ben az ENSZ felügyelete alatt megkezdte 

működését a háborúban eltűnt személyek felkutatásával foglalkozó bizottság [Committee 

of the Missing Persons (CMP] is, azzal a kifejezett szándékkal, hogy – későbbi afrikai és 

balkáni példákhoz hasonlóan – az objektív igazság és a bűnösök feltárásával segítse a 

traumák lezárását és feldolgozását (Ladini, 2009: 50-51). 1984-ben a demokratikus béke 

elméletének gazdasági feltételezésein alapulva görög és török ciprióta üzletembereknek 

rendeztek workshopokat, amelyek azonban az „ÉCTK” kikiáltása utáni légkörben csak 

teoretikus és limitált személyközi eredményeket indukáltak. 1988 és 1993 között Ron 

Fischer az oktatás békeépítő szerepének hangsúlyozásával tartott szakmai találkozókat, 

amelyek a British Friends of Cyprus Committee elnevezésű szervezet és a UNFICYP 

közreműködésével 1989-től a pufferzónában (Ledra Palace) kerültek megrendezésre (Uo., 

15). A demarkációsvonal megnyitása fontos áttörést jelentett a békeépítési tevékenységek 

történetében, hiszen addig a ciprióta résztvevők vagy külön-külön csoportokban mediátor 

segítségével, vagy pedig csak külföldön tudtak egymással eszmecserét folytatni.  

1990-ben megjelent az első – kérészéletű – közös társadalmi kezdeményezés is. A 

Citizens Joint Movement for a Federal and Democratic Cyprus elnevezésű mozgalom 

közös, mediátor nélküli bikommunális workshopokat rendezett, amelyek azonban 1991-

ben megszűntek miután a török ciprióta hatóságok megtiltották a pufferzónába történő 

belépést (Ladini, 2009: 51). Ennek ellenére a békeépítési folyamat „terjeszkedése” 1991-

ben folytatódott, amikor Louise Diamond és John McDonald a ciprusi „multitrack 

diplomácia” kialakítása érdekében helyi, ciprióta mediátorok és „békeépítők” felkészítését 

vállalta (Wolleh, 2001: 7). Ugyanebben az évben megjelent az első önálló ciprióta 

békeépítő kezdeményezés is: a Peace Center Cyprus elnevezésű szervezet tevékenysége 

során oktatásra, bikommunális együttműködésekre, válságkezelési tréningekre és a fiatalok 
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közötti „békepropagandára” fókuszált (Hadjipavlou & Kanol, 2008: 15). Boutros Boutros-

Ghali 1992-ben nyilvánosságra hozott Békeprogramja után a békeépítéssel foglalkozó 

ciprusi szervezetek száma ugrásszerűen megugrott. Az 1990-es években fajsúlyos 

nemzetközi szervezetek (USAID, Fulbright Commission, The German Institute for 

Education, Democracy and Preservation of the Environment) és neves válságkezeléssel 

foglalkozó szakértők (az idáig említetteken kívül pl. Ben Broome vagy Marco Turk) 

számos szociálpszichológiai békeépítéssel foglalkozó műhelytalálkozót szerveztek, 

amellyel párhuzamosan a ciprióta kezdeményezések is növekedtek (Jarraud, Louise, & 

Filippou, 2013: 48-49). Ezek következtében a békeépítés fókusza kitágult, a találkozókon 

már nemcsak akadémikusok, üzletemberek vagy a civil társadalom prominens szereplői 

vettek részt, hanem „átlagemberek”, fiatalok, nőszervezetek képviselői, tanárok, 

(párt)politikusok stb. is (Hadjipavlou & Kanol, 2008: 15).  

Mindemellett a táguló békeépítési spektrum nem eredményezett sem széleskörű 

elismertséget, sem mélyreható változásokat. A békeépítés ebben az időszakban továbbra is 

a nacionalista irányvonallal szembemenő, az ellenséggel kiegyező tevékenységnek 

számított, az abban résztvevőket sokszor megbélyegezték és árulással vádolták (Papadakis, 

2005: 115-116). A körülményeket jól szemlélteti az 1993-ban Diamond által szervezett ún. 

Oxford-csoporttal szembeni médiahadjárat, amely a török ciprióta vezető fiának és a görög 

ciprióta elnök lányának részvétele miatt azt feltételezte, hogy az Angliában, majd Cipruson 

szervezett workshopokon valamiféle háttéralkuk születnek (Wolleh, 2001: 8-9). Az ehhez 

hasonló – politikai elit által is felerősített – megközelítések a békeépítés eddig elért 

eredményeit is limitálták. Az 1970-es évek végétől zajló próbálkozások „gyenge és 

marginális” változásokat eredményeztek (Anastasiou, 2008: 182), az általuk közvetített 

üzenet pedig a békéltető együttműködéseken résztvevők körén kívül kevesekhez jutott el 

(Jarraud, Louise, & Filippou, 2013: 48). Bár a békeépítési tevékenységek révén fontos 

személyközi kapcsolatok alakultak ki az egykori „ellenségek” között, a demarkációs vonal 

hermetikus lezárása és a hivatalos szervek szándékos „aknamunkája” a békeépítési 

tevékenységek lehetőségeit és hatásait ebben az időszakban minimálisra csökkentette. A 

kialakult helyzet nehézségeit jól jellemzi a tény, hogy az 1990-es évek végéig még 

közvetlen telefonösszeköttetés sem volt észak és dél között (Carras, 2009: 57).   

A béképítés limitált sikeressége a ciprusi konfliktusra vonatkozó 

közvéleménykutatásokban is megmutatkozott. Az első széles lefedettségű felmérések az 

1990-es években készültek. Ezekből kitűnik, hogy a béketárgyalások alapelveinek 

elfogadása mellett még a radikális megoldások hívei is széleskörű támogatottsággal 
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rendelkeztek. Ahogy a 12. táblázat adataiból kiolvasható, a török ciprióta megkérdezettek 

esetében egészen a századfordulóig markáns, sőt egyes években többségi támogattsággal 

rendelkezett a szecessziós politika és „ÉCTK” nemzetközi elismertetésének igénye.  

12. táblázat: Török ciprióták rendezési preferenciái, 1997-2002 

Rendezési alternatíva 1997 1998 1999 2000 2002 

Bizonális Föderáció 47,6% 31,3% 28,2% 31,7% 35,2% 

Két független állam 38,1% 39,1% 38,5% 23,3% 28,3% 

Egyesített unitárius állam - 5,1% 6,6% 5,3% 8,6% 

Konföderáció - 6,7% 14,5% 27,2% 11,8% 

Törökországhoz csatlakozás 11,5% 4,3% 8,2% 7,7% 5,1% 

Status quo - 10,3% - - - 

Egyéb 1,2% 0,8% 0,6% 1,4% 6,8% 

Nem válaszolt/nincs véleménye 1,6% 2,4% 3,4% 3,3% 3,4% 

Forrás: KIBRIS, COMAR. Közzétette:  
http://www.hri.org/news/cyprus/tcpr/2002/02-10-03.tcpr.html#04. 

Letöltés ideje: 2017.01.27 

A görög ciprióta oldal véleményeit is először az európai uniós csatlakozás időszakában 

kezdték széleskörűen felmérni. Egy 2000-ben lefolytatott, 809 fős mintát alkalmazó kutatás 

szerint a megkérdezettek 54%-a vetette el bikommunális, bizonális föderáció tervét; 75%-

uk nem fogadott volna el olyan megoldási alternatívát, ami nem garantálja a menekültek 

otthonukba történő visszatérését; föderációs rendezés esetén pedig 80%-uk zárta ki, hogy a 

létrehozandó török kantonban éljen. Talán ezeknél is aggasztóbbak voltak az 

interkommunális személyközi kapcsolatokra irányuló kérdések eredményei. A 

megkérdezett görög ciprióták közel 30%-a zárta ki, hogy török cipriótákkal dolgozzon egy 

munkahelyen; 75%-uk pedig helytelenítette volna, ha valamely családtagja a másik 

népcsoportból származóval házasodik (Christou, 2000).  

Az ehhez hasonló negatív eredmények után az európai uniós csatlakozás előtt még 

újraegyesítésben – és az Annan-terv sikerében – bízó nemzetközi szereplők a békeépítési 

tevékenységek fokozott támogatása mellett döntöttek. Az 1996-os halálos áldozatokkal járó 

összecsapások, valamint a ciprusi rakétaválság rendeződését követően a UNDP elindította 

a korábban már említett Bikommunális Fejlesztési Programját (BDP), amely 2005-ig 300 

szervezetet és 220 békeépítési projektet támogatott (Ladini, 2009: 51). Ezeknek legalább 

70%-a szándékosan „face-to-face” együttműködéseket finaszírozott (Jarraud, Louise, & 

Filippou, 2013: 50). A megnövekvő pénzügyi források segítségével a békeépítő 

tevékenységek végre kiléptek a fővárosból is: 2000-ben a demarkációs vonalba ékelődött 

Pylában rendeztek ciprióta kezdeményezésű együttműködéseket, 2003-ban a Famagusta 

melletti Varosha újjáélesztésére indult – sikertelen – kezdeményezés (Uo.). Ebben az 
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időszakban a békeépítő tevékenységek különösen nagy hangsúlyt fektettek az ekkor még 

szeparatistának bélyegzett török ciprióták meggyőzésére. Ezek a kezdeményezések 

összekapcsolódtak a tárgyalásokat konstansan zátonyra futtató Denktaş elleni török ciprióta 

tiltakozásokkal, 2002-ben például 91 NGO és az ellenzéki pártok koalíciója szervezett 60-

80 ezer embert megmozgató tömegtüntetést (Hadjipavlou & Kanol, 2008: 15). A békeépítés 

és az „egyesítés-pártiság” ebben az időszakban északon egyértelműen politikai színezetet 

kapott, ez pedig hozzájárult az Annan-terv alatti török ciprióta igenek eléréséhez, valamint 

a szeparatista többségi vélemény átalakításához. A békeépítési törekvéseket nagyban 

megkönnyítette a 2003-as határnyitás és az európai uniós csatlakozás miatt befolyó 

financiális segítség99 (Jarraud, Louise, & Filippou, 2013: 50). Hadjipavlou és Kanol 

számításai szerint ebben az időszakban kb. 100000 ember vett részt valamiféle 

békeépítéshez köthető rendezvényen, amely szám nagyvonalakban lefedi az Annan-tervről 

szóló népszavazáson leadott igenek arányát (Hadjipavlou & Kanol, 2008: 25).   

Az Annan-terv bukása megmutatta, hogy az intenzív beavatkozások ellenére – és a 

török ciprióták meggyőzésének dacára – a békeépítési tevékenységek délen kevés sikert 

értek el. Ez valószínűleg a görög ciprióták eltérő helyzetéből, politikai beállítottságából, 

gazdasági helyzetéből, valamint a biztos EU tagságukból adódott. A békeépítési aktivitások 

megnövekedett számarányuk ellenére viszonylag kevés létszámú, főleg értelmiségi 

körökbe jutottak el, ráadásul a részvételi adatokat nagyban árnyalta, hogy a workshopokra 

és békéltetési rendezvényekre szinte mindig ugyanaz a szűk kör járt el (Ladini, 2009: 52). 

Szintén problémát okozott – és ez a nemzetközi gyakorlatban is jellemző volt ebben az 

időszakban –, hogy a békeépítési tevékenységek koordinálásába kevés energiát fektettek, 

ezért az érintett kört nem sikerült szélesíteni csak a már meggyőzötteket „tovább 

győzködni” (Uo. 53-54). Az eredményeken szintén jelentősen rontott, hogy a médiát nem 

sikerült bevonni a békeépítési gyakorlatba, azaz nem sikerült olyan nagy 

olvasottsággal/hallgatottsággal/nézettséggel rendelkező hírszolgáltatókat megnyerni, 

amelyek békepárti, de legalábbis objektív kommentárokat sugároznak (Christophorou, 

Sahin, & Pavlou, 2010: 13-46). Ehhez hasonlóan problémát jelentett, hogy a görög ciprióta 

politikai elitet sem sikerült meggyőzni, míg északon a kezdeményezések kitudták használni 

az átalakuló politikai folyamatokat, addig délen erős „ellenszélben” dolgoztak. 

Az Annan-terv után általános bizalom- és érdeklődésvesztés volt tapasztalható. A 

békeépítéssel foglalkozó helyi kezdeményezések úgy érezték, hogy a befektetett munka 

                                                           
99 A program hét éve alatt csak a BDP 67 millió dollárt költött el Cipruson (Hadjipavlou & Bulent, 2008: 21). 
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elveszett, a török ciprióták a másik oldalt vádolták a kudarcért, általánosak voltak a külföldi 

intervenciót elítélő és támadó vélemények (Hadjipavlou & Kanol, 2008: 25). A kezdeti 

sokk 2005-re múlt el, amikor UNDP ACT békeépítésre szánt forrásainak segítségével 

elkezdték újjáépíteni a békéltetéssel foglalkozó civil kezdeményezéseket. Ezek a 

szervezetek általánosságban oktatási, válságkezelési, bizalomerősítési, kooperációt 

elősegítő tevékenységeket végeztek, a tudományos kutatásoktól kezdve az ifjúsági 

táborokon át a koncertekig sok féle rendezvényeket szerveztek. Ugyanebben az időszakban 

– az EU financiális támogatásával és a UNDP koordinálásával – ismét hangsúlyossá vált a 

strukturális békeépítés. A török ciprióták békülékeny hozzáállásának fenntartása érdekében 

az EU 2006-ig 258,8 millió eurót invesztált az északi rész fejlesztésébe, amelyből – ahogy 

a történelmi pontban láttuk – az infrastruktúrafejlesztés és gazdaságélénkítés mellett a 

megbékélés elősegítésére, bizalomépítést támogató intézkedésekre és a civil társadalom 

támogatására is jutott (Európai Számvevőszék, 2012: 7). Szintén a strukturális békeépítés 

irányába mutatott a „Green Line Regulation” elfogadása, amely az etnikumközi gazdasági 

kötelékek kialakítása révén egy korábban nem létező, de elengedhetetlen kooperációt is 

létrehozott (Louise & Morgan, 2013: 18-19). Az EU mellett más donorok is aktivizálták 

magukat, a USAID 2005-2013 között összesen 60 millió dollárral segítette a ciprusi 

békeépítést. Ehhez hasonló hozzájárulások segítségével a UNDP ACT 2009-ig 350 civil 

szervezetet támogatott, amelyek 600 különféle rendezvényén és 120 projektjén kb. 70000 

ember vett részt (Jarraud, Louise, & Filippou, 2013: 50). A direkt beavatkozások mellett 

fontos változást kezdett eredményezni, hogy a demarkációs vonal átjárhatósága révén a 

közvetlen és közvetett etnikumközi érintkezések megszaporodtak (Kanol & Kanol, 2013: 

42), jellemzővé vált északon bevásárolni vagy délen munkát vállalni.  

