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Az is me ret len tár sa dal mi fel tér ké pe zé se
A bi zony ta lan ság ke ze lé se 

egy ve gyes et ni ku mú cip ru si ha tár fa lu ban

Yiannis Papadakis

Élet a „holt öve zet”-ben

A ha tár en ti tá sok – amint Turner jól is mert ki fe je zé se sej te ti – „sem itt, sem amott 
nin cse nek, köz tes és át me ne ti ka te gó ri ák” (Turner 1995 [1969]). Cip ru son be lül 
nincs a köz tes ség nek még egy pél dá ja, amely re job ban il le né nek a Turner ál tal meg
fo gal ma zott vo ná sok, mint a cip ru si gö rö gök kö ré ben „holt öve zet”ként (Nekri 
Zone) is mert, a szi get tö rök la kói ál tal pe dig „át me ne ti vi dék nek” (Ara Bolgesi) 
ne ve zett te rü let. Mind két meg ne ve zés a Cip rus dé li, gö rög ré sze, il let ve az észa ki 
tö rök vi dék kö zött hú zó dó fegy ver men tes öve zet re, egyút tal mind két fél ré szé rõl 
vi ta tott ha tár ra vo nat ko zik1. E ha tár mé re tei vál to zó ak; a ket té szelt fõ vá ros, Nico
sia egyes ré sze in hú zó dó kes keny, bok rok ál tal jel zett ha tár vo nal tól a több száz 
mé te res szé les sé gig más te rü le te ken, pél dá ul Pylában, az ál ta lunk vizs gált fa lu
ban. A fa lut sem a cip ru si gö rög, sem a cip ru si tö rök ha tó ság nem el len õr zi, ha nem 
a Cip rus ban ál lo má so zó ENSZcsapatok irá nyí tá sa, pon to sab ban el len õr zé se alá 
tar to zik, akik a sta tus quo fenn tar tá sá ra kap tak man dá tu mot a po li ti kai meg ol dás 
meg szü le té sé ig. 

A holt öve zet ben fek szik Pyla, a Cip russzer te hír hedt ve gyes fa lu. A te le pü lést 
Douglasnak (1994 [1966]) a gaz dát lan sze mét rõl tett ki je len té sét parafrazálva gaz
dát lan hely nek ne vez het nénk, amennyi ben iga zán nem tar to zik egyet len fél hez 
sem, s mint ilyet „szennye zett nek” és „ve szé lyes nek” te kin tik. A fa lu a ha tár mind
két ol da lán a csem pé szet és kém ke dés ott ho na ként vált is mert té, s még ma is így 
em le ge tik. La kó it, mind a pyliótákat (a gö rög aj kú cip ru si a kat), mind a pileliler 
né pes sé get (a cip ru si tö rö kö ket) er köl csi és ha za fi as szem pont ból a két fél meg bíz
ha tat lan nak tar tot ta. An nál meg le põbb a fa lu ne vé nek eti mo ló gi á ja. Ál lí tó lag a 
’ka pu’ fran cia meg fe le lõ jé bõl szár ma zik, amely nek a gö rög ben ha son ló a sze man
ti ká ja. A ’pyli’ szó ka put vagy be já ra tot je lent, és a he lyi ek sze rint azért kap ta ezt 
a ne vet, mert köz vet le nül a Messariaimedencéhez, Cip rus leg na gyobb és leg ter
mé ke nyebb al föld jé hez át já rást biz to sí tó két domb lá bá nál fe küdt. A ka puk, be já

1 Zöld vo nal nak (gö rö gül: Prasini Gram mi, tö rö kül: Yeshil Hat) is ne ve zik, az 1964es interetnikus 
konf lik tust kö ve tõ fel osz tás alap ján. Eb ben az év ben lé pett elõ ször Cip rus ra az ENSZ, amelynek ka to
nái az óta is ott ál lo má so znak. Az ENSZfeliratok „Buffer Zone” (üt kö zõ sáv) né ven em le ge tik.

replika • 47–48 (2002. június): 157–171 157



158 replika

2 A ha tár vi dé kek „szubverzív gaz da sá gá nak” át fo gó elem zé sé rõl l. Donnan és Wilson (1999: 
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ra tok, aj tók, ahogy az ant ro po ló gu sok szá mos eset ben ki mu tat ták, par excellence 
ha tár fe lü le tek, s mint ilye nek, gyak ran szer tar tá sok szín he lyei. 

Ho gyan ke rült a fa lu eb be a hely zet be? A vá lasz hoz rö vi den át kell te kin te nünk 
Cip rus kö zelmúlt já nak tör té nel mét. Cip rus 1960ban lett önál ló ál lam, az EOKA 
ne vû cip ru si gö rög ge ril la cso port ve zet te, öt évig tar tó füg get len sé gi harc után, 
mely nek cél ja – Cip rus Gö rö gor szág gal va ló egye sí té se – vé gül be vál tat lan ma radt. 
Ehe lyett lét re jött Cip rus, a füg get len köz tár sa ság. Eköz ben a cip ru si tö rö kök, akik 
ke vés haj lan dó sá got mu tat tak a Gö rö gor szág gal va ló egye sü lés iránt, lét re hoz ták 
sa ját har ci ala ku la tu kat (a TMTt) a szi get fel osz tá sa ér de ké ben. Az öt ve nes évek 
vé gén a cip ru si gö rö gök gyarmatosításellenes har cai he vé ben a Nicosiában ki rob
bant he lyi ér de kû interetnikus konf lik tus más fe lé is el ter jedt. Há rom év vel az 1960
as füg get len sé gi nyi lat ko zat alá írá sa után, ame lyet egyik fél sem kí vánt iga zán, 
mert akár az egye sü lést, akár a fel osz tást in kább sze ret te vol na, ko mo lyabb inter
et nikus erõ szak hul lám sö pört vé gig a szi ge ten, ami 1964ben az ENSZ ál tal el len
õr zen dõ zöld vo nal lét re ho zá sá hoz ve ze tett. Ez azon ban Pyla sor sát nem be fo lyá
sol ta, a fa lu to vább ra is ve gyes össze té te lû ma radt. 1974ben, ami kor Gö rög or szá
got egy ka to nai jun ta ve zet te, a cip ru si gö rög ka to na sá got irá nyí tó tisz tek né mi 
he lyi se géd let tel puccsot kí sé rel tek meg a Cip ru si Köz tár sa ság gö rög el nö ke el len, 
az zal a szán dék kal, hogy Cip rust Gö rö gor szág gal egye sít sék. Tö rök or szág szé les 
kö rû ka to nai of fen zí vá val vá la szolt, elõ idéz ve a szi get fel osz tá sát egy et ni ka i lag 
majd nem ho mo gén gö rög DélCip rus ra, il let ve tö rök ÉszakCip rus ra. A cip ru si 
tö rö kök 1983ban egy ol da lú an ki ki ál tot ták füg get len ál la mu kat, az ÉszakCip ru si 
Tö rök Köz tár sa sá got (ÉCTK), ame lyet nem zet kö zi leg nem is mer tek el. Nem zet
kö zi szin ten az egye dü li tör vé nyes és el is mert cip ru si ál lam for má nak a cip ru si 
gö rö gök ál tal el len õr zött Cip ru si Köz tár sa sá got (CK) fo gad ják el. 

Pyla mind ig is ki vé tel volt. Az 1974es za var gá sok kor az ENSZ még a konf lik tus 
kez de tén ér ke zett a fa lu ba. Ezért, il let ve a he lyi né pes ség tu da to san pre ven tív 
te vé keny sé ge mi att, a fa lu ban nem ke rült sor ko moly konf lik tus ra. Az ENSZ fenn
ha tó sá ga alatt a fa lu ve gyes össze té te lû ma radt, a la ko sok nem ván do rol tak el. 
Ki hasz nál va a hely zet ad ta elõ nyö ket, a gö rög fa lu be li ek, akik észak ról na gyon 
ol csó hal hoz ju tot tak, ha ma ro san ol csó ven dég lá tó he lye ket ál lí tot tak fel. A he lyi 
tö rö kök do hány árut, whis kyt, bõr ter mé ke ket és ka lóz kon fek ci ót for gal ma zó üz le
te ket lé te sí tet tek. A pyliótákat („e gaz dát lan né pet”, hogy új ra idéz zük Douglast) 
a töb bi cip ru si gö rög meg ve tet te, és csem pé szek nek te kin tet te, akik tö rök és cip
ru si tö rök árut for gal maz tak ak kor, ami kor a CKnak si ke rült ki esz kö zöl nie egy 
nem zet kö zi ke res ke del mi em bar gót az ÉCTK el len.2 A cip ru si tö rö kök sem ked
vel ték a pileliler la kos sá got, an nál az egy sze rû ok nál fog va, hogy je len tõs há nya duk 
a dé li, gö rög Cip ru son vagy a ve le ha tá ros Dhekeliai Füg get len Brit Tá masz pont 
te rü le tén dol go zott, és job ban ke re sett, mint az észa ki tö rök cip ru si ak. Ez a tény 
két szem pont ból is ké nyel met len pél da volt. Egy részt, mert azt je lez te, hogy a cip
ru si tö rö kök nek nem cse kély anya gi elõ nyük szár maz hat a gö rö gök kel fenn tar tott 
gaz da sá gi kap cso la tok ból. Más részt, mert a tö rök és a gö rög cip ru si ak kö zöt ti 
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együtt mû kö dés le he tõ sé gé re fi gyel mez te tett. A tö rök né pes ség te vé keny sé gé nek e 
vo nat ko zá sa it a cip ru si tö rök ve ze tés mind vé gig gyû lö let tel vet te tu do má sul. A 
hi vata los cip ru si tö rök po li ti kai dis kur zus a tör té nel mi konf lik tust és el len sé ges
sé get hang sú lyoz ta, az zal a szán dék kal, hogy a két et ni kum össze fér he tet len sé ge 
ürügyén va la mi fé le fel osz tást esz kö zöl jön ki mint le het sé ges meg ol dást.

