
RUZSA GYÖRGY:  
HOGYAN NÉZZÜK AZ IKONOKAT? 

Ruzsa György művészettörténész, professor eme-
ritus újabb értékes könyvet jelentetett meg a kivá-
ló művészettörténeti könyveiről méltán híres 
Corvina Kiadónál. A könyvhöz Szilágyi Ákos köl-
tő és esztéta írt előszót, pontosabban, ahogy ő ne-
vezi, előhangot. Ebben az esszében előhangolásá-
ra, ráhan golására vállalkozott „Ruzsa György a 
művészet történeti ikonkutatás legnagyobb hazai 
és nemzetközileg is elismert tudós művelőjének e 
legújabb (…) kézikönyvét fellapozó olvasónak”. 
Ezek után valóban nagy érdeklődéssel vesszük kéz-
be a könyvet, különösen akkor, ha azt is tudjuk, hogy 
Ruzsa professzor számos híressé vált könyvet 
publikált már e témában, mint például az ugyan-
 csak a Corvina Kiadónál megjelent Novgorod, Pszkov 
és az orosz Észak című nagyméretű munkáját, mely 
egyébként Németországban is kiadásra került a 
Werner Dausien Kiadónál. Az ikonkutatáshoz to-
vábbá nélkülözhetetlen Képes ikonlexikona vagy Gö-
rög és orosz ikonok című kis könyve. 

Új könyvében nagy hangsúlyt kap az ikonok be-
mutatásánál a technikai-esztétikai szempontokat 
összekapcsoló, és azokat uraló teológiai vezérfo-
nal. A kötet a technikai ismeretekkel kezdődik, az 
ikon anyaghasználatának és készítés-technikájá-
nak bemutatásával, amelyet szintén meghatároz 
a teológiai szándék. Így behatóan foglalkozik a le-
ukosszal, mely alapozás kréta- vagy gipsztartal-
ma miatt fehér. Az ikonfestők ebben is szimboli-
kus jelentés találtak, szilárdsága ugyanis az 
állandóságra, az örökkévalóságra, míg fehér szí-
ne a tisztaságra emlékeztet. Az úgynevezett alá-
vásznazás is fontos technikai kérdés. A fatáblára 
ragasztott, enyvvel átitatott vászon, melyet pá-
volokának neveztek, arra szolgált, hogy a leukosz 
jobban tapadjon. Ám e vászonban is teológiai vo-
natkozásokat kerestek, összefüggésbe hozták az 
Akheiropoiétosszal, vagy is Abgár király kendő-
jével, melyen csodála tos módon megjelent Krisz-
tus arca. Az ikonfestészetnél a megfestés egyik leg-
lényegesebb teológiai vonat kozása, hogy az 
ikonfestők az arcok megfestésénél mindig a sö-
tétebb színeket vitték fel először, majd erre fe-
dőfestékkel egyre világosabbakat helyeztek fel. 
Ezzel az ikonfestő a sötétből a világosság felé in-
dul, a fény és a megvilágosodás felé halad. 

Ruzsa professzor részletesen ír a korai itáliai 
ikonokról is. Ez számomra mint a középkori itá-
liai festészet kutatója számára különösen érdekes. 
Olvashatunk — többek között — egy 600 körül 
készült Krisztus-ikonról, mely a pápa házi kápol -
nájában, a Sancta Sanctorumban található, továbbá 

egy nagyjából ezzel egykorú Szűz Mária a Gyer-
mek Jézussal-ikonról, mely a menedékjog sza-
vatolója lett. 

Hosszú fejezet mutatja be Andrej Rubljov híres 
ószövetségi Szentháromság-ikonjának ikonográ-
fiai, esztétikai és bonyolult teológiai kérdéseit. Itt 
a szerző a legújabb kutatásokat értékelve elemzi 
a világ leghíresebb ikonját, de a restaurálási kér-
désekre is kitér. 

A könyvnek különösen értékes és érdekes ré-
szét képezik az ötvenöt jó minőségű, nagymére-
tű ikonreprodukcióhoz írt kommentárok. Ezek kö-
zül is kiemelkedik a Szent István udvarából a kijevi 
Barlan- kolostorban szentté vált Szent Magyar 
Efrémet ábrázoló ikon. E 11. században élt, alig is-
mert szent valószínűleg Szent Magyar Mózessel 
ment Magyarországról a kijevi fejedelmi udvar-
ba. Egyébként érdemes hangsúlyozni, hogy Ru-
zsa György elsőként írt tanulmányt Szent Magyar 
Mózes ikonográfiájáról, és ez a tanulmány ponto -
san a Vigiliában jelent meg közel fél évszázada, 
még 1974-ben. 

Sajnálom, hogy a könyvben a fára festett orosz, 
szerb, román, ukrán, görög ikonok mellett mind-
össze két fémikonról — pontosabban rézötvözet-
ből öntött ikonról — esik szó. Pedig a fémikonok -
nak a szerző kitűnő kutatója. A Gellért-hegyi pálos 
Szikla-kolostorban rendezte meg a világ legna-
gyobb állandó fémikon kiállítását, melyhez nagy-
szabású, magyar és német nyelvű kiadvány is 
kapcsolódik. 

