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Türelem és türelmetlenség a vallásgyakorlatban és az 
intézmények mőködtetésében Sárospatakon 

a 17-19. században 
 
 
Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység és az Alföld 
találkozásánál, a Bodrog folyó két partján fekszik Sárospatak. I. András király 
(1046-1060) idejében királyi birtokká lett a környék, megszervezıdött a 
sárospataki erdıispánság. Ennek központja a mai város Szent Negyedében volt. 
Itt állhatott a királyi udvarház, itt született a XIII. század elején Árpád-házi 
Szent Erzsébet. Ennek szomszédságában kis körtemplomot építettek. Az Árpád-
kor második felében magánföldesúri tulajdonba került a pataki uradalom. A 
középkor végére már városias fejlıdése is megmutatkozott a településnek. Jól 
jelzi ezt négy mőködı kolostora. Plébánia iskola már a XIII. században 
mőködött itt.1 A „Szalkai kódexbıl”  a XV. század végén itt folyó oktatás 
mindennapjairól szerezhetünk információkat.2 

A mohácsi csata után a területet az ország egyik legjelentısebb családjába 
tartozó, Perényi Péter szerezte meg. İ építtette a ma álló pataki várat 1534-37 
között a család új birtokközpontjaként. Sárospatak Tokaj-Hegyalja egyik 
központi települése. Északkelet-Magyarország a hegyaljai bor és a máramarosi 
só kereskedelmi központja, valamint a Lengyelországba, Erdélybe és az Alföldre 
vezetı utak találkozási pontja volt. 

A vár fénykorát a XVII. században a Rákóczi-család uralma alatt élte. Patak a 
család legjelentısebb birtokközpontja, kedvelt tartózkodási helye volt. II. 
Rákóczi Ferenc ifjúkorában gyakran tartózkodott itt. A szabadságharc második 
szakaszában az ország politikai központja Patakon volt. 1708-ban az utolsó 

                                           
1 SZŐCS Jenı: A középkori iskolázás Patakon. In: A Sárospataki Református Kollégium története. 
Szerk: A Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége. (Továbbiakban:SRKt) Budapest, 
1981. p. 7. 
2 MÉSZÁROS István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Budapest. 1972. 
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kuruc országgyőlésen itt mondták ki a végig katonáskodó jobbágyok 
hajdúszabadságát. 

1711 után Trautson herceg kapta birtokul Patakot és vidékét. 1807-ben a 
pfalzi és a bajor választófejedelem családjába tartozó Bretzenheim herceg lett az 
új földesúr. Magyarrá válását mutatva a herceg a „regéci”  elınevet vette fel és 
Sárospatakra költözött. A várkastély fıhomlokzata a Bretzenheim-család idején 
nyerte el eklektikus-romantikus formáját. Az 1870-es évektıl Windischgrätz 
hercegék családja birtokolta Patakot, a II. világháború végéig ez az otthonuk.  
 
 

A reformáció térhódítása – fıúri támogatók oltalmában 
 
Az európai történésekkel egy idıben érte el a reformáció hulláma 
Magyarországot. Az új tanok elsı terjesztıi, támogatói közül többen 
vidékünkhöz köthetık. A Tisza jobb partján Perényi Péter volt a reformáció fı 
pártfogója. Uradalmain kiváló prédikátorok mőködtek. A Wittenbergben tanult, 
Luthert követı prédikátorok az 1550-es évektıl már a helvét irányzat felé 
hajlottak.3 Legjelesebb képviselıjük Kálmáncsehi Sánta Márton is a Perényi-
birtokon lelkészkedett. A környék helvét irányzatú papjai Tarcalon4 tartották 
zsinataikat. 

Sárospatak városias jellege (Kubinyi András kutatásai szerint a városhálózat 
hierarchiájának 4. szintjén),5 az újítások iránt fogékony ferencesek jelenléte, erıs 
parasztpolgári társadalma kiváló bázisa lett a magyar nyelvő reformációnak. 

A hagyomány 1531-hez és Perényi Péter nevéhez köti a híres Sárospataki 
Református Kollégium alapítását. Valószínőbb egy kicsit késıbbi dátum és a 
kezdeti támogató inkább a feleség, Székely Borbála. Perényi az 1530-as évek 
közepén lett a reformáció híve és lelkes terjesztıje.6 A protestánssá lett város 
plébánia temploma (a vártemplom) 1534-ben került az új vallás híveinek kezébe, 
melyet ettıl kezdve folyamatosan ık használtak, 1671-ig. Perényi Péter az új 
vallásnak megfelelıen átépítette a templomot (Megszőntek a kolostorok, a 
ferenceseké 1548 körül még mőködött). Siklósi Mihály személyében az 1540-es 
években protestáns lelkésze lett Sárospataknak, aki új szellemő oktatást vezetett 
be. 1549-ben érkezett a városba Kopácsi István, kinek nevét ugyancsak a jeles 

                                           
3 A helvét irányzat pártfogói: János Zigmond, Némethi Ferenc tokaji kapitány, Mágócsi Gáspár 
egri kapitány és felesége, Massai Eulália, Bebek György és felesége, Patócsi Zsófia. 
4 Tokajhoz tartozott. 
5 KUBINYI András: A középkori magyarországi városhálózat hierarchikus térbeli rendjének 
kérdéséhez. In: Településtudományi Közlemények. 1971. pp. 58-78. 
6 MAKKAI  László: A Kollégium története alapításától 1650-ig. In: SRKt p. 17. 
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iskolaalapítók sorában emlegetjük. 1559-ben már ı a helvét irányzatot követı 
felsı-magyarországi lelkészek nagyhatású képviselıje. 1561-ben a pataki iskola 
fiatal rektora, Szikszai Fabriciusz Balázs nevezetes teológiai beszédben állt e 
tanok mellé.  