Ez zel szem ben a gö rög cip ru si ak, akik egy sé ges Cip rust akar tak, in kább a tör té
nel mi együtt mû kö dés és ba rát ság pél dá it dom bo rí tot ták ki, hogy a „bé kés együtt
élés” tör té nel mi gya kor la tá val utal ja nak an nak meg is mé tel he tõ sé gé re – az egye sí
tett Cip rus ke re te in be lül. Ugya nak kor a vá dak ar ra is vo nat koz tak, hogy a hely be
li ek mind két rész rõl nem csu pán tör vény te len pénz ügyi tranz ak ci ók ban, ha nem 
ké mek ként tör vény te len in for má ció cse ré ben is részt vesz nek. Ál lí tó lag e ket tõ 
gyak ran együtt járt, lé vén, hogy a pénz ügyi kö te le zett ség vagy adós ság adott eset
ben in for má ció köz ve tí tés sel is le ró ha tó. 

A fa lu vi ta tott harc tér ré vált két alap ve tõ szem pont ból. Egy részt a ha ta lom kér
dé se szem pont já ból, az az fel ve tõ dött, hogy va ló já ban ki irá nyít ja Pylát. Ez egy 
há rom csa pa tos küz de lem a cip ru si gö rög, il let ve tö rök ha tó sá gok, va la mint az 
ENSZ kö zött. Ugya nak kor Pyla jel ké pe sen is meg le he tõ sen vi ta tott te rü let volt. A 
fa lu erõ tel jes jel kép pé vált Cip ru son, amely a gö rö gök sze rint az együtt élés hely
szí ne („hi szen Cip rus a múlt ban egy sé ges egész volt”), a tö rö kök sze mé ben vi szont 
a vi szá lyok és el len sé ges ke dés te re pe („hi szen Cip rus a múlt ban már volt egy sé ges 
egész”). Mi több, je len té keny szim bo li kus küz de lem zaj lott a fa lu te rü le tén. Ezt 
nem ze ti (zász lók) és val lá si jel ké pek (temp lom, mi na ret) esz kö zé vel vív ta a két fél, 
il let ve az ENSZ (meg fi gye lõ pon tok, fel irat ok, zász lók), akik kö zött folyt a harc a 
fa lu szim bo li kus bir tok ba vé te lé ért.3

El mé le ti kér dé sek

Pyla több te kin tet ben is ter mé keny ta la ja lett a gya nak vás nak. Va jon a szom szé
dom (akár nem zet tár sam, akár a má sik nép cso port tag ja) kéme? Vagy csem pész? 
A ci vi lek nek ál cá zott tit kos rend õrök va jon a tör vé nyes ség és a rend ka to nái, vagy 
ma guk is a tör vény te len áru és in for má ció cse re ha szon él ve zõi? Mik a má sik et ni
kum ter vei Pylával? Mik sa ját kor má nyunk ter vei? És mi a hely zet az ENSZszel? 
Ki nek a párt ján áll tu laj don kép pen? Mi a szán dé ka? És ki ez az ant ro po ló gus nak 
ken dõ zött cip ru si gö rög? Ki fi zet ne ki, hogy itt lop ja a na pot, jegy ze tel jen és kér
dé se ket tegyen fel?

Köz tes sé gé bõl adó dó an a he lyet két ér tel mû ség és bi zony ta lan ság jel le mez te. 
A tár sa dal mi té nye zõk más té nye zõk kel és in téz mé nyek kel ke rül tek kap cso lat ba, 
össze köt ve a he lyit a he lyi ér de ke ken tú li val. Ter mé sze tes nek tar tot ták, hogy ezen 
a konf lik tu sok nak és vi ták nak ott hont adó he lyen va la mennyi részt ve võ rej tett for
ga tó könyv alap ján jár el. Je len cikk a köz tes he lyek nek és ha tár vi dé kek nek ép pen 
ezek re az as pek tu sa i ra kí ván rá mu tat ni, mert az ilyen he lye ken hang sú lyo sab ban 
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fel me rü lõ prob lé mák na gyobb tár sa da lom tu do má nyi relevanciával bír hat nak. Azt 
ku tat ja, hogy a fa lu si ak mit kezd tek ez zel a bi zony ta lan ság gal olyan hely ze tek ben, 
ahol a stra té gia mind szó sze rin ti, mind jel ké pes ér te lem ben meg je lent, ahol a 
té nye zõk a tár sa da lom tu do má nyi „sze rep lõk” ké pé ben vagy a kém tör té ne tek ügy
nö kei alak já ban lép tek fel, vagy Goffman (1971) ki fe je zé se ér tel mé ben adott eset
ben egy szer re lát ták el a két sze rep kört. 

A dis kur zus lát ha tat lan okok ról, tá vo li vagy rej tett kap cso la tok ról szólt: a he lyi
ek kel, az ál lam mal, vagy nem zet kö zi hi va ta lok kal (ez eset ben az ENSZszel) fenn
tar tott kap cso la tok ról. Ar ra fi gyel mez te tett, hogy a tár sa dal mi ese mé nyek, a he lyi
ek tu dá sán és el len õr zé sén kí vül esõ erõk kel va ló össze fo nó dá suk mi att, szá muk ra 
ne he zen ért he tõk. Ezek a té mák ma gyak ran és sok fé le kép pen fel me rül nek, akár 
a modernitás kér dés kö ré ben, akár a nem zet fö löt ti ség és globalizáció újab ban di va
tos to po sza i val kap cso lat ban. Gidden (1990: 2) pél dá ul a „poszt mo dern” ka te gó ria 
tár gya lá sa so rán egy fé le irány vesz tés re fi gyel mez tet, s ar ra en ged kö vet kez tet ni, 
hogy a tár sa dal mi szer ve zõ dés rõl nem sze rez he tõ mód sze res tu dás. Ez, mu tat rá, 
„ab ból adó dik, hogy olyan ese mé nyek rab jai va gyunk, me lye ket nem tu dunk tel jes 
mér ték ben át lát ni, s ame lyek igen gyak ran ki csúsz nak el len õr zé sünk alól” (uo.). 
Ami a kap cso la to kat il le ti, Gidden be mu tat ja a fo lya ma tot, „aho gyan a mo dern 
kor szak ban az idõ be litér be li tá vol ság egy re na gyobb lesz, és a he lyi, il let ve tá vo li 
tár sa dal mi ala ku la tok és ese mé nyek kö zöt ti kap cso la tok egy re »messzebb nyúl
nak«” (Gidden 1990: 64). A globalizáció, te szi hoz zá, ma ga az a fo lya mat, aho gyan 
ez a kap cso lat rend szer a föld egész fel szí né re ki ter jed.

E tár sa dal mi vál to zá sok, ahogy Comaroff és Comaroff fi gyel mez tet nek (1999a: 
286), az ér tel me zés sa já tos kér dé se it ve tik fel, ami szük sé ges sé te szi, hogy „a he lyi 
ér de ke ken túl mu ta tó fo lya ma to kat a he lyi ese mé nyek hez kö tõ” té nye zõ ket 
kü lön bö zõ szin te ken tár gyal juk. A délaf ri kai ese mé nyek kel fog lal ko zó cik kük
ben kap cso la tot lát nak a kö zelmúlt nagy mér vû, gyors ka pi ta lis ta jel le gû vál to zá sai 
okoz ta irány vesz tés és az ok kult misz ti ciz mus, il let ve bo szor kány prak ti kák kal 
össze füg gés be hoz ha tó gyil kos sá gok és vá dak meg je le né se kö zött. Ezen a pon ton 
a szer zõk egy szé le sebb mód szer ta ni és el mé le ti kér dést tesz nek föl. A cikk ben tár
gyalt „he lyi hez” köz vet le nül kap cso ló dó fra ze o ló gi á val a kö vet ke zõ ki je len tést 
te szik: „A »he lyi« olyan na gyobb erõ vi szony ok ta nú ja, ame lyek, bár sza bály ta la
nok, il lé ko nyak, és csak rész ben lát ha tók, még sem vé let len sze rû ek; olyan erõk 
ezek, me lyek lé té re ala pos meg fi gye lés sel le het kö vet kez tet ni, ám ame lyek nagy
sá guk nál és vál to zé kony sá guk nál fog va kö zön sé ges esz kö zök kel nem bi zonyít ha
tók” (Comaroff és Comaroff 1999b: 307). Ez a „rej té lyes tár sa dal mi va ló ság” 
ve ze ti a szer zõ ket egy „imaginatív tár sa da lom tu do mány” ja vas la tá hoz (1999b: 
309), ami egy még rosszabb meg ol dás, ne ve ze te sen a „ké sõ mo dern  ko ri 
empiricizmus” nem ép pen tö ké le tes al ter na tí vá ja le het ne. Cik kü ket egy Evans
Pritchardidézettel kez dik: „Az új hely ze tek új má gi á kat kö ve tel nek…”, s új mód
szer ta ni esz kö zö ket aján la nak az új tár sa dal mi szer ve zõ dé sek vizs gá la tá hoz. 

