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Bevezetés 

 Magyar Comenius Társaság 2008. évi felolvasó ülésén a „sárospataki iskola” 
történeti kutatásának új dimenzióiról tartottam előadást, amelyben egyebek 
mellett kifejtettem, hogy a „pataki szellem” ideológiai és szociológiai össze-

tevőiről leginkább az egykori sárospataki diákok visszaemlékezéseiből nyerhetünk 
releváns képet.1 E közleményben néhány olyan közéleti személyiség memoárját, il-
letve egyéb írását idézem fel, akik az 1920-as, ’30-as és ’40-es évekbeli pataki diák-
emlékeiket – személyes fejlődésük, életpályájuk alakulása szempontjából – utóbb 
fontosnak tartották rögzíteni. Írásom remélhetőleg újabb adalékokkal szolgál a „sá-
rospataki iskola” történetének kutatásához.2 

Pataki diákok mindig betöltöttek közéleti funkciókat. A református egyházban 
természetszerűleg, de állami tisztségekben is jelentős számban helyezkedtek el. 
Csak a példa kedvéért említem meg az elmúlt másfél évszázad két végpontjáról az 
első felelős magyar kormányban szerepet vállaló Kossuth Lajost és Szemere Berta-
lant, illetve a 2009-ben miniszteri tárcát vezető Ficsor Ádámot.3 A pataki egyházi 
képzés sajátossága, hogy az 1948 és 89 között regnáló Magyar Dolgozók Pártja 

                                                 
1 Bolvári-Takács Gábor: A „sárospataki iskola” történeti kutatásának új dimenziói = Sáros-

pataki Füzetek, 2009. 2. szám, 83-90. o.; illetve: Szempontok a Sárospataki Iskola törté-
netének kutatásához, in: Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel (szerk.): Comenius és 
Kazinczy szellemében. Bibliotheca Comeniana XIV. Magyar Comenius Társaság, Sáros-
patak, 2009. 191-198. o. 

2 E közlemény előadásként hangzott el a Magyar Comenius Társaság 2009. október 28-ai 
felolvasó ülésén, Sárospatakon. A szóban forgó periódus pataki iskolatörténetéről részle-
tesen lásd: Barcza József: A Kollégium története 1919 után, in: (Barcza József, szerk.:) A 
Sárospataki Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára, Re-
formátus Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1981. 245-261. o.; Ködöböcz József: Ta-
nítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1986. 210-286. o. 

3 A volt pataki diák közéleti személyiségek, politikusok, tudósok általam összeállított névso-
ra a Pataki Diákok Szövetsége honlapján olvasható (www.padisz.hu). Az adatgyűjtés fon-
tos forrása volt: Ködöböcz József: Sárospatak a magyar művelődés történetében, Sáros-
patak, 1991. 75-96. o. 
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(MDP), illetve Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezetői között is több olyan 
pataki diákot találunk, akiket iskolájuk eredetileg református szellemiségben nevelt. 

A jelen közleményhez kiválogatott emlékezők négy csoportra oszthatók. Az 
1920-as években diákoskodó személyek közül Rácz Istvánt és Szabó Lajost választot-
tam ki. Ezekben az évtizedekben a már csak gimnáziumból és teológiából álló, egy-
kor nagy múltú iskola tanári kara elöregedett, és belefáradtak a világháborúba is. Az 
oktatás szakmai színvonala őrizte ugyan a korábbi értékeket, de a 20. század tudo-
mányos eredményei, az ezek elsajátításához szükséges nyugati nyelvek ismerete, és 
az új nevelési módszerek nem érvényesültek. Néhány tanár 1919-ben túlzottan ex-
ponálta magát, elbocsátásuk zavart okozott. A trianoni béke kibillentette Sárospata-
kot a régióban betöltött kulturális vezető szerepéből, a város határszéli településsé 
vált. A jogakadémia bezárása tovább fokozta az iskola válságát. Mindez nyilván ha-
tott az itt tanulók Sárospatak-képére is. 