Perényi Péter fia, Gábor apjához hasonlóan nagy támogatója volt a protestáns 
egyháznak és az iskolának.7 Világi mőveltsége, buzgó lutheránus vallása, 
makacs konzervativizmusa határozta meg egyéniségét és viszonyát az iskolához, 
egyházhoz. Az ı idejében emelkedett Kollégium rangjára az iskola és került mai 
helyére, a ferences rendi apácák klastromába. 1563-ban Perényi Gábor 
Tıketerebesre hívta össze birtokai lelkészeit, s követelte tılük az eredeti ágostai 
hitvallás elfogadását. Voltak, akik engedtek, de a többség hajthatatlan volt. 
Kopácsi Bebek birtokára, Pelsıcre ment papnak, Szikszai Kolozsvárra távozott 
(1564-1566). Rövid idı múltán azonban az unitárius újításoknak teret adó 
városból visszatért Sárospatakra, Perényi Gábor pártfogása alá s lett az elsı igazi 
pedagógusa a városnak.  

Perényi Gábor 1567-ben bekövetkezett halála nagy változást hozott Felsı-
Magyarország vallási viszonyaiban. A magyar nemesség, polgárság s 
jobbágyság a helvét hitvalláshoz csatlakozott. A pataki iskola irányítását ettıl 
kezdve a zempléni esperes és a helyi elsı pap vette át (a mindenkori patrónus 
hatalma alatt). Örökös hiányában a pataki uradalom a kincstárra szállt 1567-ben. 
A szepesi kamara gondoskodott néhány évig a birtok igazgatásáról, s az iskola 
ellátásáról. 

1573-ban Dobó Ferenc személyében új református patrónust kapott az iskola. 
Haláláig, 1602-ig készségesen támogatta az intézményt. 1574-tıl 
rendszeresítették a második tanár, a lektor állását. Dobó végrendeletében 
megerısítette korábbi adományait, s a jól jövedelmezı borkimérési jogot is 
biztosította számukra. A XVI. század végétıl Sárospatak környékén a helvét 
hitvallást semmi sem zavarta, miként az iskola tanítását sem. Patak nyújtott 
menedéket a teológiai vitákba keveredett felsı-magyarországi tudósoknak 
(Thoraconymus), az itteni tanárok azonban nem avatkoztak bele a küzdelmekbe.  

Dobó halála után, az örökösödési viták közepette, gazdasági problémákkal 
(nem kapta meg zavartalanul járandóságait) és politikai támadásokkal kellett 
megküzdenie az iskolának. Forgách Ferenc nyitrai püspök – az ellenreformáció 
vezére – 1603-ban a következıket írta Bécsbe: „Patak a fészke minden 
eretnekségnek Felsımagyarországon […] le kell rombolni ezt a sátán 

                                           
7 Birtokai jövedelmébıl bıven áldozott a mővelıdésre, papjaira, tanáraira. Kopácsinak nemesi 
udvarházat, földet, szılıt adott Sárospatakon, Szikszainak Erdıbényén telket. Vitus Jánost saját 
költségén taníttatta, és a királlyal megnemesíttette. A tanárokat fizette, a tanulókat élelmezte, az 
ardói malom szombati jövedelmét, egy erdıbényei kúriát és 4 szılıt ajándékozott a diákságnak. 
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zsinagógáját”.8 1604-ben Szuhay István egri püspök azt javasolta, hogy az 
iskolát jezsuita kollégiummá alakítsák. Ugyanakkor 1606-ban a protestáns 
rendek közköltségen szerették volna országos fıiskolává fejleszteni. Sem a 
katolikusok, sem a reformátusok által javasolt tervek nem valósultak meg, de 
megnyugtató volt az iskola jövıje szempontjából, hogy a Bocskai-
szabadságharcot lezáró bécsi béke biztosította létét. 1608 és 1614 között 
Lorántffy Mihály személyében új tulajdonosa lett az uradalomnak, s a pataki 
iskolának az ı pártfogása alatt is sikerült megıriznie tekintélyét. 

A pataki iskola elsı korszaka 1531-tıl 1660-ig, Lorántffy Zsuzsanna haláláig 
terjedt. (Második idıszaka 1661 és 1849 között húzható meg. A harmadik 
idıszak az 1850-1944 közötti éveket jelöli, melyet követett a negyedik korszak.) 
Az elsı idıszakot a Perényi, a Dobó és a Rákóczi család neve fémjelezte. Ekkor 
vált a Kollégium fıúri, fejedelmi pártfogói révén fokozatosan országos 
jelentıségő intézménnyé, központi anyaiskolává, s a patrónusváltások közepette 
is hosszú ideig szolgáltak a rektorok. A Kollégium belsı nevelési és tanulmányi 
rendjének szabályozására már a XVI. század második felében voltak törvények. 
A belsı élet minden mozzanatára kiterjedı törvénykönyvet I. Rákóczi György 
idején állították össze, 1621-ben. 

A sárospataki udvarban nevelkedett Rákóczi Zsigmond (1544-1608), a család 
elsı országosan ismert alakja. Perényi Gábor pártfogoltja méltón elıdeihez a 
század végére a vidék nagy református támogatója lett. Az egyre gyarapodó 
birtokok és rangos tisztségek által a Rákóczi család anyagi és politikai befolyását 
tudhatta maga mögött a református egyház. 

A Rákócziak öt nemzedéke befolyásolta Magyarország és Erdély politikai 
életét. 1616-tól a Rákóczi-birtokok központja Sárospatak volt. Ebben az 
esztendıben került a pataki vár és uradalom a Rákóczi-család kezébe, Lorántffy 
Zsuzsanna és I. Rákóczi György házassága révén. Kilencvennégy esztendeig 
tartó uralmuk fénykort hozott a várra, a városra, az uradalomra, a Református 
Kollégiumra. Történelmi események helyszíne lett Sárospatak.  

I. Rákóczi György és felesége a legnagyobb patrónusként támogatta a 
református egyházat, az iskoláztatást és a könyvnyomtatást. Mindketten családi 
neveltetésük által hozták magukkal ennek igényét. György apja a Vizsolyi Biblia 
kinyomtatását segítette; Zsuzsanna apja, Lorántffy Mihály a Pataki Kollégium 
támogatója volt.  

A Rákóczi-család és személyesen Lorántffy Zsuzsanna támogatása tette 
lehetıvé a XVII. században a Sárospataki Református Kollégiumaink virágzását. 