 Je len írás az eh hez ha son ló kér dé sek elem zé sé nek mé lyebb nép raj zi ala po zá sú 
meg kö ze lí té sét kí nál ja. Pyla, a köz tes fa lu, olyan hely ként je le nik meg, ahol ezek a 
kér dé sek hang sú lyo sab ban ve tõd nek fel a fenn ál ló po li ti kai bi zal mat lan ság, va la
mint a he lyi ek és a sok fe lé szé ke lõ kü lön bö zõ szer ve ze tek kap cso la tai, il let ve ez 
utób bi ak köz be lé pé sei mi att. A fõ kér dés itt az, ho gyan tûn nek fel és vál nak tár sa
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5 A ki lenc ve nes évek vé gén már nem volt szük ség er re az en ge dély re. Az ENSZtisztségviselõkkel 
foly ta tott be szél ge té se im so rán er re azt a ma gya rá za tot kap tam, hogy a cip ru si tö rök hi va tal no kok 
fel is mer ték, amennyi ben meg ne he zí tik a cip ru si tö rö kök nek a Pylába va ló uta zást, a fa lu ha ma ro san 
cip ru si gö rög el len õr zés alá ke rül, lé vén, hogy a gö rög aj kú cip ru si ak aka dály ta la nul utaz hat tak oda.
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dal mi lag el fo ga dot tá az is me ret len kü lön bö zõ in terp re tá ci ói. Fon tos nak lát szik 
ki emel ni, hogy az is mert és az is me ret len kö zöt ti ha tár ma ga is vi ta tott, mint hogy 
a tár sa da lom cse lek võ ala nyai gyak ran vé lik úgy, hogy ké pe sek fel be csül ni má sok 
tit kos in dí té ka it, szán dé ka it és ter ve it. Pa ra dox, de az össze es kü vésel mé le tek re 
jel lem zõ az ál lí tás, hogy az is me ret len – a szük sé ges nél oly kor ta lán ala po sab ban 
is – is mert. Eggyel több ok ar ra, hogy a fel me rü lõ, tár sa dal mi lag jó vá ha gyott kér
dé sek re szo ci o ló gi ai ma gya rá za tot ta lál junk. Vé gül az sem mel lé kes tény, hogy az 
is me ret len a he lyi té nye zõk szem pont já ból nem csu pán te her ként, ha nem stra té gi
ai for rás ként is ér tel mez he tõ: akár úgy, hogy a he lyi ek be ava tott sá guk okán kö ve
te lé se ket tá maszt hat nak a kin ti ek kel szem ben (akik nek nincs rá lá tá suk a hely zet
re), akár egy sze rû en csak oly mó don, hogy be töl ten dõ üres te ret kí nál nak a tár sa
dal mi szin ten ép pen el fo ga dott ér tel me zé sek nek. 

A mé dia Pylában

Ez a rész a mé dia pylai je len lét ének né hány as pek tu sát tárgy al ja. An nak el le né re, 
hogy az 1980as évek ben a fa lut a dé li ek szé les tö me gei ke res ték fel az ol csó ven
dég lá tás és áru mi att, a cip ru si gö rö gök nagy ré sze Pylát olyan hely nek tar tot ta, 
ame lyet ér de mes el ke rül ni. Ez oly kor még a kö ze li te le pü lé sek la kó i ra is ér vé nyes 
volt, pél dá ul Larnaka vá ros né pé re is. Sok fé le fé le lem tár sult a hely hez. A cip ru si 
gö rö gök at tól fél tek, hogy ha el té ved nek, a tö rök vagy a cip ru si tö rök ha tó sá gok 
le tar tóz tat ják õket, a cip ru si tö rö kök vi szont a gö rö gök tõl tar tot tak. So kan nem 
tud ták, mi Pyla va ló di stá tu sa, s hogy va jon be lép het neke a fa lu ba egyál ta lán. Tar
tot tak a fa lu ban ural ko dó po li ti kai han gu lat tól is, amely mind ig ma gá ban hor doz ta 
a he lyi konf lik tu sok ve szé lyét. Az ef fé le fé lel mek nagy ré sze Pylának a mé di á ban 
va ló sze rep lé sé re ve zet he tõ vissza. A nyolc va nas évek vé gén a cip ru si gö rög rend
õr ség egy ál lan dó el len õr zé si pon tot ál lí tott fel a fa lu dé li ré szén, köz vet le nül a holt 
öve ze ten túl. A fa lu ból ki fe lé tar tó ve ze tõ ket, akik a holt sá vot el hagy va a Cip ru si 
Köz tár sa ság ba kí ván tak utaz ni, rend sze rint át vizs gál ták, és – gyak ran alap ta la nul, 
egy zacs kó szög vagy két üveg whis ky be vi te lé ért – csem pé szet tel vá dol ták, ami rõl 
a cip ru si gö rög mé dia si e tett be szá mol ni. Mi re 1994 ok tó be ré ben egy éves te rep
mun ká ra a fa lu ba ér kez tem, a ven dég lõk és üz le tek ad dig vi rág zó gaz da sá gi éle te 
szin te tel je sen meg szûnt, a bol tok és ven dég lõk be zár tak.4 

A cip ru si tö rö kök szá má ra Pyla ne he zen meg kö ze lít he tõ hely volt, hi szen a 
be uta zás hoz egy a nem he lyi ek nek szó ló en ge dély re volt szük ség, ami, mint hogy 
egy nicosiai szék he lyû hi va tal bo csá tot ta ki, min den egyes lá to ga tást elõ re meg ter
ve zett, gyöt rel mes uta zás sá tett.5 En nél fog va a hír he dett Pyla so kak szá má ra is me
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6 A cip ru si tö rök ál lás pont vi lá go sab ban ki de rül egy be szé des cí met vi se lõ röp irat ból: Pyla, a bé két
len együtt élés ott ho na (ÉCTK, PRosztály, 1997). A szö veg köz pon ti ré szé nek el sõ mon da ta így hang
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Gö rög Nép jó lé ti Mi nisz té ri um tiszt ség vi se lõ jé nek lá to ga tá sát a kö vet ke zõ rész ben.)
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ret len ma radt. Ez a tény le he tõ vé tet te mind két fél saj tó ja szá má ra, hogy ma gá ra 
váll al ja az át fo gó „tá jé koz ta tás” fel ada tát.

Mind azo nál tal, aho gyan Mary Douglas fi gyel mez tet: „Azok nak a hí rek nek, 
ame lyek igényt tart hat nak a va lós in for má ció mi nõ sí tés re, mind ig tük röz ni ük kell 
a konk rét po li ti kai ha ta lom irán ti hû sé get, amely ha ta lom mal a hír ho zó egyén 
szim pa ti zál, ami pe dig ezen kí vül esik, az gya nús, tu da to san cenzurált vagy ön tu
dat la nul ig no rált” (Douglas 1992: 19).

A fa lu ról szó ló tu dó sí tá sok ban ál ta lá no san a két hi va ta los vé le mény do mi nált, 
ami nek kö szön he tõ en Pyla a fenn ma ra dó múlt (ugya nak kor az el len té tes jö ven dõ 
ér de kek) jel ké pe: a cip ru si gö rö gök sze mé ben a har mo ni kus együtt élés hely szí ne, 
a cip ru si tö rö kök szá má ra vi szont az el nyo más és vi szály ko dás ott ho na lett6. Kö vet
ke zés képp a fa lu rej té lyes üres te rét tár sa dal mi lag el fo ga dott ma gya rá za tok kal 
töl töt ték ki, ami rész ben an nak tu laj do nít ha tó, hogy a hely fe hér folt volt. Ezek az 
ér tel me zé sek po ten ci á li san ha té ko nyab bak vol tak, va la hány szor a hi va ta los dis
kur zu sok va ló di cím zett je i nek szá mí tó kí vül ál lók nak szól tak. A he lyi kö zön sé get 
meg szó lí tó mé di á ban a dis kur zu sok érez he tõ en kü lön bö zõ ek vol tak, mint hogy 
má sok vol tak a cím zet tek, má sok az el vá rá sok és az ér de kek. A fa lu be li e ket, mind 
a gö rö gö ket, mind a tö rö kö ket fel ka var ta a ne kik szánt nyil vá nos ság, és ko moly 
fenn tar tá sa ik vol tak az új ság írók kal szem ben, akik „ide jön nek, né ze lõd nek, 
be szél get nek, az tán to vább men nek, és azt ír ják le, amit akar nak” – amint szám ta
lan szor el mond ták ne kem is, hoz zá té ve, hogy re mé lik, én nem ugya nígy fo gok 
el jár ni. „Ter mé sze te sen ar ról – tet te hoz zá egy cip ru si tö rök fér fi –, hogy mi tör té
nik Pylában, akár az ön ol da lán, akár az enyé men, sen ki sem tud so kat, így hát azt 
ír hat nak, amit csak akar nak.”

