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Nagy ajándéknak tartom, hogy több olyan 
tanítóm, tanárom volt elemi iskolás korom-
tól fogva skóciai posztgraduális tanulmányi 
évemig, akiktől sokat kaptam, akiknek szemé-
lyisége, tanítása hozzájárult szellemi-lelki fej-
lődésemhez. Akivel leghosszabb ideig kapcso-
latban lehettem, és akitől életem különböző 
szakaszaiban tanulhattam nem csak diákként, 
nem csak „középiskolás fokon”, az Újszászy 
Kálmán volt. Nemrégiben Sárospatakon em-
lékeztünk rá halálának 25. évfordulóján. Ott 
kaptam azt a megbízást, hogy írjam le emléke-
imet róla, és azokról az ajándékokról, amelye-
ket ő kapott, továbbadott, és amelyekből én is 
részesülhettem.

Egyszer már szívből jövő köszönettel és há-
laadással eleget tettem egy ilyen megbízásnak 
akkor, amikor 1987-ben, Újszászy Kálmán 
85. születésnapja ünneplése után az egyházke-
rület elnöksége kérte a kerület lelkipásztorait – 
akiknek nagyobb része egykor tanítványa volt, 
akkor pedig mindnyájuknak főgondnoka –, 
hogy írják le róla emlékeiket és a tőle kapot-
takért köszönetüket. Akkor én is megtettem 
ezt.1 A rá való emlékezésemet ennek közreadá-
sával (kisebb kihagyásokkal) kezdem.

1. Kapcsolataim dr. Újszászy Kálmánnal
Újszászy Kálmán nevét hamarabb megismer-
tem, mint őt magát. Otthon, gyermekként 
a családban hallottam emlegetni őt, amikor 
édesapám pataki teológus éveiről beszélt. 
Együtt emlegette őt a hernádszentandrási 
társaival, Szabó Zoltánnal, Béky Zoltánnal, 
Zsiros Józseffel. Bár nem hernádszentandrási 
volt, de hozzájuk tartozott Vincze Károly is. 
(Helyesebben fogalmazva, ők tartoztak Vincze 
Károlyhoz, aki fölöttük járt, és vezetőjük volt 
abban az újban, evangéliumiban, aminek ők is 
munkálói voltak a kollégium életében.) Ami-

1  Ezek összegyűjtve a Kollégium Tudományos Gyűjte-
ményeiben vannak.
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kor az 1940-es évek elején mi, a három testvér, először Jóska bátyám, aztán én, majd 
Tamás öcsém 11 éves korunkban Patakra indultunk tanulni, Édesanyám aggodal-
maskodott, hogy milyen aprók vagyunk, és milyen messze van Patak… Édesapám 
nyugtatgatta őt: Ne félj, nem idegen helyen vannak, ott vannak Újszászy Kálmánék…

Később, amikor nagyobb diák lettem, nagybátyám, keresztapám, Benke Kálmán 
ondi lelkipásztor, majd zempléni esperes beszélt sokat Újszászy Kálmánról mint teo-
lógiai évfolyamtársáról. Ő emlegette azt a teológusdiák-kori emlékét, hogy amikor 
az Újszövetség tanára úgy magyarázta Jézusnak a paruzia közeli megérkezéséről szóló 
tanítását, hogy abban Jézus tévedett, Újszászy Kálmán felállt, és ezt mondta: „Az a 
Jézus, akiben én hiszek, nem tévedhetett.” Kálmán bátyámnak a kapcsolata az idők fo-
lyamán szorosabbá lett vele, mint édesapámnak. Nemcsak azért, mert Ond közelebb 
volt Patakhoz, mint Hejőpapi, hanem azért is, mert ők ketten együtt töltötték be a 
zempléni egyházmegye elnöki tisztét huzamos időn át.

Hogy voltam-e gimnáziumi tanáraim lakásán gimnazista koromban, nem emlék-
szem rá. (De igen, érettségink után hirtelen elhalt Ablonczy György osztályfőnökünk 
lakásán voltam néhányszor). De arra jól emlékszem, hogy két teológiai tanár laká-
sán is megfordultam gimnazistaként. Rendszeresebben Szabó Zoltánét kerestem fel 
testvéreimmel, de alkalmanként Újszászy Kálmánét is. Ide édesapámmal mentem el, 
vagy néhányszor gimnáziumi osztálytársaimmal: Victor Istvánnal és Szegő Istvánnal.

Nagy örömöm, hogy teológus diákként egy évet, az első évet Patakon tölthettem 
és tanulhattam. Úgy érzem mindmáig, hogy a nyolc gimnáziumi év után a pataki Teo-
lógián töltött egy év, ha nem is tanulmányi téren, de személyiségformálásban, irány-
mutatásban, hitvallás-alapozásban többet jelentett, mint a másik négy Debrecenben.

Újszászy Kálmán volt az a tanárunk, akitől tanulni tanultunk: értelemmel tanul-
ni, gondolkodva tanulni. Előadásmódja, vizsgamódszere jelentette nekünk a közép-
iskola utáni akadémiai módszert. Fogalmazásának fegyelme, előadásaiban a forma 
és a tartalom összecsiszoltsága figyelésre késztetett minket. Az órái, előadásai mellett 
élményszámba mentek „kari áhítatai” is.2 Igemagyarázata evangéliumi volt anélkül, 
hogy az evangélium nyelvét használta volna (a „kánaáni nyelvet”3 pedig soha se lehe-
tett hallani tőle). Kijelentés-centrikus volt (a teljes Írást értve ezen) akkor is, amikor 
pedig nemcsak a teológiai diszciplínák és az egyházi területek perifériáján járt, ha-
nem túl is lépett azon. Írásértelmezésétől nem volt idegen szociológiai érdeklődése és 
munkássága, pataki vonatkozásában úttörő munkássága. Vajon a 16. századi prédiká-
torok nem a Szentírás, különösen az ószövetségi próféták indítására lettek érzékenyek 
a társadalmi kérdések iránt, és lettek az egész magyar nép prófétai igehirdetői?

