
láncszem akad, az ezzel kapcsolatos kutatások pedig még 
jórészt publikáció előtt állnak. Éppezért nem tartanánk 
ildomosnak, hogy e témát tovább feszegessük.

A felvázolt történelmi háttér alapján összefoglalva az elmon
dottakat arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a Kárpát-me
dencébe betelepülő népek egy a későbbi fokrendszerhez 
hasonloan működő vízhálózatot elvileg már a Kr. e 4. évezredet 
megelőző időszakban is kiépithettek. Ugyanezt feltételezhetjük
- még a Györffy által említett gazdasági, társadalmi és műveltsé
gi azonosság alapján is - a szkítákról, a szarmatákról, a 
hunokról, az avarokról és természetesen a magyarokról is. Ezt 
a következtetést nagy mértékben alátámasztja, hogy a felsorolt 
népek életmódjának tekintett .nomád" állattartás a nagyobb 
folyók völgyeiben szükségszerűen feltételezi a vázolt említett 
vízrendszerek működtetését. Ilyen körülmények között a .gyór"- 
és a „fokrendszer" összekapcsolására gyakorlati lehetőség is 
volt, hiszen a sáncok építésével .gyanúsítható" népek, a szkíták 
(lásd Herodotos tudósítását!), szarmaták (lásd Patay Pál, Mócsy 
András nézeteitl) és avarok (lásd Fekete Zsigmond elképzeléseit 
és az ezzel kapcsolatos fejtegetéseinket!) valamennyien is
merhették és működtethették a fokrendszert.

Az persze igen valószínűtlen, hogy a fokrendszer a Kr. e. 4. 
évezredtől kezdve folyamatosan működött a Kárpát-medencé
ben, hiszen a folyamatosan változó politikai viszonyok mellett 
erre nem is adódott mindig lehetőség. Gondoljunk csak a 
sáncok eredetével kapcsolatban tárgyalt időszakra, amikor a 
Duna határfolyó volt, gazdasági hasznosítása emiatt eleve 
kétséges, vagy az Alföldön évtizedekig dúló háborúkra, amelyek 
mellett ugyancsak nehézségekbe ütközött volna a tárgyalt 
vízrendezések folyamatos végrehajtása. Ugyanakkor a rendel- 
ékezésünkre álló adatok alapján azt is leszögezhetjük, hogy a 
Tisza völgyében a XIX. századig hosszú távon nem működött 
más jellegű gazdálkodási forma.

A  fentiek alapján most már csak és kizárólag a középkori 
Magyarországon működtetett fokrendszer eredetével kapcsolat
ban azt mondhatjuk el, hogy a legvalószínűbb feltételezés 
szerint ezt legkésőbb a Kovrat onogur-bolgár birodalmából 
kiváló, az un. második avarhullámmal betelepülő népcsoportok 
építik ki a VII. számásodik felében. Ugyanakkor igen nagy a 
valószínűsége annak, hogy ez a gazdálkodási forma a Kárpát
medencében jóval a VII. század előtt kiépül. (Gondolunk itt 
elsősorban a szldtákra, az őket követő szarmatákra, majd a 
hunokra és az első avarhullámmal beköltöző avarokra — ezek 
a népek, mint már említettük azonos műveltségi körből érkez
tek, így ha a beköltözésük között eltelt időszakokban nem is 
számolhatunk a fokrendszer működésével azt mindenképpen 
feltételezhetjük, hogy az ártéri gazdálkodást újból és újból 
megújították, a hunok beköltözésétől kezdve pedig e gazdálko
dási forma a XIX. század elejéig folyamatosan fennmaradha
tott —, másodsorban pedig a Kárpát-medencében a 4. évezred
től virágró kultúrák szoros mezopotámiai párhuzamaira, melyek 
valószínűsítik egy az öntözéses földműveléssel összevethető 
gazdálkodási forma meglétét.)

ELŐZŐ, DEBRECENI számunkból sajnálatosan 
kimaradt a köszönetnyilvánítás, mely a gödöllői 
Örökség Népfőiskolát illeti, amiért Buka László és 
Rácz Zoltán kutatásait támogatta. A  számban 
közölt írásaik nagy része ennek a kutatómunkának 
az eredménye.

Pap Gábor 
FÉNYHIMNUSZ 
Kappadókia barlangszentélyei
ben

Az ORSZÁGÉPÍTÓ 1991 /2. számában közöltük Pap Gábor „És 
képét elborítja majd aJény..." című írását. Az a "Fényhimnusz — 
Kappadókia barlangszentélyeiben" című könyv zárófejezete. A 
most. közölt további részletek ugyanennek a kötetnek a nyitó f e 
jezetei. Reméljük, hogy mielőbb megjelenhet a Kós Károly Alapít
vány kiadásában a teljes, színes illusztrációkban gazdag album

BEVEZETÉS -  AVAGY FELKÉSZÜLÉS EGY .ÉRZELMES 
UTAZÁSRA1

Kósza vélekedés, nem több, de van alapja: akit nem az ösztönei 
vezérelnek a kappadókiai barlangszentélyck földjére, az akár el 
se induljon. Az adatszerű tudás hajszolóját kudarc kudarc után 
fogja érni ezen a tájon. Nem tudhatja meg, hány sziklakolostor 
található itt, melyik épület vagy freskó melyik évben készült, ki 
építette, ki festette... De még a falképek témája is igen gyakran 
homályba burkolózik a .tudós" szemlélő előtt, nem szólva a 
sok-sok .absztrakt" képjelről, amelyeknek a jelentését — 
szakkönyvekkel a kezünkben — bizony hiába találgatjuk.

Minek tagadnám? — engem is az ösztöneim vezéreltek a 
sziklakolostor földjére. Okát, ésszerűnek tűnőt, kettőt is 
adhattam volna ugyan odautazásomnak, de a tudományosság 
szigorú mérlegén alighanem mindkettő könnyűnek találtatott 
volna. S ráadásul — szörnyű még kimondani is! — mindkettő 
érzelmileg erősen átszínezett .ok" volt — inkább ürügynek 
kellene neveznem, ha pontosan akarnék fogalmazni.

1977-et írtunk ekkor, és én ezidötájt már több éve bajlódtam 
azzal a problémával, hogyan igazolhatnám meggyózó módon, 
hogy a középkori templomi festészet — általában az úgynevezett 
.monumentális épületdíszító művészet" — képi programja 
alapvetően a szakrális térbe behatoló fény járásának ütemére 
alakul. Mit jelentene ez? Azt, hogy a mondott program főbb 
csomópontjait a napi-évi fénymozgások saját csomópontrend
szerével (napfelkelte, dél, napnyugta, illetve napfordulók és 
napéjegyenlőségek) igyekeznek egyeztetni a tervezók-kivitelezők, 
a fontosabb részletformákkal pedig a fény falra-padlóra-meny- 
nyezetre vetülő foltjainak .mennek elébe", amely vándor fény
foltok azután a napon, illetve az éven belüli „rendelt" időpontok
ban, telibe találván a megfelelő képjeleket, rendre megvilágosít
ják azok értelmét.

