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Ha mester és tanítványa relációban keresünk 
témát Kollégiumunk történetében, az elsők 
között jut eszünkbe intézményünk talán leg-
híresebb diákja, Kossuth Lajos, s vele együtt 
egyik legismertebb tanára, az iskolateremtő 
jogászprofesszor, Kövy Sándor. Az ő párosuk 
felemlegetésének különös apropót ad, hogy 
Kossuth éppen kétszáz évvel ezelőtt, 1819-
ben iratkozott be a jogakadémiára, s lett a 
Kollégium non togatus diákja. Kövy Sándor, 
a hazai jog első tanára, a gyakorlatias jogi ok-
tatás egyik első képviselője pedig 190 évvel 
ezelőtt, 1829-ben hunyt el Sárospatakon.

Mester és tanítványa(i) vonatkozásában 
érdemes megjegyezni, hogy Kövynek több 
nagyhírű hallgatója is volt 1793–1829 közöt-
ti pataki tanársága idején. Kossuth diáktársa 
volt Szemere Bertalan, aki 1848-ban Kossuth-
tal együtt az első felelős magyar kormányban 
munkálkodott, 1849-ben pedig az ország má-
sodik miniszterelnökeként állt helyt a szabad-
ságharc utolsó hónapjaiban, az orosz interven-
ció idején. Szemere először 1820–1822 között 
tanult Patakon, majd 1827–1832 között itt 
fejezte be jogi tanulmányait. Az ő jogásztársuk 
volt egykoron Horthy István, Horthy Miklós 
kormányzó nagyapja, aki hármuk közül leg-
korábban, 1817-ben írta alá az Alma Mater 
anyakönyvét, s kötelezte el magát az iskolai 
törvények megtartására.

Őket több mint két évtizeddel megelőzve, 
az 1795/96-os tanévben néhány hónapig Kövy 
tanítványa volt Csokonai Vitéz Mihály is. Mi-
vel a költő felfogása ellenkezett a magyar feu-
dális törvényekkel, hamar továbbállt. Amikor 
kifogásaival és távozási szándékával felkereste 
professzorát, az megértette őt, kiváló bizonyít-
ványt állított ki számára, s kapcsolatuk a ké-
sőbbiekben is megmaradt.1

1 Alólírott ezennel hitelesen bizonyítom, hogy az igen jeles 
és igen kiváló Csokonai Vitéz Mihály úr nálunk a ma-
gyar jogot meg kezdte ugyan tanulni, de a német nyelv 
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Kossuth Lajosról és Kövy Sándorról dr. Csorba László egyetemi tanárnak, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának tanulmányát – folyóiratunk valamely kö-
vetkező számában – hamarosan közöljük. A téma és az évforduló kapcsán most egy 
anekdotával emlékezünk a 19. század első harmadának jeles pataki mesterére és leg-
híresebb tanítványára.

Kövy Sándor és Kossuth Lajos híres-hírhedt összekülönbözésének leghitelesebb 
leírása az lehet, amely magától Kossuthtól való. 1883 júniusában az akkor Turinban 
élő „remete” a Pesti Naplóban tette közzé fiatalkori emlékeit, melyek között pataki 
tanulmányaival kapcsolatban leírta Kövyvel való incidensét. E történetet aztán szó 
szerint közölte a Sárospataki Lapok, ezt őrizte meg a pataki hagyomány, s így került a 
pataki diákvilág anekdotakincsébe is.

„Bevégezvén Eperjesen tanulmányaimat, jogot mentem tanulni nem Pestre, ha-
nem Sárospatakra, s nem 1826-ban, hanem 1819/20-ban. (Itt Kossuth – nyilván 
tollhibából – 1817/8-at írt. – A szerk.) Tanárom Kövy Sándor volt, hírneves magyar 
jogász; nem hiszem, hogy akkoriban az elméleti magyar jogot valaki jobban tudta 
volna, mint ő; kézikönyvét latin nyelven adta ki, de előadásait magyarul tartotta, már 
hogy magyarul! Ilyeténformán: »celebrál egy antenátus egy pignust«, vagy »a perennalis 
fassio néha valet, néha nem valet: Nobilissime Domine N. N. (erre a Nobilissimus N. 
N. levette a kalapját) mondja el, mikor valet és mikor nem valet?« De ezzel a gyönyörű 
magyarsággal tölcsérrel öntötte az ember fejébe a jogtudományt. Lehetetlen volt meg 
nem tanulni. Nekem meg Dercsényinek mindjárt az első félévi vizsga alkalmával, mi-
után még abból is kifaggatott, amit még nem tanított, de mi könyvéből már megta-
nultuk, a vizsgán jelen volt felügyelő hatósághoz fordulva azt a bókot tette, hogy »ez 
a két fiatal ember itt jobban tudja a törvényt, mint az egész királyi tábla, melyet holmi 
tudatlan prélátusokból, bárókból, vicispányokból szednek össze anélkül, hogy megegzami-
nálnák; mind a kettő stante pede bízvást elmehetne Perszonálisnak«. 

