
Semmiképpen sem állíthatnám, hogy Pi
linszky és Jelenits lelki rokonai egymásnak,
de épp szeretetre hangoltása miatt Jelenits a
legmélyebb értője a költő világának. Kötetei
ről írt méltatásai, költészetéről megformált
képe kétségkívül a jelenség megértéséhez ve
zető leghitelesebb kalauz. Csak sajnálhatjuk,
hogy Jelenits István nem írta meg még azt a
monográfiát, amely költészet és hit szintézi
sében ábrázolja a szenvedő, kereső írót.

Mohay Tamás azt ígéri, hogy további kö
tetekben gyűjti össze Jelenits István műveit.

Ránk férne. Olyan szemlélet, tudás és böl
csesség sugárzik ezekből is, amelynek sajnos
híjával vagyunk. (Uj Ember, 1999, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

HETEDIK PECSÉT KÖNYVEK

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ki
adott Hetedik Pecsét Könyvek című sorozat
az európai keresztény irodalom legkiemelke
dőbb alkotóit kívánja bemutatni a hazai olva
sóközönségnek. Egyrészt már klasszikusnak
számító, ám nálunk kevésbé ismert szerzőket
ad közre, másrészt kortárs alkotók bemutatá
sára vállalkozik.

A sorozatot Max Jacob Örök újdonságok cí
mű verseskötete nyitja Lackfi János válogatá
sában és fordításában. A költő, aki a század
forduló francia művésztársadalmának egyik
legismertebb alakja, többek között Picasso és
Apollinaire barátja volt, meghatározó szere
pet játszott a modern költészet létrehozásá
ban, kezdetben nagy érdeklődést tanúsított
az okkult és ezoterikus tanok, valamint a
Kabbala iránt. 1909 őszén montmartre-i laká
sában látomása volt: szobája falán megjelent
Krisztus, ami döntően megváltoztatta életét.
Ujabb látomásai hatására 1915-ban megke
resztelkedett, majd 1921-től kisebb-nagyobb
megszakításokkal Saint-Benolt-sur-Loire-ban
egy apátságban élt. Megtérésétől 1944-ig, a
Drancy internálótáborban bekövetkezett ha
láláig több száz rnisztikus inspirációjú verset
írt, amelyek jó része kiadatlan maradt.

Első önálló magyar kötete a Párizsban
1996-ban megjelent posztumusz ~űjtemé

nyen alapul, amely egy még a költő által ter
vezett kötet anyagát próbálja rekonstruálni az
előkerült kéziratok alapján. A francia kiadás
ban ábécé sorrendben közölt írások közül vá
logatott, s alakított ki tematikus ciklusokat a
magyar fordító. A versekben hangsúlyosan
jelen van Max Jacob hite, jóllehet megtérése
elsősorban nem tematikai, hanem szernlélet-
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beli változásokat hozott költészetében. A né
hol groteszk, szatírikus hangvételű,a szent és
a profán jegyeit egymásba játszó költeményei
elmélyült lelki életről tanúskodnak, ahol kő

zéppontban mindenekelőtt a bűn és a felol
dozás, az önvád és a kiengesztelődés proble
matikája áll. Ugyanakkor a heterogén eleme
ket egységes univerzummá ötvöző jacobi köl
tészetben néhol felcsendül a középkori him
nuszköltők hangja is, a költő gyötrelmes Is
ten-keresésén túllépő gyermeki bizalom sza
va: Uram, nekem Te ama Hold vagy, / mely nem
változik, sose fogy, / nincs éjed, napod, évadod
(Uram, nekem Te...).

A sorozat második darabja Jean-Pierre Le
maire válogatott verseit tartalmazza, amelyet
szintén Lackfi János fordított a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem Francia Tanszékén
működőMűfordítóMűhely hallgatóinak köz
reműködésével.A Körülmetélt szív című kötet
szerzője kortárs francia költő, a középnemze
dék tagja. Költészete az új líraiság néven em
legetett vonulatba sorolható, amelynek képvi
selői az elsősorban Mallarmé nyomán kiala
kult költői normáktól eltávolodva próbálják
felszabadítani a magába záruló költői nyelv
uralma alól a versbeszédet. Jean-Pierre
Lemaire poétikája sok tekintetben rokonítha
tó néhány századvégi irányzat formanyelvi
jellegzetességeivel is, de néhány kortárs kül
földi szerző szintén nagy hatással volt rá, így
például Pilinszky János.

Nyelvezete az élőbeszédhez közelít, jólle
het klassszikus formák nyomait is felfedez
hetjük nála, mindenekelőtt széttördelt ale
xandrinusokat. Alkotói módszerének megha
tározó eleme a hétköznapi világ, a látszólag
jelentéktelen tárgyak és elemek megjelenítése.
Azonban a költő figyelme nem marad a dol
gok felszínén, a vers erőterében a részletek,
az emberi gesztusok és szavak sajátos válto
záson mennek át, mintegy átlényegülnek, va
gyis a költészetét uraló hétköznapiság elvá
laszthatatlanul összekapcsolódik a metafizi
kummal: Ebreszt minkei a szél nyár végefelé /
tovább marasztanánk még a fellegeket / a sárgult
nyírfát, az elieeuegeteu időt / bár tudjuk, /zogy
már késő (Ebreszt minket a szél...). Sajátos, meg
ragadó költői hangja hiteles keresztény világ
képet tükröz, amely mindenekelőtta világ, a
mások iránt tanúsított szeretetre és irgalomra
épül.