Dióhéjban ennyi volt a feltételezés. Csakhogy' hazai műemlék
anyagon igen bajos egy ilyen hipotézis igazolása, lévén hogy 
hazai történelmünk „fekete humora" folytán a folyamatos, 
elbeszélő jellegű freskósorozatokkal díszített középkori templo
maink vagy elpusztultak, vagy olyan mértékű átalakításokat 
kellett elszenvedniük az idők folyamán, hogy eredeti képrendjük 
részleteiben visszaidézhetetlenné vált; esetleg — tapintatosan 
fogalmazva — kívül csöppentek a .híres kis Magyarország” 
határain, így jószerivel megközclíthetetlenek a módszeres 
alaposságú felmérés számára.

Mármost ha az ember kiutazik Kappadókiába, ezek az 
objektív illetve szubjektív nehézségek egyszeriben elenyésznek. 
A sziklaszentélyek mozdíthatatlanok, tehát akár egy évezred 
távolából is hiteles, eredeti tájolásúnak tekinthetők. Ha mai déli 
tizenkettőkor „telibe kap" a beeső fényfolt egy figurát, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy nyolc-tíz-tizenkét évszázaddal 
ezelőtt, a készülés idején is ez volt a helyzet. Ugyanakkor — 
nem lebecsülendő szempont! — itt testvérként fogadnák 
bennnünket, magyarokat. ...Szóval mindenképpen megérte a 
többletköltség és fáradság!

Bár a Kappadókia-járásnak ez az első számú indoka sem 
nélkülözte egészen az érzelmi felhangokat, kifejezetten sejtelem
re alapozódott a másik, a döntőbb, az az .ürügy", amelyik végül 
is kezembe adta a vándorbotot, hogy csekélyke megtakarított 
pénzemmel egyesegyedül nekivágjak a távoli, ismeretlen 
világnak. A „negatív templomok" rejtélyéről van szó. Az ilyen
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szentélyek után, ha egyszer a természet vagy a társadalom vak 
erői lerombolják őket, nem marad romfal tanúnak, mert — 
épített faluk sohasem volt. Ugyanez okból nem vajlhat rájuk 
emberkéz nyomát őrző kötőanyag-törmelék, de mégaiapfal sem, 
ami pedig még a leglepusztultabb .pozitív' építmény hol- és 
milyen-létére is következtetni enged. A  .negatív templomok" 
után, ha a történelem kimondta rájuk a maga halálos ítéletét, 
csupán természeti fonnák maradnak, s aztán szakember legyen 
a talpán, aki a freskója vesztett, égre tátongó szájú sziklaüreg
ben felfedezi az egykori .szent helyet": áldozatok, meditációk, 
természetvizsgálatok valaha volt színterét.

Nos, egyszer, valamikor a hetvenes évek legelején, úgy hozta 
sorsom, hogy a Pilis rengetegében fel kellett másznom egy' 
szakadék fölé hajló fára. A látvány megragadó volt, a fényképe
zőgép a nyakamban,a gépben diafilm. Néhány hét múlva, 
amikor levetítettem a kirándulás dokumentumait a résztvevők
nek, egyhangú felhördülés jelezte, hogy valamennyien észrevet
ték, amit én már ott fönn, a fahegyben megsejtettem: hogy 
tudniillik szabályos négyzetalaprajzú .negatív templomba' látok 
bele a — ki tudja, mikor és mitől — bezuhant tető helyén 
támadt óriási nyíláson át.

Lucas úgy vélte, hogy a mai Ankara és Kayserí között vezető út 
közepe táján egy antik város romjaira, bukkant A felfedező utat 
expedíciók követték. Geológusok tisztázták a csodát: a gyakran 
óriási méretű, fantasztikus formájú, sziklatömbök nem a hajdani 
római provincia maradványai, hanem a természet, alkotásai A  
későbbi régészeti kutatások azt is kiderítették, hogy ezen a 
vidéken, Oőreme és Űrgüp környékén a sziklák mélyeiben és 
közeiben az egykori bizánci birodalomhoz tartozó Kappadókia 
kiemelkedő jelentőségű művészeti emlékei rejtőzködnek."

De ne szaladjunk ennyire előre. Célszerű — legalábbis 
ilyennek látszott annak idején, s ez a feltételezés később 
nagyonis helytállónak bizonyult — előbb végigfutnunk a 
szakirodalmon: hol, mikor, miért — és nem utolsósorban: 
miként — építkeztek .negatív" módszerrel emberelődeink a 
történelem folyamán. Engem mindenesetre itt ért a felkészülés 
folyamán az első igazi meglepetés.

A barlangszentélyek családfáját visszafelé követve ugyanis 
megállás nélkül jutottam el Laseaux-ba, az ős kő kor emberének 
tizenötezer évve! ezelőtti freskódíszcs „negatív” terébe, s a 
többibe, Altamirába, Font-de-Gaume-ba, LcsCombarelles-beés 
így' tovább. Ha pedig világrészenként pásztáztam végig az emberi

Barlangtempiom maradványai a Holdvilágárokban

A felismerés korábbi konkrét élményre alapozódott — pár 
évvel azelőtt jártam az örményországi Geghard nevezetes 
szikla templomában, s az ott szerzett benyomások még elevenen 
éltek bennem —, de egyszersmind újabb, hasonló élmények 
megszerzésére is sarkallt, már csak azért is, hogy a pilisi 
.látomással" kapcsolatos gyanúmat megerősíthessem, netán 
végleg elvethessem. (Csak zárójelben jegyzem meg, minthogy e 
könyv vezéreszméje szempontjából másodlagos jelentőségűnek 
tűnhet: a szóban forgó gyanú megerősödött, sőt bizonyossággá 
érett az idők folyamán, mégpedig nem kis mértékben éppen a 
kappadókiai út tanulságai nyomán!) Vadászni kezdtem az 
alkalmakat, hogy' olyan vidékekre látogathassak el, amelyek a 
.természeti építészet" példáival szolgálnak: olyan romokkal, 
amelyek eredete felől máig sincs tiszta képe a tudománynak, 
jelen állapotukból kiindulva ugyanis nehéz eldönteni, milyen 
mértékig a természet spontán játékának, és mettöl meddig az 
ember céltudatos téralakító tevékenységének a termékei.