A békeépítő tevékenységek okozta hatások mérését és a tanulságok levonását a 2000-

es évektől extenzív tudományos kutatómunka is segíteni kezdte. A konfliktus- és 

békekutatásban úttörő szerepet játszó PRIO saját ciprusi kirendeltséget nyitott, a UNDP 

segítségével és ciprióta akadémikusok részvételével pedig társadalomtudományi műhelyek 

alakultak. 2008-ban elkészült az első nagyszabású, konfliktusra vonatkozó 

közvéleménykutatás is. Az Erol Kaymak, Alexandros Lordos és Nathalie Tocci által 

készített „Building Confidence In Peace, Public Opinion and the Cyprus Peace Process” 

c. átfogó felmérés jelentőségét nemcsak annak mélysége adja (1000 görög és 1000 török 

cipriótát kérdeztek), hanem az is, hogy a kérdéseket a Cyprus 2015 elnevezésű 

kutatócsoport 2011-ben megismételte, a változások tehát jól mérhetőek. Az eredmények 

összegzésekor először is érdemes arra rámutatni, hogy a görög és török ciprióta társadalom 
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alapvetően már 2008-ban sem tekintett ellenségként a másik népcsoport tagjaira. Kaymak, 

Lordos és Tocci felmérései szerint a többség (Görög Ciprióták [továbbiakban GC] 85%, 

Török Ciprióták [továbbiakban TC] 50%) elismerte, hogy saját népcsoportja is követett el 

hibákat a múltban; mindkét etnikum belátta (GC 81%, TC 69%), hogy a rendezésnek 

kompromisszumos megoldást kell elfogadnia; a konfliktus fegyveres és erőszakos 

rendezését pedig már ekkor is csaknem egyöntetűen (89% GC, 92% TC) elvetették 

(Kaymak, Lordos, & Tocci, 2008: 10). Felmérésükből az is kiderül, hogy egyik közösség 

sem volt elégedett a status quo-val, ugyanakkor a többségük nem volt biztos benne, hogy 

az etnikai diverzitás erősítené a nemzeti egységet (Uo., 10; 23). Utóbbiaknál jóval 

beszédesebbek a bizalomra vonatkozó kérdések. A görög ciprióták többsége (61%) állítása 

szerint általánosságban véve bízott a török cipriótákban, politikai vezetőikben (83%) és 

pártjaikban (87%) azonban nem, legnagyobb ellenérzéssel ugyanakkor a török kormány 

(97%) és a török hadsereg (99%) ellen viseltetett. Ellentétben az előzőekkel a török 

ciprióták többsége (72%) nem bízott a görög cipriótákban, az arány pedig fokozatosan 

romlott, ha a politikusokról, vagy a déli oldal politikai pártjairól kérdezték őket (Uo.). 

Utóbbit kissé megcáfolva, mindkét népcsoportban a többséget nem zavarta volna, ha a 

másik etnikumból költözött volna valaki a szomszédjába (GC 55%, TC 45%); szintén a 

többség (GC 55%, TC 48%) pedig úgy érezte, hogy a két népcsoport között sok a (történeti, 

kulturális, nyelvi stb.) hasonlóság (Uo., 10). 

13. táblázat: Megbékélésre vonatkozó attitűdváltozások 2008-2011 között 

Kérdés 2008 
GC* 

2008 
TC* 

2011 
GC* 

2011 TC* Változás 
GC 

Változás 
TC 

Mindkét népcsoport követett el 
hibákat? 

85% 
igen 

50% 
igen 

87% 
igen 

53% igen +2% +3% 

A rendezésnek 
kompromisszumos megoldást 
kell elfogadni? 

81% 
igen 

69% 
igen 

75% 
igen 

55% igen -6% -14% 

A konfliktust fegyveres 
eszközökkel kell rendezni? 

89% 
elveti 

92% 
elveti 

94% 
elveti 

75% elveti +5% -17% 

Nem zavarna, ha a másik 
etnikumból származó 
szomszédom lenne. 

55% 
nem  

45% 
nem 
(37% 
igen) 

53% 
nem 

34% nem – 
kisebbségbe 

került 
(38% igen) 

-2% -11% 
nem 
(+1% 
igen) 

A két népcsoport között sok a 
hasonlóság. 

55% 
igen 

48% 
igen 
(33% 
nem) 

50% 
igen 

22% igen – 
kisebbségbe 

került 
(50% nem) 

 

-5% -26% 
igen 

(+17% 
nem) 

* A táblázatban a válaszadási lehetőségek közül (egyetértek, nem tudom, nem értek egyet) csak a legtöbb 

szavazatot kapó válasz eredménye kerül feltüntetésre, kivéve azokban az esetekben, ahol a válasz a két évben 

teljesen más eredményt hozott. Forrás: Kaymak, Lordos, & Tocci, 2008: 10; Beyatlı, Papadopoulou, & Kaymak, 

2011: 67-68. 
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A Cyprus 2015 kutatócsoport 2011-es felmérése számos kérdést szó szerint átvett a 

Kaymak, Lordos, Tocci kérdőívéből, elsősorban azzal a céllal, hogy a válaszolási attitűd 

változásai mérhetővé váljanak. Az eredmények elemzése során kitűnik, hogy 2008-2011 

között általánosságban véve negatív irányú változás állt be, tehát az időszak alatt a két 

népcsoport közötti bizalmatlanság nem csökkent, hanem nőtt. Bár az általánosabb, múltra 

vonatkozó kérdésekre reflektáló témáknál előfordult enyhe javulás, a jövőbe vetett hit 

azonban erodálódott, s elsősorban a török cipriótáknál számos esetben a kérdésre adható 

(újraegyesítés szempontjából) pozitív válasz került kisebbségbe (Beyatlı, Papadopoulou, & 

Kaymak, 2011: 67-68).  

A relatív visszaesést több tényező magyarázhatja. Egyrészt a történelmi részben 

kiemelésre került, hogy ebben az időszakban – tehát a 2000-es évek első évtizedének 

végétől – számos politikai és gazdasági tényező100 kezdte hátráltatni a béketeremtési 

folyamatot. Ahogy Ladini kiemeli: a békeépítés hatékonysága „kéz a kézben jár” a 

béketeremtési tevékenység intenzitásával, nyilvánvaló ugyanis, hogy a béketárgyalások 

sikerességét és/vagy az újraegyesítés lehetőségét látva nagyobb a békeépítési 

tevékenységben való részvételi hajlandóság (Ladini, 2009: 52). Mivel délen belpolitikai és 

gazdasági problémák hátráltatták a tárgyalásokat, északon pedig a keményvonalas Derviş 

Eroğlu került az „elnöki” pozícióba, ezért az akkori szituációt értékelő állampolgárok közös 

jövőbe vetett hite – empirikusan is mérhetően – erodálódott. A politikai és gazdasági 

hátráltató tényezők mellett fontos rámutatni egy, az elméleti részekben többször említett 

(pl. 6.4.4. pont) jellemzőre is: az ENSZ békéltetési hozzáállása a 2000-es évek első 

évtizedének közepétől lassan átalakult és a felülről és kívülről érkező intervenciós 

megközelítést felváltotta a nemzeti részvétel erősítésére vonatkozó elképzelés (Paffenholz, 

2013:5). A váltás Cipruson is átalakulásokat eredményezett, hiszen a béketeremtési 

folyamatban az Annan-terv kudarca után az ENSZ kizárólag mediátori és koordinációs 

feladatokat kívánt betölteni, míg a békeépítési tevékenységek esetében a kezdeményezési 

profilt inkább a financiális forrásokat biztosító megközelítés váltotta fel. Szintén 

jellemzővé vált, hogy a békeépítés megpróbált az értelmiségi körökből kitörni és 

megkísérelte bevonni a vidéki lakosságot is a békefolyamatba. Ennek kiváló példája az 

ENGAGE II elnevezésű projekt volt, ami kifejezetten a helyi vezetők, a civil 

kezdeményezések, a mezőgazdasági tevékenységet végzők, valamint a rurális közösségek 

bevonását és interkommunális együttműködéseit bátorította (Kanol & Kanol, 2013: 42). 

                                                           
100 2011-ben a lőszerrobbanás robbanás okozta problémák, majd az offshore földgáz felfedezése, ezt követően 

a déli gazdasági válság. 
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Ezzel párhuzamosan a civil kezdeményezések beavatkozásához szükséges strukturális 

háttér is megteremtődött, az EU és az ENSZ ösztönzésére ugyanis a 2010-es évektől 

átalakult az NGO-k működését szabályozó törvényi háttér (Jarraud, Louise, & Filippou, 

2013: 53-54). Szintén fontos változást eredményezett, hogy az északon 2005-re befejeződő 

oktatáspolitikai reform lassan elkezdte éreztetni hatását, s az abban alkalmazott 

történelemfelfogás megjelent a közbeszédben és egyes sajtóorgánumok szóhasználatában 

is. A változás eredményeként az alsó és a középfokú oktatásban jóval objektívabb kép 

kezdett kialakulni Ciprus történelméről. A sűrűn használt terminológiák közül kikerült az 

„anyaország”, helyettük a sziget népeinek közös múltját hangsúlyozó a „mi szigetünk”, a 

„mi országunk” kifejezések váltak hangsúlyossá. A népcsoporti megnevezés 

általánosságban már cipriótáknak nevezte a szigeten élő görög és török népességet, 

kiemelte a két nép hasonlóságait, a békés egymás mellett élés időszakát pedig heroizálta 

(Papadakis, 2008: 12-25).  

Ebben az időszakban a ciprióta identitás felerősítésére vonatkozó törekvések a 

demarkációs vonal mindkét oldalán a békeépítési tevékenység részévé váltak. A ciprusi 

konfliktus kialakulásában katalizátori szerepet betöltő „görögösítési” és „törökösítési” 

tendencia, valamint a kettős identitás kialakítása helyett a két népcsoport közötti 

összetartozástudat kialakítása fontos békeépítési módszerré vált. A módszer – kihasználva, 

hogy az anyaországok és ciprióták közötti ellentéteket101 – mesterségesen próbálta/próbálja 

                                                           
101 A ciprusi és görögországi görögséget máig tartóan kölcsönös felsőbbrendűségi tudat jellemzi. A 

görögországi görögök nyelvük, tradicionalizmusuk, a kozmopolita múlt, valamint a brit gyarmati örökségből 

adódó kultúrájuk miatt lenézik a görög cipriótákat, s azzal vádolják őket, hogy csak akkor „igazi” görögök, 

ha valami miatt szükségük van Görögország támogatására. A másik oldalon a görög ciprióták saját nyelvüket 

felsőbbrendűnek tekintik a Görögországban beszélt újgöröggel szemben, azt állítva, hogy a ciprusi görög 

dialektus etimológiailag közelebb áll az ókorban beszélt „tiszta” görög nyelvhez. „Tisztább” görögségük 

bizonyítékaként tekintenek erősebb tradicionalizmusukra, büszkék jól működő, brit alapokon nyugvó 

közigazgatásukra, nyugati szokásaikra és angoltudásukra, a görögországi görögöket pedig lenézik korrupt és 

rendezetlen állami viszonyaik, fejletlen infrastruktúrájuk, korántsem hatékony oktatási rendszerük és balkáni 

szokásaik miatt. A törökországi törökök és a török ciprióták kapcsolatát szintén beárnyékolják bizonyos 

előítéletek. A görögöknél is említett kulturális különbségek mellett – és azoknál jóval nagyobb súllyal – a 

törökök esetében problémát jelent Ankara állandó ciprusi politikai, gazdasági és kulturális jelenléte. A 

nemzetközi elszigeteltség miatt gyakorlatilag Törökország tartja lélegeztető gépen a csak általa elismert 

„ÉCTK” gazdaságát, amely természetesen számos politikai következménnyel jár. Ankara beleszólása 

bizonyos belpolitikai döntésekbe egyértelműnek tekinthető, a törökországi törökök megítélését azonban talán 

még ennél is jobban befolyásolja az Észak-Cipruson állomásozó mintegy 40000 török katona és az 1974 után 

betelepített 88000-162000 anatóliai telepes jelenléte. Ez nyilvánvaló politikai következményei mellett (a 

bevándorlók egyértelműen az Ankara által támogatott konzervatív-nacionalista UBP-t támogatják), egyéb 

problémákat is szül. Az aluliskolázott telepesek a török ciprióták számára elfogadhatatlanul alacsony áron is 

munkát vállalnak, kiszorítva ezzel az amúgy is súlyos munkanélküliséggel küzdő helyieket számos gazdasági 

területről. Utóbbi jelenség a török ciprióták nagyarányú kivándorlásához vezetett. Szintén problémát jelent, 

hogy a török ciprióták az atatürki elvekhez sokkal inkább ragaszkodva jóval szekularizáltabbak 

Törökországból beköltözött társaiknál, azokat ’fekete szakállú’ (karasakal), barbár, vallási fanatikusoknak 

bélyegzik, akik viszont hitetlenséggel vádolják a helyieket. Az ellentéteket csak erősítették a török ciprióta 

’kormányok’, akik Ankarával a hátuk mögött sok szempontból pozitívan diszkriminálták az török telepeseket. 
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generálni és propagálni a „cipriotizmus” ideológiáját, amelynek eredményeként egyes 

kevésbé konzervatív körökben már elterjedőben van az Athén és Ankara hatását 

szándékosan csökkenteni szándékozó „görögül/törökül beszélő ciprióta” önmeghatározás 

(Hamit, 2009). 

