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A Sárospataki Református Kollégium diákjai 
legnagyobb számban Hegyaljáról, ezen túlme-
nően pedig a történelmi Magyarország észak-
keleti részéről rekrutálódtak évszázadokon át. 
Ekképp a trianoni békeszerződés szabta új 
határok következtében a Kollégium vonzás-
körzetéből egész vármegyék szakadtak le, sőt 
az új határ a zempléni zónát is keresztülszelte. 
A városhiányos „csonka régióban” már kifeje-
zetten a törpe- és kisfalvak jelentették az iskola 
bázisát. Innen származott a megcsappant szá-
mú diákság java, a végzettek pedig döntően 
ide tértek vissza, immáron a falusi intelligen-
cia tagjaként. Újszászy Kálmán szavaival: „a 
pataki iskola a peremmagyarság iskolája volt”, 
ami onnan is érzékelhető, hogy az 1938-as első 
bécsi döntés után „azonnal helyreállt a Trianon 
előtti képlet. A diákságnak egyszerre kéthar-
mada lett a túlsó oldalról való, és csak egy-
harmada a Csonka-Magyarországról.” Aligha 
meglepő tehát, hogy ez a fajta határhelyzet 
hatást gyakorolt a skóla két világháború közti 
szellemiségére is, hiszen a revízió itt valóban 
húsbavágó kérdés volt.1

A két világháború közti időszakban szár-
ba szökkenő falumunka szorosan kapcsoló-
dott a cserkészethez az említett városhiányos 
régióban (is). Az Egyesült Királyságból a szá-
zadelőn elterjedt cserkészmozgalom egyfajta 
természetorientált, gyakorlatias és egészséges 
(testi–szellemi) nevelési formát igyekezett nép-
szerűsíteni. A cserkészetnek Magyarországon 
korszakonként változó intenzitású, ám hatá-
rozott nemzeti, keresztény–keresztyén szelle-
misége volt, amit erős irredentizmus hatott át. 
Nem volt ez másképp a Bodrog partján sem.  
A zempléni cserkészfolklórnak hamar részé-

1  Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret:  
A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriu-
mának (1931–1951) történeti kontextusai, Sárospatak, 
Hernád Kiadó, 2013, 134–135. (A továbbiakban 
minden külön nem hivatkozott adat ebből a kötetből 
származik.)
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vé vált a kiscserkész által a Ronyván átcsempészett magyar zászló, vagy később az 
anyaországbeli cserkészcsapat által darabokban vágva Erdélybe kijuttatott trikolór.2 
A sárospataki cserkészet gyökerei a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
1921-es tahi táboráig vezetnek, mivel a pataki küldöttség itt határozta el, hogy ha-
zatérésük után a diákság bevonásával cserkészcsapatot alapítanak. A városban végül 
öt cserkészcsapat bontott szárnyat: a református főiskola gimnáziumának Hegyaljai 
Erő, a teológiai akadémia Timótheus, a tanítóképző II. Rákóczi Ferenc cserkészcsa-
pata, valamint a református egyház Sztáray Mihály kiscserkészcsapata, illetve a Lo-
rántffy Zsuzsanna leánycsapat.

