
Összességében elmondható, hogy a tanul-
mány  kötet szerkezeti felépítése és nyelvhaszná-
lata egyértelműen tudományos jellegű, de az al-
legorikusság némi szépirodalmi karaktert is
köl csönöz Josef Ernst művének. Mivel az előbbi
tulajdonságok uralkodó szerepűek, a kötet egy-
általán nem könnyű olvasmány, de a kutatói
munka során nélkülözhetetlen — egy rendkívül
felkészült Újszövetség-értelmező eredményei-
nek kisenciklopédiája, amely felkeltheti vagy el-
mélyítheti az érdeklődést, és alapot nyújthat a
további vizsgálódáshoz. (Ford. Freisz Enikő,
Hor váth Cecília, Kocsi György; Kairosz Kiadó,
Bu da pest, 2010)

RÉTFALVI ÁRPÁD

ORPHEUS BÚCSÚZIK
Tanulmányok Sarkady János emlékére

A Sarkady János előtt tisztelgő kötet a 2006-ban
elhunyt ókortörténész halálának első évforduló-
jára jelent meg a Károli Gáspár Református Egye-
 tem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti Tan-
 székének gondozásában. Az emlékkönyvbe több
mint harminc szerző, több nemzedék írt tanul-
mányt: egykori barátok, iskolatársak, kollégák
és tanítványok. A magyar és idegen nyelvű ta-
nulmányok az ókortörténet, filológia, középkori
történelem, régészet és néprajz tárgyköréből ke-
rülnek ki, jelezve Sarkady Jánosnak és tisztelői-
nek széleskörű érdeklődését.

A gazdag tartalmú kötet elején a volt tanít-
vány és kolléga, Nemes Zoltán, illetve a volt cso-
port- és oktatótárs, Ritoók Zsigmond által írt,
sze mélyes hangú visszaemlékezés olvasható.
Ne mes Zoltán a „tudatosan vállalt szubjektív” meg-
 emlékezésében Sarkadyt mint pedagógust és
mint embert mutatja be, mert nála tanár és em -
ber szoros egységben létezett. Ahogy írja: „Pe -
dagógusként is ember, jó ember maradt. Emberként is
folyamatosan nevelt és irányított.” Egy apró, de jel-
lemző adalék a tudós alakjához. Az 56-os ese-
mények utáni hányattatások, megfigyelések őt
is óvatossá tették, talán ez is adhatta ötletét egy
saját titkosírás megalkotásának. Bronzkori írás-
jelekből, a lineáris B-ből, valamint maga által ki-
talált betűkből alakította ki és használta minden-
nap. Olyannyira mindennap, hogy ily formán
kerültek papírra a hétköznapok apró teendői is,
mint például: „Cukrot venni a Dócziban”, vagy
„Könyvtári tartozás, visszavinni Davies-t”.

Ritoók Zsigmond írásában Sarkady János egész
pályafutását áttekinti, tudományos tevékenysé-
gét és kutatási eredményeit hangsúlyoz va. Meg-
emlékezik a karcagi gimnáziumi évekről, ahol
széleskörű — történelmi, irodalmi, filozófiai,

szo ciológiai, lélektani — ismereteit megalapoz -
ta. Beszámol a közös egyetemi és Eötvös József
kollégiumi éveikről, ahol szintén a későbbi tu -
dós minden iránti eleven, mohó érdeklődését
emeli ki. Egyetemi hallgató korában már külö-
nösen foglalkoztatta egy téma: Aiszóposz és az
állatmese, amelyből előbb szakdolgozat, utóbb
nyomtatásban is megjelent munka lett. Később
kutatási területévé a korai és klasszikus görög
történelem és kultúra vált. Kandidátusi érteke-
zését Az athéni állam kialakulásának kezdetei cím-
mel írta meg. Ahogy másokat is, őt is eltávolí-
tották 1956-ban az egyetemről, s középiskolába
helyezték el „népgazdasági érdekből”. Borzsák
István hívta 1964-ben vissza az egyetemre, ahol
azután docens, egyetemi tanár, professzor, s
1988–1995 között tanszékvezető is lett. Közben
az újonnan alakult Károli Gáspár Református
Egyetemen szintén ő szervezte meg az ókori tör-
ténet oktatását, s ott tanított haláláig.

