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MÓZESSY GERGELY: EGYETEMI
LELKÉSZSÉGEK MAGYARORSZÁGON
A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem
történetéből sorozat 17. kötetekén t jelent meg
Mózessy Gergely monográfiája. Az Egyetemi
Levéltár gondozásában, tetszetős formában
kinyomtatott diplomadolgozat komoly kuta
t ásokra. eredeti dokumentumokra és vissza
em lékezésekre alapozva tárja fel századunk
első felének lelkipász tori kezdeményezését az
ér telmiségi fiata lok eva nge lizá lásá ra. Mivel a
szerz ő célja a katolikus egyetemi lelkészi
munka bemutatása, csak érintőlegesen esik
szó a ko rabeli katolikus kollégiumok és egye
sü letek szerep é r ő l .

A kötet tan intézetenként halad va mu tatja
be az egyes egyetemeken kibontakozó pasz
torációs munkát. így nyomon követhetjük a
fővárosi Páz mány Péter Tudo má nyegyetem
hitszónokainak szolgálatát, olyan neves kép
viselőkkel. mint Glattfelder Gyula vagy Tóth
Tihamér, és az abból a harm incas évekre ki
növő, önállósuló egyetemi lelkészi tiszte t,
amelyet elsőként Várkonyi Fidél ciszterci, ké
sőbb Péterffy Gedeon, majd Tihanyi Tibor vi
selt. De Mózessy Gergely feldolgozza a buda
pesti Műegyetem és Agrártudományi Egye
tem, a vidéki egyetemek és jogakadémiák,
va lami nt a fővárosi főiskolák ha llgatói nak lel
kigo ndozásával megbízott lelkipásztorok
sokrétű munkáját is. Otletgazdag, ene rgikus
fiata l papi gene ráció állt készen a nehéz idők

ben az ifjúság szo lgálatára, akik közül Szap
pan yos Béla, Szabó Józse f SJ, László Gábor,
Cserhá ti József neve nem csak a ku tatók szá
mára cseng ismerő sen.

A munka némiképp egyenetlen: sze mláto
mást a források mennyisége (fennmaradása
és felle lhetősége) határozza meg az egy es fe
jeze tek hosszát és mélységét, de a szerző gon
dosan elkerü li a hézagpótló általános ításo k
csapdá ját.

Külön érdekesség az 1945-48 közö tti idő

szak krónikája : az egyetemi lelkészek Actio
Cat ho lica által szervezett konferenciáján el
hangzottak pontos rajzot adnak a for rongó
korról, amiko r a hatalom az iskolákban az
ideológiai harc szí nterét találta meg. Az egye
tem i lelkészségek se m menekülhettek meg:
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1948-49 fordulóján számolták fel őket a leg
vá ltoza tosabb eszközökkel, melyek a lelkészi
munka adminisztratív ellehetetlenítésétől az
elüldözésig, letar tóztatásig, betiltásig terjed 
tek.

A monográfiát egy rövid kitekintés más rí
tusok és felekez etek korabeli ifjúsági .paszto
rációs törekvéseire, archontológia táblázat és
jól megválogatott, illusztratív források k özz é
tétele teszi kerek egésszé.

Érdekes olvasmányt jelen t a meggyőző

történeti távlatból elénk villanó, még jóval a
zsina t elő tt sz ületett, mégis korszerű lelki
pásztorkodásról számot adó összefoglalás,
ame ly háttere, sok tekintetben kis é rő tan ul 
mánya a nyolc esz tende je újraéledő és jelen
leg is bontakozó folyta tásnak.