A szöveget gazdag jegyzetanyag kíséri, mely-
ben az olvasó betekintést nyer a napjainkban meg-
élénkülő ikon-tiszteletet kísérő orosz művészet-
történeti-teológiai kutatás szemléletébe, amely 
folytatja az 1937-ben a sztálini egyházüldözéskor 
kivégzett kiváló tudós ortodox pap, Pável Flo-
renszkij teológiai gondolkodásmódját. Sokolda-
lú műveltsége révén Florenszkijt az orosz Leonar -
dónak is nevezik, s gyakran kortársával, a francia 
Teilhard de Chardinnel hasonlítják össze. Ruzsa 
György rámutat a kettőjük közötti alapvető kü-
lönbségre: míg a nagy katolikus filozófus a koz-
mikus, vallásos világképet a kor legmodernebb 
természettudományos nézeteivel igyekszik össz-
hangba hozni, addig Florenszkij — aki nem kisebb 
természettudományos felkészültséggel rendel-
kezett — vallásbölcseleti nézeteiben nem kívánta 
a hitet az egzakt tudományokkal összekapcsol ni. 
Az Igazság oszlopa és erőssége című művében az or-
todox kereszténységre alapozva fejtette ki misz-
tikus gondolatait. (Corvina, Budapest, 2020) 
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FRANCIS S. COLLINS:  
ISTEN ÁBÉCÉJE 
Egy tudós érvei a hit mellett 

Feloldható-e a látszólagos „kognitív disszonancia” 
a keresztény hit és a 21. század sikerre vitt Humán 
Genom Projektje által méltó módon képviselt ter-
mészettudomány között? Ezt a régi-új kérdést jár-
ja körül Francis S. Collins magyarul csak évtize-
des késéssel, nemrégiben megjelent, a tudományos 
ismeretterjesztés és a vallási tanúságtétel műfajait 
eredeti módon ötvöző bestsellerében. A mintegy 
háromszáz oldalas kötetet jegyző, evangelikális 
(evangelical) keresztény szerző a könyv írása ide-
jén a világ egyik legrangosabb, washingtoni szék-
helyű orvosbiológiai kutatóintézetének (NIH) 
igazgatója, akit 2020-ban a Templeton Alapítvány 
„vallási Nobel-díjával” is elismertek. 

Az amerikai biokémikus szerző az „evolúciós 
teremtés” szemléletmódjának híve, amely meg-
közelítést korábban a „biologosz” hívószóval jelölte. 
Collins a standard természettudományos model-
lek szerint bemutatott kozmogenezist, biogenezist 
és antropogenezist állítja könyve középpontjába, 
s ezeket a tudományos ismeretterjesztő fejezeteket 
mértéktartóan átszövi személyes hívő tanúságté-
telének töprengő megjegyzéseivel. E központi tár-
gyalást megelőzi a szerző istenkérdéshez fűződő 
viszonyát bemutató bevezetés, illetve követi egy 
olyan tipológiai elemzés, amelyben Collins a val-
lás- és természettudomány kapcsolatát leíró kü-
lönböző sémák kritikai reflexióján keresztül meg 
tudja mutatni olvasójának, hogy pontosan mit ért 
„evolúciós teremtésen”. Az így felépített gondo-
latmenet több, mint klasszikus apologetika, de azért 
kevesebb, mint a felvetett kérdések mélyreható te-
ológiai reflexiója. Ez utóbbi hiányosság nem meg-
lepő, hiszen a szerző bevallottan természettudós-
 ként írta művét. 

Teológia és természettudomány interdiszcipli-
náris párbeszédének tágabb irodalmán belül Col-
lins abban is csatlakozik a fősodorhoz, hogy a „Ter-
mészet könyve”-hagyomány laza keretrendszerén 
belül helyezi el a maga személyesebb reflexióit. Utal 
erre már a könyv angol címe is (The Language of 
God), de az is, ahogyan a szerző a Humán Genom 
Projektben feltárt, embernek szóló isteni „használati 
utasítás megfejtéséről” beszél (127.). Jogos ez a hang-
 súly egy olyan szerzőtől, aki korunk egyik — min-
den bizonnyal évszázadok léptékében is — leg-
jelen tősebb tudományos felfedezését sajátjaként 
jegyzi. Az emberi DNS szekvenálása, a mintegy há-
rommilliárd bázisba foglalt genetikai információ 
kinyerése egyrészt kétségkívül új síkra helyezi az 
evolúció tényszerűségéről folytatott vitát, másrészt 
új horizontot nyit az itt vizsgált interdiszcipliná-
ris párbeszéd számára. Collins azonban nem kor-
látozza a biológia területére az univerzumban meg-

nyilvánuló Ige–Logoszra vonatkozó reflexióit, 
hanem kitágítja azt például az „antropikus elv” 
kozmikus dimenziójának irányába (91–97.), avagy 
„a matematika érthetetlen (természettudományos) 
hatékonysága” felé (82.). De — meglátása szerint 
— egyszerűen „a nyíló virágokban vagy a maga-
san szálló sas látványában megmutatkozó fenséges 
szépség” is mindig visszavezethet minket a teremtés 
Szerzőjének elragadtatott szemléléséhez (126.). 

