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Ciprusi Köztársaság 2004. május 1-jén a kilenc másik korábbi tagjelölttel együtt
csatlakozott az Európai Unióhoz. Esetében az integrációs folyamat fõ kérdését
azonban nem a csatlakozási kritériumok teljesítése, hanem a 30 éve tartó meg-

osztottság, illetve a görög–török–ciprusi háromszög sajátos viszonyai jelentették – sõt
ezek a körülmények meghatározó befolyással bírnak az immár EU-tag ország életére is.

Ebben a tanulmányban a késõbbieket döntõen meghatározó történelmi elõzmények,
majd a válság és az integrációs folyamat fõbb állomásainak idõbeli áttekintése után a
rendezésre tett fõbb próbálkozások – az 1960-as, hatalommegosztáson alapuló alkot-
mány, az ENSZ-keretek közt zajló, illetve nem hivatalos közvetítések, végül a rendezé-
si kísérletként is értelmezhetõ EU-integrációs folyamat néhány kérdésének elemzése
következik. Végül – a teljesség igénye nélkül – néhány lehetséges szempontot kere-
sünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy az egymásra épülõ rendezési pró-
bálkozások után miért nem segítette elõ a megosztott sziget EU-bõvítés elõtti egyesíté-
sét az EU-integrációs folyamat sem.

Elõzmények

Ciprus már a Római Birodalom részévé is tisztán görög területként vált, majd késõbbi
történelme során mindvégig megtartotta eredeti, hellén hagyományait.1

A mai etnikai arányok, illetve a válság kialakulása szempontjából az 1571-gyel kez-
dõdõ – és az elsõ törökök megérkezését jelentõ – oszmán, majd az azt követõ brit ura-
lom említendõ meg. Ciprus a britek adminisztrációja alá 1878-ban, az oszmánok és
Anglia közti megállapodás alapján, a Török- és Oroszország közti béke fenntartásának
fejében került, mivel a britek – az India felé vezetõ úton – Gibraltárhoz, Máltához és a
Szuezi-csatornához hasonlóan – stratégiai jelentõséget tulajdonítottak neki. (Ezt ké-
sõbb, az 1950-es évek függetlenségi mozgalmai idején a brit kormány ki is jelentette.2)
A jogi fennhatóság azonban továbbra is a törököket illette, egészen Törökországnak az
elsõ világháborúba történõ belépéséig, ami után Nagy-Britannia annektálta a szigetet. 
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Az 1923-as lausanne-i szerzõdés értelmében Törökország és Görögország megegye-
zett, hogy a brit fennhatóság megmarad Ciprus felett. A görögök 1931-ben az ortodox
egyház bátorítására a brit kormány elleni lázadásképpen az anyaországgal való egye-
sülést, az Enóziszt tûzték ki célul. 

A tevékenységet a britek megtiltották, de 1945 után a nemzetek önrendelkezésének
jegyében a követelés egyre erõsödött, majd az 1950-ben a Ciprus érsekévé lett III.
Makariosz esküt tett, hogy halála elõtt véghezviszi az Enóziszt. 1953-tõl kezdett szer-
vezõdni a sziget függetlenségét és az Enóziszt zászlajára tûzõ EOKA nevû mozgalom,
melyre 1954-tõl, Grivas görög tábornok vezetése alatt, egyre jellemzõbbé váltak az erõ-
szakos események.3 1955-ben függetlenségi háború kezdõdött, a brit jelenlétet további
öt évre meghosszabbították, de London 1959-re elismerte vereségét. Az ekkorra meg-
határozó tényezõvé vált törökök az Enóziszt élesen elutasították és – bár ekkor még
szétszórtan éltek a szigeten – a megosztást (taksim) és a sziget fõleg törökök által la-
kott részének anyaországhoz csatolását kezdték követelni. A két anyaország két világ-
háború között jónak nevezhetõ viszonya a ciprusi események miatt mérgesedett el.
A ciprusi törökök ellen indított görög pogrom megtorlásaképpen – a Menderes kor-
mány passzivitása mellett – indult hadjárat az isztambuli görögség ellen.

1959. február 11-én Zürichben két anyaország megegyezett a rendezés tervezetérõl,
majd 19-én Londonban – Nagy-Britannia és Ciprus képviselõivel kiegészülve – aláír-
ták a végleges megállapodást. Ciprus 1960 augusztusában elnyerte függetlenségét és a
BT 1960. augusztus 24-i, 155-ös határozatával az ENSZ, valamint a Brit Nemzetközös-
ség tagjává vált.

A megállapodások eredményeképpen az alkotmányt a négy fél által aláírt garancia-
szerzõdés egészítette ki, mely a három külsõ érintett országnak jogot adott „közös
vagy egyoldalú akcióra a szerzõdés által kialakított állapot helyreállítása érdekében”,
egyben megtiltva az Enóziszt. Az ugyancsak az alkotmányhoz csatolt szövetségi szer-
zõdés az anyaországok katonai jelenlétét valamint Nagy-Britannia jogát intézményesí-
tette az Akrotiriben és Dhekeliaban lévõ támaszpontjaira. Ezekre nem terjedt ki a cip-
rusi állam szuverenitása.4

Az új állam alkotmánya hatalom-megosztáson alapuló demokratikus társadalom
(consociational democracy) megvalósítására tett kísérletet. (E modell különbözõ válto-
zatai jellemzik Svájc, Belgium, Ausztria politikai rendszerét, illetve Dél-Tirolt és hason-
ló kísérletnek tekinthetõ az 1998-as északír nagypénteki egyezmény vagy a Bosznia-
Hercegovina státusát rendezõ 1995-ös daytoni békeszerzõdés).5

Ciprus esetében a hatalommegosztás kétnemzetiségi, paritásos kormányzást, görög
nemzetiségû államfõvel és török államfõ-helyettessel mûködõ államot jelentett.

A miniszteri, képviselõi és köztisztviselõi helyeket a nemzetiségi arányoknak meg-
felelõen, némileg a – lakosság 18 százalékát jelentõ – törököknek kedvezve állapították
meg, akik tíz miniszteri tárcából három kaptak, a 80 százaléknyi görög többség ural-
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mával szemben pedig – az alkotmány módosításában és más fontos kérdésekben – vé-
tójoggal rendelkeztek. A választásokat a nemzeti közösségek minden szinten saját kör-
ben rendezték meg, melynek eredményeképp az ország elsõ elnöke Makariosz érsek,
az alelnök pedig Rauf Denktas lett. A 800 ezer fõnyi lakosság fennmaradó részét alko-
tó örmény és római katolikusoknak (latinok), valamint marronitáknak a
kétnemzetiségi hatalom-megosztás értelmében valamely többségi közösséghez kellett
csatlakozniuk. (Mindegyikük a görög népközösséghez csatlakozott). 

A gyakorlatban mûködésképtelen alkotmány módosítására 1963 során Makariosz
elnök reformokat dolgozott ki. Ezt a törökök nem fogadták el, majd kivonultak a kor-
mányból. Késõbb – az EOKA újabb merényletei miatt – pedig lezártak több északra ve-
zetõ utat és fokozatosan elkülönültek, saját ügyeiket kezdték önállóan rendezni.

Eközben a görögök maguk helyezték hatályon kívül az alkotmányt, de Makariosz
formálisan egész Ciprus elnöke maradt. Az államfõ személye lehetõvé tette, hogy a
ciprusi görög kormányzat késõbb a jogfolytonosság igényével lépjen fel, melyet az
ENSZ elismert – Törökország (és a késõbb létrejött Észak-ciprusi Török Köztársaság
azonban nem).

A konfliktus rendezését azonban a Makariosz hívására érkezett brit csapatoknak
sem sikerült elérniük. Az ENSZ BT (1964. március 4-i, 186-os) határozatában brit kez-
deményezésre tett javaslatot békefenntartó erõk kiküldésére. A két közösséget elvá-
lasztó zöld (vagy Attila) vonal azóta is az UNFICYP ellenõrzése alatt áll. A tûzszüneti
vonal mentén az eltelt 40 év alatt nem került sor jelentõs incidensre,6 de átfogó rende-
zés hiányában a békefenntartók jelenlétét ma is szükségesnek tartja az ENSZ.7

Miután Törökország beavatkozással fenyegetett, Johnson elnök figyelmeztetette
Inönüt, hogy az Egyesült Államok és a NATO nem tudja garantálni országa biztonsá-
gát, amennyiben a török inváziót szovjet intervenció követné8. Johnson követelte a gö-
rög csapatok visszavonását, Törökországnak pedig a NATO-ból való kizárását is kilá-
tásba helyezte. 

Grivas 1967-ben visszatérve megszervezte az EOKA-B-t és a török közösséget újabb
támadások érték. 1974-ig csak nagy erõfeszítések árán sikerült a békét fenntartani. 

A Görögországban 1967 áprilisában hatalomra került katonai junta eközben az –
athéni utasításra cselekvõ – EOKA-t Makariosz meggyilkolására biztatta. Az ekkor
már Nikos Sampson vezette szervezet több sikertelen merénylet után 1974. július 15-
én átvette a hatalmat, a görögök elhatározták az Enózisz véghezvitelét. 

Ecevit miniszterelnökké választásával fokozatosan erõsödött a török cipriótáknak
nyújtott ankarai támogatás, majd a puccs után Törökország azonnal bejelentette, hogy
semmilyen körülmények közt nem fogadja el az Enóziszt. Az USA határozatlanságát
látva, illetve miután Nagy-Britannia a részvételére vonatkozó török kérést elutasította,9

Ecevit elrendelte az inváziót. Július 20-án a török ciprióták védelmére hivatkozva 35
ezer katona elfoglalta a sziget északi, török etnikum arányát meghaladó részét.10 A gen-
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fi rendezési konferencián az USA nem gyakorolt nyomást Törökországra, így az nem
mutatott hajlandóságot a sziget elhagyására, majd miután Athén nem teljesítette Ciprus
megosztására irányuló kérését augusztus 13-án második inváziót hajtott végre.

A megszállást fõleg Antalya környéki, az õslakos törököknél a görögökkel jóval el-
lenségesebb törökök betelepítése, kulturális és történelmi emlékek tömeges megsem-
misítése követte, 200 ezer ember kényszerült lakhelye elhagyására, köztük õslakos tö-
rökök is, akik fõleg Nagy-Britanniába menekültek.

Bár az amerikai politika szerepe vitatott,11 említést érdemel, hogy az Egyesült Álla-
mokat ekkor a Watergate botrány foglalkoztatta, másrészt Washingtonban nehezteltek
Makariosz-ra, míg az athéni katonai juntát megbízhatónak tartották. Törökországot az
USA stratégiai okokból, Nagy-Britannia pedig a világháború alatti semlegessége,
NATO-n belüli erõs pozíciói, illetve a görög függetlenedési törekvésekkel szembeni el-
lenszenve révén pártolta. (Ezen kívül Ankarában 1974-ben demokratikus vezetés volt
hatalmon, míg Athénban katonai – épp fordítva, mint 1960-ban).

Az 193 óta folyamatosan elkülönülõ török közösség késõbb – 1983. november 15-én,
az 1975. február 13-án létrejött Ciprusi Török Föderatív Állam alapjain – kikiáltotta az
ún. Észak-Ciprusi Török Köztársaságot (a továbbiakban: ÉCTK).12

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1983. november 18-án elfogadott 541-es határozatában
a proklamációt jogilag semmisnek minõsítette, a nemzetközi közösséget felszólította,
hogy ne ismerje el az új államot – amit Törökországot kivéve azóta a világ egyik orszá-
ga sem tett meg. A késõbbiekben a BT számos hasonló tartalmú és a török csapatok
visszavonására is felszólító határozatot hozott.

A Ciprusi Köztársaság kormányának területi fennhatósága a törökök elszigetelõdé-
se után csak a fõleg görögök által lakott déli részre terjedt ki, mely az elõzetes várako-
zásokkal ellentétben 1974 után gyors fejlõdésnek indult. 

Az eredetileg gazdagabb területen kikiáltott ÉCTK külkereskedelmi lehetõségeit to-
vább korlátozta az Európai Bíróság 1994. július 5-i döntése (Anastasiou-ítélet), mely-
ben kimondta, hogy a ciprusi export-termékeknek a hivatalos kormány tanúsítványa-
ival kell rendelkezniük. A bíróság ezzel felülbírálta Nagy-Britannia korábbi gyakorla-
tát, mely lehetõvé tette az északi termékek közvetlen exportját. Az ÉCTK egyedüli tá-
mogatója Törökország maradt, de az elszigeteltségébõl adódó elmaradottságot a török
támogatás sem ellensúlyozta.