így jutottam el a bulgáriai Dikiti Tas (bolgárul Pobitite 
Kameni, magyarul Álló Kövek) elvarázsolt .rommezejére", majd 
összehasonlítás céljából felkerestem Belogradcsik fenséges — 
Huszárik Zoltán Csontváz-filmjének, madárfestés’ -jelenetéből 
a magyar mozilátogató közönség számára is ismerős — szikla - 
erőd-rendszerét, s végül, hogy biztos fogódzóm is legyen, a 
Várna melletti Aladzsa (magyarul: .alagyás", elegyes, tarka-bar- 
ka, azaz képekkel díszített) sziklakolostor-együttest.

Innen már valóban csak egy lépés volt Kappadókia. S amint 
később kiderült, ez a helyszín -  mármint Kappadókia -  ebből 
a szempontból is eszményien megfelelt várakozásaimnak, hiszen 
az itt található grandiózus tufa-.építményekkel" kapcsolatban 
a kutatások kezdeti időszakában ugyancsak felmerült a 
.természetes avagy mesterséges?" dilemmája. Wehli Tünde 
tömör tudománytörténeti összefoglalója szerint: ,Amikor Lucas, 
a XVIII. század elején élő francia régész hazatért kisetzsiai 
útjáról lelkes beszámolójának hitelességében soícan kételkedtek.

művelődéstörténet óriási mappáját, ugyancsak lépten-nyomon 
rábukkantam ezekre a jellegzetes .szent tervtípusokra. Ázsiá
ban: Tunhuang, Kyzyí (Kelet-Turkesztán, maKínaHszin-Csiang 
tartománya), Adzsanta, Ellura és társaik (India); Afrikában: 
Tassili újkőkori festett sziklaereszei (Algéria), az óegyiptomi 
fáraók földalatti sírkamrái (Der-el-Bahri, Abu Szimbel), vagy az 
etiópjai sziklafcnnsikokba függőlegesen temélyített középkori 
monolit-szentélyek (Lalibala, Qenqor, Dabra Salam stb.); aztán 
az északamerikai Pueblo-indiánok kísértetvárosai (Mesa Verde, 
Pueblo Bonito, Montczuma Castle); Quecnsland vagy az 
Arnhem-föld részben máig feltáratlan .szellembarlangjai" 
Ausztráliában — cs akkor még igazán csak a legismertebb 
példákat soroltam fel.

Hamar kiderült az is, hogy ezek az „építetten építmények" 
voltaképpen két nagy' csoportba oszthatók be, döntően ama 
körülmény apján, hogy milyen keménység! fokozatú hordozó 
kőzetbe vágódtak bele, már akár a természet bomlasztó-koptató 
erői, akár a célszerűen alakító emberi kéz által. Eszerint 
beszélhetünk kívül-belül megmunkált vagy csak belülről 
kidolgozott sziklaszcntélyckról. Természetesen az előbbiekből 
maradt ránk kevesebb, hiszen az ilyenek kierőszakolása az 
„anya"-hegyből összehasonlíthatatlanul több munkával jár, 
mint a másik típus esetében a negatív térformák puszta 
bemélyítése a kiválasztott sziklafelületbe. Az előbbi esetben 
viszont a bemélyitéssel nem ér véget a szentély-létesítés 
fáradságos munkája. Sőt, eztán jön csak a java: a  hegy .lenyú- 
zása" a  belülről már készre formált szakrális térről — más 
szóval: az áldozat helyszínének „kiváltása" az őt körülölelő, 
fogva tartó kőzetből. Az ilyen .meghámozott" sziklatemplom-- 
együttesek leglátványosabb példájával az indiai Mahábalipuram 
(Mámallipuram) szolgái, de alig marad el mögötte hatásosság 
dolgában az ellurai Kailasza-templom. Vannak azután közbülső 
megoldások is, amikor a szikla belsejében ugyan „ától cettig" 
megfaragják az épületet, csakhogy a feleslegessé vált közettöme-

Kappadókiai táj (szerző felvételei)
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Ellura. Kailásza templom (India) Andreas Volwahscn nyomán

get utóbb nem hordják le körűié, hanem mint fiókot valami 
óriási sublótban, a maga egészében, kivűl-belüi „bepucolva" 
meghagyják a templomot a hegyben. Az épület-faragvány külsó 
fel-, illetve tetó-felületét olykor csak centiméterek választják el 
az .anyaméhéül" szolgált közettömeg belső határ-felületétől. 
Ilyen építményekbe 1977. évi törökországi utazásom során 
magam is eljutottam: az egykori pontuszi királysírok ma 
idegenforgalmi látványosságok az Eszak-antolögiai Amasya 
városa fölé magasodó hegyekben. De sokkal ismertebbek ennek 
az .átmeneti" típusnak az etiópjai példái. Ezek jobbára csak a 
levegőből, repülőgépről vagy heüpoterról fedezhetők fei, mivel — 
akárcsak gyermekkorunk bádog formázóinak csillag-lcnyomatai

a simára lapogatott nedves homokfelületbe — hátborzongatóan 
.absztrakt' módon vágódnak bele az asztalsímaságú kopár 
fennsíkok hátába (Ganzata Maryam, vagy a lalibalai Szent 
György templom). Oldalnézetük gyakorlatilag nincs is, annyira 
szűk a légtér köröskörül az épületeket rejtő sziklakatlanokban.

És végül itt van a mi esetünk, a „kappadókiai model", amely 
szó szerint úgy képződik a puha kőzetben, mint az egéijárat a 
sajtban. Ilyenből van a legtöbb szerte a világon, és „szekulari
zált" példányai ma is szép számmal épülnek, ámbár ez utóbbia
kat lényegesen mésékeltebb tisztelettel szoktuk emlegetni. Ezek 
ugyanis a tufás talajú vidékeken mindenütt fellelhető barlangla
kások, magyarán: putrik.

Ennyi előismerettel felvérteződvén, most már bízvást nekivág
hattam — s íme, együtt újra nekivághatunk — az útnak a 
barlangszentélyek földjére, Kappadókiába.

FÖLD- ÉS NÉPTÖRTÉNET, DIÓHÉJBAN

Azért a jó bédekker útközben is sokat segíthet. Szabó-Pap 
Lóránté pedig ilyen, megérdemli hát, hogy belőle idézzük a tájra 
vonatkozó legáltalánosabb tudnivalókat.

Mindenek előtt: hol is fekszik ez a Kappadókia?
„Az ókorban Kappadókiának hívták a Kizilirmok, a Fekete-ten

ger, az Eufratesz és a fíiíüdat (ma Cukorovai) alföld által határolt 
területet. Északi részét, amely a pontuszi királysághoz tartozott 
előbb Pontuszi Kappadókiának, később röviden csak Pontusznak 
nevezték. "(Ennekanem túlságosan hős szú életú birodalomnak 
a királyai temetkeztek a fentebb leirt amasyai sziklasírokba.)

