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g i o V a n n i  b o c c a c c i o

dekameron
ELSŐ NAP

Kezdődik a dekameron első napja, a szerző pedig előadja, mi hozta össze és indította 
arra az alább bemutatandó személyeket, hogy mesélni kezdjenek egymásnak, majd 
Pampinea lesz a királynő, és ki-ki előadja egy kedvenc történetét.

tudom én, kegyes hölgyek, hogy érzékeny természetűek vagytok, és művem el-
ső lapjait ezért nyilván komornak és nyomasztónak fogjátok ítélni, hiszen min-
denekelőtt a minapi dögvészt idézik fel, mely gyászos emlékként él valamennyi 
szem- vagy akár csak fültanúban. de olvassatok azért csak tovább bátran, ne 
higgyétek, hogy végig sírni fogtok. tekintsétek úgy e rémisztő kezdést, ahogy 
vándor tekint a kopár és meredek hegyre, melyen túl gyönyörűszép völgy várja 
őt annál hívogatóbban, minél nyaktörőbb kaptatókon és szakadékokon át veze-
tett odáig az útja. És ahogy derűre szokott jönni a ború, ugyanúgy vet véget az 
öröm is a keserűségnek.

nem sok (mármint alig néhány lapoldalnyi) gyász után pedig következzék 
aztán hamar mindaz az öröm és mulatság, amit az imént ígértem, és ami ilyen 
kezdés után e kimondott ígéret nélkül meglepetésként hatna tán. És igaz, ami 
igaz, ha tehettem volna, nem ezt a rögös utat választom kalauzotokként, csak-
hogy mindaz, amiről alább olvashatni, aligha volna érthető e visszaemlékezés 
nélkül, így hát kénytelen vagyok megírni ezt is.

elég az hozzá, hogy isten fia üdvözítő megtestesülésének ezerháromszáz-
negyvennyolcadik évében jártunk már, amikor a nagyszerű firenzét, az itáliai 
városok legnemesebbikét is elérte a pestis, mely – ki tudja, hogy az égitestek 
műve vagy a bűneink miatt megharagvó isten halandókat sújtó büntetése foly-
tán-e  – néhány évvel korábban napkeletről indult el, és számlálatlanul pusztítva 
az eleveneket, terjedt rettenetes módon tovább és tovább nyugatnak. És nem 
használt ellene sem ész, sem erő, sem semmiféle intézkedés, hiába takaríttatták 
tisztára e célra rendelt biztosok a várost, és tiltották meg betegeknek a belépést, 
hiába osztogattak tanácsokat, hogy miképpen óvja ki-ki az egészségét, s a jámbor 
hívek hiába imádkoztak istenhez így-úgy, hiába tartották az újabb és újabb kör-
meneteket, a mondott év tavaszának eleje felé bizony felütötte szörnyű fejét, és 
rettenetes dúlásba kezdett itt is a pestis. Éspedig nem úgy, mint keleten, ahol 
orrvérzés jelezte csalhatatlanul a közelgő halált; itt azzal kezdődött, hogy a férfi-
ak és nők lágyékán vagy hóna alatt népnyelven bubónak nevezett duzzanatok 
képződtek, melyek azután alma vagy tojás nagyságúra is megnőttek. a test eme 
részeiről pedig nem sokkal később továbbterjedtek, itt is, ott is megjelentek ezek 
a bubók, s attól fogva már nagy és ritkás vagy kicsiny és sűrű, fekete vagy szür-
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kés foltok tünedeztek fel az emberek karján és combján, sokaknak akár az egész 
testén is. És ahogy kezdetben s még egy ideig a bubók, most már az így megjele-
nő foltok váltak a közelgő halál csalhatatlan előjeleivé. tehetetlennek bizonyult e 
betegséggel szemben minden orvos és hatástalannak minden orvosság, így hát 
– ki tudja, vajon a kór természete vagy az orvoslók tudatlansága miatt-e (mert-
hogy a tudós doktorokon kívül igencsak megsokasodtak az orvosi tanulmányo-
kat hírből sem ismerő nők és férfiak is), aminek folytán sejtése sem volt senkinek, 
hogy mi okozza, s hogy következésképpen hogyan gyógyítandó ez a kór – túl-
élője alig-alig volt, mert ki gyorsan, ki lassabban, de a tünetek megjelenésétől 
számítva legkésőbb a harmadik napon, többnyire láztalanul és egyéb tüneteket 
már nem is mutatva, meghalt.

fokozta a dögvész erejét, hogy ugyanúgy terjedt tovább és tovább betegről az 
egészségesre, ahogy tűzvészkor az útjukba eső ilyen-olyan száraz vagy gyúlé-
kony tárgyakba kapnak belé a lángok. ráadásul nemcsak abba betegedhetett 
vagy halhatott belé valaki, hogy beteggel érintkezett, hanem azáltal is megfertő-
ződhetett, ha beteg ember ruhájához vagy bármi egyéb holmijához, amit a beteg 
megérintett, ő maga akár csak hozzányúlt. És bármilyen hihetetetlen – ha sokak-
kal együtt nem a saját szememmel látom, nemhogy leírni, de elhinni se merném, 
bármily szavahihető volna is, akitől hallom –, a pestis mindennek a tetejébe nem 
csupán emberről emberre terjedt. számos alkalommal előfordult ugyanis, hogy 
nem emberi, hanem állati lény ért hozzá egy-egy pestises beteg vagy halott hol-
mijához, s az illető állat megfertőződött, sőt rövid időn belül el is pusztult tőle. 
erről egyébként, mondom, a saját szememmel győződhettem meg egyik nap ma-
gam is: egy szerencsétlen pestises halottnak az utcára hajított rongyaihoz odaté-
vedt két disznó, és miután amúgy disznómódra megdöfködték, megharapdál-
ták, megcibálgatták egy kicsit, rövid időn belül megvonaglottak, mintha mérget 
nyeltek volna, és döglötten rogytak rá a végzetes rongyokra.

