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E plu ri bus unum?* – 
Az 1998-as Nagy pén te ki Egyez mény

Az uls te ri un ion is ták, at tól tart va, hogy el szi ge te lõd nek a szi ge ten,
egy erõs há zat épí tet tek, amely azon ban ri deg ott hon volt a ka to li ku -
sok szá má ra. Ne künk úgy tûnt, hogy az észa ki na ci o na lis ták, bár fe -
dél volt a fe jük fe lett, még is fel akar ják gyúj ta ni ezt a há zat.

Da vid Trimb le, észak-ír mi nisz ter el nök

Az „ír kér dés” alak vál to zá sai

Az „ír kér dés” 1921 elõtt a brit bel po li ti ka ter ré nu má ba tar to zó an gol-ír
 prob lé ma volt, az el sza kad ni kí vá nó na ci o na lis ta írek és az uni ó -

ban õket kü lön bö zõ esz kö zök kel – erõ szak kal, meg bé kí tés sel, ön kor mány -
zat tal – benn tar ta ni kí vá nó brit kor má nyok szá má ra egya ránt. 

Az 1921-es par tí ció, vagy is az Ír-szi get déli ré szé nek füg get le ne dé se és az
észa ki hat me gye brit ké zen ma ra dá sát kö ve tõ en Észak és Dél kap cso la ta vált
az „ír kér dés sé”. A prob lé ma ki nõtt a bel po li ti ka ke re tei kö zül, s az Ír Sza bad ál -
lam meg szü le té sé vel vég le ge sen a nem zet kö zi kap cso la tok és vi szony rend -
szer ré szé vé vált.

Az 1969-es za var gá sok kal, a pa ra mi li tá ris szer ve ze tek ak ti vi zá ló dá sá val is -
mét új je len tés tar ta lom mal gaz da go dott az „(észak-)ír kér dés” ter mi nu sa:
a kö zép pont ba az Észak-Ír or szá got be lül rõl fe szí tõ un ion is ta-na ci o na lis ta el -
len tét, vagy is a te rü let al kot má nyos stá tu szát érin tõ, et ni kai ala pú, bel sõ konf -
lik tus ke rült.1 Az 1998-ban alá írt Nagy pén te ki Egyez mény a két kö zös ség kö -
zöt ti szem ben ál lást kí ván ta meg ol da ni, vagy leg alább is bé kés úton kezelni. 
* Sok ból egy?
1 John Dar by: „Conf lict in Nort hern Ire land: A Backg ro und Es say”. Se a mus Dunn

(szerk.): Fa cets of the Conf lict in Nort hern Ire land.  2–3. Kü lön bö zõ szer zõk a konf lik tus kez de -
té nek el té rõ idõ pon tot ad nak meg: az 1968. ok tó ber 5-i Der ry-ben ren de zett pol gár jo gi



Tör té nel mi vissza te kin tés

Az 1921-ben hat me gyé bõl meg szü le tett Észak-Ír or szág elsõ öt ven évé re 
a több sé gi pro tes táns ura lom nyom ta rá bé lye gét. A Lon don nal pár hu za mo -
san mû kö dõ in téz mé nyek: az észak-ír he lyi tör vény ke zés, a Bel fast mel let ti
Stor mont-kas tély ból kor mány zó vég re haj tó ha ta lom egya ránt un ion is ta he -
ge mó ni át tük rö zött. A kor mányt 1921-tõl 1972-ig a leg na gyobb un ion is ta
párt, az Uls ter Un ion ist Party adta.2 1972 azon ban víz vá lasz tó az észak-ír kor -
mány zás tör té ne té ben. 

Az 1969 óta meg so ka so dó em ber jo gi tün te té sek, a ka to li ku sok egyen lõ
bá nás mó dot kö ve te lõ fel vo nu lá sai, a vá lasz ként az ut cá ra vo nu ló pro tes táns
el len tün te té sek, to váb bá az IRA és a Lon don hoz lo já lis pa ra mi li tá ris szer ve ze -
tek össze csa pá sa ál ta lá nos po li ti kai ins ta bi li tás hoz ve zet tek. A hely zet „fo ko -
zó dá sá ra”, a rend kí vü li ese mé nyek re re a gál va a brit kor mány „in tern ment
wit ho ut tri al”-t, bí ró sá gi el já rás nél kü li be bör tön zé se ket fo ga na to sí tott. 1971
au gusz tu sá ban, a to váb bi esz ka lá ció meg aka dá lyo zá sá ra – tu laj don kép pen
a ka to li ku sok vé del mé ben –, a brit kor mány csa pa to kat ve zé nyelt a tér ség be.
A had se reg fel lé pé se 1972 ele jén Lon don der ry ben egy em ber jo gi fel vo nu lás
so rán ti zen há rom ka to li kus tüntetõ erõszakos halálát okozta – január 30.
azóta „véres vasárnapként”, szégyenfoltként szerepel a brit történelem
lapjain. 
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fel vo nu lást; 1969. au gusz tus 12-ét a „Bog si de-i csa ta” kez de tét; a brit csa pa tok ki ren de lé -
sét 1969. au gusz tus 14-én; vagy 1966-ot, az Uls te ri Ön kén tes Erõ (UVF) új já szer ve zõ dé -
sé nek évét. 

2 A ka to li kus ki sebb ség ér de ke i nek szó szó ló ja a mér sé kelt SDLP (So ci al De moc ra tic La bo ur
Party), ame lyet 2001-ig Juhn Hume ve ze tett. Az SDLP bel sõ re for mok ál tal kí ván ja ja ví ta ni
a ka to li kus ki sebb ség sor sát Észak-Ír or szág ban, és ál lás pont ja sze rint az észa ki több ség nek kell
dön te nie sa ját sor sa, te hát az el sza ka dás, vagy az unió fenn tar tá sa mel lett. Szin tén na ci o na lis ta
erõ, a Sinn Féin („Mi ma gunk”), az Ír Köz tár sa sá gi Had se reg (IRA) po li ti kai szár nya, amely
csak az utób bi évek ben vált sza lon ké pes tár gya ló part ner ré. A Sinn Féin tör té nel mi okok ra hi -
vat koz va sür ge ti az Ír-szi get egye sí té sét és en nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben, te hát a brit je len lét
meg szün te té sé ért, az utób bi évek po li ti kai meg ál la po dá sá ig, nem tar tóz ko dott az erõ szak al kal -
ma zá sá tól sem. A na ci o na lis ta erõk cél ja az Ír-szi get egye sí té se, amely hez ko ráb ban a jogi ala -
pot az Ír Köz tár sa ság al kot má nyá ban ta lál hat ták meg. E do ku men tum má so dik és har ma dik
pa rag ra fu sa sze rint az Ír Köz tár sa ság jo got for mál a szi get egye sí té sé re, Észak-Ír or szág te rü le ti
in teg rá lá sá ra. Az 1998-as egyez ség ezt a kla u zu lát tö röl te az al kot mány ból. A po li ti kai pa let ta
má sik ol da lán fog lal nak he lyet az Egye sült Ki rály ság gal való 1801-es unió fenn tar tá sát tá mo ga -
tó leg na gyobb po li ti kai pár tok, az UUP és a DUP. Az UUP (Uls ter Un ion ist Party) a mér sé -
kelt, komp ro misszum ra kész po li ti kai vo nal ve ze tés el kö te le zett je. Bár a Ja mes Moly ne ux párt -
ve zé ri he lyét 1995-ben el fog la ló Da vid Trimb le-t meg vá lasz tá sa kor ke mény vo na las uni o nis tá -
nak tart ot ták, õ ké sõbb még is nyi tott nak bi zo nyult a bé ke aján la tok felé. Ezért Trimb le-t több



A „vé res va sár na pot” kö ve tõ esz ka lá ció még 1972-ben az észak-ír re zsim
– ek kor még ide ig le nes nek szánt – fel füg gesz té sé hez, a Lon don ból tör té nõ
„köz vet len kor mány zás” (di rect rule) be ve ze té sé hez ve zet tek. 1973-ban meg -
szü le tett az Észak-Ír or szág Al kot má nya Tör vény (Nort hern Ire land Cons ti -
tu ti on Act) és en nek ren del ke zé se alap ján az egy ka ma rás tör vény ho zás.
Az észak-ír pár to kat a lon do ni kor mány nak ek kor még si ke rült meg gyõz nie
ar ról, hogy a fel ál ló vég re haj tó ha ta lom az ará nyos ság ele me it be épít ve, a ka to -
li ku sok be vo ná sá val szü les sen meg. Azt azon ban már nem tud ta ga ran tál ni,
hogy a konst ruk ció hosszú éle tû le gyen. Az un ion is ták a ha tá ron át nyú ló
együtt mû kö dést az ír di men zió „be csem pé szé se ként” ér tel mez ték és így el le -
nez ték. Az uni o nis ták kal szim pa ti zá ló sztrájk kö vet kez mé nye ként az új don -
sült po li ti kai konst ruk ció 1974 ele jén össze is om lott. A bri tek 1974-ben al kot -
má nyo zó gyû lés sel, 1977-ben a szak po li ti kai együtt mû kö dés re ala po zan dó
„ide ig le nes devolúcióval” (interim devolution), majd 1982-ben fokozatosan
bevezetendõ devolúcióval (rolling devolution) próbálkoztak, de el kép ze lé se -
ik sorra zátonyra futottak.

