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I. Fogalmi problémák és külföldi példák 
 huszadik századi történelemben talán kevés annyira kompromittálódott 
fogalmunk van, mint a munkatábor és a munkaszolgálat kifejezések. Az 
általános közvélekedés e két intézményt a totalitárius államokhoz (elsősor-

ban a Harmadik Birodalomhoz és a Szovjetunióhoz), valamint a második világhá-
borús magyar kormányzathoz köti, a tragikus következmények ismeretében termé-
szetesen nem is teljesen alaptalanul. Azt is látnunk kell ugyanakkor, hogy a munka-
szolgálat, munkatábor, közmunka kifejezések egyrészt nem az 1940-es években 
keletkeztek, másrészt a két világháború között ezeknek több válfaja is létrejött, 
melyek nem kapcsolódtak semmiféle genocídiumhoz. 

A közmunka kötelezettséget Magyarországon a törvényhozás először az 1844. 
IX. törvénycikkben kodifikálta, melyben a jobbágyságot évenként legalább 12 na-
pon át tartó (köz)munkára kötelezték. A gyakorlatban mindez közutak létesítését, 
javítását, valamint folyamszabályozást jelentett, az 1886. XXII. törvénycikk pedig 
már a kézi- és szekeres közmunkákról is rendelkezett. 1890-ben, majd a Horthy-
korszakban 1920-ban és 1924-ben is hoztak hasonló törvényeket, tehát mondhatni 
komoly hagyományokkal bírt a közösségi érdekekért folytatott munkavégzés, mely 
természetszerűleg (az adott viszonyoknak megfelelően) csupán a társadalom meg-
határozott rétegeire vonatkozott, ám rájuk nézve kötelező érvénnyel.1 Az önkén-
tesség kérdése a táborok egyik neuralgikus pontja, így az alábbiakban a – Tharnói 
László nyomán – tematizált fogalmaknál minden esetben megkülönböztethetünk 
önkéntes és kötelező szolgálatot (ahogyan nemek szerint is tovább bonthatóak a 
kategóriák). Legnagyobb halmazunk a munkaszolgálaté, mely lehetett honvédelmi és 
közmunkaszolgálat is. Fenti példáink az utóbbiak közé tartoztak (kötelező közmunka-
szolgálat), míg az 1939-ben létrehozott, szomorú emlékű honvédelmi munkaszolgá-
lat futott ki a világháború alatt a holokauszt első honi fejezetévé (kötelező honvédelmi 
munkaszolgálat).2 Ugyanakkor a közmunkaszolgálat is szétbontható munkástáborrá, 
mely gyakorlatilag az állástalan fizikai munkások ideiglenes ínségmunkáját jelentet-

                                                 
1 THARNÓI László, Magyar munkaszolgálat: Munkatáborok a magyar nép és föld szolgálatában, Bp., Turul, 

1939, 13-14. 
2 Lásd: KARSAI László, Holokauszt, Bp., Pannonica, 2001, 219-227. 
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te, és munkatáborrá, amely nem járt bérezéssel.3 Munkatáborok közül hazánkban a 
diákok által rendezett önkéntes munkatáborok domináltak, míg például a náci Német-
országban a diákság számára kötelező munkatáborok voltak túlsúlyban. A fogalmi 
zavarokat a totalitárius berendezkedésű államokban – a faji/osztály politikai szelek-
ció szellemében – létrejövő, a fentiektől teljesen más célt szolgáló lágerek jelenléte 
okozza; ahová a Harmadik Birodalom koncentrációs táborai is tartoztak,4 s melyeket 
hangsúlyozottan meg kell különböztessünk a fent tematizált csoportoktól. 

Munkatáborok szervezése azonban közel sem csupán az autoriter, vagy totali-
tárius berendezkedésű államok privilégiuma volt a két világháború között, így talán 
érdemes röviden – a teljesség igénye nélkül – az egyes országok példáin keresztül 
szemléltetni az intézmény sokszínűségét. Méreteiben és hagyományaiban minde-
nekelőtt a húszas évek elején bevezetett (férfiaknál 8, nők részére 4 hónapra előírt) 
bulgáriai kötelező munkatáborokat kell kiemelnünk. Az általános kötelezettség éven-
ként átlag 15.000 fő rendes és 750.000 fő rendkívüli munkaszolgálatost jelentett 
Bulgáriában, akik útépítéssel, folyamszabályozással és közművesítéssel foglalkoztak. 
A kötelezettséget azonban meg is lehetett váltani, így itt az eszmei, nevelő célzat 
helyett inkább a gazdasági vonatkozás volt erősebb. Fontos adalék továbbá, hogy a 
munkaszervezés katonai alapokra helyezésével – a Neuilly-i béke súlyos demilitari-
záló előírásait kijátszandó – létrejött egy kis hadászati mozgástere is az országnak. 
A bolgár példától merőben különböztek a falusi lakosságot segítő önkéntes diákmun-
katáborok Svájcban és Ausztriában, melyek a szomszédos Németországban is egyre 
népszerűbbé kezdtek válni a korszakban. Németországban a náci hatalomátvétellel 
egy időben – a német diákszövetség nyomására – kötelezővé tették a diákok nyári 
szünidei munkatáborozását, ami egyben az egyetemi beiratkozás előfeltétele is lett a 
Harmadik Birodalomban (kötelező diákmunkatáborok). A német „Arbeitsdienst” 
széleskörű propagandatevékenységgel, nagy anyagi és munkaszervezési ráfordítással 
elsősorban a nemzetiszocialista ideológia „népi” (völkisch) szellemiségének alapjait 
volt hivatott lerakni a fiatalokban, ám hangsúlyozottan elkülönítendő a már említett 
lágerektől. Ezzel szinte egy időben a fasiszta Olaszország expanzív külpolitikájának 
megfelelően Abesszíniában hozott létre sajátos, közrendészeti- és közmunkafelada-
tokat egyaránt ellátó önkéntes katonai munkástáborokat. Egyes demokratikus államok 
szintén katonai oldalról, ám teljesen más megfontolásból nyúltak az intézményhez, 
így Dániában, Svájcban és Norvégiában a munkatábor katonai szolgálat kiváltására 
nyújtott lehetőséget azoknak, akik elvi vagy vallási meggyőződésből nem akartak 
bevonulni (mintegy a mai polgári szolgálat elődjeként). Romániában – a magyaror-
szági tendenciákhoz kissé hasonlóan – falukutató munkatáborok alakultak Dimitrie 
Gusti professzor révén, azonban a legnagyobb volumenű, legkomplexebb, mélyre-
ható gazdasági reformokba ágyazott önkéntes munkástáborokat Roosevelt elnök hozta 
létre az Egyesült Államokban, a New Deal központi részeként.5 

  
                                                 
3 THARNÓI, i. m., 21-23. 
4 Maguk a nácik is funkciójuk szerint kategorizálták a lágereket. Voltak hadifogoly- és munkatáborok, 

kényszermunka-táborok, gyűjtőtáborok és kitelepítő táborok, büntetőtáborok és végül a „meg-
semmisítő intézmények” (Vernichtungsanstalt), vagyis a haláltáborok. KARSAI, i. m., 103. 

5 THARNÓI, i. m., 23-30. és KOVÁCS Imre, A Munkatábor,  Magyar Szemle, 1937. XXX. 4. sz., 320-329. 



Magyarország első nemzeti munkatábora 

2010/4 Sárospataki Füzetek 61 

II. A sárospataki munkatábor jellege és felépítése 
A sárospataki munkatáborok tulajdonképpen önkéntes diákmunkatáborok voltak, ám 
a résztvevők kulturális miliőjéből adódó intellektuális beállítottságukkal, az ország 
helyzetéből következő erős ideológiai töltetükkel, valamint a végzett munka jelle-
gével teljesen más utat követtek, mint osztrák vagy svájci elődjeik. A szervezők 
többször reflektáltak is ezekre a differenciákra, sőt a Turul Szövetség militarizált, 
átpolitizált táboraitól kifejezetten elhatárolták magukat,6 bár, Újszászy Kálmán egy 
helyütt éppen a tábor katonai jellegét hangsúlyozta.7 A tábor egyik főszervezője, 
Sárospatak meghatározó formátumú tudósa, Újszászy Kálmán véleménye szerint 
azonban a munkatáborra nem voltak hatással a külföldi példák, „teljesen autochton 
munka” az övék,8 egy másik vélemény szerint pedig „a munkatábor előtörténetéhez alig 
tartozik hozzá valami. A munkatábor bevezetés nélkül indult.”9 Nyilvánvaló azonban, 
hogy a kísérlet bírt bizonyos előzményekkel, melyekről szinte azonnal ki is alakult 
egy igen élénk diskurzus. A fő mintát valószínűsíthetően a cserkésztáborok és a 
nyári diákkonferenciák jelenthették, melyek a rendezők szerint „a nagyobb közösségek 
szabadabban élését máig a legjobban megvalósították”,10 s melyekben a szervezőknek na-
gyobb jártasságuk is volt. Emellett nem elhanyagolható természetesen az ekkor már 
országos hírű sárospataki faluszeminárium példaértéke sem, sőt, egyesek még 
messzebbre, az Országos Széchenyi Szövetség egyik legaktívabb vidéki falukutató 
csoportjává kinövő, Gesztelyi Nagy László által kezdeményezett sárospataki falujá-
rásig vezetik vissza a munkatábor eszméjét.11 

Annyi mindenesetre tény, hogy a református papnövendékek 764. sz. 
Timotheus, valamint a református tanítóképző 234. Rákóczi Ferenc cserkészcsapa-
tának tisztikara 1935-ben határozta el egy „egészen újszerű öregcserkész táborozási for-
ma”, a munkatábor megszervezését Sárospatakon. Valószínűleg ekkor még ők sem 
sejthették, hogy egy országos, sőt, nemzetközi visszhangú kezdeményezés fűződik 
majd nevükhöz; országos napilapok közölnek képes beszámolókat róluk címlapju-

                                                 
6 Szabó Zoltán: „Tévedés lenne azt hinni, hogy a Sárospataki Ref. Főiskola Munkatáborához, az első magyar 

nemzeti munkatáborhoz ezekben a sorokban íródik, vagy a német, bolgár, svájci, ausztriai példák utánzásában 
íródott meg az előszó.” Sárospataki Ifjúsági Közlöny (továbbiakban: SIK), 1935/június, 185.  „A mun-
katábor idegen hatásoktól függetlenül a tiszta evangélium szelleméből és magyar népünk szerelméből támadt.” A 
Főiskolai igazgatótanács ülése, Sárospataki Református Lapok (továbbiakban: SRL), 1935/38, 211. 
Ugyanakkor a főiskolai igazgatótanács ülésén több felszólaló is aggályainak adott hangot, mivel 
„voltak olyan hangok, hogy a munkatábor célja a benne résztvevők politikai iskolázása volt.” U.o. 

