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MÁSODIK NAP ELŐSZÓ

Midőn elékecmergett a Hajnal, hogy a Nap szekerének kerekeit megolajozza, s fáradozá‑
sának eredményeképpen, melynek során a kerékagyhoz tapadt fűcsomókat egy bottal kieb‑
rudalta, úgy felizzott, mint egy pirospozsgás alma, előbújt Tadeusz is, nyújtózott egy na‑
gyot, magához intette a rabszolgalányt, s négy szemhunyás nem sok, annyi se telt bele, már‑
is felöltöztek, aztán lementek a kertbe, ahol már várta őket a kofánék serege, s minekutána 
négy‑négy frissen szedett fügét tukmáltak magukba, melyek koldusgúnyájukkal, hátratört 
nyakukkal, no meg a szajhák könnyeivel igen csak felfakasztották az étvágyakat1, kifogni 
akarván a múló időn ezer és egy játékba kezdtek2, még véletlenül se hagyván ki a hosszú 
sorból akár csak egyet. Sem az Anca Nicolát3, sem a Rúgások kerekét4, sem a Védd a fele‑
séget5, sem a Kotlóstyúkot6, sem a Bújócskát, sem a Megsérültem, cimborát7, sem az Úgy 
hirdetem, úgy parancsolomot8, sem az Isten hozta mesterünket9, sem a Fecském, fecs‑
kém, kicsi fecskémet10, sem a Verd a hordót csapra11, sem az Ugorj egy tenyérnyit magas‑
ba12, sem a Megy a kavicsot13, sem a Tengeri nagyhal, vesd rá magadat14, sem a Csicseribú, 
csicseribá, pizzatészta, vízlajtorját15, sem a Botok királyát16, sem a Vakmacskát17, sem a Lám‑
pást a lámpássalt18, sem a Feszítsd ki a vásznamat19, sem a Seggrepacsicskát20, sem a Bak‑
ugrást, sem a Tyúkocskákat, sem a Nem jött el az ükapámat21, sem az Ürítsd ki a hordót22, 
sem az Anyunak a mogyorót23, sem a Hinta‑palintát, sem a Rabló‑pandúrt, sem a Bíró‑
sági eljárást24, sem a Bújj elő, bújj előt25, sem a Tűt‑cérnát a kezébe nevűt26, sem a Madár‑
ka, madárkát27, sem az Édes görögöt vagy balzsamecetet28, sem pedig a Nyissatok kaput 
a szegény sólyomnak elnevezésű játékot29.

De alighogy eljött a déli habzsolás ideje, valamennyien az asztalhoz ültek, s miután csil‑
lapították étvágyukat, Tadeusz szólt Lukréciának, hogy jóravaló asszonyként viselvén magát, 
fogjon is bele a történetébe. Amaz pedig, minthogy fejében oly sok mese volt, hogy már‑már 
a fülén eregette őket, egyetlen fejezetbe fogta az összeset, majd kiválasztotta a legjobbikat, 
melyet most én is elmesélek.

G I A MBAT T IS TA  BAS I LE

Pentameron
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PETREZSELMA
MÁSODIK NAP ELSŐ MESÉJE

E gy várandós asszonyság kieszi a petrezselymet egy bökötörné kertjéből, ám midőn 
tettén rajtakapják, mindent odaígér, mit hasából fial. Aztán megszüli Petrezselmát, 
akit magához is vesz a bökötörné, és egy toronyba zár. Egy herceg azonban elrabol‑

ja, három makknak hála kiszabadulnak a bökötörnétől, Petrezselma pedig a szerelmes ifjú 
palotájába kerül, ahol hercegné válik belőle.

„Mivel abbéli vágyam, hogy a hercegnőt nevetni lássam, igen erős, az elmúlt éjjel, midőn már 
a hangok itt is, amott is elültek végre, mással sem vesződtem, csak felforgattam elmémnek régi lá‑
dapadjait, s belekurkásztam emlékezetemnek összes szurdokába, kiválasztván valamennyi törté‑
net közül, miket a jámbor lélek, nagybátyám öreganyja, Chiarella Vusciolo nagysága regélt – hogy 
tartsa meg kegyeiben az Ég, továbbá szolgáljon mindnyájunk egészségére ! –, azokat a meséket, me‑
lyekből napjára egyet közölni érdemesnek ítélek, s amelyekről úgy vélem, hacsak nem a fonákjuk‑
ba fúródott tekintetem, hogy bizton elnyerik tetszésteket. S ha egy lovas századdal, mely megfuta‑
mítja a bánatos kedélyeket, nem is vetekedhetnének, trombitaszóként bőven elegendőek lehetnek, 
felserkentve, s az ütközet mezejére parancsolva társnőimet, hogy az enyémnél nagyobb harci erők‑
kel, továbbá gazdag tehetségükkel orvosolják szerény szónoklatomat.”