Az ön ál ló brit kez de mé nye zé sek ku dar cán okul va, és a rom ló biz ton sá gi
hely zet re adott vá lasz ként a brit kor mány a brit-ír együtt mû kö dés ben vél te
meg ta lál ni a konf lik tus-meg ol dás kul csát. En nek  je gyé ben – és az éh ség -
sztráj kok ár nyé ká ban – szü le tett meg az 1981-es Ha ug hey–That cher kez de -
mé nye zés, amely a kor mány kö zi kap cso la tok szé les kö rét ölel te fel, min de -
nek elõtt a szo ci ál po li ti ka és a kul tu rá lis élet te rén. Az ír kor mány 1983-ban
kez de mé nye zett Új Ír or szág Fó ru ma ugyan csak a szél sõ sé ges na ci o na lis ták
el szi ge te lé sé re irá nyult – a Sinn Féin nem is vett ben ne részt –, de ez
a kezdeményezés sem bizonyult hosszú életûnek. 
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ol dal ról is bí rá lat érte párt ján be lül, hely ze te máig nem mond ha tó sta bil nak. A dör ge del mes
han gú Ian Pa is ley tisz te le tes ve zet te DUP (De moc ra tic Un ion ist Party), a po pu lis ta, ke mény -
vo na las uni o niz mus zász ló vi võ je, a Sinn Fé in nek és ál ta lá ban a na ci o na lis ta erõk nek tett en -
ged mé nyek kér lel he tet len el len fe le. A DUP azon ban nem csak a na ci o na lis ták kal szem ben vi -
sel te tik zsi ge ri fenn tar tá sok kal, ha nem a brit kor mány az unió irán ti el kö te le zett sé gét is két ség -
be von ja. A DUP Nagy-Bri tan ni á nak a fö de ra liz mus felé tar tó je len le gi áta la kí tá sa iránt is –
mint a skót és wa le si de vo lú ció – erõs két ség gel vi sel te tik. Áb ránd ké pük leg in kább egy vik to ri -
á nus, cent ra li zált, egy sé ges Egye sült Ki rály ság hoz áll kö zel. A DUP ve ze té se min den, a Sinn
Fé in-nel a tár gya ló asz tal nál el töl tött per cet az Egye sült Ki rály ság fenn ma ra dá sa el le ni lé pés -
ként lát, ezért nem vett részt a tár gya lá so kon, és meg al ku vás ról, a pro tes táns ér de kek ki áru sí tá -
sá ról szó no kolt. A po li ti kai pa let ta ki sebb párt jai a PUP (Prog res si ve Un ion ist Party), az Al li an -
ce el ne ve zé sû un ion is ta cso port, va la mint az UKUP (Uni ted King dom’s Un ion ist Party), to -
váb bá a NIWP (Nort hern Ire land Wo men’s Party), és az UDP (Uls ter De moc ra tic Party)
szin tén tag jai az 1998-ban vá lasz tott he lyi tör vény ho zás nak. 



A rom ló biz ton sá gi hely zet kö vet kez té ben 1985-ben új len dü let re ka -
pott a brit-ír kor mány kö zi együtt mû kö dés. En nek ered mé nye képp 1985. no -
vem ber 15-én a két kor mány alá ír ta a hills bo ro ugh-i An gol-Ír Egyez ményt
(Ang lo-Irish Ag re e ment). A do ku men tum ban a fe lek ki nyil vá nít ot ták el kö te -
le zett sé gü ket ar ról, hogy Észak-Ír or szág al kot má nyos stá tu szát csak a te rü let
la kos sá gá nak nép sza va zás út ján ki nyil vá ní tott vé le mé nye alap ján vál toz tat ják 
meg. Ez zel pár hu za mo san, az Ír Köz tár sa ság kon zul tat ív jo go kat ka pott
Észak ügye i ben.3 A szer zõ dõ fe lek meg egyez tek ab ban, hogy Észak-Ír or szág
két kö zös sé gé nek egyen ran gú sá gát biz to sí ta ni kell, en nek meg fe le lõ en az em -
be ri jo go kat az Em be ri Jo gok Nyi lat ko za tá ba (Bill of Rights) foglalták.
A dokumentum célul tûzte ki a terrorizmus elleni közös fellépést, valamint
a további együttmûködés kereteinek tisztázását.

Az 1985-ös meg ál la po dás azon ban nem ho zott át tö rést. A ku darc oka,
hogy a meg ál la po dás a he lyi po li ti ku sok ki ha gyá sá val, fe jük fe lett köt te tett
meg, ezért a do ku men tu mot az un ion is ta erõk tel jes ség gel el fo gad ha tat lan -
nak tar tot ták. Tá mo ga tás hí ján, a meg egye zés si ker te len nek bi zo nyult.4

(A köz vé le mény-ku ta tá si ada tok ta nú sá ga sze rint a pro tes tán sok mind össze
nyolc szá za lé ka tá mo gat ta az egyez ményt, míg 78–80 szá za lé kuk el le ne fog -
lalt ál lást. A pro tes tá lás szim bo li kus gesz tu sa ként 1985 de cem be ré ben mind
a ti zen öt west mins te ri kép vi se lõ le mon dott kép vi se lõi man dá tu má ról, hogy
ez zel idõ kö zi vá lasz tást kény sze rít sen ki. A köz han gu lat tal jól szá mol va, a vá -
lasz tá so kon az egyez mény-el le nes erõk a sza va za tok 43,9 szá za lé kát nyer ték
el. Ez egy út tal éke sen bi zo nyí tot ta, hogy az egyez ményt el len zõk szá ma meg -
ha lad ja az un ion is ták tá mo ga tott sá gát.)5

A brit és az ír fél ál tal 1993-ban ki adott Kö zös Nyi lat ko za tot (Jo int Dec la -
ra ti on of Pe a ce – vagy más né ven Dow ning Stre et Dec la ra ti on) John Ma jor
brit és Al bert Re y nolds ír mi nisz ter el nök (Ta o i se ach) lát ta el kéz je gyé vel.
A de cem ber 15-én alá írt do ku men tum ban a brit fél el fo gad ta, hogy Észak-Ír -
or szág stá tu szát a la kos ság több sé gé nek de mok ra ti kus aka ra ta sze rint ren de -
zi. Ma jor kor má nya ar ról is biz to sí tot ta az ír fe let, hogy el is me ri az Ír-szi get la -
ko sa i nak ön ren del ke zé sét, vagy is Észak és Dél la kos sá gá nak ki zá ró la gos jo gát 
a szi get egye sí té sé rõl való dön tés re. Vi szon zá sul Re y nolds is el fo gad ta, hogy
a több ség egy ér tel mû aka ra ta nél kül az Ír Köz tár sa ság nem for mál jo got az

6 PÁL MO NI KA

3 The Ang lo-Irish Ag re e ment, 1985. In: http://cain.ulst.ac.uk/aia.html
4 Bren dan O’ Le a ry-John McGar ry: The Po li tics of An ta go nism. Un ders tan ding Nort hern Ire land,

250.
5 W. Har vey Cox: „From Hills bo ro ugh to Dow ning Stre et and af ter”. Pe ter Cat ter rall and

Sean McDo u gall (szerk.): The Nort hern Ire land Qu es ti on in Bri tish Po li tics, 183.



észa ki te rü let re. Mind két fél egyet ér tett ab ban, hogy a pa ra mi li tá ris erõ sza -
kot fel kell szá mol ni, és a béke iránt el kö te le zett, de mok ra ti kus pár to kat be
kell von ni a meg in dí tan dó több pár ti ren de zé si fo lya mat ba.6 Ez jelezte, hogy
mindkét kormány hajlandó a többpárti tárgyalások elfogadására.

A kö vet ke zõ év leg na gyobb ered mé nye az IRA, majd a pro tes táns UDA
(Uls ter De fen ce As so ci a ti on) ál tal dek la rált fegy ver szü net volt. A bi za lom ki -
ala ku ló lég kö re le he tõ vé tet te az 1995-ben ki adott ír-brit Ke ret egyez mé nyek
meg kö té sét, majd a no vem be ri Pár hu za mos Kez de mé nye zés (Twin Track Ini -
ti a ti ve) meg je len te té sét is. 

A Ke ret egyez mé nyek az 1996. jú ni us 10-én meg kez dõ dött több pár ti bé -
ke tár gya lá sok al ap já ul, vi ta a nya gá ul szol gál tak. A két ke ret egyez mény rög zí -
tet te a tár gya lan dó té ma kö rö ket és a há rom osz ta tú tár gya lá si me net ren det,
amely ben az elsõ pil lér Észak-Ír or szág bel ügye i vel, a má so dik Észak- és
Dél-Ír or szág, míg a har ma dik ke let-nyu gat (Ír Köz tár sa ság – Egye sült Ki rály -
ság) re lá ci ó já val fog lal ko zott.7 (Az un ion is ták sze ret ték vol na el ér ni
a brit-észak-ír di men zió meg je le ní té sét egy negyedik pillérben, de ezt
partnereik elfogadhatatlannak tartották.)

A Pár hu za mos Kez de mé nye zés lét re hoz ta az il le gá li san tar tott fegy ve rek 
be szol gál ta tá sát el le nõr zõ bi zott sá got Ge or ge Mit chell ame ri kai sze ná tor ve -
ze té sé vel, va la mint elõ ter jesz té se ket fo gal ma zott meg az elõ ké szí tõ tár gya lá -
sok struktúrájával, napirendjével kapcsolatban. 

A sze ná tor ne vé hez fû zõ dõ, 1996. ja nu ár 24-én is mer te tett, „a de mok rá -
cia és erõ szak men tes ség el vei” do ku men tum alap ján a fe lek kö te le zett sé get
vál lal tak arra, hogy:

1. A po li ti kai kér dé se ket de mok ra ti kus úton, csak is bé kés esz kö zök kel
ren de zik;

2. A pa ra mi li tá ris szer ve ze tek tel jes mér ték ben be szol gál tat ják fegy ve -
re i ket;

3. Füg get len bi zott ság ra bíz zák an nak meg íté lé sét, hogy a pa ra mi li tá ris
erõk va ló ban ele get tet tek-e a fen ti fegy ver-be szol gál ta tá si kö te le zett -
ség nek;

4. Tar tóz kod nak az erõ szak tól és az at tól való fe nye ge tés tõl, to váb bá
nem be fo lyá sol ják erõ szak al kal ma zá sá val a több pár ti tár gya lá sok ki -
me ne te lét;
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6 Jo int Dec la ra ti on of Pe a ce, 1993.
7 Jo int Fra me work Do cu ment, 1995.