Collins töprengéseit mégis a világunkban je-
lenlévő „morális törvényre” vonatkozó, az egész 
szöveget átjáró utalások kapcsolják legszorosab-
ban a „Természet könyve”-hagyományhoz, amely 
az ilyen értelmű természetes erkölcsi törvény (lex 
naturalis) tágabb összefüggését adja. A morális tör-
vényt a szerző „velünk született” általános emberi 
adottságnak tekinti, amely a Teremtő akaratának 
erőterével hoz minket bensőséges kapcsolatba 
(263.). Collins szerint e morális törvény igazíthat 
el minket közös platformként az olyan új keletű 
bioetikai kérdésekben, mint amilyenek például a 
genetikai orvoslás, a reprodukciós klónozás, vagy 
a mesterséges megtermékenyítés etikai megíté-
lésében jelentkeznek. E kérdések összetettségére 
mutat rá, hogy az amerikai protestáns szerző pél-
dául kifejezi kétségeit az emberi élet kezdeteire vo-
natkozó, kontúrosan katolikus álláspont fenntart-
hatóságával kapcsolatban (270–271.). Ezzel együtt 
feltétlenül aláhúzandó a könyv korrektsége a ka-
tolikus hagyomány bemutatására vonatkozóan. 

Collins szerint biológiai szempontból sem a fi-
logenezisben, sem az ontogenezisben nem tudunk 
meghúzni olyan abszolút éles határvonalat, amely 
kijelölné, hogy Isten mikor és „hogyan adta át a 
spirituális természetet — a lelket — és a morális 
törvényt az emberiségnek” (228.). Ahogy pedig tár-
sadalmi képzeteink átalakulása az antropogene-
zis terén doktrinális problémákat generált, úgy ko-
runkban újfajta szentírásértelmezési nehézségek 
is jelentkeztek a bibliai teremtéstörténetekkel 
összefüggésben (169–173.). Vajon „őscsodaként” 
kell-e elgondolnunk dinamikus univerzumunk fi-
zikai kozmológia által leírt időbeli kezdetét (86–
87.)? Az amerikai szerző hasonló körültekintéssel, 
bár kissé megengedőbben válaszol erre a kérdésre, 
mint teszi azt a biogenezis, vagyis az élettelentől 
az élőig vezető átmenet esetében (112–113.). Mi-
köz ben Collins gondolatmenete sok kulcsponton 
hivatkozik C. S. Lewis (és más nagy formátumú 
vallási gondolkodók) meglátásaira, a recenzeált 
könyvnek mégis alapvető hiányossága a „filo-
zófiai reflexió” felszínessége. Az igényes olvasó 
végső soron nem kap kiérlelt gondolkodási min-
tát, „megoldóképletet” a felvetett nagy hordere-
jű prob lémák továbbgondolásához, ahogy ez 
például a biogenezis esetében az úgynevezett 
„emergentista” megközelítések révén könnyedén 
rendelkezésre állna. Ennek nyomán alakulhat ki 
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az a benyomásunk, hogy a „kognitív disszonan-
cia” feloldására tett Collins-i kísérlet valójában csak 
tüneti kezelésként értékelhető a tárgyalt kulturá-
lis dráma mélyebb dinamikájához képest. Mi-
közben az amerikai természettudós szerző virtuóz 
módon átvezeti a klasszikus „könyv”-metaforát 
a számunkra ma már otthonosabb „információ”-
metaforába, nem sok támpontot ad ahhoz, hogy 
miképpen gondolkodjunk a kettő közötti, nagy je-
lentőségű kulturális átmenetről. 

Összegzésként elmondható, hogy tárgyalás-
módjának minden imént jelzett hiányossága 
mellett Collins mégis újszerűen és inspirálóan me-
diál a „hívők” és a „tudósok” között, könyvének 
utolsó fejezetében teátrálisan külön-külön meg is 
szólítva ezt a két társadalmi csoportot (249–253.). 
Mivel sokunkban belül is zajlik a párbeszéd hitünk 
időtlenebb világa és korszerű természettudományos 
látásmódunk ismeretanyaga között, ezért az ere-
detileg amerikai olvasóközönségnek szánt szöve-
get magyarul is haszonnal forgathatjuk. (Ford. Mol-
nár Csaba; Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018) 

BAGYINSZKI ÁGOSTON 

PILINSZKY JÁNOS: 
BESZÉLGETÉSEK SHERYL 
SUTTONNAL 
Egy párbeszéd regénye 

1971 tavaszán Pilinszky János Párizsban járt, ahol 
egy olyan színházi előadást látott, amely élete vé-
géig inspirációul szolgált számára. Új színház szü-
letett — ezt a címet adta az Új Emberben megjelent 
beszámolójának, amelyben azt írta, élete addigi leg-
nagyobb színházi élménye volt Robert Wilson A sü-
ket pillantása című darabja. Izgatottsága már az első 
feljegyzéseiből jól kitapintható, de a meghatározó 
élmény leginkább a Beszélgetések Sheryl Suttonnal 
című kötetében manifesztálódott, amelyben el-
képzelt párbeszédet folytat az előadás rá legna-
gyobb hatást gyakorolt színésznőjével. Pilinszky 
kultikus könyve tavaly a Magvetőnél jelent meg 
újra, az eredetihez hű kiadásban, önálló kötetként, 
az általa választott fotókkal. A szöveget izgalmas 
függelék egészíti ki, amelyben kéziratos szöveg-
változatok, cikkek, interjúk, levelek, feljegyzések 
mutatják meg, hogyan született a regény, és milyen 
elemi lelkesedés vezérelte a megírását. 