Az a része viszont a kappadókiai magasföldnek, amely felé ml 
most útban vagyunk, a barlangkolostorok vidéke, délre esik a 
római ímpérium történetéből ismerős Míthridatesz pontuszi 
király birtokaitól. Ha a modem Törökország térképén akarjuk 
betájolni magunkat, azt az óriási, egyik csúcsán álló (billegő) 
háromszöget kell megkeresnünk, amelynek talppontja Nigde. 
baloldali csúcsa Aksaray, a jobboldali, kissé magasabban fekvő 
pedig Kayseri. Ebben a háromszögben, amelynek a felső szára 
enyhén púposodva Nevsehíren és Avanoson át vezet Kayseriig, 
három nagyobb egységben találunk festett középkori barlangko
lostorokat. A legnépesebb csoport a Göreme völgyében maradt 
ránk; tőle dél-délkeletre fekszik a lényegesen szúkebb területre 
zsúfolódott Soganli-csoport; s ezektől jóval nyugatabbra, 
Aksaray felé, az Ihl&ra-völgyi együttes.

Az e három területen kivirágzott sajátos építészeti-festészeti 
kultúra fizikai alapjai még a földtörténeti újkorban rakódtak le
— a szó szoros értelmében. Két nagy tűzhányó. Keleten az 
Ereiyas Dagi (egykori bizánci nevén Argeosz vagy Argeon), 
Nyugaton a Hasan Dagi terítette le itt a maga „áldásait": lávát

Lalibaba, Szent György templom (Etiópia) Georg Gerster 
nyomán
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és hamut, átrághatatlan vastag takaróként, végeláthatatlan 
messzeségekig. „A kitörések méretére jellemző, hogy a porból és 
hamuból képződött uuücóni tufa 500 méter vastagon fedte be a 
terültet Az Erciyas ma már kialudt vulkán, de utolsó működésé
nek még az ókori ember is szemtanúja vo lt az tsz. 1. században 
Strabón római földrajztudós is beszámolt az akkor Mons 
Argaeusnak neuezeít hegy vulkáni tevékenységéről. Hiábapihen 
azonban a hósipkás Erciyas lassankét kétezer éve — egykori 
működésének nyomai ma is meghatározzák a táj arculatát" 
(Nemerkényi Antal)

_A több száz méter vastag hamu- és tufarétegben évmilliók 
folyamán az eső, az olvadó hó, a szélfújta homok lemarta, 
lekoptatta a puhább részeket, aminek eredményeként mesébe 
Ülő kősziklaalakzatokjöttek létre. Az egész vidék sivár, lakatlan 
holdbéli tájra emlékeztet Az. emberi szorgalom és a szükség 
követelte találékony s ág csodálatos településeket sziklavárakat, 
templomokat és földalatti városokat hozott létre ezen a látszólag 
kihalt területen." Szabó-Pap Lóránt)

Persze nemcsak a hőség, nemcsak a szívesen idelátogató ele
mi csapások, de a hadak járása is föld alá űzhette időről időre 
a félsivatagi táj békés lakóit. Kaymakli, Derinkuyu, Özkonak, 
Cardak, Karacaören — mai kappadókiai falucskák, amelyek 
alatt valóságos földalatti birodalmak húzódnak meg. Öt-nyolc 
szinten zajlott itt valaha az élet; utcahálózatuk és tereik, szel
lőztető és csatorna-rendszerük, alvó, tároló és gyülekező helyi
ségeik jobbára kifogástalan állapotban vannak ma is. Az óriási 
malomkövek, amelyeket előregyártott vájataikban pillanatok 
alatt tudtak a bejáratok elé gördíteni a pincelakók, „pihenj"-ál- 
lásban vagy lustán elnyújtózva emlékeznek a nem is olyan 
régmúlt viharos időkre, amikor ugyancsak kemény megpróbál
tatásoknak voltak kitéve a mindenkori ostromlók részéről. A 
földalatti labirintusok építéstörténete mélyen visszanyúlik az 
elmúlt századokba. Mindmáig egyik legelevenebb leírásuk 
éppenséggel az ókorból maradt ránk, mégpedig nem kisebb 
személyiség tollából, mint a hadvezér-történetíró Xenophón, aki 
i,e. 401-ben vonult végig seregével hasonló tájakon. „A házak 
a földbe épültek, bejáratuk, akár a kutaké, de lefelé kitágultak. 
A bejáratot az igásállaXoknak ásták, az emberek létrákon 
ereszkedtek le. A kecskék, juhok, ökrök, szárnyasok és kicsinye 
ik a házakban éltek. Minden állatot benn etettek takarmánnyal. 
Búza, árpa, bab és árpabor is volt nagy edényekben..." (Anaba- 
szlsz IV. könyv, 5. fejezet — Pein Judit fordítása.)

De ez már nem a lold, hanem a népíörténelem lapjaira 
tartozik. A .holdbéli táj" meghódítása — érthető módon — nem 
igen csábította az ókor nagyhatalmait. Kappadókia amolyan 
senki földje maradt egészen a középkor elejéig, a  nagy államala
kulatok határmezsgyéjén. A hettiták innen Északra, a Kizilir- 
mak (ókori nevén Halys) túlsó felén alakították ki birodalmi 
központjukat, az asszírok — az ó nyelvükön Katpatuká-nak 
hangzott Kappadókia neve — Dél-Keleten, a Tigris felsó folyásá
nál. A  perzsák fővárosa még távolabb esett keleti irányban, a 
római birodalomé viszont beláthatatlan messzeségbe. Nyugatra.

Nem véletlen, hogy Kappadókia igazi virágkora arra az 
évezredre esik, amelyben a terület közigazgatási centruma — az 
akkori közlekedési viszonyokat tekintetbe véve — közel került 
hozzá, Konstantinápolyba, és amikor a bizánci birodalom állam
vallása, a kereszténység, annak is a IX. századtól egyre önállób
bá váló keleti, „ortodox' ága, társadalmilag is elismertté tette az 
.elvonulást", a nagy városokból a kietlenbe történő egyéni, 
illetve társas kihúzódást. Egy ilyen életvitelhez aztán igazán 
eszményi környezetül kínálkozott a kappadókiai tufa-sivatag.

