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Horthy-korszak agrárproblémája, „demokráciadeficitje”, neobarokk jellege, 
súlyosbítva a világgazdasági válság által is generált, a mezőgazdaságban hat-
ványozottan jelentkező gazdasági és szociális feszültségekkel, elemi erővel 

tört felszínre a harmincas évek derekán a népi írók tollából. Azonban a jól ismert, 
(gyakorta ideológiai prekoncepciókkal), de kritikailag is bőségesen elemzett munkák 
szomorú társadalomképe egyrészt nem volt teljesen ismeretlen a korabeli politikai 
kurzus meghatározó tényezői előtt sem, másrészt – mint látni fogjuk – az „alulról 
jövő”, mondhatni civil falukutatás sem a népiektől indult. A népi írók vitathatatlan 
érdeme abban állt, hogy fellépésük a (trianoni sokkhatás tüneteit viselő) társadalom 
széles rétegeit felrázva a határproblémákon túli anomáliákra mutatott, másrészt pedig 
a politikai elitet is a kérdés felé orientálta (ez utóbbi kísérlet nem végződött sikerrel).1 

A civil kezdeményezések gyakorta az egyház berkeiből indultak ki, bár a katoli-
kus világ feje (igen korán) maga irányította hívei érdeklődését a társadalmi problé-
mák felé, ami aztán a keresztény szociális tanokban öltött testet.2 A katolicizmus 
népi mozgalommal való (egyébként létező) kapcsolatát azonban több tényező is 
mérgezte hazánkban: mindenekelőtt a 900.000 kat. holdra rúgó egyházi nagybirtok 
és annak szerepe a „neobarokk társadalomban”, ezzel összefüggésben a Horthy-
rendszer és főleg a kormányzópárt alapvetően katolikus jellege (ellenben a kurucos 
hagyományokat éltető és – nem minden ok nélkül – kisgazdapártinak tartott refor-
mátussággal), valamint a katolikus potentátoktól tapasztalható bizonyosfajta zárkó-
zottság más társadalmi szervezetekkel való esetleges együttműködésre.3  

A protestáns egyházak ezzel szemben elsősorban a (hivatalos egyházi állásfog-
lalás által sokáig elutasított) belmisszióval próbáltak közelebb kerülni a korábbi, ra-

                                                 
1A „hivatalos” falukutatáshoz” lásd: TORKOS Veronika, A hivatalos falukutatás intézményei a két világhábo-

rú között, Társadalomismeret, 1989/3, 91-101. és BÍRÓ Judit, Hivatalos falukutatók, PolgART Kiadó, 
Bp., 2006. A konzervatív és a népi falukutatás összefüggéseihez lásd: BARTHA Ákos, Az érem két 
oldala: hivatalos falukutatók – népi szociográfusok, Jászkunság, 2008/3-4, 136-161. 

2A két legfontosabb enciklika (Rerum novarum…/1891/ és Quadragesimo anno…/1931/) szövegét közli: 
Politikai és szociális enciklikák: XIX-XX. század, összeáll. és szerk. ZSIGMOND László, Bp., Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti 
Tanszék, 1970, I/169-211 és II/55-117. 

3 GERGELY Jenő, Egyházak és népi mozgalom = SIPOS Levente és TÓTH Pál Péter szerk. A népi mozgalom 
és a magyar társadalom: Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából, Bp., Napvi-
lág, 1997, 383-400. 
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cionalista-liberális felfogás következtében elidegenített híveikhez, illetve belmissziói 
és szociális munkát is végző szervezeteik által. A hívek bizalmának visszaszerzésé-
hez, az „ébredéshez” az egyetlen út a nép életének, bajainak megismerése volt, ami 
ugyanakkor egyenesen vezetett a szociológiai töltetű munkákhoz.4 Nem meglepő 
tehát, hogy a népiek közül többen innen érkeztek a mozgalomba, és a társadalmi 
érdeklődés hamarosan a teológiai képzésen is megmutatkozott.5 A kortárs elemző 
is felfigyelt rá, hogy „az újabb nemzedéket nemcsak teológiai alapon képezik ki, ha-
nem társadalomtani és lélektani alapon is”.6  