Élt valamikor egy várandós asszonyság, név szerint Pascadozia, aki egy napon az ablakba kö-
nyökölve, mely oda rúgott egy bökötörné kertjére, szemet vetett egy szépecske petrezselyem-
ágyásra, s lévén a petrezselymet úgy megkívánta, hogy majd’ belealélt kívánalmába, lesben 
maradt, majd midőn a bökötörné elment hazulról, kanyarított egy maréknyit belőle. Ám-
de kevéssel azután, hogy a bökötörné hazaérkezett, s éppen elkevergetett volna egy kis önte-
tet, látja ám, hogy a sarlóját annak rendje és módja szerint használta valaki, mire kifakadt :

– Nyugodtan letekerhetik a fejem, ha fülön nem ragadom ezt a sarlónyelet, s meg nem 
leckéztetem, hogy megtanuljon a saját tányérjából enni, de leginkább, hogy eszébe se jusson 
másnak a fazekában csörömpölni.

A szegény asszony azonban továbbra is lejárt a kertbe, míg egy reggelen a bökötörné rajta 
kapta, és dühösen neki rontott :

– Megvagy, elkaptalak, tolvajok némbere ! Te fizeted tán az árendát erre a kertre, hogy ily 
kevés illendőséggel nyesegeted a növényeimet ? Szavamat rá, hogy nem foglak Rómáig kül-
deni egy kis penitenciáért30 !

A nyomorult Pascadozia egyre csak könyörgött, esengett, mondván, hogy hát nem az éh-
ség, sem pedig a testi sóvárság ördöge vakította el, miközben e gyalázatos tettre vetemedett, 
hanem mert várandósságában attól rettegett, nehogy születendő gyermekének arcán petre-
zselymet veteményezzenek, s hogy a bökötörné valójában még hálás is lehet, amiért ő maga 
nem rakott egy-két árpát a szemére31.
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– Szavaknál több kell az arának !32 – felelte erre a bökötörné. – Nem fogsz a horgodra tűz-
ni holmi mesebeszéddel ! Ha nem adod nekem, mit magadból fialsz, legyen bár lányka, avagy 
fiúgyermek, életednek bérét tekintsed máris befejezettnek.

Szegény Pascadozia, hogy a  fenyegető veszélyt elhárítsa, egyik kezét a másikra helyezte, 
s megesküdött, a bökötörné pedig szabadon engedte.

Hanem mikor eljött a szülés órája, olyan gyönyörűséges leánykát hozott a világra, hogy szép-
sége még egy ékszeren is túltett, s lévén a mellén egy petrezselyempamacs fityegett, el is nevez-
te Petrezselmának, majd miután a gyermek egy arasznyit nőtt naponta, hétévesen iskolába ad-
ta. Csakhogy valahányszor iskolába ment a lányka, folyton belebotlott a bökötörasszonnyba, 
amaz pedig a következőket mondta neki :

– Szóljál anyádnak, hogy emlékezzen az ígéretére !
És addig-addig ismételgette ezt a szólamot, hogy a szerencsétlen anya, miután megelégel-

te már a dallamot, beadta a derekát, és így szólt :
– Ha még egyszer találkozol a banyával, és szóba hozza azt az átkozott ígéretet, te csak an-

nyit felelj : Vedd el, ami jár !
Petrezselma pedig, aki az egészről mit sem tudott, alighogy a banyával újfent találkozott, 

és amaz nekiszegezte a szokásos szólamot, ártatlanul megfelelt neki, miképpen az anyja buz-
dította, mire a bökötörné a hajánál fogva egy erdőbe cibálta – hol a Napnak paripái még so-
sem jártak, lévén nem akarták megfizetni a legelőbért, amit a sötét árnyak szabtak –, majd 
egy toronyba zárta, melyet bűbájnak erejével emelt, s amelynek nem volt se kapuja, se lép-
csősora, csak egy picinyke ablaka, a bökötörné pedig megtelepedett Petrezselma hosszú ha-
ján, merthogy igencsak hosszú haja volt a lánynak, s úgy kúszott fel, ereszkedett alá, úgy járt 
ki-be a haján meg az ablakon át, mint hajósinas az árbockötélen.

