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Újszászy Kálmán Budapesten látta meg a nap-
világot 1902-ben, vidéki származású reformá-
tus szülők gyermekeként. Már gimnazista ko-
rában élénken érdeklődött a társadalmi kérdé-
sek iránt, a Galilei Körbe járó osztálytársaival 
együtt örök élménye volt Ady temetése, illetve 
Ady költészete is. Érettségi után a Pro Christo 
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet-
ség tahi táborában ismerkedett meg a pataki 
teológusokkal, többek közt Szabó Zoltánnal. 
Ezzel sorsa mintegy hetven évre összeforrt Pa-
takkal, bár látókörét hároméves peregrinálással 
tágította Glasgow-ban, Baselben és Athénban. 
1932-ben Debrecenben filozófiai doktorátust, 
1939-ben Szegeden egyetemi magántanári ké-
pesítést szerzett, miközben a pataki teológián a 
filozófiai–pedagógiai tanszéken tanított. 1931-
től a Sárospatakon kibontakozó faluszeminári-
um, 1936-től a népfőiskola egyik irányítója, 
1944–1946 között – egy igen nehéz időszak-
ban – a főiskola rektora volt. A népfőiskola 
1948-ban kényszerűen megszűnt, a reformá-
tus intézmények közül a tanítóképzőt 1950-
ben, a gimnáziumot 1952-ben államosították. 
1951-ben megszüntették a teológiát is, a pro-
fesszor azonban főkönyvtárosként is kitartott 
Sárospatak mellett. Megérhette a Teológiai 
Akadémia 1992-es újranyitását, ugyanebben 
az évben megkapta a Magyar Köztársaság Ér-
demrend Középkeresztjét is. 1994. április 24-
én, 92 éves korában hunyt el.

Újszászy Kálmán sokrétű tevékenysége 
közül én itt most csupán a falumunkához, 
falukutatáshoz kapcsolódó vonatkozásokról 
emlékezem meg röviden. Ehhez azonban váz-
latosan át kell tekintenünk, milyen volt az a 
közeg, melyben a sárospataki faluszeminári-
um létrejött. Mint köztudott, a két világhá-
ború közti időszakban a vidéki Magyarország 
helyzete, a falvak problémái és a sikerületlen 
földreform elsősorban a népi írók által emel-
kedett közéleti témává. A harmincas évek 
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derekán kibontakozó népi szociográfia történelmileg kialakult és a Horthy-korszak 
alatt konzerválódott mezőgazdasági viszonyok szociális vonatkozásaira mutatott rá. 
A népiek mindenekelőtt az aránytalan földbirtokrendszerrel, vagyis a nagybirtokok 
nyomasztó túlsúlyával és a többmilliós agrárszegénység sanyarú sorsával foglalkoztak. 
Kevésbé közismert, de a társadalmi anomáliák nem kerülték el a háború utáni kon-
zervatív politikai elit egyes csoportjainak érdeklődését sem. Hivatalos falukutatóknak 
nevezhetünk mindenkit, aki a szociográfiai tevékenységet hivatalból űzte (szociális 
tanácsadók, közegészségügyi szakértők, egyetemi társadalomtudósok stb.). Állami 
tisztviselőként ők a komoly rendszerkritikáig nem merészkedtek el és a nagybirtokot 
a mezőgazdasági személyzet számára legideálisabb, vagy legalábbis legkevésbé rossz 
berendezkedésnek tartották. Mindez nem jelenti, hogy ne lettek volna tisztában a 
probléma súlyával, s nem keresték volna a kiutat a válságból, ám ők a birtokstruktúra 
jellegét nem bolygató megoldások felé tájékozódtak.