A Sárospataki Kollégium Teológiai Akadémiájának tanári gárdájában és szem-
léletében is markáns változások kezdődtek a húszas évek végén, a harmincas évek 
elején. A „stílusváltás” következtében a lelkész- és tanítóképzés közelebb került a 
társadalmi valósághoz és a gyakorlati élethez. A folyamatoktól nyilván korántsem 
függetlenül, a református főiskola teológushallgatóinak kérésére indult meg (a tria-
noni határokon belül Szeged után elsőként) az alulról szerveződő, ám szervezett 
kereteken belül folytatott falukutatás 1931-ben – tehát öt évvel a nagy szociográfiák 
országos berobbanása előtt, a világgazdasági válság közepén, a kollégium 400 éves 
jubileumának évében.7 

Ez a közösség – vagyis a pataki „faluszeminárium” – tekinthető az ország egyik 
legszervezettebb, ideológiailag legkonzekvensebb, mindemellett pedig a leghosz-
szabb ideig ténylegesen működő falukutató csoportjának, mely a Sárospataki Re-
formátus Teológiai Akadémia 1951-es bezárásáig kormányokon, határokon, rend-
szereken átívelően folytatta munkáját a környező tájegységekben: Hegyközön, 
Hegyalján és Bodrogközben. A cél elsősorban (de nem kizárólagosan) a leendő 
falusi lelkészek munkájának segítése, leendő munkaterületük megismerése volt, mi-
vel a hallgatók többsége várhatóan a kisközségek parókiájára tért vissza hivatalába. 

                                                 
4 DOBOS László Gábor, Belmissziói és szociális irányzatok a protestáns egyházakban és vallásos szervezetekben = 

A magyar protestantizmus: 1918-1948, tanulmányok, szerk. LENDVAI L. Ferenc, Bp., Kossuth, 1987, 
263-314. 

5 A népi mozgalom és a reformátusság kapcsolata már a kezdeteknél adott volt, mivel a mozgalomra 
legnagyobb hatást gyakorló íróhármas (Ady Endre, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső) mindegyik 
tagja ehhez a felekezethez tartozott, a népiek első országos hírű megmozdulásait a „kálvinista Ró-
mában” – tehát Debrecenben – rendezték, és a református szervezetek is úttörő jellegűek voltak a 
fő népi irány, vagyis a faluorientáció terén. Itt két protestáns (tehát nemcsak reformátusokat tömö-
rítő) egyesületet emelhetünk ki, a Bethlen Gábor Kör szegedi szervezetét és a budapesti Pro 
Christo Diákok Házát, előbbitől mindenekelőtt Erdei Ferenc és Ortutay Gyula, az utóbbiak közül 
többek között Püski Sándor és Kovács Imre személye mutatja a népiekkel való kapcsolatot. A leg-
fontosabb, kifejezetten református, magyar sorskérdések felé tájékozódó diákmozgalom mind-
azonáltal a Soli Deo Gloria volt, szerteágazó, aktív szervezeteivel és közéleti irányultságával (a szár-
szói összejöveteleknek is ők adtak otthont). GERGELY, i. m., 383-400. 

6 WEIS István, Hazánk társadalomrajza, Bp., Országos Közoktatási Tanács, 1942, 34. Erre egyébként az 
1931-es pápai körlevél is felhívja a figyelmet. „Bizony igen nehéz munkaterület jelentkezik itt (a térítés 
terén –B.Á.) a papok számára. Azért a papnövendékek alapos társadalomtudományi képzésben kellően felké-
szüljenek rá.” Politikai és szociális enciklikák…, 113. 

