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A pataki erőtér nyomában

Örömmel konstatálhatjuk, hogy 2014 után újabb, immár a harmadik kötete jelent meg a 
Kovács I. Gábor által szerkesztett „Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 
1848–1944” című sokat ígérő sorozatnak. Az első, a zsidó származású egyetemi tanárok 
biográfiai adatait közlő kötet után következett 2014-ben – a debreceni egyetem alapí-
tásának századik évfordulója alkalmából – az egyetem református hittudományi karán 
egykor oktató egyetemi tanárok életrajzi adattára.1

Az újabb kötet, talán az eddig megjelenteknél nagyobb mértékben enged bepillantást 
egy immár letűnt korszak szellemi elitjének életutakra lebontott történetébe. A 19–20. 
századi magyar történelem iránt érdeklődő olvasóban – végiglapozva a kötetben közölt 
életrajzokat – az a nyomasztó benyomás erősödik fel, hogy a több száz év alatt, szá-
mos generáción keresztül csendben kiforrott, kitermelt magyar tudáselitet valójában 
lefejezték a második világháború után. Az ismert eseményeket egészen más megvilá-
gításba helyezi a személyes életutak átolvasása. Olvashatunk a kötetben kötelességtudó 
orvosprofesszorról (Horváth Béla), a Horthy-család szemészéről, akit már 1946-ban 
megfosztottak egyetemi katedrájától, majd Barcsra „száműzve”, hivatását hűséggel 
teljesítve, levezényelte az ottani trachoma-járvány felszámolását. De találkozunk azzal 
a professzorral (Györffy István) is, akit 1919-ben elűztek Kolozsvárról, de 1940-ben 
mégis önként visszatért, hogy folytassa a korábban megkezdett munkát. 1945 után 
kényszernyugdíjazták, akadémiai tagságát is lefokozták. Hivatásukhoz, családjukhoz és 
hazájukhoz is hűséges professzori életutak bontakoznak ki az igen izgalmasan, az itt-ott 
érdekességszámba menő kortörténeti adalékokkal (gondolunk itt például az egyetemi 
tanárok 1920 utáni szabadkőműves-tagsággal kapcsolatos igazolására) megtűzdelt, em-
pátiával megírt életút-leírásokból.

Amennyiben egymás mellé helyezzük az eddig megjelent köteteket, rögtön szembe-
tűnő, hogy bár az életutak számát tekintve például a legutóbbi kötet még felül is múlja 
a most megjelentet, amennyiben viszont a két kötet terjedelmét vetjük össze, azt látjuk, 
hogy az utóbbi majd kétszer olyan hosszú, mint az előbbi. Ez a megnőtt terjedelem nem 
csupán az elemzéseknek, az értelmezést biztosító összegző tanulmányoknak köszön-
hető, hanem az egyes professzorok életútját is sokkal bővebben közli az újabb kötet. 
Örvendetes ez az előrelépés, és összességében megállapíthatjuk, hogy a legfrissebb 
kötet a három közül a legkiérleltebb. Mind a belefektetett munka, mind pedig a kézzel-
fogható eredmény szempontjából.

A kezünkben lévő kötet több szempontból is izgalmas olvasmányélmény. Az eddigi 
kötetekhez képest általában részletesebb, az adott személy szakmai pályafutását lépésről 
lépésre bemutató, fontosabb kutatási eredményekre, megjelent művekre részletgazdagon 
kitérő mini-biográfiákat olvashatunk. Ezt a fejlődést nagyon örvendetesnek tartjuk, bí-
zunk benne, hogy a következő kötetek is ezen a magas színvonalon fognak folytatódni. 

* Diszkrimináció, emancipáció – asszimiláció, diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi 
adattára 1848–1944. I. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok. (Szerk.) Kovácsi I. Gábor. Összeáll. 
Kovács I. Gábor, Kiss Zsuzsanna, Takács Árpád. Bp., 2012; Hit – Tudomány – Közélet. A Debreceni 
Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és 
életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. II. (Szerk.) Kovács I. Gábor. 
Összeáll. Kovács I. Gábor, Takács Árpád. Bp., 2014.
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Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy az előző kötetekkel ellentétben nem olvashatunk 
külön-külön az életrajzok után az adott személy életútjával kapcsolatos irodalmi uta-
lásokat, bár némileg kompenzálja mindezt a fejezet végén található összesített iroda-
lomjegyzék, illetve az életútleírásokban található utalások, mégis úgy gondoljuk, hogy 
egy kompakt, az adott személyre vonatkozó irodalomjegyzék hasznos segítség lehet a 
továbbinduláshoz.