A cip ru si gö rög tu dó sí tá sok nagy ré sze, de a kü lön bö zõ po li ti kai kö tõ dé sû cip
ru si tö rök új sá gok be szá mo lói is, meg le he tõ sen gyak ran szól tak csem pé szet vád já
val õri zet be vett egyé nek rõl. Ez volt a fa lu, il let ve az ott ét ke zõ, vá sá ro ló ven dé gek 
ti pi kus le írá sa, a he lyi ek leg na gyobb meg döb be né sé re, akik e tu dó sí tá sok ban haza
fi at lan, er kölcs te len tör vény sze gõk ként, egy szó val áru lók ként je len tek meg. A 
mé dia szem szö gé bõl az ilyen le tar tóz ta tá sok (élénk tár sa dal mi ér dek lõ dés re szá
mí tó hí rek lé vén) a szen zá ció kel tés al kal mai vol tak egy et ni kai konf lik tu sok és 
na ci o na liz mus ál tal meg ha tá ro zott po li ti kai lég kör ben. Az eh hez ha son ló té nye
zõk tõl be fo lyá solt tár sa dal mi hely zet ben ál ta lá nos igényt elé gí tett ki az áru lók fel
ku ta tá sa, akik a bo szor kány ül dö zõ tár sa dal mak ör dön gö se i vel ana lóg sze re pet kap
tak. Az ese tek egy ré szé ben a je len té sek kém ke dés rõl is szól tak, ami a be szá mo lók 
szán dé ka sze rint azt je lez te, hogy a tör vény sze gõk bár mi re ké pe sek. 

Vé le mé nyem sze rint, amely meg egye zik szá mos cip ru si gö rög vé le mé nyé vel, 
Pylát a le tar tóz ta tá sok, va la mint a ró luk szó ló vé ge ér he tet len mé dia hí rek tet ték 
fe nye ge tõ és koc ká za tos hellyé, kü lö nö sen a gö rög köz vé le mény sze mé ben. A 
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7 A leg több új ság mind két rész rõl konk rét po li ti kai pár tok hoz kö tõ dik. A jobb ol da li la pok kö zül 
el sõ ren dû en a cip ru si gö rög Simerinivel fog lal ko zom, amely nek ol va sói a jobb ol da li DISZIvel 
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be szél nek (Selides, 1995. 03. 24.).
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rend õr ség úgy tud ta a fa lut könnyû szer rel le zár ni és ele jét ven ni an nak, hogy az 
em be rek vá sá rol ni men je nek oda (hi szen a gaz da sá gi em bar gó súj tot ta tö rök ol da
lon a pénz csak nem tel je sen el fo gyott), ha azt a fé le lem lég kö ré vel vet te kö rül. 
Fel ve tõ dik a kér dés, hogy a rend õr ség eset leg cél za to san szá molt be le tar tóz ta tá
sok ról, és ad ta to vább e hí re ket a mé di á nak, amely, szem elõtt tart va a sa ját ér de
ke it, öröm mel el fo gad ta azo kat. 

Az új ság hí rek kö zött mind azo nál tal fel fe dez he tõk az új sá gok és ol va só ik po li ti
kai pre fe ren ci á i ból adó dó el té ré sek.7 Egy rö vid meg jegy zés szük sé ges itt a cip ru si 
po li ti kát il le tõ en. A jobb ol da li pár tok mind két ol dal ról egy et ni kum ala pú na ci o na
liz must kép vi sel tek, a két „szü lõ föld del” mint kü lön ál ló né pek (a tö rök aj kú ak, 
il let ve a gö rög nem ze ti sé gû ek) ott ho ná val azo no sul tak, a tör té nel mi há bo rús ko
dást hang sú lyoz ták, és re to ri ká juk ban az interetnikus konf lik tu sok ban részt ve võ 
jobb ol da li ak hõ si es sé gét emel ték ki. A bal ol da li pár tok dis kur zu sa a pol gá ri na ci
o na liz mu son ala pult, és a kö zös cip ru si iden ti tás ra fek tet te a hang súlyt. Er köl csi 
tõ ké jét azok ból a tör té nel mi pél dák ból me rí tet te, ami kor a bal ol da li szer ve ze tek 
az interetnikus együtt mû kö dés plat form jai vol tak. A jobb ol da li új sá gok igen gyak
ran hasz nál ták a pro vo ká ció ki fe je zést a Pyláról szó ló je len té sek ben. Pylát, ma gát 
a konk rét ha tárt rend sze rint „a nem zet utol só bás tyá ja ként” mu tat ták be, a má sik 
fe let pe dig úgy, mint aki meg sér ti, il let ve ural ni kí ván ja ezt a he lyet, s aki min den 
bi zonnyal en nél is to vább megy majd, amennyi ben „a mi e ink en ged nek”. Ezt mint 
bár mi kor tett re kész szán dé kot mu tat ták be, amely sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár
hat. Ottjártamkor egy szer azt ol vas tam egy szél sõ jobb cip ru si gö rög új ság ban, hogy 
egy „baj ke ve rõ »ho dzsa« (mu zul mán pap) ér ke zett a fa lu ba, aki a »la kó kat zak lat
ta«” (Simerini, 1995. 02. 14.). Ma gam min den tu dó ant ro po ló gus ként sem vet tem 
ész re sem mit. Azon az es tén, ami kor el len õriz tem a hírt, alig hal lot tam a ho dzsa 
imá ra hí vó hang ját a mi na ret bõl. A cip ru si gö rö gök még ak kor sem tûn tek zak la
tott nak, ami kor, mint hogy õk nem em lí tet ték, ma gam hív tam fel rá a fi gyel mü ket. 
Ho lott az új ság az ese tet mint a fa lu „hang kép ének” jel ké pes do mi ná lá sá ra tett 
kí sér le tet idé zi.8

Egy en nél is jel lem zõbb in ci dens tör tént 1995. már ci us 20án, ami kor a cip ru si 
tö rö kök ve zé re, Rauf Denktash új ra vá lasz tá si kam pá nyá nak el sõ ál lo má sa ként 
Pylába lá to ga tott. Ez a vá lasz tás ön ma gá ban is ér de kes, hi szen a ha tár vi dé kek 
szim bo li kus po ten ci ál já ra utal. Az egye dü li cip ru si gö rög vol tam, aki a Pyla fõ té ri 
tö rök ká vé zó ban tar tott be szé det vé gig hall gat ta. Egy he lyi párt ak ti vis tá tól kér dez
tem meg, hogy részt ve he teke a gyû lé sen, és né mi sug do só dás után meg kap tam rá 
az en ge délyt Denktashtól. Úgy hu szon öt tö rök fa lu be li volt benn, míg kint szá mos 
gö rög vá ra ko zott a té ren, tá vol ról fi gyel ve az ese mé nye ket. Denktash hoz zá ve tõ leg 
fél órán át be szélt, majd el ment. Amint el ment, egy sor cip ru si gö rög új ság író  
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9 L. az 1995. már ci us 21i cip ru si gö rög saj tót. Az ere de ti saj tó köz le mény szer zõ je he lye sen je gyez
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nak kor, ahogy más cip ru si gö rög, ez az új ság író sem volt je len az ese mé nyen, ahol nem hang zott el a 
Denktashnak tu laj do ní tott mon dat. 
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ér ke zett a hely szín re, saj nál koz va, hogy le kés tek az ese mény rõl. Az ott vá ra ko zó 
gö rög cip ru si ak kal egye tem ben ugya nazt a kér dést is mé tel get ték: „Azt mond ta, 
hogy Pyla a tö rö kö ké?” Én azt vá la szol tam, hogy nem. Még is, mint hogy ez volt a 
tár sa dal mi el vá rás, a kö vet ke zõ na pok cip ru si gö rög hír lap jai, ame lyek mind ugyan
azt a larnakai szék he lyû hír ügy nök sé get je löl ték meg for rás ként, ar ról szól tak, 
hogy Denktash azt ál lí tot ta a ká vé zó ban: „Pyla tö rök fa lu”.9

Ahogy Goffman (1971) rá mu ta tott, az ér tel me zé sek mind ig meg ha tá ro zott hall
ga tó ság nak szól nak, az zal a szán dék kal, hogy meg gyõz zék, sõt al ka lo mad tán meg
té vesszék azt. Írá som e sza ka sza azt pró bál ta be bi zo nyí ta ni, hogy amennyi ben 
va la mely ér tel me zés cél ja az, hogy meg gyõz ze hall ga tó ját, ak kor mû kö dik op ti má
li san, ha két el vet tart szem elõtt. Min de nek elõtt te kin tet tel kell len nie a kö zön ség 
(vagy a tár sa dal mi cso port) ér de ke i re, el vá rá sa i ra, vá gya i ra, il let ve tárgy is me re té
re. Más fe lõl vi szont ak kor si ke res, ha stra té gi a i lag szá mol a tu dás hi á nyos sá gá val, 
ame lyet tár sa dal mi lag el fo gad ha tó mó don le het az tán pó tol ni a tár sa dal mi cso port 
és/vagy hall ga tó ság szá má ra, amely hez szól ni kí ván nak.

