
Az öregdiák-mozgalom az iskola társadalmi hatás-
mechanizmusának egyfajta fokmérője. Az oktatás 
és nevelés terén elért eredmények egy tanintézet 
számára ugyanis nem csak a végzett tanulók egyé-
ni sorsának jobb vagy rosszabb alakulásában tük-
röződnek. Fontos mutató, s egyben visszacsatolást 
jelentő kapocs az egykori növendékek összetartó 
erejét bizonyító önszerveződés, az egymást váltó 
nemzedékek évtizedes távlatokban fennmaradó 
barátsága. Az erős öregdiák-bázis az anyaintéz-
mény társadalmi elfogadottságát, rangját is befo-
lyásolja, hírnevét erősíti.

A pataki öregdiák-mozgalom szempontjából a 
„pataki iskola” kifejezésen az 1531-ben alapított 
Sárospataki Református Kollégium keretében vagy 
utódjaként létező tanintézeteket értem. A Kollégi-
um mai értelemben vett intézményi ágai a 18. szá-
zad végére szilárdultak meg. Ezek: a gimnázium az 
1952-es államosításig, majd az 1990-es újraindulás-
tól; a teológiai akadémia az 1951-es bezárásig, majd 
az 1991-es újraindulástól; a tanítóképző 1857–1869 
és 1929–1950 között; a jogakadémia 1793–1923 kö-
zött; a népfőiskola 1936–1950 között. Jogutód álla-
mi intézmények: a Rákóczi Gimnázium 1952–1990 
között, valamint a tanítóképző 1869–1929 között és 
1950-től (2000 óta, mint a Miskolci Egyetem főis-
kolai kara).

Ami az öregdiák szervezeteket illeti, a Kollégi-
um számára a fennállás első három évszázadában 
sem volt ismeretlen a végzett növendékek iskolá-
juk iránti ragaszkodása, bár intézményes öregdiák 
mozgalomról csak a 19. század második felétől 
beszélhetünk. Az 1945 előtt alakult szervezetek 
között baráti és érdekvédelmi csoportosulások 
egyaránt megtalálhatóak. Ezek: 1871: Sárospataki 
Kör, Buda. 1916: Sárospatakot Oltalmazó Liga, Bu-
dapest. 1917: Pataki Diákok Országos Szövetsége, 
Budapest (érdemi működést nem fejtett ki). 1921: 
Pataki Diákok Szövetsége, Budapest. 1928: Pata-
ki Diákok Országos Szövetsége, Sárospatak; illet-

ve ennek fi ókegyesületei: 1929: Budapest (a PDSZ 
átalakulásával), 1930: Debrecen, Miskolc és Nyír-
egyháza. A legjelentősebb ezek közül az 1928–43 
között működött Pataki Diákok Országos Szövet-
sége volt.

Az 1945 után alakult szervezetek alapvetően te-
rületi alapon szerveződő baráti körök voltak, ame-
lyek közül néhány az évek folyamán egyesületté 
alakult (a felsorolásban a jelenlegi, illetve a meg-
szűnéskor fennálló elnevezést adjuk meg). 1952: 
Pataki Diákok Baráti Társasága, Miskolc; 1960: 
Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete; 1963: 
Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete; illetve e 
három város és a sárospatakiak összefogó szerve-
zete: 1963: Pataki Diákok Baráti Társasága, Sáros-
patak. 1983–2004: Pataki Öregdiákok Sárospataki 
Baráti Köre, Sárospatak. 1987: Sárospataki Diákok 
Baráti Köre, Nyíregyháza. 1989–1991: Sárospataki 
Diákegylet, Sárospatak.

Az 1989-ben Sárospatak székhellyel, de Buda-
pesten megalakult Sárospataki Református Kol-
légium Alapítvány minőségi változást jelentett a 
pataki öregdiák-mozgalom történetében, ugyanis 
kifejezetten pénzügyi forrásgyűjtő céllal jött létre, 
a Kollégium visszaállítása érdekében. Az 1989 után 
alapított szervezetek között további alapítványokat 
találunk: 1991: Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány, 
Sárospatak; 1991: A Református Kollégium Gim-
náziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Ala-
pítványa, Sárospatak. Továbbá: 1995: Pataki Öreg-
diákok Ózdi Köre, Ózd; 1997–2003: Sárospataki 
Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület, Budapest. 
Az elsősorban koordinációs funkciót betöltő Pataki 
Diá kok Szövetségét, mint a mozgalom csúcsszervét, 
az öregdiák-mozgalom és a pataki iskolák 1996-
ban közösen hozták létre Sárospatakon. Eltérően az 
1928-ban alakult PDOSZ-tól, ezt nem magánszemé-
lyek, hanem 14 intézmény és szervezet alapította.