az ehhez hasonló vagy még ijesztőbb esetek általános riadalomhoz és rémlá-
tomásokhoz vezettek, s az életben maradottak eltökélték, hogy a betegeket és a 
holmijaikat kíméletlenül kerülni fogják, akkor talán egészségesek maradnak. 
némelyek úgy vélték, hogy a visszafogottság és az önmegtartóztatás megvédhe-
ti őket a bajtól, így hát a barátaikkal a külvilágtól elvonulva, magukra zárták 
egy-egy olyan ház ajtaját, ahol nincs beteg, s ott a legfinomabb ételeket és legki-
tűnőbb borokat mértékletesen fogyasztva, halált és betegséget emlegető kinti hí-
rekről se szólni, se hallani nem akarva töltötték zeneszó mellett és alkalmi mulat-
ságokkal az idejüket. Mások azon a véleményen voltak, hogy a bajt, épp 
ellenkezőleg, leginkább dorbézolással, randalírozással, gátlástalan élvezkedéssel 
vészelhetik csak át, miközben csak nevetnek mindazon, ami történik; és így is 
tettek, ittak és vedeltek nyakló nélkül éjjel és nappal hol egyik, hol másik pincé-
ben, mindig másokéban, ha neszét sikerült venni, hogy van miért. És volt is, mert 
ki-ki úgy érezte, hogy neki már befellegzett, és az életével együtt sorsára hagyta 
mindenét, a házak legtöbbje elgazdátlanodott, úgy vették birtokukba őket a be-
tegek elől dőzsölésbe menekülők, mintha csak a sajátjuk volna.

Városunk bajában és nyomorúságában már-már érvényét vesztette és semmi-
vé lett a törvénytisztelet, az isteni és emberi törvényeké egyaránt, hiszen a törvé-
nyek szolgái és végrehajtói is mind meghaltak, megbetegedtek, vagy embereik 
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híján nem tudták már ellátni a hivatalukat, s így boldog-boldogtalan azt tehette, 
amit akart. Megint mások viszont e két szélsőség helyett a középutat választot-
ták, nem menekültek lakomázásba, mint az előbbiek, és italozásba, dőzsölésbe, 
kicsapongásba sem, mint az utóbbiak, hanem csak annyit ettek-ittak, amennyi 
kellett, szabadon jártak-keltek, és közben szál virágokat, szagos füveket, ilyen-
olyan fűszerszámokat emelgettek sűrűn az orrukhoz, mert azt remélték, hogy az 
illatuk jót tesz az agynak a nagy hulla-, betegség- és orvosságbűzben. ismét má-
sok szigorúbbak voltak, és mivel meg voltak győződve róla, pestis ellen csak azt 
teheti az ember, hogy messzire elkerüli, rengeteg férfi és nő csak magával törőd-
ve fölkerekedett, s otthagyva a városát, az otthonát, a családját, mindenét, kiköl-
tözött vidékre vagy legalábbis a birtokára, mintha bizony istennek az emberek 
gonoszságát pestissel büntető haragja nem akárhol és akárkikre, hanem csakis a 
város falain belül maradottakra sújthatott volna le; vagy mintha biztosra vennék, 
hogy aki odabent reked, annak vége.

azt ugyan nem mondhatni, hogy az emígy és amúgy vélekedők végül is egy-
ként meghaltak volna mind, de azt sem, hogy valamennyien megúszták, mert 
bizony hullottak, mint a legyek, bármit gondoltak és bárhol tartózkodtak is, és 
ugyanazokat, akik egészségesen még azzal mutattak példát a többi egészséges-
nek, hogy cserben hagyták a betegeket, most a többiek hagyták cserben, és ők ju-
tottak ebek harmincadjára. az még csak hagyján, hogy a város polgárai óvakod-
tak egymástól, s hogy nemcsak szomszéd fordított hátat a szomszédjának, hanem 
rokon is a rokonának, de úgy belefészkelte magát férfiakba és nőkbe a rettegés, 
hogy lemondtak egymásról: fivéréről a fivér, unokaöcsről a bácsikája, húgról a 
bátyja, vagy éppen feleségről a férje, sőt (ami szinte hihetetlen) apák és anyák a 
saját gyermeküket is veszni hagyták már, nem törődtek vele. a sok-sok beteg, 
férfi és nő, hovatovább nem számíthatott másra, mint a megmaradt néhány barát 
irgalmára, vagy annak a kevés ápolónak a kapzsiságára, aki aránytalanul magas 
fizetségért is csak vonakodva állt kötélnek. ezek pedig faragatlan emberek vol-
tak, akik általában nem is értettek az ilyesmihez, és szinte csak arra voltak jók, 
hogy ha kér valamit a beteg, azt odaadják neki, vagy nézzék, ahogy meghal. 
sokuk ráadásul az életével kellett hogy fizessen azért, amit így megkeresett. És 
mivel tehát se szomszéd, se rokon, se barát nem segített a betegeken, és ápolóból 
sem volt elég, mindennapossá vált valami, amit korábban elképzelni sem lehetett. 
ágynak esve ugyanis a legszebb, legbájosabb, legelőkelőbb hölgyek sem utasítot-
ták el, hogy férfiak, sőt akár fiatalemberek ápolják őket, és szükség esetén úgy 
meztelenkedtek előttük, mintha nőnek mutogatnák magukat. ha pedig aztán fel-
gyógyultak, ez akár az erényességük rovására is mehetett. akárhogy is, de sok 
olyan ember meghalt, aki pedig felgyógyulhatott volna, és a pestis megfelelő be-
tegellátás híján akkora pusztítást végzett éjjel és nappal, hogy hírét venni is bor-
zasztó volt, hát még végignézni. Mindebből pedig szinte egyenesen következett, 
hogy a járványt túlélő polgárok körében újfajta szokások kezdtek el terjedni.