Akkor kerültem ki a debreceni Teológiáról, amikor a Tisza két partján elterülő 
két egyházkerület összevontan élt és munkálkodott mint Tiszavidéki Egyházkerület. 
Mégsem volt természetes, hogy én a tiszáninneni Tiszántúl távoli csücskébe, Csen-
gerbe kerültem segédlelkésznek. Büntetésként, átnevelésre kerültem oda. Újszászy 
Kálmán keze is benne volt, vagy csak az ő keze volt benne, hogy egy év után Sárospa-

2  Tanáraink havonként tartottak áhítatot a diákoknak.
3  Nem a mindennapi nyelv, hanem a „kegyes zsargon”.
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takra helyeztek át Darányi Lajos lelkipásztor, esperes, majd püspök mellé – és a Nagy-
könyvtár, a Gyűjtemények mellé. Pataki segédlelkészként többször is hallottam tőle, 
hogy egy Tahiban rendezett keresztyén ifjúsági konferencián figyelt fel a pataki teoló-
gusokra, édesapámat is emlegette ezek között. Így jött el Patakra teológusnak, és maradt 
Patakon. Bár éppen ő volt az a tanár, akinél a protekció és a „ki-vagyok-mi-vagyok” 
nem számított, de édesapámmal való kapcsolata, akkor a pataki teológián az evangé-
liumiságot jelentő közös cserkészmunkájuk mindig is melegebbé tette szívét irántam.

Aligha lehet termékenyebb kapcsolat ember és ember között, mint egy jó peda-
gógus és fogékony diák között (ilyenné válhat író és olvasó, igehirdető és igehallgató 
kapcsolata is), életre szóló hatások születnek ebből. Külön ajándéknak és kiváltságnak 
tartom, hogy azok között a falak között, ahol diákja voltam Újszászy Kálmánnak, 
ahol kollokváltam nála (de büszke voltam rá, hogy a szigorúan mért pontjai még 
elegek voltak a jeleshez), munkatársa is lehettem. Nyugdíjba menetele után utódja 
lettem mint gyűjteményi igazgató. A Gyűjtemények falai között vagy otthonában 
gyakori beszélgetéseink, együtt-utazásaink során átadott tájtörténeti ismeretei, a 
mindig újratermelődő problémáinkon való töprengéseink, együtt hozott döntéseink 
vagy olykor véleményeink különbözősége ellenére is őszinte és számomra kitüntető 
együtt munkálkodásunk ezeknek az éveknek külön ajándékai voltak.

Patakról Miskolcra kerülve közvetlen munkatársi kapcsolatunk véget ért. De 
megmaradt az, ami annak idején édesapámékkal együtt elindította őt Patakra, hogy 
munkája másokéval együtt megújító, sőt újat kezdő legyen; megmaradt az Isten kije-
lentésén nyugvó, a társadalmi valóságot érzékelő, egzisztenciális irányultságú és célba 
találó mondanivalója. 

2. „Sorsommá lett Patak”
Újszászy Kálmán édesapja, akinek nevét is örökölte, Garamszentgyörgyön, Bars me-
gyében született, édesanyja, Lukács Mária pedig Dunabogdányban, Pest megyében. 
Házasságkötésük után Budapestre költöztek. Egyik önéletírásából4 tudjuk, hogy a la-
kásukhoz legközelebbi, a Markó utcai gimnáziumba került, és ott is érettségizett. Így 
írt erről a gimnáziumról és benne magáról: „Még most is úgy érzem, hogy nyolc éven át 
nem voltam benne otthon… Annak, hogy nem találtam meg magam az iskolában, talán 
az iskola összetétele is oka lehetett. A kb. nyolcvanas létszámú osztályban tizenegyen vol-
tunk keresztyének. A többi zsidó volt. Református magam voltam az egész osztályban egé-
szen a kommün bukásáig, amikor néhány áttérttel növekedett számunk. Igazi barátom 
nem volt egy sem itt. Ennek azonban már bennem is oka volt… A matematika-tanárom 
… Virág Oszkár volt. A tornatanáron kívül egyetlen református tanárom. A tárgyaiban 
való teljes járatlanságom mellett talán azért is féltem mindig tőle a legjobban, pedig 
Isten keze rajta keresztül ébresztette fel figyelmemet második hazám, Sárospatak iránt.  

4  Újszászy Kálmán: Az első negyven év, in Balassa Iván – Kováts Dániel – Szentimrei Mihály 
(szerk.): Újszászy Kálmán emlékkönyv, Budapest, Szabad Tér, 1996, 13–18, l3.
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Ő tudniillik pataki diák volt, amint ezt az osztállyal együtt magam is nagy meglepetéssel 
hallottam tőle azon a napon, amikor érettségi előtt elbúcsúztunk tőle.”5

A Markó utcai gimnázium matematika tanára pataki diákságának megvallá-
sa mellé rövidesen még egy olyan élmény járult, ami döntően Patak felé fordította 
a pesti diákot. Ő maga így ír erről: „Amikor leérettségizve eldöntöttem az 1921. évi 
tahi konferencia hatására, hogy nem tanárnak, közelebbről finnugor nyelvésznek (ez volt 
egyetlen tudomány, amivel már középiskolás koromban foglalkoztam), hanem lelkipász-
tornak megyek. Amikor édesapám nagy bölcsességgel tanácsolta erre, hogy mivel folyton 
nagyvárosban éltem és tanultam, református lelkipásztoraink zöme pedig vidéken kell, 
hogy éljen, tehát menjek én is valamelyik vidéki teológiára a pesti helyett, könnyen és 
örömmel elfogadtam a megfizethetetlennek bizonyult jó tanácsot. Apám Pápára gondolt, 
ahová az ő falujából mentek a nála jobb sorsban felnövő fiúk, én ellenben Patak mellett 
döntöttem. Ebben a legnagyobb része annak volt, hogy az említett tahi konferencián, 
amelyen az érettségi bankettre kapott pénzen vettem részt, az ott levő teológusok közül a 
patakiak bizonyultak előttem a legérdekesebbeknek és legértékesebbeknek. Vincze Károly, 
Benke József, Nagy Sándor Béla, Szabó Zoltán, Zsiros József és Tárczy Dániel messziről 
való személése (mert addig nem jutottam el, hogy szóba is álljak velük), valamint az 
osztályfőnökünknek az utolsó órán tett hitvallása Patak mellett, és egy osztálytársamnak, 
Grünbaumnak (Patakon volt szőlőjük) az apró megjegyzései a pataki várról és kollégium-
ról voltak azok az utak, amelyeken Patakra vezetett az Isten, miután legyőztem azokat a 
nehézségeket, amelyeket akkor legkedvesebb közösségem, a pesti Bethánia ez elé az elhatá-
rozás elé gördíteni igyekezett”6

