
Nacsinák Gergely András

Pammakarisztosz, avagy az emlékezet

Úgy is lehet kezdeni, akár egy 
mesét 

A mesében szerepel egy hadvezér, a hadvezér hites felesége, 
egy gyönge kezű és szükséges mértékben ellenszenves császár, 
továbbá a halál és az idő  Ez a négy – hisz az utolsó kettőt te-
kinthetjük többé-kevésbé szinonimának – már épp elég is egy jó 
történethez  Egy szín szükséges még, amely sajátos árnyalatokat 
biztosít a történet számára, és amelynek háttere előtt a szerep-
lők határozott körvonalakat nyernek  Legyen a helyszín ezúttal 
Bizánc 

A császárt Andronikosznak hívják, e néven másodikként a 
kelet-római uralkodók hosszú és nem feltétlen dicső lajstromá-
ban  Hetvennégy életéve alatt látta a latin trónbitorlókat kitaka-
rodni Konstantinápolyból, amikor VIII  Mihály oldalán bevonult 
a megkopott metropoliszba  Rossz stratéga lévén tehetetlenül 
nézte végig, ahogy a törökök lerohanják és belakják Anatóliát  
Engedte, hogy személyes gyűlölségek és intrikák miazmás leve-
gője fertőzze udvartartását, s hogy ezek folyományaképp polgár-
háború eméssze a birodalom maradékát – az első a Palaiologosz-
kor pusztító belvillongásainak sorában  Alatta kezdett új életre 
kelni a bizánci szellem és kezdett haldoklani Bizánc teste  Hosz-
szú agónia volt, legalább kétszáz évig tartó, és olyan pazar, hogy 
számos más állam kívánt magának azóta is olyan életet, amilyen 
ennek a reménytelen országnak a halála volt 

Ilyen antihős mellett minden más szereplő jó eséllyel hős le-
het 

A hadvezér például, akit az egyszerűség kedvéért nevez-
zünk Mihail Glavásznak (teljes nevén Mihail Dukasz Glavász 
Trahaniótisz, de a fura nevek számossága nem tesz jót egy hős 
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renoméjának), II  Andronikosz szolgálatában verekedte végig 
életét, méghozzá győzelmet győzelemre halmozva – igaz, hogy 
európai hadszíntereken, így nevén nem ejthetett foltot a soro-
zatos kis-ázsiai fiaskó  Harcolt szerbek, bolgárok, nápolyiak 
ellen  Visszafoglalta Moreát és Epirust  Megerősítette az észa-
ki határvidéket  Évekig kormányozta Bizánc tartalék-főváro-
sát, Thesszalonikit, és vele mindent, ami onnan nyugatra esett  
És bárhová ment, bármibe fogott, felesége, Maria (teljes nevén: 
Maria Dukaina Komnéné Branaina Palaiologina, de ez már csak-
ugyan mellékes) árnyékként követte őt  Pozitív árnyékként, hogy 
egyértelműek legyünk  Valahogy úgy, ahogy az ember észrevét-
lenül viszi magával az otthonát 

Már körvonalazódik is a történetekhez szükséges kontraszt: 
egy kudarcokra predesztinált világban megvalósult sikeres élet  
Az ilyen rendszerint tragédiába torkollik: a hadvezérben megfo-
gan a gondolat, hogy ennél a teszetoszánál jobban is lehetne kor-
mányozni, és az államérdekre hivatkozva leplezi egyre bőszebb 
hataloméhségét – míg szervezkedni nem kezd, és vagy ő lesz or-
gyilkossá, vagy őt teszik el idejekorán láb alól  Vagy a császár 
szívében harapódzik el a féltékenység, egyre teljesíthetetlenebb 
feladatokba hajszolja hű katonáját, a biztos halálba, mert egy 
dicső hadvezérnél csak annak dicső emléke a megnyugtatóbb  
Ilyesmi ezúttal nem történt  A császárnak kapóra jöhetett, hogy 
legalább északi és nyugati tartományait valamelyes biztonság-
ban tudhatja  Ha pedig a tábornok gondolatban el is marasztalta 
urát ezért-azért, ilyetén gondolatait nem tette közkinccsé  Túl-
ságosan el lehetett foglalva szerteágazó kötelességeinek teljesí-
tésével, semhogy a maga hübrisze kerekedjen fölül rajta  Vagy 
egyszerűen megvolt benne a katonákra némelykor jellemző alá-
zat  Vagy a feleségénél tette letétbe a józan eszét, mellyel az asz-
szony jól sáfárkodott  Akár így, akár másképpen, de valamivel 
hetvenesztendős kora előtt Glavasz visszavonult mindennemű 
politikai és stratégiai színtérről, és szerzetesnek állt  Amennyire 
tudható, nem külső kényszerből – talán csak így akarta lekere-
kíteni az életét  Felesége szintén monostorba vonult, szépséges 
szimmetriát alkotva így: szerzetesi neve a Martha lett  Máriából 
Márta  Mert azt meg kell hagyni, a bizánciaknak volt érzékük a 
ragyogó szimmetriák iránt 