Európai integráció

Ciprus függetlenségének elnyerése óta következetes Európa párti politikát folytatott.
Társult tagságra vonatkozó kérelmét elsõsorban gazdasági okokból adta be 1962. de-
cember 10-én, mivel a brit EGK csatlakozással a Nemzetközösség országai közt
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megszûnõ preferenciális kereskedelmi rendszer érzékenyen érintette a mezõgazdasági
és ipari exportja 40 százalékát Nagy-Britanniában értékesítõ országot.

Az 1973. február 1-én életbe lépett szerzõdés kereskedelmi, pénzügyi és technikai
együttmûködésre terjedt ki, végsõ célja a vámunió elérése volt,13 megfogalmazása
szerint a „sziget teljes lakosságának javára” kellett, hogy megvalósuljon,14 területi ha-
tálya pedig kiterjedt a késõbb megszállt északi területre is. 

Földrajzi fekvése, az arab országokkal, Iránnal és Izraellel egyaránt kiváló kapcsola-
tai, 1972 óta fennálló társult viszonya, nem utolsósorban pedig a garantõr országok –
Nagy-Britannia 1973 óta, Görögország 1981 óta – fennálló tagsága, valamint Törökor-
szág és az EU viszonya miatt az unió és annak elõdei is a kezdetektõl megkülönbözte-
tett figyelmet szenteltek a szigetnek. 

Az ország képviselõje a soros elnökséget betöltõ Olaszországnak 1990. július 4-én
adta át a csatlakozási kérelmét. Bár a török cipritóák felvetették a képviselet kérdését,
a kérelmet az ET elfogadta és ország vélemény elkészítésére kérte a bizottságot, mely
1993. június 30-án kiadott véleményében elismerte a görög ciprióták jogát a kérelem
benyújtására és a politikai problémák rendezõdésének reményében kijelentette, hogy a
Közösség kész a teljes jogú tagság elérését célzó tárgyalásokra, de a csatlakozás akadá-
lya a ciprusi kérdés megoldatlansága. 

A koppenhágai kritériumok teljesítése ellenére – a tagállamok eltérõ álláspontja mi-
att – sokáig kérdéses volt, hogy az EU valóban elszánta-e magát Ciprus felvételére. Fel-
merült, ugyanis, hogy az gyakorlatilag két görög szavazatot jelentene, a fõ kérdést
azonban a rendezés ügye jelentette. Az ebben történt elõrelépéshez kötötte volna a tár-
gyalások megkezdését Nagy-Britannia és Franciaország is, mely kifogásolta az elnök-
sége alatt Törökországnak megszavazott EU támogatás folyósításának görög megvétó-
zását. (Egy francia javaslat szerint a tárgyalásokat el lehetett volna kezdeni, majd azon-
nal befagyasztani).15 Még súlyosabb, biztonságpolitikai aggályokat vetett fel a szigeten
kibontakozó fegyverkezési verseny, melynek csúcspontján, az 1997-es rakétaválság
kapcsán Törökország – NATO érdekekre hivatkozva – sikeresen léphetett fel.16

A Ciprus tagságát prioritásként kezelõ Görögország 1994-es soros elnöksége alatt
azonban az EFTA országok csatlakozása, illetve a Törökországgal kötendõ vámuniós
megállapodás ügyében fenyegetett vétóval arra az esetre, ha a következõ kormánykö-
zi konferencia (IGC) után hat hónapon belül nem kezdõdnek meg a tárgyalások Cip-
russal és a bõvítési folyamat megakadályozását végül egyik tagállam sem vállalhatta.17

A júniusi korfui ET kijelentve, hogy a tárgyalásoknak nem elõfeltétele a végleges ren-
dezés, elkötelezte magát, hogy a bõvítés következõ hullámába bevegye Ciprust. 

1995-ben a cannes-i, majd madridi ET megerõsítette, hogy a török megszállás nem
akadályozhatja az ország csatlakozását, a törvényes nicosiai kormány nem tehetõ fele-
lõssé a kialakult helyzetért, így az 1996–97-es IGC lezárását követõ hat hónapon belül
megkezdõdhetnek a csatlakozási tárgyalások. Ugyanakkor a sziget jövõbeni csatlako-
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zásának mindkét közösség jólétét és biztonságát növelnie kell és elõsegítenie az északi
rész gazdasági felzárkózását. 

Az 1997. júliusi Agenda 2000 a korábbi álláspont megerõsítése mellett rögzítette,
hogy amennyiben nem sikerül elõrelépést elérni a rendezésben, a tárgyalások csak a
hivatalos, nemzetközi közösség által elismert ciprusi kormánnyal kezdõdnek meg. 

Az IGC lezárását követõ 1997. decemberi luxembourgi ET-találkozón a 10+1-es csat-
lakozási folyamatról, a tárgyalások 5+1-es keret közt történõ megkezdésérõl valamint
az Európa-konferencia összehívásáról döntöttek, mely utóbbi az összes csatlakozni kí-
vánó ország (beleértve a Luxembourgban visszautasított Törökország) fórumának sze-
repét volt hivatott betölteni. 

1998. március 12-én a Ciprusi Köztársaság meghívta a török közösség által kijelölen-
dõ vezetõket a csatlakozási tárgyalásokon való részvételre, azonban miután ezt az
északi vezetés visszautasította, március 31-én a törökök képviselõi nélkül kezdõdtek
meg a tárgyalások. A közös pozíciókban ugyanakkor szerepelt, hogy minden egyes fe-
jezetet újra meg lehet nyitni, ha a törökök csatlakoznak a ciprusi delegációhoz. Így az
acquis áprilisban megkezdett átvilágítása az északi részre nem terjedt ki,18 a közössé-
gi célok és elvek elfogadásán túl azok alkalmazását a ciprusi kormány nyilvánvalóan
nem tudta vállalni.

Jelentõs elõrelépést az 1999. decemberi helsinki ET hozott. Az ET egyrészt kimond-
ta, hogy Ciprus felvételének nem lehet feltétele a helyzet rendezése, de a felek megál-
lapodási készségét figyelemmel kísérik és a végsõ döntés meghozatalakor az ET „min-
den lényeges tényezõt” mérlegelni fog, másrészt Helsinkiben Törökországnak hivata-
los tagjelölti státust nyújtott.

A 2000. decemberi nizzai ET teljes támogatásáról biztosította az ENSZ fõtitkárnak az
átfogó rendezés elérésére törekvõ erõfeszítéseit, emellett megerõsítette a Ciprusra vo-
natkozó helsinki döntést, Törökországnak pedig partnerségi dokumentumot ajánlott.
Ez a ciprusi kérdést a „politikai párbeszéd” címszó alatt tárgyalta, így az formálisan is
az EU-török viszony szerves részévé vált. A helsinki stratégiát a bizottság 2001. novem-
ber 13-i éves jelentése és a stratégiai dokumentum is megerõsítette. 

Az ENSZ rendezési kísérlete és az EU-integráció

2002 végére Ciprus sikeresen befejezte felkészülését, az október 9-i ország jelentés a
koppenhágai kritériumok alapján csatlakozásra alkalmasnak találta az országot, mely-
hez az egyöntetû belsõ támogatás is adott volt a lakosság és a politikai elit részérõl. Az
utolsó ország jelentések közzététele és a csatlakozási tárgyalások lezárása révén 2002
az egész bõvítés szempontjából fontos év volt, jelentõségét azonban Ciprus esetében
fokozta a felekre való jelentõsebb nyomásgyakorolás utolsó lehetõségét jelentõ decem-
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beri koppenhágai ET, illetve Kofi Annan rendezési terve, melynek sikere esetén az
egyesült Ciprus írhatta volna alá az EU csatlakozási szerzõdést. 

A ciprusi EU-tagság közeledte és az EU-török kapcsolatok kedvezõ alakulása miatt
Denktasra nehezedõ nyomás révén ugyanis 2002. januárjában lehetõvé vált, hogy a vi-
lágszervezet megfigyelõi státusa mellett Denktas és Kleridesz újra közvetlen tárgyalá-
sokat kezdjen az 1999. júniusa és 2003. márciusa között az átfogó rendezésrõl folytatott
ENSZ rendezési kísérletek keretében.

Ezek alapelveit a BT 1999/1250-es határozata körvonalazta: jóhiszemû tárgyalás, az
átfogó rendezés eléréséig, minden kérdés napirendre kerül, valamint amíg nincs meg-
állapodás minden kérdésben, addig nincs megállapodás egy kérdésben sem. Az alap-
kérdések Ciprus nemzetközi státusa, belsõ alkotmányos rendje, a tulajdonviszonyok
rendezése (kárpótlás, kártérítés) és az alapvetõ szabadságjogok voltak.

Az év végéig nem sikerült megállapodást elérni, és mivel a novemberi 3-i török vá-
lasztások elõtt Ankara – és a támogatását élvezõ, addigi kudarcért felelõs ciprusi török
fél – döntõ- és cselekvõképessége jelentõsen korlátozott volt, a nemzetközi szereplõk
kénytelenek voltak tartózkodni a török fél bírálatától. Az Annan ENSZ fõtitkár így
2002. november 11-én, a török választások után, de még a koppenhágai ET elõtt – is-
mertette átfogó rendezési tervét.

Bár az EU csatlakozás lehetõsége egyedülálló, a rendezést önmagában is elõsegítõ
tényezõt jelentett, Annan szerint a rendezési tervnek megfelelõen kedvezõ távlatokat
kellett, hogy nyisson ahhoz, hogy mindkét fél vállalja az elfogadásával járó kockáza-
tot. Erre való hivatkozással kért a fõtitkár szabad kezet tervéhez, mellyel túllépett a hi-
vatkozott ENSZ határozatokon és végleg elvetette az 1974-elõtti állapotok visszaállítá-
sát. Ezzel kudarc esetére kevés esélyt hagyott a korábbi határozatok által körvonalazott
helyzethez való visszatérésre, tehát nagy kockázatot vállalt. 

Az egyesített sziget felvételének reményében az EU támogatta az ENSZ erõfeszíté-
seit, ugyanakkor a megosztott sziget felvételét megengedõ helsinki formula továbbra
érvényben maradt. Ugyanakkor a koppenhágai ET elõtt – nyomásgyakorlásként – több
tagállam lebegtetette álláspontját, nyitva hagyva annak lehetõségét, hogy újraegyesítés
nélkül nem szavazza meg a felvételt, de a rendezés és a csatlakozás összekapcsolását a
helsinki döntéssel ellentétesnek tartó Görögország – és Ciprus – következetesen elkü-
lönítve kezelte a két kérdést. Az ENSZ égisze alatt zajló tárgyalásokon a feleket a leg-
utolsó pillanatig sem sikerült az – immár felülvizsgált és december 10-én közzétett –
Annan-terv elfogadására kényszeríteni.

Az ET lényegében megismételte a helsinki döntést, mind a sziget megosztottságá-
val, mind Törökország hivatalos tagjelölti státusával kapcsolatban. Döntés született ar-
ról is, hogy amennyiben a 2004. decemberi ET a koppenhágai kritériumok teljesítésé-
nek felülvizsgálata kedvezõ lesz, az EU megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat An-
karával, emellett elmélyítik az EU–török vámuniót, valamint az EU megnöveli a Tö-
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rökországnak nyújtott elõcsatlakozási segélyeket. A tárgyalások eredménytelenségéért
nem tették felelõssé egyik felet sem, de felszólították õket, hogy az év végéig szüntes-
sék meg a területi megosztottságot. 

Rendezési tervének közvetlenül a koppenhágai ET-t megelõzõ kudarcát követõen –
az újabb sikertelenséget kerülendõ – az ENSZ fõtitkár 2003. február 26-án a megállapo-
dásra kijelölt újabb határidõ lejárta elõtt nyilvánosságra hozta rendezési tervének má-
sodszorra felülvizsgált változatát (Annan III). Errõl elfogadása esetén március végén
külön-külön referendumon döntött volna a két közösség,19 még mindig lehetõvé téve
a csatlakozási szerzõdés aláírása elõtti rendezést. 