Újszászy Kálmán többször is leírta, interjúiban elmondta a Tahiban történt ta-
lálkozását néhány pataki teológussal, mint legfőbb indítást arra, hogy a pataki teoló-
giára jöjjön, hogy patakivá legyen. A több mint hét évtizedes pataki életének rövid, 
tömör összefoglalását tartalmazó életírásának ezt a címet adta: Sorsommá lett Patak. 
Ebben is leírta a pataki teológusokkal való sorsdöntő találkozást Tahiban, majd így 
folytatta: „Így kerültem én Sárospatakra; nem is annyira teológusnak, mint inkább pata-
ki diáknak, és öt év alatt én is összenőttem a tájjal, össze a főiskola múltjával, össze rendel-
tetésével, s mint repkény a falhoz, hozzátapadtam ahhoz a baráti körhöz, amely nemcsak 
az ifjúság, hanem az egész iskola szellemi megújulásának erjesztője volt. Sorsommá lett 
Patak! Nem szakított el tőle Skócia, nem Svájc, sem Hellász napsütötte földje, diákból 
teológussá érésemnek három szép esztendeje.”7

Így jött Patakra, és így lett és maradt patakivá Újszászy Kálmán. Benda Kálmán 
1983-ban készített televíziós interjút vele, ami csak négy év múlva, 1987. december 
6-án, 85. születésnapja előtti héten került adásba. Ez interjú leírt változatának címe ez 
lett: Mr Sárospatak. Benda Kálmán beszélgetése Újszászy Kálmánnal.  Az interjú Benda 
Kálmánnak ezzel a megállapításával kezdődött: „Kálmán Bátyám, a te neved évtizedek 
óta azonossá lett Sárospatakkal. Benned látják határokon innen és túl, ahol magyarok 

5  Uo., 14.
6  Uo., 16.
7  Újszászy Kálmán: „Sorsommá lett Patak”, in Balassa – Kováts – Szentimrei: Uo., 19–20, 19.
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laknak mindenütt, azt, amit sárospataki hagyománynak, magatartásnak, hazafias szel-
lemiségnek nevezünk. Ennek Te vagy egyik legmarkánsabb képviselője. Ez a hagyomány, 
ez a magatartás – tudjuk – a református kollégiumban és környékén alakult ki, amelyik 
évszázadokon át ezrével nevelte és bocsátotta szárnyra az értelmiségieket, papokat, ta-
nárokat, jogászokat, akik azután ezt a magatartást az egész országban terjesztették.”8 
Újszászy Kálmán összenőtt a kollégiummal, összenőtt a várossal. Harsányi István így 
emlékezett meg erről: „Sárospatak nevétől ma már elválaszthatatlan a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület főgondnokának, a Tudományos Gyűjtemények nyugalmazott 
igazgatójának alakja. Aki ismeri szerteágazó munkáját, derűs, friss szellemiségét, nehezen 
hiszi, hogy ez a nagyszerű pedagógus betöltötte 85. esztendejét. Többször megfordultam 
náluk, de nem emlékszem olyan látogatásra, hogy valaki ne üldögélt volna a nagy bőrfo-
telben, vagy ne ugrott volna be valamiért… A negyvenes évek válságszakaszában a pataki 
tanári kar leggyökeresebben pataki tagjai is igyekeztek családjukkal együtt biztosabbnak 
vélt helyen meghúzódni, de Kálmán szemhunyásnyi időre sem hagyta el a pataki templo-
mot és iskolát. A Patak iránti hűségében senki sincs, aki őt, a más vidékről ide asszimilált 
»jövevényt« megelőzhetné.”9 Amikor 1951-ben a teológiának be kellett zárni kapuit, 
tanártársai gyülekezetekbe vagy még működő egyházi intézményekbe voltak kényte-
lenek távozni, Újszászy Kálmán maradt mint az egyházinak maradt Nagykönyvtár és 
tartozékai: levéltár, múzeum és adattár gondnoka, igazgatója. Munkássága nyomán 
létrejött ezekből a Református Tudományos Gyűjtemények mint a gimnázium álla-
mosítása után az egyetlen egyházi fenntartásban maradt része a kollégiumnak.

Sárospatak város (időközben nagyközség is volt) hírneve mindig is nagyobb volt, 
mint amilyet lakosságának száma után gondoltak, köszönhetően a 16. század első fe-
lében létrejött református kollégium működésének. A patakivá lett Újszászy Kálmán 
a genius loci ismerője és ápolója lett.  Aki Sárospatak lelkiségét, szellemi hagyománya-
it akarta megismerni, annak Újszászy Kálmánt kellett megismernie. Írásban marad-
tak ilyen című írásai: Séta Sárospatakon; Az Iskolakert; Műemlék épületek; Történelmi 
séták a sárospataki református temetőben. (Ez utóbbi nyomtatásban is megjelent a Sá-
rospataki Diákok Miskolci Baráti Társasága kiadásában 1986-ban.)10 A Városi Tanács 
Újszászy Kálmánt 80. születésnapja alkalmából díszpolgárává választotta.11

3. „Újszászy professzor úr”
A pataki Teológiai Akadémia életében változás, megújulás történt az 1920-as, 30-as 
években. Az idősebb tanárnemzedéket felváltották az újak, az ifjak. A régieknek ilyen 
titulus járt: nagytiszteletű úr (Marton János) vagy méltóságos úr (Rácz Lajos). Az 
újonnan jöttek, a Patakon végzettek új lelkiséget hoztak, és közvetlenebb kapcsolatot 
alakítottak ki a diáksággal. Ilyen közvetlen, családias módon emlegették az új taná-
raikat, sőt szólították meg őket: Zoltán bácsi (Szabó Zoltán) vagy Barna bácsi (Nagy 