Az imént felsorolt változások eredményeinek mérésére sajnálatos módon már nem 

alkalmazták Kaymak, Lordos, Tocci kérdéssorát. A Cyprus 2015 ugyanakkor – immáron 

Center for Sustainable Peace and Democratic Development (SeeD) néven – 2014-ben új 

kutatásba kezdett, amelynek az volt a célja, hogy kérdőíveken és interjúkon, illetve média 

és beszédelemzéseken alapuló felmérések eredményeinek segítségével, kvantitatív 

módszerrel határozzák meg a megbékélés paramétereit (Reconciliation Index). Az 

innovatív eljárás során – a sziget összes adminisztratív kerületét lefedve – 500 görög és 500 

török ciprióta véleményét speciális, a másik népcsoportra vonatkozó kérdéssor segítségével 

mérték fel, a válaszokat pedig negatív sztereotípia102, társadalmi távolság103, csoportközi 

szorongás104, társadalmi fenyegetettség105, valamint aktív diszkrimináció106 témakörökben 

szelektálták és számszerűsítették. Az 5 témakör átlaga alapján a kutatók meghatározták az 

adott személy „megbékélési indexét”, amelyet összesítettek és népcsoportonként 

csoportosítottak.107 Az eljárás során a legmagasabb megbékélési indexet elértek pontszáma 

10, a legkevesebbet elérteké 0 volt. A mérések összesítése során – 10-es skálán, ahol 0 a 

legrosszabb, 10 a legjobb – a görög cipriótáknál 2013-ban 6-ot, 2014-ben 6,2-t, 2015-ben 

pedig 6,8-at mértek, míg a török cipriótáknál ez az arány 2013-ban 6,9, 2014-ben 6,2, 2015-

ben azonban már csak 4,9 volt (SeeD, 2015). 

                                                           
A helyzetet jól példázzák Rauf Denktash egykori török ciprióta elnök szavai, aki szerint nincs különbség egy 

török ciprióta emigrálása és egy anatóliai török betelepítése között, hiszen ”egy török elmegy, s egy másik jön 

helyette” (Papadakis, 2005: 14-15; 108; 114; Hatay, 2007: 39-41; Kyriakou & Kaya, 2011: 17).  
102 A másik népcsoportról alkotott negatív sztereotípiák, mint például lusta, tanulatlan stb. 
103 A másik népcsoportra vonatkozó távolságtartás mértéke. 
104 A másik népcsoport tagjaival való találkozás kapcsán tanúsított nyugtalanság, szorongás stb. 
105 A megkérdezett népcsoportját milyen mértékben fenyegeti a másik etnikum. 
106 A másik népcsoportra vonatkozó aktív diszkrimináció.  
107 Az eljárásról bővebb információ: http://www.scoreforpeace.org/; http://www.seedsofpeace.eu. (Letöltés 

ideje: 2017. január 27.) 
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30. ábra: Görög és török ciprióták megbékélési indexe, 2015 

Forrás: SeeD, 2015 

Bár az eredmények összegzésére később még részletesen kitérek, az idáig ismertetett 

véleményekből, kérdőíves felmérésekből és a SeeD által mért adatokból azonban már 

ehelyütt is fontos következtetéseket vonhatunk le. Egyrészt jól látható, hogy az 1990-es 

években mért adatokhoz – és az 1970-es évekbeli mélyponthoz – képest a két népcsoport 

egymásról alkotott véleménye jelentősen javult, a békeépítés tehát a negatív csúcsponthoz 

viszonyítva csökkentette a másikkal szembeni előítéleteket. Az is megfigyelhető azonban, 

hogy – valószínűleg a konfliktus rendezetlensége miatt – a kialakult vélemények nem 

stabilak, az adott szituáció és a népcsoportra jellemző befolyásoló tényezők függvényében 

változhatnak. Különösen a török ciprióták fluktuáló véleményei érdekesek, esetükben az 

1997-es negatív állapothoz képest 2004-re pozitív, 2011-re negatív, 2013-ra pozitív, 2015-

re azonban ismét negatív irányú változás állt be. A mérések alapján tehát másikról alkotott 

véleményük folyamatosan formálódott, az adott (politikai, gazdasági stb.) szituációnak 

megfelelően javult vagy romlott. A görög ciprióták esetében ilyen típusú hullámzás 

kevésbé jellemző, a másik népcsoportról kialakított képük alapvetően folyamatosan javuló 

tendenciát mutat, bár a SeeD által kialakított skálán még így is messze van a maximumtól. 

Esetükben fontos előrelépés azonban, hogy a megbékélési index a 10-hez közelebb áll, mint 

az 0-hoz. A békeépítés elért eredményeinek fenntarthatósága szempontjából ugyanakkor 

fontos tanulság, hogy a török ciprióták másik népcsoportról kialakított véleménye 2015-re 

romlott, és az előző évek során folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott.  

A szekunder irodalom véleményeinek ismertetése, valamint a kvalitatív és kvantitatív 

eredmények felvázolása után tehát megállapítható, hogy a ciprusi békeépítés eredményei 

az 1990-es évek végétől folyamatosan javuló tendenciát mutattak, s a 2000-es évek elejére 

elérték a részben sikeres kategóriát. Fontos változásnak tekinthető ugyanakkor, hogy a 
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SeeD 2015-ben a török ciprióták esetében 10-ből (100%) 4,9-es (49%) megbékélési indexel 

zárt, ami pontosan 1%-kal alatta marad a disszertáció által meghatározott 50%-os részleges 

sikerességi küszöbértéknek.  

10.2. A primer adatgyűjtés eredményei 

A ciprusi béke-, nemzet- és bizalomépítés eredményeit mérő kérdőív 2014 ősze és 2015 

nyara között 50 görög és 50 török ciprióta válaszoló véleményét gyűjtötte össze, a 

megkérdezettek száma alapján tehát nem tekinthető reprezentatívnak. A kérdőív az imént 

említett három témában, összesen 45 kérdést tett fel, ezzel próbálva mérni, hogy a görög és 

török ciprióta válaszolók milyen véleménykülönbséggel rendelkeznek az egyes 

témakörökben. Az eredmények összegzése előtt szükséges néhány módszertani alapvetést 

kifejteni a kérdőívvel kapcsolatban. A felmérés célja az volt, hogy egy komplex kérdéssor 

segítségével feltárja, hogy a válaszolók többsége mit gondol a békeépítésről, milyen a 

hozzáállása a másik népcsoporthoz, valamint a jövendőbeli államhoz. A kérdőív online 

formában, az esurv.org elnevezésű nonprofit kérdőívkészítő és elemzőhonlap segítségével 

készült el, a kérdéseket a PRIO nicosiai munkatársai ellenőrizték és egyes esetekben 

javították. Az angol nyelvű kérdéssor összesen 200 válaszoló (100 görög ciprióta és 100 

török ciprióta) összegyűjtését tervezte, random mintát alkalmazva és online terjesztve, 

közösségi hálón található ciprusi csoportokban (összesen 12-ben) megosztva a kérdőívre 

navigáló linket. A csoportok többsége több ezer főt számláló online közösség, a legkisebb 

csoport 300 fős a legnagyobb 12000 fős tagsággal rendelkező oldal volt. A csoportok 

többsége politikai hangvételű szerveződés volt, vagy jól érzékelhetően nacionalista (pl. 

Cyprus Freedom), vagy pedig (pl. United Cyprus) egyesítéspárti, görög és török ciprióta 

egyaránt. A kérdőív linkjét több hónapon keresztül108, összesen 8 alkalommal osztottam 

meg a csoportokban. Az esurv beállítható lehetőségei szerint a kérdéssort csak egyszer 

lehetett kitölteni (IP címes korlátozással), a válaszok pedig csak akkor kerültek be az 

adatbázisba, ha az adott válaszadó az összes kérdést kitöltötte. Fontos leszögezni, hogy 

külön kérdéssor készült a görög és török cipriótáknak, amelyek külön linken voltak 

elérhetők, azonban lényegében csak a népcsoporti megnevezésben volt különbség a kettő 

között.  

Fentieket azért tartom fontosnak ilyen részletességgel hangsúlyozni, mert a 

nagylétszámú csoportokban történő megosztás ellenére a válaszolási hajlandóság rendkívül 

                                                           
108 Bár ez a hosszú időintervallum módszertanilag megkérdőjelezhető, azonban a válaszadási hajlandóság 

limitáltsága miatt a szükséges volt időben kitolni a kutatás kereteit.   
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alacsonynak bizonyult. A PRIO munkatársai a kérdőíves felmérés elindításakor előre 

figyelmeztettek, hogy a 200 válaszoló rendkívül ambiciózus elvárás, a link első 

megosztásai után rögtön nyilvánvalóvá is vált, hogy korábbi tapasztalataik ebben az esetben 

is helytállónak bizonyulnak. Emiatt a fenti elvárást 100-ra csökkentettem (50 görög 

ciprióta, 50 török ciprióta) mivel félő volt, hogy az első és utolsó válaszadás között eltelt 

idő túl hosszúra nyúlik. A válaszolási hajlandóságra és az azzal kapcsolatos 

kutatásmódszertani problémákra később még visszatérek, fontos azonban már ehelyütt is 

leszögezni, hogy Cipruson a kérdőívemhez hasonló kutatásokat szinte kizárólag azok töltik 

ki, akik valamilyen formában támogatják a két népcsoport közötti dialógust. Ez jól 

megfigyelhető volt a kérdőív megosztásai után: a nacionalista csoportokban minimális volt 

a válaszolási arány, míg az újraegyesítést támogató csoportokból gyorsabban és nagyobb 

létszámban válaszoltak. Ez az általánosan jellemző tendencia a ciprusi konfliktus 

sajátosságaiból következik, hiszen pl. a görög nacionalista retorika – főleg Facebook 

csoportok esetében – az újraegyesítést elveti, az okkupációt illegálisnak tartja, a török 

ciprióták jogait pedig nem hajlandó elismerni. Ez a hozzáállás tükröződött a kérdéssor 

posztolásakor is: a nacionalista csoportok egyszerűen nem tudtak mit kezdeni egy magyar 

PhD hallgató által készített ciprusi békeépítésre vonatkozó kérdőívvel, sőt a kommentekben 

a posztolót jobb esetben kívülállónak rosszabb esetben török kémnek minősítették.  

Fenti sajátosságok természetesen komolyan befolyásolták a kérdőívet kitöltők 

összetételét, egyúttal a kapott eredményeket is. Jellemző például a kérdőívet kitöltők iskolai 

végzettsége, amelyben rendkívül magas a PhD-t végzettek aránya (GC: 14%; TC: 26%), 

ugyanakkor szinte minimális a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők (GC: 4%; TC: 5%) 

száma (Függelék, 3. diagram). Utóbbit nem feltétlenül magyarázza az egyetemi diplomával 

rendelkezők Cipruson EU-s viszonylatban is rendkívül magas aránya, sokkal inkább a 

végzettséggel összefüggő politikai beállítottságot, valamint az ebből következő válaszolási 

hajlandóságot és attitűdöt tükrözi. Ehelyütt azonban nem az eredmények ismertetésére, 

inkább azok elemzésére törekszem. Az eredmények a dolgozat függelék részében 

mellékelve megtalálhatók, a következőkben az egyes kérdésekre azok jelölési számával 

reflektálok. 

A kérdőív elemzésére természetesen a disszertáció célkitűzéseivel összhangban került 

sor. A ciprusi békeépítés eredményeinek feltárása érdekében annak hatásait tágabb 

kontextusban kívánom értelmezni, tehát azt feltételezem, hogy a békeépítés olyan 

multidimenzionális intézkedések és feladatok együttese, amely célja, hogy a konfliktussal 

terhelt ország sajátos igényeihez és prioritásaihoz igazodva helyreállítsa vagy kiépítse az 
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adott terület politikai, gazdasági, igazságszolgáltatási és civil intézményeit; ezek 

megteremtéséhez, valamint hatékony és hosszú távú működésükhez mind az elitek, mind 

pedig a társadalom széles rétegeinek körében megfelelő egyéni és csoportpszichológiai 

alapot teremtsen (Kacziba, 2015: 130). Ez az angolszász szakirodalom véleményeit 

összegző megfogalmazás Ciprus esetében azt jeleni, hogy sikeres békeépítés esetén 

kialakult a két fél közötti bizalom, amely lehetővé teszi, hogy az állam (újra)egyesüljön és 

hosszútávon működőképes maradjon. A válaszok elemzését fenti alapkritériumok önálló 

vizsgálata érdekében három elemzési egységre bontottam: 

A. A ciprusi békeépítés sikerességére vonatkozó vélemények és eredmények. 

B. A két népcsoport közötti bizalomra vonatkozó eredmények. 

C. A leendő újraegyesítésre és annak fenntarthatóságára vonatkozó eredmények.  

A három pont önállóan és együttesen is reflektál majd arra, hogy a kérdőívet kitöltők 

válaszai alapján a békeépítés fentebb felvázolt célkitűzései megvalósíthatók-e vagy sem. 

Fontos kiemelni, hogy az alább kifejtettek nem a ciprusi valós helyzetre vagy a többségre 

vonatkoznak, hanem kizárólag a 100 válaszoló eredményeire. 

