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"SCHOLA PATAKIANA
PATAKIANA""

Sárospatak, te diákszívű város,
a Bodrog partján régi várad áll még
s ha történelmed volt is néha sáros,
arcod fényét ritkán takarta árnyék
világított a "szellem napvilága".
Ha megsarcolt is olykor az idő,
lettél a Múzsáknak kedvelt tanyája,
művelt emberfő - s léleknevelő.
Király Zoltán: Diákszívű város

A KEZDETEK
• Sárospatak neve ismerősen cseng hazánk minden táján, s nem
ritkán határainkon kívül is.
• Történelmi jelentőségét mindenkinél szebben méltatta 1847-ben
Petőfi Sándor, amikor ezt írta Sárospatakról kelt úti levelében:
"Szent föld. E város volt a magyar forradalmak oroszlánbarlangja. Itt
tanyáztak a szabadságharc oroszlánjai."
• Irodalmi és történelmi nagyjaink hosszú sora szólt meleg szavakkal
a városról, vagy vitt magával életre szólóan ösztönző
benyomásokat.
• A legtöbb emlék a "Kollégiumhoz" fűződik, amely - Móricz Zsigmond
szerint - "úgy nő ki a földszintes házak csibecsipogása közül, mint
egy igazi sötétbarna kotlós, ki szárnyát leereszti és maga alá gyűjt
ötszáz diákot."

ŐSI ISKOLA
• Iskolaváros - annyi diák élt a falai között, mint ahány felnőtt lakója
volt
• A kollégium története elképzelhetetlen a pataki vár és urai nélkül
• Az iskolát 1531
1531--ben Perényi Péternek a vár akkori urának
rendelkezésére alapították, a reformáció szellemében.
• Diákjainak nagy része azokból a nemzeti függetlenségükre
büszke rétegekből került ki, amelyek a magyar szabadságharc
legkeményebb irányítóit adták.
• A város szellemének másik meghatározója a műveltség nyíltsága,
európai tájékozottsága s a nevelés, oktatás sokoldalúsága volt
• A protestáns - előbb a lutheri, utóbb a kálvini irányzat hívének
számító - iskola a XVIII. század kezdetéig a Trója - Huta - és
Fazekas sor épületegyüttesben működött

FEJLŐDÉS
• Működését a Perényiek, méltó utódai erkölcsileg és anyagilag
támogatták
• A hagyomány szerint 1550-ben a scholát kollégiummá szervezték át
Ettől kezdve mind több világjárt, külföldi egyetemet végzett tanár
került Patakra.
• A mohácsi vész- Magyarország tehetősebb családjainak tanulni
vágyó fiai a Felvidékről, Erdélyből nagy számban jöttek Patakra
• Nevelési tevékenységét nem kis mértékben a tekintélytiszteletre
alapozta
• Gazdag főúri pártfogók - Dobó Ferenc, Perényi Zsófia, Lórántffy
Mihály, I.Rákóczi György

FEJLŐDÉS
• I. Rákóczi György- tanintézet törvényei
• A fejedelem a pataki kollégiumot a gyulafehérvári egyenrangú
társává akarta tenni, feleségére Lorántffy Zsuzsannára maradt a
feladat
• Comenius Amos János - cseh - morva pedagógus
• Lorántffy Zsuzsanna halála után gyökeresen megváltozott a
kollégium helyzete
• 1671-ben a kisebb diákok hazamentek, a nagyobbak pedig
Gyulafehérvárra költöztek, s ott folytatták tanulmányaikat
• 1682-ben a kollégium újra megnyitotta kapuit a fiatalok előtt- újabb
kálvária
• A Rákóczi szabadságharc kitörésekor a pataki diákok egy része
kuruc katona lett

VÁLTOZÁSOK-- ÁTALAKULÁSVÁLTOZÁSOK
ÁTALAKULÁS-ÁLLAMOSÍTÁS

• 1781- II. József általános érvényű nyílt parancsa a türelmi rendelet
• 1796- modern szemléletű - anyanyelvű oktatás
• Vay József a főiskola világi főgondnoka kezdeményezte a
kétemeletes Nagykollégium megépítését
• A reformkor politikailag tájékozott fiatalságot talált Patakon, akik
megértették az idők szavát.
• "Vörössipkások”
• l. és a II. világháború döntően beleszólt a kollégium normális
életvitelébe
• Az 1944/45-ös Évkönyv szerint "…január 3-án a teológiai internátus
néhány lakószobájában, egyelőre alig harminc tanulóval a
gimnázium; három tanulóval a teológia is munkához látott.
• 1952 államosítják a Sárospataki Református Kollégiumot- Rákóczi
Gimnázium néven működött

JELEN
Képzéseink
– 4 évfolyamos különböző tagozatos képzések
– 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés - anyanyelvű
lektorok
– Második idegen nyelv- olasz és német
– 2007. szeptemberétől emelt szintű biológia-kémia képzés
– 2011. szeptemberétől emelt szintű matematika-informatika képzés
– 2004. szeptemberétől- Általános iskola

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Legyél te is a része!
https://www.youtube.com/watch?v=Th7DwsiiDnM
Tanévkezdésre megújul a Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziuma
https://www.youtube.com/watch?v=QhD4hOntX5Y

KÖZÖSSÉGI MÉDIAMÉDIA-HONLAP

 REFI Képekben
https://www.facebook.com/refikepekben/
 Sárospataki Refi
https://www.youtube.com/channel/UCODnE6PrpUx4bsOIeL7U4lA
 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona
http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/index.html

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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