A 2003. március 11-i hágai találkozón azonban a rendezési kísérlet ismét kudarcba
fulladt. Bár az egyesült sziget EU csatlakozását célzó terv továbbra is életben maradt,
az ENSZ felhagyott a további közvetítéssel, a tárgyalás újrakezdését a rendezést elõse-
gítõ, mindkét oldalon meglévõ legmagasabb szintû politikai akarathoz kötötte.

Denktas 2000-es újraválasztása és a ciprusi ügyet kiemelten kezelõ Clinton 2001-es
távozását követõen azonban a megegyezés személyi feltételei görög ciprusi oldalról is
tovább romlottak az újraegyesítésben kemény álláspontot képviselõ, az ENSZ-terv
módosítása mellett határozottan kiálló20 Papadopulosz januári elnökválasztáson ara-
tott gyõzelmével. Másrészt a ciprusi kormány a 2003. decemberi ÉCTK parlamenti vá-
lasztások közeledte miatt sem kívánta a tárgyalások újrakezdését, kerülendõ, hogy
Denktas ezt választási céljaira használhassa fel. 

Sem az EU, sem a ciprusi kormány nem változtatott álláspontján, a cél továbbra is
az egységes sziget EU csatlakozása maradt, a Ciprusi Köztársaság jogilag egységes szi-
getként kerül az EU-ba, azzal, hogy az adott körülmények közt az északi részen – a
Szerzõdés 10. számú jegyzõkönyve értelmében – felfüggesztik az acquis alkalmazását.
2003. április 16-án Athénban aláírták az EU csatlakozási szerzõdést, melyet július 14-
én a ciprusi képviselõház egyhangúlag ratifikált. 

Bár a ciprusi kérdés jogi tényeiben 2003-ban sem következett be változás, a törökök
növekvõ elégedetlenségét jelezte a görög útlevélért folyamodók egyre magasabb szá-
ma, majd a decemberi-januári, az északi lakosság egyharmadát felvonultató, a sziget
újraegyesítését, az EU bõvítésben való részvételt és Denktas lemondását21 követelõ
tüntetések. Bár egyes északi nyilatkozatok márciusban már bizalomerõsítõ lépések le-
hetõségét jelezték, egy héttel a csatlakozási szerzõdés aláírása után mégis váratlanul
érkezett az ÉCTK határainak, egynapos átlépésre jogosító megnyitása.22

A Ciprusi Köztársaság kormánya a koppenhágai ET török ciprióták életfeltételeinek
javításáról hozott határozata alapján a kidolgozta az egyesítés lehetséges módját és nyil-
vánosságra hozta az ország északi részén élõkre vonatkozó, általános politikai klíma és
emberi kapcsolatok javítását célzó EU-val közösen kialakított rendelkezéscsomagját.23

Idõközben megtorpanást jelentett az ÉCTK-ban decemberben megtartott választá-
sok körüli idõszak. A ciprusi kormány ugyanis a tárgyalások újrakezdésének kérdését
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nem kívánta felvetni a választások elõtt – kerülendõ, hogy azt Denktas saját választá-
si céljaira használhassa fel. 

Bár a 2003. december 14-i választások eredményét a török telepesek szavazata nagy-
ban befolyásolta – egyrészt létszámuk, másrészt Denktas iránt tanúsított nagyobb
hûségük miatt (állampolgárságot és az elmenekült görög ciprióták ingatlanjainak ígére-
tét kapták), a választás mégis az Annan-tervet támogató Mehmet Ali Talat pártjának (a
Török Republikánus Párt) gyõzelmét eredményezte. Ugyanakkor mind a tervet támo-
gató, mind az azt ellenzõ oldal 25–25 mandátumot szerzett. Így csak januárban, kifeje-
zetten Törökország nyomására, Talat vezetésével és a keményvonalas Serdar Denktas
pártjának (Demokrata Párt) bevonásával alakult meg az északi kormány, melyben az if-
jabb Denktas miniszterelnök-helyettesi és külügyminiszterségi posztot kapott.24

Bár a választás semmiféle jogi eszközzel való elismerése nem került szóba, annak
eredményét mint politikai tényt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A választások
eredménye, majd Talat kormányának megalakulása már formálisan is kifejezte a török
cipriótáknak az Annan-terv alapján való rendezésre és az egyesített sziget EU-
csatlakozására való – a korábbi tömegtüntetésekben is megjelenített – akaratát. A ren-
dezésben való áttörés a koalíció törékeny volta mellett azonban továbbra is kétséges
volt amiatt, hogy a „fõtárgyaló” továbbra is az elnök, azaz Denktas maradt. 

A török és amerikai diplomáciának közben sikerült elérnie, hogy Kofi Annan a hágai ku-
darc után a tárgyalások újrakezdéséül szabott fõ feltételének – azaz, hogy mindkét oldal-
ról meglegyen a rendezésre irányuló komoly politikai akarat – teljesüléseként értékelje a
fejleményeket, így a fõtitkár február 4-én tárgyalásra hívta a feleket. A másik feltétel szerint
a feleknek vállalniuk kell, hogy a tervrõl népszavazást tartanak saját közösségeikben.25

A február 10-én, New Yorkban megkezdett tárgyalások nem hoztak eredményt. Ezek
után az ENSZ fõtitkár az erre az esetre érvényes New York-i megállapodásnak megfe-
lelõen járt el. Második fordulót hívott össze – ez alkalommal már az anyaországok be-
vonásával, valamint az EU nem intézményes, technikai és szakértõi részvételével –
majd az ismételt – március 29-i kudarc után, legutolsó lehetõségként saját, népszavazás-
ra bocsátandó javaslatot tett a rendezési tervben nyitva maradt kérdések megoldására,
melyet március 30-án adott át a feleknek észrevételeik megtételére. Bár a végsõ terv
(Annan V.) ezek figyelembevételével jött létre, így számos változtatást tartalmazott a
megelõzõ rendezési tervekhez képest, azt végül egyik népközösségi vezetõ sem írta alá,
a két fél azonban az április 9-i határidõig vállalta, hogy megtartja a népszavazást.

Az ötödik, módosított Annan-terv svájci mintára kialakítandó szövetségi köztársa-
ságot hozott volna létre, Egyesült Ciprusi Államok néven, melyet két, önálló kormány-
nyal rendelkezõ, egyenjogú szövetségi állam alkotott volna (Ciprusi Török Állam és
Ciprusi Görög Állam néven), egységes szuverenitással, közös zászlóval, himnusszal,
jelképes szerepet betöltõ közös államfõi poszttal, a nemzetközi szervezetekben pedig
egyetlen szavazattal rendelkezett volna.
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A terv szerint az országot kilenctagú (eredetileg hat – 4+2) elnöki tanács kormányoz-
ta volna, melynek tagjaiból három éven belül a parlament választotta volna meg az új
elnököt. Az elsõ öt évben az elnök és alelnök tízhavonta cserélte volna egymást, majd
a következõ öt évben 40 hónapig a görögök töltötték volna be a posztot. A 48 tagú al-
sóházban a képviselõi helyek egyharmadát kapták volna a törökök, míg a felsõházban
már a felét, ugyanakkor az északon elõ görögök jogot kaptak volna az északi rész kép-
viseletére. Mind a görög, mind a török szövetségi államnak saját törvényhozása lett
volna, a védelem és külügyek kivételével pedig mindkét fel autonómiát élvezett volna
saját ügyei intézésében. A szenátusi választásokat anyanyelvi, nem pedig állampolgár-
sági alapon határozták volna meg. (Az elsõ szövetségi és tagállami választásokra már
a június 13-i EP-választásokkal egy idõben sor került volna).

A módosított terv az eredetihez képest nagyobb területet bocsátott volna görögök
rendelkezésére, így a törökök a területnek csak 17 százalék körüli hányadat kaphatták
volna, szemben a korábban javasolt 29 – illetve a ténylegesen birtokolt 36 százalékkal.
(Nagy-Britannia jelezte, hogy kész feladni a katonai támaszpontként szolgáló föld je-
lentõs részét). Ez lehetõvé tette volna a görögök egy részének – 120 ezer menekültnek
– görög adminisztráció alatti visszatérését. A görög elvárások közül a terv figyelembe
vette a rendezés pénzügyi hátterének, forrásainak biztosítására vonatkozó igényeket,
valamint több, az EU joganyaggal összefüggõ kérdésben (elsõsorban abban, hogy nem
lehetnek állandó derogációk) a görög állásponthoz állt közelebb. 

Ugyanakkor a görögök legfõbb félelmei ennek ellenére így is jogosan álltak fenn, az-
az: nem vált volna minden görög menekült számára lehetõvé az eredeti lakhelyére va-
ló visszatérés, ezzel egyesek örökre menekültek maradtak volna – ahogy a jelen hely-
zetben is. 

A visszatelepíthetõ menekültek számának kvóták alapján való korlátozása (létszá-
mukat az ötödik Annan-terv – a korábban megjelölt 21 százalék helyett – az északi rész
lakosságának 18 százalékában határozta meg) ráadásul ellentétes lett volna az EU ál-
lampolgárok szabad mozgását és letelepedését garantáló szabályozással is.

Elismerve a törökök legfõbb félelmét, miszerint a gazdaságilag jóval erõsebb görö-
gök „felvásárolnák” a sziget északi felét – a terv a kvótákon túl is korlátozta volna a
görög menekültek visszatelepülését, korlátot állított volna a görög ciprióták kárpótlá-
si igényeinek érvényesítése, tulajdon-, elsõsorban ingatlan – szerzési jogai elé, amíg az
északi országrész életszínvonala el nem éri a déliét. A lakosok 5 évig nem települhet-
tek volna át a másik szövetségi államba – de nem állandó lakhely céljára korlátozás
nélkül vásárolhattak volna ingatlanokat a másik alkotó államban. A szabad tõkeáram-
lást, az állampolgárok szabad mozgását – az EU joganyaggal összeegyeztethetõ mó-
don – természetesen csak átmeneti igényként fogalmazhatta meg az Annan-terv – el-
lentétben a kezdeti, állandó derogációkra vonatkozó török mentességi igényekkel.

(A törökök az északi rész csatlakozásának esetére ugyanis állandó mentességi kérel-
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meket szeretettek volna kapni az EU-tól, és elérni, hogy a rendezésrõl szóló végsõ meg-
állapodás kerüljön be a közösségi jogba, így garantálva, hogy a körülmények a csatla-
kozás után sem változnak meg. Ezen igények elismerését nem csak a görög fél erõs el-
lenkezése akadályozta, hanem az is, hogy ebben az esetben új EU-ciprusi csatlakozási
szerzõdés megkötésére lett volna szükség).

Bár jelentõs kiigazítás történt a biztonsági kérdések területén, a másik fõ görög ag-
gály, hogy a terv nem tartalmazott garanciákat a török csapatok kivonására. Ezek lét-
számát 35 ezerrõl 2011-re 6 ezer fõre csökkentették, a görögét pedig ugyanennyire
emelték volna. (A módosított terv fele görög és török katonai jelenlétet irányozott elõ
a hét éves átmeneti idõszak végére.) Ez 2018-ra tovább zsugorodott volna (vagy akár
elõbb is, ha Törökország belép az EU-ba), míg eléri az 1960-as megállapodásban rögzí-
tett számokat (950 görög illetve 650 török katona). A teljes kivonulást a terv ugyan nem
zárta ki – amennyiben a felek ebben meg tudtak volna állapodni a háromévente tartan-
dó egyeztetõ tárgyalásokon –, de a kisebbségben lévõ törököknek kedvezett azzal,
hogy lehetõvé tette volna a törökországi telepesek letelepedését, és amíg Törökország
nem csatlakozik az EU-hoz, a török csapatokat sem vonták volna ki a szigetrõl.