A királydráma ezúttal elmaradt  Glavász életében legalábbis  
Mert Andronikoszt annak rendje és módja szerint – habár túlsá-
gosan is későn – 1328-ban tulajdon unokája száműzi majd a trón-
ról, ami egyúttal új, pusztítóbb polgárháború nyitányát is jelenti  
Andronikosz, bár a legkevésbé önszántából, szintén monostor-
ban éli maradék éveit  Hadvezére ekkor már legalább húsz esz-
tendeje halott: felesége abba a kápolnába temetteti, amit annak 
idején, életüknek mondhatni virágjában újíttattak fel és ajándé-
koztak a pátriárkának  A kápolna egy monostorhoz tartozott, és 
ma is a Város ötödik dombján áll: kertjéből, míg el nem takarták 
a tömbházak, az Aranyszarv-öbölre lehetett látni 
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Királydráma híján veszi tehát kezdetét a történetünk  Mert 
itt most nem az emberekről vagy az emberi élet nagyjából kiszá-
mítható fordulatairól szándékoztam mesélni, hanem arról, ami 
akkor történik, amikor egy emberi sors lezárul: a sors körvonalai 
pedig, a személyiség halvány visszfényeként, ott maradnak, töb-
bé-kevésbé kivehetően, mintegy az idő falán  Ez a kép áll a leg-
közelebb ahhoz, amit mi takarékosan emlékezésnek nevezünk 

Kivételes esetekben ez a kép testi szemekkel is láthatóvá 
válik  A hadvezér esetében a feleségében élő emlékképről van 
szó, amelynek fizikai megvalósulása az az Aranyszarv-öböl fölé 
emelt kápolna, amit ma Pammakarisztosz-templom néven isme-
rünk 

Kápolna, bizánci arányérzékkel – templom a mi fogalmaink 
szerint  Ma is ott áll a Város ötödik számú dombján, és ha nem 
társasházak gyűrűje fogná körül, ma is az öböl indigókék sza-
lagjára nézne  A monostorból, amelyhez tartozott, mindössze 
pár kő maradt hírmondónak; a templom pedig, amelynek mel-
lékkápolnájaként szolgált, már a 17  század óta mecset: Fetihye-
dzsáminak hívják, és ma már csak a fehérre meszelt bolthajtások 
bizáncias íve emlékeztet egykori kilétére  Hanem a mellékkápol-
na, külsőre legalábbis, jobbára érintetlen – belül pedig, ahhoz 
mérten, amilyen egykor lehetett, szemlátomást viharvert, egyko-
ri sziporkázó szépségéből alig valami felfedezhető  Híven tük-
rözve ebben is az emlékezés természetét 

A Pammakarisztosz, úgy ahogy van, azért készült, hogy a 
semmirekellő császár jóravaló hadvezérének neve és sorsának 
tükör-árnya fennmaradhasson  Hogy emléke ne merüljön fele-
désbe  És hogy ez épp egy templomban, egy sírkápolnában ölt 
testet, nem pedig – teszem azt – egy hősénekben vagy egy erődí-
tett palotában, sokat elmond arról, miként vélekedtek Bizáncban 
az emlékezetről 

Úgy gondolták ugyanis, hogy az emlékezés nem az ember 
tulajdona  Emlékezni nem emberi kiváltság, hanem isteni attri-
bútum  Rosszul teszi az, aki az emberi emlékezetre hagyatko-
zik, révén az állhatatlan, csalóka és sérülékeny valami: kísértő, 
és könnyen kísérthető  Tekintetbe véve továbbá, hogy hány és 
hányféle kisegítő eszközre van szükség ahhoz – írásra, ábrára, 
zenére –, hogy legalább részben megbízható legyen, az is meg-
kockáztatható, hogy az emberi emlékezet inkább csak a feledés 
egy körmönfont módja – legyen szó bár egyéni vagy társadalmi 
emlékezetről  Akkor már jobban járunk, így a bizánciak, ha Isten 
engedékeny emlékezetére bízzuk magunkat  A mi emlékezetünk 
szűkös pincelyuk  Istené ellenben tágas térség 