Darabos, nyers ember volt, s ez a sajátsága egyszer egy kis összeütközést is idézett 
elő. Történt, hogy egykor tárgyába belemelegedve a szabott órán túl jó soká folytatta 
az előadást. Mély csendben hallgattuk, mint mindig, azonban véletlenül esett-e meg 
vagy szándékosan történt? – egy valaki épp azon padokban, ahol én is ültem, megsú-
rolgatta a padlót csizmatalpával, ami úgy hangzott, mintha türelmetlenség jele volna. 
Kövy felénk fordult, végigjártatta rajtunk szikrázó szemeit, öklével a tanszék polcára 
ütött s mindig felénk nézve, elkiáltotta magát: »hitvány gazemberek« és elrohant. Én 
azt mondtam társaimnak: aki elég hitvány, hogy zsebre tegye a gazember címet, ám 
tessék, én nem teszem; ha ezt a sértést jóvá nem teszi, én előadására többé nem jövök; 
elmegyek Kassára, leteszem ott a vizsgát. Szavaim helyesléssel találkoztak. Amolyan 

tanulása és jeles elsajátítása céljából, s ha alkalma kínálkozik, jogi gyakorlatra, Lőcsére, olyan elhatáro-
zással távozott, hogy onnan félbehagyott tanulmányainak folytatására hozzánk rövidesen vissza fog jönni. 
Egyébiránt az alatt az idő alatt, míg nálunk időzött, magát úgy viselte, hogy méltóvá lett rá, hogy a 
legjelesebbek közé számítsuk és mindenkinek ajánljuk. Kelt Sárospatakon, 1796. július 12. Kövy Sándor, 
a magyar jog rendes professzora. In: Panka Károly (szerk.): A pataki diákvilág anekdotakincse, 1. kötet, 
Budapest, 1927, 68–69.
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kis »secessio ad Montem Sacrum« lett belőle. Három nap a »világi növendékek« legna-
gyobb része nem mentünk a tanításra; a tanórát a kollégium előtt, a gyepen töltöttük 
tömegesen, egyikünk fennhangon olvasott Kövy tankönyvéből. Aztán tanárunk utá-
nam küldött! »Hát Domine fráter! micsoda bolondságot csinálnak maguk?« – kérdezé. 
»Nem bolondság az, tekintetes uram! hanem a megsértett becsületérzés méltó neheztelése 
– felelém. Mi tanulni jöttünk ide, nem meggyaláztatni. Büszkék voltunk reá, hogy a 
nagyhírű Kövy professzor tanítványai lehettünk, de becsületünkre is büszkék vagyunk; a 
tekintetes úr tudja, hogy én akár 24 óra hosszat is szívesen elhallgatom, így mások is. Ki 
adott alkalmat arra a kellemetlenségre, nem tudom; lehet, hogy véletlen volt, jobb is volna 
annak tekinteni s észre sem venni, de mi sem betyárok, sem gyermekek nem vagyunk; pár 
hónap múlva a tógátusok dalkara énekli nekünk azt a búcsúdalt, hogy »Menjetek! Isten 
veletek!« s mi az iskolából kilépünk az életbe, nem vihetjük magunkkal homlokunkon a 
gazember bélyegét. Méltóztassék a dolgot bölcsessége szerint elcsinálni, különben orszá-
gos skandalum lesz belőle, ha azt tudja meg a világ, hogy Kövy professzort tanítványai 
elhagyták.« »Jól van no – felelé – jöjjenek fel holnap, majd elcsináljuk.« Felmentünk. 
»Egy kis kellemetlenség fordult elő a múlt napokban – mondá Kövy – sajnálom, a dolog 
onnan eredt, hogy szándékos rosszakaratot gyanítottam, de utánajártam s meggyőződtem, 
hogy nem az volt! Hát feledjük el, ne vesztegessük a drága időt, menjünk tovább! Hanem 
(oldalt reám mutatva) a dominus Kossuthból országháborító lesz!«”2

2  Uo., 57–59.
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