Az említett aggályok ellenére a görög fél számára kedvezõ lett volna, hogy az
Annan-terv értelmében az 1974-es török megszállást követõen elûzött görögök tízezrei
települhettek volna vissza lakhelyükre. Az Annan-terv alapján történõ rendezésben az
anyaországi és a ciprusi törökök érdekeltsége azonban sokkal nagyobb volt, mivel az
a törököknek példa nélküli jogokat biztosított. Az el nem ismert ÉCTK helyett a törö-
kök – bár önálló nemzetközi jogi státust nem kapnak – mégis legális keretek között ren-
delkezhettek volna szuverenitásukkal. A lakosság 20 százalékát jelentõ törökök, a terü-
let 28 százalékát megkapták volna, míg az állam szuverenitásán fele-fele arányban osz-
toztak volna a görögökkel. Így módosított terv megfelelt a legfõbb korábbi török igé-
nyeknek is – két különálló entitás léte – és rendelkezett a török alkotó állam biztonsá-
gáról, a tulajdon, az állampolgárság kérdéseinek rendezésérõl, valamint az áttelepíten-
dõ emberek megfelelõ egzisztenciájának biztosításáról. Végül az Annan-terv lehetõvé
tette volna, hogy a 70 ezer telepes nem csak a szigeten maradjon, de EU-állampolgár-
ságot is kapjon. (Tehát az ÉCTK „állampolgárain” túl). Egy esetleges rendezést köve-
tõen az EU kész pénzügyi lett volna segítséget nyújtani Ciprus északi részének felzár-
kóztatására – bár utólag erre rendezés hiányában is hajlandóságot mutatott az EU – és
az acquis alkalmazásának lehetõvé tételére. Erre a célra a csatlakozási tárgyalások ré-
szeként 206 millió eurót különített el az unió.

A törököknek kedvezett az a körülmény is, hogy EU tagként Ciprus támogatja Tö-
rökország európai integrációs ambícióit. (A török integrációs ambíciók megvétózása
után – ilyen volt például a vámunió – hasonló irányú változás következett be Görög-
ország politikájában is). A megállapodás révén tehát javulhatott volna az anyaorszá-
gok kapcsolata.
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A legvégsõ döntés

A legvégsõ döntést a két ciprusi közösség mondta ki április 24-én, azzal, hogy a külön-
külön megtartott referendumon a görögök 75 százaléka terv ellen, míg a törökök –
mind az õslakosok, mind a telepesek – 66 százaléka a mellett voksolt. Miután (siker
esetén április 29-én esedékes) életbe léptetéséhez mindkét közösség jóváhagyására
szükséges lett volna – a rendezési terv végleg kudarcot vallott, így megegyezés hiányá-
ban a Ciprus 2004. május 1-én megosztottan csatlakozott az Európai Unióhoz. Bár jo-
gilag a Ciprusi Köztársaság egésze az EU-részévé vált, a közösségi joganyag alkalma-
zását felfüggesztették az északi országrészen. 

Az elutasítás okai közt a görögök aggályai közül mindenek elõtt említést érdemel,
hogy míg a törökök azonnal részesültek volna a kilátásba helyezett elõnyökben az
Annan-terv életbe léptetése esetén, addig a görögök számára ez csak 3-tól 18 évig tar-
tó korlátozások után lett volna lehetséges. 

Ráadásul az Annan-terv szentesítette volna a török hadsereg jelenlétét, amely mel-
lett a görögök nem láttak elegendõ garanciát arra, hogy késõbb a törökök hajlandóak
eleget tenni kötelezettségüknek. (Ugyanakkor elfogadtak volna egy nemzetközi erõt a
szigeten, függetlenül annak összetételétõl). Törökország közelségébõl eredõen ugyan-
is – technikailag – bármikor inváziót hajthatna végre, tehát nem a török katonák létszá-
ma, hanem jelenlétük jelentette a gondot.

Ezen okok miatt az ENSZ fõtitkár több, az Annan-tervet meghaladó garanciát szere-
tett volna érvényesíteni. Kérésre – még a referendum elõtt – a BT elé került egy határo-
zat-tervezet, mely – a terv népszavazáson való elfogadása esetén – garanciát nyújtott vol-
na a görög cipriótáknak, hogy a számukra az Annan-terv által nyújtott biztosítékok va-
lóban életbe léphessenek. A határozattervezet tartalmazta az új ciprusi állam létrehozá-
sának garanciáit, a sziget elleni fegyverembargót, valamint az ENSZ szerepének megerõ-
sítését és egyben megújítása azáltal, hogy a rendezés végrehajtását felügyelõ misszió, az
UNFICYP helyébe lépõ UNSIMIC felállítására tett javaslatot. Az ENSZ határozat elfoga-
dását azonban Oroszország – hosszú idõ óta elõször élve jogával26 – megvétózta, a for-
mális indoklás szerint azzal, hogy a népszavazás elõtt ez a ciprusi belpolitikába való be-
avatkozást jelentene. További garancia lett volna, hogy kedvezõ eredmény esetén a
garantõr államok parlamentje is döntött volna az Annan-terv megerõsítésérõl. Továbbá
– az idõ rövidségére tekintettel – az ENSZ vállalta volna a további szükséges részletek
kidolgozását, a terv életbe leptetésének gyakorlati végrehajtását. Az ENSZ – BT határo-
zatával létrehozandó Egyesült Ciprusi Államok nevû új állam EU csatlakozásának vég-
sõ feltételeirõl a bizottság javaslatára a tanács határozott volna egyhangú döntéssel.

A fenti biztonsági kérdéseken túl az összes menekült visszatérésének lehetõsége is
olyan kérdés volt, melynek megkérdõjelezését a görög ciprusi politikusok nem enged-
hették meg szavazóik elõtt. 
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Végül, épp maguk a görögök akadályozták meg a török katonákat szigetrõl való ki-
vonását, a menekültek visszatérését, az elfoglalt területek visszaadását. Ha azonban el
is fogadták volna a tervet, akkor sem lett volna jobb a helyzetük, az elutasítással azon-
ban nem mondtak igent egy általuk nem támogatott rendezésre. 

A nemzetközi szereplõk az eredmény kapcsán elsõsorban a referendumot a görög
ciprusi oldalon megelõzõ, a közhangulatot kedvezõtlenül alakító kampányt illették
kritikával, illetve hiányolták a rendezési tervrõl folytatott érdemi vitát, a közvélemény
megfelelõ felkészítését.27

A görög ciprusi fél ugyanis a legutóbbi pillanatig azt hangoztatta, hogy csupán tech-
nikai kifogásai vannak a tervvel kapcsolatban, majd néhány nappal a referendum elõtt
annak elutasítására szólította fel szavazóit. Bár politikai szinten, az alapvetõ kérdésekben
(terület, biztonság, menekültek visszatérése) nem született megállapodás, a februári-
márciusi tárgyalások során épp a szakértõi, technikai munkacsoportok értek el eredmé-
nyeket. Így javaslat született az egyesült Ciprus jelképeire, (zászló, himnusz); elkészült a
szövetségi- és alkotmányos törvény illetve együttmûködési megállapodás tervezete, me-
lyek a béketerv jogerõre emelkedését követõen azonnal hatályossá váltak volna. 

A kampány másik fõ eleme szerint az Annan-terv nem az utolsó esélyt jelentette a
megoldásra, így annak leszavazása sem a rendezés, csak egy konkrét rendezési terv el-
utasítását jelenti, melyet késõbb kedvezõbb terv követhet. 

Ugyanakkor az ENSZ jelezte: kedvezõtlen eredmény esetén az Annan-terv halott,
tehát akár további tárgyalások, akár második referendum megtartása kizárt. Másrészt
az Annan-terv a korábbi tervekre épült, tehát annak közeli jövõben való meghaladása
eleve irreálisan elvárás lett volna, a közelgõ EU csatlakozásból adódó, többszöri nyo-
másgyakorlási lehetõség pedig egyedülálló történelmi lehetõséget jelentett. 

A belpolitikai megosztottságot jelezte, hogy a terv mellett kampányolt két volt köz-
társasági elnök: Kleridesz és Vasziliou és a legnagyobb ellenzéki párt – a DISY – veze-
tése és megosztott volt maga a kormányzó AKEL is.28

Míg a déli oldalt a megosztottság jellemezte, a török ciprusi oldalon Denktas állás-
pontjának tarthatatlansága, önellentmondásai váltak minden korábbinál világosabbá.
Ã ugyanis épp a legjelentõsebb kérdésekben állandó derogációkat szeretett volna kap-
ni az EU-tól (négy szabadság elve, biztonsági kérdések) – ezzel megkérdõjelezve a tag-
ság értelmét. Az északi vezetõ – hasonlóan paradox módon – épp a görög közösség
szavazatára alapozhatta azon érvelését, hogy nem mond le, mivel az általa ellenzett
terv megbukott. A referendum elõtt ugyanis jelezte, lemond tisztségérõl, ha a terv tá-
mogatást kap a népszavazáson, mert az egyben az õ tevékenységének értékelése is. 

Azonban a népszavazás pozitív kimenetele és Denktas hatalmon maradása az új,
szövetségi kormány mûködõképességét vetette volna fel, miután mindkét alkotó állam
vezetõje (Papadopoulosz és Denktas) is elutasította a rendezést. Bár Denktas hivatali
mandátuma 2005 áprilisában jár le, hatalma kérdéses lehet a török kormánnyal való vi-
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szonyában bekövetkezõ esetleges feszültségek miatt. Nem bizonyult azonban stabil-
nak Talat – 2004 õszén lemondott kormánya sem, hiszen januárban kimondottan Tö-
rökország nyomására, a rendezésre való törekvés kényszere miatt alakulhatott meg. 

Kedvezõtlen eredménye ellenére a referendum jelentõsége, hogy a ciprusiak elsõ al-
kalommal szavazhattak saját államukról. Fontos következménye volt másrészt, hogy
érezhetõen megszûnt a görög ciprióták morális fölénye, és az is bebizonyosodott, hogy
a görög ciprusi kormány de facto nem képviseli a török közösséget, így nem képvisel-
heti az egész szigetet sem. (Ez a török fél érvelésének alapja a „jelenlegi” Ciprusi Köz-
társaság elismerése ellen, illetve ez volt a csatlakozási kérelem benyújtása kapcsán is:
a nemzetközi közösség által elismert Ciprusi Köztársaság – miután csak a görög közös-
séget képviseli – nem lehet azonos az 1960-ban létrehozott, hatalom-megosztáson ala-
puló Ciprusi Köztársasággal).

A nemzetközi szereplõk viszonyulása – ha az ÉCTK-hoz nem is – az északi török la-
kossághoz tehát felülvizsgáltra szorult. Az EU a 2002-es koppenhágai döntésével össz-
hangban – miszerint elõsegíti az északiak életfeltételeinek javítását – elsõsorban az áru-
és a személyforgalom megkönnyítését, a kereskedelmi korlátozások fokozatos feloldá-
sával az észak-ciprusi török termékek piacra juttatásának elõsegítésérõl döntött.

Bár az ÉCTK az önálló államiság több általános elvi követelményének megfelel, így
rendelkezik állandó területtel, népességgel, mûködõ kormányzattal is. Az Annan-tervrõl
áprilisban tartott referendum pedig – sikertelensége ellenére és az illegális telepesek rész-
vétele mellett – államalapításra irányuló akaratként kapott nemzetközi legitimitást.

Ugyanakkor az északi állam elismerése több ok miatt sem valószínû. Ellentmonda-
na az ezt tiltó ENSZ határozatoknak, az EU azon céljának, miszerint továbbra is a szi-
get egyesítésére kell törekedni. Emellett a csatlakozási szerzõdés szerint a sziget egé-
sze csatlakozik, az északi területen felfüggesztik az acquis communaitre alkalmazását.
Újabb állam létrejötte tehát a csatlakozási szerzõdés módosítását is szükségessé tenné.
Az elismerést akadályozná több bírósági határozat is. Az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának 1998. július 28-án az ún. Loizidou-ügyben, illetve a 2001. május 10-én Cyprus
vs Turkey ügyben hozott határozatai megállapították, hogy Törökország felelõs a meg-
szállás következményeiért és az ÉCTK Törökország bábállama. Miután – bár 5 év ké-
séssel, 2003. decemberében – Törökország 1,1 millió euró kifizetésével eleget tett a Bí-
róság Titina Loizidou ügyében hozott kártérítési kötelezettségének, gyakorlatilag elis-
merte felelõsségét. (A Luizidou-ügy precedenst teremtett a Törökország ellen az Euró-
pai Emberi Jogi Bíróságán benyújtott perekhez – melyek lehetõségét az Annan-terv
korlátozta volna).