A pataki öregdiák-mozgalom közművelődési 
dimenziójának elemei már évszázadokkal ezelőtt 
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körvonalazódtak. A külföldről visszatért diákok 
könyvekkel gazdagították a Kollégium könyvtá-
rát, ők jelentették a tanári kar utánpótlását, és kü-
lönösen a 19. század második felétől rendszeresen 
adományoztak, vagy tettek alapítványokat az isko-
la javára. Ennek alapját az eredendő kulturális ér-
téktöbblet jelentette, amely a pataki iskola oktatási 
és nevelési elveiben gyökerezett, s amely mind a 
nevelők, mind a diákok vonatkozásában minőségi 
személyi bázison alapult. Ezek segítségével a köz-
művelődési dimenzió lényegében négy tevékeny-
ségi formában alakult ki, és van jelen napjaink-
ban is: a lobbi-tevékenység, a tényleges kulturális 
produktumok, a közművelődési szervezőerő és 
az egyesület-szervezési multiplikátor hatás. A to-
vábbiakban, néhány példával, ezeket illusztrálom.

A lobbi-tevékenység legfontosabb 20. századi 
eredményei a következők voltak: 1916: a jogakadé-
mia bezárásának átmeneti megakadályozása. 1929: 
a tanítóképző egyházi kezelésbe történő visszavé-
tele. 1931: az Angol Internátus megnyitása. 1962: 
a gimnáziumi angol nyelvoktatás újraindítása. 
1964: a gimnázium UNESCO-asszociált iskolává 
válása. 1966: emelt óraszámú, országos beiskolázá-
sú angol tagozat a gimnáziumban. 1968: Sárospa-
tak várossá nyilvánítása. 1981: a Zempléni Tájvé-
delmi Körzet létrehozása. 1983: A Művelődés Háza 
megnyitása Sárospatakon. 1987: magyar-angol két 
tannyelvű oktatás a gimnáziumban. 1990: a Sáros-
pataki Református Kollégium visszaállítása.

A kulturális produktumok közül legrégebbi 
múlttal és folyamatossággal az ösztöndíjak ren-
delkeznek. Jól szemlélteti két adat: az iskolában 
az 1900/1901-es tanévben több mint negyven, 
a 2005/2006-os tanévben közel húsz ösztöndíj 
alapítvány működött. A nem kevésbé számotte-
vő, legismertebb adományok, illetve hagyatékok 
a Béres Ferenc által alapított Sárospataki Képtár, 
a kollégiumi Nagykönyvtár Szathmáry Lajos-gyűj-
teménye, illetve Király István-könyvtára. A sáros-
pataki köztéri szobrok közül öregdiákok adomá-
nyaihoz köthető egyebek mellett Béres Ferenc, 
Egressy Béni, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Gábor, 
Komáromi János, Móricz Zsigmond, II. Rákóczi 
Ferenc, Tóth Ede portréja, illetve a Pataki Diákság 
Emlékoszlopa. Az emléktáblák sorából az I. Rákó-
czi György – Lorántffy Zsuzsanna, valamint Kövy 
Sándor – Kossuth Lajos domborműveket, továbbá 
az első világháború pataki diákáldozatainak már-
ványlapját és – legújabban – Finkey Ferenc, Jászay 
Pál, Péchy Tamás, Teleki József emléktábláit emel-
jük ki. A kiadványok közül a könyvekre A pataki 
diákvilág anekdotakincse sorozat kötetei a legjellem-

zőbb példák: az első kötet 1927-ben, a továbbiak 
1930-ban, 1996-ban és 2001-ben jelentek meg. A pe-
riodikák közül a Sárospatakot Oltalmazó Liga ál-
tal 1916-ban alapított Sárospataki Hírlapra, illetve az 
öregdiákok által 2001-ben indított Zempléni Múzsa 
társadalomtudományi és kulturális folyóiratra hí-
vom fel a fi gyelmet.

A közművelődési szervezőerő fontosabb meg-
nyilvánulásai a következő rendezvények voltak: 
1948-ban: Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. 
1972-től: Sárospataki Nyári Kollégium, az Anya-
nyelvi Konferencia védnökségével. 1972-től: „Te-
gyünk valamit Sárospatakért!” mozgalom. 1976-
tól: Sárospataki Népfőiskolai Találkozók. 1987-től: 
Sárospataki Téli Népfőiskolai tanfolyamok. 1990-
től Sárospataki Nyári Népfőiskolai tanfolyamok. 
2001-től: Pataki Diákok Emléknapja rendezvény-
sorozat. 2008-tól: a Pataki Diákok Szövetsége Bálja 
(Budapest).