korábban (ahogy manapság is járja) úgy volt, hogy a női szomszédság és rokon-
ság a halott ember házába vonult, s ott a közvetlen nőrokonokkal együtt elsiratta a 
halottat, a férfiak pedig, szomszédok és más polgárok, a bejárat előtt csatlakoztak a 
férfi hozzátartozókhoz, majd amikor az elhunyt rangjához illő papi személyek is 
megérkeztek, az övéi a vállukra emelték, és gyertyafényes gyászpompával, ének-
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szó mellett az illető saját, választott templomába mentek vele. a járvány fokozódá-
sával azonban szinte mindez semmivé lett, és új szokások alakultak ki. Mert sokan 
nemhogy asszonysereglet nélkül, de társtalanul, egy szál magukban kellett hogy itt 
hagyják ezt a világot, és csak nagyon keveseknek adatott meg, hogy a rokonaik el-
sirassák őket. ehelyett éppenhogy vigalom és mulatozás jött divatba az asszonyok 
körében is, akik maguk sem törődtek már másokkal, csakis magukkal. tíz-tizenkét 
szomszédnál több aligha kísérte már bárki tetemét is a templomba, és tiszteletre 
méltó, megbecsült polgárok helyett mindenféle csóró legények, úgynevezett pes-
tisszolgák vették a vállukra fizetség fejében a koporsót. És nem ám az elhunyt vég-
akarata szerinti, hanem a legközelebbi templomba vitték nagy sietve, a menetet 
pedig legföljebb öt-hat papi személy vezette néhány gyertyával vagy akár egyetlen 
szál gyertya nélkül is. Ők különösebben hosszas vagy ünnepélyes szertartással ott 
azután már nem is bajlódtak, csak intettek a pestisszolgáknak, s azok a halottat 
sebtében beledobták az első üres sírkamrába.

az alacsony és alighanem a közepes sorúak többségének is még sokkal sanya-
rúbb sors jutott; őket a remény vagy épp a szegénység otthon tartotta, és bár csak 
a szomszédokkal érintkeztek, ezrével betegedtek meg naponta, majd pedig bár-
minemű istápolás és segítség híján, nyomorultul el is pusztultak mind. sokan a 
nyílt utcán hullottak el nappal vagy éjszaka, mások meg az otthonukban szen-
vedtek ki, de a szomszédságot már csak a hullabűz figyelmeztette rá, hogy meg-
haltak; és így bizony oszló tetemekkel volt teli minden. a szomszédok erre, ré-
szint a hullafertőzéstől félve, részint meg persze az elhunytak iránti kegyelettől 
vezéreltetve, legtöbbnyire a következőképpen jártak el. fogták magukat, és se-
gítség híján akár saját kezűleg is kivonszolták a házakból, s a bejárat elé fektették 
a holttesteket – láthatta is őket számolatlanul, különösen reggelente, bárki arra 
járó –, azután pedig koporsót rendeltek, és abban (vagy ha az épp elfogyott, hát 
akár csak pár szál csupasz deszkán) elszállíttatták őket. egyetlen koporsóba 
nemegyszer két-három hullát is fektettek, és az is rengetegszer előfordult, hogy 
férjet a feleségével, testvért akár a két testvérével vagy apát a fiával zsúfoltak 
együvé. És az is számtalanszor megesett, hogy egy-egy koporsó mögé, ami előtt 
két pap lépdelt a kereszttel, más koporsóvivők három-négy továbbit is csatlakoz-
tattak, a papok pedig, akik azt hitték, egyvalakit kell csak eltemetniük, egyszeri-
ben hat, nyolc vagy néha még annál is több temetendő holtat kaptak a nyakukba. 
s így ezeknek persze se könny, se gyertyafény, se gyásznép nem jutott ki; s végül 
annyit se számított már az emberek halála, mint manapság egy kecskéé. ebből is 
jól látszott, hogy míg a dolgok természetes rendje szerinti apró és ritka bosszúsá-
gokat a bölcs ember is mindig csak vonakodva fogadja el, ha igazán nagy a baj, 
akkor abba az együgyű is egykettőre beletörődik.