Az elismeréshez nem utolsó sorban újabb ENSZ BT határozatra lenne szükség, ami
a várható orosz vétó miatt is valószínûtlen és 2004 végén jár le Pakisztán BT tagsága,
mely korábban – egyedüli országként – mind az 541-es, mind az 550-es BT határozatot
megvétózta. 
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Nagy-Britannia és az Egyesült Államok lépései kelthettek olyan érzetet, hogy az
északi országrész (ÉCTK) hosszabb távon esetleg Tajvanéhoz hasonló elismertsége
(acknowledgement vs. recognition) szóba jöhet.29

Ciprus az EU-ban

A megosztottság és a mindkét oldalon tapasztalt belpolitikai problémák ellenére –
megfelelõen az új tagországok állampolgárainak részvételét célként megfogalmazó
2001. júniusi göteborgi ET döntésnek – 2004. június 13-án megválasztották a hat cipru-
si EP képviselõt. Mivel az ország egy választókörzetet alkot, másrészt a közösségi jog-
anyag nem terjed ki az északi országrészre, a görög és török ciprusiak egyetlen, közös
listára szavazhattak.30

Egy Németország egyesülése után hozott döntés értelmében EP-hely nem maradhat
üresen, illetve idõközi választást sem lehet kiírni, így a török ciprusiak képviseletének
kérdése leghamarabb csak a következõ választások alkalmával kerülhet szóba, abban
az esetben is, ha addig létrejön a rendezés a szigeten.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése korábbi döntésével kifejezte a török cip-
rusiakkal való „közelebb kapcsolatra” való törekvését, ennek megfelelõen az észak-
ciprusi török pártok a hivatalos delegáció tagjaiként részt vehetnek a testület ülésein.

Az EU Bizottság 2004. október 6-i jelentése javasolta a csatlakozási tárgyalások meg-
kezdését Törökországgal, mely csakis a koppenhágai kritériumok teljesítésétõl függ,
tehát formálisan elkülönül a ciprus válság megoldásától. A kérdésrõl a december 17-i
ET határoz. Bár Ciprus támogatja Törökország EU integrációját – a két ország viszo-
nyának rendezetlensége EU-s dimenzióban is komoly problémákat okoz, elsõsorban a
kormányközi alapon, egyhangúlag hozandó döntéseknél.

A Ciprusi Köztársaság elismerésének hiányában Törökország nem tesz eleget példá-
ul az EU-török vámunióból eredõ kötelességének, a vámunió 25 EU-tagországra való
kiterjesztésének. (Tisztán jogi tekintetben Törökország nézõpontjából az EU 24 tagál-
lamból áll).

Törökország gyakorlatilag elismerte, hogy „semmit nem ér el az el nem ismeréssel”,
olyan köztes megoldás viszont, miszerint Törökország „Ciprus” név alatt ismerné el az
országot – nyilvánvalóan nem járható. Ennél valószínûbb olyan viszony, amelyet Tö-
rökország jelenleg Örményországgal tart fenn: esetleg elismeri a Ciprusi Köztársasá-
got, azonban nem létesít diplomáciai kapcsolatot vele, esetleg nem engedélyezi képvi-
selet nyitását.31

Az ENSZ-misszió mandátumának 2004. december 15-ig történõ kiterjesztése jelezte,
hogy UNFICYP misszió kiküldését szükésgessé tevõ egyéb körülmények továbbra is
fennállnak – a török hadsereg viszont immár egy EU tagállam területén van jelen.
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A megoldatlan ciprusi válság

A ciprusi görög–török szembenállás a nemzeti mozgalmak megjelenésével vette kezdetét,
mivel a görög és török nemzetet területileg is elkülönítõ folyamatot indított el. Az elkülö-
nülés vallásilag és nyelvileg korábban is világosan megvolt, területi és állami tekintetben
viszont megnehezítették azt a bizánci és az oszmán birodalom azonos földrajzi keretei. Az
elkülönülést a jelentõs lakosságcserével járó – 1923-as lausanne-i szerzõdés zárta le. A töb-
bi volt görög területtel (Kréta, Rodosz, Dodekanészosz, Égei-tenger partvidéke) ellentét-
ben Cipruson a brit uralom megakadályozta meg a folyamat kiteljesedését. A két biroda-
lom területi átfedése egyrészt lassította az elválást, másrészt mindkét népnek olyan hivat-
kozási alapot biztosított, melyben saját etnikuma a többség, a másiké pedig kisebbség. 

A görögök a ciprusi kérdést a görög területeket magában foglaló görög nemzetállam
szempontjából szemlélik, míg a törökök a korábbi területeit elvesztõ, de lehetõleg minél
több török területet megtartani akaró török államéból. A görögök joggal hangoztatják a szi-
geten háromezer évre visszatekintõ múltjukat, a törökök viszont azt, hogy soha nem éltek
görög uralom alatt, hiszen az akkori többségi nemzet részeként érkeztek a szigetre.32

A ciprióták a görög, illetve török anyanemzetükhöz tartozónak vallják magukat, így
õket egybefogó nemzeti egység, nemzeti tudat nem jött létre. Ha erre nem is, nemzetek fe-
letti közös tudat kialakulására – elvi és egyedüli – alkalmat adott volna a brit uralom elle-
ni közös harc, amire az ismert okok miatt nem került sor. Ezáltal sem ciprusi nemzet, sem
olyan ciprusi nem létezik, aki elsõsorban egy közös ciprusi állam irányában lenne lojális. 

Bár léte nemzetközi jogi tény – a ciprusi állam nem a ciprusi nép önrendelkezése,
vagy államalakításra irányuló nemzeti akarata jegyében, hanem egy problémára adott
megoldásként jött létre. A Cipusi Köztársaság létrehozása egyben a rendezésre tett el-
sõ és legátfogóbb kísérletnek tekinthetõ, ami azonban épp gyakorlati alkalmazhatat-
lansága miatt vezetett a szétválásához.

A hatalommegosztáson alapuló alkotmányos rendeszerek sikeres (Svájc, Belgium –
1970 után, illetve Dél-Tirol 1972 óta) és sikertelen (Észak-Írország 1973–74 között) ese-
teivel összevetve az 1960–63 közötti ciprusi kudarc okaként többek közt a megfelelõ
feltételek hiánya jelölhetõ meg.

Cipruson egyértelmûen a görögök létszámbeli dominanciája volt jellemzõ, nem lé-
tezett az etnikai csoportok között szükséges relatív egyensúly. Kedvezõtlen körülmény
volt a jelentõs társadalmi-gazdasági különbségek megléte, mely a függetlenség elnye-
rése, illetve az ÉCTK függetlenedése után tovább növekedett.

Jelenleg létezik ugyan a hatalom megosztáshoz szükséges területi elkülönülés,
1960–1963 között azonban nem volt lehetett regionális önkormányzat mûködését lehe-
tõvé tevõ a politikai rendszeren belül területi elemet felfedezni. Cipruson az 1960-as
Alkotmány csõdjét épp az önkormányzati hatalommegosztás gyakorlati végrehajtása
okozta – annak szükségességét illetõen egyetértés volt a közösségek közt. 
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Az ismertetett okok miatt nem létezett a nemzetet átfogó lojalitás, egység nemzeti
tudat sem. A több évtizednyi viszonylagos békés együtt élés sem szolgálhatott referen-
ciaként átfogó lojalitás kialakításához, az igen gyenge – etnikumközötti kapcsolatokat
jelentõ – közös szimbólumok, tekintélyét az etnikai konfliktus lerombolta. 

Miután az etnikai csoportokat az 1960-as alkotmány végleg szétválasztotta, véglege-
sedett a két külön választótábor jött létre, megakadályozva az egész közösséget képvi-
selõ pártok kialakulását.

A görögök Makariosz Patrióta Frontjára, míg a törökök a Denktas-féle Nemzeti
Frontra szavaztak. A kérdés egyik máig ható – külsõ – következménye a török
ciprióták nem tisztázott képviselete az európai szervezetekben.

A hatalommegosztás sikeres mûködésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be a
népközösségek politikai elitjei a kompromisszumok, egyezmények megkötéséhez
szükséges belsõ támogatás megszerezésében, illetve a már megkötött egyezmények
életbe léptetése terén. 

Cipruson a függetlenség kezdetétõl fogva mindkét közösség vezetõ elitje vagy el-
utasított bármiféle kompromisszumot – vagy mert maga sem volt arra felkészülve,
vagy a saját társadalmi rétegükön belüli támogatottság-vesztéstõl féltek. 

A népközösség vezetõi által elért – nem külsõ hatásra létrejött – sikeres egyezmény-
ként csak az 1977. január 27-i, majd február 12-i találkozójukon Makariosznak és
Denktas, illetve az 1979. május 19-i Kyprianou–Denktas találkozó hozott eredményt –
elõbbin négy alapelvben egyeztek meg, utóbbi tíz pontból álló egyezménnyel zárult, si-
került több kérdésben, köztük a lényegiben – kétnemzetiségû, kétzónás föderatív köz-
társaság létrehozásában – megállapodni. Végül azonban az életbe léptetés terén semmi
nem történt. Sem az 1977-es, sem az 1979-es megállapodásokat nem hajtották végre.

A hatalommegosztás sikeres esetei alapján alapvetõ fontosságú az is, hogy a veze-
tõk gyõztesnek tüntethessék fel magukat saját közvéleményük elõtt egyes megállapo-
dások elérése után. 

Ciprus esetében a vezetõk különös módon a létre nem jött megállapodást tették ezt
az ENSZ legutóbbi rendezési tervérõl való szavazást követõen. A görög ciprusi fél az
Annan-terv elutasításával az egyesítés elhalasztott történelmi lehetõséget tüntette fel
gyõzelemként, míg Denktas ugyanezt a görög szavazatot értékelte saját gyõzelmeként,
arra hivatkozva, hogy maga is ellenezte a tervet.

Lényeges feltétel a status quo tiszteletben tartása, illetve a kompromisszum készség
valamilyen hagyománya – „történelmi kompromisszumokra” való hivatkozás lehetõ-
sége, illetve mely ugyancsak nem lelhetõ fel Ciprus esetében.

Hiányzott tehát a hatalommegosztás minden lényeges feltétele, ezen kívül a lehet-
séges hatalom megosztási megoldások alkalmazása sem megfelelõ formában történt
(direkt vétõjog, formális, vagy informális szabályzók alkalmazása, kabinet- vagy elnö-
ki rendszer, autonómia formája, stb).33

Ciprus az EU-ban: a megalakulástól a csatlakozásig

2004. tavasz–nyár 173



Mivel megoldási kísérletként, nem pedig államalakításra irányuló nemzeti akarata
jegyében jött létre, az Alkotmány fõ hibája belsõ legitimitásának hiánya volt. Ezt tá-
masztotta alá, hogy – miután az 1960-as állam a felek különbözõ várakozásai miatt bi-
zalmatlanság forrásává vált – a török közösség elkülönült attól, az alkotmányt pedig
maguk a görögök nyilvánították hatálytalannak. A közösségek késõbbi elkülönülése
még inkább megkérdõjelezte a legitimitást.

A szerzõdések külsõ legitimitása, szelleme is megkérdõjelezhetõ volt, miután – el-
lentétben az ENSZ alapelveivel – egy szuverén állam belügyeibe való beavatkozásra
jogosította fel a garatõröket és adott alapot a görög–török–brit katonai jelenlétre.

Ugyanakkor más vonatkozó nemzetközi szerzõdés hiányában – viszonyítási alap-
ként – csak a Görög- és Törökországtól független ciprusi állam nemzetközi státusát
meghatározó 1959. évi zürichi–londoni egyezmények szolgálnak, illetve az ezen szer-
zõdéseken alapuló az 1960-as alkotmány állt rendelkezésre, és az ehhez való visszaté-
rés lehetett talán a felek közti egyetlen egyetértési minimum és ehhez ragaszkodott a
többi nemzetközi szereplõ.