A. Ciprusi békeépítés sikerességére vonatkozó vélemények és eredmények 

A szigeten zajló békeépítés sikerességének értékékelését a kérdőív közvetlenül és 

közvetetten is megkísérelte felmérni. A közvetlen felmérés (Függelék: [továbbiakban F:] 

6. pont) eredménye vegyes képet mutat, s legfontosabb tanulsága, hogy míg a görög ciprióta 

többség részben sikeresnek ítélte meg a békeépítés eredményeit (42%), addig a török 

ciprióták többsége (36%) szerint a tevékenység inkább sikertelen, mint sikeres. Ezt 

kiegészítik a békeépítési folyamat hiányosságaira reflektáló kérdések (F: 8, 10, 11, 12, 13), 

amelyekből kitűnik, hogy mindkét népcsoport többsége úgy gondolja, hogy annak 

hatékonyságán van még mit javítani. Míg a közvetlen megközelítés a válaszolók konkrét 

véleményét mérte, addig a közvetett módszer a kitöltők választási attitűdjei révén kívánta 

megállapítani a békeépítés sikerességére vonatkozó eredményeket. Az ennek kapcsán 

releváns kérdések (F: 6, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 

36, 37, 39, 40) esetében azt feltételezhetjük, hogy a legpozitívabb válasz esetén teljesültek 

a békeépítés fenti definícióban összefoglalt célkitűzései, míg a legnegatívabb válasz esetén 

biztosan nem. Egy példával illusztrálva: a 22-es kérdés arra kérdez rá, hogy zavarná-e az 

adott válaszolót, ha gyermekének ellenkező népcsoportból származó osztálytársai 

lennének. A kérdőív öt választási lehetőséggel szolgál (erős) nem; részben nem; sem igen, 

sem nem; részben igen; és (erős) igen. Nyilvánvaló, hogy a békeépítés sikerességére az erős 

nem reflektál leginkább, míg a sikertelenségre – tehát a konfliktusból fennmaradó 
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ellentétekre – az erős igen szavazat utal. Őszinte válaszadás esetén feltételezhető, hogy 

például egy erős nemre szavazó állampolgárban eltűntek a múltra jellemző előítéletek és 

válasza alapján úgy tűnik, hogy kialakult benne a jövendőbeli együttéléshez szükséges 

attribútum legalább minimuma. Természetesen nem biztos, hogy az adott pozitív 

attribútum a békeépítés hatására alakult ki, ellenséges hozzáállás esetén azonban biztos, 

hogy a békeépítés – az adott személyre vonatkoztatva – nem érte el a célkitűzéseit. Az 

eredményeket egészében és együtt vizsgálva tehát megállapítható, hogy a többség esetében 

fennáll-e a korábban jellemző ellenséges attribútum, amennyiben nem, úgy a békeépítés 

célkitűzései megvalósultak (vagy annak hatására vagy sem, ez nem megállapítható), 

amennyiben nem, úgy azonban a mintában szereplő többség esetében a békeépítés biztosan 

sikertelen, hiszen feladata pont a többség hozzáállásának transzformálása lenne. 

14. táblázat: A ciprusi békeépítés sikerességére vonatkozó többségi választások 

A válasz értékelési lehetőségei Görög 
ciprióták 

Török 
ciprióták 

Mindkét 
népcsoport 

Békeépítési célkitűzések szempontjából legpozitívabb 
válasz került többségbe. 

14,5109 
(69,04%) 

16,5 
(78,57%) 

31 (73,80%) 

Békeépítési célkitűzések szempontjából részben 
pozitív válasz került többségbe. 

3 (14,28%) 1,5 (7,14%) 4,5 (10,71%) 

Békeépítési célkitűzések szempontjából semleges 
válasz került többségbe. 

- 1 (4,76%) 1 (2,38%) 

Békeépítési célkitűzések részben negatív válasz került 
többségbe. 

- 2 (9,52%) 2 (4,76%) 

Békeépítési célkitűzések szempontjából legnegatívabb 
válasz került többségbe. 

3,5 (16,66%) - 3,5 (8.33%) 

Többségi választások összesen 21 (100%) 21 (100%) 42 (100%) 

A függelék 6, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39 és 40-es 
kérdéseinek eredményei alapján. 

A 14. táblázat azokat a többségi választásokat összegzi, amelyek a békeépítés 

sikerességének mérése szempontjából relevánsnak tekinthetők. A két népcsoport 

válaszainak összevetéséből kitűnik, hogy választásaik során közel azonos arányban 

döntöttek a békeépítés sikerességét alátámasztó legpozitívabb válasz mellett. A görög 

ciprióta többségi válaszok 69,04%-a, míg a török ciprióta többségi válaszok 78,57%-a 

olyan opciót mellett foglalt állást, amely a békeépítés céljai szempontjából és a másik 

népcsoporttal szemben a legpozitívabb válasznak minősült. Az eredmények kapcsán 

rendkívül fontos kiemelni, hogy görög ciprióta oldalon a 3,5 legnegatívabb többségi 

választás nem a török cipriótákkal szembeni választás volt, hanem az anatóliai törökökkel 

(F:16, 17, 19, 25) szembeni mély ellenérzés megnyilvánulása. A válaszadásból tehát 

kitűnik, hogy a betelepült törökökkel szemben a görög ciprióták rendkívül ellenségesek.  

                                                           
109 A 0,5 többségi szavazategyezés jelent, amiből következően az adható 1 megosztásra került. 
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B. A két népcsoport közötti bizalomra vonatkozó eredmények. 

A ciprusi békeépítés egyik legfontosabb célja a két népcsoport ellenséges attitűdjeinek 

megváltoztatása és a negatív sztereotípiák feloldása volt. Ahogy korábban részletesen 

kiemelésre került, a konfliktus évtizedeiben sokszor szerveztek erre vonatkozó 

workshopokat és rendezvényeket (stb.), amelyek során szándékosan face-to-face kontaktot 

kívántak generálni a két népcsoport között. A 2003-as határnyitás után ez jelentősen 

könnyebbé vált, ugyanakkor nem eredményezett átütő változásokat. A UNDP felmérései 

szerint 2013-ban a görög ciprióták 71%-ának, míg a török ciprióták 51%-ának 

semmilyen110 kapcsolata nem volt a másik népcsoport tagjaival (Louise & Morgan, 2013: 

53). Ez az adat természetesen rendkívül negatív egy olyan konfliktus esetében, ahol a 

megoldás két olyan népcsoportot kíván egymással egy állam keretein belül „összezárni”, 

amelyeknek egyébként semmilyen kapcsolata nincs egymással, sőt többségében egymás 

nyelvét sem beszélik. Utóbbiak miatt rendkívül fontos annak megállapítása, hogy a 

kérdőívre válaszolóknak milyen a másik népcsoporttal szembeni megítélése. Az általam 

összeállított kérdéssor ezt a F: 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26-os kérdések többségi 

válaszadásaival kívánja vizsgálni, azt elemezve, hogy az adott válasz esetében a másikkal 

szembeni a legpozitívabb, részben pozitív, semleges, részben negatív vagy legnegatívabb 

válasz került-e többségbe.   

15. táblázat: A két népcsoport közötti bizalomra vonatkozó többségi választások 

A válasz értékelési lehetőségei Görög 
ciprióták 

Török 
ciprióták 

Mindkét 
népcsoport 

A másik népcsoporttal szembeni legpozitívabb válasz 
került többségbe. 

7 (100%) 5 (71,42%) 12 (85,71%) 

A másik népcsoporttal szembeni részben pozitív 
válasz került többségbe. 

- 1 (14,28%) 1 (7,14%) 

A másik népcsoporttal szembeni semleges válasz 
került többségbe. 

- 1 (14,28%) 1 (7,14%) 

A másik népcsoporttal szembeni részben negatív 
válasz került többségbe. 

- - - 

A másik népcsoporttal szembeni legnegatívabb válasz 
került többségbe. 

- - - 

Többségi választások összesen 7 (100%) 7 (100%) 14 (100%) 

A függelék 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26-os kérdéseinek eredményei alapján. 

A 15. táblázat azokat a többségi választásokat összegzi, amelyek a két népcsoport 

közötti bizalom mérése szempontjából relevánsak voltak. A válaszokból kitűnik, hogy 

mindkét oldal többsége a másik népcsoporttal szembeni legpozitívabb lehetőséget 

választotta. Ehelyütt ugyanakkor nem került feltűntetésre a görög ciprióták betelepült 

                                                           
110 A kimutatás megfogalmazása szerint sem személyes, sem szakmai, sem, véletlenszerű. 
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törökkel szembeni bizalmi eredménye (mivel a ciprióták közötti bizalomra kerestük a 

választ). Azokkal kiegészítve az értékek árnyaltabb képet mutatnának, ugyanis a releváns, 

török betelepülőkre vonatkozó 6 kérdés esetében a görög ciprióták csak kettő esetben 

választották a pozitív lehetőséget. 

C. A leendő újraegyesítésre és annak fenntarthatóságára vonatkozó eredmények.  

A harmadik, egészében is mérhető elem a leendő állam működőképessége szempontjából 

releváns attitűdök elemzésére vállalkozik. A vélemények felmérését ebben az esetben 

közvetlenül is elvégezte az F: 32 kérdés, amely ténylegesen rákérdezett, hogy a jövendőbeli 

állam működőképes lesz-e. A vélemények részben pozitívak, tehát a többség úgy gondolta, 

hogy az állam részben működni fog (gyenge igen). A közvetett attitűdök mérését ehelyütt 

is a releváns többségi válaszok összegyűjtésével végzem. Azt próbálom feltárni, hogy az 

ebben az esetben elemezhető kérdések esetén a többség az állam fenntartása és működése 

szempontjából adható legpozitívabb, részben pozitív, semleges, részben negatív vagy 

legnegatívabb opcióra szavazott-e. Egy példával illusztrálva a helyzetet: rendkívül fontos 

kérdés lehet egy esetleges újraegyesítés után, hogy az adott népcsoport többsége elfogadna-

e egy másik népcsoportból származó elnököt az ország vezetői tisztségének betöltésére (F: 

40). Amennyiben (erős) igen, úgy az a leendő állam működése szempontjából a 

legpozitívabb válasz, amennyiben nem, úgy a legnegatívabb. Az eredmények bemutatása 

előtt fontos leszögezni, hogy ehelyütt nem csak a nemzetépítésre vonatkozó kérdéseket 

elemeztem, hanem minden olyan választ, ami az elemzési egység szempontjából releváns 

információval bír. A leendő állam működőképessége szempontjából fontos kérdés tehát 

például az is, hogy milyen a bizalom a két népcsoport között, de az is, hogy rendelkezzenek-

e a népcsoportok vétóhatalommal. Ezek alapján az elemzéshez a függelék alábbi 

kérdéseinek többségi eredményeit elemeztem: 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44.   
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16. táblázat: A leendő állam működőképessége szempontjából releváns többségi 
választások 

A válasz értékelési lehetőségei Görög 
ciprióták 

Török 
ciprióták 

Mindkét 
népcsoport 

Az állam működőképessége szempontjából 
legpozitívabb válasz került többségbe. 

15,5 
(70,45%) 

17,5 
(79,54%) 

33  
(75%) 

Az állam működőképessége szempontjából részben 
pozitív válasz került többségbe. 

2 (9,09%) 2,5 
(11,36%) 

4,5 (10,22%) 

Az állam működőképessége szempontjából semleges 
válasz került többségbe. 

- 1 (4,54%) 1 (2,72%) 

Az állam működőképessége szempontjából részben 
negatív válasz került többségbe. 

- - - 

Az állam működőképessége szempontjából 
legnegatívabb válasz került többségbe. 

4,5 (20,45%) 1 (4,54%) 5,5 (12,5%) 

Többségi választások összesen 22 (100%) 22 (100%) 44 (100%) 

A függelék 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44-es kérdéseinek 
eredményei alapján. 

A 16. táblázat azokat a többségi választásokat összegzi, amelyek a leendő 

újraegyesített állam működőképességére vonatkozó attitűdökre reflektálnak. A két 

népcsoport válaszainak összevetéséből kitűnik, hogy választásaik során közel azonos 

arányban döntöttek azok mellett a válaszok mellett, amelyek az állam működése 

szempontjából a legpozitívabb opciók voltak. A görög ciprióta többségi válaszok 70,45%-

a, míg a török ciprióta többségi válaszok 79,54%-a olyan opciót mellett tette le a voksát, 

amely az újraegyesített Ciprus tényleges működése szempontjából a legpozitívabb 

válasznak minősült. Az eredmények kapcsán fontos kiemelni, hogy a török telepesek elleni 

görög ciprióta bizalmatlanság mellett egyes állami struktúrákra vonatkozó elképzelések is 

markáns véleménykülönbséget eredményeztek. Példának okáért a görög ciprióta 

válaszolók többségi véleménye szerint a török cipriótáknak nincs joguk szövetségi államot 

létrehozni a leendő föderáció keretin belül. Szintén fontos véleménykülönbség, hogy 

mindkét népcsoport vétóhatalmat kíván, de a másiknak ezt a jogot nem biztosítaná. Az 

ehhez hasonló politikai véleménykülönbségek a béketárgyalások alatt is sokszor 

kiütköztek, s részben magyarázzák a béketeremtés sikertelenségét. 

A kérdőív eredményeinek összegzése kapcsán kiemelhető, hogy alapvetően 

mindhárom témában a legpozitívabb válaszok kerültek többségbe. Különösen az 

etnikumközi bizalom mértéke biztató, ebből következően azonban a leendő állam 

működőképességére vonatkozó attitűdök is pozitívak, valamint a kérdőívet kitöltők 

esetében a békeépítés sikeressége is szembetűnő. A három esetben választott a közös 

többségi válaszok mediánja 74,99%, ami azt jelenti, hogy a kérdőív elemzett kérdéseinek 

legpozitívabb válaszai statisztikailag jóval közelebb állnak az adható pozitív maximumhoz, 
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mint a negatív minimumhoz. Ez külön-külön is igaz, azaz mindkét népcsoport mindhárom 

esetben jóval közelebb állt a pozitívabb maximumhoz, mint a minimumhoz. Utóbbiak 

hangsúlyozása azért fontos, mert nyilvánvalóan a fent bemutatott számítás rendkívül sok 

változóval és függetlennel rendelkezik (tehát a valós állapothoz képest nyilvánvalóan nem 

pontos), azonban drasztikus negatív eredmény esetén reflektálna a bizalom hiányára, a 

leendő állam működőképességével kapcsolat problémákra és végső soron a békeépítés 

sikertelenségére. Az általam megkérdezett 100 ciprióta véleménye azonban biztató, s az 

eredmények alapján azt mutatja, hogy a békeépítés legalább részben sikeres. A nem 

reprezentatív – és egyébként felülreprezentált – mintán mért válaszok tehát alátámasztják 

a szekunder irodalom eredményeit, azokkal korrelálnak.  