Második egységként az 1930-as évek diákjait vettem szemügyre, akik 1931 után 
kerültek az iskolapadba. Az emlékezők: Fekete Gyula, Király István, Vitányi Iván. A 
20-as évek végére a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a kollégium vezetői 
megtalálták a lehetséges kiutat: reformokkal fellendíteni a halódó iskolát. Partnerre 
találtak ehhez gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterben, akinek segítségével is-
mét magas színvonalú oktatás folyhatott. Ebben szerepet játszott az 1931-ben 
megnyílt Angol Internátus, az angolszász nevelési modell, a „college” adaptációja. 
A diákok saját újságot szerkesztettek, virágzott az egyesületi, önképzőköri élet, ma-
gas szintet ért el a sportkultúra. Később további internátusok nyíltak. A húszas 
évek végétől a negyvenes évek elejéig olyan fiatal tanárok kaptak katedrát, akik a 
hagyományok mellett a század új értékeit is képviselték. 

Ezután az 1940-es években Patakra járt diákokat vettem szemügyre: Berecz Já-
nos, Nagy János, Kőrösi József. Erre az időszakra esik az ún. tehetségvizsgások jelentős 
száma. A gimnáziumban a harmincas években tehetségkutató mozgalom indult, 
amelynek révén tehetséges falusi gyerekek tucatjai nyertek felvételt. Mindez jelentő-
sen kiszélesítette a kollégium szellemi vonzásterületét. 

Végül, de nem utolsó sorban az 1929-től újra egyházi kezelésben működő taní-
tóképző egykori növendékeiből válogattam: Csizmadia Ernő, Dobos László, Huszár 
István. A hatvan évvel azelőtt állami kezelésbe adott tanítóképző visszavételéről 
szóló döntést a kormányzat, a jogakadémia elvesztése miatt, részben kárpótlásnak 
szánta. A tanítóképző intézeti ág visszatérésének a kollégium megújulásra törekvő 
szellemisége szempontjából nagy jelentősége volt, hiszen az új tudományos és 
módszertani elveket itt is több fiatal tanár képviselte. 

 
Az 1920-as évek diákjai 

Rácz István4 1921 és 26 között járt a Kollégiumba. Erre vonatkozó emlékeit ön-
életírásában összegezte.5 Az iskola egészéről alkotott jellemzésének lényege, hogy bár 
                                                 
4 Rácz István (1908-1998) tanár, műfordító, fotóművész, művészettörténész. 1931-32-ben 

gimnáziumi tanár Budapesten. 1932-38-ban Csehszlovákiában, 1938-43-ban Finnországban 
újságíró. 1943-45-ben a budapesti Turul Könyvkiadó munkatársa, 1945-48-ban a Sárospa-
taki Népfőiskola tanára, 1946-49-ben a Sárospataki Szabadművelődési Akadémia, 1949-50-
ben a Sárospataki Művészotthon igazgatója. 1950-54-ben általános iskolai tanár, 1954-56-
ban a Kiadói Főigazgatóság referense. 1956-tól ismét Finnországban él, publikál, fordít. 
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voltak kitűnő tanárok, az országban sok más iskolában lehetett volna ugyanolyan 
vagy jobb tanári kart találni. „Patak hatásának titkát másban vélem: az egész intézmény múlt-
jában, szervezetében, társadalmi helyzetében s a környezetében.”6 – írta. Emlékei szerint Sáros-
patak szegény község volt, de a diákokból élt. A diákszállások sivárak, egészségtele-
nek, ugyanakkor fontos közösségépítő és önállóságra nevelő hatással bírtak. Rácz Ist-
ván a pataki múlt és hagyomány jelentőségét csak később értette meg, mert kisdiák-
ként a história romantikus, szentimentális hígításban hatott rá. Az iskola mégis nagy-
hatalomnak számított, regionális gazdasági szerepe, könyvtára stb. révén, s az irodal-
mi élet, az önképzőkör sokak számára utat jelentett a pesti Eötvös Kollégium felé. 

Szabó Lajos7 a gimnáziumot és a teológiát egyaránt Patakon végezte, 1918 és 30 
között. A tizenkét esztendőről szűkszavú, lényegre törő emlékeket vetett papírra. 
Ami a tanári kart illeti, a gimnáziumban a tanárok többsége „jó átlagember”, akiket 
kálvinista puritán szigorúság jellemez. Oktatásuk során mégis „lényeget adtak”, és 
ez pozitív eredmény, mert az élet komoly dolog, tehát arra komolyan kell készülni. 
A tantestületben egyetlen antiszemita volt: Deák Geyza. Szabó Lajos védelmébe 
vette az 1919-es politikai szerepvállalásuk miatt elcsapott Karádi Györgyöt, Rohos-
ka Józsefet és Elekes Józsefet.8 A teológia oktatóiról sokkal rosszabb a véleménye, 
bár idősebb diákként nyilván az elvárásai is megváltoztak. Szerinte Marton János 
előadásmódja szétfolyó, Rácz Lajos száraz, s ő „nagy szűrő”, akin, ha túljutnak, 
meg is maradnak a teológusok. Harsányi István kedves, de engedékeny, Mátyás Er-
nő dünnyögő, pedagógiai érzéke csekély, a jogász Trócsányi József habitusa pedig 
az egyházi oktatástól távol álló. Egyedül Vasady Bélát említi jó tanáraként.9 