                                           
8 MAKKAI i.m. p. 35.; TAKÁTS Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok Budapest, é.n. pp. 
415-421. 
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Szılıbirtokok és rendszeres adományok teremtettek alapot az iskola 
mőködéséhez. Biztosították 3-4 rektor bérét, az osztálytanítók járandóságát, s 
évente két tanulót külföldi egyetemeken taníttattak a tanári utánpótlás biztosítása 
céljából. Eközben alapvetı változások történtek az európai oktatás terén. A 
korábban nagy tekintélyő olasz, német egyetemek lehanyatlottak, s a hollandiai 
és angol egyetemek lettek a modernizáció központjai (természettudományok, 
megújuló vallásosság).  

Az új szellem, a puritanizmus elsı hazai képviselıje, Bisterfeld professzor 
1629-tıl tanított Gyulafehérváron. A tanulmányai után, 1634-ben hazatérı 
Medgyesi Pál elsı magyar terjesztıje a puritanizmus eszméinek. I. Rákóczi 
György eközben reformokkal próbálta a Patakon folyó oktatást modernizálni 
(1629: új tanterv, harmadik lektor). 1638-ban Tolnai Dali Jánost bízta meg a 
fejedelem az iskola vezetésével. İ lett a puritán reformok bevezetıje Patakon, 
Erdıbényei Deák János személyében segítséget kapott az iskola szervezetének 
és tantervének átalakításához. Tolnai vezetése alatt az iskola élete átalakult. Az 
új tanok nem találtak egyértelmő támogatásra a református egyházban. A 
kiszélesedett vitában Geleji Katona István püspök határozottan Tolnai ellen 
fordult, s I. Rákóczi Györgynél igyekezett elérni eltávolítását. Medgyesi és 
Bisterfeld is megalkudni látszott, s a fejedelem elrendelte Tolnai elbocsátását. Ez 
végül mégsem következett be, az elıbbiek közbelépése nyomán. Rákóczi 
azonban a pataki iskolát ettıl kezdve veszedelmes tőzfészeknek tartotta. 
Megelégelve a folytonos huzakodást a puritanizmus ellenfeleivel, Tolnai 1642 
decemberében Miskolcra ment prédikátornak. Az iskola életében csendes évek 
következtek, míg az egyházi közéletben a konzervatívok zsinat (Szatmárnémeti) 
összehívásával igyekeztek a Tolnai által kezdeményezett reformokat 
(presbitérium bevezetése) megakadályozni. A teológiai és egyházszervezési 
vitákban a fejedelem felesége, Lorántffy Zsuzsanna a Tolnai Dali János és 
Medgyesi Pál vezette puritánok oldalára állt. A fejedelemasszony Patakra 
költözése után (Lorántffy Zsuzsanna férje halála után kisebbik fiával, 
Zsigmonddal visszatért Sárospatakra) az állásából felfüggesztett Tolnait 
pártfogásába vette, s 1649-vette visszahelyezte a pataki iskola élére. 

Lorántffy Zsuzsanna és az ifjabb Rákóczi Zsigmond az oktatás színvonalát 
emelendı a kor legkiválóbb pedagógusát, a magyar nyelvet jól ismerı 
Comeniust hívta meg Patakra.9 A bıkező támogatás révén európai szempontból 
újszerő az általa bevezetett oktatási módszer. Comenius négyéves pataki 
ténykedése (1650-54) alatt készült el a „Scola Ludus” és az „Orbis sensualis 

                                           
9 BAKOS József: Comenius sárospataki évei (1650-1654) In: SRKt. p. 59. 
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pictus”, a képi szemléltetés felismerésével a pedagógia modern irányzatának 
alapjait megteremve. 

A fejedelmi pár bıkezően támogatta a könyvkiadást; szerzık sora ajánlotta 
nekik mőveit. Comenius ideérkeztekor Patakon nyomdát alapítottak, ösztönözve 
a tanárok tudományos munkáját. Elsı kiadványa Rákóczi Zsigmondnak ajánlva 
1651 januárjában készült el. A Kollégium 1671-es meneküléséig 73 magyar és 
45 latin nyelvő mővet jelentetett meg. A Rákóczi-család rendkívül értékes 
könyvtárral rendelkezett, mely Zsigmond halálakor, 1652-ben a pataki 
Kollégiumé lett.  

A habánok is támogatóra találtak a Rákóczi-párnál. A vallásuk miatt üldözött 
morvaországi újkeresztények 1645-ben érkeztek Sárospatakra, a vallási 
szokásuknak megfelelı közösségi telepen, az „Újkeresztény udvar”-ban 
élhettek. Számos mesterséggel foglalkoztak, többnyire díszes kivitelő 
edényeikrıl ismertek, de ügyes ácsok, kertészek, csempekészítık, késesek, 
építészek, orvosok és molnárok voltak. Sárospataki telepük a XVII. század 
végén pusztult el. 
 
 

A fıúri támogatás megszőnte – a vallási türelmetlenség – 
a Kollégium menekülése 

 
A XVII. század elsı két évtizedében a királyi Magyarországon megkezdıdött a 
katolikus megújulás; a magyar fırendi társadalom vallást változtatott. Ez a 
folyamat Lorántffy Zsuzsanna és II. Rákóczi György halála után, 1660/1661-ben 
döntı változásokat hozott az egyház és a Rákóczi-család viszonyában, 
Sárospatak és a Kollégium életében is. Utóbbi léte került veszélybe, 
megkezdıdött az iskola fél évszázados hányattatása, majd menekülése. 

Anyósa és férje halála után a katolikus hitben nevelkedett és házassága 
érdekében református hitre tért Báthory Zsófia 15 esztendıs fiával, I. Rákóczi 
Ferenccel együtt katolikus hitre tért. Cselekedetei fia jövıje védelmében és a 
katolikus egyház érdekében születtek. Szoros kapcsolatot tartott Szelepcsényi 
György kancellárral, a késıbbi esztergomi érsekkel. Célja a katolikus egyház 
megerısítése volt a Rákóczi birtokokon. A városban katolikus iskolát, a várban 
kápolnát rendezett be. Ide került Millei István, aki haláláig legfıbb bizalmasa 
volt. 1663-ban házat adományozott a belsı városban a jezsuitáknak, majd 1666-
ban jezsuita rendházat alapított, szabad kezet adott nekik hittérítıi és tanítói 
mőködésükben. 