Az egyéb, nem öregdiák szervezetek létreho-
zásában kimutatható öregdiák közreműködés, 
tehát az egyesület-szervezési multiplikátor hatás 
eredményei: 1973: Sárospataki Városvédő és -szé-
pítő Egyesület; 1985: Kazinczy Ferenc Társaság, 
Sátoraljaújhely; 1986: Magyar Comenius Társaság, 
Sárospatak; 1992: Sárospataki Népfőiskolai Egye-
sület; 1995: Bodrogközi Művelődési Egyesület, Sá-
rospatak – Királyhelmec; 2006: Sárospataki Lokál-
patrióták Egyesülete.

Az elmúlt századokra visszatekintve tehát két-
séget kizáróan megállapítható, hogy a sárospataki 
öregdiák-mozgalom komoly közművelődési ér-
tékmentő és -teremtő missziót teljesített, s eköz-
ben hozzájárult a civil társadalom alapértékeinek 
megerősödéséhez. Mindezek miatt évek óta fon-
tosnak tartottam a mozgalom történetének do-
kumentálását, és 2011. október 31-én elkészültem 
A sárospataki öregdiák-mozgalom 19–21. századi kro-
nológiája. Intézménytörténet és közművelődési dimen-
ziók című, több mint 650 ezer n terjedelmű adat-
tárral, amely jelenleg digitálisan hozzáférhető a 
http://patakidiak. hu/patakidiak/oldal/a-saros-
pataki-oregdiak-mozgalom-19-21-szazadi-krono-
logiaja, valamint a http://www. zemplenimuzsa. 
hu/oreg_diak_krono. htm honlapokon. A kutató-
munkát a Sárospataki Református Kollégium Ala-
pítvány és a Nemzeti Kulturális Alap Közművelő-
dési Szakmai Kollégiuma támogatta. Munkámban 
a pataki öregdiák-mozgalom intézményesülésével, 
illetve kulturális értékteremtő és értékközvetítő 
szerepével összefüggő események történeti krono-
lógiáját állítottam össze. A felvett adatok tematikai 
határait úgy alakítottam ki, hogy helyet kapjanak a 
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pataki iskolák életében kulcsfontosságú dátumok 
(intézményi átszervezések, megnyitások, bezárá-
sok, fenntartó-változások, új épületek); az öreg-
diákok szellemi köréhez kapcsolódó egyesületek, 
társaságok; az ezzel összefüggő kezdeményezések, 
rendezvények, iskolai programok; az öregdiák- 
mozgalom kiadványai és sajtója; az olyan kiad-
ványok és periodikák, amelyeknek van öregdiák 
vonatkozása; a mozgalom jeles személyiségeinek 
tisztségei, illetve főbb életrajzi adatai; és a mind-
ezeknek keretet adó magyarországi egyesületi és 
alapítványi jogi környezet általános változásai.

Forrásként elsősorban primer kútfőket hasz-
náltam. Kutattam a Sárospataki Református Kol-
légium Tudományos Gyűjteményeinek Levéltárá-
ban, Adattárában és Nagykönyvtárában (mások 
mellett Bertalan Imre, Harsányi István, Ködöböcz 
József, Palumby Gyula, Panka Károly, Újszászy 

Kálmán irathagyatékát), a Magyar Országos Levél-
tárban, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban, a Fővá-
rosi Levéltárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltárban. Felhasználtam a magánszemélyeknél 
őrzött dokumentumokat, elsősorban saját, 1985 óta 
gyarapodó irattáramat, továbbá Darányi Lajosnak 
a debreceni és ifj. Újszászy Kálmánnak a budapesti 
öregdiák baráti egyesületekkel kapcsolatos doku-
mentumait. A forrásként is használt kiadványok, 
periodikák adatai a kronológiában a megjelenésük 
événél szerepelnek.

Munkám több mint tízéves kutatás eredménye, 
s valószínűleg mind formájában, mind megközelí-
tési módjában országosan egyedülálló. Ám koránt-
sem teljes. A pataki öregdiák-mozgalom szereplői-
nél lappangó források beépítése, a sajtótermékek 
teljes körű áttekintése további fontos feladat.