csak vitték-vitték tehát a sok hullát napról napra és szinte óráról órára a 
templomokba, és mivel annyi megszentelt föld már nem maradt, hogy ki-ki ha-
gyományos, külön sírhelyet kapjon, jobb híján hatalmas árkokat ástak a templo-
mok temetőiben, és ezekbe dobálták be százával az újabb és újabb halottakat. 
Úgy halmozták őket egymásra, mint bálákat a hajófenékre, mindig egy-egy vé-
kony rétegnyi földet szórva rájuk, míg színültig meg nem teltek ezek az árkok.

de minek is részletezzem tovább a szörnyűségeket? Legyen elég csak annyit 
mondanom, hogy a cudar idők nem csupán városunkat sújtották, hanem bizony 
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a környező vidéket is. a várak még csak hagyján, azok kicsiben éppúgy jártak, 
mint a városok. a tanyák és mezők népe azonban orvosok és ápolók híján úgy 
pusztult, úgy hullottak el szegény nyomorultak családostul úton-útfélen, a föld-
jeiken és az otthonaikban, mintha nem is emberek, hanem állatok volnának. Így 
aztán, akárcsak a városlakók, ők is elzüllöttek. se a javaikkal, se a dolgukkal nem 
törődtek attól fogva, és – mintha minden áldott reggelen máris a haláluk napja 
virradt volna rájuk – nem érdekelte őket többé, mire mennek a jószággal, mi lesz 
a terméssel és minden addigi munkájukkal, csakis azon voltak, hogy a nyakára 
hágjanak mindennek, amijük van még. szélnek eresztették minden állatukat, ök-
röt és szamarat, juhot, kecskét, disznót és baromfit, még a hűséges ebeiket is el-
űzték hazulról, bóklásszanak amerre tetszik, a földeken akár, ahol nemhogy be-
takarítatlanul, de levágatlanul maradt a gabona is. s az állatok némelyike aztán 
jól be is legelt, esteledéskor pedig, mintha ésszel tenné, szépen hazaballagott, 
hajtani sem kellett.

ennyit tehát a vidékről; a városról pedig talán már csak annyit, hogy az ég – 
és részben talán az emberek – cudarságának következményeképpen márciustól 
júliusig firenze falai között több mint százezren haltak belé (a járványig ki hitte 
volna, hogy egyáltalán laknak itt ennyien?) részint a pestisbe, részint abba, hogy 
magukra maradtak, mert az egészségesek sokszor féltek az ápolásuktól, sőt ma-
gukra is hagyták őket. hány és hány palotából, hány és hány szép házból és ne-
mes lakból pusztultak ki szolgahadastul, el egészen a legutolsó árva kisinasig, az 
urak és a hölgyek! hány és hány nagynevű családnak szakadt így magva, mek-
kora vagyonok, milyen hatalmas kincsek váltak így, törvényes örökös híján, gaz-
dátlanná! s hány és hány derék férfiút, szépasszonyt és deli legényt nyilvánított 
volna maga galénosz, hippokratész vagy aszklépiosz is makkegészségesnek, 
olyat, aki délben még együtt ebédelt a családjával, a társaival és a barátaival, de 
a vacsorát már az ősökkel költötte el a másvilágon!

de elég a borzalmakból. a többit lehetőség szerint említés nélkül hagyva ez-
tán, hadd folytassam inkább azzal, hogy ilyen volt a helyzet, városunk szinte el-
néptelenedett már, amikor is (mint szavahihető személytől tudom) egy keddi 
nap reggelén, misehallgatás után hét fiatal nő találkozott össze alkalomhoz illő 
gyászruhában – közeli barátnéja, szomszédja vagy rokona egyik a másikának, 
innen még a huszonnyolcadik esztendejükön, de túl a tizennyolcadikon, jó eszű, 
előkelő, formás, finom modorú és kedvesen szemérmes hölgy valamennyi – a 
nagy hírű és csaknem üres santa Maria novella templomban. elárulnám én szí-
vesen a valódi nevüket is, mégsem tehetem. Jó okom van rá: nem akarom, hogy 
az itt következő és általuk elbeszélt vagy végighallgatott történetek miatt bármi-
kor is szégyenkeznie kelljen valamelyiküknek; azt ugyanis, hogy mi számít er-
kölcsös mulatságnak, manapság szigorúbban szokás megítélni, mint annak ide-
jén, amikor a már ismertetett okok miatt nemcsak a magukfajta, de a náluk jóval 
érettebb korú nők is sokkal többet megengedhettek maguknak. Másrészt pedig 
nem szeretnék lovat adni a rosszmájúak alá sem, akik mindig mindenkivel kö-
tözködnek, ne legyen ürügyük rá, hogy e nagyszerű hölgyek jó hírét csúf szavak-
kal kikezdjék. azért tehát, hogy mindig tudni lehessen majd, ki beszél, a követ-
kező – többé-kevésbé épp rájuk illő – neveket adom nekik. az elsőt, aki a 
legidősebb és legérettebb volt közülük, Pampineának fogjuk hívni, a másodikat 
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fiammettának, a harmadikat filomenának, a negyediket emiliának, továbbá 
Laurettának az ötödiket, neifilének a hatodikat, végül pedig, és nem véletlenül, 
elisának a hetediket.