8  Benda Kálmán: Mr Sárospatak, in Uo., 25–30, 25.
9  Harsányi István: Portrévázlat Újszászy Kálmánról, in Uo., 493–504, 496.
10  Ezek az írásai az Újszászy Kálmán emlékkönyvben is benne vannak, lásd a 393, 397, és 445 oldalakat.
11  Lásd Ködöböcz József: Újszászy Kálmán Sárospatak díszpolgára, in Uo., 537.
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Barna). A szintén új tanáruknak, Újszászy Kálmánnak a titulusa és megszólítása ez 
volt: professzor úr. Nem azért, mert ő így kívánta volna, vagy a diákokkal való kap-
csolata hűvösebb lett volna, mint az említett tanártársaié. Diákjaival való kapcsolata 
nem volt hűvösebb, de más volt, mert más volt az ő tanárhabitusa. Az új tanárnem-
zedék tegezte a diákokat, ő magázta. Mikor egy-egy diákja próbálta szerényen tőle 
a tegező formulát kérni, azt mondta: én magukban már a lelkipásztort látom, és azt 
tisztelem beszédmódomban.

Nem Pestről hozta az ifjú tanártársaitól eltérő habitusát, hanem saját személyé-
ben és tanári, előadói és vizsgáztató stílusában mutatkozott meg az. Diákjai az első 
találkozáskor megérezték és értékelték ezt, és a tisztelő szeretetük kinyilvánítása volt 
az, hogy professzornak szólították.

Annak a tanszéknek a betöltője volt, ahol a teológia segédtudományait tanította: 
filozófiát, pedagógiát. Az első éven filozófiát tanított nekünk. Ezekben az években 
a filozófia tanítása a marxizmus-leninizmusra korlátozódott más iskolákban és esti 
tanfolyamokon, mi pedig bevezetést kaptunk a filozófia történetébe, a görög klasz-
szikusoktól kezdve a legújabb egzisztencializmusig. Az anyag leadása mellett egy-
egy könyvet is ismertetett, amit a nyári vakációban olvasott el. Így hallhattunk tőle 
először az egzisztencialista Karl Jaspersről és Carl Gustav Jungról, akinek filozófiája 
a pszichoanalízisen alapul. Mindketten baseli professzorok voltak, ahol Újszászy Kál-
mán is tanult ösztöndíjasként.

Előadásain a maga készítette anyagot adta elő, megkívánta jegyzetelésünket, és 
ennek alapján felkészülésünket a kollokviumra. Egyik diáktársammal, Tóth Gáborral 
igyekeztünk minél teljesebb jegyzetet készíteni, ezt összedolgoztuk, és ebből készül-
tünk a vizsgára (néhányan mások is).12

Professzorunk mindig pontosan jött az órára, és ez minket is pontosságra készte-
tett. Az olykor utána jövők magukon érezhették szigorú, számonkérő pillantását. Ezt 
egy elekciós vers így örökítette meg:

  Neveléstan órán igen nagy csend honol,
  Mert jó professzorunk a katedrán trónol.
  Órakezdés után öt másodperccel
  Egy tapintatlan belépni merészel.
  Ugrik vissza gyorsan, elvesztve az eszét,
  Látta felvillanni „Makarenkó” szemét.13

Tárgyaiból a kollokviumok a nehezek közé tartoztak. Nem volt elég csak beszélni, 
tudni is kellett. Szigorú pontozással minősítette a vizsgázó felkészülését, tudását, és 
bizonnyal annak is jelentősége volt, ha valaki csupán egy ponttal került túl a minősí-
tések határán, vagy maradt le attól.

12  Ez a jegyzetünk bekerült a Gyűjteményekbe – Újszászy Kálmán: Filozófiatörténet, lejegyezte Benke 
György és Tóth Gábor, Sárospatak, l950/51, Gépírásmásolat, 51. f., Kt.d.23.130.

13  in Benda: i. m., 28.
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A köteles tantárgyai mellett – elmondása szerint – néhány diákja kérésére indí-
totta el „speciál-kollégiumát”, a faluszemináriumot. Ez az akkoriban megjelenő, a 
faluval, a falu szociológiájával foglalkozó könyvek ismertetésével és megbeszélésével 
kezdődött. Majd kiteljesedett falusi kiszállásokkal, melyeknek célja nemcsak a gyü-
lekezetek megismerése, hanem általában a falu szociológiai felmérése volt. Erről egy 
interjúban így számolt be: „…a diákjaink mondták azt, hogy nagyon szép, amit itt a 
szemináriumokon, a szerda estéken hallunk, vagy a szociográfiai irodalomban olvasunk, 
de tegyük lehetővé, hogy kimehessünk a »terepre«, tehát találjuk meg a megfelelő módszert 
a gyakorlatban is. Azt a módszert találtuk alkalmasnak, hogy egyszerre 10-12 faluba – 
ugyanarra a tájra – kettesével elindulnak a falu problémáival foglalkozni akaró, nem a 
falukutatásra, hanem a falu szolgálatára készülő diákok. A falukutatás csak azért kellett 
nekik, és csak azért állítottuk a programba, hogy tudják, mire figyeljenek, mi a falu 
tényleges állapota, gazdasági és kulturális állapota, lássák meg, milyen miliővel fognak 
találkozni. Ez volt az talán, ami megkülönböztette a miénket az országosan elterjed 
falumunkától.”14 Ez volt a sárospataki teológia specialitása. Ennek dokumentumai, 
eredményei megtalálhatók a Gyűjtemények Adattárában. És ebből a kezdeménye-
zésből nőtt ki, erősödött meg és lett népszerűvé a falura néző, faluért szerveződő 
népfőiskola, és működött addig, amíg lehetett, amíg engedték.