5. Alá ve tik ma gu kat több pár ti tár gya lá so kon elért dön té sek nek, és azon
pon to kat, ame lyek kel nem ér te nek egyet, ki zá ró lag csak de mok ra ti -
kus és bé kés úton kí ván ják meg vál toz tat ni;

6. Sür ge tik a meg tor ló gyil kos sá gok és meg ve re té sek be szün te té sét.

A pa ra mi li tá ris erõk ke zén levõ fegy ve rek be szol gál ta tá sá nak ügye a tár -
gya lá sok köz pon ti té má já vá vált, az 1996. jú ni u sá tól a kö vet ke zõ év már ci u sá -
ig el telt idõ szak ban szin te más té mát nem is érin tet tek a fe lek. Pat rick Ma y -
hew, az észak-ír ügye kért fe le lõs mi nisz ter is ezt ál la pí tot ta meg 1997. már ci u -
si nyi lat ko za tá ban: „Nem tud tuk a tár gya lá sok adta le he tõ sé ge ket job ban
ki hasz nál ni, és a há rom pil lér ben fog lalt lé nye ges té má kat nem érin tet tük
sem köz vet le nül, sem pe dig más for má ban.”8 A tár gya lá sok ra tíz párt ka pott
meg hí vót az 1996. má jus vé gén tar tott „Fó rum vá lasz tá sok” alap ján.9 1996. jú -
ni us 12-én a részt ve võ fe lek alá ír ták a hat mit chell-i el vet, ame lyek be tar tá sa
a bé ke tár gya lá so kon való rész vé tel fel té te le volt.10

1997. már ci u sá tól jú ni u sá ig a tár gya lá sok szü ne tel tek, a hús vé ti szü net,
majd a brit és az ír par la men ti vá lasz tá sok kö ze led te mi att. A mun ka dan dár ja
szep tem ber tõl in dult újra, im má ron két alap ve tõ vál to zást hoz va. A par la -
men ti vá lasz tá so kat kö ve tõ en mind két or szág ban új kor má nyok lép tek szín -
re. Az ír Bru ton-kor mány bu ká sa után fel ál ló Fi an na Fáil kor mány a re pub li -
ka niz mus ha gyo má nyos kép vi se lõ je ként je lent meg, meg nyug tat va ez zel
a na ci o na lis ta po li ti ku so kat. A na ci o na lis ta ön bi zal mat to vább nö vel te, hogy
a west mins ter-i vá lasz tá so kon a Sinn Féin két ve ze tõ je, Ger ry Adams és Mar -
tin McGu i ness is par la men ti mandátumhoz jutott, amellett, hogy az ír
Dáil-ban is mandátumot nyertek.

A brit po li ti ka át ren de zõ dé se alap ve tõ en be fo lyá sol ta az ese mé nyek ala -
ku lá sát. Az új don sült Bla ir-kor mány, vá lasz tá si prog ram já hoz hí ven, ki emelt
he lyen ke zel te az észak-ír ren de zést, s nagy di na miz mus sal fo gott hoz zá a dö -
cö gõ bé ke fo lya mat fel élesz té sé hez.11 (Szim bo li kus gesz tus volt, hogy Bla ir
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8 Pat rick Ma y hew: Talks ple na ry: Va le dic to ry sta te ment by the Sec re ta ry Sta te. 
9 A tár gya lá so kon részt ve võ pár tok: Uls ter Un ion ist Party, De moc ra tic Un ion ist Party, So ci -

al De moc ra tic La bo ur Party, Sinn Féin, Al li an ce Party of Nort hern Ire land, Uni ted King -
dom Un ion ist Party, Prog res si ve Un ion ist party, Uls ter De moc ra tic Party, Nort hern Ire -
land Wo men’s Co a li ti on és egy La bo ur (mun kás pár ti) ko a lí ció, amely nem azo nos
a nagy-bri tan ni ai Mun kás párt tal. 

10 Az IRA 1996. feb ru ár 9-én a lon do ni Ca na ry Wharf-ban el kö ve tett rob ban tá sá val de fac to
fel mond ta az 1994 óta fenn ál ló fegy ver szü ne tet, így a Sinn Féin ki zár ta ma gát a tár gya lá -
sok ról. 

11 Har ry Bar nes - Gary Kent: Ce a se fi res and elec ti ons. Ac cord 1999, No.89. www.c-r.org



vizs gá ló bi zott sá got ál lít ta tott fel az 1972-es „vé res va sár nap” ese mé nye i nek
re konst ru á lá sá ra, majd a vá lasz tá sok után két hét tel Észak-Ír or szág ba uta -
zott.) A bi za ko dás sal teli lég kör ben, 1997. jú li us 20-án az IRA tûz szü ne tet hir -
de tett – 1994 óta az el sõt –, és így a Sinn Féin a hat he tes pró ba idõ le jár ta után,
szep tem ber ben el fog lal hat ta he lyét a tár gya ló asz tal nál. A min den je len tõs pár tot
fel öle lõ, szé les kö rû kon zul tá ció azon ban nem jö he tett lét re, mi vel a Sinn Féin
meg hí vá sá ra re a gál va a De moc ra tic Un ion ist Party (DUP) és a Uni ted King -
dom Un ion ist Party (UKUP) til ta ko zás kép pen ki vo nult a tár gya lá sok ról. Az un -
ion is ták pe dig azt sé rel mez ték, hogy a le sze re lés ügye „fel pu hult”. Az ere de ti
kon cep ció a tár gya lá sok elõ fel té te le ként szab ta meg a le sze re lést, majd a fegy ve -
rek be szol gál ta tá sa jel ké pes gesz tus sá vált, majd ígé ret té arra, hogy a le sze re lés
pár hu za mo san ha lad a több pár ti tár gya lá sok kal. 

Az utol só na pok meg fe szí tett mun ká ja el le né re, a ki tû zött áp ri lis 9-i ha -
tár idõt nem si ke rült tar ta ni. Clin ton el nök sze mé lyes sür ge té se, és Bla ir mi -
nisz ter el nök fel lé pé se után még is meg szü le tett az egyez ség. A tár gya lá sok el -
nö ke, mo de rá to ra, Mit chell sze ná tor az el csi gá zott új ság írók kal áp ri lis 10-én, 
nagy pén te ken kö zöl het te, hogy a tár gya ló fe lek aláírták az egyezményt.

Az 1998-as meg egye zés okai

Jog gal ve tõ dik fel a kér dés, hogy mi ért ép pen 1998-ban si ke rült – mind
a részt ve võ ket, mind a te ma ti kát il le tõ en – ilyen szé les kö rû meg ál la po dást
meg köt ni, to váb bá mely té nye zõk aka dá lyoz ták meg ko ráb ban ha son ló egyez -
mény lét re ho zá sát. A nagy pén te ki egyez mény a meg egye zést ki vál tó kö rül -
mé nyek sze ren csés egy be esé se, kom bi ná ci ó ja ré vén szü let he tett meg. Ezek
az in do kok az aláb bi ak ban fog lal ha tók össze:

1. A leg fon to sabb fak tor Észak-Ír or szág és az Ír Köz tár sa ság nagy több sé -
gé nek béke irán ti vá gya;12

2. Há bo rús ki fá ra dás, ame lyet a ka to nai és po li ti kai té ren el hú zó dó patt -
hely zet ered mé nye zett;

3. A kor má nyok és po li ti ku sok bá tor sá ga, amely le he tõ vé tet te, hogy
a pa ra mi li tá ris cso por tok hoz kö zel álló po li ti ku sok kal le ül je nek tár -
gyal ni;

4. A nem zet kö zi po li ti ká ban be kö vet ke zõ át tö ré sek és bé ke fo lya ma tok
ha tá sa (Kö zel-Ke let, Dél-Af ri ka);
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5. A de mok ra ti kus na ci o na lis ta köz meg egye zés szül te po li ti kai al ter na tí -
va lét re jöt te;

6. A gaz da sá gi igény a bé ké re és a sta bi li tás ra;
7. A brit és ír kor má nyok kö zött ki ala ku ló ak tív part ne ri vi szony;
8. Az ame ri kai el nök ki vé te les el kö te le zett sé ge és ga ran cia vál la lá sa.

Két ség te len, hogy ezen té nye zõk ked ve zõ egy más ra ha tá sa, egy mást erõ -
sí tõ ter mé sze te és ter mé sze te sen, a po li ti kai aka rat volt szük sé ges ah hoz,
hogy lét re jöj jön a meg ál la po dás.

A leg ál ta lá no sabb és leg nyil ván va lóbb, a fe le ket a béke felé moz dí tó erõ
a há bo rús ki fá ra dás volt. A min den ol da lon je lent ke zõ em be ri vesz te ség és az
anya gi ja vak ban oko zott kár fo koz ta a nor ma li zál ódás irán ti tár sa dal mi
igényt. Brit rész rõl, a biz ton ság po li ti ka nö vek võ költ sé gei, az egy re ki fi no -
mul tabb fel de rí tõ, tit kos szol gá la ti tech ni kák al kal ma zá sá nak szük sé ges sé ge
sem el ha nya gol ha tó té nye zõ, kü lö nö sen mi u tán a Brit-szi get el le ni ter ro ris -
ta-tá ma dá sok köz vet le nül is ér zé kel he tõ vé tet ték a ve szélyt. (Az IRA elõ sze re -
tet tel oko zott je len tõs anya gi károkat, hiszen a kártalanítások, biztosítások
kifizetése révén is sújthatta a brit biztosítókat és a büdzsét.)