Úgy esett mármost, hogy a véletlen összehozta őket a templom egyik zugá-
ban, ahol aztán az imádkozást kis idő múltán félbeszakítva, körben leültek, és 
nagy sóhajtozva a szörnyű időkről kezdtek el így-úgy beszélgetni. amikor a töb-
biek kifogytak a szóból, egyszer csak azt mondja Pampinea:

– kedves lányok, ti is sokszor hallhattátok már, hogy senkinek sem árt az, aki 
annak rendje és módja szerint ragaszkodik a jogaihoz. Mert bárkinek, aki erre a 
világra született, természetes joga őrizni és óvni az életét; az önvédelem számos 
esetben mentesítette már emberölés elkövetőjét is a büntetés alól. Márpedig ha a 
minden földi halandó boldogságáról gondoskodni hivatott törvények ezt meg-
engedik, hogyisne léphetnénk fel a saját életünk védelmében mi magunk is min-
den olyan eszközzel, amivel másokat nem sértünk? ahogy ma és más reggeleken 
is elnéztem magunkat, és annak alapján, hogy miről és hogyan szoktak folyni a 
beszélgetéseink, nyilván nemcsak énelőttem világos, hanem előttetek is, hogy 
mindegyikünket aggasztja a sorsa. ez nem csoda, az ellenben nagyon is, hogy 
érző szívű nő létére egyikünk sem tesz semmit az ellen, amitől pedig okkal fél. 
Mintha egyéb gondunk nem is volna, csak számlálgatni az e helyt temetendő 
holtakat; ellenőrizni, vajon az itteni szerzetesek elenyésző maradéka megtartja-e 
azért még az imaórákat; vagy gyászruhásan sajnáltatni magunkat bárkivel, akit 
csak megpillantunk, hogy lám, milyen nagyon rossz nekünk. És innen kilépve is 
csak azt látjuk, hogy hozzák-viszik a hullákat és a betegeket, lépten-nyomon 
száműzött bűnözőkbe ütközünk, akik (merthogy a hatóság emberei vagy meg-
haltak vagy végüket járják már mind) a törvényre fittyet hányva, visszaszivárog-
tak, és most fel-alá grasszálnak és garázdálkodnak a városban; vagy a magukat 
pestisszolgáknak nevező, vérünkön hízó csőcselékbe, mely lóháton nyargalász-
va gúnydalocskákkal hergel bennünket. Mindenünnen csak azt hallani, hogy ez 
meghalt, az meg dögrováson van, s ha volna még, aki sírjon, bizony, abba nem 
maradna a jajveszékelés. És mi vár ránk otthon? nem tudom, ti hogy vagytok 
vele, de amikor én hazatérve rádöbbenek, hogy a népes cselédségből már csak 
egy szem szolgálóm maradt, a hajam is égnek áll a rémülettől, és bárhová húzó-
dom, mintha a halottaim néznének vissza rám a megszokott arcuk helyett valami 
rémségesen eltorzult ábrázattal. Így hát sem itt, sem odakint, sem otthon nem 
találom én már a helyemet; annál is kevésbé, mert úgy látom, hogy aki (mint mi) 
tehette, és volt hova mennie, az már rég távozott, szinte csak mi vagyunk még 
mindig itt. azokról meg, akik valahogy mégis itt ragadtak, úgy tudom, és tapasz-
talom is, hogy amihez csak kedvük szottyan, már csinálják is, füyülve rá, hogy 
mit szabad, mit nem, egymagukban vagy másokkal, éjjel és nappal. És nem ám 
csak világiak, hanem monostorbéliek is, akik elhitetik magukkal, hogy az ilyesmi 
csak másoknak tilos, merthogy őrájuk nem vonatkoznak az engedelmesség sza-
bályai, s a testi gyönyöröktől várva menekvést, erkölcstelen bujálkodásba kezde-
nek. ha pedig így állunk (ami nyilvánvaló), akkor ugyan mit keresünk még itt? 
Mire várunk? Miért áltatjuk magunkat? Miért tétlenkedünk, miért nem tesszük 
meg mi is az egészségünkért azt, amit a többi városlakó? Mi kevésbé volnánk 
fontosak? Vagy azt hisszük talán, hogy belénk jobban kapaszkodik az élet, mint 
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másokba, s ezért kevesebb a félnivalónk? ne csapjuk be magunkat, óriási téve-
dés, nagy-nagy ostobaság volna ezt hinnünk. ha bizonyság kell rá, jusson csak 
eszünkbe, hány és hány kiváló fiatal férfit és nőt vitt már el ez a szörnyű járvány. 
ne tétovázzunk hát, ne legyünk restek tenni a baj ellen, amit valamiképpen elke-
rülhetünk talán. nem tudom, egyetértetek-e velem, de szerintem az volna a leg-
jobb, ha fognánk magunkat, és ahogy mindmostanáig már annyian, mi is elhagy-
nánk ezt a várost. erkölcstelenkedés helyett (inkább a halál!), azzal mutatnánk 
erkölcsös példát, hogy szépen elvonulunk valamelyikünk vidéki birtokára, hisz 
mind bővelkedünk ilyenekben, s ott igyekszünk úgy ellenni, úgy mulatni, úgy 
vigadozni, hogy azért nagyon is észnél maradunk. Madárdalt hallani ott, hegy-
völgy zöldell, búzamező hullámzik, mint a tenger, ott ezernyi fa hajladoz, s tá-
gabb az ég, mely még haragjában sem tagadja meg tőlünk a maga időtlen szép-
ségét. Mennyivel jobb ezeket nézni, mint városunk csupasz falait! odakinn 
ráadásul a levegő is frissebb, létszükségleti cikkekből több van (ami nagy szó 
manapság), bajból pedig kevesebb. Mert igaz ugyan, hogy a parasztok ugyanúgy 
meghalnak, mint a városlakók, de ott kisebb a gyász, hiszen a vidéket ritkábban 
lakják, mint a várost. arról meg egyébként szó sincs, hogy mi itt bárkinek is hátat 
fordítanánk, sőt igazság szerint éppenséggel minekünk fordítottak már rég hátat 
a mieink azzal, hogy meghaltak, vagy a halál elől menekülve úgy itt hagytak 
bennünket ebben a szörnyű helyzetben, mintha senkijük se volnánk. nem érheti 
szemrehányás azt, aki megfogadja a tanácsomat, de könnyen lehet, hogy csak baj 
és bánat, vagy akár halál vár ránk, ha nem élünk vele. nagyon is jól tesszük te-
hát, ha cselédestül fölkerekedünk, és magunk után hozatva velük minden szük-
ségeset, mostantól fogva, ma itt, holnap ott, azon leszünk, hogy jól érezzük ma-
gunkat, amennyire a mai körülmények engedik, és amíg (ha megérjük) ki nem 
derül, mit tervez az ég. És ne feledjétek: erkölcsösen távoznunk innen nem 
szégyellnivalóbb, mint sok olyan nő erkölcstelensége, aki inkább maradni akar.