10.3. Komparatív vizsgálat 

A szekunder irodalom és a primer adatgyűjtés eredményei után érdemes a ciprusi 

békeépítés eredményeit komparatív módszerrel is megvizsgálni. Erre a 7.3.3.-as pontban 

már bemutatott Campbell-táblázatot használom fel, amely a sikeres békeépítés indikátorait 

gyűjtötte össze. A táblázatban látható elemek a kiértékelési folyamat során hasznosnak 

bizonyulhatnak, hiszen az egyes jellemzők megléte vagy hiánya egy vázat építhet fel arról, 

hogy a béke minősége Ciprus esetében milyen attribútumokkal rendelkezik. Ehelyütt a 

táblázat konkrét állításait nem tüntetem fel ismét, azok a 10. táblázatra visszalapozva 

megtekinthetők (121-123. o). Szerepelnek azonban az indikátorok sorszámai, valamint az 

adott állítás minőségi értékelése: 1; 0,5; és 0 között számszerűsítve. Az 1 annak jele, hogy 

az adott indikátor a ciprusi többség esetében kétségtelenül igaznak minősíthető. A 0,5 arra 

utal, hogy az adott indikátor csak részben valósul meg, a 0 pedig értelemszerűen azt jelzi, 

hogy az adott állítás nem igaz. Egy példával illusztrálva az 1:1 azt jelzi, hogy a 10. 

táblázatban szereplő első sorszámú (1) állítás („Az egyéni félelmek eltűnnek, a szabad és 

őszinte megnyilvánulás lehetősége fennáll”) igaz (1).   
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17. táblázat: A békeépítés sikerének indikátorai 

 Személyes 
változás 

Kapcsolati 
változás 

Strukturális változás Kulturális 
változás 

Szociogazdasági 
tényezők 

1:1; 2:1 3:1; 4:1 5: 0,5; 6:1; 7:1; 8:1; 9:1; 
10:1 11:1; 12:0; 13:1; 

14:1; 15: 0,5; 16:0; 17:0,5 

18:1; 19: 0,5; 
20: 0,5; 21:1 

Politikai tényezők 22: 0,5 23:1; 24:0,5, 
25:1; 26:1; 

27:1 

28:1; 29:1; 30: 0,5; 
31:0,5; 32:0; 33:1; 34:1 

35:1; 36:1; 
37:0,5; 38:1; 
39:1; 40: 0,5 

Biztonság 41: 1 42:1; 43:1 44:1; 45:1; 46:0; 47:1; 
48:0,5; 49: 0; 50:1; 51:1 

52:1; 53:1; 
54:1; 55:1; 

56:0,5; 57: 0,5 

Megbékélés és 
igazságszolgáltatás 

58: 0,5; 59: 
0,5; 60: 0,5; 

61:1 

62:1; 63:1 64:1; 65:1; 66:0,5; 67: 
0,5; 68: 0,5 

69:1; 70: 0; 71: 
1; 72: 0,5 

Komponensek forrása: Campbell, 2007, pp. 9-10, 
http://www.susannacampbell.com/wp-content/uploads/2016/02/Campbell-FINAL-CRS-Report-2007.pdf. 

Letöltés ideje: 2016.12.10. 

A táblázatban szereplő indikátorok számának megfelelően az elérhető maximum 

pontszám 72 volt. A ciprusi béke minősége a fent feltüntetett eredmények alapján 55,5 

pontot ért el, ami a maximum 77,08%-a. A kapott összeg természetesen sok indikátor 

esetében az elemző hozzáállásától függ, fontos azonban megjegyezni, hogy többszöri 

pontozás, valamint szigorúbb és kevésbé szigorúbb értékelési szempontrendszert 

alkalmazva is csak néhány százalékos eltérés mutatkozott, a kapott érték pedig mindig 70% 

felett volt. Fenti eredmény tehát alátámasztja a szekunder és primer adatgyűjtés 

eredményeit, azaz a komparatív vizsgálat egyértelműen a részben sikeres kategóriába 

helyezi el a ciprusi békeépítés hatásfokát. Amennyiben az egyes változási kategóriákat 

vizsgáljuk, úgy megállapítható, hogy a leggyengébben a strukturális szerepelt 71,21%-kal 

(a max. 33-ból 23,5 pont); míg legjobban a kapcsolati változás csoportja szerepelt 95,45%-

kal (max. 11-ből 10,5). Utóbbi eredmény reflektál a ciprusi békéltetés sajátos jellegére, 

hiszen a negatív béke hosszú távú fennmaradása és az alapvetően személyközi eszmecserén 

alapuló békeépítés miatt az egyének másikkal szembeni negatív sztereotípiái csökkentek, 

ugyanakkor a politikai rendezés elmaradása miatt olyan strukturális problémák, mint a 

menekültek visszaköltözése vagy a gazdaság integritásának megteremtése továbbra is 

fennállnak.   

10.4. A konfliktuselemzés tanulságai 

A bevezetőben kifejtetett négy lépcsős bizonyítási eljárás utolsó eleme a konfliktuselemzés 

kötött és előre meghatározott eljárások szerint lezajló módszere. Barbero összefoglalásával 

élve a konfliktuselemzés szisztematikus és előre definiált keretrendszer segítségével 

http://www.susannacampbell.com/wp-content/uploads/2016/02/Campbell-FINAL-CRS-Report-2007.pdf
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feltérképezi és feltárja a konfliktus okait; az abban résztvevők sérelmeit, motivációit, 

viselkedésimintáit; valamint ezek alapján felvázolja a konfliktus legfontosabb trendjeit 

(Barbero et al., 2004, 2. fejezet: 2). A ciprusi konfliktus esetében a konfliktuselemzés 

módszere várhatóan árnyalja majd a korábban felvázolt eredményeket, mivel az eljárás nem 

csak a közvetlenül érintettek hozzáállását elemzi, de tulajdonképpen az összes megegyezést 

hátráltató tényezőt összegyűjti. Ahogy az imént említettem a konfliktuselemzés módszere 

nagyvonalakban kötött, az egyes elemzési kérdések azonban változhatnak. Ehelyütt a 

Swisspeace által meghatározott keretrendszert alkalmazom, amely Ramsbotham et al. 

véleménye szerint a legmegfelelőbb eljárás a konfliktusok egyszerű, de szisztematikus 

elemzésére (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011: 281). A 18. táblázatban a konfliktus 

jelenlegi állapotának feltérképezése történik meg, a Swisspeace által előre meghatározott 

kérdések sablonjára a ciprusi konfliktussal kapcsolatos válaszokat gyűjtöttem össze.  

18. táblázat: A Swisspeace konfliktuselemző módszere a ciprusi helyzetre vonatkoztatva 

ÁLTALÁNOS 
KÉRDÉSEK 

CIPRUSRA VONATKOZTATOTT VÁLASZOK 

A konfliktus háttere 
A terület térképe (Függelék, 5. térképvázlat) 

Az érintett ország 
rövid jellemzése 

Az 1960-ban létrehozott Ciprusi Köztársaság megalakulása óta konfliktussal terhelt. 
1963-1996 között erőszakos összecsapások a görög ciprióta többség és a török 
ciprióta kisebbség között, jelenleg negatív béke jellemző, politikai megoldás nélkül. 
Az ország tagja az EU-nak, az északi rész az 1974-es török okkupáció miatt azonban 
csak jogilag. A sziget teljes lakossága 2011-ben 1126664 fő (840407 déli rész, 
286257 északi rész) volt (CYSTAT, 2011; TRNC DEVPLAN 2011). Az egy főre jutó 
(nominális) GDP délen 2015-ben $22822 volt, északon 2014-ben $15109111 (IMF, 
2016). A Freedom House demokráciaértékelése szerint mindkét országrész a 
szabad kategóriába tartozik. 

A konfliktus 
történelmi háttere 

(Az értekezés 8. pontjában részletesen kifejtett.) 

A konfliktus résztvevői és témái 
Kik a közvetlenül 

érintett felek? 
Görög ciprióták (továbbiakban GC) és török ciprióták (továbbiakban TC). 

Lehetséges a felek 
konfliktusban 

betöltött pozíciót 
érdekeit, 

szükségleteit 
szétválasztani? 

Igen.  

 GC 
Jelenlegi pozíciók: bizonális, bikommunális föderáció, erős központi hatalommal, 
minél kisebb TC szövetségi állammal és limitált politikai hatalommal, a török 
hadsereg kivonása, Törökország jövendőbeli beavatkozásának megakadályozása, 
az 1974 után menekülni kényszerülők minél nagyobb számú visszatelepítése, 
egyúttal a betelepített anatóliai törökök visszatoloncolása.  
Jelenlegi érdekek: A jövendőbeli állami struktúrában a török (ciprióta) szerepet 
minimalizálni.  
Szükségletek: politikai értelemben a pozícióknál felsorolt témák mindegyikében 
legalább minimálisan teljesülnie kell a GC elvárásoknak, mivel a közvélemény nem 
támogatna egy olyan megoldási alternatívát, amelyben ezeket kizárólag a TC-ák 

                                                           
111 Érdemes megemlíteni, hogy ugyanez az indikátor Magyarországon 2015-ben $12363 volt. Forrás: 

Világbank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Letöltés ideje: 2017. január 1. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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javára rendezik. Alapvető emberi szükségletként Törökország és annak katonai 
jelenléte jelentkezik, a konfliktus erre vonatkozó garanciák nélkül nem megoldható.  

 TC 
Jelenlegi pozíciók: bizonális, bikommunális föderáció, gyenge központi hatalommal, 
minél nagyobb TC szövetségi állammal és maximalizált politikai hatalommal. A TC 
biztonság, szabadság és politikai jogok, valamint a gazdasági fejlődés és jólét 
garantálása vagy a török hadsereg jelenléte által, vagy más biztosítékkal. Továbbá 
a visszaköltöző GC menekültek számának redukálása, az anatóliai törökök 
helyzetének ciprusi rendezése, a gázvagyonból származó bevételek igazságos 
elosztása.  
Jelenlegi érdekek: A jövendőbeli állami struktúrában a TC szerepet maximalizálni. 
Szükségletek: Politikai értelemben a pozícióknál felsorolt témák mindegyikében 
legalább minimálisan teljesülnie kell a TC elvárásoknak, mivel a közvélemény és 
Törökország nem támogatna egy olyan megoldási alternatívát, amelyben ezeket 
kizárólag a görög ciprióták javára rendezik. Alapvető emberi szükségletként a TC-
áknál hangsúlyosan jelentkezik a biztonság kérdése, az 1963-1974 közötti időszak 
szenvedéseinek megismétlődését garanciák révén kívánják elkerülni.  

Jelenleg mik a 
legfontosabb 
ellentétek? 

Bár a tárgyalópartnerek rendkívül akkurátusan próbálják a média elől elrejteni a 
felmerülő ellentéteket, mégis 2017 januárjában egy, a genfi konferenciára 
felkészítő munkaanyag kiszivárgása rávilágít ezeknek a tartalmára:  
- A TC-k rotációs elnökséget követelnek, ezt a GC-k elvetik. 
- A TC-k megosztott légirányítási övezeteket (FIR) kívánnak, a GC-k 
egységeset. 
- A TC-k 22 szövetségi bíróság létrehozásához ragaszkodnak, a GC-k 28-hoz.  
- A GC szerint az összes közalkalmazott 1/3-a legyen TC, a TC szerint 
mindhárom kormányzati szinten külön legyen biztosítva az 1/3-ad.  
- A külföldi munkavállalókra vonatkozó döntéseket a GC-k szövetségi, a TC-
k tagállami jogkörbe helyeznék. 
- Az esetleges alkotmánykiegészítéseket a GC-k szerint csak szövetségi 
szinten kellene jóváhagyni, a TC-k szerint a tagállamok parlamentjeinek is.  
- A GC-k a menekültek azonnali visszatelepítését akarják, a TC-k szakaszos 
és limitált visszatelepítést kívánnak.  
- Szintén ellentétek vannak egyéb, ingatlanok visszaszolgáltatására 
vonatkozó irányelvek esetében (Forrás: Hazou, 2017). 

Jellemzők kvalitatív 
vagy kvantitatív 
aszimmetriák? 

Nem, az EU-s csatlakozás óta az erők közel kiegyenlítettek. 

Milyen kapcsolat 
van a közvetlenül 

érintett felek 
között? 

A kapcsolatok mind össztársadalmi, mind politikai szintéren kiegyensúlyozottnak 
mondható. Bár politikai véleménykülönbségek és kisebb ellentétek továbbra is 
fennállnak, azonban a konfliktusos felek már nem gyűlölettel tekintenek egymásra. 
Ahogy korábban láttuk a szekunder irodalom véleménye szerint a többség már nem 
tekint a másikra ellenségként, s a bizalom is kialakulóban van a két fél között. A 
választott vezetők a korábbiakhoz képest jóval együttműködőbbek és 
kompromisszumkészek, azonban pozíciókhoz továbbra is ragaszkodnak és bizonyos 
minimális érdekekből nem engednek. 

Mik a különbségek a 
konfliktus okainak 

interpretációi 
között? 

A TC fél a konfliktus gyökereit elsősorban a GC-k 1960 előtti és 1963 utáni 
támadásaiban látja. A GC-k lényegében az 1974-es török beavatkozástól számítják 
a konfliktus kezdetét. 

Mi jellemzi a felek 
jelenlegi 

viselkedését? 

A konfliktus a felek relatív együttműködése és a válságkezelés tevékenysége miatt 
a de-eszkalációs fázisban van, fennáll a rendezés lehetősége, azonban a politikai 
ellentétek, valamint a regionális hatalmak szerepe miatt továbbra nem garantált. 

Kik az érintett felek 
vezetői, mik a 

céljaik, érdekeik, 

GC: Nikosz Anasztasziadesz, TC: Mustafa Akıncı. Róluk már korábban esett szó, 
konkrét belpolitikai érdekre, pártpolitikai összefüggésekre és támogatottságra 
ehelyütt nem térnék ki. Fontos azonban megjegyezni, hogy a korábbi vezetőkhöz 
képest jóval békülékenyebb hangvételű vezetőkről van szó. Problematikus 
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erősségeik és 
gyengeségeik? 

azonban, hogy a főtárgyalók az adott közösség vezetői is, hiszen emiatt nemcsak 
más ügyekkel is foglalkozniuk kell, de kompromisszumkészségük a választói 
akarattól és a választásoktól is függ. 