 
Az 1930-as évek diákjai 

A pataki Kollégium életéről szinte szociográfiai hitelességgel számolnak be a 
szépirodalmi feldolgozások. A legismertebbek ezek közül kétségkívül Komáromi 
János,10 Fekete Gyula11 és Tóth-Máthé Miklós12 diákregényei. Fekete Gyula13 mun-
                                                                                                                        
5 Rácz István: A Semmi partján, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991. 48-84. o. 
6 Uo. 48.o. 
7 Szabó Lajos (1908-1996) református lelkész, egyháztörténész, néprajzkutató. 1930-tól 

lelkész, 1945-85-ben taktaszadai lelkipásztor. 1949-51-ben és 1991-95-ben a Sárospataki 
Református Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára. 

8 Erről bővebben lásd: A Tanácsköztársaság és a pataki Kollégium. Buza László emlékei 
1919-ről (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor) = Zempléni Múzsa, 2005. 3. szám, 79-84. 
o.; Barcza József: Rohoska József progresszív nézetei 1918-1919-ben = Sárospataki Fü-
zetek, 2001. 1. szám, 31-41. o. 

9 Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál, METEM Könyvek 27., METEM – Kazinczy Ferenc 
Társaság, Budapest, 2000, 23-44. o. Az említett tanárokról – a továbbiakban is – részlete-
sen lásd: Benke György – Pólos László – Szabó Csaba (szerk.): Pataki tanáraink (1931-
1952), For You Bt., Sárospatak, 2005. 

10 Komáromi János: Pataki diákok, Stádium Könyvkiadó, Budapest, 1926; Génius kiadás, 
Budapest, é. n.; Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1992. 

11 Fekete Gyula: Bodrog-parti szerelmeink, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1981; 
Trikolor Könyvkiadó Kft. h. n., é. n. (2006) 

12 Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1989. 
13 Fekete Gyula (1922-2010) író, politikus. 1945-ben a földreform miniszteri biztosa, 1945-53-

ban újságíró, különböző lapok munkatársa, szerkesztője, 1951-től novellákat, később regé-
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kásságát azonban most nem ebben az összefüggésben vizsgáltam. Más műveiben is 
gyakran és több szempontból írt pataki emlékeiről, hiszen diákként nyolc évet töl-
tött a gimnáziumban, 1942-ben érettségizett. Ami a pataki iskola értékelését illeti, úgy 
vélte, a Bodrogparti Athén „a legeszményibb iskolaváros”, amely „laza, de fegyel-
mező közösség”, hiszen „sűrítetten jelen van itt a történelemből is minden, ami az eszmélő 
ember pályaívének alakulását élethossziglan befolyásolja, nagyobb távlatok felé fordítja. És a ter-
mészetből is jelen van mindaz, ami szemnek, tüdőnek, izmoknak, fejlődő fiatal szervezetnek kí-
vánatos lehet.”14 A pataki viszonyok elemzését másutt találjuk. Fekete Gyula szerint az 
iskola miniatűr társadalmi modell volt, amelyben a diákok elhelyezési formái pontosan 
tükrözték társadalmi rangjukat (Angol Internátus – Humán Internátus – Kisinterná-
tus – manzárdszoba – diákgárdák – bejárók – helybeliek). A diákság szociális összetétele 
minden réteget képviselt. Az együttélést egyfajta „humánus osztályharc” jellemezte, 
amelyben a sport, erő, tehetség és jellem vetélkedett a nemesi címmel, szülői ranggal, 
családi vagyonnal, az előbbiek javára. A nevelést kitűnő tanárok végezték, akiket az 
iskola saját diákjaiból választott ki, jellemzően külföldi ösztöndíjak teljesítése után, 
nemzetközi tapasztalatokkal, nyelvismerettel. A közösséget olyan építő és formáló ese-
mények erősítették, mint a mendikáció, a legáció vagy pl. a lengyel menekültek mel-
letti szimpátiatüntetés. Az önképzőkör szinte „második iskolá”-nak tekinthető.15 