Így – függetlenül a részletezett problémáktól az ENSZ közremûködésével folyó tár-
gyalások célja az 1960-as alkotmányhoz, illetve az akkori állapotokhoz való közelítés
volt. Az ENSZ égisze alatt 1968. június 11-e óta folytak tárgyalások. Átfogó rendezést
azonban sem az ENSZ, sem egyéb megoldási kísérletek sem értek el.34

Az ENSZ BT határozataiban következetesen az 1960-as alkotmányra hivatkozott, el-
ismerve ugyanakkor, hogy amely 1963 óta de facto nem mûködik. A nemzetközi állam-
közösség ezzel „negyedszázada egy fikcióhoz ragaszkodik, amely immáron csak a
konfliktus résztvevõi egyikének álláspontja. Így eleve kizárt a megegyezés lehetõsége,
hiszen a status quo ante helyreállításába az egyik fél nem megy bele, a jelenlegi hely-
zet elismerését pedig a görög fél mellett a nemzetközi közösség is ellenzi. Így a nem-
zetközi közösség gyakorlatilag csak konzerválni tud egy ex lex állapotot.”35

Ugyanakkor, mivel az északiak különállásának elismerése visszafordíthatatlanná
tette volna a sziget megosztottságát és így az 1960-as helyzethez történõ közelítés még
irreálisabb lett volna. Másrészt feltételezhetõ, hogy ha az északiak függetlenségét elis-
merte volna a világ, akkor számukra semmilyen motiváló tényezõ nem lett volna,
amely a sziget egyesítését elõsegíthette volna. Hasonló meggondolás vezette késõbb az
EU-t, a helsinki stratégia meghirdetésekor. 

A válság regionális összefüggései

A hatalommegosztáson mûködésének feltételei láthatóan nem voltak adottak, ezért az
azon alapuló alkotmány kudarcot vallott, a kérdés nemzetközi jogi alapon való meg-
közelítése pedig a számos önellentmondásba ütközött, a jogi holtpontról való elmoz-
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dulást emiatt az ENSZ –nek sem sikerült elérnie. A világszervezet közvetítéssorozatá-
nak sikertelenségében – az Annan-tervet leszámítva – emellett jelentõs szerepet játsz-
hatott, hogy az elsõsorban a konfliktus népközösségi jellegére koncentrált, míg figyel-
men kívül hagyott olyan más fontos dimenziókat – melyeknek a ciprusi válság ugyan-
csak része – így a görög–török kapcsolatrendszert, vagy az európai dimenziót – és
amelyekkel természetébõl adódóan az EU integrációs folyamat összekapcsolódott. 

A kérdés görög–török, illetve euroatlanti keretek közt való értelmezése azonban ugyan-
csak holtpontot, kettõs egyensúlyt eredményezett a két anyaország sajátos geopolitikai vi-
szonya, illetve a NATO-ban – Görögország esetében – EU-ban elfoglalt pozícióik miatt. 

A szigeten a törökök érezhették magukat kisebbségben, illetve hátrányos helyzetben
levõnek, amire egyrészt számbeli arányuk, másrészt számukra az alkotmányban biz-
tosított, általuk azonban nem elegendõnek tartott védelem adott okot, aminek garan-
tálását csak a török katonai megszállásban látták. Ez a 4 ezres helyi erõkön kívül 30 ez-
res fõs katonai védelmet jelentett – aminek jelentõségét növelte az anyaország földraj-
zi közelsége.36 Ugyanakkor a szigeten kívül éppen fordított volt a helyzet: a törökök
mind számbeli fölényükre, mind katonai túlerejükre támaszkodhattak. 

A térség erõviszonyai a szigeten a török megszállással kezdõdött fegyverkezési ver-
senyben is tükrözõdtek, melynek látványos jele az említett, ‘97-es rakétaválság volt.37 Ez
minõségi változást hozott az ÉCTK és Törökország kapcsolataiban is. Addig ugyanis a
sziget a török kisebbség védelme miatt kapott kiemelt figyelmet Törökországban, az
után viszont már saját biztonsága szempontjából, sõt a Baku–Tbiliszi–Ceyhan kõolajve-
zeték védelmében is meghatározó szerepet tölt be.38 A Cipruson telepített, védelmi esz-
köznek minõsülõ rakéták hatótávolsága épp elég lett volna Törökország légtérébe való
behatolásra és térségbeli légi fölényének megtörésére, ezzel világossá vált, hogy a sziget
védelme Törökország számára stratégiai jelentõségû. (Jellemzõ módon az anyaországok-
nak a sziget alkotmányos berendezkedésérõl alkotott nézete 1960 után az erõviszonyok-
nak megfelelõen alakult és jól tükrözte a ciprusi kérdésrõl alkotott elképzelésüket.)39

A tágabb régióban fennálló erõviszonyok ugyancsak hatással voltak a helyzetre, il-
letve a rendezés elmaradására. Ciprus ugyanis kulturális, vallási és politikai szálakra
visszavezethetõ okokból Oroszország támogatását élvezi, melynek régióbeli szövetsé-
gese Szíria. Ugyanakkor Törökország az Egyesült Államok és Izrael térségbeli partne-
re, mely utóbbi kapcsolatot többek közt mindkét ország Szíriához való viszonya indo-
kolja. Így a konfliktus olyan megoldása, mely valamely szövetségnek tûnik kedvezõ-
nek óhatatlanul magával vonná a másik szövetségi rendszer ellenállását.

A két NATO-tag anyaország közti konfliktus kiélezõdése a szovjet fenyegetés idejé-
ben nem lehetett a szövetség érdeke, így az a görög–török konfliktust – beleértve Cip-
rus esetét tompította – egyben azonban tartósította is. Az európai integráció szerepé-
nek felértékelõdésével a ciprusi kérdés az anyaországok kezében még inkább eszköz
lett geostratégiai céljaik megvalósításához. 
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Mivel Törökország nem volt képes Görögország EU tagságából eredõ hátrányát rö-
vid idõn belül ellensúlyozni, érdeke volt, hogy a ciprusi kérdés minél tovább húzód-
jon, azt saját céljai szolgálatába állíthassa. Ciprus csatlakozása esetére többféle fenye-
getést helyezett kilátásba, így a kelet-európai NATO bõvítés teljes blokkolását. 

A hagyományos görög biztonságpolitikai gondolkodást döntõ részben a bekerített-
ségtõl való félelem, ennek elemeként a Keletrõl, Törökország felõl érkezõ fenyegetés
motiválta. 

A védelmet kezdetben a NATO-ban látta, azonban a NATO távolmaradása a
görög–török konfliktustól a szervezet tehetetlenségét, közömbösségét, illetve közvetett
módon az erõsebb fél, azaz Törökország oldalára állását jelentette a görög gondolko-
dásban. 

Az egységes hellén kultúra részeként számon tartott sziget – 1974-es török megszál-
lása, annak ténye, hogy egy NATO tagállam, NATO fegyverzetet használva, 35 ezer fõs
csapattal megszállta egy másik tagállam területét széles körben annak egyértelmû bi-
zonyítéka volt, hogy az észak-atlanti szervezet képtelen a görög–török határ megvédé-
sére. A felismerés jelentõs áttörést jelentett a görög biztonságpolitika számára. A fenye-
getés elleni hagyományosan belsõ (erõs hadsereg) és külsõ garanciák kombinációjára
való támaszkodásban meg kellett erõsíteni a külsõ védelmi alternatívákat. Erre Görög-
ország az 1970-es évektõl az EK/EU-t, illetve az utóbbi védelmi szervezeteként felfo-
gott Nyugat-Európai Unió tartotta alkalmasak. Bár a görög EK tagság indítékai nagy-
részt gazdasági jellegûek voltak, abban nagy szerepet kapott az ország nemzetközi
helyzetének stabilizálása, az a feltételezés, hogy Törökország nem támadna meg egy
EK/EU tagállamot. 

A hidegháború utáni idõszakban is Törökország maradt a legfõbb fenyegetés, Gö-
rögország biztonsági garanciák iránti igényét azonban továbbra sem elégítették ki a
fenti szervezetek.

Egyértelmû kiábrándulást okozott a WEU 1992. júniusi petersbergi yyilatkozatának 5.
cikkelye, valamint az EU–NATO viszony mélypontjáról kiutat keresõ, brit kezdemé-
nyezésre létrejött ún. ankarai dokumentum és az azt felváltó, 2002. októberi brüsszeli
dokumentum. Utóbbiak megfogalmazása szerint az ESDP-t semmilyen körülmények,
még válság esetén sem alkalmazzák egy szövetséges ellen, ami görög értelmezésben az
EU politikai nyilatkozata volt arra nézve, hogy nem fog beavatkozni két NATO-tagál-
lam közötti vitába.

A felismerést olyan konkrét esetek is igazolták, így az 1996-os, égei-tengeri Imia- /
Kardak-sziget körüli, háború kitörésével fenyegetõ konfliktus, mely a NATO görög–tö-
rök kapcsolatokban rendezésében játszott minimális szerepét mutatta meg, másrészt,
hogy sem az EU, sem a WEU sem közvetítõként, sem a határok garantálójaként nem
képes fellépni. (Hasonló következtetésekre adott okot a 2002. júliusában Spanyolor-
szág és Marokkó között a Perejil- / Leila-sziget körül kialakult vita).
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Görögország felismerte, hogy az európai integrációs szervezeteket nem tudja a szá-
mára kívánt módon biztonságpolitikai céljai szolgálatába állítani és Ciprus mindvégig
stratégiai céljának tekintett felvételét sem tudja elérni Törökország integrációs folya-
matból való kizárása révén, ugyanakkor annak keretében viszont jobban tudja befolyá-
solni Törökországot. Míg korábban sokáig az EU keleti bõvítésének megakadályozásá-
val fenyegetõzött, arra az esetre, ha Ciprus nem kerül be a bõvítés elsõ körébe, illetve
sikeresen blokkolt minden, Törökország és az EU közti közeledést célzó
próbálkozást,40 Görögország – a felismerést tükrözve – hozzájárult az 1999-es helsinki
ET-n meghozott döntéshez.41

A helsinki stratégiával ugyanakkor az EU átvette a görög álláspontot, miszerint:
„amíg a török közösségnek nincs félelemre oka, hogy az ország görög része csatlako-
zik az EU-hoz, addig semmi nem veszi rá a törököket, hogy megváltoztassák
álláspontjukat,”42 ellenben, amint a görög közösség csatlakozásának reménye a lema-
radás veszélyét keltheti, növekszik hajlandóságuk a megegyezésre. 

Emellett – közel négy évtized után – döntés született Törökország formális tagjelölt-
té nyilvánításáról – egyben oldandó a török ciprióták félelmét, hogy a csatlakozás egy
õket védtelenül magukra hagyó Görögország felé tett újabb lépés lenne.

Bár az elõremenekülésen alapuló politikát sokáig sem a saját biztonságát féltõ török
közösség, sem az 1997-es luxemburgi ET miatt sértett, a helsinki döntésekkel elégedet-
len és az EU iránt bizalmatlan Törökország sem igazolta, a helsinki döntés összességé-
ben nagymértékben a görög–török kapcsolatokban bekövetkezett enyhülés eredmé-
nyeként vált lehetõvé.

A ciprusi kérdés mellett a török csatlakozást addig ugyanis összekötötték a görög–tö-
rök viszony másik fõbb problémás területein (égei kérdés) való elõrelépéssel. Míg az
1988-ban indult davosi folyamat elhalásában még nagy szerepe volt a hazai támogatott-
ság hiányának, az 1999-es török- majd görögországi földrengéseket követõen már jóval
kedvezõbb belpolitikai háttérre talált a kapcsolatok enyhülésére irányuló politikai aka-
rat. Így – az 1999-es ET döntéssel együtt – a görög–török–ciprusi háromszög viszonya-
inak, illetve a görög–török kétoldalú kapcsolatok – 1950-es években Ciprus miatt meg-
romlott kapcsolatának – EU-n belüli rendezéséhez vezetõ folyamat indult el. (Ez abban
is megmutatkozott, hogy a 2000 õszén elfogadott új görög védelmi doktrínában már cél-
ként szerepelt a Törökországgal fennálló feszültég csökkentése, a török nemzetbizton-
sági stratégiából pedig kimaradt Görögország, mint az elsõrendû fenyegetések egyike).

A folyamat mögött a Törökországban ugyancsak végbement kedvezõ fejlemények
még nagyobb súllyal szerepeltek. Emögött egyrészt az állt, hogy amint Törökország egy-
re jelentõsebb lépéseket tett a koppenhágai kritériumok teljesítése és az EU által számon
kért más fontos kérdések – az emberi és kisebbségi jogok helyzete, a kurdkérdés, a had-
sereg szerepe, a görög–török viszony – helyzetének javítása terén, a lassan egyedüli aka-
dályt jelentõ rendezetlen ciprusi helyzet relatíve egyre nagyobb hangsúlyt kapott. 
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Másrészt Törökország, mint megszálló, az ottani hatalom politikai, pénzügyi és ka-
tonai támogatója, illetve az illegális telepesek kibocsátó országa, eleve sokkal közvet-
lenebb hatást gyakorolt a szigetre, mint a politikai, ideológiai jellegû, valamint EU-
tagságából eredõen befolyást gyakorló Görögország. 

