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Somogyi Dezsı András1 
 

Gróf  Klebelsberg Kuno egykori vallás és közokta-
tásügyi miniszter nemzetépítı érdemei a Sárospataki 

Református Fıiskoláért.2 
 
 
2005. november 6-án készült a Budapesten sorra került Klebelsberg Na-
pok,  november 11-18 kerekasztal-résztvevıinek 1940-ben. 

Oly felemelı érzés volt Sárospatakra érkezni szüleimmel, akik az 
alig tíz éves elsı fiúkat Miskolcról a Sárospataki Ref. Fıiskola Angol In-
ternátusába felvételire, majd évkezdésre hozták. A Fıiskola 400 éves év-
fordulójára, mint országosan is legkiemelkedıbbnek számító bentlakásra, 
110 diák ellátására készített Kollégium az angol nevelési minta magyar 
protestáns leképezése képen állt rendelkezésünkre, Angliában képzett 
nagyszerő lelkész-nyelvtanárokkal és néhány szigetországból érkezett és 
váltott, jobbnál jobb angol társalgást és játszó foglalkozást tartó pedagó-
gussal. Ezt a rendszert egészen 1948 év tavaszáig, mint boldog diák él-
vezhettem, a II. világháború által kiszakított idı, 1944 áprilisától kezdıdı 
kritikus idıszak kivételével. 

Számunkra, pataki diákok számára Gróf Klebelsberg Kuno emlé-
kezete éppen a Fıiskola ugrásszerő fejlesztéséért tett miniszteri elképzelé-
seinek és azok megvalósulásának haszonélvezıiként él mindannyiunkban, 
és a mai pataki nevelésben benne található az egykori miniszter és az ak-
koriak nagyrabecsülése. Maga a Fıiskola bölcs vezetıi is készen álltak a 
Trianon csonkító tragédiájából eredı zsugorodási tendencia után, éppen a 
400 éves évfordulóra elıre tekintve a fellendülés formáinak megtalálására 
a hagyományos és szinte élenjáró pataki oskola pozitívumainak megtartá-
sával, a sokoldalú felemelkedésre. 

Bessenyey Zénó és Farkasfalvi Farkas Géza protestáns országos 
képviselık hívták meg a Fıiskola nevében Gróf Klebelsberg Kuno mi-
nisztert Sárospatakra. 1928. június 13-án a miniszter kíséretével a virág-
csokros diákköszöntés után a hosszú iskolakerten át diákok sorfalával 
                                                 
1 (Somogyi Dezsı András), a Sárospataki Református Fıiskola Angol Internátu-
sának diákja 1940-48. években az érettségi befejezéséig, szül.: 1930. szeptember 
16., és a 134. számú Hegyaljai Erı Cserkészcsapat tagja, utolsó években csapat-
titkára. Jelenleg: ny. fıtechnológus, okl. mérnök. MCSSZ és ISGF Cserkészszö-
vetségek munkatársa. 
2 Somogyi Dezsı András az 1940-48 években Sárospatakon, az Angol Interná-
tusban tanult diák-cserkész értékelemzı felolvasása, pataki diákélet emlékeivel és 
Maller Sándor tanára, nevelıje és cserkészparancsnoka irodalmi munkássága és 
dr. Dienes Dénes levéltári győjtımunkája felhasználásával. 
 



GRÓF KLEBESBERG KUNO  
 

 41 

jutott el a fıépülethez, majd a tápintézetben volt a fogadó ünnep kölcsö-
nös jövıbe ívelı szónoklatokkal. Az ott egybehangzottak eredıje közös 
akaratra a 400 éves 1931-es évfordulóra összegzett fejlesztések aktivizáló 
ereje áthatotta minden kulturális nemzeti elıre menetelben érdekelt veze-
tı perspektivikus és mindennapos munkáját. 

Az akkori idıkben az angolszász nemzetek felé történı többolda-
lú nyitás érdekében éppen a miniszter kiinduló elképzelése volt: ösztöndí-
jasok küldése, nyelvtanári képzése és a hazai oktatásba történı bekapcso-
lásuk. A miniszter tudta, hogy a Fıiskola múlt által kapott gyökerei a 
nehéz idıben is új erıt adnak a méltó folytatásra. 
Trianon országcsonkító hatása nagyban bénította a természetes növen-
dékgyőjtı-terület elvesztésével, a Jogakadémia megszőnésével a Fıiskola 
életét. A Tiszáninneni Egyházkerület kénytelen volt elviselni a Fıiskolá-
hoz tartozó Tanítóképzı állami fennhatóság alá kerülését, mivel az iskola 
javai többségének elvesztésével és a nemes adományok devalválódásával a 
mindenkori szociális alapérzülettel, szegények iskolájából maga is sze-
génységbe jutott. 