A 134. számú Hegyaljai Erő öregcserkészei 1925 májusában egyhetes tátrai moz-
gótáborral tették le névjegyüket a Felvidéken, bejárva többek között Kassát, Késmár-
kot és Krasznahorkát. Az egyik résztvevő naplójegyzetei nemcsak a „szent földként” 
aposztrofált táj magyar vonatkozású nevezetességeit, de a csehszlovák hatóságok és a 
fiatal cserkészek feszült viszonyát is rögzítette, jóllehet a fegyelmezett látogatók „tün-
tetése” magyar nóták éneklésében merült ki.3 Egy másik, jóval későbbi visszaemléke-
zés szerint „legelső alkalom volt ez, hogy magyar csapat jár az elszakított területen, és 
éppen patakiak voltak az elsők […]. Vajha közel volna az idő, mikor »haza«mennénk 
a csodás Felvidékre” – tette hozzá a beszámoló szerzője. Valóban, a harmincas évek 
végén a visszatért felvidéki országrészek kedvelt kiszállási helyszínei lettek a pataki 
cserkészeknek (és faluszeminaristáknak). Előbbiek 1938 mozgalmas őszén a „magyar 
a magyarért” akcióban segédkeztek a helyi légoltalom figyelő- és riasztóőrsében, de 
„különböző osztagok híradóalakulataiban” is megtalálhatjuk a pataki cserkészeket.4 
Szerepvállalásukra a katolikus napilap is felfigyelt: „a kollégium cserkészcsapata két-
heti kenyéradagjáról mondott le a felvidéki ínséges családok számára” – fogalmaztak.5 
Nem egészen két évvel később a második bécsi döntést már beárnyékolták a nehéz-
ségek: „közbejött legyőzhetetlen szállítási és élelmezési akadályok miatt” le kellett 
mondaniuk az erdélyi táborról (s hasonló okokból ugyanerre a sorsra jutott balatoni 
nyári nagytáboruk is).6

A teológiai akadémia Timótheus öregcserkészcsapata szintén igen aktív volt: élen 
jártak a falumunkában és a regöscserkészetben, emellett nevükhöz fűződik a tanonc-
cserkészet, a lelencgyerekeket felkaroló csibészcserkészet, valamint a vízicserkészőrs 

2  Szabó Zoltán: A cserkészzászló alatt, in Kováts Dániel (szerk.): Az igazság ösvényén, Szabó Zoltán 
emlékkönyv, Sárospatak, Kazinczy Ferenc Társaság, Széphalom 26, 2016, 77–78.

3  Közzéteszi Benke Kálmán – Benke György: Tátrai útinapló, 1925, Zempléni Múzsa, 4. évfolyam, 
2004/2, 67–85.

4  764. sz. Timótheus öregcserkészcsapata, in Zsiros József – Tárczy Árpád (szerk.): A Sárospataki Ref. 
Főiskola Teol. Akadémiai és Gimnáziumi Értesítője az 1938–1939-ik iskolai évről, Sárospatak, Kisfalu-
dy, 1939, 209.; A Sztáray Mihály iparos cserkészcsapatot ezért ki is tüntették – Sárospataki Református 
Lapok, XXXIII. évfolyam, 40. szám, 1938. október 9., 198. 

5  Nagyrévi György: Magyar helyesírást tanul az ungvári fiatalság katonáinktól, Megindult a hétköz-
napi élet a felszabadult városokban, Nemzeti Újság, XX. évfolyam, 266. szám, 1938. november 23., 
8.

6  Zsiros József – Tárczy Árpád (szerk.): A Sárospataki Ref. Főiskola Teol. Akadémiai és Gimnáziumi 
Értesítője az 1940–1941-ik iskolai évről, Sárospatak, Kisfaludy, 1941, 246–248.
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helyi megalapítása is. A Timótheus öregcserkészcsapatot az a Szabó Zoltán alapította, 
aki a cserkészetet külföldön tanulmányozta, s aki – Ravasz László szavait idézve – az 
első teológiai professzor volt, „aki a cserkészetből jött”.7 Szabó a politikában is ki-
próbálta magát, s mint Teleki Pál miniszterelnök híve lett az 1939-es Parlament kor-
mánypárti frakciójának tagja. Kapcsolatuk éppen a cserkészetből eredeztethető, mi-
vel a mozgalom elsőszámú „apostola” köztudomásúlag Teleki volt Magyarországon. 
A honi főcserkész 1939 elején meg is látogatta Sárospatakon a Timótheusokat,8 akik 
néhány hónappal korábban alaposan kivették a részüket az első bécsi döntés eufóriá-
jából a „felszabadult Zemplénben”.9 A pataki öregcserkészeknek még az angolszászok 
felé épített diplomáciai kapcsolatok szinten tartásában is jutott némi szerep. Teleki 
kívánságára ugyanis „részt vettek a skóciai Rover Mooton, azaz öregcserkész-világtá-
borozáson. Mikrofonokba énekeltek, külföldi újságok írtak róluk, fényképezték őket, 
értékes szolgálatukért az Országos Szövetség is meleg elismerését fejezte ki.”10 Mivel a 
cserkészek külföldi szereplései a két világháború közti kultúrdiplomácia részét képez-
ték, a magyar csapatok vezetői igyekeztek is szimpátiát kelteni a „magyar ügy” iránt 
a nagy nemzetközi figyelmet kapó dzsemborikon és egyéb eseményeken. Mindezt 
lehetőleg úgy, hogy „írásban, képben, szóval sem szabad Trianon, az integritás, vagy 
a revízió gondolatköreit feltárnunk” – fogalmazott Teleki a Vezetők Lapjában 1929 
nyarán, hozzátéve, hogy „eszméket nemcsak hangoztatásuk által lehet szolgálni”.11