Báthory Zsófia megvonta a Rákóczi uradalmakban a református lelkészek és 
iskolák támogatását, ellenségként tekintett a Kollégium mőködésére. 1661-1771 
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között az iskolától minden támogatást megvont, sıt a jezsuiták állandó zaklatását 
is el kellett viselniük. A fıúri pártfogók elvesztésével a Kollégium 
fenntartásának gondja fokozatosan az alsóbb társadalmi rétegekre hárult. Ebben 
az idıszakban a város vezetıi és a Rákócziak közép- és kisnemesi hívei 
jelentettek támaszt a Kollégium számára. A világi fıgondnok, Bocskai István 
zempléni fıispán és a megye református nemessége segélyezte az iskolát. 1665-
ben tizenhárom felvidéki vármegye győlése, s aztán évrıl-évre a felsı-
magyarországi vármegyék győlései tiltakoztak Báthory Zsófia jogsértései ellen. 
A lelkészek Bornemissza Annához, Apafi fejedelem feleségéhez fordultak 
segítségért. Felerısödtek a felekezeti viták is: Sámbár Mátyás és Kis Imre (a 
Báthory Zsófia által támogatott jezsuiták) ill. Czeglédi és Pósaházi egyre 
durvuló hangú vitairataihoz egyre többen csatlakoztak. 
 
I. Rákóczi Ferenc megegyezésre törekedett a protestánsokkal. A Wesselényi-féle 
szervezkedés második szakaszának egyik vezetıjeként 1669-ben egyezséget 
kötött Sárospatakon a felsı-magyarországi protestáns rendek képviselıivel. 
Ígérvén: birtokain megszünteti üldözésüket és visszaadja az egyházak 
jövedelmeit; ennek fejében ık támogatják az erdélyi fejedelemség 
megszerzésében. Az 1670 tavaszán kirobbant felkelés kezdeti lendülete korán 
megtört és kegyelem reményében hamarosan fegyverletétel mellett döntöttek a 
vezetık. Nem várt megtorlás volt Bécs válasza: Zrínyit, Frangepánt, Nádasdyt, 
Bónist kivégezték. I. Rákóczi Ferenc óriási váltságdíj ellenében kegyelmet 
kapott; Patakot császári katonaság szállta meg. A Vártemplom 1671-ben 
Báthory Zsófia jóvoltából a jezsuiták kezébe került. (A jezsuiták Historia 
Domusából értesülhetünk arról, hogy 1668 virágvasárnapján fényes körmenet 
volt a Vártemplomban, melyen Zrínyi Ilona is részt vett.) Igaz akkor már az 
özvegy fejedelemasszony is tiltakozott, amikor a megszálló német katonaság a 
forgalom ellenırzése céljából kaput vágatott a templom falába (ún. Starhenberg 
kapu). 

1671-ben földesúri jogával élve, Báthory Zsófia a katonaság 
igénybevételével a pataki Kollégiumot bezáratta, tanárait és diákjait elüldözte. A 
professzorok vezetésével, a könyvekkel és a nyomdával megindult az iskola 
bujdosása, Debrecen érintésével Erdélybe menekültek. Apafi fejedelem 
jóvoltából a gyulafehérvári Bethlen Kollégiumban kaptak helyet. A bujdosás 
korszakában (1671-1703) a közép- és kisnemesi pártfogói tartották fenn a 
Kollégium gondolatát, viselték gondját elhagyott értékeinek. A Kollégium 
távollétében a jezsuiták adták bérbe az épületet, mely ez idı alatt jelentıs 
pusztulást szenvedett.  
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A XVII. század végén tapasztalt protestáns üldözés a pataki Kollégium 
egykori diákjait is érintette. Közismert, hogy 1673. szeptember 25-re Pozsonyba 
33 lelkészt, majd 1674. március 5-re az összes magyarországi protestáns lelkészt 
beidézték. A megidézett 735 személy közül 338-an jelentek meg. A vád ellenük 
felségsértés és hazaárulás. A hitük, s ártatlanságuk mellett kiállókat halálra 
ítélték, evangélikusokat és reformátusokat egyaránt. A várfogságra, illetıleg 
gályarabságra ítéltek közül 22 sárospataki diák volt, közülük 12 került gályára és 
tízen várbörtönbe.10 A Pozsonyból megszökött Beregszászi János, illetve 
katolikus vallásra tért Bátorkeszi János ugyancsak pataki diák volt. A 22 említett 
diák közül 4-en seniori tisztséget viseltek: Csúzi Cseh Jakab, Kaposi S. István, 
Miskolczi Bodnár Mihály, Séllyei M. István, 2 közülük püspökké lett: Csúzi 
Csehi Jakab és Séllyei M. István. A többi 18 elítélt pataki diák: Bátorkeszi 
István, Czeglédi Péter, Füleki István, Jablonczai János, Kállai István, Kálnai 
Péter, Köpeczi (Haller) Balázs, Körmendi György, Ladmóczi István, Otrokocsi 
Fóris Ferenc, Rimaszombati (Kis) János, Sajószentpéteri Márton, Szalóczi 
Mihály, Szécsei János, Szentkirályi András, Szentpéteri Mangó István, Szomodi 
János, Újvári János.  

Egy bı évtized elteltével rendezıdött a pataki Református Kollégium sorsa. 
Miután csapatai elfoglalták a várost, 1682. december 22-én Thököly Imre 
visszaadta a pataki Kollégiumot a reformátusoknak. 1682 végén Sallai Pál senior 
vezetésével tértek vissza a számőzött diákok. Kezdetben Sallai állt az iskola élén 
s a diákok egymást tanították. 1686-ban került a Kollégium élére id. Csécsi 
János. Thököly visszaadta a reformátusoknak a templomot is, 1683. június 26-án 
újra református pap prédikálhatott az ısi falak között. Thököly bukása után 
1687-ben a megyei hatóság újra felszámolta a Református Kollégiumot, s az 
épületet a jezsuitáknak adta. A növendékek kisebbik része Erdélybe, nagyobbik 
része Göncre költözött. Utóbbi helyrıl 1695-ben a jezsuiták újra elüldözték ıket, 
ezután Kassa belvárosi iskolájában kaptak menedéket. 1686. október 6-án a 
templom újra visszakerült a jezsuitákhoz.  
 