A ha gyo má nyos had ál lá sok leg alább rész le ges fel adá sa, egy más faj ta fo gal -
mi és ér tel me zé si ke ret ben való gon dol ko dás, a szem ben ál lás he lyett a komp -
ro misszu mok szük sé ges sé gé nek el fo ga dá sa a béke elõ fel té te le volt. Ta gad ha -
tat lan egy faj ta szem lé let vál tás mind a négy fél ré szé rõl: a brit és ír kor má -
nyok, va la mint az un ion is ta és na ci o na lis ta pár tok vál toz tat tak a prob lé ma
„ha gyo má nyos meg kö ze lí té sén”. Brit rész rõl szük ség volt an nak a fel is me ré -
sé re, hogy az 1997-es vá lasz tá so kon Észak-Ír or szág ban ti zen hét szá za lé kot el -
érõ Sinn Féin nem neg li gál ha tó vagy ír ha tó le „bû nö zõ cso port ként”.13 A köz -
vé le mény-ku ta tá si ada tok is meg erõ sí tet ték, hogy a la kos ság haj lott egy nyi -
tot tabb észak-ír po li ti ká ra, a köz vet len kor mány zás fel szá mo lá sá ra.14 

Az 1997-tõl a kor mány za ti po li ti ka rang já ra emel ke dett a re gi o ná lis egy -
sé gek nek nyúj tott ön kor mány zat, au to nó mia-po li ti ka, a skót és wa les-i de vo -
lú ció a ha ta lom meg osz tás pél dá já ul szol gált. A Bla ir-fé le Mun kás párt irány -
vo na la, amely már a Ma jor-kor mány alatt csí rá i ban fel fe dez he tõ volt, nem
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13 A Sinn Féin si ke re it és sza lon ké pes sé vá lá sát mu tat ja, hogy vá lasz tói bá zi sa már nem csak
a mun kás osz tály ból rek ru tá ló dik, ha nem ké pes meg szó lí ta ni a kö zép osz tály tag ja it is. Ezt
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BMW-t és sza vazz Ger ry Adams-re!” Az 1997-es ön kor mány za ti vá lasz tá so kon a Sinn Féin
16,9%-ot ért el, míg ugya nab ban az év ben, a par la men ti vá lasz tá so kon 16,1%-ot ért el.

14 „From pro cess to pro ces si on”. The Eco no mist, 1998. áp ri lis 18. 



ki zá ró lag a ko rai That cher-fé le ke mény vo na las po li ti ka „fel pu hu lá sát” je len -
tet te, ha nem ér de mi po li ti kai szem lé let vál tást is jel zett. Az észak-ír prob lé ma 
pusz tán kri mi na li zált és biz ton sá gi kér dés ként való ke ze lé sé nek át ér tel me zé -
sét, a de mok ra ti kus kor mány zás, a szub szi di a ri tás, a hatalommegosztás
elvének, továbbá az intézményesített kisebbségi jogok szükségességének
elfogadását jelentette.

A brit fél szán dé kai mel lett ki eme len dõk az ír kor mány bé ke kö té si haj -
lan dó sá gá nak in do kai is. Az eu ró pai in teg rá ció ál tal elõ idé zett „ír gaz da sá gi
cso da” a kor mányt és a la kos sá got köz ve tet ten irá nyí tot ta a meg egye zés felé.
A gaz da sá gi fel fu tás csök ken tet te a na ci o na lis ta ér zel me ket, és az el ma ra dot -
tabb észa ki te rü le ti igényt. Emel lett, a szi get egye sí té se – igaz hosszabb tá von
– ter mé sze tes úton is meg old ha tó nak tûnt. A de mog rá fi ai mu ta tók sze rint
a ka to li kus la kos ság gyor sabb nö ve ke dé se két év ti zed táv la tá ban a pro tes táns
több ség-ka to li kus ki sebb ség képletének felborulásához vezethet, így
a nacionalista szavazókat adó katolikusok kerülnek többségbe. 

A brit és ír kor má nyok össze fo gá sa, amely már az 1985-ös Sun ning da le-i
Meg egye zés ide jén meg ló dult, az 1993-as Dow ning Stre et-i Nyi lat ko zat tal
vett új len dü le tet. Az észak-ír pár tok el kö te le zett sé ge, és a pár tok hoz kö tõ dõ
pa ra mi li tá ris cso por tok ál tal ki nyil vá ní tott fegy ver nyug vás a szé les kö rû és tar -
tós meg ál la po dás alap pil lé ré nek bi zo nyult, míg a na ci o na lis ta Sinn Fé i nen be -
lül a mér sé kel tek elõ tér be ke rü lé se vált a meg egye zés zá lo gá vá. Az erõ szak -
men tes ség mel let ti el kö te le zett ség a Sinn Féin háza tá ján be kö vet ke zett irány -
vál tást je lez te.15 A párt po li ti ka irány vál tá sa a vá lasz tói pre fe ren ci ák
meg vál to zá sá ra adott vá lasz volt. A nyolc va nas évek vé gén el szen ve dett vissza -
esés és a na ci o na lis ta tá bor ban a kon ku rens SDLP elõ re tö ré se ön vizs gá lat ra
kény sze rí tet te a SF po li ti ku sa it. Vi lá gos sá vált, hogy a „pus ka por és sza va zó -
fül ke” po li ti ká ja egy ide jû leg nem foly tat ha tó, a ka to li ku sok rö vid tá vú,
mindennapi problémáinak megoldása, a diszkrimináció megszüntetése –
tehát kézzelfogható eredmények elérése – fontosabb, mint a sziget
egyesítésének dédelgetett álma. 

Bár a Ma jor-kor mány meg ha tal ma zot tai és a Sinn Féin köz ti tit kos ta -
po ga tó zó tár gya lá sok ról már az 1990-es évek ele je óta több hír ke rin gett,
a na ci o na lis ta erõk köz ti kö ze le dés len dí tet te a Sinn Fé int a po li ti kai meg -
ol dás felé. Da vid Hume SDLP ve zér Ger ry Adams-et pu hí tó tit kos
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15 A Sinn Féin irány vál tá sát és az erõ szak po li ti ká ját rész le te sen tag lal ja: Bri an Ro wan: The
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The Tro ub le with Guns. Stra tegy and the Pro vi si o nal IRA. Bel fast: Blacks taff, 1998.



tár gya lá sa in ve ze tett el az út az 1997. ok tó ber 13-i Bla ir-Adams kéz fo gá -
sig, majd 1998. áp ri lis 10-ig. 

A na ci o na lis ták meg erõ sö dé sé vel pár hu za mo san az un ion is ta erõk frag -
men tá lód tak. Bi zo nyos párt ja ik (DUP, UKUP) szkep ti ku sak ma rad tak
a meg egye zést il le tõ en, és tá vol ma rad tak a tár gya lá sok tól. Dön tõ kö rül mény,
hogy Tony Bla ir mi nisz ter el nök azért tud ta meg gyõz ni Trimb le-t és az un ion -
is ták nagy ré szét, mi vel az unió hí vei az 1997-es par la men ti vá lasz tá sok után
már ko ránt sem vol tak olyan ked ve zõ hely zet ben, mint a Ma jor-kor mány zat
alatt. Ma jor alatt ugyan is ki lenc man dá tu muk kal több sza va zás nál el játsz hat -
ták a mér leg nyel vé nek sze re pét, él het tek zsa ro lá si po ten ci ál juk kal, hi szen
a kon zer va tí vok pad so rai az „át iga zo lá sok” mi att jócs kán meg csap pan tak.
Mind emel lett, a bé ke tár gya lá sok utol só hón ap ja so rán bi zony ta lan volt, hogy 
az UUP vé gig üli-e a tár gya lá so kat. Az UUP ve ze té se még is úgy gon dol hat ta, 
hogy „be lül rõl” na gyobb be fo lyást gya ko rol hat a meg egye zés re, mint a pá lya
szé lé rõl, out si der ként. Így fenn tar tá sai mel lett még sem vo nult ki a tár gya lá -
sok ról. Két ség te len, hogy a bé ke kö tés si ke ré ben meg ha tá ro zó sze re pet ját -
szott az „em be ri té nye zõ” is. Tony Bla ir sze mé lyes el kö te le zett sé ge és az
észak-ír ügye kért fe le lõs Marjorie Mowlam miniszter-asszony széles körben 
elismert diplomáciai érzéke és problémamegoldó képessége egyaránt
hozzájárult a Nagypénteki Egyezmény megkötéséhez. 

Az Egyez mény tar tal mi ele mei

A Nagy pén te ki Egyez mény ben (NPE) a meg egye zõ fe lek ki in du ló pont -
ja az al kot má nyos hely zet tisz tá zá sa. Az al kot má nyos kér dé se ket tag la ló elsõ
fe je zet ki mond ja: Észak-Ír or szág al kot má nyos stá tus zár ól csak a la kos ság
több sé gé nek hoz zá já ru lá sá val le het dön te ni, az „je len leg az Egye sült Ki rály -
ság ré szét ké pe zi”. A te rü let jö võ be ni stá tus zá ra vo nat ko zó an a do ku men tum 
rög zí ti, hogy amennyi ben Észak-Ír or szág la ko sa i nak több sé ge egy Egye sült
Ír or szág lét re ho zá sa mel lett sza vaz, a brit és ír kor mány nak tisz te let ben kell
tar ta nia a dön tést és a vál to zást tör vény be kö te le sek ik tat ni. Ez zel pár hu za mo -
san az Ír Köz tár sa ság mó do sí tot ta 1937-es al kot má nyá nak má so dik és har ma -
dik cik ke lyé ben fog lalt, az észak-ír te rü let re meg fo gal ma zott igényt, és he -
lyet te be épí tet te az egyet ér tés és hoz zá já ru lás fent em lí tett kla u zu lá ját. A meg -
egye zés, a tárgyalási menetrendet követve, a kapcsolatok három dimenzióját
érinti, ennek megfelelõen három pilléren nyugszik. 
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Az elsõ pil lér: Stor mont

Az NPE elsõ pil lé re az észak-ír kor mány zás új in téz mé nyi be ren dez ke -
dé sé nek köz pon ti ele mé rõl, a 108 fõs, de mok ra ti ku san vá lasz tott észak-ír
Köz gyû lés rõl (As sembly vagy az ülé se zés hely szí ne alap ján: Stor mont) ren -
del ke zik. A Köz gyû lés hi va tott ga ran tál ni, hogy Észak-Ír or szág ügye it „maga
in téz ze”, és ne csu pán a West mins ter be kül dött ti zen nyolc kép vi se lõ út ján
kép vi sel tes se ma gát.16 A meg szü le tõ konst ruk ci ó ban a „fé kek és el len sú lyok” 
al kal ma zá sa ré vén biz to sít ják azt, hogy ne áll has son elõ az 1921 és 1972 köz ti
idõ szak hoz ha son ló ál la pot, ami kor a Stor mon tot és a „kor mányt” a több sé gi
un ion is ták ki zá ró la go san ural ták. A ha ta lom meg osz tást elõ se gí ten dõ, a pro -
por ci o ná lis vá lasz tá si rend szer, te hát egyet len át ru ház ha tó sza va zat mód sze -
rét al kal maz zák, amely a le adott sza va za tok ará nyá ban jut tat ja man dá tum hoz
a pár tok je lölt je it. (Az ará nyos vá lasz tá si rend szer vá lasz tá sa azért is ki eme len -
dõ, mi vel elüt a West mins te ri vá lasz tá sok több sé gi vá lasz tá si rend sze ré tõl és
hasonlóan a wales-i és skót devolúciós intézményekhez, továbbá az Európai
Parlamentbe történõ választáshoz, proporcionalitást vezet be.) 