Az ismertetés terjedelmi korlátai nem teszik
lehetővé, hogy az összes tisztelgő közlemény
bemutatásra kerüljön. Az alábbiakban az egy
(vallási) tematikába sorolható írások ismerte-
tése következik a szerzők nevének betűrendes
sorrendjében.

Adamik Tamás Tertullianus a lélek részeiről (De
anima 16, 1–2) című tanulmányában a filozófu-
sok, az eretnekségek ősatyjai ellen írt, az első ke-
resztény lélektani mű egy fejezetével foglalko-
zik. A vizsgált részben Tertullianus, Platónból
kiindulva a lélek két racionális és irracionális ré-
szét vizsgálja, de a két részt egészen másképpen
értelmezi, s teszi kereszténnyé a gondolatot. Sze-
rinte csak a racionális rész természetes, Istentől
származó, az irracionális rész a bűnbeesés révén
került a lélekbe. A három lélekrész egységét is
megvédi a gnosztikusok hármasságával (szel-
lemi, lelki, testi) szemben, elfogadva Platón hár-
masságát (ésszerű, indulatos, kívánó), e hármas -
ságot Krisztusban is felfedezve.

Bolyki János József és Aszeneth: minta (tüposz)
a pátriárkák történetének novellisztikus feldolgozá-
sára című tanulmányának témája a Ter 41,45–50
verseire épülő görög nyelvű novella. A JosAs re-
gény kutatása még nem lezárt: szerzője szemé-
lyét, célját, címzettjeit, keletkezési idejét és he-
lyét a kutatók éppúgy eltérően magyarázzák,
mint ahogy többféle a mű irodalmi megközelí-
tése is. Bolyki a Genezisben található József-tör-
ténetek, illetve a JosAs, néhány pszeudoepigráf
könyv, valamint két József-története kézirat pár-
huzamos szövegelemzésével igazolja a JosAs re-
gény minta jellegét a pátriárkák történetének no-
vellisztikus feldolgozásában.

Fabiny Tibor a patrisztika talán legkevésbé tár-
gyalt alakjával, a 4. században élt észak-afrikai la-
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ikussal, Tyconiusszal foglalkozik (Tyconius herme-
neutikája és ekkléziológiája). Tanulmányának első
részében Tyconius hermeneutikáját mutatja be a
művei közül egyedül fennmaradt Liber Regula-
rum, az első nyugati bibliai hermeneutika alap-
ján. A mű szerkezetének ismertetése után a szerző
ekkléziológiája kerül tárgyalásra: Az Úr Kettős
Teste az egyházról szóló tanítást bontja ki. Szent
Ágoston újraértelmezését is feltárva Fabiny négy
lehetséges választ ad arra, hogy Ágoston miért
értelmezte át és félre Tyconius gondolatait.

Fehér Bence New Faith — New Ideas — New
Words — New Language? The Parlance of Chris tia nity
in Pannonia című írásában a 3–4. századi pan -
noniai keresztény hívők szóhasználatát vizsgálja.
A Római Birodalomban a kereszténységet kez-
detben görögül beszélők terjesztették, a felira -
tokon azonban csak néhány nagyon elterjedt gö -
rög szó jelenik meg. A pannoniai keresztények
latinsága is inkább köznyelvi latinnak tekinthető.

Sz. Jónás Ilona egykori tanárának egyik ked-
velt témáját veszi elő, tanulmányának címe: Ai -
szóposz meséi a koraközépkori kolostori nevelésben.
A korai középkor iskolái a latin nyelvi képzés ér-
dekében a római iskolák módszerét és anyagát is
alkalmazták, az antik szerzők szövegeit az új er-
kölcsökhöz igazítva. A mesék fokozatosan, a ko-
lostorok falai közül kikerülve megszívlelendő fi-
gyelmeztetésekké, az élet veszélyei közt intő
példákká, erkölcsi jótanácsokká váltak.

Kovács Péter és Prohászka Péter Két elveszett
görög keresztény felirat Sirmiumból címmel közlik
tanulmányukat. Pannonia területéről alig több
mint kétszáz görög nyelvű felirat került elő, ezek
közül csupán három, ami keresztény. A szerzők
e gyűjteményt gazdagítják két, 1870-ben előke-
rült, máig közöletlen görög nyelvű ókeresztény
felirat közzétételével.