Pampinea szavait olyannyira lelkesen fogadták a többiek, hogy azonmód a 
terv megvalósításának részleteit kezdték el fontolgatni, mintha most mindjárt fel 
akarnának állni, hogy már induljanak is. filomena azonban észnél volt.

– Lányok – mondta –, Pampinea nagyon jól beszélt, de bármennyire igaza van 
is, ne siessetek azért, ne hamarkodjuk el a dolgot. gondoljátok meg, hogy nők 
vagyunk, azt pedig minden süldőlány tudja, mennyi ész szorul a nőkbe, ha ma-
gukra hagyatva, férfi irányítása nélkül kellene boldogulniuk. az állhatatlansá-
gunk, a makrancos, gyanakvó, kishitű és ijedős természetünk miatt én sajnos 
nagyon is tartok tőle, hogy ha nincs más, aki irányítson bennünket, akkor bizony 
szégyenszemre időnek előtte fel fog bomlani a társaságunk. addig belé se vág-
junk, amíg ezt meg nem oldottuk.

ekkor elisa vette át a szót:
– Való igaz, hogy a férfi dolga vezetni a nőt, és férfiak nélkül nem sokra me-

gyünk. no de hát honnan kerítsünk most magunknak férfit? tudjuk jól, hogy a 
családjainkbéliek javarészt meghaltak, akik pedig megvannak még, azok itt is, 
ott is, tudj’isten hol, társaságokba verődve keresik a menekvést ugyanaz elől, 
ami elől mi is menekülnénk. idegenekkel összeállnunk viszont nem volna taná-
csos, nehogy öröm és pihenés helyett bajt és megbotránkozást szüljön az, hogy 
egészségesek szeretnénk maradni.
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Javában zajlott még így ez a hölgytársalgás, amikor egyszerre csak három 
férfiember lépett be a templomba. fiatalok voltak, bár a huszonötödik esztende-
jét a legifjabbikuk is betöltötte már, s hiába a sok megpróbáltatás, a sok barát és 
rokon elvesztése s a halálfélelem, szerelmes szívüknek mindez meg se kottyant. 
az elsőt Panfilónak hívták, a másodikat filostratónak, a harmadikukat pedig 
dioneónak, szemrevaló és jól nevelt legény volt valamennyi. a szörnyű felfordu-
lás közepette épp vigaszkeresőben járták a várost, hátha megpillantja valahol 
ki-ki a maga szíve hölgyét; és úgy esett, hogy mindhárom épp a nevezett hetek 
egyike volt, akik némelyikét viszont ráadásul még rokonság is fűzte egyik-másik 
ifjúhoz. a hölgyek vették észre őket hamarabb, Pampinea el is mosolyodott:

– kezünkre játszik a szerencse! Íme három eszes és derék fiú, nyilván szívesen 
vállalják, hogy vezessenek és szolgáljanak bennünket, ha hajlandók vagyunk 
megbízni őket ezzel a feladattal.

Mélyen elpirult erre neifile, merthogy az egyik fiatalember éppen őbelé volt 
szerelmes.

– Pampinea – szólt –, az isten szerelmére, vigyázz, mit beszélsz! tudom én jól, 
hogy mindegyikükről csakis a legjobbakat lehet elmondani, hogy ennél jóval ne-
hezebb feladatot is megoldanának, és hogy a miénknél sokkal szebb és érdemdú-
sabb hölgytársaságban is kiválóan és becsülettel helytállnának ők. de mivel 
nagyjából mindenki tudja, hogy itt ül köztünk mindhármuk szerelme, tartok tő-
le, hogy ártatlanul is rossz hírbe kevernénk magunkat, és megbotránkozást kel-
tenénk, ha magunkkal vinnénk őket.