pAKOZDI ISTVAN

MÓZES HUBA: KÖTÖTT FORMÁJÚ
KÖLTEMÉNYEK ANTOLÓGIÁJA

A kötö tt formájú köl temények a magyar
irodalomnak szerves részei jóformán líránk
kezdetétől. Igazi erőpróbát azonban attól
kezdve jelentettek, amikor költőink tudato
sa n alka lmazták az időmértékes soroka t,
strófákat és versszerkezeteket. Költőink

egy re term észetesebben. utóbb mint anya
nyelvüket haszn áltá k ezeket, hová lett már
a kez deti nehézkesség, a próbálkozással
együttjáró tét ovaság? S bár század unkban a
kö tött formájú sorokba n és strófákban bizo
nyos kevered és mutatkozik , lírikusaink
mind sza badabban kezelik őket, egybeját
sza tva a han gsúlyt és az id őm ért éket . majd
az avan tgá rd hat ásá ra szakítottak velük,
bár a szaba d ve rsbe n is megfigyelhető a
hangsúly vagy az időmértékes so rok emlék
kép e. A mai magyar versrő l mégsem leh et
kijelenten i, ho gy a kötött formáknak nin cs
benne szerepe, hiszen költőink gyakran
egészen bravú ros strófáka t írnak, méltó
ut ód aik ént a Nyu gat nagy for mavirtuózai
nak. Az viszont tén y, hogya verskedvel ők

vers tani ism eretei meglehetősen homályo
sak. Ennek nyilván a latin-tan ítás visszaszo
rulása az egyi k fő oka. Akik annak idején a
latinitás megn yirbálása mellett döntö ttek,
aligha sejtették - vagy ha igen, annál rosz-



szabb -, hogy intézkedésükkel a magyar
költészet múlljának megértését is megnehezí
tették, gyengítve a nemzeti önismeretet.

Mózes Huba gyűjteménye kitűnően hasz
nosítható az oktatásban, jó segítség a tanárok
és tanulók számára is. Pontos leírását adja a
különféle verstani fogalmaknak és kifejezé
seknek, a függelékben a verstani jelek magya
rázatát adja, s könyvészeti összefoglalója is
említést érdemel, mert a verstan kutatói kö
zött bizonyos alapkérdésekben és némely
részletekben sem lévén egyetértés, a különfé
le felfogásokat képviselők műveit egyaránt
felsorolja. Nagy nyeresége a kötetnek a jól
megválogatott példaanyag, amelynek segítsé
gével a különféle sor- és strófaszerkezeteket
mindjárt művekhez is köthetjük. (Balassi Kiadó)

RÓNAY LASZLÓ

SZAMOSI JÓZSEF: EMLÉKEZTETŐ

Szamosi József pályája a nyugati magyar
emigráció képviselőinekgyakori útján haladt.
A budapesti tudományegyetemen szerzett ta
nári diplomát, kiadói és színházi lektorként
dolgozott, Ady, Szabó Dezső és Németh Lász
ló hatására került a népi mozgalom hívei kö
zé, írásai a Magyar Élet című folyóiratban lát
tak napvilágot, a Bolyai-könyvkiadónál se
gédszerkesztői tisztet töltött be, Györffy Ist
ván tanítványaként néprajzi gyűjtőutakon

vett részt. A háború idején több alkalommal
katonai szolgálatra hívták be, 1943-tól a ma
rosvásárhelyi hadapródiskola tanára volt, így
került 1945 elején Dániába, majd Németor
szágba. Később a Szabad Európa Rádió mun
katársa lett. A háború előtt megjelent két ver
seskötete és néhány művészettörténetitanul
mánya, emigrációjában történelmi és művelő

déstörténeti tanulmányokat, versesköteteket
és esszéket publikált.