A konfliktus egyéb kontextusai: állami, regionális és globális tényezők 

Az állami lét a 
konfliktus miatt 

megkérdőjelezhető? 

Igen, a törökök célja az 1950-es évek végétől a sziget felosztása volt, amely cél 
egyértelműen megmaradt a függetlenség kikiáltása után is. Bár jelenleg a sziget 
felosztása lekerült a napirendről, a konfliktus azonban továbbra is hordoz magán 
szecessziós elemeket, a rendezéshez pedig szükség lesz az 1960-ban megállapított 
állami keretek alapos felülvizsgálatára. 

Az állami 
apparátusba 

szakmai indokok 
alapján lehet 

bekerülni? 

Nem, a konfliktus miatt a TC-nak 1964 óta nincs lehetőségük arra, hogy állami 
állásokat a Ciprusi Köztársaságban betöltsenek.  

Az állami 
intézmények egésze 
vagy része segíthet 

a konfliktus 
megoldásában? 

Az állami intézmények segíthetik ugyan a két fél közötti megbékélést, de ugyanígy 
hátráltathatják is. Az elmúlt évtizedekben mindkettőre volt példa. A kérdést 
szűkebben értelmezve, nincs arra lehetőség, hogy állami intézmények (bíróság, 
karhatalom stb.) beszüntesse a szeparatista törekvéseket. 

A konfliktusban 
érintett felek 

gazdasági 
szempontból 

mennyire 
kiegyenlítettek?  

A két országrész között jelentős, de nem leküzdhetetlen gazdasági különbség van. 
Az északi rész az előző évtized során jelentős fejlődésen ment keresztül, míg a déli 
rész növekedése a gazdasági válság miatt visszaesett. Az utóbbi időben tehát a két 
országrész közötti gazdasági különbség csökken. Fontos megjegyezni továbbá, 
hogy bár a konfliktus tényéből is számos bevétele származik elsősorban a déli 
országrésznek, ugyanakkor egyes számítások szerint ezeket az újraegyesítés után 
gazdasági „boom” bőven meghaladná (Mullen, Apostolides, & Besim, 2014). Az 
offshore gázmezők felfedezése ellenére kijelenthető, hogy a ciprusi konfliktust és 
a megoldatlanságot nem gazdasági tényezők indukálják.   

Gazdasági 
szempontok 
segíthetik a 
konfliktus 

felszámolását? 

Igen, az újraegyesítésből származó gazdaságnövekedéstől, valamint az ezt 
követően beinduló gázüzlettől óriási bevételre számítanak a felek. 

A konfliktus 
befolyásolja a 

környező országok 
és társadalmak 

biztonságát? 

Nem, vagy pedig csak részben. Bár Törökország és Görögország számára 
nemzetbiztonsági hatáskörbe tartozik a ciprusi konfliktus, ugyanakkor a 
konfrontáció kiújulása a sziget jellegből adódóan még súlyos re-eszkalálódás esetén 
sem veszélyeztetne más országokat. (Leszámítva persze a brit szuverén 
bázisterületeket.) 

A résztvevők 
élveznek regionális 
támogatottságot? 

Igen, a GC-k Görögország és az EU támogatását élvezik, míg a TC-k Törökországtól 
függnek. 

Melyik neutrális 
regionális szereplő 
nyerheti el mindkét 

fél bizalmát? 

Nincs olyan releváns regionális szereplő, amely valós hatékonysággal közvetíteni 
tudna. Az EU a neutrális szerepet és ezzel a közvetítés lehetőségét több szinten, a 
török ciprióták és a törökök ellenében is eljátszotta. Az ENSZ közvetítői szerepe 
emiatt nemcsak adott jellemző, de tulajdonképpen más releváns szereplő 
hiányában szükségszerűség is.  

Van a konfliktusnak 
nagyhatalmi 

szempontból is 
fontos szegmense? 

Van. Ciprus geopolitikai hatásvonalak metszéspontjában helyezkedik el, elsősorban 
földrajzi elhelyezkedése (Európa, Afrika és Közel-Kelet metszéspontja, Szuezi-
csatorna közelsége stb.), a rajta lévő katonai létesítmények (Akrotiri brit 
repülőbázis, a Mount Olimposzon található lehallgató radar stb.) és a konfliktusból 
adódó nemzetközi viták (görög-török, azaz NATO-beli, valamint EU-török viták) 
miatt fontos globális ügyeket befolyásolhat.  Szintén fontos új jellemző a földgáz 
vagyon felfedezése, ez azonban – a feltárt mennyiség globálisan elenyésző 
mennyisége miatt – csak limitáltan befolyásolja a Ciprussal kapcsolatos 
nagyhatalmi érdekeket. A leginkább releváns nagyhatalmi szereplők közvetve 
érdekeltek a konfliktusban, a több évtizedes rendezetlenségről azonban sokat 
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elmond, hogy ezek a globális szereplők nem kifejezetten a konfliktus megoldásában 
érdekeltek. Az USA a negatív béke fenntartása mellett a görög-török viták 
minimalizálásában, Törökország igényeinek kiszolgálásában, valamint a nyugati 
érdekeltségbe tartozó katonai létesítmények megtartásában érdekelt. Az USA 
emiatt azt a megoldást fogadja el, amelyet az érintett felek maguk eszközölnek ki, 
Ankarához és Athénhoz fűződő kapcsolatait saját rendezési tervekkel vagy 
nagyhatalmi nyomással nem kívánja befolyásolni. Moszkva hozzáállása szintén a 
status quo fenntartásának irányába hat, hiszen a NATO délkeleti szárnyát gyengítő 
ciprusi konfliktus állandó beavatkozási lehetőséget ad, az egyébként az ortodox 
görögöket támogató Oroszországnak. Szintén fontos tényező, hogy az orosz 
jelenlét az előző évtized során fokozódott Cipruson, a közel-keleti hídfőállás 
kialakítására tett törekvések – Szíria mellett – itt is jellemzőek (Sitilides, 2014).  

Milyen nagyhatalmi 
szereplők 

érdekeltek és mi 
tudná 

megváltoztatni a 
konfliktushoz való 

hozzáállásukat? 

Utóbbiakból következik, hogy a nagyhatalmi szereplők nem érdekeltek egy általuk 
menedzselt megoldás kieszközlésében. Hozzáállásukat jelenleg véleményem 
szerint két dolog befolyásolhatja: Törökország destabilizálódása vagy további 
jelentős a gázfeltárások.  

Saját szerkesztés, az általános kérdések forrása: Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011: 281. 

Fenti táblázatban felvázolt jellemzők a ciprusi konfliktust jelenleg (2017. március 1.) 

befolyásoló körülményeket összegzik. A táblázat mélysége viszonylagos, természetesen 

lehetne egyes kérdéseket tovább részletezni. Ehelyett azonban inkább a konzekvencia 

levonására vállalkoznék, hiszen már ebből az általános összefoglalóból is számos, korábban 

nem, vagy csak részben említett tulajdonság derül ki. A disszertáció témája szempontjából 

az egyik legszembeötlőbb jellemző az, hogy a béketeremtés hatékonyságát jólláthatóan 

nem (csak) a békeépítés befolyásolja: a ciprusi konfliktus politikai rendezetlenségének több 

évtizedes fennmaradását komplex helyi, regionális és nagyhatalmi érdekellentétek 

eredményezték. Ezek közül a békeépítés kizárólag a helyi tényezőkre gyakorolhatott hatást, 

a nemzetközi tényezők döntéseit természetesen nem befolyásolhatta. A ciprusi 

békeépítésnek azonban csak közvetve volt célja a politikai rendezés elősegítése, hiszen 

elsősorban csak a traumák feldolgozásán, a negatív sztereotípiák eltüntetésén, valamint a 

két népcsoport közötti együttműködések ösztönzésén munkálkodott. Utóbbiból 

következően természetesen közvetve hatást gyakorolt a politikai béketeremtésre is, 

egyrészt azáltal, hogy annak céljait propagálta, másrészt azáltal, hogy a korábban 

ellenséges attitűdök transzformálása révén a társadalom – részének vagy egészének – 

politikai preferenciáit is befolyásolta. Utóbbi megállapítást részben magyarázza, hogy a 

korábbiakhoz képest békülékenyebb hangvételű vezetők nyerték a legutóbbi választásokat.  

A konfliktuselemzésből ugyanakkor az is kitűnik, hogy a békeépítés részleges sikerei 

kizárólag a belföldi/helyi szinten érvényesülhetnek. Ciprus esetében ez azt jelenti, hogy a 

békeépítés csak az újraegyesítési szisztéma belső működésének feltételeit képes 
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ösztönözni, az azt kívülről meghatározó erőkre nincs hatása. A békeépítés tehát fontos 

szereplője a múltbeli sérelmek tisztázásának, valamint a jövendőbeli állami keretek 

fenntarthatóvá tételének, ugyanakkor a ciprusi konfliktus megoldásában csak az egyik 

szereplő.  

10.5. Az eredmények összegzése 

Az előzőekben négylépcsős elemzési módszerrel kíséreltem meg meghatározni a ciprusi 

békeépítés eredményeit. A négy lépcsős eljárásra azért volt szükség, mert a válságkezelési 

hatások vizsgálata képlékeny terület, amely egyes esetekben különböző és egymásnak 

ellentmondó eredményeket produkálhat. Ez a ciprusi békeépítés eredményeinek 

elemzésekor nem volt jellemző, hiszen mind a négy elemzési egység közel hasonló 

eredményre jutott: az 1970-es évek végétől napjainkig zajló ciprusi békeépítés részben 

sikeresnek minősíthető. A kudarc – a SeeD 2015-ös 49%-os értékelése ellenére – a felvázolt 

szempontrendszer alapján kizárható, hiszen az 1974 után tapasztalható ellenséges 

hozzáállás a 2000-es évek elejétől kezdődően mérhetően javult, mind társadalmi, mind 

politikai szintéren. Ugyanakkor a teljes siker is kizárható, hiszen a rendezést nemzetközi 

tényezőkön kívül továbbra is nehezítik olyan belső konfliktusgeneráló elemek, mint az 

anatóliai törökök jelenléte vagy a menekültek rendezetlen státuszából adódó problémák. A 

ciprusi békeépítés tehát csak részben sikeres, ami azt jelenti, hogy a korábban ellenséges 

légkör mára már eltűnt, a közös nemzetépítéshez szükséges jellemzők azonban 

össztársadalmi szinten még bizonyítottan nem érvényesülnek. Ebből következően – 

ellentétben a német példával – a ciprusi újraegyesítés sikere a békeépítés jelenlegi 

eredményei alapján nem biztosított, ugyanakkor, ha csak a helyieken múlik, akkor a 

jövendőbeli állam nagyobb eséllyel lesz siker, mint kudarc. Ez az empirikus eredményekkel 

is megtámogatott feltételezés fontos előrelépést jelent az 1960-as állapotokhoz képest, 

amikor az állam létrehozását szinte az összes érdekelt fél átmenetinek tekintette. Fontos 

ugyanakkor arra is rámutatni, hogy az eredmények alapján a mostani állapot negatív 

irányba is elmozdulhat, tehát a másik népcsoporttal szembeni attitűdök romolhatnak. A 

dolgozatban felvázolt kiértékelési mechanizmusok időnkénti alkalmazása tehát azért 

fontos, hogy ezeket a változásokat felderítse, a problematikus részeket pedig feltárja. Mint 

láttuk, a konfliktuselemzés és a komparatív vizsgálat alkalmas a békeépítés 

hiányosságainak ilyetén kimutatására, a komplex népcsoporti attitűdváltozásokat azonban 

csak reprezentatív mintán alapuló felmérések végezhetik el.  
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A kiértékelési folyamat eredménye kapcsán más jellemzőkre is érdemes felhívni a 

figyelmet. Egyrészt le kell szögezni, hogy a Ramsbotham et al. véleménye által kialakított 

tág értékelési skála (sikeres, részben sikeres, kudarc) alkalmazása szükségszerű volt, mivel 

a minősítési eljárás ennél pontosabb megközelítésre a rengeteg változó, kiszámíthatatlan 

tényező és az ebből következő számításbeli eltérések miatt nem képes. Ugyanakkor fontos 

azt is megjegyezni, hogy az adott tág értékelésen belül a többfokozatú módszer 

alkalmasnak bizonyult az adott válságkezelési művelet minősítésére, mivel bizonyította a 

változásokat. A változások kapcsán érdemes leszögezni, hogy a másik népcsoporttal 

szembeni attitűdváltozásokat természetesen nem pusztán a békeépítési tevékenységek 

sikerei vagy kudarcai befolyásolták. Befolyásolta azokat a nemzetközi környezet, a 

külpolitikai retorika, a belpolitikai események alakulása, a nacionalista vagy a békepárti 

propaganda, valamint természetesen az idő, aminek múlása a háború okozta traumákat 

valamelyest átértelmezte. A lezajló változások – legyenek azok negatívak vagy pozitívak – 

tehát nem pusztán a békeépítés sikerének vagy kudarcának függvényei voltak, hanem egyéb 

befolyásoló tényezők hatásainak eredményei is. Ennek ellenére ezek a közös eredmények 

a békeépítés céljait valósították meg, a részleges siker elérését pedig segítették.  

Utóbbi megállapításhoz kapcsolódva az is kijelenthető, hogy egy kiértékelési folyamat 

annál bonyolultabb minél sikeresebb egy békeépítési művelet. Míg egy erőszakos 

konfliktus lezárulása után éles kontúrokban rajzolódik ki a korábbi ellenségek közötti 

konfrontáció, addig az idő előrehaladtával és a békeépítés sikerességével ezek elmosódnak, 

az eredmények árnyaltabbá válnak, a mérni kívánt minta véleménye pedig fragmentálódik, 

a befolyásoló tényezők száma megnő. Ebből következően a fenti, bonyolult bizonyítási 

eljárás már annak is a jele, hogy „van mit mérni”. 