De innen már hadd vegye át a szót egy nálamnál elhivatot- 
tabb kalauz, a Nobel-díjas újgörög író, Geórgiosz Szeferisz 
(1900-1970), aki 1950 nyarán barangolta be a sziklakolostorok 
földjét, s elégikus hangú útibeszámolóban rögzítette itt szerzett 
élményeit

.Keresztény kor előtti emlékeket nem találtak Kappadókiá ba n. 
De Argeon tufája olyan porhanyós, hogy el is törölhette őket az 
idő. Az sem ismertetes, rnífcor kezdték el vésni a kolostorokat 
Talán már Nagy Vazul korában, hogy azután továbbfolytassák 
az arab támadások idején és később is. Ránk maradt egy 
kézirat a VI-V1Í. századból, amely Kappadökiában készült és 
Szent Hierón életéről szói. Ez az írás egy mesterséges badangot 
említ, ahol a Matianiból származíó vértanú elrejtőzött ’És akkor, 
valahol ugyanazon település közelében, egy domb aljában, igen 
biztonságos barlangra bukkant, melyeit is a kővésés mestersé
gével földalatti vájt üreggé munkált ki, s abban rejtőzve, egy 
ideig megmenekült<

A VII. század közepétől igen zaklatott korszak kezdődik ezen 
a vidéken. Kilikiában az arabok az urak, kezükben tartják a 
Taurosz átjáróit Nagyon gyakran, olykor évente, elárasztják 
Kisázsiát Betöréseik vadak és meglepetésszerüek: nem hódítás, 
hanem csupán rablás a céljuk. Szűk esztendők ezek, nem 
kedveznek a fényűzésnek és a festőművészeinek. Mégis, a 
kolostori élet halad a maga útján, amennyire lehet Ebben a 
korban fedezik fe l a szerzetesek, hogy a kolostorokat ormótlan 
nagy malomkövekkel el lehet zárni. Eltorlaszolják hát magukat 
barlangjaikban, és várják, míg elmúlik a vihar, hogy visszatér
hessenek a napfényre...

A vidék III. Mihály és I. Vazul császárok uralkodása idején fa 
IX. század második felében) kezdi visszanyerni a nyugalmát A 
bizánci seregek egyre több területet hódítanak vissza: Bíborban 
született Konstantin, Romanosz Lekapinosz, II. Romanosz kora 
ez(X. század); NiképhoroszPhokászelfoglaljaKilikiát Jóannész 
Tszimiszkész győz Mezopotámiában és Szíriában PC. század 
vége). 1060-ig tart a békés korszak, amely pompás virágzást 
hoz. Ebből a korból valók a díszítmények, amelyeket láttam, és 
általában a legtöbb kappadókiai falfestmény. Ekkor azonban 
megjelennek a szeldzsukok, hogy 1071-ben tönkreverjék 
Romanosz Diogenészh nagy csata zajlik le Mandzikertnél első 
a birodalomra mért három halálos csapás közül."

A  Nobel-díjas görög író természetesen bizánci szemszögből 
ítéli meg a Kappadókián keresztül-kasul szántogató történelmi 
viharokat. Az arabok eszerint — .rablók", a szeldzsukok — 
.csapás" a birodalomra és a birodalmi kultúrára. „A virágzást
— hja később —.. .a  XIII. század elején hozzák vissza Theodo- 
rosz Las zkarisz győzelmei". A  rideg valóság azonban az, hogy az 
igazán mélyreható pusztításokat a bizánci kulturális (és 
kultikus) életben nem a .barbárok" követték el. Sőt, az egyetlen 
valódi válságállapotot éppenséggel a saját legfelsőbb irányítói 
teremtették számára.

„A VIII. században — idézzük most már a magyar bizantinoló- 
gia .nagy öregjét", Moravesik Gyulát — III. León császár 
726-ban kiadott rendeletével, mellyel megtiltotta a képek 
tiszteletét, kezdődött meg az ún. képrombolási küzdelem A  
küzdelemben a fcépromboiók (eikonoklasztai) és a képtísztelők 
(etkonodóloi) álltak egymással szemben. Utóbbiak a szentképe
ket úgy tekintették, mint a túlvilágnak a valóságos világban való 
tükröződéseit, míg ellenfeleik racionális felfogása szerint azok 
egyszerű bálvány képek voltak... A küzdelem — melyet kiátkozá- 
sok, birtokelkobzások, sőt kivégzések is kísértek — csak III. 
Mirháéi császár 843. évi rendeletével, amellyel visszaállította a 
képek tiszteletét, ért véget “

Ezt a társadalmi és kulturális tekintetben egyaránt igen 
jelentősnek mondható megrázkódtatást a szakkutatás kezdettől 
fogva szorosabb kapcsolatba hozta a kappadókiai barlangfesté
szet időszakos .elcsenevészesedéseivel., mint a meg-megújuló 
arab, illetve szeldzsuk betöréseket. Hogy mennyi joggal, az majd 
kiviláglik a későbbiek során.

Annyi mindenesetre tényként könyvelhető el, hogy a szeld- 
zsuk-, majd oszmán-török megszállás nem vetett véget a 
kappadókiai troglodita-(barlanglakó-)életnek, legfeljebb az 
utánpótlási vonalait számolta fel fokról fokra — de azokat is 
csak a főváros, Konstantinápoly felé. Látni fogjuk azonban azt 
is, hogy ennek a sajátos művelődési képletnek csupán az egyik 
összetevője eredeztethető a birodalmi centrumból. Amásik nem 
kevésbé eleven gyökér-ág éppenséggel a Bizánc-előtti, illetve 
Bizáncon túli rétegekbe nyúlik, térben és időben egyforma, 
szívóssággal. Ezt a gyökérszálat pedig nem bántotta a török 
hódítás, sőt még meg is erősíthette a saját iszlám-alatti népi 
kultúrájából rámért .frissítőkkel”. Az igazság az, hogy a törökök 
egészen a XIX. század elejéig, az iszlám-ellenes délkelet-európai 
fegyveres mozgalmak megerősödéséig, alapjában véve türelem
mel viseltettek a birodalmuk területén működő egyéb vallások
kal, így az ortodox kereszténységgel szemben is.

Más kérdés, hogy a társadalom alapvető normarendszere a 
szeldzsuk hódítást követően valóban nem kedvezett többé a 
.kivonuló” életformának. így aztán a monákhoszi (szerzetesi) 
státusznak — mai kifejezéssel élve — a társadalmi presztízse 
számottevő, sőt egyre erősödő mértékben megcsappant, ami 
szükségszerűen vezetett a barlangkolostorok elnéptelenedésé
hez, majd fokozatos pusztulásukhoz. Az utolsó szerzetesek 
azonban csak az 1920-as évek elején hagyták el az addig már 
csaknem teljesen lakhatatlanná vált sziklaodúkat.