Kom pe ten ci á ját te kint ve, a Köz gyû lés szá mos ha tás kört vesz át a west -
mins te ri par la ment tõl és az Észak-Ír Hi va tal – vagy is a lon do ni kor mány zat
észak-ír ügyek kel fog lal ko zó mi nisz té ri u má nak – hat osz tá lyá tól. Az adó po li -
ti ka, a kül ügy, a biz ton ság- és vé del mi po li ti ka to vább ra is Lon don kom pe ten -
ci á ja ma rad, ha son ló an a klasszi kus fe de rá lis meg ol dá sok hoz, a „ki vé te les”
(ex cep ted vagy „Crown mat ters”) és a „fenn tar tott” (re ser ved) ügyek te rén is
Whi te hall dönt.17 (Ér de kes, hogy amíg a skó tok adó bi zo nyos mér té kû meg -
vál toz ta tá sá ra jo got kap tak (tax-va ry ing po wers), az észak-ír eset ben erre
nincs mód. En nek az oka az, hogy az un ion is ták ezt már túlságosan nagyfokú
önállóságnak tartották, ezért ellene voksoltak a tárgyalóasztalnál.)

A meg egye zés sze rint a Köz gyû lés össze ál lí tá sá nál a leg fõbb elv az ará -
nyos ság szé les kö rû al kal ma zá sa. Ez nem csak a kép vi se lõk vá lasz tá sá nak fent
is mer te tett mód já ra vo nat ko zik, ha nem a par la men ti bi zott sá gi he lyek el osz -
tá sá nál és a kor mány össze ál lí tá sá nál is alap ve tõ ve zér elv. Emel lett, az ará nyos -
ság el vét a köz tiszt sé ge ket érin tõ fog lal koz ta tá si és elõ lép te té si kérdéseknél is
figyelembe veszik. 
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16 1948 után ti zen két, 1983 után ti zen hét, majd 1997 után ti zen nyolc kép vi se lõ ka pott man -
dá tu mot a lon do ni tör vény ho zás ban. 

17 1998 Nort hern Ire land Act/III- Vég re haj tá si szer vek/Funk ci ók, 25. §



 Az egyez mény sza bá lyoz za a több ség hez szük sé ges sza va za ti arányt, ab ból
a cél ból, hogy a dön té sek egya ránt bír ják mind két kö zös ség tá mo ga tá sát.18 A „ren -
des” ügyek el fo ga dá sá hoz 50 szá za lék plusz egy sza va zat szük sé ges. En nek meg -
ha tá ro zott arány sze rint kell össze te võd nie. A „pár hu za mos be le egye zés” azt je -
len ti, hogy a sza va zás kor je len le võ un ion is ta és na ci o na lis ta kép vi se lõk több sé gé -
nek tá mo ga tá sa szük sé ges a ja vas lat el fo ga dá sá hoz. A kulcs fon tos sá gú nak ítélt
ügyek ben, ame lyek nek köre elõ re meg ha tá ro zott, sú lyo zott több ség (60%) el éré -
se szük sé ges a ja vas lat meg sza va zá sá hoz, a két kö zös ség je len lé võ kép vi se lõ i nek
mi ni mum 40–40 szá za lé ká nak tá mo ga tá sá val. 

A kulcs fon tos sá gú ügyek há rom cso port ba so rol ha tók: a fõbb köz jo gi
mél tó sá gok meg vá lasz tá sát (az elsõ mi nisz ter és he lyet te se, a tör vény ho zás
feje), a ház sza bályt, va la mint a költ ség ve tés té te le it öle lik fel. A mi nõ sí tett
több sé get igény lõ kér dé sek köre bõ vít he tõ, amennyi ben „je len tõs ki sebb -
ség”, te hát a 108 fõ bõl mi ni mum 30 kép vi se lõ tá mo gat ja a ja vas la tot, azaz
a sza va za tok 27,7%-át szerzi meg.

 A vég re haj tó ha ta lom feje az elsõ mi nisz ter (First Mi nis ter) és he lyet te -
se, õk és a mel let tük mû kö dõ tíz mi nisz ter al kot ja a „bel fas ti kor mányt”.
Az ará nyos ság elve ér vé nye sül a vég re haj tó ha ta lom ban köz tiszt sé get vi se lõk
vá lasz tá sa, ki ne ve zé se kap csán is: a tör vény ho zó Köz gyû lés el nö ke és he lyet -
te se mel lett ki ter jed az elsõ mi nisz ter és he lyet te sé nek meg vá lasz tá sá ra. (Egy -
más el le nõr zé sé nek és kor dá ban tar tá sá nak mód ja, de egy ben a jö võ be li
együtt mû kö dés pró ba kö ve, hogy a ve ze tõk és he lyet te se ik más-más kö zös -
ség bõl va lók. Te hát, ha az elsõ minisztert például az unionista UUP adja,
helyettese az SDLP vagy netán a Sinn Féin jelöltje lehet.) 

Má so dik pil lér: kö zös in téz mé nyek

A má so dik pil lér Észak- és Dél-Ír or szág kap cso la tá nak nor ma li zá lá sát
elõ se gí tõ in téz mé nyi be ren dez ke dés rõl, dön té si kom pe ten ci ák ról és me cha -
niz mu sok ról ren del ke zik. Az egyez mény lét re hoz ta az Észak-Dé li Mi nisz ter -
ta ná csot (North-So uth Mi nis te ri al Co un cil), amely Dub lin és Bel fast mi -
nisz te ri ál is szin tû egyez te té si, dön tés ho zói po li ti kai fó ru ma, az Ír Köz tár sa sá -
got és Észak-Ír or szá got köl csö nö sen érin tõ kér dé sek ben kon zul tá ci ós,
együtt mû kö dé si in téz mé nyi ke ret. Az Észak-Déli Mi nisz ter ta nács ban az
elsõ mi nisz ter és he lyet te se, míg déli rész rõl az ír mi nisz ter el nök az ál lan dó
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18 A kép vi se lõ ház meg ala ku lá sa kor min den kép vi se lõ kö te les volt ki nyil vá ní ta ni, hogy me -
lyik kö zös ség hez tar to zik, így ál la pít ha tó meg a kö zös sé gek köz ti sza va za ti arány. 



részt ve võ, míg a szaktárcák vezetõi a tárgyalandó téma szerint vesznek részt
a fórum ülésein.

A gya kor la ti mun ka ered mé nyes sé gét, a fo lya ma tos kap cso lat tar tást há -
rom faj ta kap cso lat tar tá si szint hi va tott ga ran tál ni. A do ku men tum sze rint
éven te leg alább két szer sor ke rül a leg ma ga sabb, mi nisz ter el nö ki szin tû ta lál -
ko zók ra, ple ná ris ülés for má já ban. Fo lya ma tos mun ka kap cso lat áll fenn,
meg adott idõ köz ön kén ti egyez te té sek kel, az egyes mi nisz té ri u mok kö zött.
A szer zõ dõ fe lek a ké sõb bi ek ben ki dol goz zák a „test vér-mi nisz té ri u mok”
egyez te té se in túlmutató, szektorközi kooperáció formáját is.

Har ma dik pil lér: „ke let-nyu ga ti” kap cso la tok

A har ma dik pil lér az un ion is ta igé nyek ki elé gí té sét szol gá ló „ke let-nyu ga -
ti” kap cso la tok ke re te ként szol gá ló brit-ír ko ope rá ció fó ru ma i ról ren del ke -
zik. Két alap ve tõ in téz ményt ho zott lét re a Brit-Ír Ta nács (Bri tish-Irish Co un -
cil, BIC) és a Brit-Ír Kor mány kö zi Kon fe ren cia (Bri tish-Irish In ter go vern -
men tal Conference, BIIGC) megteremtésével. 

A BIC-ben a brit, az ír, az észak-ír, va la mint Isle of Man és Chan nel Is -
land kép vi se lõi épp úgy he lyet kap nak, mint a kö zel múlt ban élet re kel tett
skót és wa les-i tör vény ho zó gyû lé sek rep re zen tán sai. Csúcs ta lál ko zó for má -
já ban éven te két szer ke rül sor kon zul tá ci ó ra, egyez te tés re és dön tés re, míg
a mi nisz te ri együtt mû kö dés ál lan dó jel leg gel fo lyik. A tes tü let leg fon to sabb
fel ada ta az in for má ció cse re és kon zul tá ció, a köz le ke dés, me zõ gaz da ság,
a gaz da ság, valamint a környezetvédelem, kultúra, oktatás és egészségügy
kérdéseiben.

A Brit-Ír Kon fe ren cia (BI IGC) az 1985-os sun ning da le-i egyez mény -
ben élet re hí vott An gol-Ír Kor mány kö zi Ta nács és Kor mány kö zi Kon fe ren -
cia össze ol vasz tá sá ból szü le tett meg. A kor má nyok ha tás kö ri kom pe ten ci á ja
a Kon fe ren ci án be lül az em be ri jo gok, az igaz ság szol gál ta tás, a bör tön-ügyek
és a rend fenn tar tás té má ját öle li fel, mind az egész Ír-szi get re vonatkozó
észak-ír, mind pedig brit-ír viszonylatban. 

