
náló integrációs rendszerekhez. A kölcsö
nös függőség mára kialakult szövevényes 
rendszerében ugyanis a független bizton
ságpolitikai koncepciók tartósan nem kép
zelhetők el, a regionális megoldásokat 
viszont akadályozzák a szinte megkövese
dett ellenérzések. A csatlakozási törekvé
sek egyben visszaigazolják azt az általános 
meggyőződést is, hogy a végső megoldást 
csakis az átfogó, kooperatív európai biz
tonsági rendszer jelenti.)

Ö sszefoglalva elmondható, hogy biz
tonságpolitikai szempontból a volt 
szocialista országok a bekövetke

zett változásokból hátrányosan kerültek ki.

Belső társadalmi és gazdasági stabilitásuk 
általában csökkent, külső biztonsági kör
nyezetük pedig ezzel egy időben „barát
ságtalanná” vált. Biztonságukkal kapcsola
tos problémáik megoldásában csak igen 
mérsékelt támogatásra számíthatnak a 
Nyugat részéről, amelynek -  érthető mó
don -  elsősorban a saját stabilitása fontos, 
a közép- és kelet-európai országoké csak 
annyiban, amennyiben közvetlen hatással 
van Nyugat-Európára. A biztonság komp
lex értelmezésének összefüggéseiben gon
dolkodva azt mondhatjuk, hogy térségünk 
országai a túlélésért küzdenek.

UGHY ANTAL

ENSZ Békefenntartó E r ő k  

és katonai megfigyelőik Cipruson*

Ciprus, a Földközi-tenger keleti részén elhelyezkedő stratégiai jelentőségű sziget, 
Törökországtól 65 kilométerre délre és. Szíriától 105 kilométerre keletre fekszik. Fontos 
tranzitbázis a NATO-légierő számára a földközi-tengeri térségben. Nagy-Britannia két 
független katonai bázist tart fenn a szigeten Akrotiri és Dhekelia városok körzetében, 
mintegy négyezer fő katonaszemély állomásoztatásával. Ciprus (a görög Kypros -  jelen
tése réz -  szóból) szigete időszámításunk előtt 4000 évvel, az Új Vaskorszak ideje alatt 
vált lakottá. Az athéni görögök az i. e. 1600-as években népesítették be a szigetet. Az i. 
e. VIII. század közepétől a szigeten sikeresen biztosították uralmukat a föníciaiak, az 
asszírok, az egyiptomiak, a perzsák, Nagy Sándor, a rómaiak, a bizánciak, a velenceiek 
és a muzulmánok.

1191-ben I. Richárd angol király uralkodott a szigeten és bázisként használta azt a 
keresztes hadjárataihoz. 1193-ban a francia királyság részévé vált, majd 1489-ben á 
velenceiek fennhatósága alá került és 1571-tői pedig a törökök vették át a hatalmat ъ 
sziget fölött. A török fennhatóság egészen 1878. június 4-ig maradt fenn, amikor is 
Konstantinápolyban a török szultánnal megkötött konvenció értelmében a szigeten az 
adminisztratív irányítást átadták az angoloknak. 1914. november 5-én Nagy-Britannia 
annektálta a szigetet, majd 1925. május 1-jén angol koronagyarmattá vált.

A következő harminc év viszonylag békésen telt el a szigeten, eltekintve az 
esetenként előforduló helyi, lokális konfliktusoktól. 1955. április 1-jén az EOKA, a leg
ismertebb görög ciprióta gerillaszervezet által vezetett fegyveres csoportok támadást in

* A cikk második részét -  Magyar katonai megfigyelők Cipruson címmel -  terjedelmi okokból decemberi számunkban 
közöljük. -  A szerk.
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dítottak az angolok ellen. Az EOKA-szervezet elsődleges politikai célja az Enois, vagy
is a Görögországgal való unió, egyesülés volt. Az Enois mozgalma elsődlegesen és nyíl
tan az angol gyarmati fennhatóság ellen irányult, ugyanakkor a török ciprióta közösség 
a britek maradását támogatta.

1956 nyarát követően -  egy török ciprióta rendőr halálával -  a görög és a török 
közösség fegyveres csoportjai között nyílt fegyveres harc bontakozott ki. Az 1959. feb
ruár hónapban megtartott zürichi konferenciát követően ugyanebben a hónapban a gö
rög és a török ciprióta közösség képviselői, valamint Nagy-Britannia, Görögország, 
Törökország miniszterelnöke Londonban aláírták azt az alapszerződést, amelynek ér
telmében 1960. augusztus 16-ot követően Ciprus elnyerte a függetlenségét. A Cipruson 
1960-ban elfogadott alkotmány alapvetően figyelembe vette a sziget görög és török 
közösség érdekeinek egyensúlyát. Egy 1960. augusztusi egyezmény -  a szövetségi szer
ződés - , amelyet Ciprus, Görögország, Törökország és az Egyesült Királyság írt alá, 
garantálta Ciprus alapvető függetlenségét.