Egy évig volt tanárom Újszászy Kálmán a teológián. A pataki teológia kényszerű 
bezárása után Debrecenben folytattuk tanulmányainkat. De a debreceni éveinkben 
is kapcsolatban maradtam, maradtunk vele. Amikor 1955-ben abszolváltunk Debre-
cenben, pataki professzorainknak küldtünk egy-egy fényképet magunkról, a Patakról 
idejött „tizenegyről”. (Darányi Lajos így aposztrofált bennünket: „egy futballcsapat, 
vagy a tizenkét tanítvány Júdás nélkül”.). Újszászy professzorunktól is kaptunk vá-
laszlevelet. Én szerveztem ezt a fénykép- és levélakciót, így címemre jött e levél, de 
mindnyájunknak szólt. A levél szövege ez volt: „Kedves Gyurka! Nagyon meglepett és 
nagyon jól esett a figyelmességük. Köszönöm mind a fényképet, mind pedig a kedves soro-
kat. Örülök, hogy nem felejtették el a Patakon megkezdett első évet, és hogy nem is tartják 
teljesen haszontalannak azt, theológiai képzésük, emberré alakulásuk folyamatában, hogy 
több-kevesebb időt ennek a városnak és az itteni iskolának a falai között töltöttek. Kérem, 
adja át mindnyájuknak hálás köszönetemet és baráti köszöntésemet. Szeretettel: Újszászy 
Kálmán. Sárospatak, 1955. június 9.” A következő években, évtizedekben mint gyü-
lekezeti lelkipásztor is levelező kapcsolatban maradtam vele. Több mint húsz levelet 
őrzök tőle.

4. Újszászy Kálmán, az evangélium teológusa15

A fiatal Újszászy Kálmán mint vallástanár kezdte munkáját a pataki református tanító-
képzőben 1930-ban. Két év múlva filozófiai doktorátust szerzett Debrecenben Tankó 
Bélánál, a bölcsészeti tanszék professzoránál, majd 1939-ben egyetemi magántanárrá 

14  Uo.
15  Részletesebben lásd Benke György: Újszászy Kálmán teológiai munkái, in Széphalom: A Kazinczy 

Ferenc Társaság évkönyve 9, 1997, 351–354.
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habilitálta őt a szegedi egyetemen Várkonyi Hildebrand Dezső, a pedagógiai tanszék 
vezetője. Patakon a teológiai segédtudományok – filozófia, pedagógia – tanszék vezető-
je lett 1931-ben, a kollégium négyszáz éves jubileumi évében. Megjelent publikációi, 
füzetei, könyvei nagyrészt pedagógiai, szociológiai, helytörténeti tárgyúak.

Mindez nem jelenti azt, hogy Újszászy Kálmán nem volt szorosabb kapcso-
latban a teológiával, és különösen távol lett volna a személyes, evangéliumi hité-
lettől, ami nem egyszer megtörtént és megtörténik a teológián tanító tanárokkal. 
Önéletrajzából tudjuk, hogy már kisdiák korában ott volt a skót misszió vasárnapi 
iskoláin, kapcsolata volt a személyes kegyességre nevelő Bethánia egylettel. Na-
gyobb diák korában kereste az evangéliumi konferenciákat. Így került el a Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség tahi konferenciájára, és találkozva az ott 
levő néhány pataki teológussal, lett pataki teológusdiák ő maga is. (Nemcsak én, ő 
maga is ismételgeti ezt önéletrajzaiban).

Újszászy Kálmán, mint teológus diák itthon, és mint postgraduális ösztöndíjas 
diák külföldön, az újszövetségi teológia iránt érdeklődött. Két ilyen tárgyú munkája 
is van. Az egyik nyomtatásban is megjelent, a másik csupán kézírásban (gépírásban) 
maradt ránk. Az elsőnek címe, mely nyomtatásban is megjelent, ez: A protestáns theo-
lógia főbb irányainak hatása az újszövetségi tudományok művelésére. Sárospatak, 1930. 
Ez a füzet-nagyságú kiadvány röviden (17 oldal), de a lényegre tapintóan elmondja, 
hogy: „A protestantizmuson belül csak háromféle teológiával találkozunk, mégpedig oly 
módon, hogy az elsőn, azaz a theocentrikus teológián belül helyezkedik el az ortodox 
iskola; a második, azaz az antropocentrikus protestáns theológia adja meg a talajt mind-
azon protestáns theológiai iskolák számára, amelyek a fölvilágosodás kora és a XX. század 
első negyede között elterülő hosszú időtartamot egymást fölváltva, vagy egymással küzdve 
kitöltik; a harmadik, azaz a krisztocentrikus protestáns theológia mezején még ma csak 
egy theológiai iskola sarjadzik, és ez a legújabb idők protestáns theológiai iskolája: a dia- 
lektikai iskola… Az orthodoxia a maga theocentrikus szemléletével egy, a világtól nagyon 
távol álló istenség-képzethez vezet el; a racionalizmus az embert és az emberit tette meg 
mértéknek, és mikor elérkezett fejlődésének legmagasabb csúcsára, akkor látta meg, hogy 
még milyen elérhetetlenül messze van az ég, és így eddigi helyzeténél összehasonlíthatat-
lanul mélyebbre hullott alá. A dialektika theológia éppen itt ismerte fel és mutatta meg, 
hogy a távollevő, a ’totaliter aliter’ Isten megismerni engedi magát az őt elérni nem tudó 
embernek a testté lett Ige, Jézus Krisztus által. Ezt a kijelentést csak csodálni és elfogadni 
lehet, de nem lehet tudományos górcsövek alá helyezve értelmezni.”16

A dialektika teológia vagy az Ige teológiája volt az, amit Patakon az újabb ta-
nárnemzedék, Mátyás Ernő, Újszászy Kálmán, Szabó Zoltán és majd Nagy Barna is 
határozottan képviselt. Ennek a teológiának atyja Barth Károly, akinek Nagy Barna 
tanítványa, vele kapcsolatban maradt tanítványa volt. Így Magyarországon járva Pa-
takra is eljött 1936 októberében és 1948 áprilisában, s itt előadást tartott. A másik, 
kéziratban levő tanulmányának címe: A negyedik evangélium írója. Újszövetségi ta-

