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grai János neveléstörténész néhány éve védte meg Önállóság és kiszolgálta-
tottság. A Sárospataki Református Kollégium működése, 1793-1830 c. dokto-
ri értekezését, amely önálló kötetben megjelent (L’Harmattan Kiadó, 2007). A 
disszertációt megalapozó kutatások további adatokat is feltártak, amelyekből 
újabb könyv készült. A most ismertetett Professzorok a „pataki reformkor-
ban”. A sárospataki kollégium és négy tanára a XIX. század első harmadá-
ban c. mű a doktori értekezésnél szerényebb nyomdai kivitelben, ám nem 
kevésbé érdekes tartalommal látott napvilágot. 

A szerző fiatal neveléstörténész, s munkájával kapcsolatban emiatt is ér-
demes utalni néhány kutatástörténeti összefüggésre. A modern, levéltári for-
rásokon alapuló, szintetizáló igényű sárospataki iskolatörténeti kutatások az 
1970-es évek végén bontakoztak ki. A hagyomány szerint 1531-ben létesült 
pataki kollégium alapításának ötödfélszáz éves emlékére elkészült A Sárospa-
taki Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára 
c. tanulmánykötet (szerkesztette Barcza József, de neve e minőségben nincs 
feltüntetve a kötetben; Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 
1981). Néhány évvel később Ködöböcz József tollából jelent meg a Tanítókép-
zés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada c. mo-
nográfia (Tankönyvkiadó, Budapest, 1986). E két mű lényegében összegezte a 
kutatások addigi eredményeit. 

A tanulmánykötet létrehozásában alapvetően két tudósnemzedék vett 
részt. Az idősebb generációhoz tartozott Bakos József (1912-1997) nyelvész, 
Benda Kálmán (1913-1994) történész, Czegle Imre (1912-2002) könyvtáros, 
Koncz Sándor (1913-1983) teológus, Makkai László (1914-1989) történész. Az 
akkori középgenerációhoz Barcza József (1932-2004) és Szentimrei Mihály 
(1924-1999) egyháztörténészek, Szűcs Jenő (1928-1988) történész, Takács 
Béla (1930-1997) néprajzkutató, művészettörténész, T. Erdélyi Ilona (1926) 
irodalomtörténész. A legfiatalabbakat a szerzők között egyedül Hörcsik Ri-
chárd (1955) történész-levéltáros képviselte. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a pataki iskolatörténeti munkálatokba ez idő tájt mások is bekapcsolód-
tak. Az említett nemzedékeknél maradva az elsőhöz sorolható a már említett 
Ködöböcz József (1913-2003) neveléstörténész, valamint Maller Sándor (1917-
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2001) irodalomtörténész; míg a második generáció ismert képviselői például 
Bajkó Mátyás (1925-1999) és Kováts Dániel (1929) neveléstörténészek. 

A 90-es évektől, elsősorban az újraindult Sárospataki Református Kollé-
gium oktatói, munkatársai jóvoltából, új lendületet kaptak a kutatások. Ki kell 
emelnünk Hörcsik Richárd A Sárospataki Református Kollégium gazdaság-
története (1800-1919) c., kandidátusi disszertációként megvédett monográfiá-
ját (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc–Sárospatak, 1996). 
Mellette további kutatók kapcsolódtak a feltáró munkába, így pl. Dienes Dénes 
egyháztörténész, Győri István teológus, Kiss Endre József könyvtáros, Pocsai-
né Eperjesi Eszter etnográfus; ők valamennyien az ötvenes években születtek. 

Recenziónk szempontjából mindez azért fontos, mert Ugrai János (1977) 
egy újabb reménybeli tudósnemzedéket képvisel. Rajta kívül a hetvenes évek-
ben született és Sárospatak neveléstörténetével foglalkozó kutatók közül meg-
említhető még Baráth Béla Levente egyháztörténész, valamint Ősz Ferenc, 
Comenius-kutató, nyelvész. Mindez azt bizonyítja, hogy most is van sikerrel 
kecsegtető kutatási hajlandóság azon sajátosságok vizsgálatára, amelyek elve-
zethetnek a sárospataki neveléstörténeti tapasztalatok mai hasznosításához. 

