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1. A disszertáció tárgya, nóvuma, és alapkérdései  
 

A dolgozat témája az ír nemzeti kérdés 1921 után megmaradt legfontosabb 
megoldandó problémája, az Ír-sziget kettéosztása, és az arra való ír reagálás, a katolikus 
kisebbség pártjai és az anyaország kormányzatai által. 1921-ben az Ír Szabadállam 
létrejöttével az ír nemzeti kérdés csak részleges megoldást nyert, mivel az 1921-es Angol-Ír 
Egyezmény, bár Írország egészére vonatkozott, Észak-Írországnak lehetıséget adott arra, 
hogy a megegyezéstıl függetlenítse magát. Így a „katolikus többség a protestáns kisebbség és 
a brit hatalom ellen” egyenlet a „katolikus kisebbség a protestáns többség (illetve a brit 
hatalom) ellen” egyenletté változott a szőkebb északír térben. A disszertáció egyes 
kulcsfontosságú pontokat kiemelve két alapkérdésre keresi a választ:  

 
1) Az Ír Szabadállam/Köztársaság, mint anyaország mennyiben járult hozzá 

az észak-írországi katolikus kisebbség érdekvédelméhez, és milyen 
lehetıségei voltak a kinyilatkoztatott nemzeti cél, az egységes Írország 
létrehozásának elısegítésére?  

2) Az ír nemzeti mozgalom stratégiái Észak-Írországban mennyiben járultak 
hozzá a katolikus kisebbségi érdekvédelemhez és a nemzeti cél 
eléréséhez?  

 
A disszertáció három történelmileg kialakult tradíción-stratégián át kívánja 

megvizsgálni a feltett alapkérdéseket: Az elsı az „alkotmányos nacionalista stratégia”, amely 
a politikai rendszeren belül történı együttmőködéssel, békés, tárgyalásos rendezést kívánt 
elérni. Ez értelmezésemben magában foglalja a brit-ír diplomáciát, és a Belfast és Dublin 
közötti tárgyalásokat is. A második a „republikánus fizikai erı” tradíciója, amely a fegyveres 
ellenállásban látta a megoldást. Az utolsó a passzív ellenállás, ami a politikai folyamatoktól 
való részleges vagy teljes távolmaradást, az abszentizmust, illetve az állam intézményeinek 
ignorálását és polgári engedetlenséget alkalmazza eszközként. 

A dolgozat idıkerete Észak-Írország de facto létrejötte 1921 júniusában, és az 1998. 
április 10-én megkötött, a fegyveres megoldás lehetıségét lezáró Belfasti Megállapodás.  A 
disszertáció nóvumát az adja, hogy célzottan az ír nemzeti stratégiák szempontjából az egész 
idıszakra kitekintve tudomásom szerint hasonló elemzés nem készült.   