A nagy pén te ki ren de zés utol só fe je ze tei a sür gõ sen ren de zen dõ kér dé -
sek kö rét tag lal ják, te ma ti kus el ren de zés ben. Az em be ri jo gok ha té ko nyabb
vé del me ki emelt he lyen sze re pel. A jog ér vé nye sí tés ér de ké ben a brit kor -
mány vál lal ta, hogy be fe je zi az Eu ró pai Em ber jo gi Kon ven ció az észak-ír jog -
rend be való át ül te té sét, amely az Észak-Ír or szág nak szánt és a jö võ ben meg al -
ko tan dó Em be ri Jo gok Nyi lat ko za tá nak (Bill of Rights) ré sze lesz.
Az 1950-es Em ber jo gi Kon ven ció hi va ta lo san 2000. október 2-án lett a brit
jogrend része.
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Ezen újí tá sok mel lett a lon do ni tör vény ho zás kö te lez te ma gát, hogy
Észak-Ír or szág szá má ra Em ber jo gi Bi zott sá got ál lít fel az zal a cél lal, hogy az
ga ran tál ja és el le nõ riz ze a tör vé nyek és al kal ma zá suk be tar tá sát és ha té kony sá -
gát. Kü lön fe je zet szól („Jo gok, biz to sít ékok és esély egyen lõ ség”) a gaz da sá -
gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis élet te rü le te in ész lel he tõ disz kri mi ná ci ó ról és
megszüntetésének módozatairól. 

A szer zõ dõ fe lek to váb bá meg erõ sí tet ték azon ál lás pont ju kat, hogy a pa ra mi -
li tá ris szer ve ze tek fegy ve re i nek tel jes be szol gál ta tá sát vég re kell haj tat ni. A bé ké -
re való fel ké szü lés je gyé ben, a fe lek a köz biz ton ság „nor ma li zá lá sát”, az erõ sza -
kos cse lek mé nyek po ten ci á lis ve szé lyé hez mért meg fe le lõ ké szült sé gi és rend -
fenn tar tói je len lé tet tar ta nak meg va ló sít ha tó nak. A „ha té ko nyabb, ha tá so sabb,
pár tat lan és el fo gu lat lan” rend õri erõ lét re ho zá sa, mely tük rö zi a tár sa da lom meg -
osz lá sát, tisz te li az em be ri jo go kat, to váb bá a bün te tõ jo gi rend szer áta la kí tá sa
szin tén a jö võ re váró fel adat. Ez tu laj don kép pen a Ki rá lyi Uls te ri Rend õr ség (Ro -
y al Uls ter Cons ta bu la ry, RUC) meg re for má lá sát je len ti, amely 88 szá za lé ká ban
még min dig pro tes tán sok ból állt. (Az egyez mény ren del ke zé sé nek szel le mé ben
fel ál lí tott Pat ten-bi zott ság je len té se sze rint a szer ve zet nek új ne vet kell kap nia
(Észak-Ír or szág rend õr sé ge), 6000 fõs ál lo mány csök ken tés re van szük ség. Biz to -
sí ta ni kell a ka to li ku sok és pro tes tán sok 50–50 szá za lé kos ará nyát, va la mint meg -
erõ sí tés re szo rul az em be ri jo gok kal kap cso la tos kép zés és fel vi lá go sí tás, vé gül,
fel kell szá mol ni a tar ta lé kos ál lo mányt.)19

A meg egye zés ren del ke zett azon be bör tön zött sze mé lyek két éven be lü -
li sza ba don bo csá tá sá ról, akik nem je len te nek ve szélyt a tár sa da lom ra, és
olyan szer ve zet hez tar toz tak, ame lyek dek la rál ták és tart ják is ma gu kat a „tel -
jes és egy ér tel mû tûz szü net hez”.

Az 1998-as brit-ír nagy pén te ki egyez mény jo gi lag az 1985-ös meg egye -
zést vált ja fel. Ha tály ba lé pé sé hez mind két kor mány nak 1998. má jus 22-én re -
fe ren du mot kel lett tar ta nia, majd az egyez mény el fo ga dá sa ese tén, el kel lett
in dí ta ni a par la men ti jó vá ha gyás pro ce dú rá ját. Az NPE-ben vál lalt kö te le zett -
ség alap ján 1998. jú ni us 25-re ki tûz ték az észak-ír köz gyû lé si választásokat. 

A má jus végi re fe ren dum so rán Észak-Ír or szág la kó i nak 81 szá za lé ka
adta le vok sát. 71,1 szá za lé kuk „igent” mon dott a bé ké re és csu pán 28,8 szá za -
lé ka uta sí tot ta el azt. Az Ír Köz tár sa ság ban a vá lasz tás ra jo go sul tak 58,3 szá za lé -
ka vok solt, kö rül be lül 90 szá za lé kuk az egyez mény mel lett. Az 1998. jú ni us
25-én tar tott köz gyû lé si vá lasz tá so kon a 108 fõs Stor mont ba a kö vet ke zõ
arány ban kerültek be a pártok:

16 PÁL MO NI KA

19 BBC, 2000. ja nu ár 19. www.bbc.co.uk



Párt Man dá tu mok
UUP 28
SDLP 24
DUP 20
SINN FÉIN 18
AL LI AN CE 6
UKUP 5
NIWC 2
PUP 2
UDP 3
Össze sen: 108

Az egyez mény ér té ke lé se

A Nagy pén te ki Egyez mény gyö ke re sen kü lön bö zik az 1998 elõt ti meg ál -
la po dá sok tól, mi vel a meg ol dan dó kér dé sek (disz kri mi ná ció, rend fenn tar tás
stb.) alá im már szi lárd alap ként he lyez te az al kot má nyos ren de zés négy ol da -
lú kon szen zus sal el fo ga dott biz to sít ékát. Em lé kez te tõ ül: az 1974-es de vo lú -
ció egyik fõ hi á nyos sá gá nak bi zo nyult, hogy nem fog lal ko zott az al kot má -
nyos ság kér dé sé vel.20 Az al kot má nyos tisz tá zás fõ ele me, hogy a köz vet len de -
mok rá cia (re fe ren dum) több sé gi el ven mû kö dõ dön té sé tõl tet te füg gõ vé
a te rü let al kot má nyos stá tu szát. Az egyez ményt kö ve tõ en 1998. má jus 22-én, 
Észak-Ír or szág ban és az Ír Köz tár sa ság ban egy idõ ben meg tar tott re fe ren -
dum egy ér tel mû vé tet te, hogy a do ku men tum olyan tö rés vo na lat jelent,
amely átszeli a katolikus-protestáns, nacionalista-unionista megosztottságot.

Mind két fél en ged mé nye ket tett, még hoz zá alap ve tõ kér dé sek ben.
A szer zõ dés nek nin csen nyer te se, egyik po li ti kai párt vagy kö zös ség sem ke re -
ke dett fe lül a má si kon. Az ír al kot mány ból tö röl ték a szi get egye sí té sét cé lul
ki tû zõ ré sze ket, min da zo nál tal, az Ír Köz tár sa ság in téz mé nye sí tett for má -
ban, az Észak-Dé li Mi nisz ter ta nács fó ru mán ke resz tül, be le szó lást ka pott
Észak ügye i be. Ez nem csu pán for má lis, kon zul tat ív jog az ügyek in té zé sé -
ben, ha nem – túl lép ve az 1985-ös sun ning da le-i konst ruk ci ón – ha tal mat és
fe le lõs sé get je lent. A fe lek hoz zá já rul tak ah hoz, hogy Észak-Ír or szág stá tu sza 
ki zá ró lag több sé gi, re fe ren dum ál tal ki nyil vá ní tott aka rat ál tal mó do sít ha tó –
ez je len leg a pro tes tán sok nak ked vez. A szak ér tõi jö ven dö lé sek azon ban elõ -
re ve tí tik, hogy a pro tes táns több ség a né pes ség ter mé sze tes sza po ru la tá val
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hosszú tá von át bil len het ka to li kus túl súly ba, és ak kor re a li tás sá vál hat az
Ír-szi get egye sí té se.21 

A do ku men tum a két kö zös sé get nem zet al ko tó cso port ként is me ri el, il -
let ve kol lek tív jo go kat is nyújt a kö zös sé gek tag ja i nak. (A sza bad iden ti tás vá -
lasz tás pél dá ja, hogy a tör vény ho zás fel ál lá sa kor a kép vi se lõk nek nyi lat koz ni -
uk kel lett ar ról, hogy me lyik kö zös ség hez tar toz nak. A ház sza bály sze rint
a kö zös sé gi ho va tar to zás cik lu son ként egyszer változtatható meg.)

Az NPE to váb bi jel leg ze tes sé ge, hogy a nagy elvi ke ret egyez mé nyen kí -
vül szá mos je len tõs rész let kér dés ben nem si ke rült meg egye zés re jut ni.
A rész le tek be menõ ren de zés hi á nya ez ál tal a je len le gi tör té né sek re máig hat. 
A to vább ha la dást egyes kér dé sek ben és egy mi ni mum „cso mag ban” való
meg egye zést ép pen az tet te le he tõ vé, hogy a meg ál la po dás nem ter jedt ki
min den kér dés re. Mi vel a fe lek nem vol tak be szo rít va egy át fo gó, rész le tes
kény szer-meg egye zés be, így moz gás te rük ma radt a rész le tek hosszú távú ki -
dol go zá sá ra. Ezál tal ugyan si ke rült el ke rül ni az el ha mar ko dott, gyors szük -
ség-meg ál la po dá so kat, ugyan ak kor az a sú lyos fel adat há rult a fe lek re 1998 ta -
va sza után, hogy úgy ren dez zék az NPE ál tal nyit va ha gyott kér dé se ket, hogy
az zal a ke ret egyez ményt és a fo lya ma tot ne ve szé lyez tes sék. A komp ro -
misszum ke re sés e mód ja idõ zí tett bom ba ként olyan alap kér dést is nyit va ha -
gyott, mint a pa ra mi li tá ris cso por tok fegy ve re i nek be szol gál ta tá sá nak prob lé -
má ja. A „konstruktív kétértelmûség” hátrányai középtávon egyelõre sú lyo -
sabb nak tûnnek, mint elõnyei.