7 „A munkatábor újra erősen hangsúlyozza a katonás magatartás, a katonás erények, a katonás szellem szükségessé-
gét a munkatáborozó nevelésében. A csákány a munkatáborozó kezében nemcsak munkaeszköz, hanem fegyver is; 
a munkatáborozó nemcsak munkás, hanem katona is.” ÚJSZÁSZY Kálmán, Az első magyar munkatábor cser-
készvonatkozásai, Vezetők Lapja, 1935/10, 182. 

8 Felső-Magyarország, 1935, június 16, 3, továbbá: Pesti Hírlap, 1935, június 18, 5., Hétfői Napló, 
1935, június 17. Ezzel szemben a debreceni református gyülekezet lapja szerint: „hogy a munkatábor 
gondolatát idegenből, s főként Németországból vették át a patakiak: az vita tárgyát sem képezheti, s az ellen véde-
kezni vagy tiltakozni igen nehéz s nem is szükséges.” Vasárnap, 1935, július 21, 1. 

9 Magyar Protestánsok Lapja, 1935/augusztus, 6-7. 
10 Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Adattár, Faluszemináriumi Kéz-

iratok (a továbbiakban: SRKTGyA, Fsz. Kt.), 3279. (A sárospataki főiskola teológus diákjai által rende-
zett első magyar nemzeti munkatábor irányelvei és rendje, 1935. június 20-július 31.) 

11 Szabadság, 1935, július, 5. 
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kon és a korabeli filmhíradóban is szerepelhetnek. Céljuk szintén a cserkészetet 
idézte, minthogy „a nemzetnek való értékteremtés és a föld népéhez való közelebb kerülés” 
került hitvallásukba.12 „A munkatábor önnevelés. Célja: áldozatos életű, munkás, rendeltetés-
tudatos magyar férfiak nevelése” – írta Újszászy az 1935-ös munkatábor irányelveiről és 
céljairól szóló alapos brosúrájában. A szociális szolidaritás és az önkéntes önneve-
lés került tehát a kiszállás fókuszába, külön hangsúlyt helyezve a „nemzeti rendeltetés-
re”, aminek hiányát egyébként a magyar élet legnagyobb bajának nevezi a szerző. A 
június 20 és július 31 között megrendezett tábor konkrét célja pedig a „Károlyfalva és 
Rudabányácska közt épülő vármegyei út egy szakasza alapmunkálatainak elkészítése” volt 
Sátoraljaújhely közelében, mintegy negyven diák és két tanár közreműködésével.13 
A részvétel alapvetően két turnusra oszlott, a többség – 33 fő – csupán három 
hétig dolgozott a táborban. A második három hétben az Újszászy mellett tevé-
kenykedő másik vezetőtanár, Szabó Zoltán sem lehetett a táborozókkal, lévén a 
lengyel- és svédországi cserkész-dzsemborin kellett részt vennie.14 

A munkatábor tagjainak zömét a sárospataki főiskola teológus hallgatói tették 
ki, közülük is inkább a tehetősebb családból származók, mivel „dologidőben” a 
szegényebbek nem nélkülözhették otthon a segítséget. Ezek a családok alkották a 
Sárospatak környéki tájegységek (Bodrogköz, Hegyalja, Hegyköz) falvainak falusi 
intelligenciáját (illetve módosabb gazdatársadalmát), ebből adódóan gyermekeik a 
megerőltető kubikosmunkához nem feltétlenül voltak hozzászokva.15 A főiskolás-
ok mellett a sárospataki főiskola gimnáziumában érettségizettek, valamint a Sáros-
pataki Református Főiskola végzősei jelentkezhettek korlátozott számban, valamint 
meghívtak néhány képviselőt ifjúsági mozgalmakból is. A jelentkezés teljesen ön-
kéntesen történt, ám a felvetteknek a táborból önkényesen távozni nem lehetett, 
tehát a jelentkezőknek alapvető szabadságjoguk ideiglenes feladását kellett vállalni-
uk. (Látogatók fogadására is csupán munkaszünetkor volt mód, külön engedéllyel.) 
A felvételt orvosi vizsgálat előzte meg, mely kiterjedt az Országos Társadalombiz-
tosító Intézet által biztosított jelölt „lelkületére” is: csak azokat vették fel, akikről 
megbizonyosodtak, hogy a „a munkatábor célját és nemzeti rendeltetését értik és magukévá 
is teszik”.16 A diákok a munkatábor ideje alatt is orvosi felügyelet alatt álltak, amit 
heti rendszerességgel Dr. Jakó János, a sárospataki főiskola orvosa látott el. Szeren-
csére, a hat hét alatt komolyabb dolga nem akadt; egy kéz-, egy lábtörés és néhány 
napszúrás jelentett számára csupán feladatot.17 

A tábor létrehozásának természetesen komoly anyagi vonzata is volt, hiszen a 
résztvevőket élelmezni kellett, meg kellett szervezni a munkafeltételeket, továbbá 

                                                 
12 Új Magyarság, 1936, július 10, 11. 
13 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279.  
14 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. (Jelentés a sárospataki főiskola 1935. év nyarán rendezett első nemzeti munkatábo-

ráról) 
15 Új Magyarság, 1936, július 10, 11. 
16 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. 
17 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. Ezt a képet némiképp árnyalja, hogy a munkatábor naplója szerint már a 

hatodik napon három személyt kellett elsősegélyben részesíteni; egy „ütőeres vérzést”, egy kéztörést, 
illetve egy olyan diákot kellett ellátni, akire egy fa rázuhant – a jelek szerint azonban maradandó sé-
rülés valóban nem történt. SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. (A Munkatábor Naplója, 1935) 
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be kellett szerezni a megfelelő munkaeszközöket is. Az anyagiak előteremtésében 
Zemplén vármegye törvényhatósága segített a szervezőknek, oly módon, hogy a 
vármegye napszámot fizetett a tábornak, melyből az saját működési költségeit fi-
nanszírozta. „A végzett munka mennyiségére az irányadó az, hogy a táborozók munkájának 
ellenértéke kétszer annyi legyen, mint a tábor egy napi ellátásának összköltsége,”18 az esteleges 
további haszon további közmunkára fordítandó. A munkatábor befejezését követő 
jelentés szerint ezen kívül „a tábor semmiféle anyagi támogatásban nem részesült, teljesen 
munkájából tartotta fent magát és a megtakarított pénzösszeget a munkaadó vármegyének jutat-
ta vissza”.19 Tehát, a pataki diákok nemcsak önellátóak voltak, hanem egyenesen 
profitot is termeltek, amire azonban nem tartottak igényt. Mivel a szervezők bizo-
nyos – később taglalandó – sajtótámadások miatt külön hangsúlyozták, hogy csupán 
olyan munkákat vállalnak el, melyet mások (pl.: ínségmunkások) nem, a vármegyének 
sem lehetett tulajdonképpen rossz üzlet a diákok élelmezése, munkájuk fejében. 

A munkálatokhoz a felszerelést a sárospataki főiskola, valamint a sárospataki és 
sátoraljaújhelyi zászlóparancsnokságok biztosították, bár közel sem ment minden 
gördülékenyen. A diákok eredetileg sátrakban laktak volna, ám többségüket végül a 
bodnár-völgyi katonai lőtér lőcsarnokában szállásolták el. Minden bizonnyal várat-
lanul érhette a tábor vezetőségét az ígért sátrak elmaradása, a „vészforgatókönyv” 
szerinti megoldás, a lőtércsarnok elfoglalása pedig nem ment zökkenőmentesen. 
Újszászy Kálmán már a megérkezést követő napon egy ezredeshez fordult segítsé-
gért engedély ügyében, „annál is inkább, mert a lőtér derék felügyelője, Tóth is szeretne e 
tekintetben írásos rendelkezést kapni.”20 A szállások személyi beosztását a diákok veze-
tőikkel közösen intézték, a kis sátortábor kialakításánál döntő tényező volt a víz-
közeli terület. A dokumentumokból jól kivehető, hogy a vezetőség külön készült a 
megkülönböztetett médiafigyelemre, így igyekeztek ehhez megfelelő megjelenést 
biztosítani a résztvevőknek. Reprezentatív egyenruhájuk „katonai zsávolyruha” volt, 
mely bakancsból, utászcsizmából, nadrágból, kabátból, egy külön jelvénnyel ellátott 
sapkából és egy övből állt (volna),21 ám végül csupán a tábor második felében sike-
rült a Honvédelmi Minisztériumtól selejtezett katonaruhákhoz és bakancsokhoz 
jutni.22 Táplálkozásuknál irányadónak tekintették, hogy „egyszerű, de bőséges” legyen, 
ehhez a második munkatáborban (1936) már külön „egyszerű ételekről” szóló sza-
kácskönyv is rendelkezésére állt a táborkonyhának.23 Jelentősebb élelmezési prob-
lémáról nem tudunk, csupán egy inkább kedélyes, mintsem súlyos „rizskérdésről” 

                                                 
18 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. 
19 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. Eredetileg a bér felét tervezték visszaforgatni. Felsőmagyarország, 1935, 

június 16, 3. 
20 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3184. (Okmányok, iratok) 
21 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. 
22 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. A munkavégzéshez értelemszerűen a táborozóknak külön kellett vinni 

könnyű nyári ruhát is. SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. 
23 A táplálkozás, öltözködés alapelveiről: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. A szakácskönyv: SRKTGyA, Fsz. 