Király István16 1931-től 1939-ig volt a Kollégium diákja. „A véletlen és a sors úgy 
hozta, hogy a legjobb nevelést kaptam, amit a két háború közötti Magyarország megadhatott. 
(…) Mint szegény sorsú jó tanuló a legrangosabb pataki intézménynek, az angol internátusnak 
az ún. manzárdszobájába kerültem ” – nyilatkozta egy ízben.17 Itt tizenkét jeles tanuló 
lakott, akik az angolosokkal foglalkoztak. Mint utóbb megfogalmazta, számára Pa-
tak három dolgot jelentett. Egyrészt a múltban gyökeredző egészséges puritanizmust, 
amellyel a munka szeretetére nevelték. Másrészt a szabadságharcos hagyományokat, a 
történelmi levegőt. S végül, de nem utolsósorban, a jórészt demokratikus tanár-diák 
viszonyt.18 Tanárai közül Harsányi Istvánra, Hegyi Józsefre, Jakob Károlyra, Képes 
Gézára emlékezett szívesen. A pataki esztendők alapján vált meggyőződésévé a mi-
                                                                                                                        

nyeket, forgatókönyveket, szociográfiát, riportot, drámát, verset ír. 1956-ban az Írószövet-
ség titkára, majd 10 hónapra letartóztatták. 1965-68-ban az Élet és Irodalom, majd a Buda-
pest szerkesztője. 1981-89-ben az Írószövetség alelnöke. 1990-91-ben a Magyar Néppárt 
elnöke, országgyűlési képviselőjelölt. 1995-96-ban a Magyarok Világszövetsége ügyvezető 
alelnöke. Háromszoros József Attila-díjas (1953, 1963, 1973), Magyar Örökség díjas (2001). 

14 Fekete Gyula: Elfogultságaim térképe, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1981. 35. o. 
15 Fekete Gyula: Hogyan lettem író? Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986, 25. skk. o. 
16 Király István (1921-1989) tanár, irodalomtörténész, szerkesztő, politikus, az irodalomtu-

domány kandidátusa (1953), doktora (1967), az MTA levelező tagja (1970), rendes tagja 
(1979). 1945-47-ben középiskolai tanár, 1947-49-ben az OSZK könyvtárosa, 1948-50-
ben az Eötvös Kollégium tanára, 1949-50-ben az ELTE intézeti tanára, 1950-56-ban do-
cense. 1957-61-ben a szegedi egyetem tszv. egyetemi tanára. 1961-től haláláig az ELTE 
egyetemi tanára, 1965-88-ban tanszékvezető. 1949-50-ben és 1953-56-ben a Csillag szer-
kesztője, 1962-63-ban a Kortárs, 1975-től haláláig a Szovjet Irodalom főszerkesztője. 
1971-85-ben országgyűlési képviselő. Kossuth-díjas (1953), Állami Díjas (1973). 

17 Király István. Győrffy Miklós interjúja, in: Az utak összefutnak (összeállította: Vámos 
György), Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 137. o. 

18 Berecz Lilla: Interjú dr. Király István akadémikussal, in: Dobay Béla (szerk.): A sárospa-
taki Rákóczi Gimnázium jubileumi évkönyve, Sárospatak, 1981. 239. o. 
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nőségelv, a tehetséggondozás, a jó értelemben vett elitképzés fontossága.19 A pataki példát 
minden lehetséges fórumon hangoztatta. „Hogy napjainkban államtitkár, egyetemi tanár, 
vezető állami tisztviselő nem egy hajdani abaúji, zempléni, szabolcsi szegényparasztgyerek, ebben az 
egykori sárospataki tehetségkutató munkának van némi szerepe. (…) E kezdeményezés jogossága 
mellett számtalan formában érvelt az idő.” – írta 1984-ben az Élet és Irodalom hasábjain.20 

