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A ssisi Sz e n t  F e r e n c  : V irá g os kertje  (F io retti d i S. Francesco), fordí

to tta  K a p o s y  József. G io tto  n y o lc  képével. A z  A th en aeu m  kiadása. B uda

pest, é v  n., 446 1.

Kaposy József, az olasz irodalom (és 
főleg első századainak) szenvedélyes ku
tatója, Szent Ferenc Fiorettijének új 
magyar kiadását tette közzé (az 1913. 
és 1921-ben közreadottak után), alapos 
történetkritikai bevezetésével.

A  fordító a mű Amoni-féle eredeti 
olasz szövegét követi és azt, ha kellett 
egybevetette Cesari, Manzoni és Pas
serini kiadásaival.

A  Fioretti a leghíresebb ferences írá
sok közé tartozik, azaz Szent Ferenc és 
főbb társai körül virágzott legendák 
népies átdolgozásai.

A  munka eredeti latin szövege, a Flo- 
retum, amelyet a X III. sz. végén vagy  
a X IV . sz. elején valószínűleg Frate 
Ugolino di Montegiorgio szerkesztett és 
egyik munkatársa fejezett be, eredeti

fogalmazásában elveszett ; belőle szár
mazott : egy gyűjtemény latinul és egy 
népnyelven, a Fioretti, vagyis az eredeti 
szövegnek a Trecento közepén készült 
népi nyelvre való fordítása.

Egyszerű lelki épülést szolgáló könyv

nek látszik, de benne van a ferences 
mozgalomnak a bűnbánaton és az asz- 
kézisen alapuló mély humanitása.

A  műben hibákat is találunk : nincs 
történeti értéke, időrendben hiányos, a 
fantasztikumtól nem idegenkedik, pole
mikus szellem hatja át, de általánosan 
elismerik, hogy ez a könyv a középkori 

olasz irodalom egyik legjelesebb emléke.
Valóban : a kifejezés tisztasága és egy

szerűsége, a tiszta, őszinte, vallásos érzés 
légköre a legszerencsésebb irodalmi mű
vek egyikévé avatják.

R e m ig io  P ia n
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G io v a n n i  C omisso  Velencei kémek (Agenti segreti veneziani nel 700) 
fordította Szerb Antal és ifj. Pongrácz Alajos. Budapest, Révai kiadása.

E gy századnyi velencei élet, a titkos 
ügynökök fürge és gyanakvó szemével 
nézve, pontosan az a század, amely 
Szent Márk dicsőséges köztársaságának 
bukását látta meg! Ez, a titkos ügynö
köknek az inkvizitorok törvényszékéhez 
intézet jelentéseinek ebben a gyűjtemé
nyében, bizonyos tragikumra emlékez
tetne mind az előadásban, mind az ihle
tésben ; ezzel szemben mindebből sem

mit sem találunk. A  könyvben pletykál- 
kodási szellem van, a gyenge gyanak
vás visszaverődése, amely épp ezért min
denben és mindenkiben gyanakszik és 
behatol az egyéneknek még a magán

életébe is és a legkisebb dologban is min
denütt rosszat és veszélyt lát.

Közismert dolog, hogy a Settecento 

Velencéjében lelki fáradtság és erkölcsi 
fertő volt ; de hiba lenne azt hinnünk, 
hogy a kép, amelyik ezeknek a titkos 
ügynököknek a jelentéseiből kialakul, 
az egész igazságot, vagy az egyetlen tiszta 

igazat nyújtaná. A  kémek mesterségük
nél fogva mindent élesen megfigyelő em
berek és csupa sötét alakokat festenek. 
Szükséges megemlíteni, hogy ugyanez 
a Velence 1848-ban Danieli Manini nagy
lelkű cselekedeteihez szükséges vért meg
találta ereiben.

E  feljelentések gyűjteménye vitatha
tatlanul érdekes adalékot nyújt az er
kölcs történetéhez és alkalmat adhatna 
erkölcsfilozófiái megjegyzésekre. Ismert 
nevek, mint Goldoni, Chiari apát, meg a 
kalandor Casanova körül egy-két rész
let-fölfedezést ad ugyan, azonban első

sorban pikáns könyv, amely felébreszti 
a sötét történetek és botrányaik iránti 

beteges érdeklődést.