Robert Wilson emblematikus előadását, A süket 
pillantását Pilinszky kétszer is láthatta a 70-es évek 
elején, mindkét alkalommal Wiener Pál társasá-
gában, később pedig arra is lehetősége volt, hogy 
személyesen is megismerkedjen Sheryl Suttonnal, 
aki a darabban az egyik főszerepet játszotta, és aki 
színészi jelenlétével lenyűgözte őt. A Beszélgetések 
Sheryl Suttonnal utószavában Bende József, a kötet 
szerkesztője így ír találkozásukról: „Közös nyelv hi-

ányában (Pilinszky nem beszélt angolul, Sheryl Sut-
ton viszont csak alapfokon franciául) igazán el-
mélyült beszélgetéseket nem tudtak egymással foly-
tatni, de 1975 májusában és júniusában, amikor 
ismét mindketten Párizsban tartózkodtak, való-
színűleg újabb találkozásaik nyomán született 
meg Pilinszkyben egy Sheryl Suttonhoz kapcsolódó 
mű terve, amelyről Párizsból történő hazatérése 
előtt, 1975 júniusában már neki is beszélt.” A kö-
zös nyelven folytatott valódi párbeszéd hiánya nem 
lett tehát akadálya annak, hogy Pilinszky fejében 
gondolatok, tervek, ötletek sokasága kezdjen for-
málódni a találkozás hatására. „Hatalmas anyag 
nyílt meg előttem — csak a kegyelem hiányzik 
még” — írta egyik levelében 1975-ben. 

„Miért félek a Sheryl Sutton-könyvtől? Ha 
tudnám a választ!” — ezt Pilinszky szintén 1975-
ös feljegyzései között olvashatjuk. Ebből derül ki, 
hogy a Beszélgetések Sheryl Suttonnal írásakor a lel-
kesedés mellett komoly kétségek is gyötörték, a mű 
nem adta könnyen magát. Regényében egészen új-
szerű formákkal kezdett kísérletezni, a platóni di-
alógusokhoz hasonló filozofikus párbeszédekre 
építette fel mondanivalóját, közben pedig egy új 
színházesztétika alapjait is lefektette. A kötetet 1977-
es megjelenése óta sokan recenzálták, elemezték 
már, és azóta többször is megjelent (bár nem ön-
álló kötetként). A mostani kiadás függelékében ta-
lálható szövegrészletek azonban új megvilágítás-
ba helyezik a művet, így érthetőbbé, világosabbá 
válik a kontextus, amelyben született, valamint a 
kötet formálódásába is betekinthetünk. 

Elolvashatjuk például Pilinszky első benyo-
másait, lelkes beszámolóit az élményről, és végig-
követhetjük, ahogy elkezdi felfejteni, miben áll a wil-
soni színház jelentősége és hatása, és hogyan 
haladta meg a modern színház problémáit. Lát-
hatjuk azt is, ahogy a költő esztétikája formálódik, 
ahogy A süket pillantásáról való gondolkodás át-
csúszik a remekművekről, a szépségről, a modern 
emberről való filozofálásba. Ezekben a cikkekben 
születhetett meg a regény központi gondolatai mag-
va és kulcsfogalmai, a jelenlét elvesztésétől a mo-
dern színház válságán át az unalmon túliság fo-
galmáig. Szintén láthatjuk azt is, hogyan alakult az 
átélt élmény Pilinszkyben, hogyan öltött formát ver-
sekben, és hogyan kezdett körvonalazódni a „pár-
beszéd regénye”. Érdekes például, hogy a szöveg 
a fennmaradt kéziratok alapján először többsze-
replős dialógusnak indult, és csak később alakult 
ki a végleges formája. De a legizgalmasabbak ma-
gának Sheryl Suttonnak a levelei, hiszen vele folyik 
a műben a fiktív beszélgetés, ő pedig többször is 
hangsúlyozta annak idején, hogy örül Pilinszky ter-
vének. „Kedves János, nagy örömmel olvastam, 
hogy dolgozol a »könyvünkön«. Kétségtelen, hogy 
a valóságot csak a fikción keresztül lehet megkö-
zelíteni. Bízom benne, hogy elképzelt párbeszédeink 
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ugyanolyanok, mint az életben, és jól tudom azt is, 
hogy a könyved nem interjú, hanem »egy párbe-
széd regénye«. Remélem, hogy munkád jól halad” 
— írta 1976-ban. 