Kt. 3200. 
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vallanak az iratok,24 az újságok pedig a logisztikai kérdések megoldásáról, vagyis az 
alapanyagok (Sátoraljaújhelyről) szamárral való behordásáról emlékeznek meg.25 

A munkatábor felépítésének, életének, mindennapjainak részletes kidolgozása 
részletes alapossággal történt, így a tábor élére külön vezetőséget („táborparancs-
nokságot”) neveztek ki, szigorúan meghatározott jogkörrel. Ezek a következőek 
voltak: rendfenntartás, érdekképviselet, szervezés, beosztás és propaganda. Továb-
bá a vezetőség volt a „felelős informátora minden érdeklődőnek, különösen a publicisztikai 
célzattal érdeklődőknek” – tehát mai terminussal élve a PR-pozíciókat is bírta.26 A 
megkövetelt rendet mutatja, hogy a feladatok és a munkamenet követhetősége, 
valamint a munkaszervezés ellenőrizhetősége érdekében a tábor „Parancskönyvet” is 
vezetett,27 mely 44 parancsot tartalmazott, amit minden este a tábor résztvevői 
előtt ünnepélyesen fel is olvastak. „A formálisan megszerkesztett s mindig meghatározott 
időben felolvasott parancs rendelkezik a tábori szolgálat felől (napostiszt, lelkész, bevásárló, 
szakács s a következő nap teendőit, röviden: a napirendet adja). Itt a helye mindennemű figyelmez-
tetésnek, vagy megrovásnak is.”28 A tábor gyakorlati munkavégzését a „munkatábor mérnö-
ke”, Ernyei László okleveles mérnök,29 és Pásztor János munkavezető irányította.30 

A napirend szintén szorosan szabályozott volt, ami a fiatalok meghatározott 
idejű pihenésére is vonatkozott. A munka alapvetően hajnali öt órakor kezdődött 
és egy félórás délelőtti szünettel egy óráig tartott,31 azonban kánikula idején az éb-
resztőt – a legnagyobb hőséget elkerülendő – jóval korábbra, 3:30-ra tették. Az 
ébresztőt reggeli torna, gyors mosdás, ima és reggeli követte, majd a táborozók 
munkához láttak. Az ebédszünet kétórás volt, vacsora előtt és után pedig másfél-
másfél óra szabadidő állt rendelkezésre a pihenésre. Vacsora után áhítatot is tartot-
tak, esetenként tábortüzet gyújtottak, majd zászlólevonás és a munkatábor induló-
jának eléneklése zárta a napot. A munkatábor indulóját („Idők partját mossa dalunk, 
Acél csákányt tart a karunk…”) Szabó Ernő, valamint Képes Géza, az ekkor éppen 
Sárospatakon tanító költő, író, műfordító szerezte.32 Szombat délután és vasárnap 
munkaszünetet tartottak, szombaton kisebb kirándulásokat szerveztek a környé-
ken, vasárnap pedig istentiszteleten vettek részt a diákok. 

A résztvevőknek a parancsnokság heti két délutánon – az egyoldalú munkát 
kirgyensúlyozandó – katonai testedző feladatok végzését tűzte ki célul. A tábor 
szoros kapcsolatát a cserkészettel már érintettük, ehhez további adalék, hogy a 

                                                 
24 „Szakácsunk nem tudván arról, hogy a rizs vízben megdagad, 4 és fél kiló rizsből annyit főzött, hogy három mun-

katábor repetával együtt megebédelvén belőle, még a negyedik is jóllakott volna.” Fsz. Kt. 3180. (A Munkatábor 
Naplója, 1935. július 3.), és Utilapu, I/2, 2. („Legenda”). 

25 Budapesti Hírlap, július 21, 13-14. 
26 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. Egy tudósítás szerint a megnyitó előtt a táborparancsnokság teljes hír-

zárlatot rendelt el. Felsőmagyarország, 1935, június 16, 3. 
27 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3281. (A sárospataki református főiskola I. Nemzeti Munkatáborának Parancskönyve) 
28 GÖNCZY Árpád, Életkép a munkatáborról, SIK, 1935, szeptember-október, 21. 
29 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. 
30 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. 
31 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. 
32 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. Az induló: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3201-3203. és SIK, 1935, június (Mun-

katábori szám), 192. Képes Gézához: Új magyar életrajzi lexikon III., főszerk. MARKÓ László, Bp., 
Magyar Könyvklub, Helikon, 2001- , 865-866. 
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munkatábor tagjainak lövészgyakorlatokat is terveztek, amihez a sátoraljaújhelyi 
honvédzászlóalj biztosított volna tiszteket. A kapcsolat azonban a kezdetektől 
meglehetősen disszonáns volt.  A munkatáborozók egy része kétségkívül öregcser-
kész volt, így a parancsnokság Szabó Zoltán vezetésével tisztképző tanfolyamot 
szeretett volna indítani, valamint tervezték a Magyar Cserkészszövetség küldöttei-
nek fogadását.33 A beszédes módon „leventeoktatás”-nak is titulált kiképzés azon-
ban végül elmaradt. Ennek okát egy hosszas, meglehetősen éles hangvételű levele-
zésből próbálhatjuk meg rekonstruálni, mely még a kiszállás előtt folyt Szabó 
Zoltán és a cserkészszövetség közt. A szövetség alapállása szerint a munkatábor – 
amit a református teológusok cserkészcsapatának rendezvényeként említenek – 
elvégzése a cserkésztiszti próba gyakorlati részét képezi, illetve a szövetség a tiszti 
próba előfeltételének tartott nyári nagytábornak ismeri el azt. Egy miskolci cser-
készvezető világít rá ugyanakkor, hogy „nem tisztán cserkészvonatkozású táborról” van 
szó, továbbá a várható fáradtság és a rövid idő is ellehetetleníti a kiképzést. Hason-
lóképpen vélekedik utólag maga Újszászy Kálmán is a cserkészvezetők hivatalos 
orgánumában, ahol a cserkészvonatkozások (parancsnokság, résztvevők, a tábor 
külső formája, szellemiség, egyenruha) elismerése mellett arra a konzekvenciára jut, 
hogy „a munkatábor nem egy módosított formájú cserkésztábor”.34 Végül , valóban mind-
össze annyi történt, hogy a szövetség Faragó Ede országos vezetőtisztet négy napra 
kiküldte a táborba.35 A kiképzés tehát elmaradt, ám, mivel a diákok jobbára a lőtér 
közvetlen közelében lettek elszállásolva, a vasárnapi pihenőnapjukat – vagyis a 
hosszabb alvás lehetőségét – éppen a lőtéren gyakorlatozók (például a MOVE helyi 
szervezete) zavarták meg rendszeresen.36 

A fenti példából is láthatjuk, hogy a munkatábor illetőségének kérdésében ko-
rántsem volt konszenzus, bár a dolog érdekessége, hogy a feleknek tulajdonképpen 
mind igazuk volt valamilyen szempontból. A cserkészek szerepe evidens, hiszen 
két cserkészcsapattól származott az alapötlet. Ám, mivel mindkét szervezet a re-
formátus kollégium kebelében tevékenykedett, a legtöbb újságcikkben a kollégium 
teológus-növendékei szerepelnek szervezőként. Sárospatakon viszont ekkor már 
évek óta komoly eredménnyel és országos visszhanggal működött a faluszeminári-
um is, így némely beszámolókban őket tüntették fel szervezőként.37 Annyi jogo-
sultsága e feltételezésnek is kétségkívül van, hogy a munkatábori névlistákon feltű-
nően sok faluszeminarista nevével találkozhatunk,38 ami a „munkatábor” és a 

                                                 
33 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279. Eredetileg ezt a célt volt hivatott szolgálni a két turnusra osztott garnitú-

ra is, lévén először a tisztképzős cserkészek érkeztek volna a táborba, majd a többiek a távolabb 
lakókkal együtt (az anyagi szempontok figyelembevétele miatt). SRKTGyA, Fsz. Kt. 3184. 

34 ÚJSZÁSZY Kálmán, Az első magyar munkatábor cserkészvonatkozásai, Vezetők Lapja, 1935/10, 180-182. 
Ugyanakkor jelzésértékű, hogy lap borítójára egy, a munkatáborról készült fotó került. 

35 A Magyar Cserkészszövetségnél egyébként a munkatáborral kapcsolatban beadvány volt, amit 
javaslattételre továbbítottak is szervezetiknek, így az öregcserkészeknek is. SRKTGyA, Fsz. Kt. 
3293. (Levelek intézményektől) 

36 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. 
37 Például Harsányi István is: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3179. (A sárospataki református teológia faluszemináriu-

ma és első nemzeti munkatábora.) 
38 A faluszeminaristák 80-as évekbeli találkozójának (SRKTGyA, Fsz. Kt. 2836.), valamint a munkatábor 

orvosi alkalmassági listájának (SRKTGyA, Fsz. Kt. 3184) összevetése 20 közös nevet tartalmaz. 
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„falumunka” koncepcionális hasonlóságával, tehát egyfajta önzetlen tenni akarással, 
valamint a delejező hatású két tanáregyéniséggel, Szabó Zoltánnal és Újszászy Kál-
mánnal magyarázható. Ők ugyanis – „a falukutatás nagy mesterei”39 – mindhárom szer-
vezet (cserkészet, teológia, faluszeminárium) életében irányító szerepet játszottak.40 

 
III. Vendégek Bodnár-völgyben és a „Szellemi Munkatábor” 
A tábor növekvő népszerűsége nyilvánvalóan imponált a politikusoknak, a táboro-
zók pedig kezdeményezésük további népszerűsítését remélhették a megjelentektől. 
A hírforrások origójának tekinthető – a Magyar Távirati Iroda által kibocsátott – 
ún. „kőnyomatosok” szerint Vitéz Hadnagy Domokos a Kultuszminisztériumtól 
érkezett a Bodnár-völgybe, de Kozma György, Zemplén vármegye főispánja, Ber-
náth Aladár, a vármegye alispánja és Iványi Béla, a sátoraljaújhelyi állami építészeti 
hivatal vezetője is a helyszínen méltatta a kezdeményezést. A beszámoló természe-
tesen nem felejti el a munkatábor létrehozásában játszott szerepüket sem hangsú-
lyozni.41 Az MTI szerint a munkatábor „gyakori, vendége” a sárospataki kerület „nép-
szerű” (kormánypárti) képviselője, Rátz Kálmán, „aki a délutáni szünetek alkalmával 
különböző témájú, széles horizontú előadásokat tart a dolgozó ifjúság számára”.42 Ellátogatott 
a fiatalokhoz továbbá Henkey-Hőnig Vilmos nyugalmazott tábornok, kerületi cser-
kész- és MOVE-elnök,43 Kiss Ernő esperes, Csontos József nyugalmazott gimná-
ziumi igazgató, Orbán Kálmán, Sátoraljaújhely polgármestere, Harsányi Gyula 
igazgatótanácsos, Ujváry Dezső, a Tiszaszabályozó Társulat elnöke, a főiskola ré-
széről pedig Mátyás Ernő, Novák Sándor igazgatók, valamint Trócsányi József 
gazdasági választmányi elnök, továbbá „Sátoraljaújhely és Sárospatak társadalmának 
számos tagja”.44 

Sok látogató a munkatábor vendégkönyvében is megörökítette a táborral kap-
csolatos gondolatait: „Forradalomról ábrándoztok és közben észre sem veszitek, hogy mosta-
ni munkátok a legnagyobb forradalom ebben az országban. Kissé elszégyenülten állok elétek, 
mint a szó a tett előtt, a tervezés a megvalósítás előtt” – így vélekedik a kor ismert szélső-
jobboldali publicistája, a Hárommillió koldus című könyvével elhíresült Oláh György. 
„Lelkesedve jöttem, kétségbe estem, bölcsebben, teljesebb emberséggel távozom.” –vallja egy 
ismeretlen diák, míg Móricz Miklós közgazdász, újságíró – Móricz Zsigmond test-
vére – pedig lakonikus tömörséggel figyelmeztet a keresztény emberszeretetre: 
„Tőlem Istenen át vezet az út hozzád.”45 Ő egyébként (újságbeszámolói mellett) 1935. 
szeptember 25-én a Magyar Rádióban is megemlékezett az első magyar munkatá-

                                                 
39 NOVÁK Sándor, Közigazgatói jelentés az 1935-36. iskolai évről = A Sárospataki Református Teológia Aka-

démiai és Gimnáziumi Értesítője az 1935-’36. iskolai évről (A 405. esztendő), összeállították: MÁTYÁS Er-
nő és NOVÁK Sándor, Sárospatak, 1936, 19. 