A 2002. novemberében hatalomra került – Gül, majd Erdogan vezette – kormányok
a kezdetektõl bizonyították társadalmi és politikai modernizáció iránti elkötelezettsé-
güket és elõdjeiknél rugalmasabban viszonyultak a ciprusi kérdéshez is és már az
Annan–tervet is kedvezõbben fogadták a vártnál, szemben az azt teljességgel elutasító
elõdjével. 

Felismerték ugyanis, hogy a ciprusi kérdés megoldása nem csak a kényszerítõ körül-
mények miatt kívánatos, hanem önmagában is rejteget elõnyöket is. Törökország bizo-
nyíthatja európai elkötelezettségét és a kormány is jelentõs bel- és külpolitikai (EU) er-
kölcsi legitimitást szerezhet magának, hivatalos EU-nyelvvé válhat a török nyelv. Ezen
túl jelentõs támogatásokhoz jut az északi szigetrész, melynek „állampolgárai” EU ál-
lampolgárságot kaphatnának. Nem utolsósorban pedig maguk az észak ciprusiak is az
egyesítés és az északi rész EU csatlakozása mellett voltak. Bár a kedvezõ álláspont mö-
gött objektív körülmények is álltak, így az ország gazdasági nehézségei és az Irak ellen
készülõ háború, melyek mellett nem lehetett újabb konfliktust vállalni, és kedvezõ kö-
rülmény az is, hogy mind az ellenzék, mind a lakosság az EU csatlakozás pártján állt.

Bár Erdogan – ha csak hallgatólagosan is –, de támogatta az ENSZ fõtitkár tervét, az
ÉCTK-ban tett 2003. novemberi látogatása során még teljes támogatásáról biztosította
Denktast. 2003. év végére azonban még határozottabb változás következett be a török
kormánynak a rendezéshez való viszonyulásában. Egyrészt már nem csak általában a
rendezést támogatták, hanem a május 1-jéig történõ megoldás elérését, az Annan-
tervet pedig nyíltan elfogadták kiindulási alapként. Változás következett be a retoriká-
ban is. A török külügyminiszter január végén már nyíltan úgy nyilatkozott, hogy or-
szága az Annan-tervet viszonyítási pontnak tekintik és eltökélt a rendezés május 1-e
elõtt történõ elérésére. Így – az elõnyöket mérlegelve – Törökország egyre aktívabban
és pozitívabb szellemben viszonyult a ciprusi kérdéshez is. 

A határ megnyitása, a decemberi tömegtüntetések, a decemberi választás eredménye
mögött még közvetlenül nem Törökország állt, a Talat-kormány megalakulása, az
ENSZ közvetítés újraélesztése és a némileg a referendum eredménye már az anyaorszá-
gi politika hatását mutatta. Denktas nemzetközileg egyébként sem létezõ legitimitása az
ÉCTK-n belül is tovább erodálódott és elvesztette Törökország feltétlen támogatását.

Az Annan-terv megszavazásával, illetve támogatásával mind a ciprusi, mind a kon-
tinentális török fél megszabadult a rendezés meghiúsításának erkölcsi terhétõl. Török-
ország jelentõsen javított nemzetközi megítélésén, a ciprusi rendezés hiánya nem lehet
akadálya az EU felvételi tárgyalásai megkezdésérõl hozandó decemberi döntésnek.
Bár az EU – elsõsorban Görögország és Ciprus – a Ciprusi Köztársaság török elismeré-
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sétõl és a török katonai erõk létszámának csökkentésétõl teheti függõvé Törökország-
ra vonatkozó további lépéseit, a status quo egyelõre fennmarad, a csapatok továbbra is
a szigeten maradnak, újabb jogi kötelezettség nem keletkezett visszavonásukra, vagy
létszámuk csökkentésére, így a kormányra a hadsereg részérõl nehezedõ nyomás jelen-
tõsen enyhül, a kormány belpolitikai helyzete erõsödik, végsõ soron tehát Törökország
a szigeten levõ erõit tárgyalási pozícióinak megerõsítésére is használhatja.

A Ciprusi Köztársaság csatlakozása az EU-hoz jogilag új tényt jelent, azonban a ko-
rábbi ellentmondások nem oldódtak fel, a de jure és de facto helyzet közötti ellentét to-
vábbra is fennáll. 

Az ENSZ által korábban nem kezelt kérdésekben – az anyaországok kapcsolataiban,
Törökország és az EU viszonyában jelentõs javulás következett be és az Annan-terv
formájában a ciprusiak elõször szavazhattak saját országuk jövõjérõl, aminek ténye a
terv kudarcától függetlenül önmagában eredménynek tekinthetõ. Ugyanakkor a ren-
dezés mégsem került közelebb. 

A magyarázat feltehetõen a válság legalapvetõbb vonásaiban rejlik, amit eddig sem
a hivatalos (a hatalommegosztáson alapuló alkotmányt létrehozó, az ENSZ rendezési
kísérletében zajló próbálkozások, majd az EU integrációs folyamat), sem a nem hivata-
los próbálkozások nem tudtak kezelni. 

A válság alapvetõ oka

A ciprusi válság oka identitásalapú, elhúzódó társadalmi konfliktus, melynek lényege az
emberi szükségletekre – elsõsorban biztonságra – vagy értékekre visszavezethetõ – nem-
zeti, vallási – csoportidentitás. Amennyiben a csoporttól az identitáshoz való, a társadal-
mi döntéshozatalban való aktív részvételre, a politikai hatalomhoz való egyenlõtlen hoz-
záféréshez való joga sérül, vagy fejlõdési lehetõségeit megtagadják, tehát a biztonság ér-
zete csökken – akár másik csoport hibájából, akár a társadalmakban történelmi okokra
visszavezethetõ szerkezeti egyenlõtlenségek miatt – mindenáron megpróbálják alapvetõ
szükségleteiket kielégíteni, ezzel elhúzódó társadalmi konfliktus alakulhat ki.

Az ilyen válságok rendezését az nehezíti, hogy hátterében identitásbeli kérdések.,
tehát elsõsorban nem érdekek, még kevésbé mennyiségileg mérhetõ, illetve osztható
érdekek (erõforrások, terület, hatalom, stb.) állnak. Így a tárgyalás útján való rendezés
szinte eleve lehetetlen. Sõt a klasszikus tárgyalási stratégiák alkalmazása identitásala-
pú konfliktusok esetén a feleket távolabb is viheti egymástól, összehasonlítva a konf-
liktus kezdetén jellemzõ helyzettel. A nem megfelelõ tárgyalási folyamatot ugyanak-
kor a felek sokszor státusuk legitimizálására, a tárgyalási folyamat elnyújtásával a má-
sik félnek adandó engedmények elhalasztására, illetve egyéb elõnyök, erõfölény, stb.
megszerzése használhatják. 
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Ciprus esetében az ENSZ égisze alatt zajló népközösségi tárgyalások során erre
számtalan példa volt, a tárgyalásokkal egyik fél célja sem a megegyezés, a rendezés el-
érése volt, hanem saját eredeti – a másik félével össze nem egyeztethetõ – céljának el-
érése, esetleg a status quo megerõsítése. Elképzelhetõ, hogy Törökország valós célja
sem feltétlenül a sziget egyesítése, hanem saját EU csatlakozásának elõmozdítása volt.
Az eredmény – mint Ciprus esetében – hogy a tárgyalási folyamat elhúzódik, a konf-
liktus kezelhetetlenné, megoldhatatlanná válik. 

A helsinki stratégia és az Annan-terv feltehetõleg együtt vallott kudarcot. Önmagá-
ban egyik sem nevezhetõ feltétlenül sikertelennek. A török ciprióták mind EU csatla-
kozásuk, mind az egyesítés iránt kifejezték támogatásukat. A helsinki stratégia, illetve
az Annan-terv fontos eleme volt a török fél kedvezõ irányú befolyásolásának feltétele-
zett szüksége volt. 

A helsinki stratégia abból a feltételezésbõl eredõen, hogy õket kell megegyezésre
bírni, ezt negatív eszközzel kívánta elérni – az EU tagságból való kimaradás általi bün-
tetés kilátásba helyezésével –, míg az Annan-terv pozitív eszközzel – minden korábbi-
nál nagyobb mértékben – egyenrangú félként való kezelésükkel. 

Az EU- tagságot a törökök nem önmagában a számukra a tagság által kilátásba he-
lyezett jólét, a csatlakozásra sokáig vissza nem térõ alkalom miatt támogatták – amint
azt a helsinki stratégia feltételezte –, hanem, mert ezt Törökország támogatásával, biz-
tonságuk, identitásuk garantálása mellett tehették. Az Annan-tervet pedig szintén nem
önmagában az egyesítés lehetõsége miatt, hanem amiatt, hogy az számukra kedvezõ
körülményeket legalizált volna. 

A görögök az EU-tagságról külön a rendezés kapcsán nem nyilvánítottak véle-
ményt, miután az – ugyancsak a helsinki stratégia értelmébem – „adott” volt, az
Annan-tervet ugyanakkor leszavazták.

A két népközösség eltérõ szavazata mögött a kizárólagosan és egymással ellentmon-
dásban értelmezett identitásbeli és biztonságot érintõ fogalmak találhatóak. A két nép-
közösség egymástól eltérõ jelentésû fogalmakat használ, fogalmaik közt nincs megfe-
lelõ átfedés. Így például a ciprusi identitás megfogalmazásában a két fél kölcsönösen
kizárta az Enózist, illetve a taksimot. 

Míg a görög ciprusi fél a török hadsereg jelenlétét megszállásként értékeli, melynek
célja egy etnikailag homogén állam megteremtése északon, a görögöktõl való megsza-
badulás útján, addig a török ciprusiak szemében béketeremtõ erõt jelképez. 

A történelmi tapasztalatok alapján a két fél teljesen más jelentést tulajdonított a me-
nekült szónak. A görög cipriótáknak a menekültek északi otthonaikba való visszatéré-
sére vonatkozó követelése a török ciprióták szemében kísérlet arra, hogy a görögök
mindenüket elvegyék, menekültté tegyék õket. Ezt a félelmüket 1960-as tapasztalata-
ikra alapozzák, amit megerõsít a görögök teljes mértékben hellenizált szigetrõl alkotott
képe. Szemükben a menekült mibenlét lényege a megszabadulás a másik nemzetnek a

Torma Tamás

180 Külügyi Szemle



terület feletti teljes uralmát célzó fenyegetõ törekvései alól, melyet a biztonságos körül-
mények közötti életmód követ. Tehát a menekülés a biztonságos körülmények közti
életet jelenti. (Ezt élték át 1963 és 1974 között). A görögök számára viszont a menekü-
lés éppen az ellenkezõ tartalommal bír, a biztonságos életkörülmények elhagyása, erõ-
szakos kitelepítés, vagyonuk elvesztése, az idegen hadsereg általi fizikai veszélyezte-
tettség, amit az 1974-es megszállás jelentett a görögök számára. 

Az ÉCTK-t a törökök történelmileg legitimált, igazolható és független államnak te-
kintik, viszont a Ciprusi Köztársaság szuverenitása szemükben megszûnt a sziget fe-
lett. A görögök ugyanakkor éppen fordítva látják: az ÉCTK-t illegitim, a Ciprusi Köz-
társaság szuverenitása viszont kiterjed az egész szigetre. Az ÉCTK elismerésének török
igénye mögött a görögök pusztán egy a nemzetközi jogot megsértõ hadsereg illegitim
uralmának legalziálására irányuló kísérletet látnak. Emellett a szigetbõl kihasított,
egynemzeti ÉCTK a görögök szemében fenyegetõ jelenség. Nem ismerték fel, hogy az
ÉCTK elismerésére vonatkozó török igény mögött – amely önmagában valóban
illegtim – a török közösség egzisztenciális igényei – biztonság és közös identitás iránti
vágyai – húzódnak meg. 

Ez fejezõdött ki az Annan-terv ismertetése kapcsán a fentiekben formálisan már is-
mertetett elutasítási okokban.
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Annan-tervben szereplõ – „Ciprusi Török Állam” (Turkish Cypriot State) néven szerette volna elérni.