Történt azután egy napon, midőn a bökötörné a tornyot odahagyta, Petrezselma pedig ki-
hajolt azon a picinyke likon, és felkencézett haját a Nap gondjaira bízta33, hogy épp arra ve-
tődött egy hercegnek fia, s amint megpillantotta a két aranylobogót, melyek Ámor seregébe 
toborozták a halandó lelkeket, majd a becses fürtökből kiváló Szirén-arcot is észrevette, ami 
a szíveket megörvendeztette, ennyi szépség láttán módfelett megnövekedett a vágya, s mi-
nekutána egy egész emlékiratnyi sóhajtozást menesztett a lánynak, úgy rendeltetett, hogy az 
erődítmény nagy kegyesen megadta magát.

A béketárgyalás igencsak jól sikeredett, az ujjbegyre lehelt csókokért a herceg apró bic-
centéseket kapott, meghajlásaiért cserébe kacsintásokat, busás ajánlataiért hálás köszönete-
ket, továbbá minden egyes szalemalejkumért34 kedves szavakat. S minthogy e ténykedés so-
rán, mely több napon át tartott, felettébb egymáshoz szoktak, úgy döntöttek, megérett az 
idő egy kiadós légyottra. A nevezett dolgot be is ütemezték egy éjjeli órára – mikor a Hold 
Két szál pünkösdrózsát játszik a Csillagokkal –, ráadásul azt is kiforralva, hogy a lány altatót 
ad a bökötörasszonynak, a herceg pedig majd szépen felkapaszkodik a haján.

Ebben maradtak, s mikor eljött a megbeszélt óra, a herceg a toronyhoz sietett, füttyentésére 
a lány leengedte a haját, ő két kézzel megragadta, és felszólt, hogy „Húzzad !”, majd mikor fenn 
volt végre, az ablakon át a szobába ugrott, rávetette magát az Ámor öntetébe illő petrezselyem-
re, fejedelmit vacsorázott belőle, s még mielőtt a Nap kitaníthatta volna paripáit, hogy a Zo-
diákus karikáját átalugorják35, aláereszkedett az aranylajtorján, s avval ment is a maga dolgára.

És ez így ment nem egyszer, míg végül a bökötörasszony egyik szomszédja nem csak ki-
szagolta, de Rosso módjára bele is ütötte orrát a mások szarába36, mondván a bökötörnének, 
hogy legyen résen, mert Petrezselma egy bizonyos ifjúval hentereg, s hogyha a gyanúja meg 
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nem csalja, a dolgoknak bőven lesz folytatása, hiszen hallotta ő a zsongást, látta a koslatást, 
ami zajlott odafent, de még ennél is nagyobb abbéli félelme, miszerint ha elrendelnének egy 
razziát, kilakoltatnák őket még május előtt37.

A bökötörné megköszönte szépen a szomszédasszony jó tanácsait, mondván, hogy meg-
tesz majd mindent, mi Petrezselma útjába áll, meg hogy különben se lenne könnyű a dolga, 
ha szabadulásra adná fejét, hiszen egy bűbájjal megbabonázta, s ha csak meg nem kaparintja 
a három makkot, miket a konyha gerendélyébe dugott, eleve elbukott minden próbálkozása.

Ám míg amazok ketten javában tanácskoztak, Petrezselma, akinek igencsak éles hallása volt, 
továbbá a szomszédasszonyra is gyanakodott, kihallgatta az egész beszélgetést, s mikor az éj-
szaka magára kapta a fekete gönceit, hogy a molylepkéket elriassza, majd szokása szerint be-
toppant a herceg is, a lány mindjárt felparancsolta a mestergerendára, ahonnan megszerezte 
a makkokat, s minekutána értette csínjukat, lévén a bökötörné őt is elbájolta, egy madzaglét-
rán leosontak szép kettecskén, majd felvették a nyúlcipőiket, s szedték a lábukat a város felé.