Végezetül fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy ugyan a „részben sikeres” 

megnevezés a ciprusi helyzet behatóbb ismeretének birtokában egyértelműnek tűnhet, 

ugyanakkor ezt szükséges volt bizonyítani is, ennek hiányában ugyanis a dolgozat Ciprusra 

vonatkozó hipotézisei puszta feltételezéseken alapultak volna.  Úgy gondolom, hogy a 

meghatározott tág skála keretein belül a bizonyító eljárás alkalmas volt arra, hogy a ciprusi 

békeépítés eredményeit kimutassa, a levezetés kapcsán feltárja a szigeten zajló békeépítés 

jellemzőit és struktúráját, tehát lehetővé tegye a hipotézisek által felvázolt feltételezések 

vizsgálatát.   
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IV. A HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA ÉS ÖSSZEGZÉS 

Az előzőekben megkíséreltem felvázolni a nemzetközi válságkezelés békeépítő 

koncepciójának általános elméleti és gyakorlati jellemzőit, ezek konkrét alkalmazásának 

bemutatása érdekében pedig részletesen elemeztem a Cipruson zajló konfliktust és 

békeépítési folyamatot. A dolgozat elején – követve a társadalomtudományi 

kutatásmódszertan alapvető elvárásait – céljaim vizsgálata érdekében hipotéziseket 

vázoltam fel, amelyek igazolására vagy cáfolatára szekunder és primer források 

eredményeinek felhasználásával igazolóeljárásokat alkalmaztam. Fontos ismételten 

leszögezni, hogy a disszertáció téziseit fordított irányból kívánta meghatározni, azaz nem 

saját hipotéziseket állított fel, hanem azt feltételezte, hogy a békeépítés általános és 

Cipruson alkalmazott feltételezései igazak. A dolgozat tézisei így a békeépítés általános 

hipotéziseire és – az ENSZ és a tárgyalófelek által is elfogadott – ciprusi válságkezelés 

feltételezéseire építettek, s tulajdonképpen azt vizsgálták, hogy ezek valóban igazak-e. A 

békeépítés általános jellemzőinek esetében olyan széleskörűen elfogadott alapvetéseket 

próbáltam elemezni, amelyeket a szakirodalom egyértelműen elfogad és alapvető 

tulajdonságnak tart, ugyanakkor gyakorlati eredményeik empirikus módszerekkel kevésbé 

feltártak – tehát tesztelésük a ciprusi példán keresztül indokolt. A ciprusi esettanulmány 

esetében a hipotézisek a válságkezelés hivatalos álláspontját vették alapul, azaz a sziget 

újraegyesítésén alapuló koncepciót vizsgálták.  

Fentiek tükrében az értekezés hipotéziseinek vizsgálata a következőket állapíthatja 

meg: 

Tézis 1: A békeépítés létjogosultsága egyenesen következik a konfliktusciklusokra 

adható válságkezelési válaszok lehetőségeiből, azaz tevékenysége – a kudarcok és kritikák 

ellenére – az erőszak lezárulása utáni fázisban és a fenntartható béke kialakításának 

érdekében szükségszerű.  

Vizsgálat és értékelés: A disszertáció a békeépítéssel kapcsolatos kifejtését 

szándékosan távolról indította, hogy ezáltal érthetővé és jól láthatóvá váljanak a békék és 

konfliktusok alapvető jellemzői. Ezek kapcsán bemutatásra kerültek az egyes 

konfliktusciklusok is, valamint az, hogy a konkrét fázisok kezelésére a konfliktus- és 

békekutatás elmélete milyen kezelési javaslatokat dolgozott ki (6.2; 6.3-as pont). Igazolásra 

került, hogy a békeépítés a posztkonfliktusos rendezés egyik elengedhetetlen eszköze, azért 

van rá szükség, mert a háborúk jellemzőinek átalakulása révén a társadalmon belüli 

poszttraumatikus problémák olyannyira elmélyültek, hogy azok sok esetben már az állami 
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lét fenntartását veszélyeztetik. Az ilyen módon átalakuló problémák kezelésére azonban a 

válságkezelés tradicionális eszközei – mint pl. a békefenntartás – korlátozott 

mandátumuknál fogva nem voltak alkalmasak, ezért szükségszerű volt egy új 

válságkezelési szisztémát kidolgozni, amely nemcsak konfliktus utáni konszolidációt és 

stabilizációt (strukturális békeépítés) segíti elő, de a háborúban közvetlenül érintettek 

problémáival is foglalkozik, kezeli azokat (szociálpszichológiai békeépítés). A békeépítés 

létjogosultsága tehát valóban az egyéb válságkezelési technikák korlátoltságából 

következik, mivel az adott konfliktusciklusban megjelenő új kihívásokra szükséges volt egy 

speciális, „posztkonfliktuskezelő” technikát kidolgozni. A tézis tehát igazolható.   

Tézis 2: A békeépítés a fenntartható béke kialakítása érdekében – külső vagy belső 

vélemények hatására – meghatározza az adott konfliktusra vonatkoztatott békefogalmat, 

tehát definiálja, hogy az adott esetben mi az – a kompromisszumos, egyoldalú, 

nagyhatalmak által meghatározott stb. – elérni kívánt békés állapot, amit béke alatt értünk.   

Vizsgálat és értékelés: A tézist mind az elméletre (5.3), mind a gyakorlatra vonatkozó 

(8.) részek igazolták. Ciprus esetében a béke fogalmának meghatározása a politikai 

döntéshozók által elfogadott rendezési alternatíva elfogadását jelentette, a békeépítés a 

bizonális, bikommunális föderáció megteremtéséhez szükséges attribútumok kialakítására 

vállalkozott. Fontos leszögezni ennek jelentőségét, jól látható ugyanis, hogy a béke 

fogalmának meghatározása nem a legegyszerűbben kialakítható békeformula – azaz a 

partíció és a kétállami szisztéma – kialakítására törekedett, hanem a béketeremtés 

elvárásainak megfelelően egy jóval nagyobb kihívásra, azaz valamiféle ciprióta 

közösségtudat kialakítására. A békeépítés utóbbi kihívás nehézségének megfelelően csak 

részben sikeres, ugyanakkor tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy a leendő ciprusi állam 

valós esélyekkel születhessen meg.  

Tézis 3: A békeépítés legfontosabb alapvetése fentiekből következik és azt feltételezi, 

hogy az előre definiált vagy folyamatosan változó békefogalom egy – diszkurzív politikai, 

gazdasági, szociálpszichológiai, tömegkommunikációs és kulturális módszerek 

segítségével – mesterségesen előállítható állapot.  

Vizsgálat és értékelés: Fenti hipotézis tulajdonképpen a dolgozat egyik legfontosabb 

kérdését fogalmazza meg: a békeépítés mesterséges módszerei valóban lehetővé teszik-e 

az általa kívánatos strukturális és (szociál)pszichológiai attribútumok megteremtését, 

ezáltal pedig a kialakítani kívánt békefogalom felépítését? A ciprusi példa alátámasztotta 

az elmélet erre vonatkozó kutatásait és igazolta a hipotézis állításait. Bár a többség 

véleményének transzformálása nem garantált, módszertani szempontpontból a Cipruson 
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zajló békeépítés megerősítette, hogy évtizedek leforgása alatt, tudatos és célzott 

intézkedések sorozatával, nemzetközi, valamint donorszervezetek támogatásával 

lehetséges az emberek gondolkodásmódját a béke adott formulájának irányába átformálni. 

A békeépítés ebben tulajdonképpen a politikai meggyőzés eszközrendszerét alkalmazza, 

azaz rendezvények, személyes eszmecserék, tömegkommunikációs eszközök, közösségi 

hálózatok, infrastrukturális fejlesztések, strukturális átalakítások és elsősorban propaganda 

révén megkísérli céljait a konfliktus irányába mutató jellemzőknél támogathatóbbá tenni. 

Ebből következően a békeépítés – békéltetők által hangoztatott apolitikus álláspont ellenére 

– mindig politikai tevékenységnek minősül, hiszen minden esetben az ellentétet és a 

konfliktusokat kihasználó politikai erők ellenében lép fel, azok tömegtámogatottságát 

kívánja limitálni. A békeépítés mesterséges transzformálási technikái tehát megfelelő 

időintervallum, hatékony kivitelezés és elegendő pénzügyi forrás birtokában 

működőképesek, nehezen és lassan elért eredményeik azonban rendkívül törékenyek és a 

konfliktus irányába ismételten eszkalálhatók.  

Tézis 4: A ciprusi békeépítés esetén megvalósulnak a békeépítés általános szervezeti 

és strukturális elemei, annak kivitelezése az elmélet és a felvázolt gyakorlat alapján valósul 

meg.  

Vizsgálat és értékelés: A ciprusi békeépítés esetében csak részben valósulnak meg a 

felvázolt szervezeti és strukturális keretek, mivel a ciprusi ENSZ misszió nem integrált, 

annak három pillére nincs fizikai értelemben összevonva. Ettől függetlenül gyakorlati 

értelemben a három pillér szorosan együttműködik egymással. A ciprusi struktúrában nem 

az ENSZ Békeépítő Bizottsága felelős a békeépítésért, hanem elsősorban a UNDP, amely 

a világszervezet békeépítő tevékenységének strukturálása mellett más donorszervezetekkel 

is együttműködik, egyúttal a helyi civileket is ösztönözi és támogatási szisztémája által 

tulajdonképpen irányítja őket. A ciprusi békeépítés strukturális felépítése tehát alátámasztja 

azt az elméleti részben többször hangoztatott állítást, mely szerint a válságkezelési 

műveletek minden esetben más és más hozzáállást és műveleti felépítést kívánnak meg.  

Tézis 5: A ciprusi konfliktus esetében a békeépítés valóban átalakította a konfliktussal 

terhelt felek egymással szembeni véleményét és hozzáállását, valamint kialakította az 

újraegyesítéshez szükséges (bel- és kül)politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 

attribútumokat. 

Vizsgálat és értékelés: A 10. pontban mért eredmények alapján a hipotézis csak 

részben igazolható. Bár a békeépítés valóban átalakította a konfliktussal terhelt felek 

egymással szembeni véleményét és hozzáállását, tevékenysége azonban csak részleges 
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sikert ért el. A részleges siker miatt az újraegyesítés fenntarthatósága egyelőre nem 

bizonyítható, s bár az 1960-as állapotokhoz képest ma már jóval kedvezőbb a helyzet, a 

közös nemzetépítés többségi vágya azonban egyelőre nem rajzolódik ki a megosztott 

ciprióta társadalomban. A békeépítés és az ahhoz kapcsolódó folyamatok és tevékenységek 

egy viszonylag stabil közösségtudatot alakítottak ki a görög és török ciprióták egy részében. 

Ez a közösségtudat és az erőszakos atrocitásokból adódó sérelmek eltűnése valószínűleg 

lehetővé teszi, hogy egy jól kidolgozott és a két fél által összeállított kompromisszumokon 

alapuló ciprusi állam létrejöjjön, valamint állandó odafigyeléssel fenn is maradjon. 

Problémát jelent ugyanakkor, hogy a közös identitástudat nem szilárd, egy erős és hangos 

kisebbség még mindig konfliktussal terhelt, tehát tartós politikai propagandával gyűlöletük 

kiaknázható és felhasználható a konfliktus újratermelésére.  

Tézis 6: A ciprusi békeépítés megvalósítása és annak eredményei alátámasztják a 

békeépítés általános feltételezéseit.  

Vizsgálat és értékelés: A fenti hipotézisek összegzésére vonatkozó utolsó feltételezés 

célja, hogy általánosságban is összevesse az elmélet állításait és a ciprusi gyakorlat 

tanulságait. Ennek kapcsán megállapítható, hogy néhány strukturális és felépítésbeli 

eltéréstől eltekintve a ciprusi békeépítés megegyezik az elmélet által kifejtett állításokkal. 

A békeépítés elmélete által körülírt mesterséges transzformáció részben megvalósult vagy 

megvalósulóban van, jelen volt és van egy szociálpszichológiai és egy strukturális vonulat, 

a kettő pedig együtt és egymást segítve kívánta megteremteni a kialakítani kívánt célokat. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az elméletben hangoztatott jellemzőkkel ellentétben 

Cipruson a szociálpszichológiai békeépítés vonulata markánsabban jelent meg, amely az 

állami szervek évtizedekig jellemző távolságtartó, sőt sokszor szándékosan akadályozó 

hozzáállásának volt köszönhető.  

A hipotézisek vizsgálata kapcsán szükséges rámutatni az azokból levonható általános 

konzekvenciákra is. Az imént már említésre került, hogy a tézisek a ciprusi válságkezelés 

és a békeépítés általános feltételezésein alapultak, céljuk pedig az volt, hogy azokat 

igazolják vagy cáfolják. A hipotézisek elemzése után megállapítható, hogy tulajdonképpen 

mind a békeépítés általános feltételezései, mind a ciprusi válságkezelés hipotézisei igazak, 

pontosabban az adott keretrendszert vizsgálva igazolhatók. Fontos azonban rámutatni az 5. 

tézis problematikuságára, ugyanis ez a hipotézis – valamint a hozzá köthető részleges 

sikerességére vonatkozó eredmény – rámutat a Cipruson alkalmazott békefogalommal 

kapcsolatos korlátokra. Ugyan az adott keretrendszert és célokat (ti. újraegyesítési 

szisztéma) figyelembe véve megállapításra került, hogy pozitív irányú és biztató változások 
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álltak be ciprióták egymással kapcsolatos véleményében és hozzáállásában, a jövendőbeli 

állam működéséhez szükséges attribútumok ennek ellenére csak részben alakultak ki. 

Másként megfogalmazva: vannak ugyan bíztató jelek, azonban továbbra sem jellemző, 

hogy a korábban ellenséges felek óriási tömegtüntetéseken közösen követelnék az 

újraegyesítést, nincs példa arra, hogy közös pártok alakulnának, ahogy arra sem, hogy a 

nemzetközi szereplőket közösen próbálnák kooperációra ösztönözni. Tehát bár az adott 

békefogalom kapcsán a békeépítés ért el eredményeket – tehát részben sikeres –, 

érzékelhető azonban, hogy az elérni kívánt cél – az újraegyesítés – egyrészt erőltetett, 

másrészt bizonytalan jövőképet eredményez. Ez persze nem azt jelenti, hogy a partíciós 

alternatíva nem rejtene magában legalább ennyi kockázatot, azt azonban megmagyarázza, 

hogy a jelenlegi de facto állapot miért ágyazódott be.  