A  pikantériák fokozata teljes : házas
társi hűtlenség megcsalt férjekkel, a tisz
tességről megfeledkezett nemeshölgyek, 
kötekedő nemes urak mocskos beszéde, 
asszonynak öltözötten sétáló effeminált 
ifjak, játékbarlangok, amelyek köré fo

nódik szinte az egész város élete, bukott 
nemesek, akik kénytelenek álöltözetben 
a játékasztalokról hulló aprópénzt kol
dulni, a zárórát túllépő kedves kávé
házak kényelmes boxokkal, a különösen 
szemtelen és szerencsés exotikus szere
lem, művészi dolgoknak álcázott por
nográf figurák, külföldről behozott por
nográf könyvek, arcátlan és féktelen 
maskarák és maskarádok. Még ehhez : 
a hivatalnokok hozzánemértése, hivatal

halmozások, megvesztegethetőség, amely
nek révén «ha viszont gazdag lennék és 
azt ambicionálnám, hogy szentté avassa
nak, szentté is avatnának, még ha Istent 

káromolnám is» (125. 1., Giacomo Strap- 
parava feljelentése) ; vallástalanság, 
amely a nem áhítatból, hanem divatból 
való misehallgatással, pénteken, szom
baton tüntetően való húsevéssel kezdő

dik és azzal végződik, hogy megnyitja 
az utat a franciaországi és a szabad- 
kőműves páholyok eszméinek. Mindez a 
kémek szerint a tiltott könyvek titkos 
terjedésének köszönhető (ezek között C. 
Beccaria: Dei delitti e delle pene).

De a felvilágosodás és a szabadkőmű
ves eszmék elterjedésével a kémekben is 
a politikai aggodalmak felülmúlják az 
erkölcsieket, olyannyira, hogy a könyv 

utolsó része komolyabb menetű lesz és 
azután drámai módon a ’ 96-i napoleoni 
hadjárat híreivel végződik. Groteszk 
jegy e századvégben : az ördög, aki

1389



baráttá vált ; azaz a hírhedt kalandor 

Casanova, aki végül is kém lesz és kétes 
irodalmi értékű jeremiádokat intézget 
a házastársi erkölcsök hanyatlásáról, 
mint minden erkölcstelenség első forrá
sáról.

Befejezésül még annyit, hogy —  annak 
a számára, aki nem akar erkölcsbölcseleti 
reflexiókat levonni —  szórakoztató ol

vasmányt nyújt a könyv egy rövidebb

vonatutazásra. A  gyűjtemény magában 
nem sokat mond Giovanni Comissoról, 
legfeljebb ragaszkodását Velencéhez (Co- 
misso Trevisoban született). G. Comisso 

utikönyvtípusú regényekkel ért el sike
reket, mint : Gente di mare, Giorni di 
Guerre, Questa è Perigi, L ’Italiano er
rante per l ’ Ialia, stb., amelyekre inkább 

érdemes lenne a fordítók figyelmét irá
nyítani.

O t t o n e  D e g r e g o r io

Ja j c z a y  Já n o s  — S c h w a r t z  E l e m é r  : Karácsony a művészetben. Buda
pest, Egyetemi-Nyomda, 1942.

Voltak már német .francia, angol köny

vek, amelyeknek tárgya a «Karácsony 
a művészetben», és viszont olasz és 
francia kötetek szólottak a Karácsony 
és a karácsonyi ünnepek eredetéről ; 
magyarul ilyen mű még nem jelent meg. 
A  szóbanforgó munkának az a kettős 
érdeme, hogy a magyar irodalom
nak ezt a hiányát pótolta és hogy az iko
nográfiái részt egyesítette a teológiai és 
történeti résszel.

Az első Jajczay Jánosnak köszönhető, 

aki ismeretgazdagsággal és képbőség
gel vázolja a történetét ennek a fensé
ges és érzelemdús témának, amely festő
ket, szobrászokat, mozaikkészítőket ih

letett meg, alkalmat adva kinek-kinek, 
hogy kifejezze saját, valamint korának 
érzelmét. És tényleg a szerző jól emeli 
ki a VI. sz.-i művek józan hangulatát, 
a román művészet naturalizmusát, a 
sienai festészet báját, Giotto ferences 
érzületét, a Rinascimento alakjainak 
eszményítő törekvését, a barokk művé

szet ábrázolásainak realisztikus és em- 
fátikus keverékét.