Ami magát, az ismertetett művet illeti, a kötet hat fejezetéből az első a 
kollégium szerepét taglalja a régió életében. Sorra veszi ennek meghatározó 
tényezőit, így a hely szellemét, a patrónusi és az anélküli működés rendszerét, 
az iskola létezését megalapozó adakozási és gazdálkodási rendszert, a diákélet 
jellemzőit, a nevelés és oktatás rendjét, s ennek alapján összefoglalja a kollégi-
um hatását a közvetlen földrajzi és társadalmi környezetben. 

A második fejezetben a kollégiumi tantestületről esik szó, amelynek tagjai 
három csoportba sorolhatók: professzorok, középiskolai tanárok és diáktaní-
tók. A szerző áttekinti a tanárok helyzetének, lehetőségeinek, díjazásának ala-
kulását. Ezt követi néhány kiemelkedő tanáregyéniség bemutatása. Ugrai a 
fejezet végén röviden szól a teológusok közül Őri Fülep Gábor, Patay János, 
Láczai Szabó József és Somosi János; a történészek közül Szombathy János; a 
filozófusok közül Szentgyörgyi István és Rozgonyi József munkásságáról. 

A könyv 3-6. fejezetei egy-egy neves pataki professzor életútját mutatják 
be, immár teljes részletességgel. Elsőként Kövy Sándort (1763-1829), az 1793-
ban felállított pataki jogakadémia alapítóját, aki haláláig vezette a képzést. Őt 
tanítványa, Gortvay János követte a tanszék élén. Kezük alól utóbb országos 
hírnévre szert tett tanítványok kerültek ki, közöttük későbbi MTA-tagok, a 
már említett Somosi János mellett Dósa Elek, Fáy András, Fogarasi János, 
Hazslinszky Frigyes Ágost, Jászay Pál, Szemere Bertalan, Szemere Miklós, 
Teleki László, Tessedik Ferenc, Vay Miklós, Warga János, Zsarnay Lajos; de 
Csokonai és Kossuth is Kövy miatt jött Patakra. Kövy országos szakmai tekinté-
lyét jól jellemzi, hogy amikor a nádor a Magyar Tudós Társaság (később: MTA) 
megszervezésének felügyeletére 1827. november 30-án választmányt nevezett 
ki, amely elnökből, a négy alapítóból (Széchenyi István, Andrássy György, Káro-
lyi György, Vay Ábrahám) valamint huszonkét tudósból állt, Kövy helyet kapott 
a testületben. A munka befejezését (és az akadémiai tagságot) azonban váratlan 
halála miatt nem érte meg. Kövy személyével a Zempléni Múzsában érintőlege-
sen foglalkoztunk már (Teleki József, Sárospatak és az Akadémia = 2005/2. 
szám; Ballagi Géza és a pataki jogakadémia = 2007/3. szám), alighanem ő a 
korszak legnagyobb országos befolyású pataki professzora. 
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A következő fejezet Beregszászi Nagy Pál (176?-1828) „kisiklott pályáját” 
taglalja. Bár a tudós tanár csupán öt évet töltött a pataki katedrán, a szerző 
úgy véli, életútja bemutatásra érdemes. Beregszászi hosszú időt töltött kül-
földön, s a professzori felkérésnek is csupán két év múlva tett eleget, jóllehet 
közben többször sürgették hazatérését. Rövid pataki tartózkodása során az 
1800/1801. tanévben rektorként is működött, de beilleszkedési gondjai, anya-
gi nehézségei és a tudományos közéletben sikertelen törekvései – a nyelvészek 
konzervatív csoportjához tartozott, s e minőségében Kazinczyval kemény vitái 
voltak, amelyekből nem ő került ki győztesen – előbb szellemileg, utóbb fizika-
ilag is eltávolították a kollégiumtól. Egész életpályáját jól jellemzik Ugrai sza-
vai, aki szerint Beregszászi sosem szembesült tévedéseinek tényével, de ezek 
következményeivel annál inkább. 