A tézisek vizsgálata után az értekezést egy rövid összegzéssel szeretném zárni. A 

disszertáció egy Magyarországon kevéssé tárgyalt téma, a nemzetközi válságkezelés 

békeépítő koncepciójának bemutatására és annak egy esettanulmányon keresztül történő 

tesztelésére vállalkozott. A dolgozat első felében logikai sorrendet követve vezettem le a 

békeépítés kialakulásának, térnyerésének, elméleti hátterének és általános gyakorlatának 

legfontosabb jellemzőit. Ezek bemutatása során a békeépítésen kívül a válságkezelés egyéb 

technikáira, továbbá a béke- és konfliktuselmélet legfontosabb eredményeire is 

megkíséreltem reflektálni. Utóbbiak együttes vizsgálata rámutatott, hogy a nemzetközi 

tanulmányok diszciplína egyik legfontosabb társtudománya a részben belőle kinövő 

konfliktus- és béketanulmányok, hiszen annak kutatásai a nemzetközi viszonyok 

legfontosabb alapkérdéseit tárgyalják. Elméleti értelemben kapcsolódnak a realista (pl. 

hatalmi erőegyensúly), a liberális (pl. demokratikus béke elmélete), radikális (pl. 

függőségelméletek) és konstruktivista alapvetésekhez, gyakorlati megközelítésben pedig 

korunk legfontosabb kihívásaira keresnek válaszokat. Példának okáért a fegyveres 

konfliktusok növekvő száma, a migráció vagy a környezetvédelem mind-mind olyan 

témák, amelyek megoldásai aktív beavatkozást igényelnek. Utóbbiak közül elsősorban a 

háborúk és konfliktusok kapcsán fontos a békeépítés használata, amelynek effektív 

alkalmazása révén azonban azok melléktermékei (pl. migráció) is kezelhetővé válhatnak. 

A dolgozatban a békeépítés számos előnyét és hátrányát felsoroltam, fontos azonban 

leszögezni, hogy az aktív beavatkozás szükségessége kétségtelen és vitathatatlan. A 

beavatkozás minőségén természetesen sok minden múlik, a nemzetközi közösség azonban 

már birtokában van azoknak az eszközöknek és technikáknak, amelyek ideális esetben 

képesek elvégezni az effektív transzformációt. A békeépítés módszertanánál is fontosabb 
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probléma azonban, hogy ezeket az ideális eseteket hogyan lehet kialakítani, azaz, hogyan 

bírhatók a nagyhatalmak és az érintett felek bizonyos konfliktusok közös és 

kompromisszumos rendezésére. Számos konfliktus esetében – valamely nemzetközi aktor 

ellenállása miatt – a békéltető szervezeteknek nincs lehetőségük aktívan beavatkozni, más 

esetekben pedig involválódnak ugyan, de egyes szereplők szándékos „aknamunkája” miatt 

nem járnak sikerrel. A békeépítéssel kapcsolatos, idealizmust hangoztató vádak tehát nem 

elsősorban annak módszertani problémáira mutatnak rá, sokkal inkább arra, hogy bizonyos 

esetekben a válságkezelés működőképességéhez szükséges nemzetközi kooperáció megléte 

valóban utópisztikus elvárás.  

A ciprusi békeépítés elemzése utóbbiak tükrében számos tanulsággal szolgált. 

Kiderült, hogy a békeépítés még „erőltetett” békedefiníció és szándékos akadályoztatás 

esetén is képes pozitív eredményeket elérni, külhatalmi nyomás és széleskörű regionális 

akarat nélkül azonban megoldást önmagában nem tud kieszközölni. Sikerei tehát limitáltak, 

mivel projektjei (kül)politikai és egyes módszertani problémák miatt csak részben érik el a 

lakosság azon részét, amely egyébként elutasító vagy érdektelen az újraegyesítéssel 

kapcsolatban. A békeépítés társadalmi lefedettsége tehát viszonylag alacsony – a lakosság 

kb. egyharmada vett részt közvetlen, interkommunális személyközi kapcsolatot 

eredményező projekten –, ugyanakkor a békeépítési programok egyértelműen redukálták a 

görög és török ciprióták közötti feszültséget, s a társadalom egy markáns csoportjában 

elvetették a jövendőbeli együttélés alapvető követelményeit. Közös identitás vagy 

nemzettudat ennek ellenére még az újraegyesítést pártolók körében sem feltétlenül alakult 

ki, a szakirodalom a ciprusi békeépítés egyik legsúlyosabb problémájának pedig azt tartja, 

hogy a népesség jelentős része el van zárva saját jövője meghatározásának lehetőségétől, 

hiszen a tárgyalásokon a civilek véleménye csak minimális mértékben jelenik meg. Utóbbi 

egyértelmű üzenet: a szekunder irodalom véleménye alapján ugyanis a ciprusi békeépítés 

eddigi eredményeit kizárólag akkor fejlesztheti tovább, ha a konfliktusrendezés egész 

stratégiáján változtat, s a stabil nemzetépítések tanulságait követve alulról építkezve 

próbálja meg kialakítani – Bibó megfogalmazásával élve – „a görögöt és törököt egyaránt 

összefogó ciprusi nemzeti vagy állami tudatot” (Bibó, 1986, 545). 

 

 

 

 



FÜGGELÉK 
5. térképvázlat: Ciprus és az ENSZ által ellenőrzött ütközőzóna 

 

Forrás: http://www.mapsofcyprus.co.uk. Letöltés ideje: 2017.02.01. 

http://www.mapsofcyprus.co.uk/


A KÉRDŐÍVES KUTATÁS EREDMÉNYEI112 

Általános kérdések 

*1) A résztvevők neme 

 

*2) A résztvevők életkora 

 

*3) A résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége 

 

*4) A résztvevők állandó lakhelye 

 

 

                                                           
112 Jellemzők: 50 görög ciprióta, 50 török ciprióta válaszoló, 2014 december-2015 augusztus között. A 

válaszolók random minta és önálló jelentkezés alapján töltötték ki a kérdőívet, online. 

48%

52%

42%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nő

Férfi

Görög ciprióták Török ciprióták

10%

30%

30%

12%

12%

6%

8%

42%

16%

14%

8%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

65+

Görög ciprióták Török ciprióták

2%

12%

12%

48%

26%

4%

4%

16%

62%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Általános iskola

Középiskola

Középfokú szakmai végzettség

Főiskola vagy egyetem

PhD vagy más releváns végzettség

Görög Ciprióták Török ciprióták

40%

2%

0%

0%

18%

18%

20%

2%

58%

8%

12%

2%

8%

0%

8%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nicosia kerület

Larnaka kerület

Limasszol kerület

Pafosz kerület

Famagusta kerület

Kirénia kerület

Európa

Más kontinens

Görög ciprióták Török ciprióták



 

226 

 

Békeépítésre vonatkozó kérdések 

*5) Vett részt valaha válságkezelési, békeépítési vagy bizalomépítési rendezvényeken? 

 
 

*6) Véleménye szerint a ciprusi békeépítési folyamat sikeresnek tekinthető? 

 

*7) Mik a béke legfontosabb előnyei? (Válassza ki a három legfontosabbat!) 
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*8) A béke előnyeinek hangsúlyozása szélesebb vagy szűkebb nyilvánosságot kíván? 

 

*9) Az oktatási intézményeknek feladata legyen a béke előnyeinek és a konfliktusok hátrányainak 

elmagyarázása és tanítása?  

 

*10) A médiának több vagy kevesebb időt kellene fordítania a béke előnyeinek hangsúlyozására? 

 

*11) A politikusoknak többet vagy kevesebbet kellene beszélniük a béke előnyeiről? 
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*12) A nemzetközi szervezeteknek kevesebb vagy több erőfeszítést kellene fektetniük a ciprusi 

békeépítésbe?  

 

*13) A béke- és bizalomépítő lépéseknek kevesebb vagy több erőfeszítést kellene tenniük a helyi 

vezetők, civil szervezetek és az átlagemberek bevonása érdekében?  

 

Etnikumközi bizalomra vonatkozó kérdések 

*14A) Jelenleg jobban vagy kevésbé bízik a török cipriótákban, mint 10 évvel ezelőtt?  

*14B) Jelenleg jobban vagy kevésbé bízik a görög cipriótákban, mint 10 évvel ezelőtt?  
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*15A) Általánosságban véve jobban vagy kevésbé bízik a görög cipriótákban, mint a török 

cipriótákban? 

*15B) Általánosságban véve jobban vagy kevésbé bízik a török cipriótákban, mint a görög 

cipriótákban? 

 

*16) Általánosságban véve jobban vagy kevésbé bízik a török cipriótákban, mint a betelepült 

törökökben?  

*16) Általánosságban véve jobban vagy kevésbé bízik a görög cipriótákban, mint a betelepült 

törökökben?  

 

*17) Általában véve jobban vagy kevésbé bízik a török cipriótákban, mint az anyaországi görögökben?  

*17) Általában véve jobban vagy kevésbé bízik a görög cipriótákban, mint az anyaországi törökökben?  
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*18) Zavarná, ha török ciprióta főnöke lenne?  

*18) Zavarná, ha görög ciprióta főnöke lenne?  

 

*19) Zavarná, ha török főnöke lenne?  

*19 Zavarná, ha görög főnöke lenne?   

 

*20) Zavarná, ha gyermekének török ciprióta történelem tanára lenne?  

*20) Zavarná, ha gyermekének görög ciprióta történelem tanára lenne? 

 

*21) Zavarná, ha gyermekének betelepült török történelem tanára lenne? 

*21) Zavarná, ha gyermekének betelepült görög történelem tanára lenne? 
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*22) Zavarná, ha gyermekének török ciprióta osztálytársai lennének? 

*22) Zavarná, ha gyermekének görög ciprióta osztálytársai lennének? 

 

*23) Zavarná, ha gyermekének törökországi telepesektől származó osztálytársa lenne?  

 

*24) Zavarná, ha gyermeke olyan osztályba járna, ahol a többség török ciprióta?  

*24) Zavarná, ha gyermeke olyan osztályba járna, ahol a többség görög ciprióta? 

 

*25) Zavarná, ha gyermeke olyan osztályba járna, ahol a többség betelepült török telepesektől 

származó tanuló?  
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*26) Feltételes módban beszélve, az újraegyesített ciprusi állam pénzügyileg támogatna üzleti 

együttműködéseket a két fél között.   

A: Bízna annyira egy török cipriótában, hogy együttműködve vele kihasználja a program nyújtotta 

lehetőségeket?  

B: Bízna annyira egy görög cipriótában, hogy együttműködve vele kihasználja a program nyújtotta 

lehetőségeket? 

 

Nemzetépítésre vonatkozó kérdések 

*27) Hogyan azonosítja önmagát? 

 

*28) Véleménye szerint a görög ciprióták és török ciprióták rendelkeznek közös identitással? 

 

*29) Véleménye szerint a görög ciprióták és anyaországi görögök rendelkeznek közös identitással? 
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*30) Véleménye szerint a török ciprióták és anyaországi törökök rendelkeznek közös identitással? 

 

*31) Ki kellett volna használni az Annan-terv nyújtotta lehetőséget és újraegyesíteni a szigetet 2004-

ben?  

 

*32) Hisz benne, hogy az újraegyesített ciprusi állam működőképes lesz és a görög ciprióta és török 

ciprióta politikusok együttműködnek egy jobb jövő kialakítása érdekében?  

 

*33) Véleménye szerint egy újraegyesített ciprusi államnak valamilyen formában involválnia kell 

Görögországot? (Például garantáló hatalomként?)  

*33) Véleménye szerint egy újraegyesített ciprusi államnak valamilyen formában involválnia kell 

Törökországot? (Például garantáló hatalomként?) 
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*34) Véleménye szerint az újraegyesítés több előnyt vagy több hátrányt fog okozni?  

 

*35) Véleménye szerint egy lépésenként haladó, hosszú távon elnyújtott újraegyesítés – kötött és előre 

meghatározott idő- és ütemtervvel – fenntarthatóbb vagy törékenyebb államot eredményezne.  

 

*36) Véleménye szerint az újraegyesítés biztonságosabb vagy kevésbé biztonságosabb helyzetet 

eredményezne?  

 

GC: *37) Általánosságban véve, együtt élne a török cipriótákkal az újraegyesített ciprusi állam keretein 

belül?  

TC: *37) Általánosságban véve, együtt élne a görög cipriótákkal az újraegyesített ciprusi állam 

keretein belül? 
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*38) Véleménye szerint fontos előrelépést jelentene, ha a helyi (városi, falusi) vezetők is felvennék a 

kapcsolatot egymással és dialógust kezdeményeznének? 

 

GC: *39) Véleménye szerint a török cipriótáknak joguk van szövetségi államot létrehozni a leendő 

ciprusi föderáció keretein belül?  

TC: *39) Véleménye szerint a görög cipriótáknak joguk van szövetségi államot létrehozni a leendő 

ciprusi föderáció keretein belül? 

 

GC: *40) Elfogadna török ciprióta elnököt az újraegyesített ciprusi állam vezetőjeként?  

TC: *40) Elfogadna egy görög ciprióta elnököt az újraegyesített ciprusi állam vezetőjeként?  

 

*41) Elfogadná a rotációs elnökség lehetőségét? 
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*42) Elfogadná a duális szuverenitás lehetőségét?  

 

*43) A ciprusi újraegyesítés után a török ciprióták rendelkezzenek vétóhatalommal jogaik meg- és 

fenntartása érdekében? 

 

*44) A ciprusi újraegyesítés után a görög ciprióták rendelkezzenek vétóhatalommal jogaik meg- és 

fenntartása érdekében? 

 

*45) A béketárgyalásokon a politikusoknak jobban vagy kevésbé kellene kompromisszumkésznek 

lennie? 
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