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Patay Tibor 
 

300 éve született a „Pancatantra” című 
ősi indiai mű első magyar fordítója 
 
1709-ben Patay I. Sámuel és Udvarhelyi Mária fiaként született báji II. Patay 
Sámuel valószínűleg Taktabájon. Már ősei is református vallásukhoz erősen 
ragaszkodó, hazájukért akár erőfeszítések árán is tenni kívánó emberek voltak. 
 A család első ismert őse – Patay Pál – Bethlen Gábor, majd a 
Rákócziak híveként ismert. 1627-ben mentesítették házát az adófizetés alól 
Tokajban, majd Bethlen Gábor özvegye - Brandenburgi Katalin - akinek tokaji 
„provizora” volt, 1640-ben neki is adta a „Remete” és Kanducz szőlőkkel 
együtt.1 Az 1630-as években Rákóczi Pál – I. Rákóczi György fiatalon meghalt 
öccse – Szerencsen házat és telket adományozott neki, felmentve azt az adófi-
zetés alól.2 Szerencsen és Tokajban több házat és szőlőt vett. 1636-ban Rákóczi 
Pál temetésén ő vitte az ún. „öreg (nagy) fekete, aranyas” zászlót.3 
 Fia, János a „Sub rosa” felkelés részese volt, majd Thököly pártjára 
állt. Az 1660-as és 80-as években Debrecenben és Erdélyben bujdosott. Ő 
rendelkezett először nagyobb birtokkal. Felesége udvarhelyi Széki Erzsébet is 
több birtokot, illetve több birtokhoz „ősiségi jogot” (elővásárlási jogalapot) 
hozott a családnak. Tállyán, Bodrogkeresztúron, Bájon, Szilágysomlyón sze-
reztek házat és birtokot. (Bodrogkeresztúron 2 szőlő, Tokajban a „Verebes” 
szőlő, a zombori hegyen a „Hosszú” szőlő) 1676-ban a bujdosók Apaffy erdélyi 
fejedelem mellett hűségnyilatkozatot írtak alá, köztük Rákóczi I. Ferenc, 
Szuhay Gáspár, Klobusiczky Pál és Patay János.4 1679-ben a bujdosók „gya-
logkapitánya”-ként írt alá.5 
I. Sámuel – János fia – a család legnevezetesebb tagja  1679-ben született. 
Szinte egész életét a haza és a református egyház szolgálatának szentelte. 
Szombati János professzor 1788-ban kiadott iskolatörténeti művében emléke-
zik meg róla, mint aki tagja volt a Göncre majd Kassára menekült diákságnak. 
Már fiatalon (1703) tokaji regale (királyi jövedelmek) bérlő, 1705-ben Rákóczi 
parancsára leromboltatja a tokaji földvárat, de 1707-ben ő építtette az első 
tokaji hidat, ami valószínűleg úszó – hajóhíd – volt.6 A szabadságharc alatt 
Rákóczi intézője az egész Zemplén megyére kiterjedő jogkörrel. Időnként ka-

                                                 
1  A báji Patay család levéltára. Ráday Kollégium Levéltára, Budapest. 
2  U.o. 
3  Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Buda-
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5  U.o. 
6  U.o. 