Csakhogy a  szomszédasszony mindezt észrevette, és akkora sivalkodásba fogott, olyan 
hevesen óbégatott, hogy a  bökötörné megébredt kisvártatva, s  amikor meghallotta, hogy 
Petrezselma megszökött, leereszkedett ő is a létrán, mely ott himbálódzott az ablakhoz kötve, 
majd tüstént a szerelmesek nyomába eredt.

Azok pedig, látván, hogy megbokrosodott ménnél vadabbul közeledik, máris úgy érezték, 
bevégeztetett, de Petrezselmának eszébe jutottak a makkok, amiből egyet maguk mögé hajított, 
s hát ott termett helyében egy véreb vicsorogva, de az olyan ordas volt, szűzanyám, s úgy nyar-
galt vadul csaholva a bökötörné felé, hogy ha utoléri, menten darabokra szaggatja, annyi szent.

No de a bökötörné se tétlenkedett, lévén gonoszsága az ördög fattyáéval vetekedett, kezét 
a zsebébe dugta, előhúzott onnan egy cipót, s alighogy a vérebnek adta, amaz a farkát csó-
válgatva lecsillapodott.

Majd loholt tovább a menekülők után, ámde Petrezselma, midőn meglátta, hogy újfent 
a nyomukba férkőzik, a második makkot is elhajította, s íme, láss csodát, a makk azonmód 
egy ordas oroszlánná vált, mely farkát a földhöz csapdosva, sörényét vadul lobogtatva akko-
rára meresztette száját, hogy aki látta, azt gondolhatta, menten lenyeli egyetlen darabban 
a bökötörnét.

Erre a bökötörné sarkon fordult, megnyúzott egy szamarat, ami a rét közepén legelt, bő-
rét magára öltötte, s avval már indult is vissza, neki egyenesen az oroszlánnak, amaz pedig, 
mivel ténylegesen szamárnak hitte, úgy megijedt, hogy még ma is menekül előle, ha azóta 
meg nem állt.

Ennek okáért, vagyis azért, mert legyőzte a második akadályt, a bökötörné ismét üldöző-
be vette a nyomorult fiatal párt, akik csak meghallották a csoszogást, s látták a porfelhőt, mi 
az égig emelkedett, rögvest tudták, hogy a bökötörné ismét a nyomukban van.

De mikor Petrezselma elhajította a harmadik makkot is, amiből egy farkas bújt elő, a ba-
nyának pedig, aki a szamárbőrt továbbra is magán viselte, miután azt hitte, hogy az oroszlán 
még mindig követi őt, már nem volt ideje újabb fondorlatokra, ekként, mintha csakugyan 
szamár lenne, a farkas be is kapta nagy mohón.

Kinn volt hát a slamasztikából a szerelmes pár, s szépen-lassacskán elérték a herceg biro-
dalmát, ahol a herceg, apjának kegyes beleegyezésével, nőül vette Petrezselmát, beigazolván 
megannyi orkán, s egyéb izgalmak után, hogy :

A jó kikötőben töltött óra feledteti száz év viharát. 
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ZÖLDMEZŐ38

MÁSODIK NAP MÁSODIK MESÉJE

N ella egy herceg szerelmese, aki egy kristályalagúton közlekedve naponta kedvét 
leli benne, de mert az alagutat az irigy nővérek összezúzzák, megsebzi magát és 
már‑már elhagyni készül a földi életét. Egy furcsa fordulatot követően azonban 

Nella tudomást szerez a megfelelő gyógyírról, ellátja a beteget, majd férjül veszi.