A  környezet leírásának a szükség- 

szerűsége természetesen inkább kedvez 
a festészetnek, mint a többi művészet
nek, és tényleg a jelenet eleinte a fő

szereplőkre és egy egyszerű barlangra 
korlátozódva később átmegy egy kuny
hóba, végül a Rinascimento művészeté
ben gyakran romok és antik oszlopok 

között játszódik le. Kedvez a festészet
nek a pillanat leírása is, és valóban Cor
reggio ebből az éjjeli motívumból felül
múlhatatlan fény és árnyhatásokat tu
dott kihozni.

Jajczay érdekes megjegyzéseket fűz a 
különféle elemekhez és szereplőkhöz, 
majd a csillag, majd az angyalok vagy a 
pásztorok fontosságát emelve ki, ami
ket helyesen mint a Rinascimento korá

nak szerencsés alkotásait határozza meg. 
Miután a szerző utal a «jászol» eredetére 
és fejlődésére, főleg Olaszországban a 
Három királyok ábrázolásában, akik a 

pásztorok együgyűségével szerencsés 
ellentétet képeznek így ; szintén ezt a 
témát követik a szarkófág-szobrászok, 
mozaikkészítők és festők művészetük
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ben, akik főként a Rinascimentóban 
azért merítik tárgyukat, hogy leírják a 
maguk idejének élénk lovas társaságait 
és pompázó meneteit.

Az egyetlen megjegyzésünk, amelyet 
meg kell tennünk (és nem szeretnők mi 
olaszok ezt megtenni) az, hogy a szerző 

elbűvölve a tőle mélyen ismert olasz mű
vészettől elhanyagolta más országok 
művészi megnyilatkozásait ; jóllehet ér
dekes lett volna megismerni, hogy mi
lyen ihletet merítettek e tárgyból a ma
gyar művészek, akiket itt csak egyetlen 

kép képvisel és ráadásul egy modern 
festő, Molnár műve.

Jajczayénál sokkal nehezebb feladat 
hárult Schwartzra, akinek világosan és 

vonzóan kellett kifejtenie eléggé bonyo
lult és néha vitás történeti és vallásos 
kérdéseket, mint a Születés, hónapok és 
különféle évszakok közt hullámzó igazi 
pontos dátumának problémája, a de
cember 15.-Í és a január 6.-i ünnepek 
okai, a nyugati egyház naptárának el

térése a keletiétől, a dies natalis Solis 
invicti- és a Saturnaliák pogány szoká
saival való lehetséges kapcsolatok és 

végül a Praesepium-kultusz eredete. 
Mindazonáltal a szerző legyőzi ezeket a 
nehézségeket a kötet végén levő bő és 

tudós jegyzetekbe száműzve mindazt, 
ami túlságosan akadályozta volna ren
dezett előadását. Lényegében sikerül 
neki kimutatni, hogyan jutott el Kelet

ről a Szent Bölcső kultusza Rómába, 
ahol ösztönzést kapott, mind a Szent 
ereklye egy részének az átviteléből, mind 
pedig Liberius pápa művéből és végül a 
misztikusok ábrázolásai is befolyásol
ták. Helyesen állítja Schwartz, hogy 
Szent Ferenc kivitte ennek a misztérium
nak a celebrálását a templomból a sza
bad természetbe ; de, bár kilépve a 
templomból mindinkább a nép birtokába 
jutott és ez gazdagította bölcsődalainak 
énekével és jászlainak plasztikus fan
táziájával, —  nem kell azt hinnünk, a 
szerzővel, hogy ezzel az ünnep túlságo
san elvesztené szent jellegét.

Behatolva a családba, a Szent Bölcső
kultuszt viszont egy olyan érzés hevíti, 

amellyel talán ünnepélyesebb megnyil
vánulásokkal sem bírna. Nem szükséges 
említeni, hogy mennyivel gazdagabb 

misztikus tartalomban, mint más hagyo
mány, amelyekkel helyettesíteni akarták, 
mint például a karácsonyfa, az érvelések 
ellenére, amelyekkel iparkodnak fényt de
ríteni ennek a festői, valószínűleg ősi föld- 
mívelő kultuszból származó szokás ere
detére.

Magyarországon a «Comitas Emeri- 

cana» most arra törekszik, hogy életre 
keltse a Jászol-szokást : ennek az ügy
nek nagy szolgálatot tesz ez a könyv, 
amely a karácsonyról művészeti ismere
tekkel együtt, történeti és teológiai is
mereteket terjeszt.

G u id o  L i b e r t in i
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