Mára idegenforgalmi látványosságokká váltak a felhagyott 
.barátfészkek’ . Közülük csupán egy kisebb, zárt csoport, a
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érmészét -  belül művészet: Göreme, El Nazar templom

Gőreme-völgy mintegy húsz legdíszesebb temploma, élvez hiva
talos és szakszerűen megszervezett védelmet. Ezeket a Göremei 
Nemzeti Park zárt területén, belépődíj ellenében, szakképzett 
vezetők kalauzolasaval tekinthetik meg a világ minden tájáról 
ideseregló turisták. A  többi festett barlangszentély egyelőre 
bizony szabad prédája az elemeknek — valamint a náluk is 
pusztitóbb, jórészt hiúságtól vezérelt emberi hírvágynak.

.ELVONULOK", .EGYEDÜL ÉLÓK", .JÓSÁGOS ÖREGEK”

A kappadókial .barlangos háromszög" Kisázsia legterméketle
nebb tájegységei közé tartozik. Egyvalamit termett szokatlan 
bőséggel, igaz, azt is csak időszámításunk első századaiban: 
szentet. A keleti egyház három nagy szentjét .takarította be" 
erről a tájról. A már említett Nagy Szent Vazul a római kori 
Kappadókia közigazgatási központjának, Caesareának (bizánci 
görög hivatalos nevén Keszária, a mai Kayseri) volt püspökét: de 
erről a vidékről származott a himnusz költő Nazianzi Szent 
Gergely is (Nazianzosz mai neve Bekar, Aksaraytól keletre 
feszik, közvetlenül az Ihlara-völgyi kolostoregyüttes északkeleti 
szomszédságában): valamint névrokona (Vazulnak viszont édes 
öccse), Nyssai Szent Gergely, akinek névadó püspöki székváro
sát ma Nevsehirként találjuk meg a térképeken -  a göremei 
szentélycsoport közvetlen közelében. Hármójuk közül Nagy 
Szent Vazul játszotta a legszámottevőbb, bátran mondhatjuk: 
meghatározó szerepet a kappadókiai szerzetesség kialakításá
ban, illetve — a szó eredeti értelmében — megregulázásában.

De mit is jelent a szerzetesség fogalma a keleti kereszténység
ben? Hogy nem egészen ugyanazt, mint Nyugaton, az már abból 
a tényből is kiviláglik, hogy ilyen, kappadókiai típusú remete-- 
kolóniák sohasem alakultak ki a nyugati kereszténység 
hatósugarában, vagy ha igen, akkor kimutathatóan keleti 
(ortodox) befolyásra. (Például nálunk, Magyarországon ilyen 
hatás nyomát őrzik a tihanyi .barátlakások".)

Kérjük be a kérdést ezúttal is történeti szemszögből. Útbaiga
zítónk most a hazai ortodoxia egyik neves szaktekintélye, az 
egyháztőrténésznek és műfordítónak egyaránt ismert Berki 
Feriz lesz.

„Keleten a keresztény szerzetesség eredete az öskeresztény 
időkbe vezet vissza.. Az első keresztény aszkézis... a városok
ban, a 'Világban' kezdődött, úgyszólván még az apostoli

időkben, amikor is egyes hívek önként vállalkoztak önmegtartóz
tató, bójtöló, imádságos és jótékonykodó életmódra..

Részben a többi keresztények irántuk való csodálata és 
tiszteletadása, amelyet az aszkéták nem tudtak összeegyeztetni 
a maguk kötelező alázatával, részben pedig — ami emberileg 
szintén érthető — a keresztényüldözések meg-megújuló hullámai 
egyre több aszkétát arra indítottak, hogy elhagyja lakóhelyét, és 
a pusztaságokba vonuljon. E  két utolsó szóból keletkezett az 
aszkéták két újabb elnevezése: az •ejjémosz-„-ból (pusztaság, 
sivatag) az ■eremita*, s ebből a magyar »remete", az *anachóreó* 
(elvonulok) igéből pedig az -anachoréta". Ugyanakkor jö tt 
használatba a •monachosz« kifejezés is, amely -egyedül élőt* 

jelent, és amely ma is általánosan elfogadott szó a keleti 
szerzetesek megjelölésére. Ebből a kifejezésből alakult ki azután 
a »monasztririon■ szó, amely a magyarban -monostor' formát 
kapott, és párhuzamosan használatos a latin •claustrum* (zárda) 
szóból képzett •kolostorral«. A teljesség kedvéért, megemlítjük a 
keleti szerzeteseket megjelölő •kalogerosz* (jóságos öreg) 
kifejezést is, amely szláv-román közvetítéssel ’kalugyer«-ként 
vált ismeretessé a magyarban...„

Ami az .elvonuló" életmód eredethelyét illeti, „...a pusztai 
remete-élet először és elsősorban Egyiptomban fejlődött ki, ahol 
a kereszténység igen hamar és széles körben teijedt el, és ahol 
bőven lehetett pusztaságot találni A III-IV. században mintegy 
ötezer remete lepte el a nitriai sivatagot.” (Összehasonlításul: a 
kappadókiai barlangkolostorok fénykorában, a X-XI1I. század
ban, az ott élő szerzetesek száma átlagosan mintegy húsz-har- 
mincezerrc tehetői)

Az egyiptomi mintájú szerzetesség szervezeti rendje — már 
amennyiben ilyesmiről egyáltalán beszélhetünk ezekben a korai 
időkben — merőben eltért a nyugati kolostorok későbbi, jóval 
szigorúbban szabályozott közösségi életvitelétől. Az első 
századok keleti remetéi még „egyenként, teljes elkülönültségben 
éltek, csak vasárnapokon és nagyobb ünnepeken gyűltek össze 
közös imádságra...

Döntő fordulatot jelentett a szerzetesi közösségek szervezeti 
fejlődésében a *kinovion* (koinobion, latin átírásban: coeno- 
bium) rendszere, amely ■közös életűt." jelent, és amely szintén 
Egyiptomban keletkezett."

A IV. század folyamán kezd szétsugározni a szerzetesi 
életeszmény credcthelyéról, a római uralom alatt álló Egyiptom
ból a szomszédos provinciákba — előbb Palesztinába, majd 
Szíriába és Mezopotámiába. Csak ezután, a IV. század második 
felében terjed át a mozgalom Kisázsiára, de még itt is először az 
északi Pontuszban ver gyökeret, és csak innen szivárog alá 
Kappadókiába. És itt a szerzetesség — bármily meglepően 
hangozzék is — kezdetben nem kapcsolódik össze szükségkép
pen a troglodita (barlanglakó) életformával. De lássuk sorjában 
az eseményeket.

