
   

   

Hónapokig hiányzott az a hang e hasá-
bokról, amelyet korábban megszok-
hattak az Artmagazin olvasói: Sághy 
Marianne-t egy ideje súlyos betegség 
gátolta abban, hogy újabb ragyogó 
kiállításokat látogasson és azokról szi-
porkázó beszámolókat írjon. Utolsó ide 
szánt írásának megjelenését pedig  
már nem élhette meg. 
2012 óta jelentek meg itt írásai, egyre 
sűrűbb ütemben, az utóbbi időben 34 
is évente. A témakör elképesztően szé-
les: a római császárságtól III. Na  póleon 
Második Császárságáig, az 1200 éves 
Nagy Károlytól a 700 éves IV. Károly cseh 
királyig, az arany Bizánctól a ke  leti sivata-
gokig, a sárkányfogveteménytől egy osz-
mán külügyminiszter karikatúráiig. Min-
dennek fókuszpontjában a középkor és 
annak szentjei: Szent Márton, Szent Móric 
és a sivatagi atyák álltak. Ahogy tavaly 
ka   rácsonykor itt megjelent írásában Bin-
geni Szent Hildegárdról írta, de akár saját 
magáról is mondhatta volna: „hihetet-
len alkotóerő lakozott benne”. (2017/9)
Volt honnan merítenie. Az ELTE törté-

nelem és francia szakán végzett, ahol 
érdeklődését a késő középkori francia 
kultúra keltette fel. Egyike volt azon fia-
tal magyaroknak, akik részt vehettek a 
poitiersi Centre d’Études Supérieures 
de Civilisation Médiévale nyári egyete-
mén, ahová nemrég vendégtanárnak 
hívták vissza. Tagja volt annak a legen-
dás oxfordi évfolyamnak, amely elsőként 
élvezhette a Soros Alapítvány támogatá-
sát 1986–87ben. Doktori tanulmányait 
a princetoni egyetemen végezte a késő 
antikvitás és a kora középkor professzora, 
Peter Brown irányítása alatt. Tanított az 
ELTEn és a Középeurópai Egyetemen, 
emellett 1999–2003 között a Párizsi 
Magyar Intézet tudományos titkáraként 
működött. Utolsó kutatói ösztöndíját Isz-
tambulban arra használta, hogy a Szent 
László lányából bizánci császárnévá 
és szentté lett Piroska/Eiréné szemé-
lye köré szervezzen rangos nemzetközi 
konferenciát.Ezen azonban ő maga már  
nem tudott részt venni. 
Akármerre járt a világban, csodálatos 
érzékkel talált rá a legizgalmasabb 

témákra. De mind   ezt nem tartotta meg 
magának, hanem té  koz ló bőkezűség-
gel osztotta meg: így küldött a holland 
’sHertogenboschtól Nürnbergen át Isz-
tambulig, Szombathelytől Toursig min-
denhonnan, de leggyakrabban mégis 
a szívének oly kedves Párizsból vibráló 
jelentéseket a legelképesztőbb kiál-
lításokról. Tudós volt, és beszámolóit 
művészettörténészeket megszégye-
nítő tájékozottsággal és nyitottsággal, 
ugyanakkor határozott egyéni véle-
ménnyel és értékítélettel fogalmazta. 
De aki olvasta cikkeit, abban a legma-
radandóbb élményt azok stílusa kelt-
hette: számára a tudomány minden volt, 
csak nem száraz. Kiállítási beszámo  - 
lói intellektuális kalandozások, amelye-
ket évekkel a tárlatok bezárása után is  
érdemes újraolvasnunk. 
Sághy Marianne nem ír többet az Art
magazin  ba. 2018. szeptember 21. óta 
kedves szentjei számára fogalmazza  
a túlvilági események híradásait.
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