Uramatyám ! Akkora élvezettel hallgatták végig Lukrécia történetét, hogy egy szemhunyásra se 
taksálták volna az idejét, ha további órákba tellett volna még a végére érni, most pedig, midőn 
Franciska következett, amaz előállt, s ekként folytatta a beszélyt : „Felettébb furcsa, gondoljunk 
csak bele, hogy isteni szobrokat s bitófához tartóoszlopot, továbbá királyi trónust és budifedőt 
egyazon fából lehet megfaragni, s hasonlóképpen az sem kevésbé rendkívüli, hogy egyazon ce‑
fet papírlap, melyre korábban szerelmes sorokat róttak, ugyanúgy issza egy szépasszony csókjait, 
miként a legrandább segget törülgeti. Mindez a világ legjobb asztrológusát is az őrületbe kerge‑
ti. De beszélhetnénk akár egyazon anyáról is, aki egyik lányát jónak, a másikat gonosznak szüli, 
egyiket henyének, másikat dolgosnak, szépnek vagy rondának, irigynek, adakozónak, szűz Di‑
anának vagy Kacsa Katának39, nyomorultnak vagy szerencse lányának, holott az ésszerűség úgy 
kívánja, hogy a dolgoknak, melyek egy tőről fakadnak, megegyezzen a természetük is. De hagy‑
juk az érvelést arra, ki jobban érti, én mindössze csak annyit szeretnék elbeszélni, mit példaként 
fentebb is felemlegettem, vagyis egyazon anyának három leányáról fogok mesélni, kiknek szoká‑
sai annyi eltérést mutattak, hogy a rosszak a tönk szélére jutottak, a jóravaló leány pedig most is 
ott ücsörög Fortuna kerekén.”

Élt egyszer egy anya, kinek volt három leánya, de kettő közülük olyan szerencsétlennek szü-
letett, hogy az életük folyton zsákutcákba tévedt, ezenfelül minden tervük félresikeredett, 
s minden ábrándjukat végül belelögybölték a moslékba. A legkisebbiket azonban, kinek Nel-
la volt a neve, már az anyja hasában elkényeztette a jó sorsa, és szentül hiszem, hogy ami-
kor világra jött, minden jó összefogott, hogy a dolgok legjavában részeltesse őt : legfénye-
sebb sávját neki juttatta az ég, Vénusz neki adta szépségének legelsőbbikét, Ámor a szere-
lem leggyönyörűbb hevét, a Természet pedig minden virágának legszebbikét adományozta 
oda. Nem akadt olyan dolog, amibe ha csak belefogott, ne a legelőnyösebb oldalát mutat-
ta volna, nem volt olyan tette, ami ne sikeredett volna tökéletesre, miképpen egyetlen tánc 
sem hagyott foltot a becsületén.

Ennek okáért a nővérei, kiket már a sérv gyötört, nem győzték annyira irigyelni őt, amen-
nyire mindenki más odavolt érte, s minél inkább elpaterolták volna a föld alá, annál inkább 
tenyerén hordozta őt a világ.

Élt azonban a környéken egy elvarázsolt herceg is, aki gyakorta tengerre szállt, hogy e szép-
séget kifogja, s egy alkalommal olyan hévvel vetette be a szerelmi rabság szigonyát, hogy el-
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találta véle az aranydurbincs epedő kopoltyúját, majd kifogta és magáévá tette. S hogy szor-
goskodásaikat a lány anyja meg ne orrontsa, lévén furmányosabb volt, mint az ördög ma-
ga, a herceg egy bizonyos port adott neki, majd megépíttetett egy kristályjáratot, mely a ki-
rályi palotától Nella szobájába torkollott, ámbár a hossza legalább nyolc mérföldre rúgott, 
s a következőket mondotta neki :

– Valahányszor kedved szottyanna, hogy édes bájaiddal úgy etess, mint ivadékát a ma-
dáranya, csak szórj e porból a tűzre, én pedig hívásodra azonmód felkerekedek, átalvágok 
a kristályjáraton, hogy belemerüljek arcodnak ezüstjébe.

A megállapodás ekként megszületett, s nem telt el olyan éjszaka, hogy a herceg ne kosla-
tott, siklott volna ki-be a járaton, addig-addig, hogy a nővérek, kik Nella ügyei után kém-
kedtek, elhatározták, hogy félrenyeletik vele ezt az ínyencfogást, s összegubancolni akarván 
a szerelmesek fonalát, több helyütt is megrongálták a kristályjáratot, majd mikor a szeren-
csétlen leány a port a tűzre hintette, hogy szerelmesét magához rendelje, amaz pedig me-
zítelenül, s nagy hevesen nekivágott az alagútnak, olyannyira felsebzette magát a kristály-
szilánkokban, hogy még nézni is fájt, s mivel nem tudott már haladni, visszafordult, csak 
úgy lifegett rajta a bőr, mint német harisnyaszár felett a paszomány40, hazavonszolta magát, 
majd befeküdt az ágyba, és odacsődítette a világ valamennyi orvosát.