A NPE sta bi li tá sá nak fenn tar tá sa an nál is ne he zebb nek bi zo nyult, mi vel
a do ku men tum alá í rói nem szab ták a tár gya lás fel té te lé ül a tel jes körû elõ ze -
tes le sze re lést, ha nem meg elé ged tek a béke irán ti el kö te le zett ség (fegy ver -
nyug vás, erõ sza kos cse lek mé nyek be szün te té se) ígé re té vel. A meg ál la po dást
a la kos ság és a pár tok nagy ré sze tá mo gat ta, míg az el len zõk tá bo ra meg osz -
lott, amely kü lö nö sen éle sen mu tat ko zott meg az un ion is ta pár tok kö zött.22

(A meg osz tott ság ered mé nye kép pen elõ ször for dult elõ Észak-Ír or szág tör té -
ne té ben, hogy 22 szá za lé kot el ér ve egy na ci o na lis ta párt, az SDLP meg elõz te
a be lül rõl meg osz tott UUP-t is.)23
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21 A vál to zást prog nosz ti zá lók arra hi vat koz nak, hogy az is ko lás gye re kek – és ez ál tal a jövõ
ge ne rá ció – több sé ge  ka to li kus. A sta tus quo-t jö ven dö lõk a ka to li kus és pro tes táns szü le -
té si arány ha son la tos sá gát eme lik ki, és hang sú lyoz zák, hogy be lát ha tó idõn be lül sem mi -
képp nem lesz ka to li kus több ség. 

22 A na ci o na lis ták kö zül két egyez mény-el le nes cso por to su lás em lít he tõ: a Re pub li ká nus
Sinn Féin, ame lyet a ko ráb bi SF el nök, Ru a i ri O Bra da igh el nök let ével mû kö dõ – „32 Me -
gye Szu ve re ni tá sá nak Bi zott sá ga”

23 Uo.



Konk lú zió

Vé ge ze tül arra ke re sem a vá laszt, va jon a kon szo ci o ná lis rend szer észak-ír ki -
adá sa és an nak gya kor la ti al kal ma zá sa mi lyen mér ték ben tá maszt ja alá a po li ti kai
be ren dez ke dés kri ti ku sa i nak ér ve it, va la mint és a po li ti kai struk tú ra mi lyen mér -
ték ben já rul hoz zá a je len le gi vál ság-cik lu sok to vább élé sé hez.

John McGar ry sze rint a kon szo ci o na liz mus-kri ti ka két pon ton tart ja tá mad -
ha tó nak a me ge gye zé ses de mok rá ci át. Egy részt e po li ti kai meg ol dás „be ül te ti”
a meg oszt ott sá got az in téz mé nyek be és azt a po li ti kai rend szer be kó dol ja, hi szen
egyes, el vá lasz tó tö rés vo na la kat fel erõ sít, míg az in teg rá ló, egy más ke reszt be sze -
lõ (cross-cut ting) tö rés vo na lak nak nem ad te ret. Má sod sor ban – szól a kri ti ka –,
olyan nagy ko a lí ci ó kat te remt, ame lyek ins ta bil lá te szik a kor mány zást.24 

Úgy vé lem, az ír prob lé mát vizs gál va a je len le gi vál sá got ma gya rá zó
mind két érv el vet he tõ, mi vel nem ad vá laszt a kor mány za ti ins ta bi li tás va ló di
oká ra. A tö rés vo na lak in téz mé nye ken be lü li ri gi di tá sá nak fel em le ge té se azt
su gall ja, mint ha azok örök ké való és meg vál toz tat ha tat lan jel lem zõk len né -
nek, és nem a párt po li ti ka és a vá lasz tói ma ga tar tás ala kí ta ná õket. A je len le gi
vá lasz tá si rend szer esélyt ad a ki sebb pár tok be ke rü lé sé re, olyan pár tok nak is,
ame lyek az et ni kai tö rés vo na lat át szel ve, in ter kom mu ná lis, az et ni kai cso por -
to kon át íve lõ prog ra mot hir det nek. Mi vel a pár tok nem csu pán le ké pe zõi, ha -
nem for má lói is a tö rés vo na lak nak, a kö zös sé ge ken át nyú ló pár tok meg je le -
né se hosszú tá von áta la kít hat ja az et ni ka i lag meg osz tott tár sa dal mat és old hat -
ja az iden ti tá sok ki zá ró la gos sá gát és az arra épü lõ et no cent ri kus po li ti zá lást.
Igaz, rö vid tá von nem tû nik meg va ló sít ha tó for ga tó könyv nek az et ni kai tö rés -
vo nal eli mi ná lá sa, a sem le ges, vagy poszt-na ci o na lis ta észak-ír iden ti tás meg -
va ló su lá sa.25 

A je len le gi vál ság csu pán a fel szí nen tû nik a nagy ko a lí ció vál sá gá nak,
vagy is a kor mány za ti ins ta bi li tás bi zo nyí té ká nak. Az in téz mé nyek he lyett egy 
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24 McGar ry, John: “De moc ra cy” in Nort hern Ire land: ex pe ri ments in self-ru le from the Pro -
tes tant As cen da cy to the Good Fri day Ag re e ment Na ti ons and na ti o na lism 8 (4) 2002. pp.
451–74. 

25 Kez de ti, bi za lom kel tõ jel azon ban, hogy a Life and Ti mes Sur vey 1999-es ada tai sze rint
a la kos ság a na ci o na liz mus-ala pú té má kat ke vés bé tart ja fon tos nak, mint ko ráb ban. A mu -
ta tók ta nú sá ga sze rint a vá lasz adó kat hi de gen hagy ják a köz jo gi-al kot má nyos és iden ti tás -
sal kap cso la tos kér dé sek, és job ban fog lal koz tat ják õket a „ke nyér rel”, a min den na pi meg -
él he tés sel, élet mi nõ ség gel kap cso la tos „is sue-k”. A de vo lú ci ós in téz mé nyek ben he lyet
fog la lók tól „kor mány zást és nem po li ti zá lást” vár nak. Ro ger Mac Ginty – John Dar by:

“Go vern ment not po li tics!” Nort hern Ire land Life and Ti mes Sur vey, Re se arch Up da te,
1999. jú ni us, No. 2.,  1.



bel sõ és egy, az Egyez mé nyen kí vü li kö rül mény te kint he tõ a prob lé mák for rá -
sá nak. Alap ve tõ ins ta bi li tást okoz a bé ke szer zõ dés ál tal „el kent” bel sõ biz ton -
sá gi kér dés, to váb bá, kül sõ té nye zõ ként a pártrendszer jellege. 

2001 ok tó be ré ig, a ne gye dik, és már hosszú tá vú nak ér té kel he tõ vál sá gig
egy faj ta ket tõs va ló ság ál la po ta jel le mez te Észak-Ír or szá got.26 Im már öt éve
tart a Ja nus-ar cú fo lya mat: a szín já ték fenn tar tá sa azért, hogy az egyéb ként fe -
le má san mû kö dõ in téz mé nyi struk tú rát kö rül ve võ má sik va ló ság, a biz ton sá -
gi mi ni mum hi á nya ne ve szé lyez tes se az egész a bé ke fo lya ma tot. A po li ti kai
pár tok és fél ka to nai szer ve ze tek kap cso la tá nak tisz tá zá sá ra máig nem ke rült
sor. A pa ra mi li tá ris szer ve ze tek kel szem ben nem ta pasz tal ha tó a ke mény kéz
be ígért po li ti ká ja, vagy leg alább is, át ütõ si kert leg alább is nem si ke rült el ér -
ni.27 Pe dig a brit kor mány szá má ra a 2000-ben el fo ga dott ter ro ris ta-el le nes
tör vény és a szep tem ber 11. utá ni nem zet kö zi hely zet ki vá ló al kal mat te rem -
tett vol na a ter ro ris ta cso por tok kal szem be ni le szá mo lás ra. Kér dés, hogy ez
máig mi ért nem tör tént meg. A je len le gi bi zony ta lan ság nak és si ker te len ség -
nek több ma gya rá za ta is le het. Ezek kö zül az elsõ, hogy a brit kor mány túl zott 
komp ro misszu mok ra is haj lan dó volt an nak a po li ti kai ve zér lõ elv nek az ér de -
ké ben, hogy az összes va ló di tá mo ga tott ság gal ren del ke zõ po li ti kai té nye zõt
a po li ti kai rend sze ren be lül tart sa. Az IRÁ-val szem be ni egy ér tel mû fellépés
a Sinn Féin elidegenítésével járhat, és a terroristák további ra di ka li zá ló dá sá -
hoz vezethet, vagyis a béketáborhoz átigazolt korábbi szélsõségeseket az
Egyezmény ellen hangolná. 

Ha son ló an nyo mós in dok le het a biz ton sá gi meg fon to lás. Az IRA ko -
lum bi ai kap cso la ta i nak is me re té ben nem áll ja meg he lyét a ter ro riz mus brit
és nem zet kö zi há ló za tá nak szét vá lasz tá sa. A Bla ir kor mány nem ment bele
egy tel jes körû két fron tos há bo rú ba; ide ig le ne sen a jól is mert, „házi ter ro ris -
ták” biz ton sá gi esz kö zök kel való kor dá ban tar tá sa még min dig ki sebb rossz -
nak tûnt, mint a ter ro ris ták kal való le szá mo lás, akik nek he lyé be va ló szí nû leg
új, is me ret len el len fél áll na. Az utób bi idõ sza kig el sõd le ges nek tûnik
a nemzetközi terrorizmus hadállásainak felszámolása.