„Meghatározó szerepe volt a szerzetesség intézményesítésében 
és további fejlődésében Nagy Szent Vazulnak (Vasziliosz, 
Bazileiosz, megh 379.), aki fiatalon behatóan tanulmányozta 
Egyiptom, Palesztina. Szíria és Mezopotámia szerzetesi életét, 
majd visszatérve szülőföldjére, Kisázsiába, meghonosította 
Pontuszban a szerzetességet, s végül a kappadókiai Keszária 
püspöke lett. Nagy Szent Vazul megalkotta a keleti szerzetesség 
végleges szabályzatát a két részből álló »Aszkitikájában«, 
valamint a szervezesi élettel és különböző egyéb morális 
kérdésekkel foglalkozó leveleiben... A szabályzat már fogadal
mat követel meg a szerzetrendbe lépőktől, s ez a fogadalom  
külön szertartás keretében megy végbe. Ezzel a szerzetesség 
elkülönült a világiaktól, és külön státussá alakult a papság és 
a vüágiak között...

Nagy Szent Vazul nemcsak szilárd kii\ovioni szervezetet adott 
a szerzetesi életnek, hanem az egyház úgyszólván egész 
karitatív munkáját is a szerzetesekre bízta Egyházmegyéjében 
elképzelhetetlen volt, hogy valamely kolostornak ne legyen 
vendégháza kórháza, iskolája, árvaháza öregotthona vagy 
menhelye a szegények számára Ehhez azonban a szerzeteseket 
és kolostoraikat a pusztaságokból a városokba kellett áttelepíte
n i Nagy Szent Vazul szerzeteseijóval később, a VII. században, 
az arab támadások következtében kényszerültek újra lakatlan 
helyeken keresni menedéket, létrehozva így kappadókiai 
badangkólostoraikat."

A mondottakból legalább is két fontos tanulság mindjárt 
levonható szűkebb témánkra, a barlangkolostorokra, azok 
építészeti-festészeti programjára, illetve a bennük tevékenyke
dett szerzetesek egykori életvitelére vonatkozóan.
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Először Is egy látszólagos ellentmondást oszlathatunk el, 
amely eddig nem kevés gondot okozott a téma kutatóinak. 
Nevezetesen azt, hogy a kappadókiai barlangszentélyek .belső- 
építészeti" kialakítása nem „anyagszerű". Más szóval; a temp- 
lombelsók tagolása és építészeti tartórendszerük (oszlopok, ivek 
stb.) részletkiképzése nem vezethető le a .tufában gondolkodás" 
elméletileg könnyen általánosítható, de alapjában véve nagyonis 
gyakorlati természetű szabályrendszeréből. Magyarán: ba a 
kedves Olvasó történetesen abba a helyzetbe kerülne, hogy 
valamely hasonlóan puha kőzetbe szentély-típusú belsőséget 
kellene vájnia és azt célszerű módon feldíszítenie, akkor aligha 
választaná azokat a részletmegoldásokat, amelyeket kappadó
kiai .kollegái" el tökélten és rendszeresen előnyben részesi tettek. 
Sokkal inkább olyan, önként adódó formaképletekhez kellene 
eljutnia, mint amilyeneket Altamira, Lascaux vagy Tassili őskori 
sziklaszentélyei örökítettek ránk, vagy amilyenekkel más 
vidékek egyszerűbb sziklakolostoraiban — mondjuk, a gruziai 
Vardziában vagy akár nálunk a tihanyi remetelakok esetében — 
találkozhatunk.

A  rejtvény egyik kulcsa éppen abban a — most már számunk
ra is Ismerős — tényben lelhető fel, hogy a kappadókiai puszta
ságba kiszorult remeték nem spontán módon, .alla príma" 
fogalmazták tufába szent tereiket. Ellenkezőleg: városi környe
zetben kialakított, ott már készre fogalmazott térformációkat 
vittek ki — a szó szoros értelmében exportáltaki — a .zöldbe", 
keveset zavartatván magukat attól a körülménytől, hogy az 
átplántált műformák egyike-másika az űj közegbe áthelyezve 
esetleg feladat nélkül marad. (Például: a kupolák felfelé már 
nem nyithatják meg valóságosan is a teret; az oszlopok szinte 
sohasem jutnak valódi teherhordó szerephez, ha kf töredeznek, 
a templom nem dől össze stb.)

Másik tanulságunk elvibb jellegű és a szerzetesi életvitel 
sajátos lehetőségeire vonatkozik. Amikor Nagy Szent Vazul 
megrendszabályozta és jótékonysági program szolgálatába 
állította az alakulófélben lévő kappadókiai szerzetességet, akkor
— nyilvánvalóan tudtán és szándékán kívül — voltaképpen 
nyugati modellt valósított meg — évszázadokkal Nyugat előtt. 
Miután mi már tisztán látjuk, mi lett ebből a modellből később 
Nyugaton, valamint azt is, miként .vadult vissza’ laza szervezeti 
kötöttségű pusztai remete-nyájjá Vazul híveinek utód-nemzedé- 
ke, világossá válhat számunkra az is, milyen szélső lehetőségek 
között választhatott — pontosabban fogalmazva: kényszerült 
szinte nap mint nap újabb és újabb választásra — a szerzetesi 
mozgalom, indulásától fogva egészen napjainkig, amikor meg 
kellett fogalmaznia a maga vezérelveit, illetve ki kellett alakíta
nia működési kereteit.

Az egymással szemben álló lehetőségeket az alábbi fogalompá
rokkal jellmezhetjük legtalálóbban: karitatív (jótékonysági) 
meditatív (elmélyülést szorgalmazó) életvitel-típus; azután: 
tevékeny életmód (latin kifejezéssel: vita actíva) — szemlélődő 
életmód (vita contemplativa); vagy végletekben fogalmazva; 
prakticizmus — miszticizmus. A fogalompárok első tagjai 
általában a nyugati szerzetességben váltak mértékadóvá, az 
utótagok a keletiben. Ha tovább tágítjuk a képet, az is kivilág
lik, hogy az első esetben inkább a közösségi típusú szakrális 
tevékenység, míg a második esetben a magón-üdvkeresés lett 
a kitüntetett magatartás-ajánlat. Sót, az is levezethető ebből a 
képletből, melyek lesznek várhatólag a tipikus kisiklási lehető
ségek — szakszerűen fogalmazva: a jellegzetes eretnekség-típu- 
sok — Nyugaton, illetve Keleten.