A kötetből összességében kiolvasható, hogy Pi-
linszkyt teljesen új irányokba vitte el Robert Wilson 
előadása, és rengeteg terve volt még, amelyek az 
élmény hatására születtek meg benne, és amelye-
ket korai halála miatt nem tudott megvalósítani. 
A Sheryl Suttonnal folytatott elképzelt beszélgetésén 
alapuló regény viszont szerencsére elkészült, és most 
újra elolvasva a művet, ráébredhetünk, mennyire 
aktuálisak és élők még ma is Pilinszky gondolatai 
például az unalom kockázatáról, a jelenlétünk el-
vesztéséről vagy arról, hogyan lett a modern vi-
lágban a valódiból mintha. (Magvető, Budapest, 2020) 

FORGÁCH KINGA 

VILLÁNYI LÁSZLÓ:  
MINDENEK ELŐTT 

Villányi László kötete: kert, teleültetve égőszere-
lemmel (Silene calchedonica) és lándzsalevelű ár-
nyékliliommal (Hosta lancifolia). Egészen pontosan 
angolkert, amely a szentimentális-romantikus 
szépségeszmény jegyében rafináltan kiépítve kel-
ti az érintetlen és szabálytalan természetesség be-
nyomását. S amelynek mesterséges romjai közt — 
akár kedvtelve, akár némi idegenkedéssel bók-
lászunk benne — arra is fel kell készülnünk, hogy 
az ösvény kanyarulatán túl önmagunkkal találjuk 
szemben magunkat. 

A kötet sorra hozza is a kert-toposz jelentésle-
hetőségeit: egyszerre munkálkodásra való felszó-
lítás és az elveszített Paradicsom. Saját ideje van, 
amely maga az időből való kilépés: a gyönyör időt-
lenségébe, a természet ciklikusságába, a transz-
cendens örökkévalóságába. A kontemplatív létél-
mény, a korábban kötetcímmé emelt ámulás tere — 
„nap nap után megigézve áll, csak időközben fe-
hér haja / lett a barna fiúnak”. A kert az ember he-
lye a világban — szomorúfüze mégsem üres alle-
gória: levelei felhorzsolják az arra járó arcát. S ez 
a valódiság, a szó-ság és igaz-ság közti állandó já-
ték teszi olyan szerethetővé a kötet egyik jellegze-
tességét, füvek és madarak zavarba ejtő névsorol-
vasásait: felfedezve a kisnövényhatározó vagy a 
teremtés eredeti poétikáját, s közben kimondásuk -
kal, akár hiányuk kimondásával teremtve meg a 
szövegben a kertet magát. 

A nap mint nap ciklus mintha széljegyzetek, Vil-
lányi korábbi és majdani verseiből kiírt sorok 
gyűjteménye volna — lírai jegyzetfüzet, amelyben 
bágyadt közhelyek és költői telitalálatok kuszasá-
gát kisbetűs, a szövegből kiemelt címek szorítják 
öt-öt mondatos keretbe. Bölcselkedő, érzelmes 
vagy épp szikár beszámolók ezek egy idősödő köl-

tő kertjéről, emlékeiről és álmairól. Beszámolók egy 
erős atmoszférájú, elégikusan otthonos, gyerekmód 
egocentrikus világból — „Különleges kavicsra lel, 
s nem kételkedik, neki / csiszolódott az időben, uj-
jairól álmodott a folyó mélyén” —; amelyet ugyan-
akkor radikális nyitottságban tart meg a szöveg tör-
deltsége, a nyelvtani személyek állandó váltakozása. 

„Mint amikor megmozdult a föld, s csak annyit 
érzékeltél, / hogy benned is bizonytalanná vált min-
den abban a / néhány másodpercben. Így élsz évek 
óta. // Július elején még nem vettem őszibarackot 
a piacon, / mintha elodázhatnám a november el-
jövetelét. // Pillanatok sokaságát birtokolta, a ké-
sésben ért időben / állomásról állomásra.” S va-
lóban: egy életnyi figyelem felhalmozott pillanatai 
montírozódnak itt egymásra és a jelenre; „ő így ren-
dezi át az emlékeit”, új meg új együttállásokba, már-
már térszerű alakzatokba. „Té s tova járkáltam hat 
évtized utcáin, csak ne kelljen / keresgélnem, ha 
eljön az ideje, az életemből kivezető / utat.” Ebben 
a világban könnyűszerrel lehet átintegetni vagy gól-
passzt adni egyik időből a másikba — ahogy 
maga a „Pillanatok sokaságát…” kezdetű mondat 
is önidézet: „üzenet (…) korábbi / életedből”. 

S az olvasó beletanul lassan Villányi szemlélő-
dő-asszociatív poétikájába; fölfedezi, hogy a folyók, 
biciklizések és évszakok (f)eltűnése, az újraíródá-
sok és kimozdulások ritmusa hogyan fűzi egy-
máshoz a szövegeket. S hogy a kusza rendből egy 
öregkori szerelem vállaltan naiv és érzelmes tör-
ténete, szitakötők röptének előjeleiből kiolvasott 
messiási eljövetele is kibontakozik. A „lehetsz-e még 
otthon a szerelem idejében?” önsajnálattal átitatott 
tétovaságától a többes szám első személy rögzíté-
séig: „ebben az időtájban vagyunk otthon.” 