Emel lett, a Sinn Féin je len le gi tér nye ré se a na ci o na lis ta vá lasz tók kö zött to -
vább erõ sí ti a SF ki eb ru da lá sa el le ni ér ve ket, amely to vább fo koz za az un ion is ta
ag go dal ma kat. (A fegy ve rek be szol gál ta tá sá nak kér dé se tech ni ka i lag is prob le ma -
ti kus, nem csu pán po li ti kai aka rat függ vé nye. Pon tos adat nincs a fegy ve rek, rob -
ba nó anya gok mennyi sé gé rõl, így nem mér he tõ fel, hogy a be szol gál ta tott
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26 A 2002. végi „Stor monts ga te” bot rány ról van szó, ami kor ki de rült, hogy észak-ír kor -
mány hi va tal no kok már jó ide je tit kos ira to kat szi vá rog tat tak ki az IRA szá má ra. 

27 Tony Bla ir be szé de, 2002. ok tó ber 17. 



mennyi sé gek a tel jes ar ze nál mek ko ra ré szét kép vi se lik. A be szol gál ta tott fegy ve -
rek könnyen pó tol ha tó ak a „ha gyo má nyos” lí bi ai kap cso la tok tól kezd ve a Bal ká -
non és a FÁK tér sé gén át egé szen La tin- Ame ri ká ig.)

Az 2002. ok tó be ri bi zal mi vál ság azon ban bi zo nyí tot ta, hogy az elo dá zás
po li ti ká ja alá ás sa a bé két. Újfaj ta meg kö ze lí tés szük sé ges. A so ro za tos ígé re -
tek és meg sze gé sük lég kö ré ben, 2002. vé gén szü le tett a le sze re lé si fo lya ma -
tok „be fe je zé sé nek” (comp le ti on) ki fe je zé se, amely szim bo li ku san sza kít a le -
fegy ver zés szó hasz ná lat tal és el ke rü li a re pub li ká nu sok szá má ra el fo gad ha tat -
lan „meg adás” ki fe je zést is, amely a fegy ve rek le té te lét, a ve re ség szim bo li kus 
be is me ré sét je len ti egy va ló já ban el nem vesz tett há bo rú után. Az ír-brit po li -
ti ka im már vég le ges le sze re lést kö ve tel és egy ér tel mû el kö te le zett sé get
a béke po li ti ká ja, az IRA mint ter ro ris ta szer ve zet meg szün te té se mel lett.
A re pub li ká nu sok szá má ra a le sze re lés azon ban a brit kor mány azon haj lan dó -
sá gá tól függ, at tól, hogy a rend õri re form ról szó ló Pat ten-je len tést, amely az
em be ri jo gok, el szá mol tat ha tó ság és az ará nyos kép vi selt el ve in nyug szik,
a kormány teljes mértékben hajlandó-e végrehajtani, megvalósul-e a rendõri
erõk mélyreható és az emberi jogi és büntetõjog reformja, devolúciója. 

A le sze re lés nél kül Észak-Ír or szág Rend õr sé ge (Po li ce For ce of Nort hern
Ire land Ki rá lyi Uls te ri Rend õr ség – Ro y al Uls ter Cons ta bu la ry – új el ne ve zé se)
ne vet kap ta, nem kép zel he tõ el az un ion is ták szá má ra. Szá muk ra a le sze re lés nél -
kü li re for mok el fo ga dá sa – az, hogy a ka to li kus ki sebb ség kép vi se lõi is ará nyo san
he lyet kap ja nak az új rend õri erõ ben – az ál la mi in teg ri tás vé del mé ben szol gál ta -
tott tel je sí tõ és meg ölt pro tes táns rend õr tár sa i kat gya láz za meg. A ka to li ku sok vi -
szont – a fent em lí tett re for mok nél kül – vo na kod nak olyan szer ve zet ben tag sá -
got vál lal ni, amely „ka to li ku so kat gyil kolt”. 

Az am nesz tia vég re haj tá sa bi zo nyult ta lán a biz ton sá gi cso mag iga zi,
nem várt si ke ré nek, amely a azon ko ráb bi ter ro ris ta cso por tok be bör tön zött
tag ja i ra ter jedt ki, ame lyek a Nagy pén te ki Egyez mény ide jén már fegy ver -
nyug vást hir det tek.28 Az am nesz tia az öt év nél hosszabb idõ re ter ro ris ta cse -
lek mé nyért el ítél tek bün te té sét har mad ol ta, amíg az élet fogy tig la ni bün te tés -
re ítél tek egy har mad dal ke ve sebb idõt kö te le sek bör tön ben töl te ni, mint
a nem-terrorista cselekményért elítéltek.

Vi lá gos, hogy a kor mány nem az un ion is ták és a na ci o na lis ták köz ti ál ta lá -
nos meg osz tott ság mi att ins ta bil, ha nem a biz ton sá gi kér dés ál lan dó
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28 A hír hed tebb ter ro ris ta cso por tok kö zül a Con ti nu ity IRA, a Real IRA, a Red Hand De fen -
ders és az Oran ge Vo lun te ers tag jai nem es nek az am nesz tia ha tá lya alá, mi vel szer ve ze tük
nem hir de tett tûz szü ne tet a Nagy pén te ki Egyez mény alá írá sá ig. 



na pi ren den való sze rep lé se mi att. A biz ton sá gi kér dés 22-es csap dá ja és a pa ra -
mi li tá ris erõk és a po li ti ka köz ti ki bo go zat lan kap cso lat ássa alá a bé két. Eb bõl
kö vet ke zik a béke há rom ele mé nek össze kap cso ló dá sa. A le sze re lés, a brit csa -
pa tok ki vo nu lá sa és a rend õr sé gi-igaz ság ügyi re form egy mást fel té te le zõ lé pé -
sek ként je len nek meg, és mi vel egyik fél sem haj lan dó az elsõ ko ope rá ló
nyitó lépést megtenni, a hadállások megmerevedtek. 

 Az ins ta bi li tás má sik alap ja a párt rend szer frag men tált sá ga, a tö rés vo na la -
kon be lü li meg osz tott ság. Az in téz mé nyi ins ta bi li tás nak az ígé ret inf lá ci ót
oko zó meg osz tott ság az oka, ame lyet a kon szo ci o ná lis meg ol dás csak csök -
kent het, de nem eli mi nál. Ér de kes azon ban, hogy Észak-Ír or szág ese té ben
nem a kor mány za ti ins ta bi li tás ás hat ja alá a rend szers ta bi li tást, ha nem
fordítva, a béke törékenysége veszélyezteti a kormánystabilitást.

Az in téz mé nyek sza bá lyo zó jel le gû ek, be csa tor náz zák a konf lik tust, ösz -
tön zõk kel azt a kon szen zus irá nyá ba te re lik. Egy ér tel mû azon ban, hogy
a NPE in téz mé nyi struk tú rá ja „két ar cú” meg ol dás: egy részt a ko ope rá ció te -
re pe, amely de monst rál ja, hogy a kö zös sé gek min den na pi együtt mû kö dé se
le het sé ges. A hi á nyos mû kö dés üze net-ér té ke bi zo nyí ta ni lát szik az
intézményi megoldás hiányosságát. 

Mi vel nem va ló szí nû, hogy rö vid tá von az et ni kai tö rés vo na lat más faj ta
po li ti kai vá lasz tó vo nal vált ja fel, azért a meg ol dás csu pán a ki zá ró la gos iden ti -
tá sok fel pu hí tá sa és a kü lön bö zõ cso port-ér té kek és -ér de kek po li ti kai kép vi -
se le te le het. A bé ke fo lya mat vál sá gai és tö ré keny sé ge mi att ön kén te le nül fel -
ve tõ dik; új faj ta in téz mé nye ket kell épí te ni, vagy a je len le gi ek ha té kony sá gát
kell ja ví ta ni? Vi lá gos, hogy min den fél mo rá li san és anya gi lag is ren ge te get in -
vesz tált a je len le gi po li ti kai konst ruk ció fel épí té sé be, míg a „pol gár há bo rús”
hely zet egyik fél nek sem jö ve del me zõ. Chur chill mon dá sát adap tál va, a kon -
szo ci á lis be ren dez ke dés nem a leg jobb rend szer, de job bat még nem ta lál tak
ki, nincs jobb ered ménnyel ke cseg te tõ meg ol dás. Ahhoz azonban, hogy
mûködõképes legyen, társadalmi konszenzus és a végrehajtás terén meg nyil -
vá nu ló kölcsönös rugalmasság és bizalom szükséges. 

Az észak-ír bé ke fo lya mat 1998. má ju si ak tu sa nem csu pán egy fo lya mat
le zá rá sa volt, ha nem re mél he tõ leg egy új sza kasz kez de te is. Nyil ván va ló vá
vált, hogy a nagy pén te ki meg ál la po dás nem meg ol dás, amely vég le ge sen eli -
mi nál ja a prob lé má kat, ha nem egy faj ta konf lik tus ke ze lé si mód az ír kon f lik -
tus évszázados sagájában. 
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MO NI KA PÁL

The 1998 Good Fri day Ag re e ment

In the pre sent ar tic le the aut hor analy ses the eth nic conf lict in Nort hern Ire land
and suc ces si ve at tempts that have been made by the po li ti cal ac tors to re sol ve it.

The pre sent ar tic le analy ses the na tu re of the conf lict in a his to ri cal pers pec ti ve 
and fo cu ses on the en fol ding of the la test, his to ri cal pe a ce ac cord, the Good Fri day
Ag re e ment (Bel fast Ag re e ment) of 1998. The Ag re e ment is scru tu ni sed as an
examp le of con so ci a ti o nal conf lict ma na ge ment of a spe ci al kind. As the new ins ti -
tu ti ons cons ti tu te the back bo ne of the Ag re e ment, the three-pil lar ins ti tu ti o nal
set-up is desc ri bed in de ta il, whi le the po si ti on of the ac tors of the po li ti cal sce ne is
also pre sen ted. 

In the fi nal sec ti on of the ar tic le the aut hor eva lu a tes the imp le men ta ti on of
the Ag re e ment in the last five ye ars. She desc ri bes the prob lems that have hin de red
full imp le men ta ti on and have lead to the par ti al bre ak-down of  the pe a ce pro cess.  
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