Csakhogy a kristályon átok ült, a sérülés pedig olyan súlyosnak bizonyult, hogy holmi 
emberi gyógymód immár nem segíthetett, ennek okáért a király, midőn látta, hogy fiának 
helyzete egyre kétségbeejtőbbé vált, dobra verette, hogy aki balzsamot talál a herceg sebe-
ire, lett légyen asszony vagy férfi bár, előbbit a herceghez nőül adja, utóbbi pedig a fele bi-
rodalmát kapja meg.

Amikor mindez Nella fülébe jutott, lévén a hercegbe teljesen belehabarodott, fogta ma-
gát, arcát feketére kente, álruhába bújt, majd suttyomban, a nővéreit kijátszva, elinalt ott-
honról, hogy a herceget még egyszer utoljára lássa, de mert a Napnak aranygolyói, melyek-
kel az égi pályákon játszott, immár nyugatra gurultak, egy erdő közepében, ráadásul egy 
bökötör háza tövében meglepte őt az éjszaka, s hogy a leselkedő veszélyektől megmeneked-
jen, felkapaszkodott gyorsan egy fára.

A bökötör meg a neje épp az asztalnál ültek, s mivel hűs levegőn jobban esik az étek, az 
ablak tárva-nyitva állt, a bokályt már kiitták, továbbá kikészítették a borhoz a lámpásokat41, 
majd cseverészni kezdtek erről-arról, s minekutána olyan közel voltak a lányhoz, mint orr-
hoz a száj, minden egyes szavuk kivehetővé vált.

Többek között ezt kérdezte a bökötörné az urától :
– Szép, szőrös egyetlenem, mi hírlik mostanság ? Miről beszél a nagyvilág ?
A férj pedig ekként válaszolt :
– Nem maradt ujj, mi tiszta volna, seggel felfelé állnak a dolgok, vagy fonákul, ezt vesd 

össze, s csinálj belőle fabulát !
– Jól van, na, de mi történik mégis ? – felelte erre az asszony.
Mire a bökötör :
– Nem lenne se vége, se hossza, ha minden cselszövésről szót ejtenék, mert olyan dolgok 

hírlenek errefelé, hogy az embert menten kiugrasztják a gatyájából : pojácákat díjaznak, szél-
tolókat tisztelnek, lajhárokat imádnak, gyilkosokat pártolnak, pénzvájókat védenek42, a jó-
ravaló derék embereket pedig aligha taksálják valamire. S minthogy ezeknek hallatán leg-
feljebb kinyuvadni lehet, elmesélem inkább, miként esett a király fiával, aki egy kristály-
járatot fabrikáltatott magának, s hogy kedvét lelje egy szépséges leányban, azon keresztül 
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császkált hozzá mezítelenül, de mert az útját – hogy, hogy nem – valakik megrongálták, úgy 
megvágta magát, midőn átalvágni kívánt rajta, hogy mire minden likát megfoltozzák, éle-
tének alagcsöve már régen kiürül, s ámbár a király kidoboltatta, hogy busás jutalomban ré-
szesül, aki a herceget meggyógyítja, minden ebbéli fáradozása felesleges, mert ezzel az erő-
vel legfeljebb a fogát pucoválhatja, de még annál is jobban tenné, ha elővenné a gyászruhát, 
s előkészítené a temetési ceremóniát.

Nella, amint meghallotta, hogy mi okozta a sorscsapást, zokogni kezdett hangtalanul, és 
a következőket mondta magában :

– Mely átkozott lélek lehetett, kitől ez az ármány kitelt, s így megrongálta az átjárót, hol 
az én ékes madaram közlekedett ? S vajon az én járataim, miken az életem zubog szüntelen, 
miért hasadnak széjjel ?

A bökötörné azonban folytatta a kérdezősködést, így Nella elcsendesült, és tovább fülelt. 
Amaz pedig ekként szólt :

– És lehetséges, hogy a nyomorult herceg számára valóban veszendőbe megy e világ ? Hogy 
semmilyen gyógymód nem kúrálhatja ezt a nyavalyát ? Szólj az orvoslásnak, hogy tüzes ke-
mencébe vesse magát, mondd az orvosoknak, hogy nyakukba kötelet hurkoljanak ! Szólj csak 
Galénosznak43 és Mesuának44, hogy a pénzt visszaszolgáltatni illenék az uraiknak, ha már 
semmilyen receptúrával nem menthetik meg a szerencsétlen herceg életét !

