
Evangélikus Élet . november . f 

b Har minc éve, . no vem ber
-án ki ál tot ták ki az Észak-
cip ru si Tö rök Köz tár sa sá got. Az
et ni kai za var gá so kat kö ve tő ka -
tak liz ma szin te min den csa lá dot
érin tett, a há bo rú leg na gyobb
vesz te sei még is a ke resz té nyek
let tek. Ro mos temp lo mok, Is ten
há zá ba zárt ikon mú ze u mok idé -
zik az egy kor vi rág zó hit éle tet. 

Cip rus szi ge tén a tör té ne lem so rán
a gö rö gök és a tö rö kök hol össz hang -
ban, hol vi szá lyok közt él tek egy más
mel lett. Az osz mán ural mat meg dön -
tő an go lok a meg osz tás ra tö re ked tek,
s a vi lág ha ta lom e po li ti ká ja tö ké le -
te sen si ke rült. A füg get len ség ki ví vá -
sa után a gö rö gök az anya or szág gal
va ló egye sü lést tűz ték ki cél ju kul, en -
nek kö vet kez té ben a hat va nas évek
ele jén egy re sű rű söd tek a fegy ve res
konflik tu sok. 

-ben el sza ba dult a po kol: a
gö rög unio nis ták meg dön töt ték a
cip ru si ve ze tő, Ma ka ri osz ér sek ural -
mát. Az Eu ró pa egyik leg na gyobb
had se re gé vel ren del ke ző Tö rök or -
szág ezt nem néz te tét le nül, el fog lal -
ta a szi get észa ki ré szét, a tel jes te rü -
let -át (az -as nép szám lá lás
ada tai alap ján a tö rök la kos ság ará nya
 volt), és har minc éve, . no -
vem ber -án ki ki ál tot ta az Észak-cip -
ru si Tö rök Köz tár sa sá got. A há bo rú
kár val lot tai leg in kább a gö rög cip ri -
ó ták vol tak, két száz ez ren hagy ták el
lak he lyü ket.

– Az -es há bo rú nem csak a gö -
rö gö ket súj tot ta, a dé li, gö rög több sé -
gű ré szen is vol tak et ni kai tisz to ga tá -
sok – idé zi a tör té nel met Szűcs An gé -

la, aki tö rök fér jé vel Észak-Cip ru son
él. – Tra gi kus pél da er re a fér jem csa -
lád ja, amely több ge ne rá ció óta Pá -
fosz ban la kott. Ne kik ugyan úgy ott
kel lett hagy ni uk tel jes va gyo nu kat,
mint a gö rög me ne kül tek nek, és az
észa ki rész re te le pí tet ték át őket.

* * *

-ban, más fél év ti zed del a köz tár -
sa ság ki ki ál tá sa után a Du na Te le ví -
zió stáb já val do ku men tum fil met for -
gat tunk a „tö rök” Cip ru son. Az el foj -
tott in du la tok ek kor vál tak kéz zel fog -
ha tó vá szá munk ra. Még fü lem ben
csen ge nek egy tö rök po li ti kus bo ron -
gós sza vai: „Gö rög ba rá ta im mal ál -
ta lá ban Lon don ban ta lál ko zom.”

Ti zen öt év után is mét be jár tam a
szi get észa ki ré szét. Szál lá sunk Gir né -

ben (Ky re nia, Ke rü neia) volt. Szor gal -
mas tu ris ta mód já ra fe le sé gem mel
meg te kin tet tük a ve len cei erő döt, sé -
tál tunk a kö zép ko ri kö ve ken. A szo -
mo rú múlt tal a Mi hály ark an gyal nak
szen telt temp lom ban szem be sül tünk:
az egy ko ri szent hely ma ikon mú ze -
um ként vár ja a lá to ga tó kat. Ha ide ve -
tőd nek az egy ko ri gö rög hí vek, je gyet
vált hat nak, s ti ket tel ke zük ben te kint -
he tik meg őse ik ima he lyét.

Va sár nap egy ér de kes hun ga ri -
kum ra lel tünk: a ma gyar or szá gi Szent
Er zsé bet ről el ne ve zett temp lom ba
me het tünk mi sé re. 