Azonban nem csupán az életrajzok részletességében, mélységében nyújt sokat a tár-
gyalt kötet. A sorozatban szereplő három kötet egyben ugyanis ugyanannak a megköze-
lítési módnak háromféle megvalósítását jelenti. A közös hívószó a szerkesztő által „fele-
kezeti-kulturális tömbként” meghatározott fogalom. A sorozat köteteit az újkori magyar 
művelődéstörténetet meghatározó, felekezetileg determinált kulturális tömbök mentén 
próbálják értelmezni. A jelen kötetünk, a „Sárospatak erőterében”, sokat sejtető címet 
visel. A szerzők a Sárospataki Református Kollégium szellemi kisugárzása által meg-
határozott „felekezeti-kulturális tömbből” származó, ahhoz köthető egyetemi tanárok 
életútjait vizsgálták meg. Ebben az esetben a felekezeti tényező mellett tehát a kulturális 
tömb kialakulásában a földrajzi tényező is nagyobb jelentőséggel bír. Így ugyanis nem a 
Sárospatakon oktató tanárok, hanem a valamilyen formában a pataki iskolarendszerhez 
köthető professzori életutak kerülnek nagyító alá. Ilyenformán tehát a pontosabb össze-
vetés lehetősége majd csak akkor áll fenn, ha a többi fontos református egyházkerületi 
iskolaközponttal kapcsolatos eredmények is elérhetőek lesznek.

A kötet felépítése bizonyos csekély változtatásoktól eltekintve nagyjából a sorozat 
második darabjának a rendszerét követi. Az eltérés sokkal inkább a terjedelemben és 
ennek köszönhetően a szövegek részletességében, mélységében érhető tetten. Jelen 
kötet első nagyobb tartalmi egységeként egy majd százoldalas bevezető tanulmányt ol-
vashatunk, mely elsősorban a felekezetiség és az oktatás, kimondottan pedig a magyar 
felsőoktatás kapcsolatát járja körül. De olvashatunk itt a protestáns egyetemi tanárok 
kinevezésével kapcsolatos tendenciákról, illetve a református művelődési alakzat regio-
nális változatairól, az egyházkerületek rendszeréről is. Már ezen a helyen meg kívánjuk 
jegyezni, hogy véleményünk szerint nagyon szerencsés választás volt – amint ezt az 
eredmények is igazolják – a protestáns egyetemi tanárok kataszterét a több százéves 
tradícióval bíró iskolaközpontok köré felépíteni. Teljes mértékben egyetértünk azzal a 
megállapítással, hogy a református egyházkerületek, amelyek mind egy-egy jelentős 
iskolaközpont köré szerveződtek, olyan sajátos karakterjegyekkel bírnak, mely a külön 
kezelésüket indokolttá teszi. A kötetben sok szó esik az iskolarendszer által előmozdított 
társadalmi mobilitásról, de hangsúlyozni kell, hogy egészen a 19. század második felé-
ig a református egyház lelkészei, tanárai számára a földrajzi jellegű mobilitás – egyik 
egyházkerületből a másikba történő költözés lehetősége – viszonylag korlátozott volt. A 
lelkészcsaládok történeteit kissé megpiszkálva azt látnánk, hogy a Finkey Ferenc pro-
fesszor lelkész felmenőihez hasonlóan a legtöbb ároni nemzetség tagjai generációkon 
keresztül nem csupán ugyanabban az egyházkerületben, de gyakran ugyanabban az egy-
házmegyében, régióban, sőt nem ritkán ugyanabban a gyülekezetben szolgáltak. Mindez 
pedig az évszázadok során az adott régió, egyházkerület sajátos szellemi arculatának 
kialakulásában csapódott le.

De mégis, hogyan lehet meghatározni egy ilyen elsősorban kulturális-szellemi jellegű 
kötődést? Ki az, aki „Sárospatak erőteréhez” tartozik? A kérdés adja magát, hiszen a kötet-
ben érintett 19 professzor közül többen soha nem tanultak Sárospatakon. Igencsak nehéz 
kérdés ez, amit azonban a kötet közreadói is érzékeltek. Hiszen a nagyon is adekvát mód-
szerekkel dolgozó szociológiai megközelítés nem minden esetben nyújt biztos támaszko-
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dót. Hová lehet besorolni azt az ifj. Révész Imrét, akinek a családja generációkon keresztül 
Debrecenben tanult, dolgozott, ő maga viszont Pápán született, majd Kassára kerülve az 
ottani premontrei gimnáziumban érettségizett, teológiát pedig Kolozsváron tanult, majd 
az itteni professzori állást cserélte fel a debreceni parókiával. Melyik egyházkerület, me-
lyik iskolaváros erőterében lehet elhelyezni? A szerzők elárulják, Révész Imre a készülő 
debreceni kötetben kap helyet, és ezzel látjuk is, hogy a szociológiai módszereket néhol 
felülírják – teljesen joggal – a mentalitás- és művelődéstörténeti szempontok.