2. A disszertáció felépítése 
 
A disszertáció tizenöt fejezetbıl áll, amelyek egymásra épülve, egy kivétellel 

kronologikus sorrendben, egy-egy történelmi korszakot fognak át az ír nemzetstratégiában. A 
disszertáció alapkérdéseinek ismertetésére a téma felvezetését és a dolgozat fókuszának 
megjelölését szolgáló, illetve a terminológiát ismertetı bevezetésben kerül sor. Az értekezés 
második fejezete visszatekintést ad a három fı ír hagyomány, az alkotmányos nacionalizmus, 
a fegyveres, illetve a passzív ellenállás történelmi gyökereire, illetve az ír elit a protestáns 
népességgel, Nagy Britanniával és Észak-Írországgal kapcsolatos percepcióit járja körbe. A 
harmadik fejezet az Észak-Írország és az Ír Szabadállam létrejötte utáni helyzetet vizsgálja a 
Határkijelölı Bizottság kudarcáig, azaz 1925-ig. A negyedik részben a két világháború közötti 
idıszak kerül elemzésre, külön tekintettel az Észak-Írországban kiépült állam bemutatására a 
katolikus kisebbség szemszögébıl, míg maga a II. világháború, az általa Dublin számára 
kínált sajátos lehetıségekkel és dilemmákkal, külön fejezetet képez. A hatodik rész az 1945-
63 közötti, az ír nemzeti stratégia szempontjából zsákutcás idıszakot elemzi, és azt is 
bemutatja, hogy az Ír Köztársaság által indított propagandakampány és nyomáskísérlet bukása 
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mind északon, mind délen új megközelítések kiformálódásához vezetett. A hetedik fejezet 
témája az 1963-1969 közötti idıben szők, de rendkívül eseménydús idıszak. Ez a polgárjogi 
mozgalom felemelkedésének és a Belfast és Dublin közötti kiegyezési kísérletnek sokat ígérı, 
de végül kudarchoz vezetı korszaka, amely átrajzolta mind az Észak-Írországon belüli, mind 
az észak-déli kapcsolatrendszert. A nyolcadik fejezet a hatvanas évek végének, hetvenes évek 
elejének erıszakhulláma okait és tényezıit, az új katolikus erık kibontakozását és stratégiáit 
vizsgálja. A kilencedik rész bizonyos értelemben kakukktojás, hiszen itt a kronologikus 
sorrendet megszakítva az ír nemzetstratégia nemzetközi vetületeirıl van szó. A disszertáció 
tárgya nem izolálható a világ eseményeitıl, a téma, az amerikai ír közösség, majd pedig az 
amerikai diplomácia alig túlbecsülhetı szerepe miatt a különösen komoly amerikai 
vonatkozásokkal rendelkezik. A fejezet ezért elsısorban, de nem kizárólag az Egyesült 
Államokról szól, elemzésre kerül benne a Szovjetunió, a Vatikán, Líbia és egyes nemzetközi 
szervezetek szerepe is. A tizedik fejezet szintén elüt a többitıl abban, hogy egy viszonylag 
rövid idıszakot, a Sunningdale-i megállapodáshoz vezetı évet, majd az azt követı öt hónapot 
dolgozza fel igen részletesen. Sunningdale-nek, és bukásának különleges üzenete van az 
értekezés alapkérdései szempontjából, ez indokolja a kiemelt figyelmet. Az ezt követı 
politikailag kevésbé termékeny hat évet feldolgozó tizenegyedik fejezetben kap (egyebek 
mellett) külön megvilágítást a protestáns oldal, a többségi közösség gondolkozása. A 
tizenkettedik rész az egész idıszak az 1980-81-es republikánus éhségsztrájkoktól induló, 
politikailag legnehezebb éveit mutatja be, melyben ugyanakkor már megjelennek a késıbbi 
békestratégia csírái is. A békefolyamattal két fejezet foglalkozik, levéltári források hiányában 
nagyobb mértékben támaszkodva a sajtóanyagokra, visszaemlékezésekre és monográfiákra. A 
disszertációt záró konklúzió összefoglalja és rendszerezi a dolgozat eredményeit, és 
megpróbál választ adni a bevezetésben felvetésre került alapkérdésekre.  

3. A disszertáció eredményei 
 
A disszertáció véleményem szerint bebizonyította, hogy az Ír 

Szabadállam/Köztársaság lehetıségei Észak-Írország integrálására, vagy pusztán a kisebbség 
védelmére az 1921-1939 közötti idıszakban csekélyek voltak. 1921-1923 között a katonai 
megoldást lehetetlenné tette a brit hadsereg jelenléte és az Ír Szabadállam belsı 
megosztottsága. A legtöbb, amelyet ideális esetben a fegyveres stratégiával elérhettek volna 
feltehetıen nem jelentısebb, mint egyes határmenti területek megtartása/megszerzése – ez 
azonban valószínőleg a katolikus enklávék lakosságának a protestánsok általi részleges vagy 
teljes kiőzésével járt volna. Maga a polgárháború nem az északi kérdésrıl szólt, de közelrıl 
érintette a felosztás problémáját, mivel nagyban elısegítette az északi állam megszilárdulását. 
Michael Collins halála végleg levette a napirendrıl a kérdés a déli állam katonai ereje által 
történı megoldását, ezt utána minden déli kormányzat elutasította. 1921-1925 között a 
diplomáciai stratégiával sem remélhetett Dublin többet, mint hogy a Határkijelölı Bizottság 
révén egyes kisebb térségek az anyaországhoz kerülnek.  