Vitányi Iván21 1937-43-ban járt a pataki gimnáziumba. Bár számos alkalommal 
visszatekintett emlékeire, e tárgyú gondolatait nem rendszerezte, hanem visszate-
kintésként 1+4 alapélményét rögzítette. Eszerint a pataki Kollégiumban „kicsiben ott 
volt egész Magyarország”. E tényező keltette fel érdeklődését a társadalom problémái 
iránt. Meghatározó élménye volt Bartók Béla művészetének megismerése, s általa 
magyarságképének átalakulása. Ennek révén saját utat járhatott be a vallásosságtól a 
filozófiáig. Érdeklődése a baloldalhoz vezette, itt ismerte meg a népi mozgalom fő 
áramát, az eszmék és a társadalmi gyakorlat ellentmondásait. Ide kötik őt a politizá-
lás kezdetei és a Marxszal való szellemi találkozása. S végül a tisztázás szándékával 
itt látott hozzá a tudományos történeti és néprajzi irodalom tanulmányozásához, 
amelyre későbbi kutatásai épülhettek.22 

  
Az 1940-es évek diákjai 

Berecz János23 három évet töltött a pataki gimnázium felső tagozatában 1946-49 
között. Emlékeit utólag rendszerezve négy alapelvet rögzített. Az első a közösség belső 
törvénye, amelyben a nevelési örökség és az oktatási színvonal szintézise jelentette az 
alapokat. A második annak felismerése, hogy a jó munkahelyi légkör az alkotóerőt 
gazdagítja. Ennek bázisa Patakon a közvetlen és nyílt tanár-diák kapcsolat volt. A 
harmadik az a szabály, hogy mindig az egész teljesítmény alapján kell minősíteni. Pata-
kon a tanulás és a sport mellérendelt viszonyban álltak, s a diákok teljesítményét 
                                                 
19 Király István: Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő = Borsodi Művelődés, 

1981. 3. szám, 87-90. o. 
20 Király István: Kultúra és politika, Kossuth Könyvkiadó, 1987. 113. o. 
21 Vitányi Iván (1925) szociológus, esztéta, művelődéskutató, politikus, a pszichológiai 

tudomány kandidátusa (1971), a szociológiai tudomány doktora (1980). 1945-50-ben a 
népművészeti mozgalom és különböző művészeti együttesek vezető munkatársa. 1950-
57-ben a Népművelési Intézet munkatársa, 1956-os forradalmi tevékenysége miatt elbo-
csátják. 1958-64-ben a Muzsika, 1964-72-ben a Valóság belső munkatársa. 1972-80-ban a 
Népművelési Intézet, 1980-86-ban a Művelődéskutató Intézet igazgatója, 1986-92-ben az 
Országos Közművelődési Központ főigazgatója. 1992-95-ben az MTA Szociológiai Ku-
tató Intézete tudományos igazgatóhelyettese. 1990-1996-ban az MSZP Országos Vá-
lasztmányának elnöke. 1990-től országgyűlési képviselő, 1994-1998-ban a kulturális és 
sajtóbizottság elnöke. 

22 Vitányi Iván: Önarckép – elvi keretben. Szellemi önéletrajz, Pauz-Westermann Könyvki-
adó, Celldömölk, 2007. 10-16. o. A pataki emlékekről lásd még: Cseke Hajnalka: Határ-
helyzetek. Interjú Vitányi Ivánnal, Pallas Stúdió, Budapest, 1996. 62-68. o. 

23 Berecz János (1930) politikus, történész, a történettudomány kandidátusa (1967). 1955-
63-ban a DISZ, majd a KISZ munkatársa, 1966-72-ben a Külügyminisztérium párttitká-
ra, 1972-74-ben az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője, 1974-82-ben ve-
zetője. 1982-85-ben a Népszabadság főszerkesztője. 1985-89-ben az MSZMP KB titkára. 
1980-89-ben az MSZMP KB, 1987-89-ben az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. 
1985-90-ben országgyűlési képviselő, 1989-90-ben a külügyi bizottság elnöke. 
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komplexen ítélték meg. S végül ez a hely jelentette számára a közélet kezdeteit: diák 
önkormányzati alelnök volt, aktívan dolgozott az önképzőkörben, majd a városi if-
júsági mozgalomban.24 

