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Halak Temploma a ma
Silivri Kapinak nevezett
kaputól nem messze áll.
Abizánci időkben a kaput
a Forrás Kapuja néven is
merték, mivel a közelé
ben álló monostor a Zoo
dóhosz Pigi, az Életadó
Forrás nevet viselte. Az
ortodox egyház Szűz Má
riát tiszteli ezen a néven,
mivel ő az, aki Krisztust,
az Élet Vizét a világra
hozta. Habár számos
császár emelt templomot
ezen a helyen, s a mo
nostor különösen a kora
bizánci időkben volt nép
szerű, a mai épület való
ban késői, 1833-ból való.
Egy dologban azonban
pontositanunk kell a szer
zöt, de nem a Halak
Templomáról, hanem az
Imrahor Dzsámiról rnon-

Három hit - egy
Isten
Az egyik dobozban, amilyeneket a párizsi Latin negyed antikvári
usai szoktak kirakni a Szajna-part mellvédjeire, egy ízben régi Isz
tambul-útikalauzra bukkantam. Azonnal fölfigyeltem rá, mivel
több szöveget és kevesebb illusztrációt tartalmazott azoknál a mai
társainál, amelyek a rohanó, félművelt és fényképezőgép-mániás

turisták számára készültek, akik a dolgokat csak képről ismerik
fel, s mivel az olvasásra többé már nincs idejük, általában félreér
tések egész halmazával távoznak a látottakat illetően. Az egykori
török főváros bizánci és ottomán emlékeinek behatóbb felfedezé
sére készülve tehát ezt a könyvet vettem kézbe már jó néhány hó
nappal azelőtt, hogy Párizsból Törökországba utaztam volna. A
tudós szerző igen alapos, bizánci templomokat és más görög orto
dox emlékeket bemutató leírásai között egy helyütt olyan történet
re akadtam. amely valósággal lenyűgözött, éppen azért, mert fur
csa kontrasztot alkotott a könyv történeti magyarázatainak egyéb
iránt oly száraz hangnemével.

1453-ban, amikor az ostromlott bizánci főváros végül a törö
kök kezére került, oly régóta állta már az ellenség ostromát,
hogy a környező vidék nagy része egy ideje meglehetős nyuga
lomban élt a török vonalak mögött. Az ostromlott város szom
szédságában álló ortodox monostor is zavartalanul folytatta min
dennapi életét, mintha csak az állandó háborúskodás a dolgok
természetes rendjéhez tartozna. A fekete csuhás, szakállas testvé
rek között akadt egy kiváltképpen henye, torkos és nehézfejű

szerzetes, akinek sohasem volt gondja semmi egyébre, mint rop
pant étvágyának mielőbbi kielégítésére. Doszitheosz atya - ne
vezzük így, ha már neveznünk kell őt valamiképpen - egy na
pon éppen néhány halat készült kisütni magának serpenyőben,

amikor egy kétségbeesett hírnök érkezett a monostorba, s közöl
te a testvérekkel, hogy a császárváros elesett.

"Lehetetlen" - felelte nyugodtan Doszitheosz atya, folytatva
a halak elkészítését, talán még egy csipet borsikafűvet is hintve
a serpenyőbe, A többiek viszont munkájukat odahagyva, nyug
talanul hallgatták a futár beszámolóját a vérontásról. a fosztoga
tásról és a tomboló erőszakról. "Kizárt dolog" - ismételte meg
Doszitheosz testvér. "Hát nem láttuk-e heteken keresztül nap
mint nap, körben az erődfalak tetején fölemelkedni a csodatévő

ikonokat, amelyek védelme alá helyezte a várost a mi szent éle
tű Gennadiosz pátriárkánk? Nem hallottuk-e, hogy a pátriárka
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dottak kapcsán. A Sztu
dion Szent János monos
torugyanis nem arról ne
vezetes, hogy ittéltek vol
na először közös 
cönobita - életrendben a
szerzetesek, hanem hogy
a kereszténységben a 4.
század óta ismert cöno
bita életformát mintegy
megerősítette, új élettel
töltötte meg a monostor
apátja, Sztudita Szent Te
odor. A sztudita regula
néven ismert szabály
gyűjtemény azután nagy
tekintélyre tettszert azor
todox világ valamennyi
monostorában. (A ford.)

föllázadt az új római legátus bitorló hatalma ellen, és újra kinyil
vánította egyházunk teljes függetlenségét? Hogy is hihetitek,
hogy a Legszentebb Szűzanya és valamennyi szentjeink sorsára
hagyták volna a rájuk bízott várost?"