A templom ennek a nem földi, hanem mennyei emlékezetnek 
a terében épül: az egy dolog, hogy – mint a generális hitvesé-
nek esetében – van kézzelfogható, szemmel látható vetülete is  A 
föld a maga módján emlékezik: magába temeti a múltat, kővé és 
csonttá aszalja, fosszíliákká merevíti  Kiásni is elég kín, és még 
akkor is csak dirib-darabkák vannak a kezünkben, ha nagy ügy-



gyel-bajjal sikerül visszaperelnünk tőle valamit  A föld úgy em-
lékezik, hogy emészt  A megemésztett múlt pedig a jelen kény-
szerű köreihez szolgál üzemanyagul  

Isten emlékezete bizonyára nem ilyen: Ő úgy emlékezik, 
hogy felszabadít  Amíg a mi emlékezetünket a múlt kipárolgá-
sai fertőzik, Őt nem köti sem a természet ismétlési kényszere, 
sem a felejtés önös érdeke  Röviden: Isten emlékezetét nem köti 
gúzsba az idő  Mi általában – ha ugyan egyáltalán – a múltra em-
lékezünk, pontosabban arra, amit éppen az adott pillanatban a 
múltnak gondolunk  De Isten emlékezete, ha minden igaz, nem 
az időre – jelesül az elmúlt időre –, hanem a személyre irányul  És 
ez nagyjából áll a liturgikus emlékezetre is 

A liturgikus megemlékezés gyújtópontjában is a személy áll: 
kiemelve az emberi emlékezet roskatag állványzatából, egyszer-
smind előkészítve az isteni emlékezés tágassága számára 

„Emlékezz meg rólunk, Urunk, midőn eljössz a te Országod-
ban ”

„Mindnyájunkról, istenfélő és igazhitű keresztényekről, em-
lékezzék meg az Úr Isten az Ő országában mindig, most és min-
denkor és mindörökkön-örökké ”

„Emlékezz meg Urunk, a te elhunyt szolgádról ”
Mindössze három kiragadott mondat a sok közül, amelyek 

minden egyes alkalommal felhangzanak a templomok falai közt: 
az első a jövőre, a második a jelen pillanatra vonatkozik, és csak 
a harmadiknak van köze ahhoz, amit mi múltnak, tehát az emlé-
kezet kiváltságos territóriumának nevezünk  A liturgikus emlé-
kezetet nem határozza meg az idő  Feladata nem abban áll, hogy 
felidézzen valamit – Krisztus földi életének eseményeit vagy ki-
mondottan az Utolsó Vacsorát –, hanem hogy kapcsolatot létesít-
sen Isten felszabadító emlékezetével  

És mindez még teljesebben, teltebben szólal meg Nagy Szent 
Vazul liturgiájának imájában:

Könyörgünk még: emlékezz meg, Urunk, a szent, egyete mes és apos-
toli Egyházadról, a világ egyik végétől a má sik végéig, és tedd békéssé 
azt, melyet Krisztusod drága Vérével erősítettél meg, és ezt a szent haj-
lékot szilárdítsd meg az idők végezetéig. Emlékezz meg, Urunk, azokról, 
akik ezeket az Adomá nyokat hozták Néked, és azokról, akikért, akik által 
és akik miatt hozták. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik a Te szent egy-
házaidban gyümölcsöket hoznak és jót cse lekszenek és megemlékeznek 
a szegényekről. Jutalmazd meg őket a Te gazdag és mennyei ajándéka-
iddal, aján dékozd nekik a földiek helyett a mennyeieket, az ideig lenesek 
helyett az örökkévalókat, a mulandók helyett az enyészhetetleneket. 
Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik a pusztaságokban és hegyekben 
és barlangokban és a föld szakadékaiban élnek. Emlékezz meg, Urunk, 
azokról, akik szüzességben, áhítatban, önmegtartóztatásban, alázatban 
folytatják életüket. Emlékezz meg, Urunk, istenoltalmazta országunk-
ról, annak vezetőiről és hadseregéről. Adj nékik, Urunk, mélységes és 
elvehetetlen békességet; szólj az ő szívükben jókat a Te Egyházadért és 
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egész népedért, hogy az ő békességükben mi is csöndes és nyugodalmas 
életet élhessünk, teljes istenfélelemben és tisztaságban. A jókat tartsd 
meg a Te jóságodban, a gonoszokat tedd jókká a Te jóságosságodban. 
Emlékezz meg, Urunk, a körülálló népről és azokról, akik elfogadható 
okokból távol vannak, és irgalmazz nekik és nekünk a Te irgalmassá-
god sokasága szerint. Töltsd meg az ő kamráikat minden jóval; tartsd 
meg békességben és egyetértésben az ő házasságukat, gyermekeiket 
tápláld, ifjaikat neveld, öregeiket tartsd meg; a kislelkűeket vi gasztald 
meg, a szétszórtakat hozd össze, az eltévelyedett eket vezesd vissza és 
kösd a Te szent, egyetemes és apos toli Egyházadhoz. Szabadítsd meg 
azokat, akiket tisztá talan szellemek gyötörnek; a hajózókkal együtt ha-
józzál, az úton lévőkkel együtt utazzál, az özvegyeket pártfo gold, az 
árvákat védelmezd, a foglyokat szabadítsd meg, a betegeket gyógyítsd 
meg. Emlékezz meg, Isten, azokról, akik ítélőszékek előtt, a bányákban, 
száműzetésben és keserű rabságban, minden bánatban, szükségben és 
nyomorúságban vannak, és mindazokról, akik könyörögnek a Te nagy 
könyörülete dért; és azokról, akik szeretnek, és akik gyűlölnek minket, és 
azokról, akik meghagyták nekünk méltatlanoknak, hogy érettük imád-
kozzunk. És a Te egész népedről emlékezz meg, Urunk Istenünk, aki 
mindenkire árasztod a Te bőséges irgalmadat, és min denkinek megadod 
az üdvösséghez szükséges dolgokat. És akikről mi nem emlékeztünk 
meg akár tudatlanságból, akár feledékenységből, akár a nevek sokasága 
miatt, emlékezz meg Te, Istenünk, aki ismered mindenkinek a korát és 
nevét, aki mindenkit ismersz az anyja méhéből. Mert Te vagy, Urunk, a 
segítségre szorulóknak Sege delme, a reményvesztetteknek Reménysége, 
a viharver teknek Réve, a betegeknek Orvosa. Légy Te mindegyi künknek 
mindene, aki ismersz mindenkit, és ismered az ő kéréseit, az ő házát és 
annak szükségletét.

Íme, Isten emlékezetének tágassága – mert nem az önmagát 
felszámoló időben nyugszik, hanem a személyben, mely felette 
áll – vagy felette kellene állnia – az időnek 

Ehhez kapcsolódik egy másik emlékezet, amit a keleti lelki-
ségi hagyomány úgy nevez: mnémé Theu, és „Istenre való emlé-
kezésnek” szokás fordítani, pedig sokkal egyszerűbben annyit 
tesz, mint: Isten emlékezete  Azaz egyáltalán nem biztos, hogy 
másvalamiről volna szó, talán csak arról, hogy ez a fenti, meny-
nyei emlékezésnek a földi megfelelője, vagy elegánsabban: ikon-
ja lehet  Kellőképp tágassá tett emlékezet  Az aszkéták abszurd 
és már csak ezért is lenyűgöző céljai között tartják számon ezt is, 
a szüntelen ima vagy a földön gyakorolt angyali élet összetevő-
jeként: hogy az ember úgy élje lehetőleg életének minden egyes 
pillanatát, hogy közben Isten jelenlétében tudja magát  Mint-
hogy napjaink jelentős részében egyáltalán nem így teszünk, ez 
messzemenőkig heroikus föladat, és hihetőleg nehezen kivitelez-
hető  Megszoktuk a felejtés állapotát, kultúráink a feledés szi-
várványszíneiben játszanak, és az ember beletörődött abba, hogy 
minden fájdalmával és szeretetével egyetemben feledésre ítéltes-
sen, és eltörölje őt a világ  Nem csoda, ha – már csak önvédelem-
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ből vagy puszta kényelemből is – mellőzi az Istenre való emléke-
zést  Ugyanakkor az aszkéta mindenkori feladata, hogy körmére 
nézzen a valóságnak – mégpedig a teljes, szűretlen létezéssel 
igyekezzék számot vetni  Ebben kap helyet Isten emlékezete: 
„Mert tégy bármit is, emlékezetedben kell tartanod a mindenek 
Teremtőjét  Amikor megpillantod a fényt, ne feledkezz meg ar-
ról, aki ezt megadta neked  Amikor az eget, a földet, a tengert, 
és mindazt látod, ami azokban van, csodáld őket, és dicsőítsd 
teremtőjüket  Ha ruhát öltesz, tudd, ki adta neked, és áldjad Őt, 
aki gondviselésében élettel ajándékozott meg  Röviden: minden 
alkalom lesz a számodra, hogy Istent dicsérd, s így szünet nélkül 
imádkozni fogsz  Így pedig a lelked mindig örvendezik majd, 
Szent Pál tanácsának megfelelően” – áll a Filokália egyik fejezeté-
ben  (Damaszkuszi Szt  Péter: Az istenismeret kincstára)