40 Újszászyhoz lásd: Újszászy Kálmán (Tudós tanárok – tanár tudósok), A kísérő tanulmányt írta, a szöve-
get válogatta: NAGY MIHÁLY Antal,  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 2003, 5-80. 

41 Magyar Országos Levéltár, Magyar Távirati Iroda (továbbiakban: MOL, MTI) „Kőnyomatos”, 
Magyar Országos Tudósító (1929-1948), 1935, július 29. 

42 MOL, MTI, „Kőnyomatos”, Magyar Országos Tudósító (1929-1948), 1935, július 23. 
43 SRL, 1935/31, 175. 
44 SRL, 1935/38, 210-211. 
45 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3282. (A sárospataki főiskola I. Nemzeti Munkatáborának Vendégkönyve) 
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borról.46 Soós Géza a Soli Deo Gloria református diákmozgalom alelnökeként, 
Wanke Gusztáv a Hitelszövetkezet, Tölgyes Zoltán pedig a Faluszövetség igazgató-
jaként látogatta meg a tábort, míg a Pro Christo evangéliumi diákszövetség későn 
értesült róla, így sajnálattal közli, hogy már nem tud „propagálni” mellette. Összessé-
gében azonban megállapítható, hogy a Horthy-korszakban egyébként is igen élénk 
egyesületi élet számos első vonalbeli potentátja is tiszteletét tette  a Bodnár-
völgyben, akik pedig nem tudtak elmenni, élénken érdeklődtek a rendezvény 
iránt.47 Mellettük, kevésbé ismert orgánumok is felfigyeltek az eseményre: a Hungá-
ria Magyar Technikusok Egyesülete Hungária című (műegyetemi ifjúsági és társa-
dalmi) folyóirata nevében Harbács László szerkesztő – bár nem tud megjelenni – 
„feltétlenül anyagot kér”, csakúgy, mint Springer József a Magyar Turista Egyesület 
debreceni osztályának titkára. A Palota-Újpest című folyóirat lelkes szerkesztője 
pedig – aki még tanulmányaiból is küld egy csokrot – levelében kéri fel Újszászyt 
egy előadás megtartására a munkatáborról Rákospalotán, egyben meg is híva a 
professzort a szeptemberben esedékes Palota-bokrétára.48 

Ehhez az elismertséghez nyilvánvalóan hosszas előkészületek és kitartó szerve-
zés szükségeltetett, ami Újszászy Kálmán (munkatáborral kapcsolatos) levelezésé-
ből egyértelműen ki is tűnik. Az eddig említetteken túl többek között a Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiumának vezéralakját, Buday Györgyöt, a szociográfus 
Kovács Imrét, a politikus-publicista Milotay Istvánt, a néprajztudós Ortutay Gyu-
lát, Németh Lászlót és Cs. Szabó Lászlót, a Magyar Rádió irodalmi osztályának 
elnökét is meghívták a táborba, ahová üdvözlőlap érkezett a debreceni püspöktől 
is.49 Úgy tűnik, a siker felbátorította a szervezőket, mivel a tábor végének közeled-
tével Mátyás Ernő kollégiumi igazgató már egyenesen Gömbös Gyula miniszterel-
nök meghívását szorgalmazta,50 Szabó Zoltán szerint pedig Teleki Pál is ígérte 
látogatását.51 Érdekes adalék a pataki diákok debreceni kapcsolatához Simon László 
debreceni földrajz szakos hallgatónak a levele, aki éppen ebben az évben szervezte 
                                                 
46 SIK, 1935, szeptember-október, 4-10. A rádióadás megvalósításában valószínűleg komoly érdemei 

lehetnek Cs. Szabó Lászlónak is. A Magyar Rádió irodalmi osztályának elnöke éppen a munkatá-
bort lemondó levelében közli, hogy „a kísérlet közgazdasági és társadalompolitikai ismertetéséről” előadást 
tervez a rádióban, ahol ezzel kapcsolatban „előzetes megbeszéléseket” folytatott Móriczcal. SRKTGyA, 
Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk) 

47 Wittig Gusztáv, a konzervatív alapállású Széchenyi Szövetség főtitkára is kért cikket lapjuk, a 
Széchenyista Ifjúság számára. Uo. Bizonyára nem lehet véletlen, hogy az Országos Széchenyi Szö-
vetség falukutatói törekvéseinek is éppen a sárospataki szervezet volt az egyik fő bástyája. TORKOS 
Veronika, A hivatalos falukutatás intézményei a két világháború között, Társadalomismeret, 1989/3, 96. 
Az OSZSZ egyébként, csakúgy, mint az SDG a meghívott résztvevők között szerepelt, ám végül 
mindkét szervezet csupán látogatóként tudott megjelenni. Az SDG levele szerint adminisztrációjuk 
„sajnos ez évben tótágast állt.” SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Vegyes) 

48 A harmincas években a néphagyományok ápolására, felkarolására szervezte Paulini Béla az elsősor-
ban tánccsoportjai által népszerűvé váló Gyöngyösbokréta-mozgalmat. KISS József, A 
Gyöngyösbokréta történetéből, Matyóföld, 2000/1, 46-54. 

49 Németh László nevében felesége írt, miszerint férje vidéken tartózkodik, míg Kovács Imre dániai 
útja miatt volt kénytelen visszautasítani a felkérést. SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk) 
További meghívottak, akik előadást vállaltak: Asztalos Miklós, Makkai János, Ortvay György, gróf 
Széchenyi György, Bessenyei Zénó, Milotay István. SRL, 1935/25, 146. 

50 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3194. (Levelek tőlünk) 
51 Felső-Magyarország, 1935, június 16, 3. 
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meg a nagy visszhangot kiváltó első Debreceni Diétát.52 A levélben sajnálattal közli, 
hogy „a 15-re jelzett sárospataki kirándulásukat az utolsó előtti napon a jelentkezők kis 
száma miatt a Földrajzi Intézet lefújta”, majd kimenti magát a korszak egy másik köz-
ismert debreceni hallgatója, a későbbi sakk-nagymester, Barcza Gedeon nevében 
is.53 Ugyanakkor, több jel szerint saját maga mégis meg tudott jelenni a rendezvé-
nyen, sőt, agrárpolitikai kérdésekről előadást is tartott.54 

Mint említettük, a sárospataki akciónak lényeges különbsége a külföldi tábo-
rokkal szemben, hogy a résztvevők komoly „szellemi munkát” is végeztek. Heti há-
rom délutánon meghívott előadók szerepeltek a munkatáborban, mely előadásokról 
a hallgatóság köteles volt jegyzeteket is készíteni. Az előadások megszabott koreo-
gráfia szerint követték (volna) egymást, ám közel sem minden meghívott tudott 
eleget tenni a felkérésnek. Újszászy Kálmán – sajátkezű programtervezete szerint – 
ezért minden témakörre legalább öt előadót hívott meg, nyilvánvalóan előre sejtve, 
hogy sokuk nem tud majd végül megjelenni a táborban.55 A tematikát a következő-
képpen tervezték (a nevesített előadásokat végül valóban sikerült is megtartani): 

 
Új törekvések a magyar népismeretben 
Új törekvések a magyar művészetben 
Új törekvések a magyar irodalomban (Dr. Harsányi István, főiskolai tanár, valamint  
Túry Lajos, publicista /Új Magyarság/, aki Zrínyi Miklósról tartott előadást) 
Új törekvések a politikai életben (Móricz Miklós, közgazdász, publicista /Budapesti  
Hírlap/) 
Új törekvések a publicisztikában (Féja Géza, publicista /Magyarország/ és Oláh  
György, publicista /Új Magyarság/) 
Új törekvések a magyar történetszemlélet kialakításában.56 
 

A fentieken kívül még a következő megtartott előadásokról tudunk: 
 
Új törekvések a magyar zeneművészetben (Szabó Ernő, főiskolai tanár) 
Új törekvések a magyar egyházi publicisztikában (Pap Béla, ref. lelkész, szerk.  
/Magyar Út/) 
Új törekvések a magyar ifjúsági egyesületi életben (Dr., Kiss Sándor, ref. lelkész,  
/Magyar Út/) 
A világpolitika legújabb problémái (Rátz Kálmán, országgyűlési képviselő) 
A hadipolitika problémái (Rátz Kálmán) 

                                                 
52 Simon debreceni szerepvállalásához: BARTHA Ákos, Egyetemi falukutatás a két világháború között Debre-

cenben, Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények, 2010/I., 44., valamint: UŐ., A Debreceni Dié-
ták, Egyetemi Élet, 2009/április, 15. 

53 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. Barcza debreceni szerepvállalásához: TÓTH PÁL Péter, Messiások, Bp., 
Akadémiai, 1987, 94-116. 

54 SIK, 1935, szept.-okt., 17, valamint: SRL, 38/210 és SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. (A Munkatábor 
Naplója, 1935. július 5.) 

55 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193., valamint Újszászy Kálmán (sajnos elég nehezen olvasható) jegyzetei a 
munkatáborban tartott előadásokról: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3185. 