A le zá rás

A fa lu si ak kö ré ben gyak ran em le ge tett té ma volt a cip ru si gö rög rend õr sé gi el len
õr zõ pont fel ál lí tá sa a fa lu gö rög dé li ré szé ben, a holt öve ze ten túl. Ez az ese mény 
mé lyen, ne ga tí van érin tet te a fa lu pros pe rá ló gaz da sá gát, és a leg több ká vé zó és 
üz let be zá rá sá hoz ve ze tett. A cip ru si gö rög rend õr ség ál tal dek la rált cél az volt, 
hogy vissza szo rít sák a csem pé sze tet. A he lyi ek ugya nak kor más okok ra gya na kod
tak. 

A cip ru si tö rö kök mind hi va ta los, mind he lyi szin ten ezt a gaz da sá gi em bar gó 
egy újabb for má já nak te kin tet ték. „Aho gyan a cip ru si gö rög ad mi niszt rá ció ko ráb
ban az ÉCTKt súj tot ta em bar gó val, most Pylát he lye zi ke res ke del mi zár lat alá, 
hogy a cip ru si tö rö kök itt se bol do gul ja nak” – hang zott a gya ko ri pa nasz. Mint egy 
tö rök bolt tu laj do nos meg je gyez te: „Õk (a cip ru si gö rög rend õr ség és ha tó sá gok) 
azt akar ják, hogy szen ved jünk, még ha az itt élõ cip ru si gö rö gök is szen ved nek 
ve lünk együtt. Fél nek, hogy anya gi lag füg get len né vá lunk. Azt akar ják, hogy a 
gö rög délcip ru si ak nak dol goz zunk, hogy szo ro sabb el len õr zés alatt tart has sa nak.” 
Az eh hez ha son ló ma gya rá za tok tit kos szán dé ko kat és ter ve ket tu laj do ní ta nak a 
ha tó sá gok nak (a cip ru si gö rög rend õr ség nek), ame lyek, mi köz ben je len té keny 
ha tást gya ko rol nak az em be rek éle té re, még is tá vo li ak, ide ge nek és meg ma gya ráz
ha tat la nok ma rad nak.

Bár mennyi re igaz volt ez a cip ru si tö rö kök és a cip ru si gö rög rend õr ség vi szo
nyá ra, nem azt je len tet te, hogy a gö rög cip ru si ak a sa ját rend õr sé gü ket és ál la mu
kat sok kal ki szá mít ha tóbb nak és át lát ha tóbb nak érez ték. El len ke zõ leg. Eh hez is, 
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mint sok más té má hoz, gyak ran rej tett in dí té kok ra uta ló ma gya rá za to kat fûz tek, 
amely in dí té kok, bár ki für kész he tet le nek, va la hogy még is ér tel mez he tõ ek vol tak, 
és az ef fé le ér tel me zé sek nek csak ha mar tár sa dal mi sú lyuk lett. A fa lu le zá rá sa 
anya gi lag szá mos cip ru si gö rö göt is hát rá nyo san érin tett. Ezek az em be rek is 
gyak ran pa nasz kod tak. Az õ ma gya rá za ta ik már egy lé pés sel to vább men tek: nem 
csu pán rej tett szán dé kot, ha nem rej té lyes sze mé lye ket is fel té te lez tek az ese mé
nyek hát te ré ben. 

Egy cip ru si gö rög leg aláb bis er rõl tá jé koz ta tott vissza fo gott han gon egy ká vé zó 
sar ká ban: mi tud juk, ho gyan mû kö dik a csem pé szet. Akik tud ják, mint most már 
ön is, ar ról is tud nak, hogy van egy má sik út, amely a fa lu ból a cip ru si gö rög rész
re a brit tá masz pon ton ke resz tül ve zet, ame lyet a cip ru si gö rög rend õr ség nem 
el len õriz het. A brit tá masz pont ok rend õr sé ge egyál ta lán nem fog lal ko zik a csem
pé szet tel, mond ván, hogy ez nem az õ dol ga. Ez az út kis sé hosszabb és ka nyar gó
sabb, de tel je sen biz ton sá gos, mint hogy a brit tá masz pont ról a holt sáv ba ve zet, 
ahol a mi rend õr sé günk szin tén nem el len õriz het. Ezért a va ló di csem pé szek, akik 
tud ják, mit csi nál nak, ezt az út vo na lat hasz nál ják. Aki ket az el len õr zé si pon to kon 
el kap nak, csak kis ha lak, sze ren csét len ala kok, nem iga zi csem pészek. Csak egy 
üveg whis kyt vet tek, vagy ol csó di ót a cip ru si tö rök bol tos tól. Ha va ló di csem pé
szek len né nek, is mer nék a má sik út vo na lat, és azt vá lasz ta nák. S hogy ki áll emö
gött? A larnakai üdü lõ öve zet (Pylától dél re esõ, ten ger par ti vá ros) ven dég lõ és 
üz let tu laj do no sai. Mind ig pa nasz kod tak, hogy el vesz tik az ügy fe le i ket, ami kor az 
em be rek hoz zánk jöt tek vá sá rol ni vagy jól lak ni, hi szen itt min den olyan ol csó volt. 
Egy al ka lom mal bu szok kal ér kez tek a tu ris ták a fa lu si ven dég lõk höz és bol tok
hoz. Nyo mást gya ko rol tak te hát a rend õr ség re, hogy he lyez ze nek ide egy el len õr
zõ pon tot, az tán azok az új ság hí rek min den kit el ri asz tot tak. Most (hal kabb hang) 
a larnakai ven dég lõ sök ter mé sze te sen ide jár nak a whis kyért és a ha lért, amit majd 
az ét ter me ik ben árul nak. Õk is me rik ezt az út vo na lat. A csem pé szet vissza szo rí
tá sa ne vé ben si ke rült hát el pusz tí ta ni uk a fa lut, s most ma guk is csempészkednek. 

En nek az ér tel me zés nek je len tõs he lyi vissz hang ja volt a zár lat ne ga tív kö vet
kez mé nyei mi att, ám ugya nak kor tá gabb kul tu rá lis ta pasz ta la to kon ala pult. Mint
hogy a cip ru si gö rö gök meg le he tõ sen gyak ran pa nasz kod tak a rend õr sé gi kor rup
ci ó ra, va la mint az ál ta lá no san ural ko dó kor rup ci ó ra és pro tek ci o niz mus ra, az 
adott tár sa dal mi hely zet ben el fo gad ha tó fel té te le zés nek tûnt, hogy va ló ban sor 
ke rült ilyes mi re. Egy larnakai ven dég lõs rõl pél dá ul, ami kor töb bed szer mu tat ták 
meg, amint egy cip ru si tö rök kel be szél ge tett vagy vé gig sé tált a fa lun, azt mond ták, 
hogy ha lat és whis kyt vesz az ét ter mé nek. 

A he lyi tu dás ke ze lé se

Jól le het a he lyi ek oly kor ki für kész he tet len erõk ha tá sa alá ke rül het nek, a he lyi 
is me ret stra té gi a i lag gyak ran for dít ha tó a fa lu si ak elõ nyé re, va la hány szor a ha tó
sá gok kal ke rül nek kap cso lat ba. Egy es te pél dá ul a Cip ru si Köz tár sa ság nép jó lé ti 
mi nisz te re ér ke zett a fa lu ba, hogy a fa lu ál ta lá nos hely ze té rõl tár gyal jon a hely be
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li gö rö gök kel. Fi nom, ezüst ha jú, halk szavú fér fi volt, aki ál ta lá nos el is me rés nek és 
tisz te let nek ör ven dett a cip ru si gö rö gök kö ré ben. A fõ té ri cip ru si gö rög ká vé zó 
te ra szán állt, a pylai gö rö gök kö ré ben. Én há tul ról fi gyel tem a fej le mé nye ket. A 
be szél ge tés lár más for du la tot vett, mi vel a mint egy húsz fõs cso port tól ér ke zõ kér
dé sek re kel lett re a gál nia. 