Kétkötetes Emlékeztető munkájában, amely
átfogó képet ad pályájáról, egyrészt a Szabad
Európa Rádió számára készített riportjaíból,
ismeretterjesztő előadásaiból válogat, így pél
dául érzékletes "hangképekben" idézi fel a
magyar történelem nagyegyéniségeinek:
Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Rákóczi
nak az alakját, illetve a nyugati világban ne
velkedő magyar fiataloknak, így a Burg Kast!
magyar gimnázium diákjainak és a magyar
cserkészeknek az életét, másrészt nagyobb
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irodalomtörténeti és történeti tanulmányokat
közöl, például Erdélyi József költészetéről,

amelyet személyes közeliségből mutat be,
vagy a mariazelli magyar zarándoklatok tör
ténetéről, amelyet igen gazdag kutatási
anyag birtokában foglal össze. Szamosi József
tavaly ősszel ünnepelte nyolcvanötödik szü
letésnapját, írásainak most megjelent gyűjte

ménye jó alkalom arra, hogy végre idehaza is
számon tartsuk tevékeny és eredményes
munkáját. (Tisia kiadó, 1997, München)

POMocATS BÉLA

A PANNONHALMI SZEMLE
REPERTÓRIUMA (1926-1944)

Galambos Ferenc állította össze. Somorjai Ga
bi rendezte sajtó alá e fontos bibliográfiai
gyűjteményt, amely nagy segítségünkre lehet
e század katolikus irodalmának kutatásában
és alaposabb ismeretében.

Amikor megindult a régi Pannonhalmi
Szemle új folytatása, első számában Németh
G. Béla tekintett vissza elődjére, pontosan jel
lemezve annak szellemi törekvéseit. Igazság
szerint a két világháború közötti "szemlék"
közül a Katolikus Szemle élt legrégebben, s
évről-évre megfigyelhető volt a kor felé való
lassú nyitása, amit az is jelzett, hogya har
mincas évek fiatal íróinak teret adva még e
kor izgalmas irodalmi vitáiban is megnyilat
kozott. A Pannonhalmi Szemle arculatát és
irányultságát a bencések határozták meg, de
mert a rendnek szinte minden tudo
mányterületen akadtak kiválóságai, sokszínű,
érdekes, magas színvonalú folyóirat lett, lé
nyegesen nyitottabb, mint például a Magyar
Kultúra, s egyes publikációi (Bánhegyi Jób,
Kühár Flóris, Radó Polikárp, Rezek Román és
mások tanulmányai) kiállták az idő próbáját,
sőt arra is érdemesek volnának, hogy egy an
tológiában idézzék őket, mint ahogy a Pan
nonhalmi Szemléről is hiányzik egy alapos
méltatás, amelyben alaposabban lehetne fog
lalkozni a lap körében alkotó papköltőkkelés
írókkal is. Külön figyelmet érdemel e Szemle
kritikai rovata, amelyben a szerzetesek nagy
hozzáértéssel, foglalkoztak a figyelemre érde
mes könyvekkel, kiadványokkal. A kor egy
háztörténetéröl, apróbb-nagyobb eseményei
ről sokmindent elárul a rend eseményeit fel
dolgozó rovat.



A gondos munkával összeállított repertó
rium sokat segít majd a feldolgozásban.
(Szent Gellért Hittudományi főiskola, Pannon
halma, 1998)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZERELMETES SZURKAPISZKA
Györgyey Klára tanulmányai

Györgyey Klára az Egyesült Államokban él,
a világhírű Yale Egyetemen tanít iroda
lomtörténetet, mindenekelőtt drámatörténe
tet, emellett a Menekült trók Pen Központja
amerikai tagozatának elnöke. Az ötvenhatos
forradalom veresége után került Amerikába,
tevékeny szerepet játszik az ottani magyar
emigráció értelmiségi mozgalmaiban, Írásai
rendszeresen jelentek meg az Uj Látóhatár, az
Irodalmi Újság, a Szivárvány, a Nyugati Ma
gyarság és más emigrációs folyóiratokban,
újabban idehaza is publikál. Elsősorban drá
matörténettel foglalkozik, 1980-ban Boston
ban angolul adta közre Molnár Ferencről írott
monográfiáját, 1987-ben New Yorkban jelent
meg Arrogáns alázattal dmű esszékötete. ~ ő

tolmácsolásában játszották Amerikában Or
kény István Macskajáték és Kulcskeresé5k című