16  Újszászy Kálmán: A protestáns theologia főbb irányainak hatása az újszövetségi tudományok művelésére, 
Sárospatak, Református Főiskolai Könyvnyomda, 1930, 15.
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nulmány (1929). Ebben írja, hogy az Ige teológiája új reformációt sürget teológiai 
gondolkodásunkban és kegyességi életünkben. Az emberi gondolkodás „non possu-
mus”-szal végződik, vagyis az ember nem képes világosan látni vagy tisztába ten-
ni a maga és világa dolgait. De Isten világosságot adott Jézus Krisztusban. Az igazi 
Isten-ismeret a Jézus Krisztusban adott kijelentésben van.   „Semmi és sehol sincs az 
embernek Istenből, csupán az Ige, azaz az, ami Jézus Krisztusban, Isten Igéjében adatott 
az embernek. Nincs más út az Isten felé, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, a testté lett 
Ige a kezdet és a vég, az alfája és ómegája mind annak, amit az ember bárhol és bármely 
korban tudott Istenről.”

A főgondnoki székfoglalójában – amiről még szólunk – is vallást tett keresztyén 
hitéről, nemcsak a világteremtő Istenről, hanem megváltó munkájáról is. Idézem ezt 
a krisztocentrikus hitvallását: „Hiszem, hogy ebből a nyomorúságból, amelyet az ember-
nek és miatta a teremtett mindenségnek az életében a bűn okozott és okoz, az egyetlen 
szabadulás Jézus Krisztusban van. Benne, akiben Isten emberré lett, nem azért, hogy 
magát mutogassa, hatalmát bizonyítsa – ennek jele az, hogy a testté-létel csodája akkor 
történt és úgy történt, ahogyan történt – hanem, hogy lényegét érzékeltesse. Csak amióta 
az Ige testté lett, és csak abból, ahogy testté lett, tudjuk, hogy szíve is van a mindenségnek, 
nemcsak értelme és szépsége, és hogy a világteremtő erő: Szeretet.”17

5. Újszászy Kálmán mint „világi tisztségek” betöltője egyházunkban
Egyházi törvényeink szerint egyházi szervezeteinkben, egyházmegyékben, egy-
házkerületben, zsinaton kettős vezetés, kettős elnökség van: egy egyházi és egy 
világi, szakkifejezéssel szólva egy klerikus és egy laikus. Újszászy Kálmán bár 
lelkészi oklevelet szerzett, az egyházmegyében is, majd a tiszáninneni egyházke-
rületben is világi tisztséget viselt.

A pataki Tudományos Gyűjtemények Adattára sok fényképet őriz a 20. század 
egyházmegyei, egyházkerületi hivatalos gyűléseiről, konferenciáiról és gyülekezeti ün-
nepélyekről. Ezeken a fényképeken Újszászy Kálmán a palástos lelkipásztorok között 
mindig palást nélkül látható, tehát nem úgy, mint klerikus, hanem mint laikus. Úgy, 
mint az egyházmegye vagy az egyházkerület gondnoka, illetve főgondnoka. A lelkészi 
oklevéllel együtt jogot kapott a palástviselésre. Volt is palástja, de az elsőt odaadta a 
háború utáni években Kárpátaljára, amikor az ottani lelkészekről szinte lerongyoló-
dott a palást, és nem volt lehetőségük megújítani vagy újat csináltatni. Kolozsváron, 
díszdoktori avatásán kapott palástját pedig odaajándékozta az 1990-es évek elején 
egy – az újra megnyílt pataki teológián tanult és végzett – kárpátaljai diáknak.

Amikor különböző egyházi alkalmakon beszélt, nemcsak hogy nem viselt palástot, 
de nem is volt kezében Biblia, nem volt textusa beszédének, bibliai idézetet sem igen 
használt. Mégis a Szentírásnak lelkisége, az Isten Igéjének a kovásza hatotta át beszédeit.

A zempléni egyházmegye 1954-ben választotta meg gondnokának. Székfogla-
ló beszédét 1955 januárjában mondta el Sárospatakon. Ebből idézem azt a részt, 

17  Újszászy Kálmán: „Három fáklyám ég...!” (Főgondnoki székfoglaló), in Balassa – Kováts – Szen-
timrei: Uo., 175–182, 176. 
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ahogyan érzékeli és érzékelteti az ő munkájának, elhívatásának kettősségét. „Szolga 
vagyok, az Úrnak szolgája, az egyetlen úré, Istené. Szolga vagyok, a nép szolgája, és ebben 
a szolgálatban mindenkié és mindené. Vajon nincs így egy kettősség a szolgálatomban? S 
ha van, nem feszíti-e szét az énemet? Az a parancs, amihez életemet, munkámat szab-
tam, valóban kettős munka, mégpedig nemcsak kétszerezett, hanem kétféle, két irányú, a 
teológia terminologiáján szólva egy vertikális és egy horizontális síkban való szolgálatot 
követel mindannyiunktól. Aki ezt nem tudja, és Urának azzal akar szolgálni, amivel az ő 
népének szolgál, és aki nem veszi észre, hogy milyen más a két irány, olyan más a szolgálat 
tartalma, formája, módszere, nyelve, s ennélfogva mind a kétféle szolgálatban ugyanaz-
zal a nyelvvel, módszerrel, formával és tartalommal dolgozik, arról nemcsak az derül ki, 
hogy nem tudja, mi az egyiknek és mi a másiknak való szolgálat, mivel tartozik Istennek 
és mivel az embernek, hanem érthetetlenné és nevetségessé is lesz. A szószéken prédikálni 
kell, az olvasó- vagy gazdakörben pedig ismeretterjesztő előadást kell tartani!”18