A hírnök és a szerzetesek vitába szálltak Doszitheosz testvér
rel, ő azonban hozzáfogott a halak kisütéséhez, mintha mi sem
történt volna. Végül kijelentette: "Akkor hiszek majd nektek, ha
a halak, amelyeket sütök, életre kelnek a serpenyőmben!"

Abban a szempillantásban mindhárom hal egyszerre ugrott ki
a serpenyőből elevenen és sértetlenül, s mindjárt alá is buktak a
közeli medence vizében, amelyet egy természetes forrás táplált.
De mindhárom hal testének egyik oldalán megmaradtak azok a
fekete foltok, amelyek a serpenyőben égtek rájuk, míg testük
másik oldalán mindhárom ezüstös és sértetlen maradt. Attól fog
va pedig a monostor medencéjében élő halak közül mindig
ugyanennyi viseli ugyanezeket a jegyeket, a víz pedig hagiazmává,
szentelt vízzé vált, és csodás gyógyításokat vitt véghez.

Úgy döntöttem, Isztambulban utánajárok ennek a történetnek,
s nem sokkal megérkezésemet követően el is meséltem azt egy
jó nevű török történész barátomnak. Őt szintén lenyűgözték a
hallottak, de elismerte, hogy mindeddig sohasem hallott a mo
nostorról és annak csodatévő vizéről. Amikor a kűlőnböző vá
rosrészekben kérdezősködtem, kiderült, az öregek közül néhá
nyan még emlékeznek arra, hogy egykor hallották a csodatévő

halak legendáját, ám ismerőseim közül soha senki sem látta
őket, s így azt sem tudták megmondani, merre kereshetném a
monostort és medencéjét.

Barangolásaim során, amelyek a következő hetekben a régi
Isztambul mind távolabbi sarkaiba vezettek el, oda, ahol egykor
az utolsó bizánci császárok éltek a Vlakhernesz-palotában, újra
és újra csak afelől érdeklődtem, nem tudja-e valaki, merre talál
ható a balikli kilisi, a Halak Temploma. Sokan hallottak róla, és
elmondták, hogy valahol a falak túloldalán állt, azt azonban már
senki sem tudta megmondani, melyik kapu közelében keressem a
hosszan elnyúló erődítmények mentén, amelyek a szárazföldi tá
madások ellen védték a várost. Ezek a falak az Aranyszarv-öböl
től egészen a Márvány-tenger partjáig húzódtak, ahol a tenger fe
lől érkező ostrom esetére a Héttorony baljóslatú erődje állt.

És bár kutatásaim ez idáig eredménytelenek voltak, maga a
keresés is gyümölcsözőnek bizonyult. Számos olyan, alig ismert
mecsetre és bizánci templomra bukkantarn ugyanis, amelyeket
máskülönben alighanem elkerültem volna. Ez további kutatások
ra ősztőnzött. annál is inkább, mert a tavaszi időjárás ideális
volt a régi Isztambul néptelen külvárosaiban tett hosszú sétákra:
a gyümölcsfák éppen ekkor borultak virágba a vidékies nyomor
negyedek és elhagyott épületek között megbúvó kertekben.
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Több más műemlék között, amelyet ekkor fedeztem föl, a
Héttorony közelében - amelynek pincebörtöneiben kibetűzhet

tem az elkeseredett rabok által a falra rótt üzeneteket - álltak a
ma Imrahor Dzsámiként, azaz a Hóhér Mecset jeként ismert épü
let romjai. Az immár fölismerhetetlen bizánci rommezőt egy, a
virágok, macskák és énekesmadarak iránt olthatatlan szenve
déllyel viseltető öregasszony mesébe illő kertté változtatta, ame
lyet esővízzel öntözgetett egy kútból, amely még mindig össze
köttetésben állt valami roppant bizánci ciszternával. A régi
bizánci templomot a közeli várbörtönben foglalkoztatott egyik
istenfélő hóhér mecsetté alakíttatta át; valaha Sztudion Szent Já
nos monostorához tartozott, amelyet az egyháztörténet az első

olyan monostorként tart számon, amely a közös életrendet kö
vette, szemben a korábbi közösségekkel, amelyek tulajdonkép
pen remeték csoportjai voltak, mindenkire egyformán érvényes
életszabályok nélkül.