A függetlenség elnyerését követően a görög és török ciprióták között hamarosan 
etnikai zavargások kezdődtek, amelynek a kiinduló oka elsődlegesen a görög ciprióták 
által a parlamentben benyújtott alkotmány-felülvizsgálati javaslat volt, amelyet a török 
ciprióták elvetettek. A kialakult alkotmányos válság következtében a görög és török 
ciprióta közösségek között felhalmozódott feszültség eredményezte az 1963. december 
21-én kezdődött fegyveres összeütközéseket. A ciprusi kormány december 27-én pa
nasszal fordult az ENSZ Biztonsági Tanácsához, hogy Törökország beleavatkozik 
Ciprus belügyeibe és agressziót valósít meg Ciprus ellen. Törökország pedig azzal 
vádolta a görög ciprióta vezetőket, hogy az eltelt több mint két év alatt mindent megtet
tek annak érdekében, hogy a török ciprióta közösségek jogait megsemmisítsék.

1963-at követően a török ciprióták többé nem vettek részt a központi kormány 
munkájában. Mivel minden erőfeszítés ellenére nem állt helyre a béke a szigeten, 1964. 
február 15-én az Egyesült Királyság és Ciprus követelte az ENSZ Biztonsági Tanács 
sürgős beavatkozását. Március 4-én a Biztonsági Tanács egyhangúlag elfogadta a 
186/1964-es határozatot, amely előirányozta az ENSZ-békefenntartó erők Cipruson 
(United Nations Peace-keeping Force in Cyprus — UNICYP) történő állomásoztatását 
azzal a mandátummal, hogy megakadályozzák a fegyveres harc ismételt fellángolását, 
elősegítsék a jogrend visszaállítását és a normális állapot megteremtését. Az INFICYP 
-  a görög és török régiók között létesített úgynevezett ütközőzónában, közismert nevén: 
„Zöld Vonal” (Green Line) -  1964. március 27-től végzi békefenntartói tevékenységét.

1974-ben az athéni görög katonai hunta által inspirált összeesküvés elmozdította a 
hatalomból Makarios köztársasági elnököt. A görögországi katonai rezsim alapvető 
politikai célja volt a sziget Görögországhoz való csatolása, annektálása. Ez olyan 
mértékben provokálta Törökországot, hogy fegyveres beavatkozással válaszolt és a tö
rök ciprióta közösség védelme érdekében intervenciót hajtott végre: de facto a török 
hadsereg megszállta a sziget északi részét, Ciprus területének 38 százalékát. Az 1974. 
július-augusztus hónapban végrehajtott, török intervenciót követően, gyakorlatilag az 
augusztus 16-án, nemzetközi nyomásra létrejött tűzszünet megvalósulása után az UNFI- 
CYP fő feladata az ENSZ-ütközőzónában a görög és a török fegyveres erők szétválasz
tása és/majd a tűzszünet ellenőrzése.

A török hadsereg által elfoglalt és megszállt terület 1975-ben úgynevezett „Ciprusi 
Török Szövetségi Állam”-ként lett proklamálva, amelyet más államok soha nem is
mertek el. A nemzetközösségi tárgyalások az ENSZ felügyelete mellett tovább foly
tatódtak ugyan, de 1983 novemberében az Egyoldalú Függetlenségi Nyilatkozattal (Uni
lateral Declaration of Independence -  UDI) létrehozták az „Észak-ciprusi Török Köztár
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saságot” (Turkish Republic of Northen Cyprus -  TRNC), amelyet egyedül csak Török
ország ismert el.

Ciprus hivatalos neve: Ciprusi Köztársaság. Lakóinak száma: 683 651 (1987. júli
usi adat). A lakosság etnikai megoszlása: 78 százalék görög, 18 százalék török, 4 
százalék angol, örmény és egyéb más. Hivatalos nyelvek: a görög, a török és az angol. 
Ciprus területe 9251 km2 (1/10 magyarországnyi terület), és ezzel a földközi-tengeri 
térség harmadik legnagyobb szigete. A sziget területének körülbelül a felét a Troodos 
hegység foglalja el, amelynek legmagasabb pontja az Olympos hegy, 2 ezer méter fe
letti magassággal. A legnagyobb város jellegű lakott települések: Nicosia (főváros), Li
massol, Lamaca, Famagusta, Paphos. A sziget klímája mediterrán, meleg (középhő
mérséklete 25-35 °C), esetenként forró (35-45 °C) nyárral és enyhe (5-10 °C), esős 
téllel.