A második ciklus, a mondatai közé szabályosabb, 
köznyelvibb verses anekdotái mintegy az első rész 
metaszövegei: Írni vagy élni, Dichtung und Wahr-
heit klasszikus dilemmái mentén viszik színre két 
zsörtölődő öreg barát, a „költő én” és az „élő én” 
mindennapjait: szemrehányásaikat és kibékülé-
seiket, megszólalásaik és létezésük stilisztikájá-
nak markáns eltéréseit — alapparadoxonként: az 
„élő én” elbeszélésében. A Villányira oly jellem-
ző dialogikusság kerül itt belülre; önmaga ösz-
szeállításának kirakósjátékát tematizálja az újra-
élt, álmodott, megszokott, lecserélt, elveszített, de 
mindig átjárható életek motívumaiban — „Vala-
ki más életéből ér utol a zápor.” 

„Évekig bolyongtál, / de most saját életedbe ér-
kezel, kiegészülnek időről időre / félbehagyott 
mondataid”: a megírásban (és persze a szerelem-
ben) megtalált autenticitás mítosza nem mentes a 
fullasztó pátosztól; de hát maguk a széthulló szö-
vegek, a szemlélődés jelenében tartott leltározás ál-
lítmány nélküli mondatai tartanak ellene a dekla-
rációknak: „Az idő szaporodó árnyalatai.” Vagy a 
hasonlított nélküli, léthasonlítóvá táguló hasonla-
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tok: „Mint aki átgyalogol az éjszakán.” „Ahogyan 
összegyűlik köldöködben a szösz.” Ami egyfelől 
persze a kezdet és a középpont; másfelől azonban 
Villányi legfontosabb motívumának, az álomnak 
freudi kontextusában maga a kifürkészhetetlenség: 
„az álom köldöke az a hely, ahol az anyag a meg-
nem-ismerttel érintkezik. Az (…) álomgondolatok 
(…) nem záródhatnak le, hiszen szétfutnak gon-
dolatvilágunk hálószerű szövevényében minden 
irányba.” És akkor még szó sem volt a szöszről, a 
kép köznapian bizarr, esendő és érzéki naturaliz-
musáról — „Az öregség jele, ha egyre teljesebben 
éled meg / a semmiségeket?” 

Ezt a széttartást, az összetartás állandó kudar-
cát jelenítik meg az újra- és újrafogalmazott (ön) -
életrajzok, a legváltozatosabb mértékegységek-
ben, évtizednyi tevékenységekben vagy elhordott 
pulóverekben kifejezve, esetleg a történelem kata -
klizmáihoz számolva. „Milyen lehetne az elveszí-
tett szavaidból megírt életrajz?” — kérdezi (vala-
kitől valaki), s a sok zsebben talált cetli és régről 
idézett mondat nyomán lassan felmerül az olvasó -
ban: hisz talán épp ez az. 

A nyelvtanilag is osztott lírai beszélő alakjába rá-
adásul mások figurái is bele-beleúsznak: „Keresed 
a szelepet, egy borítékra emlékszel, de lehet, / hogy 
apád őrizte így” — az emlékezés itt nem önmaga 
megőrzésének, inkább szétengedésének, „szétte-
remtésének” fóruma és formája. Különösen, hogy 
akit „szóvá tesznek”, az már mindig valaki más: 
„Összetévesztettek azzal a valakivel, / aki versei-
 ben létezett, (…) négy városban is megszülettem, 
/ más-más évtizedben, sőt évszázadban, (…) be-
leéltem magamat, (…) próbáltam utánaolvasni a ró-
lam szóló történeteknek, hátha igaz valamelyik”. 

Az „élő” és az „író” én egymást író sziámiiker-
játéka csupa kölcsönös biztatás, ironizálás és ver-
sengés: melyikük valósága formálja, melyikük kert-
je ihleti a másikét, melyikük feladata észben 
tartani a friss verssorokat, s valóban fontosabb-e 
ez, mint nem elfelejteni csütörtökönként, hogy ki 
kell húzni a kukát a ház elé. Az utolsó szöveg pa-
radoxona mintha mégis feloldaná a kötet kettős 
szerzőségének fikcióját — s a (ki)öregedő költő sze-
repdilemmáját: „Hónapok óta egy sort se írt, (…) 
legalább nem zavarják a szavak, (…) mellém ül, fi-
gyeljük, amint a rozsdafarkú / a függőleges falra 
száll, (…) teljesen azonosul lelkesedésemmel, / 
mire tegnap este az esővízzel teli hordóhoz / in-
dultam volna, ő már megöntözte a (…) gránátal-
mafát, (…) lassacskán / be kell látnom: a végén 
még egylényegűvé leszünk.” Ami mégis a legszebb 
elhallgatás — a legszelídebb, egyszemélyes apo-
kalipszis: „Áll majd a kertben, szelíden fogva tart-
ják a virágok.” Költészet és valóság vitájában tu-
lajdonképp már a címben állást foglalva — noha 
persze megmarad a dialogikusság, s máris meg-
marad a kérdés, ki mondaná ezt akkor kinek: „Te 

milyen fát ültetnél mindenekelőtt?” (Pesti Kallig-
ram, Budapest, 2020) 

KIPKE ÁGNES 

BÉLYÁCZ KATALIN:  
A SALAMISI CSATA EMLÉKEZETE 

Az ókortudós Vilmos László emlékének ajánlott 
könyv a Pécsi Tudományegyetemen oktató szer-
ző két évtizedes kutatómunkájának eredménye. 
Így az olvasó letisztult, világosan áttekinthető for-
mában mélyedhet el a salamisi ütközet emléke-
zettörténetének megannyi jelenségében, amelyek 
már az ókorban, szinte a csata másnapján kezdtek 
kibontakozni. 