Mérföldkı lett a miniszter 1828. június 13-ai látogatása. Janka 
Károly lelkészi gondnok beszédébıl kiragadva: 
…”Nagyméltóságodat itt egy négyszázados kultúrvár örök ifjúsága várja: 
mind-mind a hit, a szabadság, a nemzeti eszmény, a mővelıdés és embe-
ries érzület lelkes katonája.” …”Arra kérjük, hogy vezéri szeme a hiányo-
kat lássa meg.” …”Az Úrnak napja ez! Hála legyen érte a nagykegyelmő 
Istennek!...„ A fıépület Imatermébe vezetı ısi falépcsıkön fiú- és leány-
cserkészek sorfala köszöntötte. Az Imateremben Elekes Imre közigazgató 
mondott beszédet. Panaszosan sóhajtó szfinxként és egykor bujdosásra 
ítélt Fıiskola, nagy múltjával ıszintén kereste a jelen és jövı perspektíváit. 
A külföldet megjárt oskola mesterei a nyugati népek kultúráit a helvét 
religió és a magyar nemzeti érzés szőrıjén keresztül adták át a nemzetnek. 
Ebben a letörtségben a lelkek formálásának és a fizikai erı edzésének 
elıterébe helyezésével az ısi pedagógiai múltra építve keresték a kiutat és 
az elırejutást. 

A miniszter nemzetmentı törekvése egybevágott a pataki Fıisko-
la nemzeti kultúr-nevelı  bázisként történı kifejlesztésével. Király Zoltán 
fıiskolai szénior beszédében kiemelte, hogy mennyi magyar érték veszett 
el a Felvidéken, Erdélyben, hogy nyugaton és délvidéken az ott rekedt 
intézményekben. …”Igazolva látjuk, hogy Nagyméltóságod a sárospataki 
református Fıiskolát 400 éves múltjára és mindenkori jelentıségére való 
tekintettel a neki megfelelı, ıt megilletı magaslatra emeli. …” 
A miniszter válaszában elmondta: …”az a meggyızıdés hat át, hogy mo-
dern haladás csak történelmi alapon lehetséges, a fejlıdés a magyar nem-
zetre nézve csak abban az esetben lesz gyümölcsöt hozható, hogyha a 
vallásos és hazafias gondolat össze tud szövıdni a modern fejlıdés szük-
ségleteivel. És hol valósulhat meg a kultúrpolitikának ez a követelése 
jobban, mint itt, ahol immár négyszáz év óta imádják az Istent, szeretik a 
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hazát és a mővelıdést. … a talaj amelybıl a magvak életet merítettek, régi 
magyar televény! Ha a hagyomány gyökereit el akarják vágni, elvágják 
azokat a gyökereket, melyekbıl a fa nı, melyek azt táplálják. …”Mikor 
külföldön járok, nagy örömmel látom, hogy számos dolgot jobban csiná-
lunk mi, mint külföldön. Mi elmegyünk külföldre, hogy minden nemzettıl 
tanuljunk és azt ami a legjobb, megvalósítsuk a magyar nemzeti szükségle-
teinkhez képest. …” 

„Ez itt nem újszerő politika amit csinálunk. Rákóczi György és 
felesége idehívta az idegen pedagógust Commeniust, nem félt az idegen 
szellemtıl, mert tudta, a miliı áthatja azt. És küldtek külföldi egyetemekre 
ifjakat, akik ott tovább tanulván, visszajöttek ide, megint magyar légkörbe 
és magyar szellemben hirdették tudásuk kincsét. … Ez az az út, … válto-
zó viszonyokhoz képest átalakítani, sıt továbbfejleszteni és építeni. Csak 
egynek nem szabad változni: a vallásos magyar nemzeti szellemnek! .…    
a hazai protestánsoknak az északi protestáns népekkel, az angolszász 
világgal kell keresni összeköttetést. Itt hivatott az amerikai, angol college-
rendszer meghonosítása, hogy ebben a nagyszerő intézményben oly isko-
lafajtát tudjon – Isten segítségével– fejleszteni, amelyre a modern kornak 
szüksége van. …nekem az a hivatásom, hogy egy pár markáns vonásban 
megjelöljem az irányt, azt az utat, melyben haladni óhajtok. …a legtelje-
sebb készség megvan bennem arra, hogy összefogva azokkal az önzetlen 
férfiakkal, akik ennek az intézménynek az élén állnak, dolgozzam az ısi 
pataki kollégium érdekében.”  