56 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3279, SRL, 1935/38,210., illetve GÖNCZY, i. m., 17. 
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Új törekvések a magyar nevelésben (Dr. Mitrovics Gyula, debreceni egyetemi tanár) 
A magyar cserkészet eszményi szolgálata (több előadásban, Vitéz Faragó Ede, orszá 
gos cserkész vezetőtiszt).57 
Kálvinizmus és szociális kérdések (Simándi Pál) 
Szakiskolák felállítása (Tölgyes István) 
Agrárpolitikai kérdések (Simon László)58 
 

Láthatjuk tehát, hogy igen komoly feladatvállalások jellemzik a délutáni előadáso-
kat, hiszen ezek a témák a kor szellemi életének sok kényes kérdését érintették. 
Merész témaválasztások (a politika több aspektusa), neves előadók (Móricz Miklós, 
Féja Géza, Mitrovics Gyula, Oláh György), valamint koncepcionálisan friss szelle-
miség („Új törekvések…”) jellemezte ezeket a nem mindennapi délutánokat.  A „szel-
lemi munkatábor” nagy érdeklődés mellett zajlott, a hallgatók e „különös atmoszférá-
ban” rendkívüli fogékonyságról tettek tanúbizonyságot.59 Valószínűleg nem járunk 
messze az igazságtól, ha a siker bizonyos gyökereit a református hagyomány kissé 
paradoxnak tűnő, ám meghatározó fontosságú kettősségében keressük: egyrészt a 
szabályos szervezeti formák iránti ragaszkodásban, másrészt a szociális kérdések 
iránti fogékonyságban és az új szellemi behatások iránti nyitottságban.60 

 
IV. A Munkatábor sajtóvisszhangja 
Az országos siker egyik fő letéteményese tehát a már említett országos médiavissz-
hang volt. A legkülönfélébb sajtótermékek – gyakorta címlapokon kezdődő, első 
vonalbeli publicisták által jegyzett – többoldalas beszámolókkal jelentkeztek, ahol 
szinte minden elemző „pártállás nélkül nagy elismeréssel nyilatkozott a vállalkozásról”, 
amivel a munkatábor „nemcsak magának szerzett elismerést, de nagy mértékben növelte a 
teol. akadémiánk és általában főiskolánk szellemerkölcsi tekintélyét” – írják a szervezők.61 A 
táborral foglalkozó médiumok – melyek közül az egyik egyenesen az „első ifjúsági 
nemzeti inszurrekciónak” titulálja a tábort62 – előszeretettel éltek a kézenfekvő út-
szimbolikával: „A sok cél közül az egyik maga a munka, csinálni valamit a nemzetnek, egy 
útdarabot, amely értéket jelent az ország számára. Egy kis érintkezési területet teremteni a 
szellemi és fizikai munkások között.”63 Móricz Miklós valószínűsíti, hogy a munkatá-
bor „nyomán rendszer alakul majd ki és hogy a sárospataki útépítés nagyszerű úthálózat kifej-
lődésnek lesz a kiindulópontjává. Olyan úthálózatnak, amely az újonnan kitűzött nagy nemzeti 
cél felé vonultatja fel a nemzeti munka seregeit: áthidalni a történelem-repesztette végzetes szaka-
dékokat – megteremteni lélekben a társadalom egységét.”64 Az országos médiavisszhang 
                                                 
57 SRL, 1935/38,210. és SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk). 
58 GÖNCZY, i. m., 17. 
59 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. 
60 SIPOS Levente és TÓTH Pál Péter szerk. A népi mozgalom és a magyar társadalom: Tudományos tanácskozás 

a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából, Bp., Napvilág, 1997. (Különösen: IV. szekció: Az egyhá-
zak és a népi mozgalom, 383-447.) 

61 SRL, 1935/38, 210. 
62 Nemzeti Figyelő, augusztus 25, 3. 
63 Új Magyarság, 1935, június 25, 5. 
64 Idézi: GÖNCZY, i. m., 21. Az útszimbolikához továbbá: MILOTAY István, Útépítők, Új Magyarság, 

1935, június 29, 1-2; OLÁH György, Útépítők, Új Magyarság, 1935, július 28, 1-2; MÓRICZ Miklós, 
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valószínűleg a munkatábor filmhíradóbeli szereplésével kulminált, mely 1935. július 
25-től került bemutatásra „a budapesti elsőhetes (premieres) mozgóképszínházakban”, ám a 
felvételt „az ország összes mozgószínházai” játszották. A Sárospataki Főiskola részéről 
november végén Péter József hat darab filmkocka-nagyítást rendelt a Magyar Film-
irodától, ám a felvétel további sorsa nem tisztázott.65 A magyarországi fogadtatás 
mellett ugyanakkor egy határon túli folyóiratról is szólnunk kell, hiszen a kolozsvári 
„Kiáltó Szó”-ban Mátyás László méltatta hosszasan a pataki törekvéseket.66 

A lelkesült beszámolók mellett azonban szinte azonnal jelentkeztek kritikus 
hangok is.  Fő érvükre utal a Turul Nemzeti Munkatáborát vezető Tharnói László 
országos vezér 1935. július 22-i levele: „Nem mulaszthatom el végül, hogy szíves figyelmü-
ket felhívjam arra a körülményre, hogy ha a jövőben ismét ilyet (munkatábort – B.Á.) rendez-
ni fognak, legalább ugyanannyi munkanélküli is vegyen részt, mint amennyi főiskolás is dolgo-
zik. Csakis így tudjuk kivédeni azokat az ellenvetéseket, amelyek azt állítják, hogy a 
munkatáborban résztvevő főiskolások elvonják a munkaalkalmat a munkások elől.”67 Érde-
kes, hogy az első határozott kritikát mégsem a (tulajdonképpen rivális) bajtársi 
szövetségtől, hanem felekezeten belülről, egészen pontosan a már említett debre-
ceni református laptól kapták, akik (címlapjukon) a német mintakövetés és a mun-
kanélküliség felemlegetése mellett a Sárospataki Angol Internátus részvételi arányai 
felől is érdeklődtek (minthogy ez egy elit intézet hírében állt).68 Szintén meglepő a 
protestáns Soli Deo Gloria Szövetség lapjának, a Magyar Útnak él(c)es hangvételű 
(címlapon kezdődő) kétoldalas beszámolója, mivel a szerzők (Pap Béla szerkesztő 
és Harsányi István) mindketten előadóként szerepeltek a táborban. Munkanélkülie-
ket emlegető írásukban aggodalmuknak adnak hangot a munkatáborok bekövetke-
ző esetleges divathulláma miatt is.69 A vissza-visszatérő kritikákra Szabó Zoltán 
reagált – szintén református hitéleti fórumon –, külön hangsúlyozva, hogy „ínség-
munkások százai folytathatják majd ősztől a munkát” Bodnárvölgyében. Szabó itt említi 
azt a méltatlan – ám igen jellemző – kritikát is, miszerint a fizikai munka állítólago-
san rombolja a falu (leendő) lelkészének tekintélyét a „nép” előtt.70 

A sárospataki diákok munkatáborának híre az országos médiasikeren túlmuta-
tóan – mint már láthattuk – külhonba is eljutott. Ám nemcsak Erdélyben számol-
tak be róla. A német Arbeit und Wehr magazin színes fotókkal gazdagon illusztrált 
                                                                                                                        

Csákány és Biblia, Budapesti Hírlap, július 21, 13-14.; Uo., július 19, 1. A tanulmányban említetteken 
túl néhány rövidebb-hosszabb sajtóbeszámoló: Új Magyarság, 1935, július 7, 5.; Uo., 1935, július 
24, 7.; Uo., 1935, augusztus 1, 11; Uo., 1935, december 25, 14.; Határszéli Újság, 1935, július 31, 2.; 
Zemplén, 1935, június 29, 5.; Az Est, 1935, június 18, 15.; Függetlenség, 1935, július 20, 1., Kisúj-
szállás és Vidéke, 1935, augusztus 18, 1-2.; Református Híradó, 1935/szeptember, 2.; Vasárnap, 
1936, július 26, 7. 

65 A Péter Józsefnek és Mátyás Ernő igazgató úrnak címzett, Magyar Filmirodától érkező levél: 
SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk). Maga a filmfelvétel szerepel a nemrég digitalizált in-
ternetes adatbázisban, ám sajnos – a honlap üzemeltetőinek szíves közlése szerint – az anyag meg-
sérülhetett, így nem játszható le. (http://www.filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=1532. Letöltve: 
2010-05-17.) 

66 MÁTYÁS László, A sárospataki theologusok munkatábora, Kiáltó Szó, 1936/február, 20-22. 
67 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk). 
68 Vasárnap, 1935, július 21, 1. 
69 Magyar Út, 1935, július 15, 1-2. 
70 Magyar Presbiter, 1935/augusztus, 7-8. 
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cikkében együtt méltatta a patakiakat a Turul Szövetség bökönypusztai táborával. 
„Az illető német folyóirat az ottani Arbeitsdienst hivatalos kiadványa s így (...) illetékes olvasó-
közönség fog a hasonló irányú magyar kísérletekkel megismerkedni” – mutatta be a periodi-
kát a kapcsolatot létrehozó és a cikket jegyző Török Árpád, aki egyébként a sopro-
ni németség lapjának, az „Oedenburger Zeitung”-nak volt a főszerkesztője.71 A 
beszámoló – Móricz Miklóst is idézve – először általában emlékezik meg a magyar 
törekvésekről, melyeknél szerinte a mélyebb okok megértéséhez figyelembe kell 
venni az alacsony magyarországi életszínvonalat és a szociális feszültségeket is. 
Ezek a tényezők váltották ki szerintük az utóbbi évben „a főiskolások két csoportjánál” 
is azt az elhatározást, hogy kiköltözzenek a szabadba, és mint maguk a „híres magyar 
kubikusok”, erdőségeket irtsanak ki, gátakat és utakat építsenek. A lap ugyanakkor a 
munkaszolgálat militarisztikus jellegét is hangsúlyozza, hiszen „az egészet felfoghatjuk 
a hiányzó fegyverviselés kárpótlásaként. Aztán jön a fegyverkezés – és a munkaszolgálat ma-
rad.” A nemzetiszocialista retorika a nemzeti eszme mellett a szociális töltetet sem 
nélkülözheti, hiszen a lelkes huszonévesek munkája egyre kellemetlenebb lesz a 
„feudális szellemiségű apáik bűne iránt elfogult magyar középosztálybelieknek”. A szerző 
kiemeli, hogy az ottani „munkaszolgálat nemcsak erős támasza az új Németországnak, 
hanem nevelő hatásának következtében feltétlenül alkalmas a nemzetiszocialista állam gazdasági 
és politikai berendezkedésének biztosítására”, valamint arra is, „hogy a további harchoz telje-
sen megbízható embereket neveljen.” Hozzáteszi, hogy bár a magyar kísérletek „eddigi 
önkéntes formájukban egyelőre izolált próbálkozások”, ám „mivel a német példa mind erősebben 
érezteti hatását”, remélni lehet, hogy a munkaszolgálat nem marad meg a kísérlet 
szintjén, hanem „lassanként a magyar nemzeti élet berendezésévé válik.” A cikk második 
részében külön-külön mutatja be szerző a két tábort, kiemelve, hogy a földmunká-
sokat is foglalkoztató turulosok „munkaprogramjában erősebben kifejezésre jutott a kapcso-
lat az egyszerű néppel, mint a sárospataki csoport esetében.”72 