Nagy János25 életében pataki diákságának nyolc éve (1939-47) szintén meghatá-
rozó élmény. Mindenekelőtt a tehetségvizsgát méltatta: a parasztgyerekek meghallgatá-
sa nem volt félelmetes, de nem volt látszatvizsga sem. Az önálló gondolkodási 
készséget nézték a lexikális tudás felmérése helyett. Jó volt a közösségi, internátusi élet, 
a Rácz-házban, ahol ő is lakott, összesen 12 diák kapott szállást, s valamennyien 
színjelesek voltak; csak e feltétellel maradhattak ott. A tanári kar kollektíven ügyelt 
arra, hogy a tehetséges diákok fejlődésében ne legyen törés, tehát szemet hunytak az 
apróbb ingadozások felett, nem tévesztve össze az egész fontosságát a részek másod-
lagos jelentőségével.26 

Kőrösi József27 ugyancsak nyolc évig volt pataki diák (1939-47). A legemlékezete-
sebb élményeket és tanulságokat életút-interjújában kifejezetten nem összegezte, de 
szavaiban néhány fontos momentum felfedezhető. A saját (100 fős) évfolyamának 
10%-a tehetségvizsgás volt. A diákok nyolc évig nem csupán laktak, hanem együtt 
éltek. Ez óriási közösségformáló erővel bírt. Sokak számára jószerivel a tanárokénál is 
nagyobbal, mert emlékei szerint nem volt olyan tanára, aki igazán nagy hatást gya-
korolt volna rá. A képzés színvonalát azonban elismeri: az angol nyelvű színházi elő-
adások országos viszonylatban párjukat ritkították. Kőrösi szerint Sárospatak liberá-
lisabb, toleránsabb volt a szerinte gőgös és dogmatikus Debrecenhez képest. S szól 
egy érdekes rivalizálásról a tanítójelöltek és a gimnazisták között: a végzett tanító-
képzős (prepa) már partiképes fiatalembernek számított, ám a gimnazistának hosz-
szú távon jobbak voltak a perspektívái.28 

 
A tanítóképző diákjai 

Az egykori képzősök közül a legszebben minden bizonnyal az íróvá lett Dobos 
László29 emlékezett 1945 és 48 közötti pataki diákéveire: „Sárospatak életem kiteljesedé-
se. (...) Patak a tiszántúli reformátusság legendája és egyeteme. Fénykorában református köztár-
                                                 
24 Berecz János: Vállalom, Budapest-Print, Budapest, é. n. (2003), 40-57. o. 
25 Nagy János (1928) diplomata. 1948-tól a Külügyminisztérium munkatársa, 1957-60-ben 

djakartai, 1963-67-ben új-delhi, 1968-71-ben washingtoni, 1985-88-ban bécsi nagykövet. 
1971-80-ban külügyminiszter-helyettes, 1980-85-ben külügyminisztériumi államtitkár. 

26 Nagy János: Visszapillantás = Borsodi Művelődés, 1981. 3. szám, 91-93. o. 
27 Kőrösi József (1928-1997) jogász, orosz nyelvtanár. 1949-57-ben a Szikra Könyvkiadó 

korrektora, 1957-58-ban a Gondolat Könyvkiadó szerkesztője, 1958-71-ben a Valóság 
szerkesztője, 1971-91-ben főszerkesztője. 

28 Kőrösi József: Harminchárom év a Valóság rabságában. Huszár Tibor interjúja, in: Kő-
rösi József emlékkönyv, Scholastica, h. n. (Budapest), 1998, 16-26. o. 

29 Dobos László (1930) író, szerkesztő, politikus. 1956-60-ban a pozsonyi Tanárképző 
Főiskola tanársegédje. 1958-68-ban a pozsonyi Irodalmi Szemle alapító főszerkesztője. 
Első regénye 1963-ban jelent meg. 1968-70-ben a Csemadok elnöke. 1969-70-ben a szlo-
vák kormány nemzeti kisebbségi tárca nélküli minisztere, nemzetgyűlési képviselő. 1970-
72-ben a pozsonyi Madách Kiadó alapító igazgatója, 1972-89-ben részlegvezetője, 1990-
94-ben ismét igazgatója. 1994-től a Madách-Posonium Kft. ügyvezető igazgatója. 1989-
91-ben a Magyarok Világszövetsége társelnöke, 1992-96-ban alelnöke, 1996-2000-ben 
régióelnöke. 1990-94-ben szlovák nemzetgyűlési képviselő. Kossuth-díjas (1994). 
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saság, szellemi autonóm terület: beleágazott a magyar történelem szakaszaiba.”30 Ennek jellem-
ző vonásai voltak: az iskolai szigor, a demokratikus diákönkormányzat, a fegyelemre 
épülő familiárisság. A képző oktatási elveit összefoglalva mintha magának Comenius-
nak az elveit olvasnánk: szemléletesség, fokozatosság, természetszerűség, tudatos-
ság. Dobos László itt tapasztalta meg a közösségek erejét és a kimondás kényszerét (hogy 
ti. beszélni kell!), itt érzékelte igazán a szociális érzékenységet. Patakon a tanári kar és az 
ifjúság egyaránt eszme-, gondolat-, haladás- és forradalom-érzékeny volt.31 