– Ugyan már! – mondta filomena. – ha erényesen élek, és nincs miért furdal-
jon a lelkiismeret, mondhat rólam bárki bármit, isten és az igazam fog megvéde-
ni. bárcsak kötélnek állnának! akkor Pampineával együtt valóban elmondhat-
nánk, hogy szerencsénk van.

ez aztán nemcsak hogy megnyugtatta a többieket, hanem mindjárt teljes 
egyetértésben el is döntötték, hogy szólnak a fiúknak, elmondják nekik, mire ju-
tottak, és megkérdezik tőlük, volna-e kedvük velük tartani. Pampinea nem is 
vesztegette tovább a szót, fölállt, s úgy is, mint egyikük rokona, a váltig őket 
bámuló fiatalemberekhez lépett, kedvesen köszöntötte őket, majd pedig elárulta 
nekik, mit terveznek, és mindnyájuk nevében föltette a kérdést, hogy volna-e 
kedvük tiszta szívvel és testvériesen csatlakozni hozzájuk. a hármak először tré-
fára vették a dolgot, de látva, hogy Pampinea komolyan beszél, lelkesen rábólin-
tottak, és még ott helyben mindjárt tisztázták is a teendőket. Majd még aznap 
összekészíttették, ami kell, és előreküldtek valakit, másnap, azaz szerda hajnal-
ban pedig néhány cselédjük, illetve egy-egy legényük társaságában a hölgyek s 
az ifjak is fölkerekedtek, és elhagyták a várost.

alig két mérföldnyit kellett csak menniük, már meg is érkeztek oda, ahová men-
ni akartak. egy utaktól félreeső, szép zöld lombú ligetekkel és bokrokkal ékes dom-
bocskára kaptattak fel. a dombtetőn palota várta őket szép tágas központi udvar-
ral, kerengőkkel, vidám festményekkel díszített, szebbnél szebb termekkel és 
szobákkal, körös-körül pedig csodás rétek és kertek, kristálytiszta vizű kutak és – a 
józan és finom hölgyek helyett persze inkább nagyivóknak való – drága borokkal 
teli pincék. s a társaság nem kis örömére gyönyörűen kitakarítva minden, az ágyak 
megvetve, a szobák friss virággal telis-teli, a padlók gyékénnyel beterítve. 
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Mindjárt helyet is foglaltak, s akkor a legcsinosabbik és legtalpraesettebb ifjú, 
dioneo, azt mondja:

– szép hölgyek, ide bizony nem a mi nagy eszünk, hanem a ti bölcsességetek 
hozott bennünket. hogy ti mit terveztek a gondjaitokkal, azt nem tudhatom, a 
magaméit én mindenesetre hátrahagytam az imént, amikor kiléptünk a város 
kapuján. Mostantól következzék hát móka, dal, kacagás, mulassatok (már ameny-
nyire a tisztességetek engedi) énvelem, vagy adjátok ki az utamat, s akkor már 
megyek is vissza tovább búslakodni a meggyötört városba.

Pampinea meg erre, mint aki úgyszintén elhessentette már magától minden 
gondját, így válaszolt nagy vidáman:

– ez ám a beszéd, dioneo! hiszen épp azért menekültünk ide a nyomorúság-
ból, hogy nagyon is vígan legyünk. de rend a lelke mindennek, nekem tehát, 
akitől már e díszes társaság ötlete is származott, az a véleményem: ha nem akar-
juk, hogy hamvába haljon az örömünk, kell hogy legyen köztünk valaki, aki pa-
rancsol a többieknek, akire felnézünk, akinek mint feljebbvalónknak engedel-
meskedünk, és aki gondoskodni köteles róla, hogy jól érezzük magunkat. azért 
pedig, hogy a felelősség súlyát és a hatalom ízét is ki-ki megtapasztalja, s e kettős 
élmény ismeretében senkinek se legyen oka irigykedni, azt javaslom, hogy egy-
egy napra mindenki tudja meg, milyen teher és milyen dicsőség ez. hogy ki le-
gyen az első, azt választás döntse el, a következőket pedig aztán már mindig az 
nevezze meg napnyugtatájt a saját tetszése szerint, aki aznap uralkodott, uralko-
dásának ideje alatt önhatalmúlag szabva meg, hogy hol és mitévők legyünk.

nagy tetszést arattak Pampinea szavai, és közfelkiáltással mindjárt meg is vá-
lasztották őt első napi királynőnek. filomena egy babérfához szaladt, és – mivel 
épp elégszer hallhatta már, milyen becses a lombja, és mekkora becsületet szerez 
annak, aki kiérdemli, hogy megkoszorúzzák vele – letörte néhány ágát, pompás 
koszorút font belőlük, és megkoronázta vele Pampineát. ettől fogva, amíg csak 
együtt maradtak, ez a koszorú jelezte, melyikükön van éppen az uralkodás sora.