A CIPRUSI GÖRÖG FEGYVERES ERŐK

A tűzszüneti vonal déli oldalát a Görög Ciprióta Nemzeti Gárda, Ciprus hadserege 
(a továbbiakban: Nemzeti Gárda) és a Görög Szárazföldi Hadsereg (gyakorlatilag nem 
jelentős erejű) csapatai szállták meg és tartják ellenőrzésük alatt. Az 1960-as ciprusi al
kotmány és a Szövetségi Szerződés Görögország számára lehetővé tette, hogy a Görög 
Szárazföldi Hadsereg 950 katonát állomásoztasson a szigeten (napjainkban létszámuk 
eléri az 1600-1800 főt, de létszámuk a Nemzeti Gárda cipriotizálása miatt várhatóan 
tovább csökken). Az alkotmány és a szerződés előírása értelmében a görög szárazföldi 
kontingens segítséget nyújthat a belső biztonság fenntartásában, a Nemzeti Gárda szer
vezésében, kiképzésében és felkészítésében.

Jelenleg kért görög lövészzászlóalj állomásozik Cipruson. A görög katonák több
sége a hadkötelezettség alapján teljesít szolgálatot a szigeten. Ugyanakkor az egyes 
görög tisztek és tiszthelyettesek a Nemzeti Gárda alakulataiban, valamint portyázó (ak
ció) századszintű alegységeiben teljesítenek szolgálatot. Mivel a görög erők nem elég
ségesek és nem kellően felszereltek ahhoz, hogy a szigeten az erőegyensúlyt biztosítsák, 
ezért csak a görög érdekeltséget (annak megmutatását) szimbolizálják. Egy adott krízis- 
helyzetben a görög erők valóban nehéz és veszélyes helyzetbe kerülhetnének a meg
erősítés, az utánpótlás és az ellátás tekintetében, Ciprusnak a török szárazföldhöz való 
közelsége, valamint a Ciprus és Görögország közötti több mint ezer kilométer miatt, 
mivel egy ilyen műveletet a török haditengerészeti erők és a török légierő hatósuga
rában kellene végrehajtani. A török légierő a felemelkedést követő hat percen belül ké
pes a szigeten levő görög állásokra, objektumokra csapást mérni.

A Ciprusi Hadsereget 1960-ban, a függetlenség elérése után hozták létre. Az akkori 
állomány 2 ezer fős nagyságrendű hadsereg megszervezését tette lehetővé, amelynek ál
lományának 60 százalékát a görög, 40 százalékát pedig a török cipriótákkal töltötték 
fel. A nemzetiségi ellentétek és a politikai helyzet éleződésével azonban a Ciprusi Had
sereg már a 60-as évek elején feloszlott, illetve ennek bázisán a görög ciprióták létre
hozták a Nemzeti Gárdát. A Nemzeti Gárda katonái a tiszthelyettesi rendfokozatig 
bezárólag az általános hadkötelezettség alapján 26 hónapos, a felsőfokú iskolai végzett
séggel tiszti rendfokozatba kinevezettek pedig 29 hónapos katonai szolgálatot telje
sítenek. Cipruson 1989-ben vezették be a három vagy hat év időtartamra vállalható szer
ződéses katonai szolgálatot, amely a következő időszakra megújítható.

A Ciprusi Köztársaság elnöke a görög ciprióta fegyveres erők főparancsnoka. A 
honvédelmi minisztérium -  élén a védelmi ügyekért felelős honvédelmi miniszterrel -  
Nicosiában található. A Nemzeti Gárda a Ciprusi Köztársaság hivatalos védelmi szerve
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zete, állományában jelenleg mintegy 10500 fő  teljesít aktív szolgálatot, valamint 380 fő  
van a haditengerészetnél aktív szolgálatban. A haditengerészet tulajdonképpen a parti 
őrség feladatait látja el. Légiereje önálló fegyvernemként nincs. A Nemzeti Gárda két 
hadosztállyal rendelkezik, a hadosztályparancsnokságok Lamacában és Limassolban 
diszlokálnak. Egy hadosztály állományába két gépesített, egy-egy harckocsi, kom
mandó- (roham) és tüzérdandár van szervezve. A Nemzeti Gárda fegyverzete: 60 
harckocsi (52 darab AMX-30B2, 8 darab T-34); mintegy 250 PSZH (brazil, francia, 
osztrák, orosz gyártmányúak), amelyből 80 új beszerzésű (1-3 éves) „Leonidas-2” 
típusú osztrák gyártmányú PSZH; 175 különböző méretű löveg, páncéltörő ágyú és 
rakéta: 4 felderítő és 4 harci helikopter. Válsághelyzetben a Nemzeti Gárda számára 
mintegy 20 ezer első kategóriás és 35-40 ezer második kategóriás tartalékos moz
gósítható, továbbá a békében félkatonai szervezetként működő Honvédelmi Gárda 
területvédelmi erői -  körülbelül 30 ezer fő, zászlóaljba szervezve -  a Nemzeti Gárda 
alárendeltségébe kerül.