32 Bibó István 525–587. o.
33 Schneckener, Ulrich: Making Power-Sharing Work
34 1964. júliusában és augusztusában láttak napvilágot az Acheson-tervek, majd 1965-ben egy angol–

amerikai javaslat (a Sandys-Ball Plan), mely NATO csapatoknak a szigetre küldését javasolta. 1978-
ban az Egyesült Államok, Kanada és a Nagy-Britannia készített 12 pontból álló tervet. 1986. január-
jában a Szovjetunió tett javaslatot a sziget demilitarizálására és egy nemzetközi konferencia ENSZ
égisze alatt történõ összehívására, amely végül a törökök elutasításán bukott meg. Számos nem hi-
vatalos közvetítési kísérletre is sor került (Burton workshop, Talbot – seminar, Doob Workshop,
Kelman Workshop, Doob Meeting, Fischer Workshop, Cyprus Consortium Training, Broome
Training, stb.) Ezek eredménytelenségének legfõbb oka az lehetett, hogy nem tûzték ki célul a talál-
kozók eredményeinek átültetését a hivatalos diplomácia területére. 

35 Dobrovits 48. o.
36 A megszállás óta a lakosság nagy része kicserélõdött, fõleg Ankarához kötõdõ betelepültekbõl áll. 
37 A görögök francia, késõbb orosz fegyverzetet vásároltak, míg a török közösség Ankara révén NA-

TO fegyverekhez is hozzájutott. A török légi fölényre hivatkozva a nicosiai kormány 1997 elején
orosz SZ–300 típusú légvédelmi rakéták telepítését jelentette be. Mivel a fegyverek telepítése és
mûködtetése során Oroszország folyamatosan nyomon követhette volna a térség katonai mozgása-
it, jogosan merült fel a kérdés: elfogadható-e egy ezt lehetõvé tevõ ország EU csatlakozása. A tele-
pítés Törökországnak alapot adott, hogy a NATO érdekeire hivatkozva sikeresen lépjen fel. Más-
részt a belpolitikai válságot eredményezett. A kérdés a görög felet is ráébresztette, hogy EU-
csatlakozását sodorhatja veszélybe. A rakéták végül Krétára kerültek.

38 Larrabee.
39 Az azt korábban elutasító görögök a föderáció gondolatát csak azután fogadták el, hogy – kétzónás

követelésük nyomatékosítására – a törökök 1975-ben megalakították a török föderatív államot, majd
1983-ban kikiáltották az ÉCTK-t. A föderáció elfogadásával a görögök az esetleges elszakadást akar-
ták megakadályozni. (Tapasztalatok szerint míg az etnikai föderációk etnikumközi konfliktussal fe-
nyegethetnek, addig a konföderáció egyik alkotórész kiszakadásának veszélyével, Bahceli, Duner 488.
o., Theophanous). Törökország a rakétaválságot követõen szakított a kétzónás, két nemzetközösség-
bõl álló állam gondolatával és kezdte a két külön állam elismerését, mint megoldást követelni. 1997.
júliusában kiadott – többször megismételt – közös nyilatkozatában az ÉCTK és Törökország kijelen-
tette, hogy amíg az ÉCTK-t a nemzetközi közösség nem ismeri el, „különleges viszonyt” alakítanak
ki, a két országot minden szinten fokozatosan integrálják, beleértve a külpolitikát is. Az 1997. decem-
beri luxembourgi ET-t követõen Ankara újabb fenyegetésekkel állt elõ, melyek közt embargó, az
ÉCTK-val létrehozandó konföderáció, esetleg föderáció szerepelt. A 74-es inváziót elrendelõ, majd ké-
sõbbi – miniszterelnök, Ecevit 2001. november elején „Dél-Ciprus” egyoldalú csatlakozása esetére az
ÉCTK Törökország általi annektálását, vagy olyan „különleges kapcsolatok” kiépítését helyezte kilá-
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tásba, amelyek lehetõvé teszik, hogy az ÉCTK Törökország autonóm részévé váljon. A kapcsolatok
még szorosabbra fûzését a vámunióról szóló keretegyezmény 2003-as aláírása jelentette. 

40 The Economist, 2003. január 18.
41 A görög politika fokozatos változásához a prioritások megváltozása is hozzájárult, mint az euró be-

vezetése, illetve késõbb az elnökség, majd az olimpia sikeres lebonyolítása.

Résumé

Tamás Torma: Cyprus in the EU from Its Foundation to Its Accession

The first part of this study concentrates on the main events of the Cyprus crisis and the
chronological features of the EU integration process. The second part describes there
main official attempts to solve the Cyprus crisis – the 1960 power-sharing Constitution,
the UN lead talks, and the EU integration, understood as an attempt for the unification
of the island. (The issue of fourth kind of attempts, non-official mediation is not
addressed here).

The Constitution of 1960, which can be considered the first attempt for a solution
established a power-sharing arrangements, but it collapsed after only three years. A study
of similar power sharing arrangements suggests that the necessary preconditions for this
kind constution where lacking. However the constitutional failure had seriuos
international repercussions as well, since it constituted a major international legal obstacle
for further attempts to solve the proble. Greeks claim their state is identical with the 1960
republic, which the Turks deny, saying the Constitution was annuled by the Greeks
themselves, though they managed to maintain the continuity of the Republic in the UN.
The self declared, illegal Turkish Republic of Northern Cyprus, which has not been
recognized by any state, except Turkey, would be willing to form a confederation with the
Greeks, but only on the condition, their independence is recognized internationally. A
possible explanation for the failure of the ongoing UN efforts to find a settlement can be,
that they concentrated on the bicommunal feature of the crisis, not adrressing regional
issues, realities of the Greek-Turkish-Cypriot triangle and the EU integration process. 

The application of Cyprus to the then EC brought about a new phase in the history of the
country, but also more complexity in the matter. Turks – altough they themselves declared
their independence from the Republic – consider the application unlawful, on the basis of
the Zürich-London agreements. The EU policy – formulated in Helsinki – supposed that
Turks will give up their preconditions once they have a real chance to join the EU. The policy
has has proved wrong, since on the on May 1th 2004, the Republic of Cyprus joined the EU,
but the acquis communaitre de facto is extended only on the southern part of the country. 

Thus the EU integration process – understood as an attempt for settlement – also failed.
A possible explanation for this may be, the very nature of the crisis, i.e. a deeply rooted

Torma Tamás

186 Külügyi Szemle



identity crisis, or protracted social crisis, which has not been properly addressed so far by
any plans for settlement.

Tamás Torma: Zypern in der EU von der Fründung bis zum Beitritt

Der erste Teil der Studie befasst sich mit der Zypernkrise und dem Prozess der EU-
Integration. Der zweite Teil untersucht die drei bedeutendsten offiziellen Versuche zur
Lösung der Zypernkrise, die die Macht teilende Verfassung aus dem Jahre 1960, die
von der UN aufgenommenen Verhandlungen und die EU-Integration, die auch einen
Versuch zur Einigung der Insel unternahm.

Die Verfassung des Jahres 1960 stellt den ersten Lösungsversuch dar. Die auf der
Teilung der Macht beruhende Verfassung war aber nach nur 3 Jahren
zusammengebrochen. Aus den ähnlich Versuchen zur Teilung der Macht kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Voraussetzungen zu einer Verfassung diesen
Typs nicht gegeben waren. Dennoch hatte das konstitutionelle Fiasko bedeutende
internationalen Folgen, bedeutet es doch ein juristisches Hindernis bei den späteren
Lösungsversuchen. Von den Griechen wird behauptet, dass der Staat identisch ist mit
der Republik von 1960, was die Türken leugnen, die damit argumentieren, dass die
Verfassung von den Griechen selbst zerstört wurde. Die einseitig proklamierte Türkische
Republik von Nordzypern, die außer der Türkei von keinem einzigen anderen Staat
anerkannt wurde, wäre bereit, mit den Griechen eine Konföderation zu bilden, doch
ausschließlich unter der Bedingung, dass ihre Unabhängigkeit international anerkennt
würde. Eine mögliche Erklärung für das Fiaskos der gegenwärtigen Anstrengungen der
UN ist die, dass man sich auf den bikommunalen Aspekt der Krise konzentriert, dass
man sich nicht mit den regionalen Fragen, mit den Realitäten des griechisch-türkisch-
zypriotischen Dreiecks und mit dem Integrationsprozess der EU beschäftigt.

In der Geschichte des Landes wurde ein neues Kapital von dem Umstand eröffnet, als
Zypern einen Antrag auf den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft eingereicht hat. Die
Türken, obwohl sie es waren, die sich für unabhängig von der Republik deklarierten,
hielten den Antrag auf die Aufnahme in die Gemeinschaft auf Grund der Vereinbarungen
von Zürich und London für illegal. Die EU-Politik, die in Helsinki ausgearbeitet wurde,
setzte voraus, dass die Türken ihre Bedingungen in dem Moment aufgeben werden,
sobald sich ihnen eine wirkliche Chance für den Beitritt zur EU bietet. Die Politik erwies
sich als irrig, da die Republik Zypern der EU am 1. Mai 2004 beitrat, doch bezieht der
acquis communautaires sich de facto nur auf den südlichen Teil des Landes.

Auf diese Weise hat der Prozess der EU-Integration, der für eine Form der Lösung
gehalten wurde, ebenfalls ein Fiasko gebracht. Eine der möglichen Erklärungen dafür
kann die Natur der Krise sein, d. h., die tief verwurzelte Identitätskrise, oder eine sich
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verschleppende gesellschaftliche Krise, die bisher von keinem einzigen Plan der
Regelung entsprechend berücksichtigt wurde.   

Tamás Torma: la Chypre dans l'UE, de la formation de la république à son adhésion

La première partie de cette étude est axée sur lés événements principaux de la crise en
Chypre et les caractéristiques chronologiques du processus d’intégration de l’UE. La
deuxième partie décrit les tentatives officielles pour résoudre la crise de Chypre – la
constitution de 1960 ayant pour but de partager le pouvoir, les négociations au sein de
l’ONU et l’intégration à l’UE qui peut être considérée comme une tentative pour
l’unification de l’île. (La question de la quatrième sorte de tentative, la médiation non-
officielle, n’est pas traitée ici).

La première tentative, la constitution de 1960 a réalisé le partage du pouvoir mais elle
a échoué après trois ans. L’étude des cas pareils du partage du pouvoir suggère qu’il
n’existaient pas les conditions nécessaires pour cette sorte de constitution. Cependant
l’échec constitutiennel avait de graves répercussions internationales également puisqu’il
a élevé de grands obstacles internationaux devant les tentatives suivantes visant à
résoudre le problème. Les Grecs affirment que leur État est identique à la république de
1960 ce que les Turcs ne reconnaissent pas car ils disent que la constitution a été annulée
par les Grecs eux-même. Toutefois les Grecs ont réussi à maintenir la continuité de la
république dans l’ONU. La république turque illégale, déclarée par elle-même dans le
Nord de Chypre et qui n’a pas été reconnu par aucun État à l’exception de la Turquie,
serait prête à former une confédération avec les Grecs mais seulement à condition que son
indépendance soit internationalement reconnue. Une explication possible de l’échec des
efforts actuels de l’ONU est que ces efforts se sont concentrés sur le caractère bicommunal
de la crise tout en négligeant les questions régionales, les problèmes actuels du triangle
grec-turc-cypriote et le processus d’intégration à l’UE.

La candidature de la Chypre à la CE d’alors a ouvert une nouvelle phase dans l’histoire
du pays mais a rendu également les problèmes plus complexes. Les Turcs – bien qu’ils se
soient déclarés indépendants de la république – ont considéré la candidature illégale, sur
la base des accords Zurich-Londres. La politique de l’UE, formulée à Helsinki, a supposé
que les Turcs changeraient leur opinion dès qu’ils verraient une chance réelle à s’intégrer
à l’UE. Toutefois, cette politique n’était pas justifiée car le premier mai 2004 la République
de Chypre est devenue membre de l’UE mais les acquis communautaires sont valables
seulement pour le Sud du pays. Ainsi le processus d’intégration à l’UE – considéré comme
une tentative pour résoudre le problème – a également échoué. Une explication possible
de cela peut être la nature même de la crise, p.ex. la crise profonde d’identité ou la crise
sociale tenace, et la solution de cette crise n’a été prévue, jusqu’ici, par aucun projet.
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