A harmincas években gombamód szaporodó falukutató műhelyek ideológiai–
politikai ízlésüknek megfelelően tájékozódhattak a földkérdés egyre gyarapodó iro-
dalmában, hiszen a kormányközeli konzervatív köröktől kezdve a szélsőjobboldalon 
át egészen a szélsőbaloldalig mindenkinek volt vonatkozó véleménye, ide értve ter-
mészetesen a formálódó „harmadik út” képviselőit is. Azonban nemcsak politikailag 
motivált szerzők foglalatoskodtak társadalomleírással, pro és kontra, de egyes falvak 
életének irányítói is. A népiek és a helyi intelligencia – vagyis a „népéletkutatók” – 
egy időben készült szövegeit összehasonlítva mindenekelőtt a különböző szándékot 
kell hangsúlyozni. A lírai hangvételű népi alkotások már szerkezetükkel és stílusukkal 
is a jól olvashatóságot segítették, hiszen fő céljuk a figyelemfelkeltés volt.

A falukutató perekben emlegetett tendenciózusság nem volt teljesen indokolat-
lan felvetés. A Horthy-kori hivatalosságtól igencsak távol álló Darvas József meglá-
tása szerint „tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az egyes munkák ellen indított 
támadásokban sok volt az igazság. Valószínűleg igaza volt annak a vidéki jegyző-
nek is, ki a falujáról szóló könyvvel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy »azért nem 
éppen úgy van«, ahogyan az író megírta. Igaza lehetett még akkor is, ha a szóban 
forgó írás minden adata, minden megállapítása fedi a valóságot, mert ugyanazok a 
tények másképpen hatnak a teljes társadalmi valóság perspektívájába állítva, mint 
abból kiragadva, és egy könyv keretében csoportosítva.” – vélekedett Darvas.1 De 
Szabó Zoltán is, A tardi helyzet című szociográfiájában hosszasan, étlapokkal, folya-
matosan csökkenő bérekkel, temetőfejfákkal és gyermekvágyakkal nyomatékosította 
a harmincas évek kétségtelenül sanyarú gazdasági helyzetét – anélkül, hogy akárcsak 
megemlítette volna a világgazdasági válság tényét. A népiek a konkrét, reális megol-
dási javaslatokkal is adósak maradtak. Az a néhány konkrét kiútterv (például Erdei 
Ferenc tanyakoncepciója vagy Németh László „Kert-Magyarországa”), melyet felvá-
zoltak, inkább tekinthetőek vágyaknak, mintsem reális terveknek, és nem is arattak 
osztatlan sikert a szakemberek körében.

1  Darvas József: A legnagyobb magyar falu, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 6.
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A helyi tanítók, lelkészek, lelkésznövendékek nem törtek irodalmi babérokra, és 
általában nem akartak hangulatot kelteni. Ez nem jelenti, hogy írásaik minden esetben 
kidolgozottabbak vagy tárgyilagosabbak lennének a politikai töltetű műveknél. Az ál-
lami elkötelezettségeik miatt a hivatalos irányhoz húzó – de gyakorta népi munkákon 
szocializálódó – „népéletkutatók” leggyakoribb hiányossága, a szociológiai képzettség 
hiányán túl, épp azoknak a sebeknek a fel nem tárása – mindenekelőtt a társadal-
mi egyenlőtlenségek okaié –, amelyeket a népi szociográfia oly kimerítően elvégzett.  
A helyi intelligencia több tagja ugyanakkor lelkiismeretesen adatolta községét, illetve 
annak mindennapjait jól-rosszul meghatározó szervezeteit, valamint a falu fontosabb 
történéseit; ahogyan ők fogalmaztak: a „falu életét”. Ez pedig a nagyobb perspektí-
vában gondolkodó népi és hivatalos szerzők horizontján kívül esett. Írásaik ez által 
nemcsak a helytörténészek számára lehetnek érdekesek, de a Horthy-kori egyesületek 
számbavételéhez is fontos források, amellett, hogy az életmódtörténethez is sok tekin-
tetben új adalékoknak tekinthetőek. A népi szociográfusok, a hivatalos falukutatók és 
a népéletkutatók szövegei tehát nem egymást kizáró források, hanem egymást kiegé-
szítő társadalomtörténeti kútfők a két világháború közti Magyarországról.