 

                                           
10 HARSÁNYI István: A gályarabok és a sárospataki fıiskola, 1926. pp. 32-58. 
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Az újrakezdés reménye – sokszínővé váló város – 
együtt élı vallási közösségek 

 
II. Rákóczi Ferenc Sárospatak vallási életében tett elsı lépésérıl még bécsi 
tartózkodása idején döntött. 1694-es hazatérése elıtt ott állította ki a trinitárius 
(rabváltó) rend pataki alapító levelét. A várkastély szomszédságában álló, 
egykor Debreczeni Tamás prefektus lakóhelyéül szolgáló épületet jelölve ki 
számukra.11 

Rákóczi hazatérte nem hozott változást a vártemplom hovatartozásában, 
továbbra is a katolikus egyház kezében maradt. A plébánia vezetıi 1663-tól 
jezsuita atyák, ezen sem változtatott. (1773-tól teljesítenek itt szolgálatot világi 
papok.) Az 1697-es hegyaljai felkelés idején is a templom a katolikusok kezén 
maradt. 

A Rákóczi-szabadságharc idıszaka hozott változást Patakon. 1703. augusztus 
28-án foglalták el a kuruc csapatok a várat. Rákóczi a szabadságharc alatt 
elıször 1707. február 11-én látogatott ide, toleráns valláspolitikája azonban már 
korábban és alapvetıen változtatta meg a Kollégium életét. A buzgó katolikus II. 
Rákóczi Ferenc valláspolitikájának alapvetı célja volt, hogy legyen vége a 
hitvitáknak s győlölködéseknek. A szabadságharc éveiben a protestánsok számos 
korábban elvett templomukat és iskolájukat visszaszerezték.  

A Sárospatakot elfoglaló Orosz Pál kuruc ezereskapitány a fejedelem 
megbízásából helyreállította a református vallásgyakorlatot, és a Kollégium 
épületeit visszaadta Gönyüi Andrásnak. 1704-ben újra megnyitották a 
Kollégiumot, a diákok Kassa ostroma után az év végén tértek vissza a városba. 
Az iskola újraindításának érdeme az 1705 elején visszatért id. Csécsi János 
professzor mőve volt. Elıször az épület helyreállításába kezdtek. A református 
nemesség pénzzel és természetbeni juttatásokkal segítette az újrakezdést. 
Rákóczi 1200 Ft-ot és a tolcsvai malom tulajdonjogát adta. A szécsényi 
országgyőlés visszaadatta a korábbi birtokokat.12 A templom a fejedelem 
kívánságára a katolikusok kezén maradt.  

II. Rákóczi Ferenc 1710 októberében járt utoljára Sárospatakon, melyet 1710. 
november 10-én foglalták el a császári csapatok. I. József király 1709-ben, majd 
1710-ben rendelte el, hogy a „jogtalanul” 13 birtokolt protestáns iskolákat, 
egyházi javakat vissza kell venni. A rendelet érintette a pataki Kollégium 
mőködését is, hiszen korábban bujdosásban volt, s az artikuláris helyek közé 

                                           
11 DÉTSHY Mihály: A sárospataki trinitárius kolostor építéstörténete. In: A Miskolci Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve XX. 1981. pp. 73-94. 
12 A tokaji és erdıbényei szılıket. 
13 Jogos, azaz református tulajdonnak azt tekintette, ami 1681-ben tulajdonukban volt. 
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sem tartozott a város. A császári csapatokkal még 1710-ben megérkeztek a 
jezsuiták is a városba. A szabadságharc még le sem zárult, amikor 1711. március 
6-án ösztönzésükre Zemplén megye felszólította Füleky András professzort, 
hogy adja át a Kollégiumot a jezsuitáknak. A professzor a kérést megtagadta, s 
Bécshez fordult. Kérésére oltalomlevelet kapott: maradhattak, mivel korábbi, 
kassai épületük a kurucok ostromakor elpusztult.  

A szatmári békében szerepelt az ország vallásügyi törvényeinek megtartása 
és a protestáns vallásgyakorlat biztosítása. Mégis a szabadságharc után a 
rekatolizáció új szakasza kezdıdött az országban, központilag támogatott 
erıszakos térítésekre azonban nem került sor. Eleonóra királyné 1711-es 
rendeletére hivatkozva a jezsuiták többször szólították fel a Kollégiumot javai 
átadására, eredménytelenül.  

II. Rákóczi Ferenc érdeme, hogy a Kollégium visszatérhetett a régi helyére, 
ha zaklatások közepette is, de megszilárdult helyzete. A szabadságharc utáni 
idıszakban a kuruc megyék protestáns magyarsága, mint szellemi várat 
mindenáron meg akarta tartani. Minden szellemi, erkölcsi, anyagi erejét ide 
összepontosította. Ennek eredményeként Patak épületekben, lélekszámban, 
iskolaszervezetben, tanulmányi színvonalban, s életformában folyamatosan 
gyarapodó igazi diák közösségé lett. 
 
 

Békésen egymás mellett – református városrész – Szent Negyed 
 
1714. április 28-án III. Károly rendeletében érvénytelenítette a protestáns 
vallásgyakorlatban, az egyházi vagyon birtoklásában a II. Rákóczi Ferenc idején 
hozott változásokat. A jezsuiták újra a pataki Kollégium elvételének lehetıségét 
remélték, s ehhez Zemplén megye erıszakos fellépését is sikerült elérniük. 1714. 
június 23-án felvonult a várbeli katonaság és a megyei hajdúk. A diákok 
eltorlaszolták ugyan a kaput, de megfutamításuk a asszonyokból álló tömeg 
fellépésének köszönhetı. Eközben Ráday Pál az esztergomi érsekhez, Keresztély 
Ágosthoz fordult támogatásért. A magas pártfogók, s a külföldi protestáns 
hatalmak közbenjárására 1714. augusztus 1-én III. Károly rendeletben vetett 
véget a zaklatásoknak: „szigorúan meghagyjuk és megparancsoljuk, hogy a 
helvét hitvallást követı sárospataki iskolai ifjúság közössége és a professzorok, 
templomuk és iskolájuk birtokában zavartalanul meghagyassanak egy késıbbi 
kegyelmes rendeletünkig.” 
 