– A kö zép ko ri temp lom a ke resz -
tes há bo rúk ban épült kas tély ká pol -
ná ja volt – ava tott be a ká pol na tör -
té ne té be Gar ret Ed munds fe ren ces
atya, a Je ru zsá le mi La tin Pat ri ar chá -
tus hely nö ke. – Ere de ti leg más he lyen
állt, de ami kor a föld tu laj do no sok a
bir to kot át ad ták a ka to li kus egy ház -
nak, a ká pol nát kő ről kő re le bon tot -
ták, és Ky re ni á ban épí tet ték fel új ra.
Mint egy het ven-nyolc van éve ez a kis
szent hely szol gál ja a ró mai ka to li kus
kö zös sé get. Ere de ti leg a plé bá ni át
fenn tar tó fe ren ce sek ha von ta egy szer
jár tak ide, de mos tan ra a kö zös ség
meg nőtt, és már min den va sár nap
tar tunk szent mi sét. A hí vek össze té -
te le igen he te ro gén. Sok eu ró pai la -
kik itt, fő leg nyug dí ja sok, aki ket az ol -
csóbb meg él he tés von zott Cip rus ra.
Szá mos, a he lyi egye te men ta nu ló af -
ri kai di ák is tag ja a gyü le ke zet nek,
má sok még messzebb ről, pél dá ul a
Fü löp-szi ge tek ről, In di á ból, Srí Lan -
káról jöt tek dol goz ni a szi get re.

A ma gyar szent ről el ne ve zett ká -
pol na nem az egyet len ke resz tény
gyü le ke ze ti hely tö rök Cip ru son,
Ky re ni á ban ang li kán és evan gé li kus,

Fa ma gus tá ban evan gé li kus temp -
lom szol gál ja a hí ve ket. Az utób bi
hely ség ben az ENSZ szlo vá ki ai kon -
tin gen sé nek van egy ka to li kus ká pol -
ná ja is az ENSZ ál tal fel ügyelt te rü -
le ten. Töb ben a vá ros ból is csat la koz -
nak a jám bo rabb bé ke fenn tar tók -
hoz. A gö rög or to do xok szá ma az is -
mert okok mi att ra di ká li san csök -
kent, így temp lo ma ik ja va ré sze is
más cé lo kat szol gál. 

* * *

Ha már az Ár pád-há zat em lí tet tük,
ma gyar szár ma zá sa mi att min den -
kép pen meg kell em lé kez ni a bi zán -
ci kor szak egyik meg ha tá ro zó egyé -
ni sé gé ről, Kom nén osz Izsák ról is.
Édes any ja Ár pád-há zi Szent Pi ros ka,
Szent Lász ló lá nya volt. Nos, a des -

po ti kus ural ko dó nem örö köl te édes -
any ja jám bor sá gát, dics te len sze re pe
volt a tör té ne lem ben. Ural má nak
meg őr zé se ér de ké ben nem vá lo ga tott
az esz kö zök ben; Bi zánc cal is szem -
be szállt, még pe dig si ker rel. 

De a je ge nye fák nem nő nek az
égig: ami kor ke resz tes vi té zek ha jó -
ja ve tő dött a part ra, rosszul tet te,
hogy a ha jó tö röt te ket be bör tö nöz te,
ez lett a vesz te. Rossz em lé kű ural mát
Orosz lán szí vű Ri chárd dön töt te meg
a szi ge ten. Szí ri á ba szám űz ték, vé gül
a kis-ázsi ai Ikón ion ban, a mai Ko nyá -
ban fe jez te be éle tét. A bi zán ci épí -
té szet em lé kei vi szont az egész szi -
get te rü le tén meg ma rad tak.

* * *

Észak-Cip rus leg in kább múlt idé ző
vá ro sa Fa ma gus ta s a tő le észak ra fek -
vő rom vá ros, Sza la misz. II. Pto le ma -
i osz, a Pto le ma i dák má so dik sar ja ala -
pí tot ta. Sza la misz ne vé vel a Bib li á ban
az Apos to lok cse le ke de te i ben ta lál ko -
zunk: „Ők te hát a Szent lé lek től ki -
küld ve le men tek Sze leu ki á ba, on -
nan pe dig el ha józ tak Cip rus ba. Ami -
kor Sza la misz ba ér tek, hir det ték az Is -
ten igé jét a zsi dók zsi na gó gá i ban.”
(Ap Csel ,–a) 

Pál el ső apos to li út ján Bar na bás volt
a kí sé rő je. Ké sőbb el vál tak út ja ik,
Szent Bar na bás a szi ge ten halt vér ta -
nú ha lált: Sza la misz mel lett kö vez ték
meg. Sír ja az idők fo lya mán fe le dés -
be me rült, míg nem az . szá zad ban
egy cso dás ál mot kö ve tő en lel tek rá
örök nyug he lyé re. A sír fe lett temp -
lom épült, s ha mar za rán dok hellyé
vált. A ko los tor ma is áll, sze re pét
veszt ve mú ze um ként vár ja a be té rő -
ket. Az út má sik ol da lán már az óko -
ri Sza la misz rom jai lát ha tók. Az ódon
kö vek kö zött sé tál va egy nagy alap te -
rü le tű bi zán ci ka ted rá lis osz lop so ra
tű nik elénk, Szent Bar na bás tisz te le -
té nek bi zán ci em lé ke ként. 