A könyv első részében Salamis kortárs hatás-
történetével kapcsolatban, a perzsa források hiá nyá-
ból adódó következményének áttekintése után két 
művet elemez, majd szám szerint öt tudomány- és 
recepciótörténeti tanulmány követi egymást. A har-
madik nagy egység Salamis ókori emlékezetének 
testimoniumait (tárgyi és szellemi hagyatékát, ha-
tását) mutatja be tíz jól körülhatárolt alfejezetben. 
Miként Bélyácz Katalin is szabatosan megfogal-
mazza, a kötet tehát emlékezettörténeti tanul-
mány füzér, az önálló fejezetek lazán kapcsolódnak 
egymáshoz. A kutató munka egyes eredményeinek 
bemutatását a szerző személyes meggyőződésének 
lényegre törő kifejtése, az epilógus zárja. 

A könyv második része forrásgyűjtemény, amely 
a tárgyalt újkori források felsorolása mellett teljes 
ókori leltárt is tartalmaz. Az ókori egységben az írott 
görög források esetében a szövegeket eredetiben és 
magyar fordításban egyaránt közli. Ez a gyűjtemény 
(a reáliák, vázák és érmék felsorolásával kiegészülve) 
olyan antológiát alkot, amelyet a görög nyelvvel és 
kultúrával ismerkedő tanuló vagy más érdeklődő 
kiválóan használhat, illetve maga is bátran kalan -
dozhat a salamisi ütközet és hatástörténetének le-
bilincselően érdekes és lelkesítő (alap)anyagában. 

A tematikus egységeket megelőző bevezető az 
olvasónak pontos eligazítást ad ahhoz, hogy vol-
 taképpen mire érdemes különösen figyelni a rész -
elemzések olvasásakor. A munka bevallottan a Ma-
rathón emlékezetéről született bő szakirodalom 
kijelölte irányt követi, hogy Salamis kapcsán is bi-
zonyítsa: a recepció maga is történelmet formáló erő, 
mítosz és történetiség nem ellentétei egymásnak. 

Sorrendben az első gondolatmenet azt a tényt, 
és különösen következményeit tárgyalja, hogy a sa-
lamisi ütközetről kizárólag görög források maradtak 
ránk, ezért az utókor olykor feljogosítva érzi magát 
Salamis eszményének demitologizálására, amely a 
szerző Assmant elfogadó véleménye szerint: nem 
vezet sehova, legalábbis a történelem pontosabb 
megismerése szempontjából. A Lepanto és Salamis 
címet viselő résztanulmány a Cy Twombly Lepanto-
ciklusaként ismert absztrakt festményekből merít 
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ihletet, majd a történeti és irodalmi források elem-
zése alapján meggyőzően vezeti le, hogy a török 
flotta felett aratott lepantói tengeri győzelem (1571) 
rögtön és keresetten Salamis világtörténelmi míto-
szának, újkori emlékezettörténetének megalapozását 
jelentette. A szerző jól alátámasztott véleményét ösz-
szegez ve: Lepanto mítosza Salamis látását és lát-
tatását is azonnal meghatározta. Az első egység zá-
rófejezete Javier Carcas magyar nyelven Szalamiszi 
katonák címmel megjelent, a spanyol polgárhábo-
rús emlékezettörténet szempontjából úttörő regé-
nyét elemzi, tudniillik, miként válhat — a modern 
szépirodalomban szinte kivételes jelenségként — 
Salamis mindenki számára elfogadhatóan a sza-
badságküzdelem szimbólumává. A két kortárs 
művet, a festménysorozatot és a regényt előtérbe 
állító fejezetek közül utóbbi a katalán mű olva sására 
is hatásosan lelkesít, mélyreható elemzést adva. 