7 KOVÁTS Dániel, Újszászy Kálmán és a magyar falunevelés problematikája = Újszászy Kálmán emlékkönyv, 
szerk. BALASSA Iván, KOVÁTS Dániel, SZENTIMREI Mihály, Bp.-Sárospatak, Szabad Tér, 1996, 506. 
Az előzményekhez (Sárospataki Széchenyi Szövetség, Sárospataki Néphagyomány-kutató Szövet-
ség, cserkészet): SZENTIMREI Mihály, A sárospataki Református Kollégium 20. századi virágzása, felszámo-
lása és újraindulása = Széphalom 7. Tanulmányok Újszászy Kálmán tiszteletére, szerk. KOVÁTS Dániel, Sá-
toraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság, 183-185. 
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Ennek következtében a szociográfia csupán egy aspektusa volt sokrétű munkássá-
guknak. A szeminárium egyik legfontosabb eleme a félévenkénti, néhánynapos vi-
déki „kiszállás” volt, ahol evangelizációs munka mellett a falu és a református gyü-
lekezet körében gyűjtöttek a résztvevők adatokat, amit az anyag feldolgozása kö-
vetett – immáron Patakon. A szeminaristáknak szellemi és tárgyi néprajzi gyűjté-
sekre, kiállítások rendezésére, a végzett tagok munkába való bevonására is kiterjedt 
a figyelmük, amellett, hogy a falvak számára a téli hónapokra negyvenkötetes ván-
dorkönyvtárakat létesítettek, és egyéb szociális falumunkákat is végeztek. Elméleti 
képzésükön (amiből tulajdonképpen kinőtt a szeminárium), az úgynevezett „szerda 
estéken” lényegében végigtárgyalták a kor faluirodalmát pártállástól függetlenül, a 
konzervatív Scherer Péter Páltól a marxizmussal rokonszenvező Veres Péterrel be-
zárólag. Továbbá, 1935-ben a faluszeminárium résztvevői megrendezték az ország 
első munkatáborát (melyet még továbbiak is követtek), valamint az első bécsi dön-
tés után a Felvidéken is tevékenykedtek.8 

Bár a faluszemináriumot a hallgatók érdeklődése, sőt konkrét kérése hozta lét-
re, kivételes szervezőképességű, a kérdés iránt nyitott, karizmatikus tanáregyénisé-
gek nélkül nyilvánvalóan nem lehetett volna hosszútávon sikeres a kísérlet. Sáros-
patakon két ilyen tanár is ténykedett: a teológia tanára, Szabó Zoltán és a pedagógi-
át és filozófiát (többek között) egyaránt oktató Újszászy Kálmán. Szabó pro-
fesszornak mindenekelőtt termékenyítő szellemét kell kiemelni, mivel a pataki kol-
légium Trianon utáni fő „profilját”, az „arccal a falu felé” hitvallását ő alakította ki. 
Eszerint a városhiányos „csonka régióban” a törpe- és kisfalvakra kell a főiskolának 
elsősorban koncentrálnia, mely felismerés nélkül valószínűleg a faluszeminárium 
sem jött volna létre.9  

A „faluszeminárium atyja”, egyben forrásunk szerzője, Újszászy Kálmán Buda-
pesten született 1902-ben, vidéki származású református szülők gyermekeként. Már 
gimnazista korában élénken érdeklődött a társadalmi kérdések iránt, a Galilei Kör-
be járó osztálytársaival együtt örök élménye volt Ady temetése (illetve Ady költé-
szete is). Érettségi után a Pro Christo Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet-
ség tahi táborában ismerkedett meg a pataki teológusokkal, többek közt Szabó Zol-
tánnal. Ezzel sorsa – mintegy hetven évre – össze is forrt Patakkal, bár látókö-rét 
hároméves peregrinálással tágította. 1932-ben Debrecenben filozófiai doktorátust, 
1939-ben pedig Szegeden egyetemi magántanári képesítést nyert, miközben a pata-
ki teológián a filozófiai-pedagógiai tanszéken tanított. 1931-től a Sárospatakon ki-
bontakozó faluszeminárium, 1936-től a népfőiskola egyik irányítója, 1944 és 1946 
között a főiskola rektora volt. A professzor az ötvenes évekbeli államosítás után is 
kitartott Sárospatak mellett, gyűjteményi igazgatóként és főkönyvtárosként folytat-
va értékmentő munkásságát. Megélhette a Teológiai Akadémia 1992-es újranyitását, 
ugyanebben az évben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét 
is. 1994-ben 92 éves korában hunyt el.10 

                                                 
8 A faluszemináriumhoz: OROSZ István, A debreceni és a sárospataki falukutatás, Zempléni Múzsa, 

2004/2. (http://www.zemplenimuzsa.hu/04_2/orosz.htm. Letöltve: 2010-01-19), a munkatábor-
hoz: BARTHA Ákos, Magyarország első Nemzeti Munkatábora – a sárospataki diákok útépítése, Sárospataki 
Füzetek, 2010/4, 59-81. 