A tűzszüneti vonalat a Nemzeti Gárda zászlóaljai szállják meg, egy-egy zászlóalj 
12-15, vagy több kilométeres tűzszüneti vonalszakaszt tart ellenőrzése alatt, általában 
két század, századonként két-két szakasz erőt alkalmazva az első lépcsőben, vagyis a 
tűzszüneti vonalon. A szakaszok részére úgynevezett szakasz-házakat (szakasz-kör
leteket) rendeztek be a tűzszüneti vonal mögött 100-500 méter mélységben, a terep 
adottságait kihasználva általában természetes fedezék mögött. A tűzszüneti vonalon 
(esetenként attól maximum 100 méter mélységben -  a terep függvényében) kerültek 
berendezésre az egymással többnyire tűzösszeköttetésben (is) lévő állandó és ideiglenes 
megfigyelőőrsök (2-4 fős személyzettel), megfigyelő pontok (1-2 fő), őrbódék és az 
utaknál az áteresztő pontok a szükséges híradó- és figyelőeszközökkel ellátva, valamint 
a személyzet tüzelőállásai, fedezékei kiépítésével. Az ideiglenes megfigyelőőrsöket, 
-pontokat a szemben álló fél tevékenységének, katonai aktivistának függvényében száll
ják meg. Az említett objektumok jellegük szerint tégla és vasbeton épületek, tornyok, 
míg az őrbódék fából, lemezből készültek, gondot fordítva azok álcázására, álcázó 
festésére. Ugyanakkor a tűzszüneti szerződés értelmében a személyzettel rendelkező ob
jektumokat zászlóval is megjelölik; ezeket éjszaka meg kell világítani (ez az előírás ter
mészetesen a szemben álló félre és az ENSZ csapataira is vonatkozik).

A tűzszüneti vonal teljes hosszában, mondhatni összefüggő, kiépített lövészárok- 
rendszer húzódik, az elsőlépcső-alegységek (szakasz-, század-) támpontjainak többnyire 
részleges, vagy a várható veszélyes irányokban a teljes kiépítéssel. A tűzszüneti vonal 
előtt, az ENSZ-ütközőzónában számtalan helyen találhatók aknamezők az 1974-es in
vázió időszakából. Ezek jelölése többnyire felületes (így legutóbb három évvel ezelőtt 
hajtott aknára egy mezőgazdasági munkát végző traktoros). A vélt harckocsi veszély es 
irányokban, több helyen harckocsiakadályok, illetve harckocsiárkok találhatók, ame
lyeket -  függetlenül attól, hogy azok az ENSZ-ütközőzónában vannak -  rendszeresen 
karbantartanak. Meg kell jegyeznem, hogy a lövész- és harckocsiárkok, -fedezékek és 
egyéb védelmi műtárgyak kiépítése a maga nemében gigászi munka volt a ciprusi talaj- 
viszonyok közepette. A legtöbb helyen öt-tíz centiméteres talajréteg alatt, illetve a ma
gasabb részeken talajréteg nélküli korall és szinte márvány keménységű mészkő talál
ható. Talán ennek is tudható be, hogy a védelem mélységének kiépítettsége az első vo
nalhoz viszonyítva rendkívül alacsony fokú.
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A CIPRUSI TÖRÖK FEGYVERES ERŐK

A tűzszüneti vonal északi oldalán szintén kétféle fegyveres erő található: a Török 
Ciprióta Biztonsági Erők (Turkish Cypriot Securyt Forces -  TCSF) és a Török Száraz
földi Hadsereg (Turkish Mainhaid Rmy -  TMA), hivatalos török megnevezése szerint a 
„Cipruson állomásozó Török Békefenntartó Erők”.

A már említett 1960. évi ciprusi alkotmány vonatkozó szakasza a Török Köztársa
ság részére egy 650 fős zászlóalj állomásoztatását tette lehetővé a szigeten. Mindezt be 
nem tartva Törökország az 1974. július-augusztusi invázió óta körülbelül 30-35 ezer 
fős kontingenst tart fegyverben Észak-Cipruson. A Török Szárazföldi Hadsereg a szi
geten a legjobban felszerelt katonai erő. Ez a kontingens szervezetileg egy gépesített 
hadtest. Mindenkori parancsnoka altábornagy rendfokozatú. A hadtest állományában két 
gépesített hadosztály és a szükséges hadtestközvetlen egységek találhatók. A hadtest tu
lajdonképpen rendelkezik egy harmadik hadosztállyal is, amely Törökországban állo
másozik, a szükséges rendszabályok bevezetését követően készen az átszállításhoz. A 
hadsereg-parancsnokság Kyrenia városában, míg a hadosztályparancsnokságok Mor- 
phou, illetve Asha település területén diszlokálnak. Egy hadosztály állományában két 
gépesített-, egy-egy harckocsi-, tüzér-, műszaki és ellátó ezred, valamint közvetlen al
egységek vannak szervezve.