A  prakticista szemléletű nyugati szerzetességen beiül bármi
kor előadódhatott olyan félreértése az alapvető életviteli 
sémának, mintha kellő számú jócselekedet automatikusan 
vezetne el az üdvösséghez. Jellemző módon éppen ebből a 
.félreértésből" fakadt idővel a társadalmi gyakorlatra korláto
zott, abban kimerülő fejlesz tő-jobbító cselekvésrendszer 
abszolutizálása. Minthogy pedig ezzel egyszersmind aj ócseleke
deteket vezérlő túlviiág-képzet is zárójelbe tehetővé vált, a 
.kisiklás" következetes véghezvivőjének előbb-utóbb óhatatlanul 
egyíaj ta szekularizált üdvö sség-modellhez kellett eljutnia—azaz 
végső soron a modem (akár éppenséggel marxista) értelmezésű 
kommunitás-eszményhez. Nem tekinthető hát véletlennek, hogy 
a  nyugati eretnek mozgalmakban — a bogumilizmustól a 
reformációig — mindvégig a társadalomjavitó tendencia dombo
rodott ki legerőteljesebben, míg a .magánúton' elérhető 
üdvözülés részletkérdései jobbára háttérbe szorultak.

Ezzel szemben Keleten az .aszociális”, közelebbről az .elra
gadtatott" típusú eretnekség lett jellemző. A közügyektől való

eltökélt visszavonulás előrehaladott fokozatában ugyanis 
könnyen teremtődhet olyan magatartás-séma, amelyben az 
embernek rnár nem csupán a társadalmi, de a biológiai összete
vője (a .bűnös" test) is megkérdőjeleződik; ugyanakkor, mintegy 
cserében, a.megistenülésnek", az istenség bizonyos megjelenési 
formáival történő misztikus egyesülésnek — a hivatalos dogma 
szerint csupán a halálon túl esedékes — mozzanata átveiitödik 
az evilági létbe. Ez az eretnekség-típus a XIV. századra a 
„heszüehaszmosz" mozgalmában, illetve a vele kapcsolatban 
ekkortájt fellángolt vitákban nyerte el a maga legpregnánsabb 
megfogalmazódását.

A szerzetesi életvitelnek ez utóbbi .kifordulási' lehetőségét, s 
a vele szorosan összefüggő egyéb, most már a világképalkotás 
gyakorlatibb — például festészeti vagy építészeti — mozzanatai
ra is kiható veszélyeket szépen írja ie fentebb már idézett 
tanulmányában Berki Feriz.

„A szerzetesi eszmény — aköcsok Nyugaton — Keleten is: a 
szüzesség, a szegénység és az alázattal párosult engedelmes
ség. Ennek a hármas követelménynek igyekszik az orthodox 
szerzetes is maximálisan megfelelni. Ám a testtel, az anyaggal 
való szakadatlan viaskodás, bármelyik követelményről legyen 
is szó, könnyen a test, az anyag gyűlöletét vonja maga után. 
Nem véletlen tehát, hogy a szerzetesség már a legrégibb időkben 
is súrolta néha a dualista manicheizmus határát, amely 
eretnekség tudvalévőén az anyagi világot a gonosz démiurgosz 
teremtményének tartotta

Mindezt figyelembe véve érdemes tudatosítanunk magunk
ban: a keleti kolostori művészet csodálatosat alkotott az 
építészet és a festészet terén, de — szemben a nyugatival — 
gyakorlatilag teljesen szüneteltette a .testes' szobrászat 
műfaját. (Ez a sarkalatos jelentőségű megállapítás természete
sen nem csupán a kappadókiai művelődési körre vonatkoziki) 
Ami pedig a barlangszentélyek falára vetülő látomásokat illeti, 
a freskók méltóságteljes vagy játékos, olykor éppenséggel 
groteszk alakzatai — jó, ha már most bozzászokun a gondolat
hoz! — nem a hétköznapok, nem az evilági .tengódés” lenyoma
tai. A falakon lebegő testetlen figurák rendre egy .túlról átható" 
létfokozat, a megistenült emberi minőség szószólói. Ilyenként — 
s nem a mindennapokból ismerős analóg formációk: emberek, 
állatok, növények, tárgyak szenvtelen látleleteihez mérve —kell 
hát megítélnünk őket, amikor majd részletes esztétikai méltatá
sukba bocsátkozunk.

Ha a szerzetesi életet naplószerű pontossággal kívánnök 
lejegyezni, igencsak szegényes képet nyernénk.

Ha élni akartak — már akár hétköznapi emberként, akár 
.megistenültcn" — mindenesetre művelniük kellett a sovány 
tufa-talajt. Ez pedig nem volt könnyű munka. A kolostor-bokrok 
eleve folyók völgyeibe települtek — az öntözéshez megvolt hát a 
víz, A csatornázás és a teraszos művelés nyomai helyenként 
máig fölfedezhetők a tájban, sőt egyik-másik ilyen helyszínt 
továbbra is műveli az immár teljes mértékben világi státuszú — 
és minden valószínűség szerint iszlám vailású török — földmű
ves-örökös. A földek trágyázásához a galambok szolgálatiak 
ingyen nyersanyagot. Sziklába vájt mesterséges szállásaik, 
amelyekben egy-egy gazdasági év folyamán kellő mennyiségű 
.guanó" gyűlt össze, ugyancsak fennmaradtak, sőt jórészt ma 
is eredeti rendeltetésüknek megfelelően működnek. Az etnikum- 
-váltásra legfeljebb a galamb-házak homlokfalain díszelgő 
szőnyeg-mintázatok jellegzetes török elemei utalnak. Ha 
azonban igazán hiteles képet akarunk kapni az egykor itt 
hullámzott életről, akkor nekünk is csak a révület lehet biztos 
kalauzunk. A  látomás felviliantója legyen ezúttal ismét Szefe- 
risz.

„Lehunyod félig a szemedet, s úgy érzed, mintha életre kelne 
a szerzetesek végeláthatatlan nekropolisza. Látod a csuhás 
badanglakók sokaságát, amint komoran vagy istenes elragadta
tással jámak-kelnek a sziklák folyosóin át, szenvedéseikkel 
szükségleteikkel, lelkesültségükkel. ismert kézmozdulataikkal 
És folytonosan azzal a félelemmel, hátha az órszemekjelt adnák 
a közeledő idegen lovasrablókróL hátha már itt az ideje, hogy a 
kapuk mögé gurítsák a hatalmas malomköveket, és így eltoría- 
szalják magukat kolostoraikban: ’lm holjó a lángoló nap! Segíts 
meg minket, Urunk, míg elmúlik tőlünk ez a csapás!...' aztán jön  
a következő, és megint a következő. Az emberiség nem éri 
végüket.. Látod azután a  névtelen templomvéső •majsztorokat* 
és az ikorfestőket, amint verejtékezve dolgoznak. Körülöttük a 
sok szerszám, az íghold is olyan, mint egy sziklaszilánk, melyet 
a véső az égre vetett’
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