„Szellemi síkon olyan harc zajlik bennünk, amely nehezebb, 
mint az érzékek síkján vívott  A szellemi munkálkodónak értel-
mét a cél felé kell ösztökélnie azért, hogy Isten emlékezetét, mint 
valami drága gyöngyöt vagy ékkövet, a szívébe zárhassa  Föl 
kell adnia mindent, a testet is beleértve, ha egyedül Istent akarja 
a szívében tudni” – írja Sínai Szt  Philotheosz a Negyven fejezet az 
éberségről 1  fejezetében 

Mindenesetre a keleti atyák mintha arra akarnának célozni, 
hogy e kettő: az ugyanis, hogy egyrészt mi emlékezzünk Isten-
re, másrészt Isten emlékezzen miránk, egy nélkülözhetetlen kap-
csolat alapvetése  Philoteosz egyenesen azt mondja a Negyven fe-
jezetben, hogy az ember erre lett teremtve – az Isten-emlékezetre  
Aminek a híján ki vagyunk téve a halálnak  Az, aki a másikat 
elfelejti, egyúttal pusztulásra is ítéli  Ahhoz, hogy a tulajdonkép-
peni élethez valami közünk legyen, alighanem az is szükséges, 
hogy mi emlékezzünk Istenre, mint ahogy az is, hogy Ő is vi-
szontemlékezzen miránk 

A bizánciak azonban hajlottak rá, hogy az emlékezés hétköz-
napi, emberi gesztusát is ennek az ontológiai megemlékezésnek 
a fényében gondolják el  És még ha nem oldottak is fel minden 
természetes mozzanatot az isteni emlékezés tengerében, szíve-
sen helyezték el a maguk privát emlékképeit lehetőleg ennek 
partjain  Abban, ahogy Maria – vagy Martha – Dukanina visz-
szagondolt férjére, akit talán csodált is, de feltehetően szeretett, 
és főképp abban a formában, ahogy ezt az emlékezést megkí-
sérelte maradandóvá tenni, a szakrális és profán memoria kü-
lönös módon ér össze  Mert a Pammakarisztoszban testet öltő 
emlékezés, mint látni fogjuk, meg sem kísérel emlékmű lenni, 
az objektív emlékezet álarcában tetszelegni, hanem kimondot-
tan az asszony féltve őrzött és nemessé csiszolt képét őrzi férjé-
ről  Többen is felteszik, hogy belül, a ma csupasz falakon valaha 
olyan freskók díszelegtek, amelyek Glavász tábornok haditette-
inek képi summázatát adták: egy élet összeharcolt dicsőségének 
lenyomatát  Így volt vagy sem, kívül, az épület oldalán üggyel-
bajjal kibetűzhető felirat fut körbe – egy vers, korának neves 
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költője, Manuél Philész munkája, aki egyértelműen megbízója, 
az özvegy által kívánt gondolatokat nemesítette epigrammává  
Ugyan az eredetileg huszonhárom soros műből néhány méter-
nyi közben az idő martaléka lett, de a faragott betűk így is költe-
ménnyé fűződnek, ahogy lépésről-lépésre követjük sorjázásukat 
a szentély felé:

Ó, én férjem, lelkem, üdvöm.
Ez is hitvesed ajándéka itt.
Hisz te, a harcban fáradhatatlan oroszlán,
alszol most, eltűrvén a sírboltot barlangod helyett.
Emeltem néked kő-nyughelyet, nehogy a hadak,
ha rád lelnének újból, megháborítsanak,
habár rejtőzködsz itt, levetvén porhüvelyed,
vagy hátrahagyván nehéz tagjaid, fölemeltettél,
szegre akasztva valahány fegyvert.
Megútálván a világi lakhelyeket,
szegényes csuha oltalmába menekültél,
láthatatlan hatalmak ellen hadakozván.
Kagylóhéj gyanánt készítem el a sírt,
bíborkagylóként, bimbóként tüskés vadrózsaág hegyén.
Én gyöngyöm, én bíborom, más föld rózsaszála,
leszakíthattak bár, de mégis követ fölfeszítve
könnyeket sajtolsz ki szemeimből.
Te, aki élsz, s az élő Istent látod,
mint anyagi szenvedélytől ment tiszta szellemet,
készíts hát nekem hajlékot ismét, ott, magadnál.
Márta írta ezt, egykor feleséged,
ó harcban az első, holtak közt is a legszebb!

Annak, aki ki akarja betűzni a huszonegy méternyi feliratot, 
lassan, ráérős léptekkel kell körbejárnia a kápolnát, és közben 
félhangosan mormolni maga elé a szavakat – szóközök híján 
másképp nem megy  És a vers olyan lesz ettől, mint egy imád-
ság  Ráérős, lassan mondott imádság, amelynek szépsége csak 
fokozatosan, lépésről lépésre mutatkozik meg  Vagy mint egy 
zarándoklat  Amely az odaadó figyelemben ér célt 

Betűtől-betűig tartó zarándoklatunk még másvalamiről is 
közvetlen tapasztalatot nyújthat: az emlékezet útszerűségéről  
Arról, hogy nem hagyja érintetlenül az emlékezőt: elvezeti va-
lahová  Sem a tábornok, sem a felesége nem ugyanaz már, mint 
akik voltak az emlékvers születése előtt – és most nem arra gon-
dolok, hogy halottak  Az asszony Máriaként szólal meg a vers-
ben, az özvegyi hang gyász-dallamán, de Mártaként fejezi be a 
feliratot: apácaként, aki az Isten Országában reméli megtalálni 
lelkének végső menhelyét  S Glavász, akire emlékezik, ugyan-
így: először még harcos oroszlán, aztán sírkamrában szunnyadó 
halott, végül az Istent szellemi módon szemlélő üdvözült lélek  
Az olvasó pedig: csöndes kísérőjük az emlékezés zarándokútján 
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Amely a templom – pontosabban kápolna – terébe lépve foly-
tatódik 

Odabent, ezt eddig elhallgattuk, a templom azért nem telje-
sen üres  A Hagia Szophia és a Hóra-monostor után itt találjuk 
a legtöbb épen maradt bizánci mozaikot a Városban  És ezeknek 
is van valamelyes közük az emlékezéshez, noha eddig a memoria 
ezen aspektusát nem érintettük  Ha csakugyan van földi és meny-
nyei, természetes és természetfölötti módja az emlékezésnek, 
akkor ez talán az elsőhöz sorolható be  De itt nem egyvalaki – 
Martha szerzetesnő – emlékezik, hanem egy nép és egy évszá-
zad  Az utolsó kelet-római császárok, a Palaiologosz-dinasztia 
uralmának komplett első százada 