A Nyíri Istvánról (1776-1838) szóló fejezet a pataki iskolatörténet talán 
legnagyobb hatású és legszéleskörűbb tevékenységű professzorának állít em-
léket. A neves tanárra a Zempléni Múzsában születésének 225. évfordulóján, 
már emlékeztünk. (Sipos István: A polihisztor Nyiry István emlékezete,  
2001/3. szám) Nyíri több mint négy évtizeden át volt kollégiumi tanár, 1831-
től az MTA levelező, 1832-től rendes tagjaként. Nevéhez köthető a rajztanítás 
megindítása (erről lásd Baráth Béla Levente: Vizuális nevelés Sárospatakon 
1797 és 1902 között. Adalékok a Sárospataki Református Kollégium történe-
téhez, Zempléni Múzsa, 2005/3. szám), de mérnöki ismeretei révén irányítója 
volt a kollégiumi nagy építkezéseknek is. Professzorként és tudósként ugyan-
csak sokrétű munkát fejtett ki, huszonöt éven át matematikát és természettu-
dományos tárgyakat oktatott, majd másfél évtizedig a filozófiai tanszéket ve-
zette. Közben neveléstudománnyal, statisztikával, földtannal is foglalkozott. 
Publikációs tevékenysége intenzív és szerteágazó volt, rövid cikkeket, tan-
könyveket és tudományos monográfiákat egyaránt közreadott. Két ízben töl-
tötte be a rektori tisztet. Munkássága a pataki iskolatörténet kiemelkedő jelen-
tőségű és hatású fejezete. 

A kötet utolsó egységében Csengery József (1796-1851) történészről esik 
szó, aki szinte egész életét a kollégiumban töltötte. Pályája tehát nem sokolda-
lúsága, hanem éppen az egysíkú életműből kiemelkedő két, nagy jelentőségű 
műve miatt került a szerző érdeklődésének homlokterébe. Az első az 1825-ben 
keletkezett, Európa politikai jellemzését taglaló, meglehetősen radikális hang-
vételű röpirata, amelynek szövegét Ugrai a Századok 2004/3. számában már 
újraközölte és részletesen elemezte. A másik Az egyetemes történettudomány 
vázlata című, közel 400 oldalas, tankönyv céljára írott monográfia. Ebben 
Csengery nem csupán leíró és oknyomozó eseménytörténettel, hanem forrás-
ismereti és történelemelméleti kérdésekkel is foglalkozik. E kötet, a maga ide-
jében, minden szakmai hibája ellenére messze meghaladta korának tudomá-
nyos átlagszínvonalát. 
Ugrai kutatásai szerint a pataki kollégiumot a 18. század végén, a 19. század 
elején az önállóság és a kiszolgáltatottság ellentétes fogalmai jellemezték. Ön-
álló volt belső életében, tanterveiben és szellemiségében, ám kiszolgáltatott a 
társadalmi-gazdasági változások tekintetében, hiszen külső pénzügyi források-
ra nem támaszkodhatott. A környezetével kialakított sajátos viszonyrendszer-
ben mégis biztosítani tudta működésének anyagi alapjait, miközben önálló, 
nemzeti arculatával, tanárainak személyes példamutatásával és hatásával, de 
különösen tanítványaival fontos szerepet játszott a reformkori Magyarország 
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eszmei és politikai megújhodásában. A szerző társadalom-, nevelés- és gazda-
ságtörténeti elemzései – a recenziónk elején említett doktori értekezés és a 
most ismertetett kötet – nemcsak ahhoz segítenek hozzá, hogy a pataki kollé-
gium történetének egy meghatározó szakaszát világosabban lássuk, hanem 
arra is figyelmeztetnek, hogy kulturális örökségünk részét képező oktatási 
intézményeink története máig ható tanulságok tárháza. 
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