A német folyóirat retorikája tehát markánsan magán viseli a Harmadik Biroda-
lom államideológiáját, mint ahogy a német munkaszolgálat iránti érdeklődés állami 
szinten is megmutatkozott a harmincas évek derekán, Magyarországon. 1936 dec-
emberében Kozma Miklós magyar belügyminiszter Frick birodalmi belügyminiszter 
kalauzolásával ismerte meg a berlin-grunewaldi munkaszolgálati vezérkari irodát, 
majd a magyar politikus ellátogatott a nauen-i munkatáborba is. Itt a Pesti Hírlap-
nak nyilatkozva sajnálatát fejezte ki, hogy a honi pénzügyi lehetőségek nem teszik 
lehetővé a látottakhoz hasonló grandiózus vállalkozásokat, ugyanakkor örömmel 
töltötte el „a sárospataki önkéntes magyar munkaszolgálati tábor eredményes munkája”, 
amely reményei szerint „úttörő lesz a magyar ifjúság történetében.”73 A magyar politikus 
egyébként a német intézménytől el volt ragadtatva, ami nagymértékben hozzájárult 
közeli bukásához, mivel ebbéli ítéletében a miniszterelnök, Darányi Kálmán nem 
osztozott. Érdekes adalék a munkatábor fogalmához tapadt, a bevezetőnkben is 
említett negatív konnotációhoz, hogy Kozma vélekedése szerint a hazai baloldali 

                                                 
71 Török 1936. január 11-i levele: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk) 
72 Arbeit und Wehr, 1936, okt. 18. A gót betűs, német nyelvű szöveg lefordításában nyújtott segítségért 

köszönet illeti debreceni doktorandusz csoporttársamat, Czinege Szilviát. 
73 Pesti Hírlap, 1936, dec. 12, 5. 
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sajtó ellene irányuló haragja talán annak köszönhető, hogy összetévesztették a 
munkatábort a koncentrációs táborral.74 

A sárospataki főiskola németországi kapcsolatai azonban természetszerűen 
nem politikaiak voltak, ahogyan utaltunk is már Újszászy Kálmán markáns vélemé-
nyére a „divatos koreszmékről” (illetve azok magyarországi befogadóiról). Ez a „kü-
lönvélemény” azonban nem zárta ki azt, hogy a hazai szélsőjobboldali sajtó a né-
met és olasz munkatáborok előképeként ünnepelje a – Turul táboraival általában 
itthon is együtt tárgyalt – pataki törekvéseket.75 Azt is látnunk kell, hogy míg a 
munkatábor vezetősége végig finoman, ám konzekvensen elhatárolódott a szélső-
jobbtól, mégis a radikálisok több publicistája és szimpatizánsa tarthatott meghívott 
vendégként előadást a Bodnár-völgyben, sőt lapjukból is járt a tábornak ingyen 
példány.76 Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy egyrészt a reprezentált eszmék és 
államberendezkedések rendkívül népszerűek voltak világszerte a harmincas évek 
közepén (hiszen mind Német- mind Olaszország megerősödve került ki a világvál-
ságból), másrészt, magának a kollégiumnak mindennemű totalitárius berendezke-
dést elítélő álláspontját éppen az 1935-’36-os évkönyvben teszi egyértelművé No-
vák Sándor gimnáziumi igazgató.77 Emellett, a Turul Szövetség egységes, csak 
szélsőjobboldali fiatalokat tömörítő szervezetként való aposztrofálása is meghala-
dottnak tekinthető már.78 

A német kapcsolat mindenekelőtt tanulmányi jellegű volt. A Halle-Wittenbergi 
Egyetemen tanuló pataki peregrinusok ügyében folyó levelezésben is szóba került a 
munkatábor, minthogy Werner Kalisch diákvezető egy ízben megemlíti, hogy – ha 
a szolgálat még szeptemberben is tart – egy hétig szívesen részt venne rajta. 
Ugyanő – valószínűsíthetően tíz társának a nevében írt – Szabó Zoltánnak címzett 
levelében részletesebben kifejti, hogy: „mi magunk mindannyian áthaladtunk a német 
munkaszolgálaton, és nagy örömünket lelnénk abban, ha a táborhoz csatlakozva egy hétig részt 
vehetnénk a magyar munkaszolgálatban.” Kalisch, a debreceni Nyári Egyetemre utazó 
német diákság vezetőjeként azt tervezte, hogy Mátyás Ernő professzor támogatását 
bírva, aug. 29. és szept. 7. között tízfős csoportjával – valamint volt hallei magyar 
diákokkal és turulosokkal kiegészülve – Sárospatakon német-magyar közös tábort 
alakít a „német-magyar kapcsolatok mélyülését és a két nép létkérdéseinek megvitatását elősegí-
tendő.”79 Az időpont miatt a munkatáborban azonban értelemszerűen nem tudtak 

                                                 
74 ORMOS Mária, Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós: pokoljárás a médiában és a politikában 1919-1941, 

Bp., PolgART, 2000, II/460-461 és II/ 470-471. 
75 Új Magyarság, 1935, június 14, 2, Zemplén, 1935, június 16, 3. 
76 Az összes sajtóterméket figyelembe véve, a legintenzívebb kapcsolat a Milotay István szerkesztette 

szélsőjobboldali Új Magyarsággal volt. Ez a periodika foglalkozott legtöbbet hasábjain a táborral, 
járt belőle ingyen példány a diákokhoz, egyik vezérpublicistájuk, Oláh György pedig előadást is tar-
tott Bodnárvölgyében. 

77 „Sokféle diktatúra rakja mostanában a maga lépcsőjét emberi szolgaságból és legyilkoltak holttesteiből – szépen 
csengő jelszavak zászlóival letakarva. (…) a mi nevelésünk minden néven nevezendő falanszternek ellenáll.”  A 
Sárospataki Református Teológia Akadémiai és Gimnáziumi Értesítője az 1935-’36 iskolai évről (A 405. esz-
tendő), összeállították: MÁTYÁS Ernő és NOVÁK Sándor, Sárospatak, 1936, 8. 

78 Lásd: KEREPESZKI Róbert, A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete (1919-1945), Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, doktori (Ph.D.) értekezés, Kézirat. 

79 A két, 1935. július 16-án kelt német nyelvű levél: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3193. (Levelek hozzánk). 
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részt venni, és a tervezett közös rendezvény megvalósításáról sincs tudomásunk.80 
Mindazonáltal a levelezés jól illusztrálja azt a munkatáborok felé irányuló általános 
pozitív attitűdöt, melyben nemcsak a politika exponensei, hanem hazai és a nem-
zetközi diákság is osztozott a korban. 

 
V. A munkatábor mindennapjai és eredménye  
Mint láthattuk, a munkatábor szervezeti felépítése, munkamenete, logisztikája biz-
tos alapokon nyugodott, melyet a vezetőség mindenre kiterjedő figyelme koordi-
nált. A tábor mindennapjait azonban nyilvánvalóan a szigorú szabályozottság elle-
nére is a fiatalság töltötte meg élettel. Ebbe enged bepillantást az általuk, vagyis a 
kijelölt „írnok” által vezetett napló.81 Innen értesülhetünk a szervezési nehézségek-
ről, a megígért, ám meg nem érkező sátrakról, valamint a vészmegoldásról, a lőtér-
házba vonulásról is. A napló közelebb hozza az olvasóhoz a részvevő fiatalok min-
dennapjait, így a magasztos célok közt utal a megbúvó emberközelibb motivációkra 
is, miszerint például bár „a munka egyenletesen folyik, inkább az fűti a fiúkat, hogy izmo-
sak, barnák lesznek.” (…) A naplóíró ugyanakkor azért megjegyzi, hogy „megvan 
bennük a nemzetnek való szolgálat is.” Nem maradhatnak ki a lírai betéttörténetek sem: 
„amint az egyik hatalmas fa zuhan, útközben súrolja a másikat, s ekkor egy kis mókus ugrik 
le a megnyesett fáról. Szegényke ijedten menekül. Később a fa alatt diót találunk, a kis fürgének 
az eledelét.” – olvashatunk az erdőirtás mindennapjairól. 

A fiatalok elsődleges fóruma azonban minden kétséget kizáróan „a tábor lapja”, 
az „Utilapu” volt. Eleinte csupán egy nagyméretű plakáton osztották meg gondola-
taikat, élceiket egymással a résztvevők ezen a néven, ám hamarosan áttértek a gé-
pelt „kiadásra” is. Szabó Zoltán professzor, Szabó Lajos missziós lelkész82 és Beré-
nyi Márton jogszigorló83 „szerkesztésében”, nyolc példányban jelent meg az újság, 
melynek kedélyes hangvételű írásai inkább szórakoztató, mintsem „közéleti” irá-
nyultságot feltételeznek. Ez érthető is, hiszen a lapot elsősorban saját szórakoztatá-
sukra készítették a diákok, a komoly kérdések megtárgyalására rendelkezésre állt a 
Sárospataki Ifjúsági Közlöny. Ugyanakkor bizonyos szellemi frissesség jellemzi e 
kis újságot, ahol többek között – az Újszászy Kálmán által személyesen is kedvelt84 
– Ady Endre modorában olvashatunk szellemes parafrázist: „Álmosszemű nyiszlett 
legény volt, / Kínzottja sok véres hólyagnak, / Sátort lakott és nekivágott / Pitymallatkor a 
hegyoldalnak. (…)” 85 A sátorhiányból adódó éjjeli hidegről a következő eszmefuta-
tást találhatjuk: „Többen revideálták eszkhatalógiai ismereteiket: az a pokol, ahol barátságos 
meleg üstben főnek az elkárhozottak, nem is lehet mindig olyan rossz.” A szombati munka-
                                                 
80 Az iskolai év nevezetesebb eseményei = A Sárospataki Református Teológia Akadémiai és Gimnáziumi Értesítője 

az 1935-’36 iskolai évről…, 23-30. 
81 Eleinte Harangi László, volt cambridge-i diák, a sárospataki angol internátus vezetője volt az írnok, 

majd Szabó Zoltán követte őt a tisztségben. SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180.  
82 Utilapu, 1935/IV. (SRKTGyA, Fsz. Kt. 3188.) 
83 Magyar Jövő, 1936, július 23, 5. A szerkesztők egymásutánisága ugyanakkor már nehezen rekonst-

ruálható. 
84 Újszászy még a 80. születésnapján való köszöntését is egy Ady-versre utalva köszönte meg. 

ÚJSZÁSZY Kálmán, Köszönöm, köszönöm, köszönöm = Újszászy Kálmán emlékkönyv, szerk. BALASSA 
Iván, KOVÁTS Dániel, SZENTIMREI Mihály, Budapest – Sárospatak, Szabad Tér, 1996, 24-25. 