A Pammakarisztosz templomát az Isten-Igének szentelték: 
ezért van, hogy a szentély félkupolájának arany tojáshéján nem 
az Istenszülő szokásos alakja látszik, hanem a trónon ülő Krisz-
tusé  Fekete kövekből rakva a Hyperagathosz szó betűi lebegnek 
körülötte, ami valami olyasmit jelent, hogy: Jóságfeletti – vagy-
is minden olyasmit meghaladó, amit mi általában jónak vélünk  
Keleten sokszor mondják, hogy ami Istenből megismerhető, 
vagy pláne megfogalmazható, az eltörpül amellett, ami Ő való-
jában; ezért érdemes csínján bánni mind a nyelvvel, mind pedig 
a gondolatokkal, ha róla van szó  Különben a mozaikok jó két-
harmada elenyészett: ami még megvan a falakon, a szokásos, lé-
legzetelállító maradék  Ezekből következtethetni az egykori kép-
programra  A kupola Pantokrátora körül Isten-nyűtte próféták, a 
kezükben kibontott tekercsek Isten nagyságát és küszöbön álló 
eljövetelét hirdetik  Rajtuk és az egy szem vízkereszt-ábrázolá-
son kívül a bolthajtásokat és falfülkéket kivétel nélkül aszkéták 
és teológusok foglalják el: hihetőleg a többi, mára elveszett kép 
ugyanígy aszkétákat és teológusokat vonultatott fel, csak még 
nagyobb számban  Talán mert a templom az Ige védnöksége 
alatt állt, ezért a Logosz egyedül hiteles megnyilvánulási formá-
it: olyan a szenteket állítottak csatarendbe a falakon, akik a teo-
lógia és az aszkézis kettős fényénél mondhatták ki az isteni szót  
Ám ez most messzire vezetne  Ami jelen pillanatban érdekesebb, 
az a mozaikok stílusa  1310 körül készülhettek, vagyis alig egy 
évtizeddel a Hóra-monostor mozaikvihara előtt  Ott csupa rész-
let és nekirugaszkodás minden  Itt ellenben kiegyensúlyozott 
nyugalom  Mások is észrevették, hogy a két templom hiába egy-
korú, a Pammakarisztosz belsőleg sokkal inkább rokona olyan 
közép-bizánci templomoknak, mint a Hosziosz Lukasz vagy a 
Daphni, habár az ottani ábrázolások robosztussága nélkül  Mint-
ha egy mágikus tükrön át a bukás előtti Bizánc vetülne itt a fa-
lakra: egy stabilabb, kevésbé átmeneti és sérülékeny kor emléke-
zete, amelyet – álljon rendelkezésre akárhány századnyi katona 
és bármennyi vas – immár lehetetlen visszahódítani  Hacsak egy 
módon, az emlékezés segítségével nem 

Amikor II  Mohamed végre megadta Bizáncnak a réges-rég 
várt kegyelemdöfést, hamar szembesült azzal, hogy a Várost 
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úgy kell újraélesztenie  Talán csak azzal nem számolt, hogy áhí-
tott zsákmánya milyen rendkívüli mértékben halott  Kívülről, a 
Boszporusz túlfeléről és a falak árnyékából alighanem még sok-
kal elevenebbnek és ellenállóbbnak tűnt, mint amilyen a valóság-
ban volt  Ezért a szultán rendelkezett, hogy kardélre nem hányt, 
csak rabláncra fűzött lakosainak bizonyos hányadát haladékta-
lanul vissza kell irányítani a városba  A rabláncok tulajdonosai 
nyilván nem voltak elragadtatva  Olyan is akadt, akit a Hódító 
név szerint kerestetett a foglyok közt – ilyen volt a tudós teoló-
gus, Gennadiosz is  A szultán javaslatára és a püspökök jóváha-
gyásával Konstantinápoly soron következő pátriárkája lett, a Vá-
ros eleste után az első  Mohamed akceptálta a teológus éles eszét 
és készségét az együttműködésre, Gennadiosz pedig alighanem 
akceptálta, hogy életben maradt  Ezenfelül a szultán élénk érdek-
lődést is mutatott az egyház iránt, noha az érdeklődés alapvető-
en annak szólt, hogy tudta: görög alattvalóit csakis az egyház 
egyetértésével és együttműködésével remélheti kormányozni és 
kordában tartani  Gennadiosz nagyvonalú volt, bízott a józanul 
művelt politikában és ezenfelül még az Istenben is, tehát tárgyalt 
a Hódítóval, és készíttetett neki török nyelvű katekézist és hitval-
lást  A szultán és a pátriárka itt, a Pammakarisztosz-kápolnában 
találkozott egymással, megvitatni egy olyan város jövőjét, amely-
nek az utóbbi kétszáz évben már jórészt csak múltja volt  

Galvász tábornok emlékezett az egykori, győzedelmes Bi-
záncra; Martha, a megvénült apáca emlékezett dicső táborno-
kára, és Gennádiosz, a szultánra várva, a feliratot betűzgetve, 
alighanem mindkettőjükre emlékezett  Mi emlékezünk őrájuk: a 
tábornokra, az apácára, a pátriárkára és a szultánra is, valamint 
az ő Konstantinápolyukra, amely szintúgy nincs többé, ahogyan 
ők sem, és bízvást bízunk abban, hogy ha ránk ugyan nem is 
emlékszik majd a város (nemhogy az a Város, de talán semelyik 
sem), Isten emlékezetének tágas térségein mégis akad majd szá-
munkra belakható remény 
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