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Pataki téka

A kultúra polgári nyilvánossága Magyarorszá-
gon is akkor vált megvalósuló alapelvvé, amikor
egy-egy közösség (nagyságától függetlenül) meg-
teremtette azokat az intézményeket, amelyek biz-
tosították a helyi hagyományoknak a következõ
generációk számára való továbbadását. Az álla-
mi, illetve az egyházi mûvelõdési, oktatási és
tudományos intézmények jelenléte nagy segítség
ebben a folyamatban, de mindig szükség volt a
polgárok öntevékeny csoportjaira is.

Sárospatak és környéke már a Mohács elõtti
idõkben is jelentõs oktatási intézménnyel bírt. A
reformáció századában, illetve az azt követõ idõ-
szakban pedig szerencséje is volt. A Perényi-, majd
a Rákóczi-család mûvelõdésszervezõ ereje és
akarata olyan iskolát hozott létre, amelynek szel-
lemisége máig hatóan tudta hatását kifejteni.

A pataki könyvtárak történetének ápolása,
újabb és újabb részletek feltárása, a helyi közös-
séggel és az országgal való megismertetése va-
lamennyi korszakban nyomon követhetõ. A
mostani kötet szerzõi így kettõs feladatot teljesí-
tettek. Bemutatták az egyes ma is létezõ gyûjte-
mények történetét, és azokat a kutatókat, akik
könyvtárosként jelentõs életmûvet mutattak fel.
Így rögzítik a sárospataki könyvtárak képét a
millennium évében, elmondják ezek történetét,
számot adnak ritkaságaikról és a pataki nyomdá-

szat korszakainak termékeirõl. A könyvtáros-
portrékat pedig úgy ismerhetjük meg, hogy nem
szakadnak el azoktól a gyûjteményektõl, ame-
lyekben e kiváló személyiségek alkottak.

A kötetet a szerkesztõ � Kiss Endre József �
tíz fejezetre osztotta, és számos részt õ maga írt.
A fejezeteket breviárium-szerûen gazdagítja egy-
egy, a könyvtárakra vonatkozó idézet Patakhoz
szorosan kötõdõ jeles egyéniségektõl (Comenius,
Kazinczy Ferenc, Cs. Szabó László stb.), vagy a
magyar irodalom klasszikusaitól (Ady, Babits stb.).

A középkori és a reformáció évszázadai alatt
alapított könyvtárak, az akkor kiadott könyvek
mai állapotáról szól az elsõ két fejezet. A pataki
nyomda történetének két szakaszát (1650�1671.
és 1805�1849.) Halász Magdolna mutatja be,
felsorolva a megjelent kiadványokat is. A ne-
gyedik fejezetben a nem iskolai gyûjtemények
történetét találjuk (a parokiális könyvtár, könyv-
táregyletek, a fõiskola faluszemináriumi könyv-
tára, illetve a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár és
gyûjteményei), a Református Nagykönyvtárról és
gyûjteményeirõl pedig az ötödik, a hatodik és a
nyolcadik fejezetben olvashatunk részletesebben.

A hetedik fejezetben Szombathy János,
Somossy János, Soltész Ferenc, Erdélyi János,
Szinyei Gerzson, Horváth Cyrill, Harsányi Ist-
ván és Gulyás József portréját találjuk, tevékeny-
ségük bemutatásával. Ezt a sort egészíti ki a ti-
zedik fejezetben Újszászy Kálmán, Czegle Imre
és Szentimrei Mihály páyaképe. Külön fejezet-
ben foglalták össze a szerzõk az alapvetõ isme-
reteket a pataki felsõoktatási intézmények könyv-
tárairól (pataki Akadémiai Könyvtár, a Teológi-
ai Akadémia Könyvtára, a Tanítóképzõ Fõiskola
Könyvtára), és záró fejezetként az egyes tudo-
mányos gyûjteményeket ismerhetjük meg (a Rá-
kóczi Múzeum könyvtára, a katolikus plébánia
gyûjteménye, a református levéltár, illetve a kol-
légium adattára). (Monok István)
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bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak váro-
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