85 A munkatábor poétája, Utilapu, 1935/II., (SRKTGyA, Fsz. Kt. 3188.) 
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nap is megkapja a maga „vallásbölcseleti” felhangját: „Óh, héberek, Izrael bölcs népe, 
akik számára törvény tiltja a szombatnapi munkálkodást, mennyire foglak szeretni héber nyelv-
tanostul ezután.”86 Tudósítanak a táborban kialakult kis közösségek, a „beduinok”, 
„cserkeszek”, versengéséről is, közlik a „beduinok” – a Gömbös-kormányt elég 
nyíltan karikírozó – 95 pontját, olyan „komoly” követeléseikkel, mint az ötödik 
számú: „A napiparancs helyett napi narancs!”87 Az újság egyébként jóval túlélte a mun-
katábort, október 8-án jelent meg az utolsó, egyoldalas „szám,” jelzésértékű tehát, 
hogy a tábor élményanyaga milyen sokáig kitartott a résztvevőknél. Ugyanakkor, 
ősszel már újabb tábor szervezésével kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoztak; a 
lapból értesülhetünk például, hogy az SDG Bodrogkeresztúron tervez – a balaton-
szárszóihoz hasonló – üdülőt létesíteni, amit Rugonfalvi Kiss István, a debreceni 
egyetem történészprofesszora munkatáborozással kíván megalapozni.88 A részve-
vőknek a táborújság mellett végig rendelkezésükre álltak az Ifjúsági Olvasói Egy-
letnek a táborba járó napilapjai, folyóiratai, valamint a „legjobb magyar modern íróktól 
összeválogatott”, mintegy 150 kötetes tábori könyvtár is.89 

Az értékelő beszámoló szerint a részvevőket „bámulatos fegyelem” jellemezte, a 
legnagyobb kánikulában is jókedvűen dolgoztak, semmilyen fenyítésre nem került 
sor. „Szinte önként alakult ki a táborban egy katonás, a cserkészetével erősen rokon, de annál 
határozottabb és több aktivitást biztosító szellem.” A legfőbb célkitűzést „a részvevők szo-
ciális és nacionális irányban való gyarapítását sikerült elérni, szinte brutális őszinteséggel tapasz-
talhatták meg a táborozók a magyar fizikai munkás életét.” Újszászy (ismét) kiemeli, hogy 
a munkatábor a nemzeti rendeltetéstudat szolgálója, valamint, hogy „az első magyar 
munkatábor éppúgy, mint a Turul Szövetségnek nem sokkal rákövetkező tábora végeredmény-
képpen a tapasztalatszerzés volt, melynek eredményei most már ráépíthetők a magyar ifjúság 
szélesebb rétegeit magukban foglaló munkatáborok”.90 Ez az idézet két szempontból is 
fontos. Egyrészt rámutat a korabeli sajtóvisszhangokból is jól kitapintható vetélke-
désre az „ország első munkatábora” címért a Turul és a patakiak között, másrészt vi-
szont a távlati célkitűzést is megjelöli, a „szélesebb rétegeket” magukban foglaló ifjúsá-
gi munkatáborok tervében. Ha e „szélesebb rétegek” bekapcsolása nem is, de a 
felsőoktatásbeli munkatáborok intézményesítése éppen a bajtársi szövetségnek 
köszönhetően később létrejött, mivel kérésükre hozta létre 1937-ben a kultuszmi-
nisztérium az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkatáborának 
Parancsnokságát, mely mintegy koordináló szervként funkcionált ezután.91 Ami az 
első kitételt illeti, a Turul és a patakiak közti vetélkedés jegyében született meg a 
Pesti Napló szerkesztőségét korrigálásra felszólító sárospataki levél, lévén az újság 
a bajtársi szövetség bökönypusztai táborát nevezte meg (egy cikkének címében) az 
első magyarországi munkatábornak.92 

                                                 
86 Utilapu, 1935/I., (SRKTGyA, Fsz. Kt. 3188.) 
87 Utilapu, 1935/V., (SRKTGyA, Fsz. Kt. 3188.) 
88 Utilapu, 1935, október 8. (SRKTGyA, Fsz. Kt. 3188.) 
89 GÖNCZY, i. m., 17. 
90 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. 
91 KOVÁCS Imre, A magyar munkaszolgálat, Magyar Szemle, 1937. XXXI. 2. sz., 139. 
92 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3294. (Levelek tőlünk, Levél a Pesti Naplónak, 1935. VII. 3.) 
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Ha a táborban végzett munkát szeretnénk számszerűsíteni, megállapíthatjuk, 
hogy az átlag napi 22 fős munkáslétszám mellett a résztvevők összesen 910 hétórás 
munkanapszámot dolgoztak, 3134 négyzetméter erdőterületet tisztítottak meg, 175 
fát vágtak ki, 1097 köbméter földet mozgattak meg. Tevékenységük munkaértéke 
mintegy 900 pengőre tehető, melyből 60 pengőt visszajuttattak a vármegyének, a 
többit élelmezésre és utazásra fordították.93 Az anyagiak gondos vezetéséről rend-
kívül pontos és alapos számlakönyvek tanúskodnak, a tábor kézzelfogható vég-
eredménye pedig egy kétszáz méteres, teljesen új útszakasz lett a hegyoldalban.94 A 
tábor eredménye azonban – mint láthattuk – közel sem a véghezvitt (egyébként a 
diákoktól nem csekély) teljesítményben keresendő, sokkal inkább eszméltető hatá-
sában, utóéletében. Újszászy maga sem öncélú tevékenységként értelmezte, hanem 
tágabb eszmei keretek közé helyezte a tábort, melyben szerinte elsősorban a neve-
lési célzat dominált – szemben a nemzetpolitikai és szociális célzatú európai pél-
dákkal. Szerinte egyrészt „a jövő uralkodó életformája a kollektív életközösség lesz”, más-
részt a személyek individualizmusát felváltja a nemzetek individualizmusa, vagyis a 
nacionalizmus. Láthattuk, hogy e fogalomnál ugyanakkor határozottan elhatároló-
dott a „divatos koreszméktől”, nacionalizmusa inkább a szociográfus Szabó Zoltán 
által képviselt „patriotizmusra” emlékeztet (bár, Szabó ódzkodott mindenféle kol-
lektivitástól). Újszászy érvrendszerében e cselekvő, kollektív honszeretetnek vált 
legjobb iskolájává a munkatábor.95 

 
VI. Az újabb kísérletek 
A következő évben a munkatábort ugyanott, ugyanolyan felépítés szerint tartották 
meg, folytatva az útépítést a Bodnár-völgyben. A cél az út által „közelebb hozni az 
Alföldet”, így könnyítve meg – egy 15 km-es kitérőt megszüntetve – a szőlősgazdák 
szállítási lehetőségeit.96 A munkatábor időtartama ezúttal négy hét volt (egy turnus-
ban), a munkaidő hajnal öttől délután egyig tartott, a résztvevők „a munkanélküliség 
kenyerét pusztító diákok” meg-megújuló rémképe miatt ezúttal külön is hangsúlyoz-
ták, hogy csak olyan munkával foglalatoskodnak, melyet senki más nem vállal el. 
Talán éppen a kritikus hangok miatt ezúttal már tudunk fogadott napszámosokról 
is. Egy lap szerint a kis fatönköket a munkások szedték ki, míg a nagyokat – melyek 
darabjáért fél pengő járt – otthagyták a diákoknak. Így, valószínűsíthetően a két 
csapat külön-külön dolgozott a terepen.97 Az időjárásnak természetszerűleg kiszol-
gáltatott munkatábornak az első két hétben mindösszesen hat óra munkavesztesége 
volt esőzés miatt, hiszen, míg az állandó forróság csupán lassította a munkát, addig 
egy tartós esőzés már el is lehetetlenítette volna azt. Továbbra is önfenntartóak 
voltak, a vármegyétől minden kitermelt köbméter föld után kapott 0,8 P-ből oldot-

                                                 
93 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3280. 
94 SRL, 1935/38, 210. 
95 ÚJSZÁSZY Kálmán, A sárospataki főiskola munkatábora = Újszászy Kálmán emlékkönyv…, 226-228. A 

szociográfus Szabó Zoltánhoz: ANDRÁS Sándor, Szabó Zoltán haza- és nemzetszemlélete, Holmi, 
1991/1, 75-85, 1991/2, 187-202, 1991/3, 340-350. 

96 Magyar Jövő, 1936, július 22, 4-5. 
97 Határőr, 1936, július 11, 2. 
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ták meg étkezésüket (a Hangya Szövetkezettől kedvezményesen),98 az esetleges 
pénzfelesleget pedig karitatív célokra ajánlották fel,99 egy forrás szerint pedig – 
MÁV-kedvezmény híján – a vidéki társak útiköltségére fordították a profitot.100 Az 
ezúttal 37 résztvevővel induló tábor költsége 890 pengő volt, melyből 145 pengő 
maradt meg a fenti célokra. A tavalyinál „nehezebb terepen 1200 köbméter földet dolgozott 
fel a második munkatábor és az utat 93 méterrel hosszabbították meg”.101 A résztvevők 
immáron némi rutinnak bírtak, így a felkészültebbek napolajjal és a tenyeret óvó 
faggyúval érkeztek a táborba, ahol „estefelé a fiúk egy része footballozik”, néhány részt-
vevő mérsékelt lelkesedése miatt pedig megalapították a – nem egészen komolyan 
veendő – „Sóhajda Szanatóriumot”.102 

Ami az előadásokat illeti, igen hézagosak az ismereteink. Annyi mindenesetre 
biztosnak látszik, hogy Steuer Tibor budapesti segédfogalmazó Mussolini közmun-
kaügyi politikájáról tartott előadást, melyben a „Duce” programját méltatva meg-
jegyzi, hogy „különösen az évszázadok óta elhanyagolt Alföld és a Tiszavidéke Mussolini 
közmunkaügyi politikája után kiállt.”103 Mellette a vármegyei népművelési titkár az 
iskolán kívüli népművelésről értekezett, Fibinger Imre pedig a német munkatábor-
okról tartott „rendkívül érdekes előadást”, de egyébként is „több vendég számol be a német 
munkatáborokban tapasztaltakról”. (Tudunk egy falusi tanító előadásáról is.) Ismétel-
ten tiszteletét teszi a helyszínen Bernáth Aladár alispán, valamint az állami építésze-
ti hivatal vezetője, Iványi Béla, akinek a munkatábor régi-új szakmai vezetője, Er-
nyei László mutatja be munkát. Egy tankerületi igazgató, egy minisztériumi 
tanácsos, egy főiskolai tanár, valamint Turi Sándor paszabi lelkész – a faluszeminá-
rium tiszteletbeli tagja – is meglátogatja a táborozókat,104 akik több mint 40 kötetes 
tábori könyvtárral érkeznek. Ebben igényes kortárs világirodalmi választék (Aldous 
Huxley, Albert Schweitzer, Upton Sinclair) mellett többnyire a népiek (Kodolányi 
János, Móricz Zsigmond, Szabó Pál, Tamási Áron, Illyés Gyula) és magyar gondol-
kodók (Kós Károly, Makkai Sándor, Szekfű Gyula) szerepelnek, de külön cser-
készkönyveket is számon tartanak a katalógusban.105 A cserkészvezetők közül ezút-
tal egyenesen Papp Albert, a Magyar Cserkészszövetség elnöke, valamint Usch 
Béla, a szövetség gazdasági hivatalának vezetője látogatott el a Bodnár-völgybe. 