Sőt, Sárospatakon – egyedülálló módon – 1951-ig működött egy a népélet ku-
tatása iránt elkötelezett, folyamatosan változó tagságú, a politikai keretekhez alkal-
mazkodó, ám munkakoncepciójában mindvégig következetesen valóságfeltáró kö-
zösség. A sárospataki faluszeminárium esetében több ponton tetten érhető a népi 
radikalizmus és a hivatalossághoz való kötődés kettőssége, jóllehet a népélet kutatása 
évszázados hagyományokkal bír Patakon. Ez az attitűd Erdélyi János népdalgyűjtő 
és új népfogalmat kidolgozó munkássága után a Széchenyi Szövetség és a Folklore 
Fellows programjában találta meg kereteit a századelőn. A reformkonzervatív fiatalo-
kat tömörítő Széchenyi Szövetség a szemináriumi jellegű falumunka felismerésével, 
kiszállásaival és népkönyvtárával, a Folklore Fellows pedig a néprajzi gyűjtés mód-
szerével hatott Újszászy Kálmán későbbi munkaközösségére, akik nem is feledkeztek 
meg róluk, és elődjükként hivatkoztak rájuk.

A szeminárium közvetlen alapjait ugyanakkor a Horthy-korszak emblematikus 
mozgalmává nőtt cserkészet jelentette. Patakon öt csapat működött, melyek közül ki-
emelkedett a gimnázium Hegyaljai Erő, a teológia Timótheus és a tanítóképző II. Rá-
kóczi Ferenc cserkészcsapata. Személyi állomány terén összekötő kapocsnak a teológus 
öregcserkészet tekinthető, bár mindhárom közösség munkája során megfigyelhettük 
a népélet felé való egyre intenzívebb tájékozódást. További fontos kapcsolódási pont 
a szemináriumvezető személye, aki épp a pataki cserkészet születésekor, 1921-ben 
érkezett Sárospatakra, ahol aztán vezető szerepet vitt a Bodrog-parti munkában. Új-
szászy Kálmán a cserkészet jótékony pedagógiai hatását továbbgondolva azt hang-
súlyozta, hogy egy leendő tanító esetében nem az a fő kérdés, „hogy hogyan fog 
tanítani, hanem az, hogy milyen lesz az a falu, vagy más közösség, amelynek a képe 
húsz–harminc esztendő múlva az ő munkájának nyomán fog kirajzolódni”. A fő cél, 
„hogy ebben a faluban tisztább gyermekek, egészségesebb élet, nagyobb és magya-
rabb műveltség, erősebben megalapozott jólét és több esztétikum” legyen. Vagyis, 
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egyfajta „céltudatos nemzetnevelő program” körvonalazódott már a cserkészcsapa-
toknál is Sárospatakon.2

Nem elhanyagolható „hivatalos” kötődés az sem, hogy a faluszeminárium első-
sorban a konzervatív társadalomtudós, Weis István máig alapvető fontosságú 1930-
as – vagyis a szeminárium megalakítása előtti évben megjelent – munkája alapján 
tanulmányozta a magyar társadalmat. A mai magyar társadalom című könyvben ki-
fejtett elképzelések nyomot hagytak Újszászy Kálmán elméleti munkásságán, s ennek 
fontosságáról ő maga emlékezett meg 1977-es interjújában. Innen tudjuk azt is, hogy 
diákjai a polgári radikális Braun Róbert századelős munkásságát és a román Dimitrie 
Gusti monografikus szociográfiáját is tanulmányozták. Gusti kapcsán jegyezzük meg: 
a román professzor nevéhez fűződik a legmodernebb (államilag bőkezűen dotált) 
falukutató munka a két világháború közti Kelet-Közép-Európában.