Kez det ben a fa lu si ak spe ci fi kus gon do kat em le get tek fel, jól le het ál ta lá nos 
meg fo gal ma zás ban; hogy pl. „a tö rö kök át ve szik a fa lu ve ze té sét”, „ki ter jesz tik a 
be fo lyá su kat”, „kri ti kus hely zet ben va gyunk itt, s az ál lam nak a leg messzebb me nõ
kig tá mo gat nia kel le ne”. Eze ket gyak ran el so rol ják a kint rõl ér ke zõk nek, ám 
ma guk kö zött ilyen pá nik sze rû en s kü lö nö sen ilyen sür gõs szük ség let ként so ha 
nem tár gyal ják õket. E kér dé sek után az ál la mi tá mo ga tás ra irá nyu ló konk rét 
kö ve te lé sek és ké ré sek hang zot tak el, majd a je len le võk ki fo gá sol ták, hogy a kor
mány a fa lu ha tá rá ban au tó pá lyát kí ván épí te ni. Egy adott pil la nat ban a kor mány
hi va tal nok kö rül né zett, és fel tet te a meg le he tõ sen két ség beesett kér dést: „És 
ho gyan egyez nek az it te ni tö rök la kos ság gal?” A gö rö gök rög tön fel is mer ték, mit 
vár nak tõ lük, és az ural ko dó po li ti kai hely zet ben, ami kor a cip ru si gö rög kor mány 
a ki en gesz te lõ dés re és a bé kés tör té nel mi együtt élés bõl táp lál ko zó re to ri ká ra tö re
ke dett, an nak meg fe le lõ vá laszt ad tak. Az elöl ál lók kö zül né há nyan azon nal vá la
szol tak: „Ó, na gyon jól!” Egyi kük ko moly arc cal mond ta: „Nos, lát hat ja, még a 
ká vé zónk ba is el jár nak. Ott ül ép pen Kamil (mu ta tott egy asz tal ra), és kár tyá
zik.”10 Ezek re a sza vak ra a há tul ál lók egy kis sé elõ re ha jol va, s így a hi va tal nok elõl 
el rejt ve, ne vet tek és bó lo gat tak egy más nak, mint akik tud nak va la mit. Egy fi a tal
em ber, aki vel össze ba rát koz tam, s aki az adott hely zet ben benn fen tes ként ke zelt, 
mo so lyo mat lát va el ma gya ráz ta a nyil ván va lót: „Sze gény em ber, hi szen ön is tud ja, 
be teg, kép te len le szok ni a sze ren cse já ték ok ról. Ide jön, s a töb bi ek el lop ják a pén
zét.”

Ez az eset sok te kin tet ben ér de kes. Goffman (1971) ki fe je zé se ér tel mé ben ját
szó dik le a je le net, ahol a szín helyet a cso port élén ál lók népesítik be. Õk a hi va
tal nak be mu ta tan dó „pre mi er plan”, akik elõ nyük re for dít ják mind a tiszt vi se lõ 
in tim hely is me ret ének hi á nyát, mind azt a tényt, hogy ma guk vi szont tisz tá ban 
van nak a „po li ti ka i lag he lyén va ló” vá lasszal, ami kor azt kell el hi tet ni ük, hogy jó 
kap cso la tuk van tö rök föl di je ik kel. Akik há tul áll nak, azok a hely zet he lyi is me re
té nek bir to ko sai ként (ész re vét le nül) ne vet het nek az elõ tér ben zaj ló je le ne ten. A 
he lyi ek mind a fa lu hely ze té nek is me re tét, mind a tiszt vi se lõ tu dat lan sá gát stra té
gi á juk ré szé vé tet ték, hogy cél ju kat el ér jék. 

Ká vé zók és hat árok

A fa lu fõ te re a fa lu köz élet ének el sõ ren dû hely szí ne, amely a raj ta ál ló ká vé zók kal 
újabb (fér fi) te re ket nyit meg. Itt köz vet le nül a té ren két ká vé zó állt. A jobb ol da li 
tu laj do nú cip ru si gö rög ká vé zó cé gé rén a Ma ce do nia név mel lett egy gö rög zász ló 
is meg je lent (a cip ru si tö rö kök és az ENSZ til ta ko zá sa el le né re). De volt egy tö rök 
ká vé zó is. Ez fõ leg bal ol da li tu laj do nú volt, de má sok is tá mo gat ták, mi vel ez volt 
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11 Az ENSZ szi go rú an sza bá lyoz ta a zász lók hasz ná la tát Pylában. Míg ku ta tá sa im idõ pont já ban a 
cip ru si tö rök ká vé zón nem volt sem mi fé le meg kü lön böz te tõ jel zés, né mely ven dég kö ve te lé se el le né
re, hogy re a gál ja nak a szem köz ti ká vé zó cip ru si gö rög zász ló já ra, ké sõbb, 1999ben egy tö rök zász lót 
tet tek ki a fel irat tal: Pylai tö rök ká vé zó.

12 Jól le het a se gít ség, ame lyet et tõl a ki té rõ tõl kap tam, csu pán pszi cho ló gi ai volt, hi szen így is bár
ki lát ha tott.
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a cip ru si tö rö kök fõ gyü le ke zõ he lye.11 A cip ru si gö rög ká vé zó mel lett volt egy szin
tén gö rög tu laj do nú bü fé (a Happy Nest Pub) és köz vet le nül mel let te, de már a 
sa rok mö gött, egy bal ol da li kö tõ dé sû ká vé zó. Az eny he idõ le he tõ vé tet te, hogy az 
em be rek egész év ben kint ül je nek. A tö rök, a gö rög la kos ság, va la mint az épü le tek 
te te jé rõl fi gye lõ ENSZkatonák itt ké nyel me sen szem ügy re ve het ték egy mást. Szi
go rú an el len õr zött köz tér volt ez, ahol min den olyan gya nús vagy szo kat lan moz
du la tot ész re vet tek, amely tör vény te len vagy ve sze del mes tör té né sek rõl árul kod
ha tott. 

Hó na pok ba ke rült, amíg vet tem a bá tor sá got, hogy a Ma ce do ni á ból fi gye lõ sze
mek ke reszt tü zé ben át sé tál jak a tõ le né hány mé ter re ál ló tö rök ká vé zó ba. Aze lõtt 
ke rü lõ úton ér kez tem oda, mi u tán leg alább húsz per cet töl töt tem a sem le ge sebb, 
és oly kor – bár elég rit kán – ve gyes Happy Nest Pubban. En nek te te jén kü lön bö zõ 
nyu ga ti or szá gok ki fa kult zász lai len ge dez tek, de tö rök vagy gö rög zász lót, sem a 
CKét, sem az ÉCTKét, nem lát tam. Az ENSZkatonák, akik nem lá to gat ták a 
töb bi ká vé zót, szin tén ide jár tak. Bi zo nyos te kin tet ben az én utam is egy fé le át ke
lé si szer tar tás volt, amely meg kö ve tel te tõ lem, hogy egy köz tes te rü le ten ha lad jak 
át, mi e lõtt az egyik szegregált ká vé zó ból a má sik ba érek.12 E szeg re gá ci ó nak egyik 
oka az volt, amennyi re si ke rült meg ér te nem, hogy a szó ban for gó ha tár a két tu dás 
kö zött hú zó dott. An nál is in kább fél tem az egyik ká vé zó ból köz vet le nül a má sik ba 
tar ta ni, mi vel kém nek te kint het tek, olyas va la ki nek, aki fü lel, majd je len ti, mit hal
lott a má sik he lyen. A má sik tá bor ból ér ke zõ sze mély fel buk ka ná sát, kü lö nö sen ha 
az meg je lölt sze mély (l. a kö vet ke zõ passzust), gyak ran övez te gya nak vás. Elõ for
dult, hogy az oda ér ke zõ rõl azt gon dol ták, hall ga tóz ni ment kö zé jük. A fenn ál ló 
hely zet ben ért he tõ, ha a he lyi ek meg pró bál ták el ke rül ni ezt, hi szen a ká vé zók 
olyan he lyek, ahol „in tim” be szél ge té sek, plety kák foly nak. Ha a má sik ká vé zó ban 
tar tóz ko dó sze méllyel akar tak be szél ni, in kább kint vá ra koz tak, amíg azt va la ki ki 
nem hív ta.

