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BolvárI-TAKács Gábor

sárospataki kulturális 
dimenziók

látószöG

Sárospatakon magyar kultúra napi ünnepi 
beszédet tartani hálás feladat, hiszen a város 
fogalma lényegében egyenlő a kultúráéval. 
Elegendő tehát annyit mondani: „Sárospa-
tak” – és már készen is vagyunk. Elegendő 
lenne – de nem méltó, ezért rövid köszön-
tőmben három dimenziót villantok fel.

Múlt – jelen – jövő
A jövő építésének egyik fontos mércéje a 
múlthoz való viszony meghatározása. Csak 
az ostobák gondolják, hogy a múlt eltörölhe-
tő. Szándékosan nem hazai, hanem külföldi 
példát említek, az egykori Kelet-Németor-
szágot, az NDK-t, amely csak az ún. „hala-
dó hagyományokat” vállalta fel és mintegy 
„felülemelkedve” a német történelem általa 
retrográdnak vélt örökségén, meghagyta a 
porosz és a náci múltat az NSZK-nak.

Sárospatakon ilyesmire sosem volt szük-
ség, és sosem volt fogadókészség – még ha 
az ötvenes években akadt is néhány túlbuz-
gó hivatalnok. A város kisugárzását mindez 
nem érintette, s hullámzó színvonalon bár, 
de a 20. században végig működött a meg-
örökölt ún. „rejtett tanterv”. Patak épített a 
múltjára.

Hadd osszak meg Önökkel egy idé-
zetet: „Sárospatakon már a középkorban 
fényes iskola és kultúra virágzott, ez a hely 
egyszerre volt országunk egyik nagy nemzeti 
és európai hírű kulturális központja. (...) Pe-
rényiek és Kopácsi jöttek vissza, akik életre 
hívják a pataki kollégiumot. (...) A kultúra 

és a megértés aurája-szelleme sugárzott Pa-
takon: Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, 
Szemere Bertalan is voltak itt növendékek.” 
Azt gondolhatnánk, hogy a református kol-
légium valamely ünnepségén elhangzott be-
szédből idéztünk, de nem: e szavakat Mádl 
Ferenc kultuszminiszter az Árpád Vezér 
Gimnázium iskolaavató és tanévnyitó ün-
nepségén mondta, 1993. szeptember 1-jén. 
Mindez azt bizonyítja, – s ez legyen az első 
mai tanulság – hogy a külvilág számára a pa-
taki neveléstörténeti hagyomány nem oszlik 
református, katolikus vagy világi dimenzióra, 
hanem egységes.

Helyi kultúra – országos kultúra
A lokalitás és a regionalitás fogalmainak 
tisztelete ma az Európai Unió egyik alap-
értéke. Sárospatak azonban nemcsak saját 
régiójában töltött be meghatározó kulturális 
szerepet, hanem országos viszonylatban is. A 
tudományos közéletet szemlélve a Magyar 
Tudományos Akadémia említése kézen-
fekvő: itt a pataki iskola szellemi befolyása 
a legszembetűnőbben a reformkor derekán 
nyilvánult meg: 1841-ben a rendes tagok 
16%-a, a levelező tagok 7%-a volt pataki 
diák. Az akadémiának 1825-ös alapítása óta 
a mai napig mindig voltak pataki diák tagjai.

Vagy beszéljünk a politikai kultúráról! 
A Kövy Sándor által fémjelzett pataki jog-
akadémiáról került ki a reformkor, illetve 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
értelmiségi „vezérkara”: Fáy András, „a haza 

hetetlen szerepét kidomborító dimenzióit, a 
borító különösen elhagyottnak és élettelen-
nek hat.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az 
ismertetett kötet jól tükrözi mind az anya-
intézményét, mind pedig a kialakított és 
tárgyalt KRAFT városfejlesztési stratégiát. 
Ötvözi az alap- és alkalmazott kutatásokat, 
valamint a klasszikus tudományterületeket 
a modern kor kihívásaival. A település és 
környezetének megítélését, szerepét és rep-
rezentációs értékét vizsgálva, a kreativitást 
és a kulturális örökséget középpontba állít-
va, ezek változásának, illetve változtatásának 
merőben új megközelítését nyújtja. A témá-
hoz kapcsolódó szakirodalom gazdag ismer-
tetése mellett a hasonló kezdeményezések 
bemutatására is gondot fordít, probléma-
orientált kérdésfeltevések megválaszolásával 
alkalmazhatósági eredményeket mutat fel. 
Hasznos irodalmat jelent mind az épített 
környezet megítélésének aspektusaival fog-
lalkozók számára, mind pedig azoknak, akik-
nek kutatásuk során a jövőben alkalmazható 
és mérhető eredményeket kell felmutatni.