* * *

Af ro di té és a sze re lem szi ge té nek e
nyu ga ti pont ja az iro da lom ba s a ze -
ne tör té net be is be vo nult: a Sza la -
misz től dél re fek vő Fa ma gus tá ban
ját szó dik Shakes peare drá má ja – s a
tör té net alap ján írt Ver di-ope ra –, az
Ot hel lo. E fa lak kö zött imád ko zott
Des de mo na, mi előtt a fél té keny ve -
len cei mór meg foj tot ta. A vá ros őr -
zi a ve len cei em lé ke ket, s az erőd -
rend szer is a köz tár sa ság épí té sze tét
di csé ri.

Egy ko ri le írá sok sze rint fél ezer
temp lom ál lott a vá ros fa lai kö zött.
Min den bi zonnyal túl zott a szám, de
ma is fel ke res he tünk több tu cat szak -
rá lis he lyet. A leg ma ra dan dób ba kat a
Lu sig nan-di nasz tia ide jén al kot ták; a
fran cia gó ti ka leg szebb ha gyo má nyait

ho no sí tot ták meg a szi ge ten. A vá ros -
köz pont fe lé ha lad va meg cso dál hat juk
a rom ja i ban is fen sé ges Szent Si me on-
és Szent György-temp lo mot. 

Az iga zi kin cset a Szent Mik lós-ka -
ted rá lis ban le li meg a lá to ga tó, a .
szá za di, há rom ha jós temp lom le nyű -
gö ző mes ter mű. Ma La la Musz ta fa
me cset je ként szol gál, tor nyá ból ki nö -
vő mi na ret jel zi funk ci ó já nak vál to zá -
sát. Be lül ről szé pen fel újí tot ták, s egy
ked ves temp lom szol ga kész sé ge sen
meg mu tat ja az utol só fa ma gus tai
püs pök sír ját. Más em lék már nem
utal a di cső múlt ra, hi szen a ke resz -
tény re lik vi á kat a . szá zad ban ki do -
bál ták, a fres kó kat le má zol ták.

A kép rom bo lás alól egy ki vé tel
van: szin te cso da, hogy a vá ros szí -
ri ai ne gye dé ben fek vő, . szá zad ban
épült ör mény temp lom fa lán meg ma -
rad tak a fres kók. A vi lág is fel fi gyelt
e kincs re, s res ta u rá lá sát a World Mo -
nu ments Fund és a szin ga pú ri Nany -
ang Mű sza ki Egye tem tá mo gat ja.
Ott lé tünk kor egy né met és egy ame -
ri kai ku ta tó tisz to gat ta a fa la kat, és
a hely hez il lő ke resz té nyi tü re lem mel
vá la szol tak kér dé se ink re.

* * *

A so kat meg élt szi get sor sát a leg ke -
le tibb föld nyel ven épült Szent And -
rás-ko los tor jel ké pe zi. A Kar paz fél -
szi get érin tet len vi dé kén, ter mé szet -

vé del mi te rü le ten au tóz va le het meg -
kö ze lí te ni. Mi kor fil mün ket for gat -
tuk, ro mos temp lo mok sze gé lyez ték
az oda ve ze tő utat. Má ra eze ket

ugyan fel újí tot ták, de ja va részt zár -
va van nak, s csak a tá jat szé pí tik. A
ko los tor a gö rög cip ri ó ták leg ked ve -
sebb za rán dok he lye, cso da te vő for -
rá sa mi att „a cip ru si Lo urd es” el ne -
ve zés sel is il le tik. No ha ki vé te le sen
meg őriz te szak rá lis jel le gét, má ra
leg fel jebb ide gen for gal mi lát vá nyos -
ság ként ke ze lik. Ér ke zé sünk kor az al -
ko nya ti zso lozs mát (ve cser nyét) csu -
pán há rom hí vő mond ta, köz ben
va kuk vil lan tak, s a tu ris ták ku ri ó -
zum ként bá mul ták az imád ko zó kat.
A so kat lá tott szent hely skan zen ként
em lé kez tet a ke resz tény múlt ra. 

Utun kat a Ky re nia mel let ti domb -
ol dal ban épült fes tői Bel la pa is apát -
ság ban fe jez zük be. A ko los tor a
leg lá to ga tot tabb észak-cip ru si tu -
ris ta hely, mely nek szin tén in kább a
kör nye ze te vonz za az ide ge ne ket.
Ne ve is ki fe je ző: a Lu sig nan-kor ból,
az Ab ba ye de la Paix ki fe je zés ből
ered, amely nek je len té se: a bé ke
apát sá ga. Ta lán az év ez re des há -
nyat ta tá sok s a bé két len har minc

esz ten dő után e meg nyug vás ra len -
ne szük sé ge Cip rus la ko sa i nak és a
szi get ke resz tény sé gé nek.

g D. C  Z 

Ke reszt a fél hold ár nyé ká ban
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