A Cipruson állomásozó török fegyveres erő mintegy 210 darab M ^f8A5 és 70 da
rab M^17 típusú harckocsival, 200 PSZH-val (M-109, M -l 13) és 130 darab 100 mm- 
nél nagyobb űrméretű tüzéreszközzel rendelkezik. A hadosztályok ezredei szállják meg a 
tűzszüneti vonal jelentős részét. Egy-egy ezred 30-50 kilométeres tűzszüneti vonalsza
kaszt tart ellenőrzése alatt. A figyelőrendszer a görög oldalhoz hasonlóan szervezett, de 
gyakorlatilag a figyelőőrsök, figyelőpontok sűrűbb telepítésével.

Az „Észak-Ciprusi Török Köztársaság” hivatalos fegyveres ereje a Török Ciprióta 
Biztonsági Erők. Szervezetileg a Török Szárazföldi Hadsereg alárendeltségében oldja 
meg feladatait. A Török Ciprióta Biztonsági Erők állományában mintegy 3800 fő tel
jesít aktív katonai szolgálatot, továbbá körülbelül 10-10 ezer első és második kategóriás 
tartalékost lehet számításba venni. A Török Ciprióta Biztonsági Erők mindkét zászlóalja 
a tűzszüneti vonalon, illetve a Keleti Független Bázis Terület (a Ghekelia várost és a 
környező területeket magába foglaló angol bázis) határán lát el szolgálatot. A tűzszüneti 
vonalon lévő zászlóalj egy 12 kilométeres tűzszüneti vonalszakaszt ellenőriz Fama- 
guszta várostól délre, az úgynevezett Dherinia-vonalon.

BÉKEFENNTARTÓ ERŐK MANDÁTUMA, FELADATAI

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erői mandátumát 1964. március 4-én határozta 
meg először a Biztonsági Tanács, a már említett 168/1964. sz. határozatában. A man
dátum előírja az ENSZ-erők részére, hogy: „A nemzetek közötti béke és biztonság meg
teremtése és fenntartása érdekében tegyen meg minden erőfeszítést a harcok kiújulá- 
sának megakadályozása érdekében, járuljon hozzá a törvényesség és a jogrend helyre- 
állításához. ”

A Biztonsági Tanács 1974. július 15-én és azt követően egy sor határozatot hozott, 
amelyek részben módosították, illetve kiszélesítették az ENSZ-erők mandátumát. Ez el
sődlegesen a tűzszünet ellenőrzésére és a katonai status quo fenntartására, valamint hu
manitárius feladatokra vonatkozott.

így 1974-től napjainkig az ENSZ-erők fő feladata a mandátum alapján:
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•  A katonai status quo fenntartása és a harcok ismételt megújulásának meg
akadályozása;

•  humanitárius és gazdasági tevékenység a helyzet normalizálása érdekében.
Az ENSZ erői 1974. augusztus óta a Nemzeti Gárda, valamint* a Török és a Török 

Ciprióta Fegyveres Erők tűzszüneti vonalai között helyezkednek el. Ez a terület az úgy
nevezett ütközőzóna (buffer zone), amely északnyugatról délkeleti irányban két részre 
osztja a szigetet Kikkina és Kató Pyrgostól Nicosián át (Farmagusta D 6 km) tele
pülésig. Az ütközőzóna 180 kilométer hosszú, szélessége pedig 5 métertől 7 kilométerig 
változó. Területe a sziget területének 3 százaléka.

Az ENSZ-erők alapvető feladata az 1974-ben érvénybe léptetett tűzszünet köve
telményeinek a betartása. Ezen követelmények figyelembevételével az ENSZ abból az 
álláspontból indul ki, hogy a szemben álló feleknek az általuk kölcsönösen elismert tűz
szüneti vonal mögött kell tartaniuk erőiket, és egyik fél sem formálhat jogot a tűzszüneti 
vonala előtti területre, vagyis az úgynevezett ENSZ-ütközőzónákra.

Az alapvető tűzszünetsértési kategóriák a következők:
•  mindennemű katonai (személy, gép- és harcjármű) mozgása a tűzszüneti vonal 

irányából az ütközőzóna irányába;
•  bárminemű fegyver és robbanóanyag előzetes bejelentés nélküli mozgatása a 

tűzszüneti vonal mentén és annak ezer méteres sávjában;
•  a szemben álló felek tűzszüneti vonala mögötti 400 méteres sávot magába fog

laló területen új katonai létesítmények, állások, illetve olyan épületek építése, amelyek 
katonai létesítményt, állást foglalnak magukba;

•  ugyanez a 400 méteres sávon túl, ha az ENSZ úgy értékeli, hogy az nem 
egyeztethető össze a tűzszünet szellemével;

•  katonai vagy polgári repülőeszközök be- (át-) repülése az ütközőzóna légterébe 
(felett), illetve mindkét fé l katonai repülőeszközeinek berepülése a tűzszüneti vonal 
mögötti ezer méteres sávba;

•  előzetes bejelentés nélkül csapatok telepítése, állomásoztatása, illetve katonai 
gyakorlatok végrehajtása olyan területen, amely ezer méternél közelebb van a szemben 
álló felek saját tűzszüneti vonalához;

•  a szemben álló felek olyan provokatív cselekedetei, mint a jogtalan fegyver- 
használat, átlövés, átkiabálás, kő  és más tárgyak áthajigálása.