Csizmadia Ernő32 1940 és 45 között járt Patakra. Visszaemlékezése szerint a ta-
nítóképzőben „a haladó diákcsoporthoz” tartozott.33 Itt élte meg a bizalom és felelős-
ség elvét: már alsóbb évfolyamosként tanulószoba- és hálószoba-felügyelő volt. Úgy 
vélte, a diákönkormányzat lényege az önnevelés: „neveletlenek nevelnek neveletleneket” – 
ahogy fogalmazott. Az itt szerzett tapasztalatait később a népi kollégiumi mozga-
lomban bőségesen kamatoztathatta. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Patakon 
szakavatott és áldozatkész tanárok segítették a fejlődésben.34 

Huszár István35 1943-47-ben volt pataki diák. Ahogy egy interjújában elmesélte, 
a szülőfalujában, Hernádkakon, a pap és a tanító – akik mindketten pataki diákok 
voltak – beszélték rá a szüleit a továbbtaníttatására. (Íme, az utánpótlás nevelés 
újabb, érdekes szociológiai háttérmotívuma.) A képzőben feloldották a benne rejlő 
kisebbrendűségi érzést: kiváló tanárok nevelték. Emlékeiben figyelemreméltó össze-
függést vázol fel: „engem ateistává az egyházi tanítóképző tett (...) azzal, hogy gondolkoz-

                                                 
30 Dobos László: Bodrogköz, Szülőföldem, in: uő: Gondok könyve, Madách Könyvkiadó, 

Bratislava, 1983, 192. o. 
31 Uo. 192-193. o. 
32 Csizmadia Ernő (1924-1984) agrárközgazdász, a közgazdaságtudomány kandidátusa 

(1960), doktora (1970), az MTA levelező tagja (1973), rendes tagja (1979). 1947-49-ben 
népi kollégiumok tanára, igazgatója, 1957-64-ben az MSZMP KB munkatársa, 1964-68-
ban a Minisztertanács Titkárságának főosztályvezetője, 1971-75-ben az MSZMP KB 
gazdaságpolitikai osztályának helyettes vezetője. Párhuzamosan 1950-62-ben a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem, 1962-től haláláig a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem oktatója, 1967-től egyetemi tanár. 1968-71-ben rektorhelyettes, 1977-79-ben 
dékán, 1979-től haláláig rektor. 

33 Interjú egyetemünk nyolcadik rektorával, Dr. Csizmadia Ernővel, in: Csizmadia Ernő 
válogatott művei (sajtó alá rendezte: Fekete Ferenc), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 
428. o. (Eredeti megjelenés = Közgazdász, 1978. 14. szám) 

34 Csizmadia Ernő: Pataki diákéveimre emlékezve = Borsodi Művelődés, 1981. 3. szám, 94-96. o. 
35 Huszár István (1927) közgazdász, politikus. 1951-53-ban a Közgazdaságtudományi Egye-

tem tanársegédje. 1953-63-ban az MDP KV és az MSZMP KB munkatársa. 1963-69-ben 
a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, 1969-1973-ban államtitkárként elnöke. 
1973-ban államtitkárként az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. 1973-1980-ban mi-
niszterelnök-helyettes, 1975-1980-ban az Országos Tervhivatal és az Állami Tervbizott-
ság elnöke. 1980-85-ben az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének főigazgató-
ja, 1985-88-ban az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének igazgatója. 1988-1989-ben a 
Hazafias Népfront főtitkára, 1989-ben elnök-főtitkára. 1970-89-ben az MSZMP KB, 
1975-80-ban az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. 1980-85-ben és 1988-90-ben or-
szággyűlési képviselő. 
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nunk lehetett, sőt kellett”. Miközben nem mulasztja el megemlíteni, hogy mindössze 
egyetlen párttag tanára volt, s az se tartozott a legjobbak közé.36 