A könyv nagy erőssége, hogy nem akar többet állítani annál, mint amit biztosan el le-
het mondani. Külön kiemelendőnek tartjuk ebből a szempontból az életrajzi adattár után 
következő hosszabb elemzést. Az alapos, a kiterjedt református iskolatörténeti irodalmat 
felhasználó tanulmány több irányból kutatja a „sárospataki erőtér” hatásait. Először is 
megállapítja, hogy a 16–17. század óta egyre kiterjedtebb, a 18. századra már majdnem 
minden református gyülekezetet magába foglaló alapfokú iskolahálózat milyen hosz-
szan tartó kulturális előnyöket biztosított a reformátusoknak ezen a történelmi vidéken. 
A statisztikai adatok szerint ugyanis az írni-olvasni tudás mértékét tekintve még a 19. 
század második felében is előnyösebb helyzetben voltak a reformátusok az itteni kato-
likusokkal szemben. Kiemeli a tanulmány ezenkívül a szepességi német evangélikus 
iskolákkal fenntartott kapcsolat fontosságát, melynek lecsapódása nem pusztán a német 
nyelv mélyebb ismeretében, hanem a természettudományok iránti nyitottságban is tetten 
érhető. Hangsúlyozza az elemzés a református intelligencia rekrutálódása szempontjá-
ból az egyházkerület területén nagy számmal élő kisnemesek szerepét a 18. századtól 
kezdődően. Mindez pedig szorosan kapcsolódik ahhoz a tényhez is, hogy a kötetben sze-
replő egyetemi tanárok szinte mindegyike rendelkezett legalább egy-két lelkész őssel. 
Összességében a jól megalapozott állítások nyomán kirajzolódik egy sajátos, a többi re-
formátus „erőtértől” bizonyos jegyeiben eltérő sárospataki „felekezeti-kulturális tömb”.

A kötet végigolvasása után az olvasóban önkéntelenül is felötlő kérdés, hogy mi is 
történt ezzel az egykor oly jelentős, gyökereivel a falusi elemi iskolákig leérő, csúcsán 
pedig egyetemi tanárokkal, akadémikusokkal büszkélkedő, a Sárospataki Református 
Kollégium által meghatározott „felekezeti-kulturális tömbbel”? Természetesen nem 
mondhatjuk, hogy nyomtalanul eltűnt, hogy a 20. század viharait, diktatúráit nem állta ki 
ez a rendszer, hisz mind a mai napig találunk a magyar tudáselit tagjai között a „pataki 
erőtér” által meghatározott tudósokat. Mégis, Trianon elvette a pataki iskola hátországá-
nak jelentős részét, az évszázados szepességi kapcsolatok kényszerűen megszakadtak, 
aztán a második világháború után államosítják a felekezeti iskolarendszert, még a re-
formátus teológiai kart is – botrányos körülmények között – bezárják. 1951-ben néhány 
évre magát a Tiszáninneni Református Egyházkerületet is megszüntették. A rendszervál-
tás után szépen lassan elkezdett ugyan regenerálódni a patakival együtt az egész magyar 
egyházi iskolarendszer, egyáltalán a református „erőtér”, de nagy kérdés, hogy sikerül-e 
a rajta esett sebeket begyógyítva, a 21. század viszonyaihoz illeszkedve megújulnia, a 
neki szánt szerepet a magyar szellemi életben ismét elfoglalni. Bízunk benne, hogy a 
kötetben is szereplő gyakran pozitív, az ősök hitéhez, meggyőződéséhez ragaszkodó, 
egyúttal pedig európai látókörű professzori életutak követőkre találnak. Egyúttal pedig 
várjuk a sorozat eddigi köteteihez méltó színvonalú folytatást!

(Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok élet-
rajzi adattára és életútleírása. Magyarországi Egyetemi Tanárok Életrajzi Adattára 
1848–1944. III. Szerk. és írta: Kovács I. Gábor, Összeáll.: Kovács I. Gábor – Takács 
Árpád. Bp., 2016, ELTE Eötvös Kiadó. /Történeti elitkutatások 10./)