A tudomány- és recepciótörténeti nagy egység 
első fejezete a Marathón és a Salamis mítoszt veti 
egybe. Előbbinek lényege a jelképiség, utóbbinak 
a történet. A Rekonstrukció mint recepció című ta-
nulmányban a szerző — az ütközet leírásainak ön-
magában is érdekes, beható filológiai, topográfiai 
és katonai elemzésein keresztül (közel harminc 
oldalon át) — meggyőzően állítja: a bizonytalan csa-
tarekonstrukciók annyiban biztosan „eredményre” 
vezetnek, hogy az emlékezettörténet szempontjá-
ból a „nem sokaság, hanem Lélek…” eszméjét erő-
síthetik fel, mítosz és történelem tehát folyamatos 
kölcsönhatásban állnak egymással. A történeti-
 filológiai elemzés eszköztárát felvonultató terje-
delmes fejezetet követően Kaulbach 1858-ban ké-
szült, a salamisi csatát ábrázoló festménye áll a 
vizsgálat középpontjában. A klasszicista festményt 
a szerző szimbolikus érvényű alkotásnak tekinti ab-
ban a vonatkozásban, hogy a salamisi győzelmet 
a klasszikus kultúra megszületésével kapcsolja ösz-
sze, miként azt Lessing is tette. A rövid elemzést 
A kutatás útjai című tanulmány követi, amely 
Aischylos Perzsák című tragédiájának újkori re-
cepcióját összegzi. Az eredeti kritikai észrevételeket 
közvetítő, a Wilamowitz előtti kutatás történetét 
a teljesség igényével feldolgozó Forschungsbericht 
méltán került be korábban Az antik drámai útjai 
című tanulmánykötetbe. Az egység zárásaképpen, 
a drámaelemzés után éles váltással egészen más 
forrásanyag bemutatására tér rá a szerző: a Sa-
lamis szigetén megfordult philhellén utazókat 
mutatja be. A nem kevesebb, mint tíz utazási be-
számoló szerzőjét (vagy szerzőit), az utazások hát-
terét és érdeklődésük jellegét pontos tudományos 
apparátussal és ábrákkal tárja elénk. A Salamis-
emlékezettörténet lelkes és lelkesítő korszakának 
elemzéséből, miként a megelőző drámaértelme-
zési áttekintésből is hasonló tanulságokat lehet le-
vonni: számos olyan megállapítás és értelmezés 
feltárható, amely a legújabb szakirodalom téziseit 

évszázadokkal korábban megelőlegezte. Kuta-
tásuk tehát nem holmi antikvárius hóbort, hanem 
az értelmezéstörténetet árnyaló, egyes elemeit 
megfelelő hangsúlyokkal kiemelő „háttérmunka”. 

A kötet harmadik nagy egysége Salamis ókori 
emlékezetét tárgyalja. A tíz alfejezet többnyire re-
áliák (győzelmi oszlopok, fogadalmi ajándékok, sír-
emlékek, emlékművek [korinthosi emlékezet], az 
athéni északi városfal) általános jellegzetességei-
nek bemutatása és azok létrejöttének elemzése. 
A szerző átfogóbb jelenségeket is vizsgál: így a ró-
mai császárkor — Salamist megidéző és azt a ké-
sőbbi korok számára közvetítő — perzsa/parthus 
emlékezetéről, az actiumi és a salamisi ütközet ke-
resett propaganda-párhuzamáról, valamint a hel-
lénisztikus athéni Salamis-ünnepről és a csekély 
számban ránk maradt ikonográfiai emlékekről is ír. 
Mindegyik alfejezet önálló tanulmányként is meg-
jelenhetett volna, miként kettő esetében ez meg is 
történt. Az egység tudatosan elhelyezett záróköve 
„a perzsa harcos búcsúja”, amely a kötet tárgyához 
illő emelkedettséggel, ugyanakkor tudományos hi-
telességgel mutatja be a görög vázaképeken fellel -
hető keleti harcos búcsúzásának görög összefüg-
gésbe helyezett motívumát. 

Aischylos drámájának, a perzsák pusztulása fe-
lett szánalmat érző, a „barbárokat” egyenrangú fél-
nek tekintő archaikus szemléletnek a tükröződése 
ez, miként arra az epilógusban a szerző helyesen rá-
mutat. Összegzése önmagáért beszél: „Az európai 
kultúra Démosthenéstől Lessingen át a Hand buch der 
Altertumswissenschaftig és A. Stewartig a klasszikus 
kultúra születését Salamis harcosainak köszönte. En-
nek a könyvnek a feladata az volt, hogy rákérdez-
zen éppen a fordítottjára: mit köszönhet Salamis mí-
tosza a klasszikus kultúrának? A klasszikus kultúra 
születése olyan nagy horderejű változás, hogy fé-
nye visszavetül Salamis mítoszára.” A kérdés és a 
szerző válasza, a vezérlő gondolat szinte valamennyi 
fejezetben felmerül: az archai  kus kultúrát felvál-
tó klasszikus kultúra voltakép pen nem a görög–
 perzsa háborúk (Salamis) hatására teljesedett ki 
Athénban, hanem mélyebb folyamatok eredmé-
nyeképpen, amelyet az utókor emlékezettörténete 
kötött Salamishoz mint mezsgyéhez. 

Bélyácz Katalin könyve kivitelében (találó il-
lusztrációk, a görög idézetek pontos megjelenítése) 
és tartalmában egyaránt a szerzőnek a téma iránti 
hamisítatlan szeretetét tükrözi. Ez a több évtizedes 
elköteleződés azoknak az új tudományos eredmé-
nyeknek a záloga, amelyek színes válasz tékából az 
olvasó a maga kedvére válogathat. Minden egyes 
fejezet önmagában is egy szellemi kirándulás. Az 
emlékezettörténeti vizsgálatokban olyan mód-
szertant alkalmaz, amelynek köszönhetően az ol-
vasó más szemmel és más módon közelíthet a sa-
lamisi csatához, és más események mítoszaihoz is. 
(Gondolat, Budapest, 2020)

320
HORVÁTH LÁSZLÓ



Puissance et faiblesse de Dieu: le Crucifié 

La promesse 
„Je suis avec vous tous les jours…” 
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