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Lapunk Tanácsadó Testületének új tagjai
Hoppál Mihály DSc, néprajzkutató, az MTA Néprajzi Kutatóintézete tudományos tanácsadója. 1942-ben született Kassán. A sárospataki Rákóczi Gimnáziumban érettségizett,
majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen néprajz, muzeológia és magyar
nyelv és irodalom szakos oklevelet szerzett. 1972-ben bölcsészdoktor, 1990-ben az irodalomtudomány (néprajz) kandidátusa, 2006-ben az MTA doktora lett. Kutatási területe a
samanizmus hagyományos és modern formái, az etnoszemiotika, a mitológiakutatás, a
népi gyógyászat. 1967-től dolgozik az MTA Néprajzi Kutatóintézetben, ahol a tudományos
ranglétrát végigjárva 2003–2009-ben igazgató. Párhuzamosan 1998–2010 között az Európai Folklór Intézet igazgatója. Számos országos és nemzetközi tudományos testület tagja
és tisztségviselője, egyebek mellett a Magyar Vallástudományi Társaság és az International
Society for Shamanistic Research elnöke volt. Több száz publikációja között húsznál több
önálló kötet, ötvenet meghaladó magyar és idegen nyelvű szerkesztett mű, továbbá folyóirat-szerkesztések, tanulmányok, közlemények, recenziók, néprajzi filmek találhatók.
Marczi Mariann DLA, zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének adjunktusa. 1977-ben született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett oklevelet. Közben egy tanévig a berlini Hanns
Eisler Hochschule für Musik hallgatója volt. A Zeneakadémia Doktori Iskolájában 2008ban DLA-fokozatot szerzett, disszertációját Ligeti György zongoraetűdjeiből írta. Magyarország koncerttermeiben és Európa csaknem valamennyi országában fellépett, számos
hazai és nemzetközi verseny díjnyertese, rendszeresen szerepel fesztiválokon. Felvételei készültek a Magyar Rádióban, a Magyar Televízióban, a Duna Televízióban, az osztrák
rádióban és a németországi Bayerischer Rundfunknál.
Nyiri Péter irodalomtörténész, muzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályaként
Széphalomban működő Magyar Nyelv Múzeuma intézményvezetője. 1980-ben született
Fehérgyarmaton. Ugyanitt érettségizett, majd a Debreceni Egyetemen magyar nyelv és
irodalom, a Miskolci Egyetemen német nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett. A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában abszolutóriumot kapott. Kutatási
területei: Jókai Mór regényművészete, Kazinczy és a nyelvújítás, nyelvművelés (nyelvművelődés), anyanyelvi ismeretterjesztés, irodalmi és nyelvészeti muzeológia és múzeumpedagógia. A megnyitása, 2008 áprilisa óta dolgozik a széphalmi nyelvmúzeumban.
Több tudományos társaság tagja és tisztségviselője. Publikációi között tanulmányok,
szerkesztett művek, esszék, előadások, sőt meseregény is található.
Pocsainé Eperjesi Eszter PhD, református lelkész, néprajzkutató, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeumának igazgatója. 1955-ben született Szilvásváradon. Lelkészi tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián
végezte, másoddiplomáját a Debreceni Egyetem néprajz szakán kapta. 1980 óta dolgozik
jelenlegi munkahelyén. Kutatási témája a református egyházművészet és a vallási néprajz. Doktori fokozatát a 16–17. századi református egyházlátogatási jegyzőkönyvek néprajzi vonatkozásairól írott disszertációjával szerezte a Debreceni Egyetemen. Két könyve
jelent meg, számos folyóiratban publikál, a Református Teológiai Doktorok Kollégiuma
Egyházi Néprajzi Szekciójának titkára és rendszeres előadója. A Sárospataki Református
Teológiai Akadémia óraadó oktatója.

Támogassa a Kollégiumot Alapítványunk
közreműködésével!

• tanulmányi ösztöndíjak gimnáziumi tanulók és teológus hallgatók részére
• kutatói és PhD-ösztöndíjak folyósítása
• kulturális és sportprogramok, iskolai rendezvények támogatása
• iskolai kiadványok (pl. Refirka, Tablók könyve) támogatása

Tegyen velünk együtt az öregdiákok és
a Kollégium kapcsolatának erősítéséért!

• öregdiák honlap fejlesztése (www.patakidiak.hu – keresse
meg régi diáktársait fényképek, tablók, címtár segítségével és
tájékozódjon az iskola jelenlegi helyzetéről!)
• Öregdiák Vendégház üzemeltetése (Bertalan-ház, 3950 Sárospatak, Kazinczy u. 40., tel: 06-20-324-0432)
• öregdiákok céladományainak, hagyatékainak kezelése

Segítse velünk együtt a “pataki szellemiség”
megmaradását!

Sárospataki
Református
Ko l l é g i u m
Alapítvány

• saját kiadványok készítése (pl. anekdotakincs, Pataki diákok az
1956-os forradalomban stb.)
• vezetőképző tábor szervezése gimnáziumi diákvezetőknek
• részvétel a Kollégium igazgatótanácsának munkájában

Kérjük, támogassa Ön is a Sárospataki Református Kollégium
Alapítványt, amelynek Alapító Okirat szerinti célja, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a Sárospataki Református
Kollégium kiemelkedő szintű működéséhez, amellyel a közel öt
évszázados intézmény továbbra is a magyar reformátusság, az
egész magyarság, az európaiság, valamint az egyetemes emberiség ügyét szolgálja.
Kuratóriumunk minden tagja pataki öregdiák. Közhasznúsági
jelentéseink nyilvánosak, az interneten megtekinthetők.

Kérjük, keressen Ön is bennünket, hogy segíthessünk!
Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 72.
E-mail: srk_alapitvany@yahoo.co.uk
Honlap: http://www.srka.hu
Adószám: 19070520-1-05
Számlaszám: K&H Bank 10409015-50485253-57531007
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