A képlékeny idıszak lezárultával, 1925-1939 között semmilyen esélye nem volt a 
status quo Dublin általi megváltoztatásának. Csak a második világháború adott olyan 
alkalmat, amely valós lehetıséget kínálhatott a nemzeti kérdés megoldására, Írország 
egyesítésére. Lehetetlen megmondani, hogy az ilyen irányú brit ajánlat a gyakorlatban 
kivitelezhetı lett volna-e, de igen valószínő, hogy a kisebbség helyzete jelentısen javult  
volna a közös háborús erıfeszítés eredményeképp. Az más kérdés, hogy háborús 
áldozatokban ezért a Szabadállamnak mekkora árat kellett volna fizetnie. A negyvenes-
ötvenes évek szimbolikus politizálása a nemzetközi helyzet és Észak-Írország belsı 
viszonyainak rossz felmérésén alapult, nem javította, hanem rontotta a kisebbség helyzetét és 
az újraegyesítés esélyeit. Seán Lemass kapcsolatépítési kísérlete a hatvanas években viszont 
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sokat ígérı volt. A felosztáson ugyan távlatilag sem tudott volna változtatni, de a kisebbség 
helyzetét már rövid távon is javította. 

1945 után Írország kívülrıl az unionista ellenállást nem törhette meg a Nagy-
Britanniával szemben fennálló hatalmi deficit miatt, és nem is merült fel olyan történelmi vis 
major, mint a Harmadik Birodalom felemelkedése. Ennél is fontosabb, hogy a demokratikus 
intézményrendszer további erısödésével a második világháború után elmúltak azok az idık, 
amikor a két északír közösség feje felett meg lehetett volna egyezni, így a megoldáshoz már 
négy centrum egyetértése kellett, de bármelyik blokkolhatta azt, kivéve talán az Ír 
Köztársaságot. Olyan forgatókönyv ugyanis egészen a disszertáció által vizsgált korszak 
végéig nehezen volt elképzelhetı, amikor London, Belfast és a katolikus kisebbség 
megegyezik az Egyesült Írországról vagy a hatalommegosztásról, és azt éppen Dublin vétózza 
meg.  Az Ír Köztársaságnak 1969-1998 között tehát jelentısen kisebb szerep jutott a 
korábbinál, a nemzeti stratégiát egyre inkább a kisebbség határozta meg, mint John Hume 
kezdeményezése az Új Írország Fórumra, vagy a Hume-Adams folyamat. 