A Pesti Napló, a Nemzeti Újság és az 1927-ben megjelent beszé-
dekbıl idézve: …”csak a vallás sugallta nagy érzések képesek az emberi 
lélek romboló szenvedélyeivel szemben az egyensúlyt fenntartani, de sze-
rencsétlen az az ország, ahol az a hatalmas energia, melyet a vallás fakaszt 
a lélekben, felekezeti torzsalkodásban pocsékolódik el. … a felekezetek 
békéjét megbontani nem engedem.” (1922, beszéd) 

„…A két angolszász birodalom – Anglia és Amerika vezet ma a 
világon és e részben nagyon hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor Szé-
chenyi a napóleoni háborúk után Anglia felé igyekezett orientálni a ma-
gyar nemzetet. …” (Pesti Napló 1925.) 1928. június 13-án Sárospatakról 
Sátoraljaújhelybe és az ahhoz közeli Széphalomba ment a Kazinczy Fe-
renc emlékét ırzı mauzóleum és sírhelyhez – leróni kegyeletét a nagy 
magyarnak. 

Patakon a miniszter látogatását követıen belefogtak a nagyszabá-
sú iskola-felújítás és építkezések felvázolásába és a már 1912. évben meg-
vásárolt 5 kat. holdnyi iskolakert melletti internátusok számára megvásá-
rolt telekre megindították a tervezést, felépítést. Valóban látta a miniszter 
akkor már képzeletében az új internátus épületét, az angol college-
rendszer meghonosodását, a külföldön, fıként Nagy-Britanniában képzett 
tanárok Patakra jövetelét és a stagnálás és összezsugorodás helyett a fel-
lendülést, amelyhez párosult Patak teljes hatósugarából a magyar nép 
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legjobb tanuló ifjúságának folyamatos képzése és a tehetségek és a szociá-
lis felemelés adta lehetıségek kiteljesedése. 

Az 1928. október 6-án megalakult Pataki Diákok Országos Szö-
vetsége bölcsen és elırelátóan 1929. január 24-én harminc tagú delegáció-
val, a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel a Kormány elé tárták a 
Fıiskola fejlesztésének konkrét részleteit és feltételeit. Akkor gróf 
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter teljes készségérıl és támogatásáról 
nyilatkozott, Darányi Kálmán államtitkár és Wekerle Sándor pénzügymi-
niszterrel egyetemben. Klebelsberg Kuno a patakiak látogatásáról megem-
lékezve azt is megemlítette: „Új életre kell tehát kelteni a vidéki iskola-
városainkat, különösen az olyanokat, amilyen Sárospatak is … elhatároz-
tuk, hogy közös erıvel mindent megteszünk, hogy a kollégium 400 éves 
fennállásának közelgı ünnepe … az újabb fejlıdés kezdete legyen. Igyek-
szem megmutatni, hogy magasabb elgondolások alapján és nagy elıkészü-
letek után cselekszünk. Tervezetten és öntudatosan érintkezést keresünk 
az angolszász kultúrával, évek során át tanárokat neveltettünk angol egye-
temeken … minden elıre át volt gondolva. … Itt van a nagyszerő törté-
nelmi példa, és Sárospataknak is vissza kell térnie a Perényiek és 
Rákócziak korának nagy tradíciójához, egyesíteni kell a nyugati tudást a 
magyar nemzeti érzéssel és tısgyökeres gondolkozással.” Második Patak-
ra látogatásakor 1929. március 23-án a fıiskola vezetıivel a folyamatban 
lévı nagy építkezések és átalakításokra tett a miniszter konkrét javaslato-
kat, így az internátusi épületek, és az iskolakertre, Lorántffy Zsuzsanna 
szobor elhelyezésére, a létesítendı angol tagozat és angol nyelv tanításá-
nak módjára, az angol tanárok külföldi nevelésére, az Angol Internátus 
szellemére, a nevelés és nyelvtanítás módjára, Mátyás Ernı közigazgató 
feljegyzései szerint. Ezt követıen ez év június 11-én a minisztériummal az 
építkezésekrıl és a költségfedezetekrıl tárgyaltak. Eközben 1929 júliusá-
ban befejezıdött a gimnáziumi szárny II. emeletének ráépítése és októ-
berre a régi épületek épületgépészeti felújítása. Ekkor létesültek a II. eme-
leten a fizikai szertár és elıadóterem is, a kémiai és természetrajzi, 
valamint a zene- és énekterem, ezen kívül három ifjúsági egyesületi helyi-
ség. 1929. szeptember 14-én a Tanítóképzıt az Egyházkerület és a Fıis-
kola újra birtokba vehette, a tanítóképzés újra fókuszba került. Sárospata-
kon virágzott már az 1926-os évektıl a cserkészet a teológusok, 
tanítóképzısök, gimnazisták és külön a református gyülekezet számára, 
országos és kerületi kisugárzással.  Az építkezésekbıl kiemelve az Angol 
Internátust, a tervezést pályázaton Schulek János nyerte el és a kivitelezést 
Árva Pálra bízták. 1929. december 15-én a miniszter újra Patakra látoga-
tott. Megtekintette a befejezett építkezéseket, teljes megelégedéssel. Ba-
rátként szólt a munkaértekezleten és az építkezések újabb ütemét rögzítet-
ték. Így az Ó-Kollégium restaurálását 1930 szeptemberéig, az Angol 
Internátus építését 1931. június 30-ig. Több pataki tanárt küldtek tanul-
mányútra, Elekes Imre közigazgató felterjesztésére. A sport fejlesztésére 
1929- és 1930-ban a miniszter elképzeléseinek további fejlesztésére test-
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nevelési felügyelık jöttek Patakra. Szabó Károly sokat tett ezért. A jubile-
um éve közelgett. Szabados Béla kóruskompozíciója és Harsányi Zsolt 
történelmi színmőve is az ünnep fényét emelte. Egykorúnak számítanak 
az 1531. évi alapítással Oxford, Cembridge és Aberdeen iskoláival! Ez is 
fémjelezte az Angol Internátus épületének alapkıletételi ünnepnapját 
1930. szeptember 10-én. A nemeslelkő beszédek sorához még emelkedett 
szellemő 23 jelmondattal is hozzájárultak a résztvevık a Kárpát-medencét 
átölelı kisugárzásra hivatottság hangsúlyozásával.  