(Miszlivetz Ferenc and the Research Com-
munity of ISES: Creative Cities and Sustain-
ability. Savaria University Press Szombathely, 
2015. ISBN 978-615-5251-39-9)
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Lorántffy Zsuzsan- 
na és Sárospatak 
az itt élők számára 
szinte szinonimák. 
A fejedelemasszony 
életútja, tevékeny-
sége meghatározó 
módon járult hozzá 
a város és a refor-
mátus kollégium 
fejlődéséhez, ő hívta 

Patakra Comeniust. A helyi intézmények és 
szervezetek rendre megemlékeznek működé-
séről, munkásságát és hatását konferenciák és 
kiadványok méltatják. Ennek fontos állomá-
sa ez a mű. A Sárospataki Rákóczi Múzeum 
Füzeteit 1956-ban Dankó Imre indította út-
jára. A sorozat a kilencvenes években kapott 
új lendületet, azóta több mint harminc kiad-
vány jelent meg. A dupla számokat is tekint-
ve a most közreadott, igényes kivitelű kötet a 
sorozat 62. száma, egyben az ezredfordulón 
már megjelent Lorántffy Album átdolgozott 
kiadása. Két részből áll. Az első, Péter Katalin 
életrajza, makro- és mikrotörténeti igényű át-
tekintés, amely a korabeli városkép-, politika- 
és családtörténet mellett a házasság minden-
napjait, a helyi iskolai és egyházi reformokat 
és vitákat is bemutatja. A másodikban Tamás 
Edit a fejedelemasszony fennmaradt tárgyi 
emlékeit (épületek, várak, műkincsek, egyházi 
felszerelések, könyvek) veszi sorra, részletes 
leírásokkal, pontos lelőhely-megjelölésekkel, 
gazdag dokumentum- és fényképanyaggal.

Lorántffy Zsuzsanna. Szerkesztette: 
Tamás Edit. MNM Rákóczi Múzeuma, 
Sárospatak, 2015. 256 o. iSBN 978-615-
5209-40-6

Harminc évvel ez-
előtt, a Széphalom 
1986-ban megjelent 
első kötetének be- 
köszöntőjében Ko- 
váts Dániel így fo-
galmazta meg szer-
kesztői szempont-
jait: „Évkönyvünk 
elsősorban helyi 
fórumot kíván te-

remteni, hogy ösztönzőleg hasson a rejtekben 
levő tehetségre, valamint az elérhető olvasóra. 
A gazdag sajtóhagyományokkal rendelkező 
Zemplén és Abaúj szellemi életében serkentő 
erő lehet minden kiadvány, a szemléletet for-
máló tényező, minden rólunk szóló időszerű 
mondanivaló.” A szándék azóta is változatlan. 
Az ezredfordulón tipográfiailag megújult ki-
adványsorozat 2015-ben megjelent 25. kötete 
méltó folytatója az eddigi értékrendnek. A 
kezdeti hármas szerkezeti tagolás – Kazinczy 
és kora, História és hagyomány, Számvetés és 
szemle – mára két új fejezetcímmel bővült 
(Mesterek és művek, Tükrök és tanúk), amelyek 
szintén alliterációval jelzik a szerkesztő esz-
tétikai érzékét. A sorozat első tíz kötetének 
szerzői mutatóját a 11. kötet közölte. A folyta-
tások a 15, 20. és 25. kötetekben jelentek meg: 
mindösszesen közel négyszáz szerző mintegy 
12500 oldalnyi publikációjáról beszélhetünk. 
A Széphalom évkönyv a Kazinczy Ferenc 
Társaság tagjainak komoly tudományos és 
művészi színvonalát hirdeti.