színyadi művét.
Uj könyve, a Budapesten napvilágot látott

Szerelmetes szurkapiszka tíz esztendő (1985
1995) írásaiból válogat, és viszonylag kis ter
jedelme ellenére is gazdag kritikusi világot
kínál az olvasónak. Most is elsősorban a drá
mák és a színpadok érdeklik, tömör esszék
ben vesz búcsút a világirodalomnak a közel
múltban elhunyt nagy drámaíróitól, Samuel
Beckettől és Eugene Ionescótól szerelmes írá
sokban ad képet magyarországi írók, így Gal
góczi Erzsébet és Komis Mihály, illetve nyu
gati magyar írók, így Domahidy Miklós,
Csiky Ágnes Mária és Vajda Albert színpadi
műveiről. Magyarországi látogatásai alkal
mával mindig végignézi a színházak műso

rát, ott szerzett tapasztalatairól ad - nem
egyszer kritikus - beszámolót évente ismét
lődő magyarországi színházi szemléiben.
Vannak azután egészen kitűnő esszéi is, így
Bodor Ádám Sinistra körzet című nagysikerű

regényéről vagy Határ Győzőről.akivel diák
lányként kötött ismeretséget. Ez utóbbi írása
tanúsítja, hogy Györgyey Klára milyen értő

szeretettel foglalkozik a magyar iroda-
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lommal, még "szurkapiszkáiban" is ott rejlik
a személyes vonzalom. (Széphalom KDnyvmű

hely)

POMocATS BÉLA

A NÉPISÉGTŐl A POSZTMODERNIG
Tanulmányok korunk magyar írodalmáról

A debreceni KLTE Magyar és Összehasonlító
Irodalomtudományi Intézete nemrégiben je
lentette meg Studia Litteraria sorozata újabb
kötetét A népiségtf5l aposztmafemig címmel. A szer
zők a huszadik századi magyar irodalom egy
egy ritkábban vizsgált kérdését járják körül.

Márkus Béla a mai irodalomtörténeti kuta
tás által kissé mellőzött Veres Péter Számadás
című önéletírását értékeli. Ezzel kapcsolatban
bemutatja az író politikai gondolkodásának
fejlődését. nemzetfelfogása változását, vala
mint arra is választ keres, miért nem egysé
ges és nem valóságos lelkiismeret-vizsgálat a
mű, Görömbei András Csoóri Sándorról írott
tanulmánya arra világít rá, hogya költő 1953
54-es pályakezdése óta hogyan változott lírá
jában a poétikai én. Nemcsak szemléletválto
zásáról, közösségi elkötelezettségéről és egyéni
fejlődéséről tudósít, hanem a lírai én fontos
irodalomelméleti kérdéseiről is beszámol.

Elméleti megközelítés jellemzi Bódis Zol
tán tanulmányát is, amely a Hamvas-művek

nyelvről szóló töredékes gondolatai alapján
vizsgálja a hamvasi nyelvszemléletet. Fontos
szerepet játszik a nyelv korunk prózaíróinál
is, akikről Szirák Péter és Dobos István írt.
Szirák tanulmánya Lengyel Péter, Kertész Im
re és Szilágyi István műveiben vizsgálja az
emlékezés és a példázat szerepét, Dobos Ist
ván pedig az Esterházy-regényekben megje
lenő vallásos szemleletről értekezik.

ÖSszefoglaló érvényű a kötet kiváló záróta
nulmánya, amelyben Tamás Attila - egy ko
rábbi írása folytatásaként - a 20. századi ma
gyar irodalmon végigtekintve vizsgálja a sze
mélyiség megjelenési fonnáinak változásait, az
én-többszöröződés és a személyiség-megoszlás
problematikájával a középpontban. Kosztolá
nyi, Babits, Füst Milán, Weöres Sándor, Ottlik,
Mészöly és mások műveit elemezve új szem
pontok alapján értékeli századunk magyar iro
dalmát. (A debreceni KLTE kiadványa)

MONA KRISZTINA
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