A nyil ván va ló tár sa dal mi nyo má sok mel lett, ame lyek az ilyen hat árok hét köz
nap ja it meg ha tá roz zák, a múlt ban, mint mond ták, sok kal drasz ti ku sabb, köz vet len 
lé pé sek re is sor ke rült. 1974 után a tö rök ká vé zó ban nagy mé re tû sze ren cse já ték ok 
foly tak. A he lyi ek, de má sok is, gyak ran jár tak oda in ni és kár tyáz ni. A rend õr ség 
ha tás kö rén kí vül esõ hely bõl csak ha mar a kár tya já té ko sok pa ra di cso ma lett. A cip
ru si gö rög rend õr ség, amely kép te len volt a he lyet el len õriz ni és ag gó dott ami att, 
hogy a sze ren cse já ték ko moly anya gi vesz te sé get okoz, kém ke dés hez ve ze tõ ela dó
so dást von va ma ga után, úgy re a gált, hogy egy al ka lom mal ko mo lyan bán tal maz ta, 
meg fe nye get te és mez te len re vet kõz tet ve sza ba don en ged te a ká vé zó ból ki fe lé 
tar tó cip ru si gö rög cso port tag ja it. Mi vel a hír gyor san ter jedt, a rend õr ség nek már 
nem kel lett so kat ten nie, hogy a cip ru si gö rö gök ked vét elvegye a tö rök ká vé zó tól. 

De ta lán volt egy má sik, a he lyi tu dás in ti mebb ré te ge i hez tar to zó oka is en nek 
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13 Fi gye lem re mél tó, hogy a ká vé zók nak ezt az el kü lö nü lé sét úgy em le ge tik, mint a he lyi stra té gi
ák egyi két a konf lik tu sok el ke rü lé sé re, ho lott az el kü lö nü lést szé les kör ben a konf lik tu sok egyik le het
sé ges oka ként is me rik.

14 Az ENSZ egyik fél rend õr ség ének sem en ge dé lyez te, hogy egyen ru ha nél kül lép jen a fa lu ba, 
vagy hogy ENSZkíséret nél kül tar tóz tas sa nak le bár mely nép cso port hoz tar to zó egyé ne ket. 

15 Igen ke vés cip ru si tö rök élt a dé li ré szen.
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az el kü lö nü lés nek. Egy idõs cip ru si tö rök ezt a kö vet ke zõ kép pen ma gya ráz ta: 
„S mi tör té nik ak kor, ha be me gyünk a ká vé zónk ba, s va la ki meg ér ke zik, mond juk 
egy fi a tal pylai, aki nem is mer, vagy egy má sik cip ru si gö rög egy má sik hely ség bõl, 
és el kezd va la mit ki a bál ni a tö rö kök rõl. Ugye, az em be rek ké nyel met le nül ér zik 
ma gu kat, én eset leg fel is dü hö döm, és má ris kész a ve re ke dés. Jobb az ilyet el ke
rül ni.”13

Adat köz lõk és be sú gók

Hogy a nyil ván va ló ügy nö kö kön kí vül kit te kin tet tek kém nek Pylában? Nos, ami a 
nyil ván va ló té nye ket il le ti, a hely zet vi lá gos volt szá mom ra, még oda ér ke zé sem 
elõtt. Ezért ba rá tok se gít sé gét kér tem. Cip ru si gö rög ba rá tom mu ta tott be egy csa
lád nak, aki egy igen ki ter jedt szél sõ jobb ol da li di nasz tia tag ja volt. Ami kor el sõ 
ta lál ko zá sunk kor meg em lí tet tem az ak kor meg is mert kö zép ko rú asszony nak, hogy 
sze ret nék ta lál koz ni a fa lu cip ru si gö rög ve ze tõ jé vel, azt mond ta, fel fog ja õt hív ni, 
hogy be szá mol jon ar ról, mit aka rok, ne hogy „té ve dés bõl kém nek néz ze nek”. Egy 
he lyi aján lás nagy kincs volt, így ke rül tem te hát össze a cip ru si gö rö gök kel. Ku ta
tá sa im kez de tén sok cip ru si gö rög jó sol ta, hogy sem mit nem fo gok meg tud ni a 
cip ru si tö rö kök tõl, mert biz to san kém nek fog nak tar ta ni. Ha ma ro san két (ci vil 
ru hás) cip ru si rend õr je lent meg az al bér le tem ben.14 Meg kér dez ték, mit csi ná lok, 
majd meg kér tek, hogy szol gál tas sak ne kik in for má ci ó kat. Til ta ko zá som ra kis sé 
fe szült lett a han gu lat; el ma gya ráz ták, hogy nem ké rést, ha nem kö ve te lést fo gal
maz tak meg. Ha tá ro zott el len ke zé sem után el men tek, és a kér dés töb bé nem 
me rült fel. Mind azo nál tal az el vá rás nyil ván va ló an az volt, hogy nem ze ti sé gem nél 
(cip ru si gö rög) fog va szí ve sen együtt mû kö döm. Be szél ge té sünk so rán azon nal és 
ken dõ zet le nül, min den elõ ze tes pu ha to ló zás nél kül tet ték fel a kér dést. Ko ráb ban 
egy új ság író nõ vel jár tam Pylában, ami kor már állt a rend õr sé gi el len õr zõ hely a 
fa lu dé li ha tá rá ban. Ki lé pés kor meg kér dez ték, hogy ké szí tet tünke fény ké pe ket. A 
társ nõm ké szí tett. Meg k ér ték, néz zen be a kö ze li õrs re, hogy a rend õrök meg vizs
gál has sák, nem hasz nál ha tó ake a fel vé te lek, s a hölgy kész sé ge sen be le egye zett. 
Ami ér de kes eb ben az eset ben, az az, hogy az ilyen kö ve te lé sek ru tin sze rû en hang
zot tak el, s a fel té te le zés a ta pasz ta la tok alap ján az volt, hogy az em be rek szí ve sen 
en ged tek ne kik. Va ló ban so kan a hely be li ek, kü lö nö sen a gö rö gök kö zül (akik 
kész sé ge seb ben be szá mol tak az ilye nek rõl) be val lot ták, hogy ha gya nús dol got ész
lel tek, je len tet ték a rend õr ség nek.

Hogy kap cso lat ba lép hes sek a cip ru si tö rö kök kel, né hány Nicosia dé li ré szén élõ 
bal ol da li ér zel mû tö rök ba rá tom tól kér tem se gít sé get.15 Õk a sa ját bal ol da li ba rá
ta ik kal be szél tek Pylában, és ve lük kö töt tem az el sõ (ugya nak kor tar tós) ba rát sá
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16 Ta lán a cip ru si tö rök ká vé zó bal ol da li el kö te le zett sé gé nek tu laj do nít ha tó, hogy mind ig szí ve sen 
lá tott ven dég vol tam ott.
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go kat, adat köz lõ im is kö rük bõl ke rül tek ki. Leg szo ro sabb ba rát sá got a tö rö kök 
kö ré ben bal ol da li em be rek kel ala kí tot tam ki, míg a gö rög ba rá tok po li ti kai pre fe
ren cia te kin te té ben kis sé ve gye sebb ké pet mu tat tak. Õk idõn kén sut tog va be szél
tek, óva tos ság ra in tet tek bi zo nyos em be rek kel, akár tö rö kök kel, akár gö rö gök kel 
szem ben, és el ma gya ráz ták, me lyik em ber nek mik a po li ti kai nézetei. Ez utób bi 
lét fon tos sá gú tu dás nak szá mí tott Cip ru son, de a fa lu ha tá ra in be lül is. 

Tá gabb ér te lem ben a po li ti kai szim pá tia ha tá roz ta meg, hogy me lyik fa lu sit 
te kin tet ték kém nek a má sik nép cso port tag jai. A mind két ré szen ha tal mon lé võ 
jobb ol da li pár tok hoz szo ro san kö tõ dõ egyé nek kel a má sik fél mind ig mint po ten
ci á lis ké mek kel szá molt. Egy szó val kém nek a ha tal mon lé võ két párt szim pa ti zán
sa it tar tot ták. Amennyi ben pe dig az in for má ció szer zést fi zet ség fe jé ben vé gez ték, 
a fenn ál ló pro tek ci o niz mus és nómenklaturizmus kö ze pet te ki más jut ha tott vol na 
ilyen „ál lás hoz”, mint a kor mány zó párt hoz kö zel ál ló sze mély? Más szó val; az, 
hogy a má sik tá bor ból kit tar tot tak kém nek, a Cip ru son ural ko dó ha tal mi rend
szer rel össze füg gés ben ma gya ráz ha tó. Mi több, lé vén, hogy a jobb ol da li ak mind két 
ré szen erõs el len ér zés sel vi sel tet tek a má sik kö zös ség gel szem ben (míg a bal ol da
li ak szo li da ri tást érez tek egy más, és ál ta lá ban a má sik kö zös ség iránt), õket te kin
tet ték ide o ló gi a i lag pre desz ti nál tak nak a kém ke dés sze rep kö ré re. 