A pataki cserkészek az „eszme” képviseletében Csehszlovákiába, Romániába, 
Lengyelországba, Bulgáriába, Németországba, Hollandiába és Angliába is eljutottak 
a két világháború között. Ráadásul a forgalom sem volt egyirányú. Vélhetően éppen 
Szabó Zoltán számolt be 1933-ban a Sárospataki Református Lapok hasábjain arról a 
– sárospataki Angol Internátus egyik tanára által kezdeményezett – akcióról, melynek 
folyományaként harminc pataki cserkészt hívtak meg Angliába közös táborozásra.  
A dzsembori befejezése után „30–40 kenti, brightoni, cornwalli és sussai cserkészfiú 
jön Sárospatakra egy heti tartózkodásra” – olvashatjuk a cikkben, mely a magyar 
cserkészet patrónusai között Bossom angol képviselőt, a „trianoni revíziójáért síkra 
szálló alsóházi képviselők kiküldöttjét” is nevesítette.12 

A revíziós részsikerek következtében a harmincas évek végén a pataki diákok rö-
vid időre úgy érezhették: kitárul előttük a világ. A negyvenes évek elejétől, az egyre 
súlyosbodó világháborús nehézségekkel azonban éppen ennek ellenkezője követke-

7  Ravasz László: Dr. Szabó Zoltán, in Kováts: i. m., 392.
8  Sárospataki Református Lapok, XXXIV. évfolyam, 9. szám, 1939. február 26., 59.
9  764. sz. Timótheus öregcserkészcsapata, 208. 
10  764. sz. Timótheus öregcserkészcsapata, in Zsiros József – Tárczy Árpád (szerk.): A Sárospataki Ref. 

Főiskola Teol. Akadémiai és Gimnáziumi Értesítője az 1939–1940-ik iskolai évről, Sárospatak, Kisfalu-
dy, 1940, 189.

11  Idézi Teleki Pál: Hogyan viselkedjünk a nagy dzsemborin?, in Ablonczy Balázs (szerk.): Teleki Pál: 
Válogatott politikai írások és beszédek, Budapest, Osiris, 2000, 221–223, 223. 

12  Sz. Z.: Angol diákcserkészek Sárospatakon, Sárospataki Református Lapok, XXVIII. évfolyam, 33. 
szám, 1933. augusztus 13., 196. (Alfred Bossom-ról, az angol cserkészszövetség alelnökéről van szó – 
Függetlenség, I. évfolyam, 255. szám, 1933. december 24., 6.)
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zett be. A külföldi utazások ellehetetlenültek, sőt a honi terepmunka is visszaszorult. 
Ebből a lejtmenetből már később sem volt mód visszakapaszkodni. A sárospataki 
cserkészet 1946 őszén szűnt meg, miután Rajk László belügyminiszter 1946 júliusá-
ban feloszlatta a Magyar Cserkészszövetséget.13

13  Bartha Ákos: Cserkészélet és falukutatás Sárospatakon, Kézirat.