9 Kilenc évtized. Benda Kálmán beszélgetése Újszászy Kálmánnal = Újszászy Kálmán emlékkönyv…, 32. 
10 Újszászy Kálmán emlékkönyv…,13-25 (Önéletrajzi írások). 
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Az itt közölt dokumentum érdekessége, hogy első kézből számol be – igen 
részletesen – a szeminárium céljairól, munkásságáról és felépítéséről. A forrás az 
Országos Széchenyi Szövetség 1936. május 15-17-i falumunkás kongresszusán11 el-
hangzott bemutatkozó szöveg, tehát egy, a kívülállók számára készített „élőbe-
széd”, mely már öt év távlatából tekint vissza a sárospataki falumunkára, akkor, 
amikor az országos fellángolás első csúcspontját érte el épp.12 Újszászy Kálmán 
1947-ben találóan jegyzi meg ezzel (egyben a bevezetőnk elején kifejtett gondolat-
tal) kapcsolatban: „amikorra a magyar közvélemény felfigyelt, főleg a falukutatók és a népi 
írók munkája nyomán a falu kérdéseire és a magyar ifjúság konferenciákon, gyűléseken tette 
problémájává (…) a magyar falu kérdéseit, akkorra a pataki faluszeminaristák, túllévén az első 
élmény forró tapasztalatán (…) sokakat meglepő és sokszor meg is botránkoztató józansággal 
viszonyultak e kérdésekhez és miután a probléma sodrát az új felfedezők új élménye adta, az ő 
munkájuk a folyónak inkább ahhoz a  medréhez volt hasonlítható, amelyben a víz megcsendesül-
ve már, de meg is tisztultan folyik tovább.”13 Gombos Gyula, a népi irodalom egyik meg-
határozó fontosságú kortársa, követője és kutatója ennél is továbbmegy és a szemi-
nárium népiekre gyakorolt hatását hangsúlyozza: „Mindannak, ami a népi mozgalom-
ban történt, én kicsinyített modelljét Sárospatakon látom. Itt minden megvolt, helyi alapon és ki-
csiben, ami valamivel később, s már nagyobban országosan folyt: cserkészet, faluszeminárium, fa-
lukutatás, falumunka, regölés, tehetségmentés, népfőiskola, irodalmi estek.14 

A közölt irat gépelt lapokon a Sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményeinek Adattárában található a Faluszemináriumi Kéziratok anyagai kö-
zött. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyűjtemények vezetőségének, illetve 
különösen Laczkó Gabriellának a forrás közzétételének lehetőségéért és a kutatás 
során nyújtott segítségért. 

 

 

A sárospataki főiskola faluszemináriumának beszá-

molója az 1936. május 15-16-i falumunkás 

kongresszuson
*
 

 
A sárospataki református főiskola faluszemináriuma mint munkaközösség 1931 
szeptemberében alakult, mai formájában pedig 1933 őszétől dolgozik.  

1. Munkaterülete Csonkamagyarország észak-északkeleti sarka, közelebbről an-
nak három tájegysége: Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz. Bodrogköz, a Bodrog, a 
Tisza és ma a csonkahatár (régen a Latorca) által határolt alföld, 22 faluval, színma-

                                                 
11 „Az országossá terebélyesedő falukutató mozgalom eddigi tapasztalatainak megvitatására, valamint 

annak »jó úton« tartása érdekében hívta össze az Országos Széchenyi Szövetség 1936. május 15-17-re az 
első falumunkás találkozót. Ezen részt vett minden jelentős faluszeminárium képviselője. Az értekez-
leten maga Teleki Pál elnökölt.” SALAMON Konrád, Utak a Márciusi Front felé, Bp., Magvető, 1982, 57. 