A XVIII. században a protestánsok jogait a Carolina Resolutio 1731. március 
21-én hozott rendelkezése határozta meg. E szerint az evangélikusok és 
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reformátusok szabad vallásgyakorlata az egész ország területén csak magán-
vallásgyakorlat formájában megengedett. A protestáns iskoláztatás és hitélet 
ismét visszaszorult az artikuláris helyekre (ahol az 1681. évi soproni 
országgyőlés megengedte). A protestánsok a katolikusok felügyelete alá 
kerültek. Az illetékes püspök a protestáns gyülekezetekben is vizitálhatott. 
Katolikus és protestáns csak katolikus pap elıtt köthet házasságot. A 
protestánsok katolikus hitre térését megkönnyítették. A protestánsok közhivatal 
vállalását korlátozták. Ez a fél évszázad az ellenreformáció legeredményesebb 
korszaka volt.  

A Református Kollégium a vértelen elnyomás és ellenreformáció századában, 
a XVIII. században minden energiáját a megmaradásra, a fenntartásra, az 
autonómia megırzésére fordította. Nagyenyeddel és Debrecennel 
összehasonlítva a pataki Kollégium agyagi helyzete volt a legnehezebb. Nem 
voltak mögötte hatalmas birtokok, vagy tehetıs cívisváros. Teljesen önerejére 
maradt. Birtokai, s a pataki malomkıbánya jövedelme még a 
készpénzkiadásokat sem fedezte. Patak mezıvárosára sem lehetett számítani: a 
század közepén 1210 lakosából 816 volt református. Minden református 
lakosára egy diák jutott.14 A kollégium fı jövedelemforrását az alapítványok és 
azok kamatai képezték. A kurátorok felszólítására megmozdult Hegyalja 
birtokos nemessége, az elsı adomány 1728-ban érkezett, az 1770-es évekre az 
alapítványi tıkék elérték a 35000 Ft-ot. Az 1730-as évektıl rendszeressé vált a 
szuplikáció, a természetbeni adományok győjtése nagy ünnepekkor a falvakban.  
A nehézségek ellenére a Kollégium gyorsan talpra állt anyagilag. Az épületek 
folyamatos bıvülése is jelezte mindezt: 1728-1840 között folytak az 
építkezések. Ennek oka a régi épületek fokozatos használhatatlanná válása és a 
diákság számának rohamos emelkedése volt.15 Az építkezés szemet szúrt a 
jezsuitáknak, igyekeztek meggátolni. Az ügy a megyegyőlésen is megfordult, a 
pártfogóknak azonban sikerült elsimítani.  
 
A felvilágosult nézeteket valló uralkodók, így Mária Terézia és II. József az élet 
minden területén igyekeztek szabályozott viszonyokat teremteni. A népek, 
vallások által sokszínő országban természetesen az együttélés élethelyzetei sok 
esetben kívántak felsıbb szabályozást. Régiónkban is együtt élt a római 
katolikus, a görög katolikus, a református, az evangélikus, a görögkeleti, a zsidó 
lakosság. 

                                           
14 BENDA Kálmán: A kollégium története 1703-tól 1849-ig. In: SRKt p. 92. 
15 1770-ben a diákok száma 1346 fı volt (alig 100-al maradt el a város lakosságának 
lélekszámától), 1827-re már 1520-ra emelkedett számuk. Az iskolafenntartó rétegek is egyre 
szélesedtek. 
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A XVIII. század végén változott meg országosan a politikai környezet: 1781. 
október 25-én II. József kiadta híres Türelmi Rendeletét. Ebben egyenjogúsította 
a protestáns (evangélikus, református) és a görögkeleti felekezeteket. A nem 
katolikus lakosoknak engedélyezte a szabad vallásgyakorlatot és az 
iskolafenntartást. Engedélyezte számukra a templomépítést, papot tarthattak, 
kivonta ıket a katolikus püspökök ellenırzése alól. A Türelmi Rendelet tette 
lehetıvé az országban sokfelé a református templomok építését. 1686 ıszétıl 
Sárospatak református lakossága ill. a szabadságharc idején újraindult 
Kollégium diáksága ideiglenes jellegő épületeket használt istentisztelet céljára. 
A XVII. század végén magánporták udvarán, csőrökben, Makkoshotykán, majd 
a visszakapott Kollégium épületében gyakorolhatták vallásukat. A szécsényi 
országgyőlés határozata szellemében telket jelöltek ki számukra, de a templom 
építésére már nem került sor. A Rákóczi-szabadságharcot követı idıben a 
kijelölt telken csak egy egyszerő fatemplomot építhetett a református 
gyülekezet. A Türelmi Rendelet elıtt, külön királyi engedéllyel 1776-ban 
kezdhették meg a mai templom építését. 1781. június 8-án nagyon sokan vettek 
részt felszentelésén, ezért fel is jelentették a gyülekezetet. A lefolytatott 
vizsgálatnak azonban nem lett semmiféle hátrányos következménye, az 
idıközben kiadott Türelmi Rendelet következtében.    
 
A rendeletet nagy fellendülés követte az oktatás terén is. Erre az idıszakra esett, 
1796-1797-ben a sárospataki Kollégium törvény és tantervreformja, a nyelv és 
reál tantárgyak elıtérbe kerülése. Ezek eredményei a reformkorban és a 
szabadságharc idıszakában váltak kézzelfoghatóvá. 

A XIX. század elsı felének szabadabb légkörében az iskola igyekezett 
magáévá tenni, tanítványaiban és hallgatóiban is tudatosítani a reformkor 
eszméit. Bizonyság minderre a Patakról kibocsátott nagy reformnemzedék: 
Erdélyi János, Izsó Miklós, Kazinczy Lajos, Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, 
Szemere Miklós, Teleki László, Tompa Mihály. A korszakot lezáró 1848-as 
szabadságharcban az iskola tanárai és diákjai is fegyvert fogtak. A 
szabadságharc alatt szinte alig volt nagyobb diák Patakon, honvédnek álltak. A 
Világos utáni újraindulás meghatározó alakja Erdélyi János volt. Az általa 
mozgásba hozott szellemi élet hatással volt a Kollégium életére.   

Harmadik korszakában (1850-1941) a Kollégium anyagi alapja megváltozott. 
Különféle hagyatékok, alapítványok, adományok révén a korszak elejétıl a 
Kollégium fokozatosan önfenntartó intézménnyé vált. Megújult a nevelési és 
oktatási rendszer. 