Az egyházmegyei gondnokság után az egyházkerület főgondnokává választotta 
meg Újszászy Kálmánt 1964-ben. A főgondnoki beiktató beszéde igehirdetéssé vált, 
noha nem palástban és nem Bibliával a kezében mondta el. Akkor, amikor sokan 
véka alá rejtették pislogó hitmécsesüket, ő feltartotta azt, nem is mécsest, hanem 
fáklyát, nem is egyet, hanem hármat. A „Három fáklyám ég: hit, haza, emberiség” 
ünnepi nyilatkozatra épült beszéde ébresztő, hiterősítő hitvallása és programbeszéde 
volt. A sárospataki kollégium fennállásának háromszázados évfordulóján ragyogott ez 
a felírás a kollégium főépületének homlokzatán.  1860-ban, az évforduló megkésett 
ünneplésén is éle volt ennek a feliratnak. Még inkább az volt 1964-ben! A hit és a 
haza szó is „indexen” volt akkor. Újszászy Kálmán újra feltartotta ezeket a fáklyákat, 
hogy főgondnokként is szolgálja, erősítse az egyháza népét és, azon túl, magyar népét. 
Nemcsak a Himnuszunk írója tekintett vissza történelmünk zivataros századaira, ha-
nem Újszászy Kálmán is érzékelte a jelen (az akkori) „emberiség”, a világpolitika fe-
szültségeket tartalmazó (akkor így mondták: hidegháborús) helyzetét, de megvallotta 
hite mellett a reménységét is. Így mondta el ezt: „… az emberiség, mint egység a maga 
valóságában, még csak mint reménység egzisztál. Kikelőben van a napról-napra szaporo-
dó embermilliók zűrzavarából, most születő népek, államalakulatok dezintegrálódásából, 
de mint teljesség, csak reménységben van közel hozzánk. Abban a reménységben, amelyet a 
végső kimenetelnek szilárd bizonyossága táplál bennem akkor is, amikor csak az ellenétes 
erőket érzékelem. Ha keresztyén voltomat a hitben, a magyar hazához tartozásomat a 
szeretetben szemlélem, ha a hozzájuk való viszonyulásomban elsődlegesen a hit, illetve a 
szeretet uralkodik, akkor az emberiség felé a reménységben élek. Ezt nem tartom kevésnek. 
A reménység és optimizmus testvérek még akkor is, ha a végső kibontakozás szép látomása 
sem tudja eltakarni a bűn által rongált emberi létnek nem a sorsa, hanem a milyensége 
miatti pesszimizmusunkat.”19

Nemcsak egyházunk vezetői, hanem az államiak, az Állami Egyházügyi Hivatal 
csúcsemberei is ott voltak, hallották ezt a beszédet. Sokan olvashatták ennek szövegét 

18  Újszászy Kálmán: „Szolgáljatok az Úrnak...” (Gondnoki székfoglaló), in Uo., 171–174, 173.
19  Újszászy Kálmán: „Három fáklyám ég...!”, 181k.



139

Mester és tanítványa – Újszászy Kálmán halálának 25. évfordulójára

2019 – 2  SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  

az egyházi sajtóban. Ez a székfoglaló hitvallása segített sokakban égve tartani hitük 
pislogó gyertyabelét, vagy másokban fellobbantani azt.

6. Újszászy Kálmán munkája az ifjak között
A sárospataki kollégium életében, szellemi és gyakorlati nevelő munkájában új és 
elevenítő kezdeményezés volt az az ifjúsági munka, amit néhány, az evangélium által 
személyesen érintett diák végzett az 1920-as évek elején. Patakon a cserkészet adta a 
keretét ennek a munkának, és ebben néhány olyan diák vett részt, akik nagyobbrészt 
néhány év múlva a teológiai tanári kar tagjai is lettek. Ezek voltak Szabó Zoltán, Új-
szászy Kálmán, Zsíros József. (Vincze Károly, aki vezető szerepet vitt a cserkészmun-
kában, az Egyesült Államokban az egyik magyar református egyház szuperintendense 
lett. És hadd említsem meg ezek között édesapámat, Benke Józsefet is, aki szintén 
ehhez a diákközösséghez tartozott, és gyülekezeti lelkipásztor lett.)

Újszászy Kálmán, „a professzor” nemcsak elméleti ember volt, akinek alaposság, 
rendszeresség jellemezte előadásait, hanem a gyakorlati képességnek és készségnek 
a karizmáját is kapta. Az előbb nevezett diáktársaival a kollégium ifjúságának lelki 
elevenítését hozzáértéssel és szív szerint vállalta. Tanulmányai befejezése után Patakra 
került vissza, és először a tanítóképzőbe kapott kinevezést vallástanári posztra. (A 
képzőt akkor, 1929-ben vette át az egyházkerület). Két év múlva a teológiára került. 
A cserkészszervezet adta a keretet, amelyben újszerűen tudott foglalkozni a diákokkal.

Magyarországra a cserkészetet mint lehetőséget az evangélium terjesztésére az 
ifjúság között, a Budapesti Református Ifjúsági Egyesület vezetői, ifj. Szilassy Aladár 
orvos és Megyercsy Béla református lelkész, a római katolikus egyházban Sík Sán-
dor pap-költő látta meg, és indították el a cserkészcsapatok szervezését.20 Újszászy 
Kálmán és említett társai szintén az evangélium szolgálatába állították cserkészmun-
kájukat. Egyik életrajzában leírta, hogyan került kapcsolatba a cserkészettel. „Mint 
teológus minden nyáron konferenciára mentem. Közülük a legnagyobb hatású volt rám 
a dunavecsei cserkészvezető-tábor, ahol közelebbről szemlélhettem Karácsony Sándort, s 
amelynek nehéz munkája fizikailag is nagyon megerősített, szívóssá és ellenállóvá tett, 
bár ebben már nagy része volt előbb a grazi két hónapnak és a pataki levegőnek. A kon-
ferenciák mellett végigtáboroztam cserkészeinkkel a Tiszáninnent, előbb mint alárendelt, 
később, harmadéves koromtó kezdve mint a csapat ifjúsági vezetője. Így jutottam el velük 
1924-ben – elsőnek a magyar cserkészcsapatok közül – a Tátrába és az elszakított Felvi-
dékre. Később a nemzeti nagytáborba. […] Teológiai érdeklődésem kevés volt. Életem a 
gyakorlati nevelői munka vonalában mozgott elsősorban.”21