Észak-Írország katolikus kisebbsége számára az 1921-tól az 1960-as évek közepéig 
tartó idıszak volt az, amikor cselekvési lehetıségei korlátozottak voltak. A kisebbségi 
stratégiák közül a legkönnyebb a passzív ellenálláson belül az abszentizmus mérlegét   
megvonni. A kutatás eredményei véleményem szerint bebizonyították, politikai élettıl való 
távolmaradás, Griffith modellje téves alapokon nyugodott. Még a 32 megyét magában foglaló 
Írország tekintetében sem lehetett sikeres a „magyar politika”, mert Dublinnak sohasem volt 
akkora súlya a Brit Birodalmon belül, mint Pest-Budának a Habsburg monarchiában. 1921 
után a helyzet még tovább romlott, hiszen a katolikusok Észak-Írország lakosságának is 
csupán harmadát alkották. Az Észak-Írország születésétıl sok tekintetben egészen a hatvanas 
évekig uralkodó abszentista megközelítés bukása már a húszas években nyilvánvalóvá vált, 
hiszen azzal, hogy a katolikusok nem vettek részt az állam kialakításában, illetve késıbb nem 
szervezıdtek ellenzékké, tovább csökkentették a diszkriminatív államhatalommal szembeni 
játékterüket. Ez a játéktér persze, az Észak-Írország kialakulása utáni néhány képlékeny év 
kivételével, igen csekély volt, mert a protestáns hatalom nem volt nyitott a 
kompromisszumokra. A passzív ellenállás másik eleme, a NICRA-PD féle polgárjogi 
kampány már jóval eredményesebb volt a nyomásgyakorlásban, és hozzájárult a hatvanas 
években a katolikusok állami diszkriminációjának csökkenéséhez. Alkalmazását azonban két 
tényezı is korlátozta. Egyrészt a polgári engedetlenségnek szüksége volt a demokrácia 
bizonyos szintjére, hogy egyáltalán létrejöhessen, tehát 1960 elıtt eszközként aligha lett volna 
alkalmazható. Másrészt az erıszak kirobbanása után elvesztette hatékonysága nagy részét, 
mivel a lojalisták erıteljesebb eszközökkel válaszoltak.  

A legvitatottabb a fegyveres ellenállás republikánus stratégiája, illetve az 
alkotmányos nacionalizmus stratégiának hasznossága. Az IRA politikai végcélja, az Ír-sziget 
erıszakos eszközökkel történı egyesítése 1921-1998 között végig irreális volt. A fegyveres 
ellenállás stratégiájának hatásosságával kapcsolatban azonban mindenképpen elgondolkodtató 
a tény, hogy 1969 után 3 évvel már nem létezett az autonóm unionista dominanciájú Észak-
Írország, 5 évvel késıbb pedig, ha rövid idıre is, de a katolikusok bekerültek a kormányzatba. 
A republikánusok a fegyveres ellenállással öt év alatt (jelentıs részben) elérték, amiért a 
Nacionalista Párt ötven évig küzdött. Az más kérdés, hogy a kisebbség sorsát javító 
intézkedések, majd a protestáns egypárti uralom bukása és a Sunningdale-ben 
megfogalmazódó megosztott uralom nem volt az Egyesült Írország, és az IRA nem fogadta el 
gyızelmének részlegességét, de ettıl még elsısorban az erıszak játszott szerepet abban, hogy 
a folyamat egyáltalán létrejött. Sunningdale jelentıségét a katolikus közösség számára aligha 
lehet túlbecsülni: az általa létrehozott végrehajtó hatalom minden hibájával együtt Észak-
Írország elsı olyan kormánya volt, amely valódi beleszólást adott a kisebbségnek. A 
sunningdale-i folyamat közben és után az önmagában álló fegyveres stratégia elvesztette 
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instrumentális szerepét, az IRA-t a lendület és az erıszak spirálja hajtotta elıre. A hetvenes 
évek végén, nyolcvanas évek elején az Ír Köztársasági Hadseregnek nem volt valódi terve a 
nemzeti célok megvalósítására, a „hosszú háború” stratégiáját követte, abban reménykedett, 
hogy a britek elıbb-utóbb kimerülnek és kivonulnak. A „hosszú háború”, amint arra Gerry 
Adams és Martin McGuinnes a nyolcvanas években rájött, azonban nem vezetett sehova. A 
republikánus erıszak ugyanakkor az 1985-ös Angol-Ír Egyezményben és az 1990 utáni 
békefolyamatban is szerepet játszott.  

Az alkotmányos nacionalizmus stratégiáját illetıen a puszta parlamentarizmusnak 
csekély jelentısége volt Észak-Írországon belül a demográfiai viszonyok miatt. A katolikus 
kisebbség az örök ellenzék pozíciójába volt szorítva. A parlamentarizmus a Londonnal való 
alkudozásban még annyi jelentıséggel sem bírt, mint északon. Az 1921-1998 közötti 
idıszakban csak egyszer, 1973/74-ben fordult elı, hogy a mérleg nyelvét (legalábbis részben) 
az északi katolikusok adták a brit parlamentben, amikor a Munkáspárt 319 hellyel csupán 3 
fıs többséget szerzett. Az unionisták ennél jóval többször kerültek a Westminsterben mérleg 
nyelve pozícióba. Edward Heath miniszterelnök helyzetét például a Sunningdale ellenes 
lojalisták lehetetlenítették el 1974-ben. 