A Kollégium eddig az évszázados központi telek keretei között mőködött. A 
XIX. század II. felében alapvetı változás, hogy az iskola kilépett a régi 
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telekhatárokon kívülre. Ilyen az újonnan létesült Tanítóképzı Intézet és az 1875-
ben elkészült Tornacsarnok. 

A korszak végére a központi telken bekövetkezett változások mellett a 
városnak ebben a részében egy kinti épületrendszer, valóságos külön kollégiumi 
városrész keletkezett, Konviktus, Internátusok sora. (Korábban csak a tanári 
lakások voltak az épületrendszeren kívül.) A kinti épületrendszer létrejöttében 
mutatkozó koncepció az iskolaváros kialakításának nagyvonalúterve volt. 
 
Eközben a belsı városban kialakult a város katolikus központja és 
intézményrendszere is. Ennek továbbra is központi épülete a gótikus plébánia 
templom, melyet 1686-tól folyamatosan a katolikus egyház használt. 1781-ben 
az életveszélyessé vált Vártemplomot ugyan bezárták, de javítására 1786-ban sor 
került. 1787. november 25-én szentelték fel a felújított épületet. Ez idı alatt a 
városiak az ugyancsak a belsı városban található trinitárius kolostor templomába 
jártak szentmisére. (A plébánia templom déli oldalán állt eredetileg a torony, 
melyet a XVIII. században bontottak el, s 1786-ban épült az új harangtorony a 
mai helyén.)  

A belsı város ugyancsak meghatározó tömbje a Plébánia épülete. A Báthory 
Zsófia által adományozott három lakóépületbıl létrehozott plébánia máig eredeti 
célja szerint mőködik. A templom és a plébánia szomszédságában jöttek létre a 
katolikus oktatási intézmények, az iskolák és az óvoda. 

A magyar oktatást a XVIII. század végén porosz mintára, Ürményi József 
munkája nyomán reformálták meg. 1777-ben jelent meg a Ratio Educationis, 
„Az oktatás rendszere”. Ez a falusi kisiskolától az egyetemig szabályozta az 
oktatást a felvilágosult abszolutizmus szellemében. A katolikus iskola története 
szintén évszázadokra nyúlik vissza Sárospatakon. 1784-tıl két római katolikus 
elemi iskola mőködött itt, az egyiket a kántor, a másikat a tanító vezette. A 
pataki uradalom pénztára rendszeresen adománnyal segítette a Sáros Pataki 
Elemi Tanodát. 

1828-ban nyílt meg Magyarországon az elsı óvoda Budán. 1846. szeptember 
6-án nyitotta meg kapuit a józseffalvai azaz a pataki katolikus „kisdedóvó 
intézet”. Érdemes megemlíteni, hogy az intézet katolikus jellege ellenére, 
református gyerekeket is fogadott. A következı évtıl egyenrangúként ott ültek 
mellettük a zsidó növendékek is. Az óvoda 1852. október 18-ig mőködött 
Józseffalván, ekkor a város belterületére, a Szent Negyedbe költöztették. Ez 
Bretzenheim Ferdinánd tulajdonában lévı épület volt. 1856-ban a Sárospatakon 
letelepülı Szent Vince apácanıvérek az óvodával szomszédos épületbe 
költöztek. A vár akkori tulajdonosa, Bretzenheim Ferdinánd felesége, 
Schwarzenberg Karolina, 4000 forintot adományozott az apácák által használt 
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épület átépítésére, kibıvítésére. 1871. július 1-én ünnepélyes keretek között nyílt 
meg az óvoda immár a zárda felújított épületében.  

1855-ben az állam konkordátummal (egyezménnyel) engedte át a 
magyarországi iskolák felügyeletét a katolikus egyháznak. A sárospataki római 
katolikus egyház által mőködtetett iskola az országosan meghatározott 
szabályzatok szerint oktatott. Az 1866/67-es tanévtıl a kétosztályos tanodát 
négyosztályos fıelemi tanodává alakították, s két új tanító fizetését a katolikus 
iskolai alapból rendszeresítették. A két alsó osztály tanítóit az egyházközség, 
illetve az uradalom fedezte. Ugyancsak ez utóbbiak feladata az iskola épületérıl 
való gondoskodás. 

A város katolikus és református „városrészének” erıteljes elkülönülése a 
XX. közepéig fennmaradt. A század második felében a településszerkezeti 
változások és az egyházi tulajdonok államosítása lazította ezt. Az 1990-es 
években megindult egyházi tulajdonrendezések újra kirajzolták az egykori 
református ill. katolikus városrészeket. 
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Tolerancia a intolerancia v náboženskej praxi a prevádzkovaní inštitúcií 
v Sárospataku v 17.-19. storočí 

 
 
Viacerí z prvých reformátorov sú spätí so Sárospatakom a jeho okolím. Na 
pravom brehu Tisy bol najväčším podporovateľom reformácie Peter Perényi. Na 
jeho majetkoch pôsobili vynikajúci kazatelia. Podľa tradície r. 1531 založil 
slávne reformované kolégium (v skutočnosti to bolo o niečo neskôr) a pre 
potreby novej cirkvi dal prebudovať hradný kostol. Jeho syn Gabriel bol takisto 
veľkou oporou reformovanej cirkvi a školy. V 40-tych rokoch začal v mestečku 
pôsobiť významný kňaz Michal Siklósi. 

Na patackom dvore bol vychovávaný Žigmund Rákóczi (1544 – 1608), prvý 
známy predstaviteľ rodu, ktorý sa stal jednou z najvýznamnejších opôr 
reformovanej cirkvi v krajine. Päť generácií Rákócziovcov určovalo politický 
život Uhorska a Sedmohradska. Od r. 1616 bol Sárospatak rákócziovským 
majetkom. Ich 94-ročné panstvo prinieslo hradu, mestu, panstvu 
a reformovanému kolégiu obdobiu rozkvetu. 

Podpora Rákócziovcov a osobne Zuzany Lorántffy umožnila rozkvet 
reformovaného kolégia v 18. storočí. Základ pre pôsobenie školy vytvárali 
darované vinice a pravidelné štedré dary rodu. Zabezpečovali platy 3-4 
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profesorov, dôchodky triednych učiteľov a vysielanie dvoch žiakov ročne na 
zahraničné univerzity. Zavádzali nové školské poriadky a študijný systém. 