Ezek vol tak te hát a kém ke dés sel gya nú sít ha tó sze mély tí pu sok, ugya nak kor min
den ki ál tal el fo ga dott né zet volt, hogy a má sik kö zös ség bár mely tag ja oly kor in for
má ci ó kat to váb bít a sa ját rend õr ség ének. Mint ko ráb ban ki fej tet tem, a rend õr ség 
is ma gá tól ér tõ dõ nek vet te, hogy a nem zet tár sak szí ve sen együtt mû köd nek ve lük, 
mint ahogy so kan be is val lot ták, hogy szá mos al ka lom mal meg tet ték ezt. Az õ 
ál lás pont juk sze rint ez ter mé sze te sen nem „kém ke dés” volt, ha nem „ha tó sá gunk 
mun ká já nak meg könnyí té se”. Kö vet ke zés kép pen, a re to ri ka szint jén, va la mi fé le 
ha za fi as kö te les ség nek szá mí tott. Ez zel szem ben oly kor mély gya nak vás élt ben
nük a rend õr ség gel és Pylában dol go zó „mun ka tár sa i val” szem ben, akik rõl úgy 
vél ték, sa ját sza káll ra dol goz nak, s ma guk vá dol ha tók el sõ ren dû en kém ke dés sel 
(a má sik fél nek vég zett in for má ció szer zés sel), il let ve csempészkedéssel. 

Ami kor a ku ta tást foly tat tam, kü lö nö sen, ami kor mint cip ru si gö rög, össze ha
son lí tó ku ta tá so kat akar tam vé gez ni, a he lyi cip ru si gö rö gök gyak ran hív tak fél re, 
hogy fi gyel mez tes se nek. Ahogy egyi kük meg je gyez te: „Nem fog tud ni ná luk (a 
cip ru si tö rö kök nél) ku tat ni, hi szen csak ki akar ják fag gat ni.” Ugyan ilyen gyak ran 
hal lot tam a má sik vé le ményt: „Õk (a tö rö kök) nem be szél het nek sza ba don, még 
ha akar ná nak sem. Az õ tár sa dal muk nem olyan sza bad, mint a mi énk.” Ez zel 
szem ben annyi szor lá to gat hat tam a tö rök ká vé zót, ahány szor csak akar tam, és ren
ge te get be szél get tem cip ru si tö rö kök kel.16 Mind a gö rög, mind a tö rök fa lu si ak 
gyak ran uta sí tot tak rend re (mint ide gent, aki hí ján van a hely is me re té nek) ez zel 
a mon dat tal kezd ve a tár sal gást: „Ön sem mit nem tud er rõl a hely rõl. Én meg mon
dom, mi fo lyik itt va ló já ban”. Ez zel azt kí ván ták hang sú lyoz ni, hogy te kin téllyel 
ren del kez nek, te hát olyan po zí ci ó ban van nak, hogy ké pe sek tu dá som fe hér folt ja
it a he lyi tár sa da lom kép sa já tos ér tel me zé sé vel ki töl te ni.
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17 Scott két alap ve tõ fon tos sá gú mû ve (1985, 1990) az el len ál lás ról a re to ri ka ha tal mát és tár sa dal
mi ha tá sát is be ha tó an vizs gál ja.
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Konk lú zió

Pyla egyik fon tos as pek tu sa, amellyel má sutt be ha tó an fog lal koz tam, a he lyi ek 
vi szo nya az ENSZhez, amely egy má sik, még tá vo lab bi ha tal mi köz pont tal tör té nõ 
kap cso lat tar tás szim bó lu ma lett (Papadakis 1997). Mint köz ve tí tõ a két fél kö zött 
he lyez ke dett el, s a két fél hi va ta los sá gai gyak ran vá dol ták a má sik fél irán ti el fo
gult ság gal. A mér tékadó po li ti kai re to ri ka kö vet ke ze te sen ar ra utalt, hogy az ide
ge nek (va ló já ban a Nyu gat) nem igaz sá go san és tisz tes sé ge sen jár nak el, ha nem 
rész re haj ló ak, a má sik ol dal irá nyá ban. Ez tük rö zõ dött az ENSZ he lyi ak ci ó i val 
kap cso la tos pylai be szél ge té sek ben.

Egy al ka lom mal, amint azt ma gya ráz tam egy he lyi gö rög nek, hogy mi lyen ne he
zen ha lad a ku ta tás és mennyi re ne héz meg ér te ni a dol go kat, az õ vá la sza ugyan
olyan két ség beesett volt: „Ne fog lal koz zon ez zel túl so kat. Még ne künk is, akik 
pe dig itt la kunk, ko moly erõ fe szí tés be ke rül meg ér te nünk, mi is tör té nik va ló já
ban.” Ez a cikk Pyla sa já tos köz tes hely ze té bõl ki in dul va tárgy al ja az el já rá so kat, 
aho gyan a sze rep lõk meg pró bál ják fel tér ké pez ni az õket kö rül ve võ tár sa dal mi 
te ret. Rá mu tat egy sor olyan kö rül mény re, amely ben a tár sa dal mi lag el fo gad ha tó 
ér tel me zé sek fel buk kan nak, s a bi zony ta lan ság stra té gi a i lag ke zel he tõ akár a re to
ri ka, akár a gya kor lat szint jén. Ám fel ve tõ dik a kér dés, hogy az is me ret len sok fé le 
fel tér ké pe zé se el le né re az egyén nem te het egye bet, mint hogy egy sze rû en be szél 
ró luk, és tár sa dal mi lag jó vá ha gyott ma gya rá za to kat hoz lét re, mi köz ben a gya kor
lat ban szin te te he tet len. A mû kö dõ erõk az õ ha tás kö rén kí vül es nek, a kap cso la
tok rej tet tek, az in dí té kok lát ha tat la nok. Ezek a be szél ge té sek akár ba ná lis el len
ál lá si gesz tus nak is te kint he tõk, me lyek csak re to ri kai szin ten erõ tel je sek, gya kor
la ti szin ten nem, bár – vet het nénk e ma gya rá zat el len – a re to ri kai és a va ló sá gos 
kö zöt ti kü lönb ség té tel túl sá go san egy sze rû sí tõ lá tás mód ról árul ko dik.17 Mind ezek 
a modernitás sö té tebb ol da lát mu tat ják meg: az el kü lö nü lés és ki re kesz tés – 
Giddens sze rint a modernitás két fõ as pek tu sa – ha tá sa it. De a tá vol ság tar tás és a 
ki re kesz tés ugya nak kor le he tõ vé te szik, hogy a tá vo li köz pon tok kal va ló vi szo
nyuk ban a hely be li ek a he lyi tu dást a sa ját ja vuk ra for dít sák. Ha a he lyi ek nem 
tud hat ják, mi zaj lik a tá vo li he lye ken, ami nek ha tá sa van az õ éle tük re, ugya nez 
igaz a má sik ol da lon is: a tá vo li ak hí ján van nak a hely is me ret nek. A csem pé szet 
pél dá ul, ami pe dig egyi ke a leg kris tá lyo sabb gya kor la ti pél dák nak, a hi va tal tö rek
vé se el le né re az ilyen in tim tu dás alap ján mû kö dik. Az el len õr zõ me cha niz mu sok, 
a vég re haj tó és rend fenn tar tó erõk, mint pél dá ul a rend õr ség, ma guk is gya nú sak 
le het nek, akár mert a hely ze tük kel vissza él ve részt vesz nek tör vény el le nes ak ci ók
ban, akár mert má sok (pél dá ul a larnakai üdü lõ öve zet ven dég lõ sei) ér de ke it kép
vi se lik. Ami re ez a cikk meg pró bált rá mu tat ni, az az, hogy a mo dern élet nek ezek 
az árny ol da lai nem szük ség kép pen gúzs ba kö tõ, ha nem bi zo nyos mér té kig moz gó
sí tó té nye zõk, leg aláb bis amennyi ben ön kén te le nül is he lyet ad nak a stra té gi ai 
ma ni pu lá ci ók nak. 

A tá gabb kér dés itt a ha ta lom kér dé se. Ki lesz egy „vég sõ elem zés” so rán olyan 
po zí ci ó ban, hogy kont rol lál ni és el fo gad tat ni tud ja aka ra tát a töb bi ek kel? Ám a 
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gond ép pen a „vég sõ elem zés sel” van. A tá vo li, ho má lyos és rej tett kap cso la to kat, 
ame lye ket a mo der ni zá ci ó hoz vagy globalizációhoz ha son ló erõk rá erõl tet nek a 
„he lyi ek re”, nem könnyû fel is mer ni. Comaroff és Comaroff (1999a, 1999b) el is
me rik, hogy az elem zés és ér tel me zés ne héz sé gek be üt kö zik. Iga zat ad nak bí rá ló
juk nak (Moore 1999), hogy az ál ta luk aján lott „imaginatív szo ci o ló gia” nem kí nál 
elég bi zo nyí té kot egy okoko za ti fel épí té sû ér ve lés el mé lyí té sé hez vagy el ve té sé
hez. Amennyi ben, mint utal tam rá, a tár sa dal mi té nye zõk ma guk is részt vál lal nak 
sa ját imaginatív szo ci o ló gi á juk ban, ez azt je len ti, hogy az ant ro po ló gu sok csak 
má sod la gos imaginatív szo ci o ló gi át hoz hat nak lét re, ha son ló an ah hoz, amit 
Geertz (1973) a má sod la gos ér tel me zé sek rõl mon dott.
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