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ORPHEUS BÚCSÚZIK.
TANULMÁNyKöTET SARKADy JÁNOS EMLÉKÉRE

Szerkesztette: Fehér Bence és Könczöl Miklós
Budapest, 2007. Károli Egyetemi Kiadó

A Károli Gáspár Református Egyetem ókortörténeti Tanszékének gondozásában már számos mű jelent meg
az ókortudomány témaköréből. Az „Orpheus búcsúzik” is ezt a hagyományt kívánja folytatni. A kötet tisz-
telgés az elhunyt Sarkady János professzor, a református szellemiségű bölcsészkar egyik alapító tagjának élet-
műve előtt. A tanszék oktatói ezzel a könyvvel kívántak adózni a kiváló tudós és pedagógus emlékének.

A professzor úr halálának első évfordulója alkalmából megjelent, felépítésében rendhagyó emlékkö-
tetben nem csak a kollégák, barátok, tanítványok írásait olvashatjuk. A mű különlegessége, hogy közre-
adták benne Sarkady János utolsó, az orphikusokról szóló, kéziratban megmaradt és egy szóelválasztásnál
megszakadt, soha be nem fejezett írását. A posztumusz megjelent tanulmánytöredék vált végül a kötet cí-
mének ihletőjévé. A címlapon látható, lantot pengető, csonka kykladikus idol pedig egyben szimbolizálja
egy alkotó elme munkájának törékenységét és örök érvényűségét.

A könyv másik sajátossága egy részben fakszimilében közreadott levélgyűjtemény. A levelezést a Deb-
recenben tanuló egyetemi hallgató Sarkady János folytatta, Budapestre került barátaival, Bognár Györg-
gyel és Tőkés Lászlóval. Az 1945–1950 között született levelek ennek a változó kornak olyan történeti
dokumentumai, amelyek elénk tárják a háború utáni időszak ifjúságának életét, mindennapi történéseit
a híres Eötvös Kollégium feloszlatásáig. Az Orpheus búcsúzik ezen része tudománytörténeti forrásanyag-
ként is használható.

A köteten keresztül az olvasók megismerhetik a tudóst, a kutatót, és az embert is, aki számos olyan
összefüggést látott meg több, mint két és fél ezer év távlatából, amelyek a század egyik kiemelkedő ma-
gyar ókortörténészévé avatták. Sarkady János életére Ritoók Zsigmond, pedagógusi munkásságára Nemes
Zoltán emlékezik.

Az emlékkötetben megjelent tanulmányok között olvashatunk ókortörténeti, klasszika-filológiai dol-
gozatokat Fehér Bence, Havas László, Hegyi Dolores, Kertész István, Könczöl Miklós, Németh György,
Sárközy Miklós, Szepessy Tibor, Szlávik Gábor, Takács Levente, Tegyey Imre, Töttösy Csaba tollából. Val-
lástörténeti és hermeneutikai tanulmányokat publikált Adamik Tamás, Bolyki János, Fabinyi Tibor, Kovács
Péter, Tóth Anna és Prohászka Péter. Középkori és koraújkori történeti témát választott Sz. Jónás Ilona és
Barta János. Művészettörténeti, régészeti és néprajzi cikkek szerzői T. Bíró Mária, Darab Ágnes, Gesztelyi
Tamás, Lőrincz Barnabás és Visy Zsolt. Az ókori keleti kutatásokat Kőszeghy Miklós írása képviseli. A kötet
egyben mintavétel, pillanatkép arról, hogy milyen témakörök foglalkoztatták a hazai ókortudósainkat a má-
sodik évezred elején. A hajdani barátok, kollégák és tanítványok kivétel nélkül friss, ezen emlékkötet számára
megírt új eredményeikkel jelentkeztek. A budapesti, debreceni, pécsi, miskolci, piliscsabai bölcsészkarok ok-
tatóinak közreműködésével megvalósult kiadvány, a közel �0 szerző és az általuk képviselt széles tudományos
spektrum híven tükrözi Sarkady János széles körű ismertségét és tekintélyét.

Az egyetemisták és fiatal kutatók számára külön érdekes lehet, hogy a kötetet Sarkady János harminc-
oldal terjedelmű szakirodalmi bibliográfiája teszi teljessé.
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