12 1936-ban jelent meg Veres Péter  Az Alföld parasztsága, Illyés Gyula Puszták népe és Szabó Zoltán A tardi 
helyzet című szociográfiája. NÉMEDI Dénes, A népi szociográfia: 1930-1938, Bp., Gondolat, 1985, 67. 

13 ÚJSZÁSZY Kálmán, A sárospataki főiskola faluszemináriuma, Bp., 1947, 12-13. 
14 GOMBOS Gyula, A harmadik út, Bp., Püski, 1990, 89. 
* Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Adattár, Faluszemináriumi Kéz-

iratok, 2803. A helyesírási korrekciók mellett igyekeztem csupán minimális, az értelmezést segítő 
változtatásokat ejteni a szövegen, meghagyva a ma már különösen hangzó kifejezéseket is. 
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gyar, de régi telepítések nyomaként erős rutén hatásoknak kitett lakossággal, a láp 
és a mocsárvidék lecsapolása óta mezőgazdasági kultúrával, amely körülbelül 
egyenlő arányban oszlik meg nagy és kisbirtok között. Hegyalja az eperjes-tokaji 
vulkanikus kúpsorozatnak nagyobbára a Bodrogra tekintő déli vonulata. Mint táj-
egységet jellegzetessé százados szőlőkultúrája teszi. Az Abaújszántó, Sátoraljaúj-
hely, Tokaj között fekvő háromszögben egy megyei város (Újhely), négy városias 
település (Szántó, Szerencs, Tokaj, Patak) és 31 falu fekszik. Magyar lakosságában 
három sváb sziget és tót, rutén nyomok képezik a nemzetiségeket. Földje az erdők 
kivételével túlnyomórészt kisbirtokosok kezén van. Hegyköz a csonka ország leg-
északibb tájegysége, az eperjes-tokaji hegylánc egyik mélyedésében, három oldalról 
hat-nyolcszázméteres hegyekkel körülvéve, egyedül a Ronyva lapálya felé nyitott. 
Lakossága túlnyomólag erdőkitermelésből él, és a tót nyelvterület közvetlen szom-
szédsága a hegyek között meghúzódó huták tiszta tót lakosságában, valamint né-
hány falu fél-tót, fél-magyar vagy tótos jellegében mutatkozik. Területe legna-
gyobbrészt nagybirtok, és a rajta fekvő 25 falut a domináns nagybirtokról Károlyi 
országnak is nevezik. Ennek a három földrajzilag, gazdaságilag, sőt etnikailag is kü-
lönböző tájegységnek elsősorban kulturális és történeti középpontja Sárospatak, 
amellett, hogy közigazgatásilag, sőt – az egész területen mindmáig legnagyobb vásá-
rai miatt – gazdaságilag is erős szálak fűzik a vidéket Sárospatakhoz. 

2. A pataki főiskola faluszemináriumának munkáját leginkább nevelői jellege 
határozza meg. Ez azt jelenti, hogy munkájának minden ágával nevelni akarja mun-
kaközösségének tagjait. Nevelésének célja a falu szolgálata, munkája pedig volta-
képpen a falu szolgálatára készülés. A pataki faluszeminaristák mint a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület jövendő lelkészei kevés kivétellel valamennyien a Tisza-
jobbpart, azaz a csonka Észak falvaiban fognak elhelyezkedni, azaz faluvezetők 
lesznek. A pataki faluszeminarista tehát nemcsak azért járja a falut, hogy ezáltal fa-
luismerethez jusson, hanem azért, hogy megismerje azt a falut, ami neki nemcsak 
kiszállási hely, tanulmányozási alkalom, hanem jövendő életének színhelye. Kiszál-
lásain azért épít és szolgál, hogy már most megtanulja önzetlenül szolgálni azt a né-
pet, amelyet egész életén keresztül tudni kell önzetlenül szolgálnia. Azért kutatja 
ezeknek a falvaknak az életét, hogy mire valamelyikbe elkerül, már ismerje azt és 
így könnyebben tudjon segíteni rajta. Azért dolgozza fel kiszállásai eredményét, 
hogy ez által megtanulja, hogyan kell valamikor a maga faluját látni, feldolgozni, 
vagy arra illetékeseknek ilyen munkában használhatóan segítkezni. Azért gyűjti a 
szociográfiai rajzok mellett a tárgyi és szellemi néprajz termékeit, hogy valamikor 
több érzéke legyen ezek megbecsülésére, mint a múlt vagy a jelen faluvezetői leg-
többjének van. Világos, hogy ez nem jelenti azt, mintha a falumunkás a maga érde-
keinek szolgálatába állítaná a faluszemináriumot a falué helyett. A pataki faluszemi-
narista nem azért dolgozik most, hogy majd ő boldoguljon jobban a faluban, 
hanem a szeminárium önnevelő munkáját, azt a súlyos többletet, amit ez a munka 
egyéb tennivalói mellett jelent, a népért, a falu népéért vállalja, ahonnan nagy több-
ségben jött és ahova, ha visszamegy, hazamegy. 