A Benda Kálmán által készített interjúban így szólt a pataki cserkészmunka kü-
lönlegességéről: „Patakon különös jelentősége volt a cserkészmunkának, mert ez volt az 
a forma, az a keret, amelyben az új történelmi helyzetben, az iskola új életlehetőségei 
között az ifjúsági élet megindulhatott. A cserkészmunkában azt tartottam a legérdeke-

20  Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1910-1948, Budapest, Göncöl Kiadó, 1989, 20k.
21  Újszászy Kálmán: Az első negyven év, 17.; A tátrai kirándulásról lásd Benke Kálmán: Tátrai útinap-

ló, 1925., Zempléni Múzsa, 4. évfolyam, 2004/2, 67–85.
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sebbnek, hogy ez senkinek sem kötelező forma, pláne így volt ez az indulásnál, az első öt-
tíz esztendőben, tehát a 20-as évek első felében. A 20-as évek végéig minden csapat azzal 
töltötte ki életét, a munkásságát, amire éppen szüksége volt a vezetőknek vagy magának 
az ifjúságnak. Sárospatakon a cserkészmunka hosszú időn keresztül mindent összefogott. 
A bibliakörök éppúgy a cserkészcsapatban történtek, mint a sportolás, a kirándulások, az 
előadások. A cserkészcsapatot Sárospatakon a fiatalok alakították, nem a tanári kar, ami 
jellegzetesen pataki dolog volt. A Tahiból érkezett hat fiatal lett a cserkészcsapat vezetője. 
Az iskola adott melléjük egy tanárt, de nem szólt bele az ügyekbe. Az ifjúság krémje lehe-
tett csak cserkész, ahhoz kitűnő diáknak kellett lenni.”22

A cserkészmunka a kollégium minden iskolatípusában folyt: a tanítóképzőben, a 
teológus és gimnazista diákság között. Az az új típusú ifjúsági munka, ami a cserké-
szet keretében elkezdődött, tovább terebélyesedett, és még szélesebb körben bonta-
kozott ki. Amit Patak elindított, és ami egyre nagyobb intenzitással és eredményekkel 
folyt mindaddig, amíg lehetett, a népfőiskola volt. A Benda Kálmán-féle interjúban 
így beszélt erről Újszászy Kálmán: Itt, Patakon „…a kérdés – amikor én ideérkeztem 
1921 őszén – a lenni vagy nem lenni volt. Nagy-Magyarországnak akkor már megír-
ták – mondhatnám – a halálos ítéletét. Trianon éve 1920, és én 1921-ben jöttem ide. 
Egy olyan iskola, amely pénzvagyonát elveszítette a devalváció következtében, és amely 
ifjúságának kétharmadát is elveszítette, mert ez az ifjúság a mai határokon túlról, oda-
átról származott. Onnan származna ma is egész bizonyosan, ez kiderült akkor, amikor 
1938-ban egy darabig helyreállt a perem-magyarság históriája, akkor a következő évben 
ugyanaz az összetételű ifjúság volt itt, mint 1921 előtt. Az később következett be, amikor 
elválnak egymástól az egyformán sújtott falusi és városi tömegek, és Patak kifejezetten a 
falu mellé állt. Dr. Szabó Zoltán egy évvel feljebb járt, mint én, része volt abban, hogy 
idekerültem Sárospatakra, és ő dolgozta ki azt, hogy a négy református teológia – az 
ötödik már elveszett Kolozsvárt – melyikének mi legyen a speciális feladata a nagy ma-
gyar egészen belül, és tőle származik: arccal a falu felé. Ő dolgozta ki azt, hogy a pataki 
teológiának olyannak kell lenni, amelyik elsősorban a falu, a kisfalu, a törpefalu számára 
nevel, annál is inkább, mert ezen a tájon város nem volt Egeren, Újhelyen és Miskolcon 
kívül abban az időben.”23

A népfőiskola egyre több falusi fiút (férfit) és később lányt (nőt) mozgatott meg. 
Nemcsak a falusi gyülekezetek kaptak az ide eljött és innen visszament népfőiskolá-
sok által megsegítést, megelevenítést, hanem maga a falu is. Több olyan népfőiskolás 
volt, aki a későbbi évtizedekben magas pozícióba került, és vitte, megtartotta és ka-
matoztatta a Patakról hozott szellemiséget.  Az 1980-as évek második felében, a poli-
tikai enyhülés, sőt változás idejében már elkezdődtek a volt népfőiskolások találkozói 
Patakon, Újszászy Kálmánék udvarán, a „nagy diófa alatt”, és ezek a találkozások 
is afelé mentek, azt a folyamatot segítették, amiből az 1989/90-es nagy politikai és 
társadalmi változás kibontakozott.

22  Benda: i. m., 27.
23  Benda Kálmán: Kilenc évtized, in Balassa – Kováts – Szentimrei: Uo., 31-36, 32.
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Álljon itt végül Képes Gézának, volt pataki diáknak egy verse, melyet Újszászy 
Kálmánnak írt.

Nem apad el24

Mi eljöttünk – te ott maradtál.
A kifosztott Főiskola
s a megriadt vár
ott maradt veled:
s csak a hűséges
Nagykönyvtár
vigasztalt.
S rajtad pihent
Ica asszony
mosolya
mi soha 
nem apadt el.
Az ősi iskola
vérkeringése
soha nem akadt el,
mert te ott voltál
és
a Gondviselés
e rendelése
parancs volt:
hogy ott maradj
s a régmúlt
s a félmúlt
kincseit
mutasd meg annak
ki szomjazik rá.
Neved jelenti
az isteni szikrát
mit
Sárospatak 
még kiröpít.
Udvarodon
Az öreg diófa: 
Agora,
ahova 

24  Képes Géza: Nem apad el, in Uo., 618.
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a néped fiai
eljárnak
vallani
és
vitatkozni.

Valami
azt súgja nekem:
az öreg diófa
jelkép:
az Egyház
s az Egy Haza
lelkét
őrzi
és minden
régi
sebet
feltép…