Egy napon, nem messze az óváros kapuitól, régi mecsetre
bukkantam, amelyet egyik útikönyvem sem jegyzett. Egy szent
ember emlékezetére építették, aki aznap, hogy Bagdad a szultán
kezére került, már a város kapujában hirdette az örömteli hírt,
amely egy látomásban jutott a tudomására, noha az ottomán fő

városba küldött követek csak hetekkel késöbb érték el Isztam
bult ló- és teveháton.

Bárhol máshol turisták hadát vonzaná ez a kis mecset. Noha
arányait tekintve mértéktartó, építészetileg ugyanazzal a finom
eleganciával dicsekedhet, mint a Topkapi-szeráj kertjének híres
Bagdad-kioszkja. Díszítése ugyan egyszerűbb amazénál, de kivá
ló ízlésről tanúskodik; mihrábja, amely felé a hívek fordulnak,
amikor az ima során Keletre kell tekinteniük, aprólékos faragás
sal díszített márványból készült, és gyönyörű, virághímes izniki
csempével van borítva. Ahogy némán csodáltam mindezt, odalé
pett hozzám a mecset imámja. Meglepően fiatal férfi volt, ami
manapság, a hit gyengülésének korszakában, amikor oly keve
sen döntenek a vallásos élet mellett, ritkaságnak számít. Üdvöz
léséből kitűnt, mennyire örül, hogy egy külföldivel akadt össze
az amúgy üres mecsetben. Kezdetleges török nyelvtudásommal
elmondtam neki, hogya mihrábot igazán szépnek tartom. Ő pe
dig látván, hogy bár fedetlen fővel járok, mégis föltettem egy kis
hímzett sapkát - amelyet mindig a táskámban hordok ilyen al
kalmakra -, a cipőmet pedig kötelességtudóan levettem a bejá
ratnál, megkérdezte, muszlim vagyok-e. Minden kertelés nélkül
elmondtam, hogy zsidó költő vagyok Amerikából: ő pedig azt
válaszolta erre, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, ha ugyan
abban az egy Istenben hiszünk ezekben az időkben, amikor
annyian veszítik el a hitüket.

Az jutott eszembe, hátha tudja, merre keressem a balikli kilisit.
Kérdésemre azt válaszolta, hogy jól ismeri a helyet: az egyik gö-
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rög pap jó barátja. A monostor nincs messze innét, talán ha fél
mérföldre, mindjárt az óváros legközelebbi kapuja mögött. Úgy
döntött, bezárja a mecsetet, hogyelkísérjen a kapuig. A kapun
túl külvárosi tájkép fogadott: egy fákkal borított magaslaton né
hány épület rejtőzött csaknem láthatatlanul, amelyet a falak alól
induló országút került meg.

Ezt az utat követtük mindaddig, amíg monumentális épületek
egy csoportjához nem érkeztünk, amelyek abban a 19. század
eleji orosz neoklasszicista stílusban épültek, amelyből oly sok ta
lálható az Athosz-hegyen és szerte Görögországban. Tehetős és
jámbor oroszok egykor hatalmas összegeket áldoztak olyan
szent helyek rendbehozatalára, amelyek Bizánc elfoglalása óta
pusztulásra voltak ítélve. De itt, ezekre az épületekre mintha
újra nehéz idők járnának: első pillantásra elhagyatottnak, romos
nak tűntek. Azután váratlanul egy fekete csuhás görög pap buk
kant föl az egyik ajtónyílásban. Amint fölismerte vezetőmet, ba
rátságosan üdvözölték egymást, szakadatlan török szóáradattal.
Majd egy meglehetősen váratlan fordulattal bemutatásra kerül
tem én is, mint az amerikai zsidó költő, aki hisz Istenben, és a
hagiazmát szeretné látni.