Az ókori Közel-Kelet egyik legtitokzatosabb
etnikai csoportja a filiszteusoké. Kultúrájukról
nagyon kevés az ismeretanyag, szöveges forrás-
ként csak az Ószövetség említhető. A filisz teu -
sok öt városának egyike Gát, Góliát születési
helye (1Sám 17,4). Kőszeghy Miklós Góliát oszt -
rakonja Gátból? című írásában egy 2005-ben, Tell
es-Safi ásatásán előkerült, sémi betűket tartal-
mazó apró cserépdarab elemzésére vállalkozik.

A szakma tisztelgő írásait még egy tudomá-
nyos írás követi, Sarkady János poszthumusz tö-
redéke, az orphikusokról szóló, befejezetlen mű -
ve (ez ihlette az emlékkönyv címét is). Hatalmas
szakmai munkásságát a Nemes Zoltán által ösz-
szeállított bibliográfia mutatja be. A kötetet a
tudós egykori karcagi diáktársával, Tőkés Lász -
ló Sándorral 1950–55 között folytatott levelezése
zárja, ami nem csupán személyes, hanem kor-
tör téneti dokumentum is egyben.

Az értékes és gazdag tartalmú emlékkönyv a
szakma, de az ókortudomány különböző terüle-
tei iránt érdeklődők, az antik kultúrát tisztelők,
műveltségre törekvők figyelmére is joggal tart-
hat számot. (Szerk. Fehér Bence és Könczöl Mik -
lós; Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2007)

ZARÁND KINGA

SZÁRNY ÉS PIRAMIS
Nagy László grafikái az egri Városházán

A modern magyar grafika Szalay Lajostól Würtz
Ádámig és Kass Jánosig, Szabó Vladimírtól Kon-
dor Béláig és a rézmetsző Rékassy Csabáig olyan
rajzi fölénnyel teremtett vonalhálóval lepte meg a
világot — és akkor még az egyvonalas rajz mes-
terét, Tóth Menyhértet nem is említettem —,
amelyben az invenció és a szakmaiság a legna-
gyobbakéval egy szinten van. Persze volt honnan
meríteni (Zichy Mihály, Mednyánszky László), s a
különféle grafikai formák (ceruza, tus, fa- és linó-
metszet, rézkarc, kőrajz stb.) mesteri szintre való
fejlesztésével van hová — a huszadik századi
gépvilágba léket vágó (figurális) egyetemességig
— elérni. Látszólag kissé nagyképűen hangozhat
az efféle bevezetés olyan művész esetében, aki a
képzőművészeti munkálkodás helyett — láthatni
ebben is profi lett volna — az irodalmat válasz-
totta fő működési területének.

Ám Nagy László, a felsőiszkázi táltos, a tiszta
szavaiban sistergő költő nem csupán a költészet-
ben mutatta meg, hogy minő dinamikus formák
— az önkifejezést szinte a robbanásig feszítő ener-
giák — késztetik egy-egy mű létrehozására, hanem
festészetében és grafikáiban is. Szükségtelen, s
talán fölösleges is, azon töprengeni, hogy minő
magasságokba jutott volna, ha az írótoll helyett az
ecsetet vagy a tustollat, karctűt választja. Azért
csöndesen megjegyzem — kiváltképp, ha olyan
mű a bizonyíték, mint a Viaskodó csődörök (1976)
—, hogy elég magasra. Mert eme festményén az
organikus erő a szerkezet — az expresszív erővel
jelentkező drámaiság — legfőbb tartóoszlopa.
Nincs horizont, az ágaskodó lovak — a színkont-
raszt is segít ebben — a büszke fejüket csaknem
az égig nyújtják. Kiharapnának föntről egy leve-
gődarabot, ha éppenséggel nem egymás legyő-
zésével foglalkoznának.

Íme a természeti robbanás! Nagy Lászlónál a
mítoszivá növelt állat — amely sokszor emberi
tulajdonságot hordozván valamiképp a társada-
lomnak is része — kilép megszokott „porondjá-
ról” (ez a porond sosem a cirkusz manézsával
egyenlő), és olykor szárnyat növelvén, máskor
meg artisztikus pofájának szép rendezettségével

563

SZEMLE:Layout 1  2010.06.17.  12:56  Oldal 563    (Fekete/Black lemez)