A katonai status quo szigorú és pontos fenntartása az ütközőzónában és mindkét 
oldal tűzszüneti vonala mentén a harcok kiújulása megakadályozásának legfontosabb 
eleme. Ennek érdekében az ENSZ erői folyamatos megfigyelés (ellenőrzés) alatt tartják 
az ütközőzónát, mindkét fél tűzszüneti vonalát és a mögöttes területeit, és mindennemű 
status quo sértés esetén -  szakasz, század, szektor vagy ENSZ-parancsnokság szintjén -  
azonnal reagál, figyelmeztetéssel él, tiltakozik.

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erői az ütközőzónában 21 állandó, 3 nappali, 19 
időszakos (meghatározott periodicitással -  általában nappal kétszer 15 perctől -  3 óra, 
éjjel egyszer 15 perctől -  2 óra időtartamra -  megszállt) megfigyelőőrsöt, valamint to
vábbi 108 időszakos megfigyelőpontot telepítettek és működtetnek. A megfigyelőőrsök 
az ott szolgálatot teljesítő ENSZ-katonák éjszakai szálláshelyéül is szolgálnak.

Az ENSZ és a szemben álló felek között gyakorlatilag nincs egyetlen formális 
egyezmény sem, hogy az ENSZ hogyan használja vagy ellenőrizze az ütközőzónákat. 
Ennek következtében az ENSZ erői -  a két állandóan vitatott tűzszüneti vonal közötti 
területen -  az ütközőzónában mindkét fél teljes egyetértésével ellenőrző szerepet tölt be, 
mondhatni teljhatalmat gyakorol. A legalsóbb szintektől a legmagasabb szintekig mind
két fél egybehangzó véleménye, hogy ,,az ütközőzóna szinte tulajdonként az ENSZ-é”. 
Ugyanakkor és ennek ellenére mindkét fél, ahol csak lehetőséget talál rá, mindent meg
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tesz annak érdekében, hogy a saját tűzszüneti vonalát -  ha esetenként csak méterekkel 
is, de -  „eltolja” az ütközőzóna irányába. Természetesen mindezt -  a jellemzően uralko
dó bizalmatlanság miatt -  a másik fél provokációnak tekinti és hasonló lépéssel 
válaszol. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az ENSZ erői az ütközőzónában minden 
egyes status quo sértés esetén azonnal reagáljanak és megköveteljék az eredeti helyzet 
visszaállítását.

Napjainkban az ENSZ erői átlagban havonta 120-150 (szektoronként 40-50), ese
tenként több status quo sértést, „kezelnek”. Status quo sértés felderítése (vélelmezése) 
esetén először a helyi (általában szakaszparancsnoki, esetenként Őrs- vagy járőrparancs
noki) szinten történik reagálás. Az esetek jó részében elégséges a status quo sértést el
követő katonaszemély (aki legtöbb esetben természetesen elöljárója parancsát hajtja 
végre) figyelmeztetése tevékenységének beszüntetésére. Ilyen, leggyakoribb figyelmez
tetés lehet például: „Ön az ENSZ-ütközőzónában tartózkodik, kérem, fejezze be tevé
kenységét és hagyja el az ENSZ-ütközőzónát”. Amennyiben az illető nem érti az angol 
nyelvű felszólítást, abban az esetben a görög vagy török nyelvű írásos figyelmeztetés 
kerül felmutatásra. Az általános tapasztalatunk az, hogy az ilyen esetek többségében a 
status quo sértést elkövető katonaszemélyek (de elsősorban a török katonák) be sem 
várják az ENSZ-járőr, katonai megfigyelő intézkedését, hanem az ENSZ-katonák 
észlelése esetén beszüntetik tevékenységüket. Ugyanakkor minden egyes status quo 
sértésről úgynevezett „azonnali tényközlő jelentést”, illetve „napi helyzetjelentést” kül
denek szolgálati úton az ENSZ Ciprusi Parancsnoksága Egyesített Hadműveleti Köz
pontjába.

Az ENSZ reagálása a status quo sértés jellegének függvényében lehet a már leírt 
szóbeli tiltakozás, továbbá írásbeli tiltakozás, kivizsgálás, a status quo sértés által létre
hozott új helyzet megszüntetésének, vagy nem megszüntetésének figyelemmel kísérése, 
illetve ENSZ-erők telepítése a kritikussá vált helyekre. A helyzet eszkalálódásának, a 
komolyabb incidensek megelőzésének fontos feltétele, hogy az ENSZ minden szinten 
állandó kapcsolatot tartson a szemben álló felek fegyveres erőivel. Ez az összeköttetési 
rendszer" az esetek többségében megbízhatóan működik. Ugyanakkor például az 1993. 
december 29. és 1994. január 20. közötti időben a török fél által elkövetett folyamatos 
status quo sértés ideje alatt ez a rendszer nem működött, mert szakasztól hadosztályszin
tig bezárólag egyetlen török parancsnok sem volt hajlandó január 25. előtt „szóba állni” 
az ENSZ illetékes képviselőivel.