A Kovács István által szerkesztett Hetedik Pe
csét Könyvek című sorozatban eddig megjelent
kötetek is azt mutatják, hogy a magyar fordí
tásirodalornnak még sok adóssága van az eu
rópai keresztény szellemiségü irodalom hazai



megismertetése terén. S remélhetőleg további
kortárs szerzőket is olvashatunk e hiánypótló
feladatra vállakozó sorozatban. (Pázmány Pé
ter Katolikus EgtJetem, 1998, 1999)

BENDE JÓZSEF

SIR STEVEN RUNCIMAN:
A KERESZTES HADJÁRATOK
TÖRTÉNETE

Magyar nyelven először jelent meg a keresz
tes hadjáratok történetét teljes egészében fel
dolgozó, tudományos, mégis olvasmányos
munka Sir Steven Runeimari művének itthoni
kiadásával.

Runciman könyvét egy átható, egységes
történelemszemlélet jellemzi, amely nagy am
bícióval, szinte tökéletes felkészültséggel, óri
ási műveltséggel és egy komplett koncepció
val egészül ki. A szerző nagy erénye, hogy
alapossággal dolgozza fel, illetve tolmácsolja
a kortársak írott forrásait, hangsúlyozva,
hogy ezek a krónikások "igen jól értették
mesterségüket". A három kötetet (I. Az első

keresztes hadjárat és a Jeruzsálemi Királyság
megalapítása, II. A Jeruzsálemi Királyság és a
Frank Kelet 1100-1187, III. Az Akkoni Király
ság és a kései keresztes hadjáratok) egybeköt
ve tartalmazó több mint ezer oldalas könyv
felöleli az előzményektől (a szent helyek tisz
teletének kialakulása, az első zarándoklatok,
illetve a bizánci "keresztes" hadjáratok stb.)
az utolsó keresztes erőd, Akkon elestéig a tör
ténteket. Az utolsó fejezetben a Szentföld tel
jes elvesztése utáni keresztes hadjáratok leírá
sával teszi teljessé, a kereszténység egyik leg
nagyobb vállalkozásának ismertetését.

A mű minden egyes fejezete egy-egy bib
liai idézettel kezdődik, hogy aztán tetemes is
meretanyagot felvonu!tatva objektív képet
mutasson be a hadjáratok külső és belső tör
ténéseiről, a körülményekről. amelynek pon
tos bemutatására Runciman a megszokottnál
is nagyobb hangsúlyt fektet. Elválasztja egy
mástól a melléktörténéseket és a fő áramlatot.
valamint az egyes központi jelentőséggelbíró
eseményeket több szemszögből is vizsgálja
(bizánci-frank, frank-muszlim, muszlim-bi
zánci), kerülve a minősítést. A dolgok Runci
man előadásában vannak okok és következ
mények, és vannak célok, a hadjáratok részt
vevői az ezeket formáló, vagy éppen elszen
vedő hús-vér emberek, akik az egyik részről

próbálnak bizonyítani, s életcéljukat valóra
váltani (frankok), s a másik részen pedig
azok vannak, akik a hódításaikat próbálják
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megvédeni a támadóktól (muszlimok). Run
ciman azzal, hogy részletesen bemutatja a
cselekményt, s ragaszkodik a lehető legna
gyobb hítelességhez. legendákat mutat be,
egy olyan kort, amelyben az emberek bizo
nyítási kötelezettségei nem csak e világból
származtak. A kötet tartalmi felosztásából is
kitűnik, hogy a szerző a legfontosabbnak az
első keresztes hadjáratot tartja. Részletesen
foglakozik a Clermonti zsinattól (1095), egé
szen Jeruzsálem elfoglalásáig (1099) és a ke
resztes államok (Edesszai Grófság, Antiókhiai
Hercegség, Tripoliszi Grófság és a Jeruzsále
mi Királyság) megalapításáig ezzel a négy
esztendővel, és a hadjáratokat irányító és be
folyásoló főbb személyekkel (II. Orbán pápa,
Alexiosz bizánci császár, Le Puy püspöke, IV
Toulouse-i Rajmund, Normandiai Róbert,
Flandriai Róbert, a normann Boemund,
Bouillon Gottfried és testvére Balduin, aki az
első jeruzsálemi király lett). Hősök és árulók,
cselvetések és hihetetlenül fényes diadalok,
legendák és kisebb csodák, gyakran nagy tra
gédiák övezik a keresztes hadjáratokat, ame
lyekben sokan a gondviselést látják. E pereg
natiok résztvevői egy ma már elfeledett kor
játékszabályai szerint cselekedtek, illetve ra
gadták magukhoz a kezdeményezést, hogy
ők alakítsák ki azokat. Eletüket mindenkor
feláldozhatónak tartották a hitükért, a foga
dalmukért, egy célért, amelyet igaznak és
szentnek véltek.

Runciman könyve igazi alaprnű, amely
joggal tarthat idehaza is igényt az érdeklő

désre. (Osiris Kiadó, Budapest, 1999)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETE
LEVELEKBEN (1949-1975)

Németh László halála után lánya, Németh
Agnes kezdte e! összegyűjteni az író hátraha
gyott leveleit. Evtizedes kitartó munkájának
köszönhetőenjelenhetett meg az életrnűsoro

zat részeként még 1993-ban a Németh László
élete levelekben című könyv, amely a hagyaték
ból, illetve az egykori barátoktól és pályatár
saktóI előkerült levelezés 1914-től 1948-ig ter
jedő részét tartalmazta. A közelmúltban há
rom vaskos kötetben, a korábbi kiadvány le
veleinek számozását folytatva, lényegében
azonos szerkesztési elveket tükröző formá
ban látott napvilágot a fennmaradt anyag to
vábbi hányada.

A kötetek nem tartalmazzák Németh Lász
ló nyílt leveleit, továbbá a családi levelezés-