Amint nem az egyes, úgy nem is a tudomány érdekeit szolgálja a pataki falusze-
minárium. Adatait módszeresen feldolgozza, megőrzi és a tudományos kutatás ren-
delkezésére bocsátja, de ha valahol, úgy ebben a munkában a tudomány csak esz-
közi jelentőségű, akár a szociográfia, akár az etnográfia vagy bármilyen más tudo-
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mányos diszciplína nevét viseli. Ez nem jelenti azt, hogy {a faluszeminarista –B.Á.} 
munkája nélkülözi a falukutató munka tudományos kellékeit. Ez csupán annyit je-
lent, hogy a tudományt a falu és annak népe szolgálatába állítja és ebben a vonatko-
zásban csak, mint ilyen „szolgáló tudományt” használja fel és értékeli. 

Mindez azonban lelki háttér nélkül nem volna lehetséges. A pataki főiskola fa-
luszemináriuma világnézeti iskola is, ami azt jelenti, hogy a faluszeminaristák nem-
csak szeretik a falu népét, hanem meggyőződésük is az, hogy a magyar újjászületés 
alapja a magyar falu és annak népe. Úgy belső értékeinél, mint számbeli súlyánál 
fogva az a fundamentum, amelyre nemzetünk jövőjét építeni kell. A faluszeminári-
um ezt a meggyőződést erősíti, teszi pozitívvá és átütő erejűvé a szemináriumi 
munka folytonosságát biztosító szemináriumi összejöveteleken. 

3. 1933 őszétől kezdve a szemináriumi munkaterületen 44 faluba történt kiszál-
lás, mégpedig 29 faluba két ízben és 15 faluba egy ízben. A kiszállások szociográfiai 
természetű eredménye 25 falu településrajzi, 17 falu egészségügyi-rajzi és 34 falu fe-
lekezet-, illetve református gyülekezetrajzi adatainak több-kevesebb összegyűjtése 
és kérdőív alapján feldolgozása. A kiszállások alatt 76 előadást tartottak, 146 ízben 
prédikáltak és szinte ugyanennyi alkalommal a falusi ifjúsággal foglalkoztak. A tele-
pülésrajzi, egészségügyi-rajzi és felekezetrajzi kutatás mellett nagyszámú népdalt, 
népmesét, babonát és népszokást, a tárgyi néprajz köréből pedig kb. 300 tárgyat 
gyűjtöttek. A legnagyobbrészt a kiszállásokhoz fűződő fénykép és levelezőlap gyűj-
temény jelenleg 350, a munkaterületre vonatkozó fényképet, illetve levelezőlapot 
számlál. {A faluszeminárium –B.Á.}Könyvtárában, amelynek rendeltetése az, hogy 
lassanként a teljes faluirodalmat felölelje, ma 246 kötet könyv van. A falu szolgála-
tára könnyen kezelhető vándorkönyvtárat létesített. Az ízléses szekrénykében elhe-
lyezett könyvtárban 40 kötet kizárólag a falu kultúrájából táplálkozó, vagy azt növe-
lő szépirodalmi könyv van. Ugyancsak a falu szolgálatát célozta most már második 
éves újságakciója, amelynek a lényege az, hogy az adományok útján beszerzett új-
ságpéldányokat hetenként összegyűjti és ugyancsak hetenként egyszer, elsősorban a 
tanyák lakói között szétosztja. A munka menetének rögzítésére két kiadvány jelent 
meg. Az első „A Faluszeminárium” címmel 1934-ben jelent meg, és a pataki falu-
munka alapelveit foglalja magában, a másik „A falu” címmel 1936-ban jelent meg, 
és útmutatás óhajt lenni a magyar falu tanulmányozásához.  