 
Befejezés 

Az egyes jellemzések, visszaemlékezések nyilván magukon viselik koruk lenyo-
matát. Ezzel együtt szemléletesen közvetítik azokat az értékeket, amelyekkel a Pata-
kon végzettek szinte minden körülmények között biztosan eligazodtak a magyar 
valóságban. A történelem fordulatai e tekintetben számukra nem elbizonytalano-
dást, hanem elsősorban új orientációs kihívásokat jelentettek. A kérdés mégis az, 
hogy minden ideológiai-politikai kényszerpálya ellenére, az egykor Patakra járt köz-
életi személyiségek megőrizték-e magukban a „pataki szellem” lényegét? Úgy vélem, igen. 
Ennek felismerésére azonban nem valamely visszaemlékezés vezetett rá, hanem az 
ún. „rózsabimbó-effektus” adaptálása. 

Orson Welles 1941-ben készült – és több alkalommal minden idők legjobb 
filmjének választott –, Az aranypolgár (Citizen Kane) című filmjének kulcskérdése a 
főhős halálakor elhangzó utolsó szava, a „rózsabimbó” jelentése. Az ennek megfej-
tésére vállalkozó filmbeli újságíró hiába nyomoz, hiába járja körbe a néhai sajtó-
mágnás családtagjait és munkatársait, a szó jelentéséről semmit nem sikerült meg-
tudnia. A megoldást csak a néző és csak a film utolsó kockáin ismerheti meg, amikor 
a főhős hagyatékának lomtalanításra ítélt darabjait eltüzelik, s a kazánban fellobbanó 
lángban elolvasható a behajított gyermekkori szánkó felirata: „rózsabimbó”. Az ame-
rikai milliárdos halálos ágyán elhangzó utolsó szava tehát életének azt az eseményét 
idézte föl, amely számára a felhőtlen gyermeki lét talán utolsó igaz pillanata volt.37 

Király István halála előtti utolsó tanulmánykötete 1989-ben jelent meg, Útkere-
sések címmel.38 Bár ebben semmilyen sárospataki vonatkozású írás nem szerepel, a 
külső borítóra a kollégiumi Berna-sor épület nemes tisztaságot sugalló fehér falainak 
képe került. Úgy vélem, kizárható, hogy a fotó egyszerű kiadói ötlet lett volna, a 
szerző tudta nélkül ez nem volt lehetséges. Aligha tévedünk tehát, ha úgy véljük: 
Király István – aki baloldali meggyőződését haláláig nyíltan vallotta és vállalta – e 
képpel nem pusztán tisztelegni kívánt hajdani iskolájának emléke előtt. Sokkal in-
kább visszaidézte ifjúkorának, eszmei-ideológiai fejlődésének azon kiindulópontját, 
amikor a jövendő, szebb világ ígérete még tisztán, kompromisszumoktól és csaló-
dásoktól mentesen, nemes célként lebegett a szeme előtt. Akárcsak Orson Welles 
filmjében a halálos ágyon elhangzó „rózsabimbó”. 

 
 
 
 
 

                                                 
36 Huszár István: „A valóságot nagyon kell tisztelni...”, in: Vélemények és vallomások. Lázár 

István interjúi, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1978, 118-122. o. 
37 Vö.: Pauline Kael: Raising Kane, in: Orson Welles – Herman J. Mankiewicz: Citizen 

Kane. The complete screenplay. Methuen Publishing Ltd, London, 2002. 3-146. o.; Lau-
ra Mulvey: Citizen Kane. British Film Institute, London, 2000. 

38 Király István: Útkeresések. Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest, 1989. 
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Abstract 

 

Public Characters’ Recollections of The Student 

Life in Patak between 1920 and 1940 
 
This study presents new dimensions in the historic research of the “Sárospatak 
School” by arguing that relevant images of the ideological and sociological ele-
ments of the “Patak Genius” can be gained principally from the recollections of 
former Sárospatak students. This contribution calls forth the memoires and other 
writings of some public characters who found it important afterwards, from the 
point of view of their personal development and career, to record their recollec-
tions of their lives spent in Patak as students in the 1920s, ‘30s and ‘40s. 
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