Az említett status quo sértés során a török fél egy harckocsiezred parancsnoki és 
törzsvezetési gyakorlatának ideje elett egy öt kilométernyi tűzszüneti vonal-szakasz mö
gött 92 harckocsi tüzelőállást épített ki. A tüzelőállások közül 8-at a tűzszüneti vonaltól 
számított 400, 62-tőt az ezer méteres sávban és 22-tőt pedig azon túl építettek ki, ál
talában éjszaka, gondos álcázás mellett. A gyakorlatot a török fél előzetesen nem jelen
tette be az ENSZ-nél.

Ugyanakkor az is tény, hogy a török fél részéről mindez egyfajta válaszlépés volt a 
görögök által elkövetett és még mindig folyamatban lévő status quo sértésre, akik egy 
másik tűzszüneti vonalszakaszon 12 géppuska és. más nehézfegyver tüzelőállást magába 
foglaló betonbunkert építettek fel polgári munkaerővel egy hosszú távú project kereté
ben. Ezek az erődítési munkálatok, amelyek jelenleg a teljes befejezés előtt állnak, úgy 
kezdődtek -  az ENSZ és a török állások előtt - ,  mint a közönséges lakóház-építkezések, 
a polgári munkaerő alkalmazásán kívül minden álcázás nélkül. Mindez ráirányította az 
ENSZ-erők figyelmét arra, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően -  amikor is a fő 
figyelem elsődlegesen az ENSZ-ütközőzónára és a tűzszüneti vonalakra irányult -  ki 
kell terjeszteni és fokozni kell a megfigyelést a tűzszüneti vonal mögötti ezerméteres
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sávon túlra is. Ezen túlmenően a mindkét fél részéről elkövetett folyamatos status quo 
sértés rámutatott az ENSZ felderítő-információs rendszerének hiányosságaira is.

Rendkívül bonyolult az ENSZ-erők feladata azokon a helyeken, ahol a tűzszüneti 
vonalak közötti távolság néhány méter vagy néhány 10 méter. Könnyen alakulnak ki fe
szült helyzetek elsősorban Nicosiában, ahol a szemben álló feleket csak a keskeny 
ENSZ járőr-útvonal választja el egymástól. Mindkét fél katonái -  sokszor a fegyelem 
hiánya miatt, virtusból -  könnyen követnek el status quo sértést átkiabálással, a fegyver 
másik félre való ráirányzásával, tárgyak áthajigálásával, obszcén gesztikulációval stb. 
Mindezt a szemben álló fél provokációnak tekinti. Ezért rendkívül fontos az ENSZ-erők 
fizikai jelenléte.

A másik bonyolult feladat a különböző tömegdemonstrációk kezelése. A görög 
ciprióta vagy polgári ruhába öltöztetett nemzeti gárdista, egyetemista, középiskolás tün
tetők török megszállás ellen tiltakozó megmozdulásai a Nemzeti Gárda tűzszüneti vona
la közelében gyakran elvezetnek az ütközőzónába való egyéni vagy tömeges behatolás
hoz azzal a nyílt szándékkal, hogy a másik oldalra átmenjenek. Az ilyen megmozdu
lások többször eredményezték az ENSZ-katonák és -objektumok megtámadását. Igaz 
ugyan, hogy a tüntetések „kézben tartása” a görög polgári rendőrség elsődleges feladata, 
de a szükséges mérvű ENSZ katonai (és polgári rendőri) erőket az ütközőzónába való 
behatolás várható irányaiban készenlétben kell tartani a behatolás megakadályozása 
céljából.

Az 1994 év az ENSZ-csapatok Cipruson való állomásozásának a 30-ik, a török in
tervenció 20-ik évfordulója. Nem nehéz levonni azt a következtetést, hogy forró nyárra, 
őszre számíthatunk.

HUMANITÁRIUS FELADATOK

Az ENSZ humanitárius tevékenységéről szólva említést kell tennem a polgári sze
mélyek mezőgazdasági, ipari, építőipari munkavégzés céljából az ütközőzónákba való 
engedélyezett belépéséről. Velük általában az engedélyezési bürokrácián túl nem sok 
gond van, mivel mindkét fél él a lehetőséggel és kölcsönösen hozzájárulnak az ütköző
zónában lévő megművelhető területek mezőgazdasági hasznosításához, a különböző 
ipari és építő tevékenységhez, ha az nem veszélyezteti a biztonsági érdekeket. Ugyanak
kor ezen túlmenően számtalan esetben kell eljárni az ütközőzónába való engedély 
nélküli behatolás, szemétlerakás, fegyveres vadászat, lövöldözés, közlekedési baleset, 
tűzeset, lopás stb. miatt.