Ezekbıl Enyedy Andort idézem: „Pál apostol mondja: Valamit 
az ember vet, azt aratándja is … arassunk napsugárban, a boldog Magyar 
jövendı sugárözönében.” 

Az építkezés során minden szükséges anyagi támogatás a határ-
idık betartásával megvalósult, Trócsányi József által rögzítetten. Elkészült 
a sárospataki angol típusú gimnázium angol nyelv és irodalmi tanterve az 
elızı évben. 

A jubiláris ünnepély 1931. szeptember 30 – október 2-ig tartott a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület felügyelete és kormányzata alatt 
álló Sárospataki Református Fıiskola fınövendékei: vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, gróf Bethlen István, dr. gróf Klebelsberg Kuno, Révész 
Kálmán, csabacsüdi Dókus Ernı, Janka Károly, Farkasfalvi Farkas Géza, 
Elekes Imre, Trócsányi József, Martin Miklós, Schulek János és Árva Pál 
részvételével.  

Alapige a Jelenések könyve: 14:7 volt: Féljétek és dicsıítsétek az 
Istent! Az elsı nap programjában az Angol Internátusban leleplezték dr. 
gróf Klebelsberg Kuno arcképét, amelynek hátterében a sárospataki vár 
és a Lorántffy szárny is látható, valamint az iskolakertben leleplezték a 
miniszter által patronált Lorántffy Zsuzsanna szobrot, ezenkívül Kazinczy 
Ferenc és Kazinczy Lajos szobrait. Az október 1-jei nap Istentiszteletén 
és az ünnepségeken a kormányzó úr is részt vett. Az új építkezések együt-
tes felavatása az Angol Internátus elıtt volt. A déli történelmi felvonulás 
és torna ünnepély, valamint az esti táncmulatság emelte a színvonalat és a 
vidám örömteli hangulatot. Október 2-án az egész ünneplı vendégsereg 
Széphalomra utazott kisvasúton, Kazinczy Ferenc halálának 100 éves 
emlékünnepélyére. Az elsı napon avatott iskolazászló „Pro Deo et Pat-
ria” jelmondata lelkileg évszázadokon át élt a pataki diákokban. Újszászy 
Kálmántól pedig: „Három fáklyám ég: Isten, Haza és Embertárs!” Ezt az 
üzenetet adják át nemzedékrıl nemzedékre akik a Református Fıiskola 
embertplántáló kötelékébe jutottak és szívükben megtartották a nekik 
lelkükbe szórt kincseket. 

Klebersberg Kuno miniszter váratlan halála és az évfordulón el-
hangzottak a súlyos veszteségre rádöbbenés, és a kegyelet teljes elmélyíté-
sét szolgálták Sárospatakon, az egyik legnagyobb magyar emlékére. 

Hálát kell adnom az Úristennek, és İ általa mindazoknak, akik-
nek ırzı gondoskodásában és nevelı munkájában részesülhettem, a szü-
leim szerepét kiemelt hálával említetten. 