Zuzana Lorántffy so synom Žigmundom Rákóczim pozvala do Sárospataku 
vynikajúceho pedagóga svojej doby Jana Amosa Komenského. Počas 
Komenského štvorročného pôsobenia (1650 – 54) vznikli diela Schola Ludus a 
Orbis sensualis pictus, ktoré s využitím názorného spoznávania položili základy 
nového smeru pedagogiky. 

Kniežací pár štedro podporoval vydávanie kníh. V celom rade autorov bol aj 
ich dvorný kňaz Pavol Medgyesi. Sama Zuzana Lorántffy napísala dve 
teologické diela, z ktorých ostalo iba Moses és az Profhetak” (1641, zbierka 
biblických citátov). V teologických dišputách sa postavila na stranu radikálov 
Jána Tolnai Daliho a Pavla Megdgyesiho. Patak sa stal potom centrom 
puritánskych ideí prenikajúcich z Anglicka. Rákócziovci vlastnili mimoriadne 
cennú knižnicu, ktorá sa r. 1652 stala majetkom kolégia.  

V rákócziovskom manželskom páre našli ochrancov aj Habáni z Moravy, 
ktorí r. 1645 prišli do Sárospataku a žili v spoločnej štvrti nazývanej 
Novokresťanská osada. Po smrti Zuzany Lorántffy a jej manžela sa dostalo 
reformované kolégium do kritickej situácie. Po smrti svojej svokry a manžela 
prestúpila Žofia Báthoryová s pätnásťročným synom Františkom I. Rákóczim na 
katolícku vieru. V roku 1661 zriadila v hrade katolícku kaplnku, r. 1663 
venovala dom jezuitom a r. 1666 založila jezuitskú rezidenciu. Jezuitom dala 
voľnú ruku v misijnej a vyučovacej práci. Vtedy začala pôsobiť aj katolícka 
škola.  

František I. Rákóczi sa snažil o vyrovnanie s protestantmi. Ako jeden 
z vodcov druhej etapy Wesselényiho sprisahania uzavrel r. 1669 v Sárospataku 
dohodu s hornouhorskými protestantskými stavmi, ktorým sľúbil zastaviť na 
svojich majetkoch prenasledovanie protestantov a navrátenie cirkevných 
dôchodkov, za čo ho stavy mali podporovať pri získaní sedmohradského 
kniežatstva. 

V roku 1671 dala Žofia Báthoryová s pomocou vojska zatvoriť reformované 
kolégium a vyhnať jeho profesorov i študentov. S pomocou debrecínskeho 
kolégia sa uchýlili do Sedmohradska, kde dostala škola miesto v Bethlenovom 
kolégiu v Gyulafehérvári. 

Po niečo viac ako desiatich rokoch, r. 1682, navrátil Imrich Thököly 
kolégium reformovaným a začiatkom nasledujúceho roku sa vrátili z vyhnanstva 
profesori a študenti. V lete toho istého roku, po odchode cisárskej posádky 
z hradu, v hradnom kostole opäť kázal reformovaný kazateľ. Po porážke 
povstania r. 1687 bolo kolégium opäť zlikvidované a dočasne sa odsťahovalo do 
košickej predmestskej školy. 
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V auguste 1703 obsadili patacký hrad kuruci Františka II. Rákócziho. Vo 
svojej náboženskej politike viedlo katolíka Rákócziho úsilie o odstránenie 
zničujúcich sporov a nenávisti, v záujme rozvoja hlavného poslania všetkých 
cirkví a výchovy. V roku 1704 bolo znovuotvorené reformované kolégium 
v Sárospataku a v nasledujúcich rokoch pôsobilo s Rákócziho podporou. 
Rákóczi posledný raz navštívil Sárospatak v októbri 1710 a v novembri obsadilo 
mestečko cisárske vojsko. Odvtedy až do polovice 20. storočia bol hrad v rukách 
rôznych rakúskych aristokratických rodín.  

Reformované kolégium v storočí nekrvavej rekatolizácie a útlaku, v 18. 
storočí sústredilo všetko úsilie na svoje zachovanie, na udržanie svojej 
autonómie. 

V slobodnejšom ovzduší prvej polovice 19. storočia si škola osvojila idey 
reformného hnutia, ktoré prenášala na svojich profesorov a študentov. Z jeho 
priestorov vyšla celá reformná generácia: János Erdélyi János, Miklós Izsó, 
Lajos Kazinczy, Lajos Kossuth, Bertalan Szemere, Miklós Szemere, László 
Teleki, Mihály Tompa. V revolúcii r. 1848, uzatvárajúcej toto obdobie, sa 
chopili zbrane aj profesori a študenti kolégia. 
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Tolerance and Intolerance in Religious Practice 
and Sárospatak Institutions in 17-19th Centuries 

 
After giving a sketch of the pre-17th history and the Reformation in Sárospatak, 
the paper examines how tolerance was present in different institutions, especially 
the Reformed College during the period of denominational tensions in the 17-
19th centuries. Due to the support of different aristocrats and the princes of 
Transylvania, the Reformed College of Sárospatak could gradually become a 
central institution of national importance. The openness of the school was 
clearly observable, but the spread of the new idea of Puritanism gave rise to 
sharp conflicts. The donators of the college, on the other hand, supported 
tolerance. The clear signs of this in the middle of the 17th century were the 
replacement of the Puritan reader, the invitation of Comenius, and the support of 
the Moravian Brothers who were persecuted because of their religious beliefs. 
The Catholic Renewal and Counter Reformation resulted in the decline of the 
school for half a century and the removal of it to Gyulafehérvár (1671-1703). 
The persecution of Protestants also affected the former students of the college. 
There were twenty-two former students of the school among the Protestant 
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personalities sentenced to imprisonment or forced labour on galleys. Finally, 
Imre Thököly brought the college back to the Hungarian Reformed Church. 
During the following period the Protestant Hungarians of the region greatly 
supported the college, as a result of which it college could substantially develop 
in respect of its buildings and organisation, the number of students, and the level 
of education, and could become a real community of students. 



 

 