Patay Tibor 

140 Sárospataki Füzetek 

tonai feladatokat is ellátott.7 Ekkor már Bájon lakott, ő volt a falu legnagyobb 
földesura. 1711-ben ő szabta meg a helyi prédikátor illetményét.8 
Bájon tornyos, várkastélyszerű emeletes házat építtetett, amely a báji templom 
freskóján (a bejárattal szemben jobbra) látható. 1722-ben a Sárospataki Re-
formátus Kollégium főgondnokává választották. 1734-ben a Bodrogkeresztúri 
Konvent egyik szervezője,9 ahol a tiszántúli egyházkerület főgondnokává vá-
lasztották. Nagy aktivitással végezte munkáját, amit az irattárban található 
több mint 100 irat bizonyít. Az ő főgondnoksága alatt fejeződik be a régóta 
húzódó ún. „Csécsi ügy” is. Fokozottan vetette bele magát az egyházi ügyekbe, 
melynek legnagyobb részét kollégiumi teendői tették ki. 1733-ban Ráday Pált 
temetésén ő búcsúztatja, majd az ott lévő egyházi vezetők őt „rendelték a bécsi 
agentiára”, hogy az udvarral az egyház kapcsolatát fenntartsa.10 Többször volt 
országgyűlési követ, több vármegye főtáblabírája, királyi tanácsos. 
Fia, II. Sámuel 1709-ben született. Nagy elfoglaltsággal járó egyházi tevékeny-
sége alatt Nyírmadán lakva elsősorban a birtokok kezelését végezte, de időn-
ként segített apjának is. Már 23 évesen ott volt a Bodrogkeresztúri Konventen. 
Vallásos meggyőződésű és életű ember volt, akit a rokonságban „tiszteletes 
Sámuel”-ként emlegettek.11 
Báji otthona több egyházi értekezlet színhelye volt. 1749-ben – apja halála 
évében – már „szüreti mulatság” indokkal jöttek össze az egyház vezetői. Tu-
domásunk szerint egyházi tisztséget nem viselt, de egész életével az egyház 
iránti elkötelezettségét bizonyította. Rendszeresen figyelemmel kísérte a Kol-
légium életét. 1760-ban Vay Ábrahámhoz írt levelében a pataki iskolának 
adott 20 holland aranyról és 1 átalag aszúról tesz említést.12 1766-ban Szath-
mári Paksi Pál elhunyta alkalmából a bölcseleti tanszék betöltését szorgalmaz-
ta.13 1771-ben a külföldön tanuló Szathmári Paksi Mihály költségeire való gyűj-
tésről és annak eredményéről írt Szathmári Király Györgynek. Emellett 
támogatója az egyháznak és az iskolának is.14 1771. augusztus 28-án 1000 Rh 
forintot adományozott a professzorképzés költségeire.15 A sárospataki refor-
mátus templom építését 30 arannyal támogatta.16 Emellett számos levele bi-
zonyítja a Sárospataki Református Kollégiummal való szoros együttműködé-
sét. Lakóhelyén is tevékenyen bizonyította adakozó képességét. A báji kastély 
mellett ő építtette át a templomot is, mindkettő akkor nyerte el mai formáját. 
Az ott felfestett versek saját szerzeményei. (A festés Lieb Ferenc, Munkácsy 
Mihály dédapja munkája.) Idős korban kezdett irodalommal foglalkozni. A 
már említett Pancatantra mellett fennmaradt az „Egy jó Atyának fiait oktató 
tanítása, melyet tanulásnak kedvéért idegen országokba kiment és ott két if-

                                                 
7  O.L. Lymbus. Sor. I. 1710. jan. 
8  A báji Patay család Levéltára. Ráday Kollégium Levéltára. Budapest. 
9  Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1621-1945. 155. 
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15  U.o. A/XIV/4716-18/129-131. ; A/XIV/4719/132. 
16  U.o. A/XV/5282/87. 



300 éve született a „Pancatantra” című ősi indiai mű első magyar fordítója 
 

Sárospataki Füzetek 141 

jakkal szoros barátságba esett szerelmes fiának azokkal való társalkodásban és 
a keresztyén hitnek nevezetesebb ágazatiról való együtt beszélgetésben kíván 
előadni” című műve is, melyet Lipcsében  1788-ban adtak ki. Nagy valószínű-
ség szerint ő adta a Kollégiumnak a szovjet hadifogságból hazatért könyveket. 
Jelentős egyházi tevékenysége és vallásos életvitele utódaiban is követőkre 
talált. Fia, I. József szintén egyházkerületi főgondnok. Unokái: I. István és III. 
Sámuel egyházmegyei gondnokok voltak. Hosszú ideig minden generációban 
volt legalább egy egyházmegyei tisztségviselő, az utolsó – az ismert politikai 
események miatti kitelepítéséig – VI. József egyházmegyei tanácsbíró és zsi-
nati póttag volt. A családból eddig bizonyítottan 16 fő volt a Sárospataki Re-
formátus Kollégium hallgatója. 
 2009. augusztus 29-én emlékező előadást tartunk a Pancatantra-ról a 
Sárospataki Református Kollégiumban. 
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