Újszászy Kálmán népiséggel is érintkező kultúrafelfogása azonban nemcsak a 
fenti kútfőkből merített, hanem a reformátusság barthi irányzatából is. A profesz-
szor filozófiatanárként érdeklődéssel tekintett kora meghatározó vallási és szellemi 
irányzataira, például az ébredési mozgalomra vagy az egzisztencializmusra, kialakítva 
egyben saját álláspontját. Kiindulópontja, hogy – például Erdei Ferenccel szemben 
– a falut nem történeti képződménynek tekintette, hanem a nemzeti kultúra egyik fő 
letéteményesének. Tehát a nemzeti kultúra csupán az alapvetően transzcendens beál-
lítottságú faluközösség és az immanens meghatározottságú város együttes, ám külön 
fejlődése által őrizhető meg olvasatában. Minden olyan törekvés, ami e két terület 
összeboronálását irányozza elő, a nemzeti kultúra pusztulásához vezet, vallotta. Ezzel 
Újszászy Kálmán egyszerre határolódott el a parasztpolgárosodást hirdető népiektől 
(Szabó Zoltántól, Kovács Imrétől és az 1943 előtti Erdei Ferenctől) és a problémát a 
marxizmus által megoldandónak vélő népi íróktól (Veres Pétertől, Darvas Józseftől és 
az 1943 utáni Erdeitől).

Individualitás és kollektivitás dialektikájára épített történetfilozófiája saját korára 
mint a kollektív formák nemzeti irányultságú újraéledésére tekintett, eszményévé pe-
dig a nemzetközösségért tevékenyen munkálkodó, hívő ember vált. A faluszeminári-
um vezetője törekvéseik nevelési aspektusát emelte ki, ezzel is új színt adva a korabeli 
falukutatási formáknak. Ám Újszászy Kálmán gondolatai nemcsak a faluszeminári-
um ideológiáját alapozták meg. A szeminárium kereteit, módszerét, jellegét és ebből 
adódóan eredményét is befolyásolta Újszászy elemeiben, irányultságában és főként 
lehetőségeiben időnként változó, ám célkitűzésében már a harmincas évek derekára 
kiforrt eszmerendszere. Ennek a „nyitott állandóságnak” és az egyházi alapoknak a 
magyar léptékkel mérve egyedülálló időtartamát köszönhette a faluszeminárium.

A sárospataki faluszeminárium az ország egyik első falukutató csoportjaként ala-
kult meg 1931-ben, miután a teológus diákok „szociális önképzőkör” alakítására kér-
ték fel Újszászy Kálmánt. Az alapoknál rajta kívül hangsúlyozandó a cserkészvezető-
ként is tevékeny Szabó Zoltán hatása, aki, felismerve a kollégium Trianon által térben 

2  Újszászy Kálmán: A tanítóképzős cserkészmunka, Sárospatak, Kisfaludy, 1933, 17–18.
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és társadalmilag egyaránt beszűkült lehetőségeit, még határozottabbá tette a „Szegé-
nyek Iskolájának” faluorientációját a városhiányos régióban. A faluszeminárium fő 
célja a leendő falusi lelkészek munkaterületének, vagyis Hegyköznek, Hegyaljának 
és Bodrogköznek a megismerése volt, amit főként egyházszociológiai és szociográfiai 
felmérésekkel, illetve szellemi és tárgyi néprajzi gyűjtésekkel igyekeztek elérni. Emel-
lett népszerű vándorkönyvtárakat kőröztettek, és egyéb falumunkákat is végeztek, 
esetenként bekapcsolódva más egyesületek (pl. Faluszövetség, Széchenyi Szövetség) 
munkájába. A kor faluirodalmát a tagok Patakon ismerték meg és itt készítették elő, 
valamint értékelték ki a kiszállásokat. A sikerültebb felmérések alapján készültek el 
a szociográfiai dolgozatok. Bár a kollégiumi „szerda estéken” minden irányzat kép-
viseltette magát, a csoport alapvetően a népiekkel szimpatizált, tehát „a földreform 
pártján állt”, jóllehet a földreform melletti ifjonti kiállás a „hivatalos pályán” már 
bajosan volt tovább tartható. Ezt a kérdést azonban hamar okafogyottá tette az 1945-
ös birtokrendezés.