A pap egy kövezett udvaron vezetett bennünket keresztül, a
timpanonos görög szentélyt utánzó, orosz stílusban épült hatal
mas templomig: az udvart borító kőlapok között itt is, ott is fű

sarjadt. Az ajtók mögött feltárultak az egykor fenséges és fény
űzően díszített templomhajók, amelyek egy nemrég elszenvedett
vandál dúlás félreérthetetlen jeleit mutatták. A nehéz rézcsilláro
kat leszaggatták a boltozatos mennyezetről, ezek most a padlón
hevertek szerteszét. Az ikonosztázt, neogótikus faragványaival
és orosz preraffaelita stílusban megfestett szentjeivel - amelye
ket azok a romantikus festők készítettek, akik Rómába mentek
tanulni ahelyett, hogy a bizánci hagyományt követték volna -,
kegyetlenül darabokra zúzták. Noha látszott, hogy egyet s mást
sietősen rendbe tettek, nyilvánvaló volt, hogy sok fáradságba és
még több pénzbe fog kerülni, amíg az értelmetlen pusztítás nyo
mait eltüntetik.

Álltunk ott egy darabig, döbbenten az elénk táruló kép és a
pap csöndes szenvedése láttán, akinek a tekintete hosszan idő

zött a szépséges templom romjain, amelyre egykor oly büszke
volt. Végül sóhajtott, megvonta a vállát, és egy másik ajtón át a
falakkal körülvett kis templomudvarra vezetett bennünket, ahol
márvány sírkövek hevertek felforgatva, egytől egyig megszent
ségtelenítve és elcsúfítva. Görög felirataikon kibetűzhettem egy
sor 19. századi konstantinápolyi pátriárka nevét csakúgy, mint
néhány előkelő fanarióta család: a Photiadis, Zarifi, Eliasco,
Mavrokordato családok neveit. Az udvar sarkában emberi cson
tok halma tornyosult: ezeket sikerült összegyűjteni azután, hogy
a török csőcselék - a ciprusi török kisebbség elnyomása elleni
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tiltakozásul fellángoló görögellenes zavargások során - kifor
gatta őket a sírjaikból és a szélbe szórta.

A görög pap gyöngéd szeretettel veregette meg a fiatal imám
vállát, majd hozzám fordult, és törökül így szólt: "Amikor meg
hallotta, hogya tömeg erre tart, idejött, valamennyiünket össze
gyűjtött, és elbújtatott a mecsetjében. Isten megemlékezik majd e
tettéről ama rettenetes napon, az Ítéletkor."

Visszatértünk a csaknem teljesen elhagyatott monostor egy
másik épületébe, ahol a pap kinyitott egy kicsi, jeltelen ajtót, s
lekalauzolt bennünket néhány lépcsőn egy márvánnyal kerete
zett, meglepően ép kriptába, amely minden jel szerint elkerülte
a fosztogatók figyeimét. Odalent, a kút márványmedencéjében,
amelyet egy természetes forrás vize táplált, három hal úszkált.
Testük egyik oldalát fekete foltok borították, mintha csak megég
tek volna, másik oldaluk viszont makulátlanul ezüstös volt.
Mintha e csodálatos halak sértetlenül vészelték volna át a Bizánc
bukása óta eltelt négyszáz esztendőt; s éppen nemrégiben kerül
ték el csodával határos módon a lázongó csőcselék újabb roha
mát. A hideg futott végig a hátamon, akárcsak Isten ujjának
vészterhes érintése Gerard Manley Hopkins költeményében. Ott
álltunk hárman, háromféle hitben nevelkedve, ám mégis egye
sülve abban a tiszteletben, ami mindazoknak kijár, akik igyekez
nek a saját hitükhöz hűségesek maradni.

Nacsinák Gergely András fordítása

Türelem
Nem lehet kivárni, rózsát nem terem.
Elnyerni sem, abokréták
hervadnak, szószólói
berekednek, elutaznak.

Ilyen a türelem. Az állomáson
nincs rend, nincs ültetés.
Láthatatlan jelzó'k nyújtják a perceket:
a vonat tolat, feltartóztathatatlan.

Kérlelni nem lehet, engesztelni sem.
A gyorsot várjuk, hat szál rózsa a kezünkben,
de a látomás becsap, nem tűr semmit:
visszafelé sül el, mint mindig.
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