A szorgalmi időszakban minden szerda este gyűlést tartott. A gyűlések száma a 
jelen iskolai évben összesen 25, az elmúlt iskolai évben 29 volt. Ezeken az összejö-
veteleken tájékozódtak a munkaközösség tagjai a szeminárium életéről és terveiről. 
A két év alatti 16 előadás és 32 könyvismertetés, illetve megbeszélés hangzott el az 
összejöveteleken. Ezeken a gyűléseken, amelyek a világnézeti képzés szempontjá-
ból a szeminárium életében a legfontosabbak, alakult ki a szeminárium ötéves mun-
katerve, valamint az első magyar munkatábor, és tudtunkkal az első internátusos 
népfőiskola gondolata is ebben a munkaközösségben csírázott, vagy talált az öreg-
cserkészcsapat mellett termékeny talajra. Végül, ezekről a gyűlésekről sugároztak ki 
azok a szálak is, amelyek legújabban a gimnáziumi ifjúság faluorientálódásában és 
néprajzi gyűjtésében jelentkeznek, élő bizonyságaként annak, hogy {sérült szövegrész} 
ugyan a tettek propagandája, de átütő erejű. A propagandával kapcsolatban említ-
jük meg, hogy valahányszor munkánkról írtunk, előadtunk, vagy beszéltünk, az 
mindig felszólításra, illetve kérésre készült. 
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4. Ami a szeminárium módszerét illeti, a szemináriumi munka önkéntes mun-
kavállalás. 70-80 diák közül évente 30-33 az, aki ezt a munkát vállalja. Az önkénte-
sen jelentkezők kötelezik magukat arra, hogy félévenként részt vesznek kiszálláso-
kon, a szeminárium szerda esti összejöveteleit mulasztás nélkül látogatják, és az al-
kalmilag adódó munkában, mint amilyenek a rajzok, másolások, grafikonok készíté-
se, vagy az öregcserkészcsapattal kapcsolatos csoportos kiszállások stb. segítkez-
nek. A félév leteltével a kötelezettség megszűnik, a tapasztalat azonban azt bizo-
nyítja, hogy aki egyszer vállalta ezt a munkát, az nem hagy fel vele, csak abban az 
esetben, ha más, a munkával ütköző kötelezettségei elvonják attól. 

A kiszállások félévenként egyszer történnek meghatározott sorrend szerint a 
három munkaterület valamelyikébe. A kiszálláson minden faluszeminarista részt 
vesz. Egyszerre 12-15, lehetőleg egymás közelében fekvő falut látogatunk meg, 
amivel elérjük azt, hogy munkánk nem szigetelődik el egy falura, hanem egy egész 
vidéket bevonunk munkakörünkbe egyugyanazon időben. Így nem csak arról lesz 
tudomása a meglátogatott egész vidéknek, hogy van egy faluszeminárium Patakon, 
hanem az egymás közelében fekvő falvak lakossága, az intelligencia éppúgy, mint a 
parasztság kicserélhetik véleményüket a kiszállásokról, ami által lassan a közvéle-
ménybe megy át a szemináriumi munka és időről-időre várják a szeminaristák meg-
jelenését. A kiszállók kettesével mennek és a kiszállási helyen három napig (szombat, 
vasárnap, hétfő) tartózkodnak. Mint teológusok legtöbbször a református lelkésznél, 
tanítónál vagy valamelyik gazda házánál szállnak meg, mint vendégek. Útjukat legelső 
ízben előkészítette a teol. {teológiai –B.Á.} akadémia levele és a püspöki ajánlás, ma 
már Istennek hála ezekre sincsen különösebb szükség. Valamennyi kiszálló egy idő-
ben indul útra, és az indulást megelőző napokon több közös megbeszélést tartanak a 
szemináriumvezető irányításával. A megbeszélés tárgya a tájékról adott legáltaláno-
sabb tájékoztatás és a magatartási utasítások mellett annak a kérdéscsoportnak a rész-
letes végigtárgyalása, amelynek feldolgozására a szeminaristák kiszállanak.  

