Sarbak Gábor laudációja

Sarbak Gábor 1955. július 27-én született Pécsett, 1979-ben szerzett latin-görög szakos
diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, 2016-ban elnyerte az MTA doktora címet.
1978 óta a Mezey László által alapított ,,Fragmenta codicum” kutatócsoport tagja, jelenleg
MTA tudományos tanácsadó, 2017 júliusától azonban – reményeink szerint – ő veszi át az
akadémiai kutatócsoport vezetését. A kutatócsoport fő feladata a magyarországi világi és
egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és kódextöredékek feldolgozása, katalógusokban való
közzététele, a középkori magyarországi írásbeliség forrásainak gazdagítása.
Sarbak Gábor többször járt kutatóúton Bécsben, a Vatikáni Könyvtárban, Prágában,
Münchenben, Częstochowában. Személyes tudományos érdeklődése elsősorban a pálos rend
1786 előtti irodalmi emlékeire, s ezeken keresztül a rendi életre, a rend történetére irányul.
Göttweigben, a bencés kolostor könyvtárában sok pálos eredetű kéziratot és ősnyomtatványt
sikerült azonosítania, amelyek a pálos rend feloszlatása előtt a közeli Ranna kolostorában
voltak. Kaspar Elm professzor mellett részt vett az 1996-ban Weingartenben tartott
nemzetközi pálos konferencia tanulmánykötetének szerkesztésében. 2003-ban Hadnagy Bálint
1511-ben kiadott mirákulum-gyűjteményét fordította le magyarra és adta ki bevezető
tanulmánnyal és a latin szöveggel együtt. 2006-ban Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Karán megszervezte a VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti
Konferenciát. Az előadásokat Őze Sándor közreműködésével a Művelődéstörténeti Műhely,
Rendtörténeti Konferenciák című sorozatban jelentette meg, e kötetet idegen nyelven is kiadta.
A sorozat 3. kötete Hadnagy Bálint latin nyelvű formuláriumának kritikai kiadása, amelyen
Romhányi Beatrixszal közösen dolgoztak. Lorenz Weinrich professzorral (FU, Berlin) együtt
készítette el Sicardus Cremonensis Mitralis de officiis című művének kritikai kiadását, ez a
Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis sorozatban jelent meg 2008-ban. A Magyar
Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésében 2014-ben Sudár
Annamáriával (OSZK) rendtörténeti kiállítást rendezett Pécsett, amelyet a Pécsi
Tudományegyetemen megszervezett konferencia zárt le. Az előadások Pálosok és Pécs
címmel 2016-ban jelentek meg.
A tudományos kutatómunka mellett egyetemi gyakorlatok és előadások tartásával a
felsőoktatásban is részt vett, az Eötvös Collegiumban, az ELTE Könyvtártudományi
Tanszékén és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika-filológia Intézetében.
Sarbak Gáborral kollégák voltunk egész életünkben, így közvetlen tapasztalatom van
arról, hogy milyen jó ember: virágzó nagy család áll mellette, boldog férj, apa és nagyapa,

önzetlen kolléga és barát. De mindenki másnak is örömmel segít akár szakmai kérdésekben,
akár egyebekben. Tudós portréját mindennapi emberi megnyilvánulásai hitelesítik.
Sarbak Gábor 1996 óta a Szent István Társulat elnöke. A pálos rend 2006-ban fölvette
konfráterei sorába. 2016-ban megválasztották (megválasztottuk) a Szent István Akadémia
másod-elnökének.
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