A másik e körbe tartozó feladat az ütközőzónán áthaladó (elektromos áram és víz
ellátást szolgáló) közművek üzemeltetésében, fenntartásában és karbantartásában, illetve 
az ütközőzónában lévő lakott települések áram- és vízellátásának biztosításában való 
ENSZ-közreműködés. Ismert, hogy Cipruson jelenleg egy kőolaj-tüzelésű hőerőmű 
működik a déli oldalon Dhekelia térségében. Ez az erőmű szolgáltatja az elektromos 
áramot az északi oldalra is, amelyért a török fél a mai napig nem fizet semmit. Nicosai 
déli vízellátásának 65 százalékát a török északi, míg Famagusta vízellátásának a 70 
százalékát a görög déli oldal biztosítja, esetenként nem zökkenőmentesen. A kisebb te
lepüléseknél és az ütközőzónában található falvaknál is hasonló a helyzet.

Jelentős erőket lekötő ENSZ-feladat a megszállt területen lakó görög nemzeti ki
sebbség élelmiszer-, gyógyszer-, ruházati-, üzemanyag-, НТО- és háztartási PB-gáz 
ellátásának megszervezése és heti szállításokkal történő végrehajtása. Ezt a teendőt az 
ENSZ 1977-től végzi, miután a Nemzetközi Vöröskereszt kivonult Ciprusról. További 
fontos feladat az északi oldalon lakó görög ciprióta, nemzeti kisebbség és a déli oldalon
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élő török ciprióták rendszeres látogatása, problémáik megoldásának elősegítése. Ebbe a 
feladatkörbe tartozik a szociális vagy egyéb okok miatt átköltözni szándékozók áttele- 
pülésének engedélyeztetése, ingóságaik átszállítása; a rokonlátogatások engedélyezte
tése, a kettészakított családok találkozóinak megszervezése az ütközőzónában lévő 
ENSZ-találkozási ponton; kórházi beteglátogatás, illetve a betegek déli oldali kórházba 
történő evakuálása; a másik (főleg török) oldalon börtönben lévő családtag látoga
tásának engedélyeztetése; a megszállt övezetben élő görög ciprióták -  a Ciprusi Köztár

saság kormánya által biztosított -  nyugdíjainak, pénzsegélyeinek és a külföldre utazni 
szándékozók vízumának északi oldalon történő kézbesítése.

Újra lőttek Várpalotán
1994. augusztus 25-én négy bajai 

katonát sebzett halálra, egyet pedig 
megcsonkított a felrobbant aknavető. A 
honvédelmi miniszter úgy kommentálta 
a tragédiát, hogy az az utóbbi évtize
dek legsúlyosabb katonabalesete volt.

Október 25-én újra lőttek a várpalo
tai lőtéren. A szárazföldi csapatok pa
rancsnoka által vezetett oktató mód
szertani lövészet egyik célja volt, hogy 
bizonyítsa: a fegyverek biztonságosak, 
a tüzérek bízhatnak bennük. Ha az elő
írt szabályokat, lövészeti előírásokat 
szigorúan betartják.

A két lövészet helyszíne ugyanaz 
volt, s mégis más. Három hónap telt el 
a két esemény között, s másfél hóna
pon át műszaki katonák birtokolták a 
várpalotai lőteret. Sok-sok köbméter
nyi föld megmozgatásával, hatalmas 
mennyiségű beton beépítésével tették 
biztonságosabbá a lőgyakorlatok kö
rülményeit. A beruházás több, mint ti
zenhárom millió forintba került, s a tragédiát követő első lőgyakorlatot megtekintette 
az Országgyűlés honvédelmi bizottságának képviselője? a honvédelmi miniszter, a 
Magyar Honvédség parancsnoka is. És bár az augusztusi baleset oka egyértelműen 
kezelői hiba volt, Keleti György ígéretet tett, hogy a következő költségvetésből más 
kiképzési ágak biztonságosabb feltételeinek megteremtésére is áldoznak.

Deák János vezérezredes úgy kommentálta a rendhagyó módszertani lövészetet, 
hogy az hivatott volt visszaadni a katonák fegyverükbe vetett bizalmát. A honvédség 
valamennyi rendszeresített tüzéreszközét „megszólaltató" lőgyakorlaton részt vettek 
az ilyen eszközökkel rendelkező alakulatok parancsnokai, valamint mindazon tisztek, 
akik a jövőben tüzér lőgyakorlatot vezetnek majd. A sajtó nyilvánossága előtt végre
hajtott tűzfeládátokat egyébként imponálóan jó  eredménnyel oldották meg a tüzérek.
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