A kiszállás alatt a beszerezhető anyagot a faluvezetőktől és magától a lakosság-
tól nyerik, aránylag könnyen, aminek a legfőbb magyarázata abban van, hogy a 
szombat esti előadásokkal és a vasárnapi prédikációkkal nemcsak a falu református, 
hanem az egész lakosságához utat nyitottak a maguk számára. Minden egyébként 
természetes bizalmatlanság elmúlik, amint a szószéken szolgál valaki. A lelkész szí-
vesen lát vendégül, mert neki vagyunk leginkább segítségére, a falu pedig „jött-
ment” idegenek helyett a nagytekintélyű pataki kollégium követét látja a szeminaris-
tában. A kiszállás végeztével a kiszállók legtöbbször ugyanazzal a vonattal érkeznek 
vissza Patakra, és másnap először páronként, majd pedig közös gyűlésen beszámol-
nak a vezetőnek és egymásnak a legszembetűnőbb tapasztalataikról. Mivel, ha kü-
lönböző falvakban is, de mindnyájan ugyanazt a kérdéscsoportot vizsgálták, az 
ilyen megbeszélés sok értékes összehasonlításra ad alkalmat. A megbeszélés után 
ki-ki feldolgozza a gyűjtött anyagot, amelyet, ha elkészül, a vezető áttanulmányoz és 
a feldolgozókkal külön is megbeszél. A gyűjtött anyag csak azután kerül falvakként 
csoportosítva egy-egy irattartóba, és a faluszeminárium könyvtárában mindenkinek 
rendelkezésére áll. 

5. Lehetőséginkről keveset tudunk beszélni. Van egy 1933-ban kidolgozott 
munkatervünk, és amennyire a folyton változó körülmények engedik, ennek mene-
te szerint dolgozunk ezután is, mint ahogy dolgoztunk eddig. Ami abban foglalta-
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tik, azon kívül munkánk nevelői jellegéből folyólag egyik nagy reménységünk a 
gimnáziumi ifjúság megmozdulásában van. Néhány lelkes tanárunk irányítása mel-
lett legfőbb kérdésük nekik is – mint valamikor nekünk volt – egy, a gimnáziumi if-
júság felső éveinek megfelelő módszer és munkaterület kialakítása. Ami talán még 
ennél is jobban a szívünkön fekszik, azoknak a faluszeminaristáknak a munkakö-
zösségben megtartása, akik már elhelyezkedtek, azaz teológiai tanulmányaikat befe-
jezték. Valamikor nekik kell a szeminárium főmunkatársainak lenni, hiszen ők ál-
landó „kiszálláson” vannak, és náluk jobban senki sem fog ismerni egy-egy falut. 
Ma még csak egy-két olyan segédlelkész van, aki a szeminárium munkaközössé-gé-
ben nőtt azáltal, hogy abban évekig dolgozott, de néhány esztendő múlva már so-
kan lesznek és hisszük, hogy mint most, úgy akkor is fenn tudjuk tartani velük a 
munkaközösséget, körleveleink által. Hogy egy kicsit soká lesz az, amíg ilyenfor-
mán a szeminárium nevelői munkájának a tulajdonképpeni gyümölcsei mutatkozni 
fognak, az nem baj. A falumunka nem egy ember, vagy egy generáció, hanem egy 
nemzet életébe kell, hogy szervesen beépüljön. A magyar nemzet életében pedig 
egy esztendő ne legyen több mint a XC. Zsoltár szavaival élve: „a tegnapnak ő el-
múlása és egy éjnek rövid vigyázása”! 

Újszászy Kálmán dr. 
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The document from May 1936 provides a detailed first-hand report on the pur-
poses, work and structure of the Sárospatak village research seminar. The author, 
Kálmán Újszászy, himself is considered to be the father of such seminar work. 