Elsősorban Újszászy Kálmánnak köszönhető, hogy a sárospataki faluszeminá-
riumra mint az ország egyik legszervezettebb, ideológiailag legkonzekvensebb és a 
leghosszabb ideig ténylegesen működő falukutató csoportjára emlékezhetünk. Az 
első korszak 1931-től az 1938-as határmódosításig tartott, és összességében ezt te-
kinthetjük – párhuzamosan az országos tendenciákkal – a faluszeminárium fényko-
rának. A legnagyobb visszhangot a szeminaristák részvételével megrendezett 1935-ös 
útépítő munkatábor váltotta ki, mely az első ilyen jellegű kísérlet volt hazánkban.  
A folyamatosan bővülő gyűjtemények elismertségének másik jele a Széchenyi Szö-
vetség 1936. májusi, Teleki Pál által elnökölt falumunkás kongresszusán való aktív 
részvétel volt. A következő szakasz az 1938 és 1945 közti mozgalmas időszak. Mivel 
Sárospatak mintegy 10 km-re feküdt/fekszik a határtól, értelemszerűen a határválto-
zások a kollégiumra is komoly hatást gyakoroltak. A nagy örömmel fogadott vissza-
csatolások idején a szemináriumi munka rendjét a spontán megmozdulások váltot-
ták, noha a diákság tartósabb munkára is képes volt. Ilyen volt például a nagykázméri 
templom felújítása. A világháborús években aztán értelemszerűen beszűkültek a lehe-
tőségek – ekkor a belső rendező, gyűjteményfejlesztő munka került előtérbe. Az 1945 
utáni szemináriumi korszakból érdemes kiemelni az 1947/48-as pályázatot, mely a 
felvidéki lelkészek impériumváltást követő – gyakorta tragikus – sorsát térképezte fel, 
és örökítette meg az utókornak. Szintén az 1945 utáni korszakhoz tartozik a falusze-
minárium tájmúzeummá, tájintézetté való átszervezésének – összességében sikertelen 
– története, míg már az 1948 utáni fordulat után születtek a honi falukutatásban 
egyedinek tekinthető „termelési szociográfiák” és „gyárkutatások”. A faluszeminá-
riumi jelentések és körlevelek mindhárom korszakban pontosan adatolták a gyűj-
temények változásait és a munka irányát, hiszen a gyűjtés valóban kormányokon, 
határokon, rendszereken átívelően folyt.

Újszászy Kálmán a faluszeminárium aktív szakaszának kényszerű lezárulta után a 
volt faluszeminaristákkal és népfőiskolásokkal körleveleken keresztül tartotta a kap-
csolatot. Mindeközben főkönyvtárosként is gondját viselte a felhalmozott anyagok-
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nak, gyarapította az állományt, és nehéz időkben igyekezett védeni az értékeket. Aho-
gyan Koltay Gábornak adott 1987-es interjújában ő maga fogalmazott: „Soha életem-
ben semmit sem hagytam félbe, s a felszabadulás után kényszerűen kitűzött koncepció 
jegyében folyamatosan dolgoztunk. Szerettem volna, ha a nemzeti öntudat ápolása, a 
kultúra megmaradása érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, s ezért folyama-
tosan azt csináltam, amit lehetett, s abban a formában, ahogyan lehetett.”3

3  „Hit, haza, emberiség”, Koltay Gábor beszélgetése Újszászy Kálmánnal, in Balassa Iván, Kováts Dániel 
(szerk.): Újszászy Kálmán emlékkönyv, Budapest–Sárospatak, Szabad Tér, 1996, 77.
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Mesterként és tanítványként élni



Krisztus és tanítványai úton Emmausba. 
Philip Galle rézmetszete idős Pieter Bruegel (1525–1569) munkája alapján. (1571) 

A képen a tanítványok a kortársak számára jól azonosítható zarándok öltözetben vannak 
(erre utal botjuk és jellegzetes kalapjuk). Ezt az értelmezést erősíti a kép latin felirata:  

„A Krisztussal járás méltóságához kövesd azt a formát, amint a mi hitünk 
a szilárd jellemet bizonyítja.”


