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Az anekdotázó pataki diák
(összefoglalás)

       A négy kötetet számláló „A pataki diákvilág anekdotakincse” címet viselő 
anekdotagyűjteménnyel megmentésre került a pataki szellemiség számtalan megnyilvánulása, 
amelyben ott  rejlik a sárospataki iskolai életnek szinte teljes keresztmetszete. Ezek az anekdoták 
két-három generáció után feledésbe mennek, ha nincs, aki lejegyezze, közreadja, vagy esetleg 
előadja z új generációnak. Ám megmentésük fontos feladat, mert emberközelbe hozzák a régi idők 
eseményeit, híres-hírhedt vagy legendás alakjait, akikről, és amelyekről a ma embere gyakran csak 
száraz adathalmazokkal rendelkezik. Így újra megelevenednek, szórakoztatnak, sőt  nevelnek is 
bennünket.
        Az anekdoták és a vidám történetek sokszor görbe tükörben mutatják a kor arculatát, az irónia 
és a humor színes papírjába csomagolva, ám mégiscsak az eredeti arcok mása tükröződik vissza 
bennük. Olykor teljesen élesen és hitelesen, olykor kissé elrajzoltan vagy karikaturisztikusan, de 
annak a kornak a képét tükrözik, amelyben születtek, megtörténtek, amelyről mesélnek.   Egy 
azonban bizonyos: valamennyiben ott  él a genus loci, a hely szelleme. Azt a sokat idézett és 
emlegetett  „pataki szellemet” sugározzák, amely több mint  ötödfél század alatt  formálódott és vált 
jellegzetessé, s amelyet  röviden, néhány szóval igen nehéz lenne meghatározni. Jelent nemes 
eszméket, elkötelezettséget, önzetlen önfeláldozást, tudásba vetett hitet, erkölcsi tartást, vidám 
lelkületet – és még sok minden mást, amiből eleget megérezhet az is, aki nem volt pataki diák, de 
végig olvassa ezt a könyvet.
        2013. június 7-én arra vállalkozott a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hat 
hallgatója, meg- és felelevenítse, valamint átadjon minél többet abból az úgynevezett „pataki 
szellem”-ból, akkor, amikor a négykötetnyi pataki anekdotakincs gyűjteményből összeválogatott 
vidám történetet színpadi viszonyok között előadott hallgatóságának.
        Álljon itt példaként egy anekdota:
Jó humorú, szellemes ember volt Bolvári Zoltán, a Tanítóképző tanára. A tanév kezdetén, 1953 
szeptemberében új tanár érkezett a Képzőbe Csuhaj Varjú Imre személyében, aki az első nap 



reggelén sorban bemutatkozott a tanári szobába érkező kollégáknak. Bolvári is megérkezvén, az 
új tanár elébe ment:
- Csuhaj Varjú Imre vagyok!
- Én meg Ihaj Szarka Bertalan! - mondta szemrebbenés nélkül Bolvári, kezét nyújtva az 
elképedt kollégának, de mire az asztalához ért, már az egész tanári kart rázta a hangos hahota.
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Hitvallás és hitvallók
                                                                (összefoglalás)

Az előadás két fő részből állt: 1. keresztyén hitvallásaink
     2. keresztyén hitvallók bemutatása
Első részben az előadó arról beszélt a diákoknak, hogy mit jelent  a vallástétel, miért fontos a 
hitvallás. Elmondani és megvallani a hitemet saját magam számára, és a környezetem számára is 
fontos. Tudnom kell megfogalmazni, hogy ki az az Isten, akiben hiszek. Fontos látnom, és 
láttatnom, hogy  az én keresztyén hitvallásom miben különbözik a más vallású, elsősorban nem 
keresztyén vallású emberekétől.
A keresztyén hitvallásoknál szó volt: 

1. Péter apostol hitvallásáról: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
2. Az őskeresztyének hitvallásáról: IXTHUS – Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó
3. Az apostoli hitvallásról

Az előadás második részében néhány fontos hitvallóról nyújtott bőséges információt, mint például:
1. Péter apostol
2. Pál apostol
3. Luther Márton
4. Kálvin János

Végezetül az osztály csoportképét vetítette ki az előadó, és arra bíztatta a diákokat, hogy ők maguk 
is lehetnek, sőt legyenek keresztyén hitvallók.