Széphalom 25. A Kazinczy Ferenc Társaság 
évkönyve 2015. Szerkesztette: Kováts 
Dániel. Sátoraljaújhely, 2015. 640 o. iSSN 
0237-6237

Polcravaló
– főszerkesztői könyvajánlók –

mindenese”, Kossuth Lajos kormányzó-el-
nök, Szemere Bertalan miniszterelnök, Ma-
darász László az OHB tagja, Teleki László 
párizsi követ volt. Ugyanekkor a „második 
vonalban” is számos pataki diákot találunk: 
Jászay Pál a Batthyány-kormány miniszter-
elnöki hivatalának vezetője; Fogarasi János 
a nádori hivatal titkára, majd a Kereske-
delmi Bank kormányzója; Duka Tivadar a 
Pénzügyminisztérium titkára; Dósa Elek, 
Jakabfalvy András és Újházy László kor-
mánybiztos; Erdélyi János a Nemzeti Szín-
ház igazgatója; Kazinczy Lajos ezredes, a 
későbbi 15. aradi vértanú; Almási Balogh Pál 
akadémikus Széchenyi és Kossuth háziorvo-
sa; Madarász József szerkesztő, országgyűlési 
képviselő volt.

S mert a „rejtett tanterv” – mint emlí-
tettem – a 20. században is végig működött, 
talán nem meglepő, hogy az 1990-es rend-
szerváltozás óta pataki diákot – miniszteri 
vagy államtitkári pozícióban – valamennyi 
kormányban találunk.

Magyar kultúra – egyetemes kultúra
A sárospataki neveléstörténeti hagyomány 
meghatározó eleme volt a külvilág felé való 
nyitottság. Megmutatkozott ez Comenius 
idehívásában, a peregrinusok vándorlásai-
ban, az angol nyelvoktatás világszínvonalú 
művelésében. Hogy Sárospatakon mennyire 
közel van egymáshoz a magyar és az egyete-
mes kultúra, arra hadd meséljek egy példát.

A pataki kollégium Nagykönyvtárában 
felfedeztem Bartók Béla 1937 májusában 
írott levelét, amelyben érdeklődött fia, Péter, 
sárospataki taníttatásának lehetőségéről az 
Angol Internátusban. A dokumentumot el-
küldtem az Egyesült Államokban élő Bartók 
Péternek, aki válaszlevelében tudatta: nem is 
volt tudomása arról, hogy őt az apja már 13 
éves korában Patakra szánta. Péter pár évvel 
később valóban pataki diák lett, de az érett-
ségiig nem jutott el: a háború miatt a szülei 
után utazott Amerikába. Mint írta: „felejthe-
tetlen emlékem, amikor 1941 decemberében 
el kellett hagynom Magyarországot, és leg-

alább a fél osztály eljött a kis pataki állomás-
ra búcsúztatni”.

Végezetül, ehhez kapcsolódóan, szintén 
Bartókkal kapcsolatos példa a magyar és az 
egyetemes kultúra átfedéseiről. Néhány évvel 
ezelőtt tanulmányutat tettem Hollandiában, 
a művészeti felsőoktatás vizsgálata céljából. 
Arnhemben örömmel vettem észre, hogy 
a főiskola egyetlen színháztermének neve: 
„Bartókzaal”. Rögvest meg is kérdeztem az 
akadémia igazgatónőjét, hogy miért éppen 
Bartókot választották. Nem tudott rá felelni. 
Mint mondta, ezen ő még sosem gondolko-
dott. Meglepetésemből csak akkor ocsúdtam 
fel, amikor rájöttem: míg nekünk Bartók 
mindenekelőtt magyar, a világ többi részén 
elsősorban zeneszerző. Ebből fakad mai utol-
só következtetésem: a kultúra terén különö-
sen fontos, hogy a világ és a magunk dolgait 
mindig több szempontból nézzük.

(Elhangzott 2016. január 21-én Sárospata-
kon, A Művelődés Házában, a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából rendezett városi ünnepsé-
gen.)