Pampinea – most tehát már királynőként – csendet intett, és magához szólítva 
az ifjak három inasát meg a szolgálólányokat, akik négyen voltak, figyelmet kért, 
és így szólt:

– hogy máris lássátok, hogyan tökéletesedhet, hogyan működhet együtt ez a 
társaság rendben, örömben és emelt fővel, amíg csak kedvünk lesz hozzá, elő-
ször is kinevezem dioneo szolgáját, Parmenót háznagyomnak, ő fogja irányítani 
a cselédséget, és az étkeztetésért is ő felel. Panfilo inasa, sirisco intézői és pénztá-
rosi minőségben kövesse Parmeno utasításait. tindaro ne csak a saját gazdája, 
hanem a másik két úr mellett is szobainaskodjék, ha az ő szolgáikat épp elszólít-
ja a dolguk. az én Misiámnak filomena szolgálójával, Liciscával együtt csakis a 
konyhára legyen gondja, ott süsse-főzze meg mindazt, amit Parmeno megrendel. 
Lauretta és fiammetta cselédei, chimera és stratilia a lányszobák rendben tartá-
sáról és a közös helyiségek takarításáról gondoskodjanak. általában véve pedig 
mindenkitől, aki számot tart királyi kegyeinkre, elvárjuk és megköveteljük, hogy 
bármit hall vagy lát itt vagy ott jártában, ide be csakis jó híreket hozzon.

És miután látta Pampinea, hogy gyors és határozott utasításai egyöntetű tet-
szést aratnak, vidáman fölállt, és azt mondta még:

– Most menjetek, van itt kert, hímes rét, pompás hely elég, érezzétek jól ma-
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gatokat, de harmadik reggeli harangszóra itt legyetek, hogy még hűvösben reg-
gelizhessünk. 

a fiatalurak és a szép hölgyek örömmel vették, hogy kimenőt engedélyezett 
nekik az újdonsült királynő. Vidám társalkodásba fogva, lelkesen széledtek szét a 
kertben, szerelmes dalokat énekelgetve andalogtak, és szebbnél szebb koszorúkat 
fontak maguknak. amikor pedig letelt a királynőtől kapott kimenő ideje, vissza-
tértükkor megtapasztalhatták, milyen szorgosan látja el Parmeno máris a felada-
tát, mert a földszinti ebédlőbe lépve azt látták, hogy az asztalokon patyolat abrosz 
fehérlik, a poharak ezüstként csillognak, és sárga rekettyevirág díszlik mindenütt. 
a királynő buzdítására kezet öblítve tehát, ki-ki helyet foglalt Parmeno ülésrendje 
szerint, a három legény pedig szó nélkül kezdte is már a felszolgálást. remekül 
elkészített ételek, finomabbnál finomabb borok érkeztek, s a társaság tagjai víg 
csevegés közepette, nagy élvezettel láttak hozzá az evésnek-ivásnak. a lakoma vé-
geztével aztán intett a királynő, és – mivel tudta, hogy az ifjú hölgyek és urak 
mindegyike remek táncos, sőt némelyikük muzsikálni és énekelni is jól tud – hang-
szereket hozatott. dioneónak a lant, fiammettának a hegedű jutott, finoman rá is 
kezdték. a királynő ekkor kiküldte a szolgákat, hadd egyenek ők is, és a másik két 
fiatalemberrel és a hölgykoszorú többi tagjával összekapaszkodva, lassú léptű kör-
táncba kezdett; majd amikor kitáncolták magukat, könnyed és vidám dalokra zen-
dítettek. És így mulattak mindaddig, amíg úgy nem érezte a királynő, hogy most 
már ideje aludni egyet. saját szobája lett mindenkinek, emitt a három fiúnak, amott 
a lányoknak, a szobákban pedig szépen vetett ágy s az ebédlőihez hasonló virág-
özön várta őket. Levetkőztek, és nyugovóra is tértek mindjárt.

délutánra harangoztak, amikor fölserkent a királynő, és ébresztőt rendelt a 
többi hölgyeknek és ifjúuraknak is, merthogy napközben, úgymond, megárt a 
túl sok alvás. selymes zöld füvű kis tisztásra vitte őket, ahol nem éri őket nap, és 
lágy szellő fújdogál. ott körbeültette őket a pázsiton, és így beszélt:

– Lám csak, milyen magasan jár még a nap! rekkenő meleg van és néma 
csend, csak a kabóca cirpeg az olajfákon. Mekkora butaság volna máshová men-
nünk most! Jó itt a hűvösön, ostáblát, sakkot hoztunk, játszhat is, szórakozhat 
ki-ki, ahogy kedve tartja, csak tessék. Én mégis azt javaslom, ne játékkal töltsük 
ilyenkor az időt, hiszen vesztesnek lenni sosem jó, és nyerni vagy kibickedni sem 
túl nagy gyönyörűség, hanem történetmeséléssel, amit az egész hallgatóság él-
vez. Mire mindenki mesél egyet, már alkonyul is, enyhül a hőség, és mehetünk, 
ahová csak akartok, hogy ott mulassunk tovább. szerintem ezt tegyük hát, de 
csak ha nektek is tetszik. ha meg nem, hát akkor csinálja estig mindegyikőtök 
azt, amit akar.

a történetmesélés ötlete azonban mindenkinek, a hölgyeknek és az uraknak 
is, egyaránt tetszett.

– helyes – mondta a királynő –, akkor tehát kezdhetjük. a történeteitek ezen 
az első napon bármiről szólhatnak.

azzal a jobbján ülő Panfilóhoz fordult, és kedvesen felszólította, hogy első-
ként ő mondja el egy történetét. a hallgatóság máris csupa fül volt, Panfilónak 
pedig nem kellett kétszer mondani, már kezdte is, ekképpen.

barna iMre fordítása