Már említettük, hogy a munkatábor társadalmi bázisát tekintve inkább a tehe-
tősebb szülők gyermekeiből tevődött össze, mivel nyáron a szegényebb rétegek 
nem nélkülözhettek otthon egyetlen munkás kezet sem (és az utazás költségeit sem 
vállalhatták magukra.) A zürichi, oxfordi egyetemeket is megjárt, „kitűnő, színjeles” 

                                                 
98 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3197 (Levelek hozzánk, 1936) 
99 Új Magyarság, 1936, július 10, 11. 
100 Magyar Jövő, 1936, július 23, 4-5. Ugyanitt értesülhetünk róla, hogy a diákok a szakmunkások 

teljesítményének körülbelül 70%-át nyújtják, valamint, hogy tavaly 1000, idén 1200 köbméter föl-
det mozgattak meg. 

101 KOVÁCS Imre, A magyar munkaszolgálat…, 137. 
102 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. (A munkatábor naplója, 1936.) 
103 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3191. 
104 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. A volt és jelenlegi faluszeminaristák a faluszeminárium körleveleiből 

értesülnek a táborról. SRKTGyA, Fsz. Kt. 1996-2191. (Faluszemináriumi levelek, A sárospataki refor-
mátus főiskola faluszemináriumának 1935-36. évi 2. számú körlevele) 

105 A munkatábor könyvtára: SRKTGyA, Fsz. Kt. 3196. (Okmányok, iratok, írások) 
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diákokhoz azonban ezúttal többen csatlakoztak más vidékekről (Eger, Püspökla-
dány),106 a kevésbé tehetős jelentkezők közül pedig (egy helyütt a „73 pengős tanítói 
fizetésre” hivatkozva) utazási kedvezmény iránt is gyakran érdeklődtek. A 
Montpellier-ből, Londonból érkező peregrinuslevelek írói közül ugyanakkor töb-
ben az „internacionalista éneklő csőcselék” közül vágyódtak a Bodnár-völgybe, és új 
ötletek is felmerültek a tábor továbbfejlesztését illetően; egyesek intézményi jelleget 
vagy egyenesen alkotmányt szerettek volna adni a munkatábornak.  

A leveleket böngészve találunk ajánlatot élelmes „talicska-kereskedőktől”, ám a 
legabszurdabb iromány kétség kívül egy bizonyos K. József „családi ápolt elmebetegé”, 
aki az Országút építő teológusokhoz címmel verssel és egy imádsággal (Elmebetegek imád-
sága) fejezte ki nagyrabecsülését a diákok felé.107 A különös jelenségről a leplet való-
színűsíthetően Féja Géza rántja le a Magyarország számára még az első munkatábor-
ról írt terjedelmes cikkében. Ebben beszámol róla, hogy a Sátoraljaújhely 
környékbeli gazdák előszeretettel fogadnak magukhoz szellemi fogyatékosokat, 
akik után ellátásukért személyenként hetven fillért kapnak az államtól. A helybéliek 
„szinte verekszenek” a szerencsétlen emberekért, hiszen az egyszerűbb munkákra 
alkalmazva és olcsó koszton tartva őket, gyakorlatilag ingyenmunkaerőhöz juthat-
nak, így a régióban, néhány faluban már túlsúlyban is vannak a fogyatékkal élők.108 

A további munkatáborokról sajnos még ennyi információnk sincsen. Bár Ko-
vács Imre 1937-es írása szerint a sárospatakiak „harmadik, illetve több munkatábort nem 
szerveztek”,109 a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek 
Adattárában lévő iratok között található egy többturnusos, év nélküli névlista 
(„Munkatábori résztvevők”),110 valamint az „1942. június hó 25-én kezdődő nyári munka-
táboron résztvevő ifjak névsora” is,111 továbbá egy 1942-es újságcikk a „cseh uralom alól 
felszabadult” nagykázméri gyülekezet templomának javításáról. A cikkíró szerint a 
diákok heti egyszeri húsadagjukról is lemondva, a legációk, medikációk adójából, 
ifjúsági istentiszteletek és bibliakörök perselypénzeiből, valamint önkéntes felaján-
lásokból újabb „templomépítésre” is gyűjtöttek (valószínűsíthetően a szegilongi 
templom volt a cél).112 

 
VII. Összegzés 
Miben tudnánk összegezni a sárospataki diákok munkatáborának eredményeit? 
Mint írtuk, semmiképpen sem abban a néhány száz méteres útszakaszban, melyet a 
diákok saját erejüket meghazudtolva, számukra bizonyára szokatlanul kemény ku-
bikosmunkával hoztak létre, a régió lakosságának életét segítendő. A tábor népsze-
rűségének okait sem a kézzelfogható eredményben kereshetjük, hanem sokkal in-

                                                 
106 Uo., továbbá a Miskolci Reálgimnázium evangélikus (!) jelentkezőjéhez (Vida Frigyeshez): 

SRKTGyA, Fsz. Kt. 3197. 
107 A munkatábornak két darab „Emergé taligapneumatikot” ajánlott fel tesztelésre a Magyar Ruggyant-

árugyár Rt. Uo. 
108 Magyarország, 1935, június 25, 5. 
109 KOVÁCS Imre, A magyar munkaszolgálat…, 137. 
110 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3184. 
111 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3180. 
112 Tiszántúl, 1942, február 20, 6. 
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kább abban a miliőben, melyben létrejött. A harmincas évek Magyarországa ugyan-
is az útkeresések ideje volt (maradva a már említett útszimbolikánál). Generációs 
különbségek, ideológiai viták és politikai csatározások jellemzik ezt az időszakot, 
melyben a világgazdasági válság addig ismeretlen léptékű gazdasági problémákat 
generált. Az ország a trianoni döntés után éppen, hogy megtanulta kezelni megvál-
tozott kereteit, újrafogalmazni lehetőségeit, gazdasági működését, mikor egy újabb, 
ám ezúttal világléptékű trauma érte. Nyilvánvaló volt, hogy az új kihívásra új vála-
szok szükségeltettek. Ez a változtatási igény természetszerűleg nagyon sok irányba 
nyitott utakat, ám szinte minden szanálási terv számolt a vidék lakosságával, leg-
többjük egyenesen programjának fókuszába helyezte az egyetlen jelentős társadalmi 
réteget, mely még nem kompromittáltatta magát a válságos évtizedekben, tehát a 
parasztságot. A szavakat tetteknek kellett követnie az új válaszok értelmében, így a 
„huszonévesek” hozzáláttak a magyar falu megismeréséhez, a falukutatáshoz. Lét-
rejött a népiek belülről igen laza, ám kívülről annál markánsabbnak látszó konglo-
merátuma, akik többnyire már származásuknál fogva is az új idők mellett demonst-
ráltak. Ebben a közegben döntöttek úgy a sárospataki diákok, hogy a nép életének 
(faluszemináriumbeli) megismerése mellett, elérkezett az idő a nép munkájának 
megismerésére, tehát a munkatáborra, mely – mint láthattuk – korántsem magyar 
találmány. A hazai táborok megalakulásához nagyban hozzájárultak a fenti tenden-
ciák, bár a szociális változásokat váró közhangulat kevésnek bizonyult a komoly 
politikai reformokhoz. A változások, melyeknek a pataki diákok is hírnökei voltak 
torzóban maradtak, így a történelem Oláh György szomorú jóslatát igazolta, aki a 
Munkatábor Vendégkönyvébe a következőket jegyezte be: „ez a kétszáz méteres út-
szakasz olyan messzeségekbe vezet, hogy félek, kevesen jönnek majd rajta utánatok.”113 

 

 

Abstract 

 

The first labour camp in Hungary: the road con-

struction by the students from Sárospatak 

 
The sociological researches of villages in the 1930s have flourished in Hungary 
encouraged by economical, social, historical, as well as ideological factors. From 
this well-known activity evolved a real physical work, the “labour camp”. The 
phrase of “public work” was familiar in this region earlier - there were more exam-
ples even from the 19th century for non-paid state labour. However, the best 
known connection with this term was not from this period and neither from this 
interpretation. Due to the historical facts the “labour camp” and “labour draft” 
phrases received pejorative meanings - universally associated with the concentra-
tion camps of the Nazi Empire (or the soviet’s Gulags), and the Jewish hard labour 
during World War II. The first part of this present essay offers an international 
survey of the term “labour camp”, with particular emphasis on the differences 
                                                 
113 SRKTGyA, Fsz. Kt. 3282. 
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between the common use relating to genocide and the efforts of the students and 
other associations (political, ideological etc). The most important difference was 
obviously the free will, as in Hungary working in these camps was neither obliga-
tory nor considered as a penalty for social, religious or gentilitial groups.  

The next chapter describes the character of the road construction by the stu-
dents of Patak College in Bodnárvölgye (close to Sátoraljaújhely). This labour camp 
could hardly come to life in 1935 without the two prominent senior masters 
Kálmán Újszászy and Zoltán Szabó. Our work analyses the roles of these two 
prominents, as well as the roots of labour camps such as scout camps and “village 
seminars” in Sárospatak lead by Szabó and Újszászy. Involving archival sources 
from the College with nationwide (and external) newspapers stands out a notable 
reaction’s of the camp in Bodnárvölgye. In relation with the significant response, 
this essay tries to find the reason of the success and the way, how the camp could 
organize his life with minimal material expense.  In addition, the focus of this lec-
ture is also on the foundation, the founctionig, the daily round and the (ideological) 
place of the camp, not leaving out the consideration of political references in Hun-
gary as well as in Europe. The gravity of the event pictures the guests in Bod-
nárvölgye: lord lieutenants, mayors, delegates and famous writers (like Miklós 
Móricz or Géza Féja) who all paid duty to the camp by delivering a speech. This 
part of the camp – the program that boys had after work – was highly rated by the 
organizers. It was called Intellectual Labour Camp, and indeed that makes this 
experiment unique in the country. 

The source and the character of the labour camp can be found in the slightly 
paradox, but still determined duality of the Calvinistic tradition. It can be found 
both in the affection to regular organizational forms, and also in the receptiveness 
for social issues (and in the openness towards new intellectual influences). The 
final result of the camp was a 200-metre long new road in the hillside, but nobody 
emphasized the material nature of this achievements. The students’ work meant a 
symbolic road in the descriptions - a “hopeful road” in the era of the slump of 
Hungary in the 1930s. “The meaning of the event was rather pedagogic – said Újszászy – in 
contrast the European examples, where the national politic (Germany) and social (Bulgaria) 
factors are more important.”  

The lecture also tries to illustrate the clues about the continuation – the next 
camps organized by the Patak College – for a question that unfortunately we have 
not too much information yet. 
 



 

 