A parlamentarizmus viszonylagos kudarcának és a fegyveres ellenállás viszonylagos 
sikerének az oka az, hogy a négycentrumos konfliktuson belül a leghajlíthatatlanabbak az 
unionisták voltak a status quo-t mindenáron ırizni akaró, a hatalommegosztást erıteljesen, az 
Egyesült Írországot kategorikusan elutasító álláspontjukkal. Ha az egyik oldal nem képes a 
kompromisszumokra, akkor csak csekély lehetısége van a tárgyalásos megoldásnak. Az ír 
kontextusban ez azt jelentette, hogy az uninonista/lojalista ellenállás önmagában is képes volt 
megakadályozni bármilyen kompromisszumot. Az egyenlet, ami a Sunningdale-i megegyezés 
sorsát megpecsételte, egyszerő volt: szinte bármilyen változás nyereség volt a katolikusoknak, 
míg a legkisebb engedmény is veszteség a protestánsoknak korábbi teljhatalmukhoz képest. 
Az IRA erıszak szerepe az volt, hogy ennek a gyakorlati és szimbolikus vezetı pozíció árát 
olyan magasra emelje a protestáns elit számára, hogy annak meg kelljen gondolnia, nem 
olcsóbb-e a kiegyezés és a hatalom megosztása. Ezt pusztán passzív ellenállás nem érhette 
volna el, hiszen a protestáns elitet nem zavarta, van-e a Stormontnak valódi demokratikus 
legitimációja.  

A disszertáció véleményem szerint bebizonyította, hogy még közel harminc év 
háború, a tartomány gazdasági leszakadása sem lett volna önmagában elég az unionisták 
meggyızésére: ahhoz kellett egy szilárd koalíció. A koalícióban a pánnacionalista stratégia 
részeként ott volt Dublin, az északi alkotmányos nacionalizmus, a republikánusok és az 
amerikai írek. Bizonyos értelemben a koalíció része volt a Blair-kormányzat, melyet a 
konzervatívokkal ellentétben nem kötött érzelmi-politikai kapocs az unionistákhoz. Az 
világos a kutatás eredményeibıl, hogy Tony Blair politikai bátorsága és London határozott 
állásfoglalása nélkül aligha sikerült volna megtörni a protestáns közösség ellenállását. A 
koalíció nyomása alatt megszületett Belfasti Megállapodás a Gerry Adams elindította 
folyamatból indult ki, de nem az ír republikanizmus, persze nem is az unionizmus gyızelme, 
hanem egy olyan középút a kettı között, amely leginkább a mérsékelt ír alkotmányos 
nacionalizmus Hume-féle programjára emlékeztet. Ez az ír közösség Észak-Írországon belüli 
egyenlıségének programja, még akkor is, ha a republikánusok deklaráltan a megállapodásra 
akarják építeni a jövı egyesült Írországát. Az út erre elméletileg nyitott, ami komoly 
szimbolikus gyızelem. A disszertáció eredményei arra a tényre is rávilágítottak, hogy az ír 
stratégia (mind az alkotmányos, mind a fegyveres) céljai elérésére jól tudta használni a 
konfliktus internacionalizálását. Messze a legfontosabb az Egyesült Államok szerepe volt, de 
a Vatikán és Líbia szerepe sem volt lebecsülhetı. Az európai kontextus fontos volt, de 
túlbecsülni hiba lenne. Az európai integráció önmagában nem jelenthetett választ a 
konfliktusra, bár ír szemszögbıl pozitív szerepet játszott.  