– Hallgass ide, te kis tajtékzó asszonyság ! – felelte erre a bökötör. – Az orvosnak nem az 
a dolga, hogy túllépje a természet határait, s odaát kutasson gyógymódokat. Ez nem holmi 
kólika, melyen egy olajkúra segíthet, nem is egy szélgörcs, mit hashajtó fügekúpok vagy egér-
szarok után kikakálsz, nem is egy fránya láz, mely diétával s gyógyszerekkel odébb hajtha-
tó, de még csak nem is egy vacak sérülés, mi terpentines kenderkóccal45 vagy közönséges or-
báncfűolajjal összébb húzható, mert a rontás, mely a törött üvegen honolt, olyan hatással vi-
seltetik, miként a hagymalébe mártott nyíl hegye46 : kikúrálhatatlanná válik tőle valamen-
nyi sérülés. Mindössze egyetlen dolog mentheti meg az életét, de ne kérd tőlem, hogy meg-
osszam veled, mert az bizony még nálad is fontosabb.

– Mondd már, agyarkám, mondjad azonnal ! – válaszolta a bökötörné. – Belehalok, ha 
nem mondod el !

Mire a bökötör :
– Csak akkor mondom el, ha megesküszöl, hogy soha senkinek nem adod tovább, külön-

ben házunkra dögrovás telepszik, és az életünk romokba dől.
– Efelől aztán szemernyi kétséged se legyen, drága férjem ! – felelte a bökötörné. – Hama-

rabb nő szarva a disznónak, farka a majomnak, szeme a vakondnak, semhogy egyetlen szót 
is kikottyintanék.

S miután egyik kezét a másikra téve megesküdött, így szólt a bökötör :
 – Hát akkor tudd, hogy sem ég alatt, sem pedig föld felett nem akad olyan dolog, mely 

megvédheti a herceget a halál poroszlóitól, hacsak nem a saját zsírunk47, mellyel elég beken-
nie magát, s bennreked a lélek, mi korábban elhagyni készült testének viskóját.

Amikor mindezt meghallotta, Nella türelmesen kivárta, hogy amazok felhagyjanak a cse-
vegéssel, majd lemászott a fáról, bátorságot erőltetett magára, és döngetni kezdett a bökötör 
ajtaján, a következőket kiabálva :

– Ó, jaj, kegyelmes bökötör urasságok ! Bár egy csipetnyi alamizsnát adjatok, legyetek egy 
szemernyi irgalmassággal, egy leheletnyi könyörülettel irántam, szegény ágrólszakadt nyo-
morult iránt, kit a szerencse eltaszított magától, a hazája kiebrudalt, ki híján van a segítő em-
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beri szándéknak, az éjjeli vadon pedig magába szippantott, s most menten éhen hal ! – azzal 
dong-dong, folytatta a dörömbölést.

Midőn a bökötörné meghallotta ezt a deszkavakarást, máris kihajított volna egy fél ci-
pót, hogy a betolakodót elhajtsa, ám a bökötör, aki jobban éhezett a keresztény emberhús-
ra, mint dióra a csíz, mézre a medve, kis halra a macska, sóra a birka, vagy szamár a korpa-
tésztára, így szólt a feleségéhez :

– Engedd be ezt a szerencsétlen leányt, még fel találja falni valami farkas, ha kinn ma-
rad éjszakára.

S addig-addig erősködött, míg az asszony ajtót nyitott, ő pedig e rókaprémes könyörület-
től nekibuzdulva már előre fente a fogát az ínyencfalatra.

Csakhogy egyféleképpen számol a rozsomák, s megint másként a fogadós, mert miután 
annak rendje s módja szerint leitták magukat, majd a részegségbe szépen belealudtak, Nella 
leemelt egy kést a konyhaszekrényből, rittyentett egy nagy kaszabolást, majd zsírjukat vet-
te egy porcelántégelybe, s avval elindult a palota felé, ahol meghajtotta magát a király előtt, 
s gyógyítóként ajánlotta magát.

A király felettébb megörvendezett a hír hallatán, s máris a herceg szobájába vezettette 
a leányt, ahol – úgy igaz, ahogy mondom –, minekutána nagy gondosan bekente, mintha 
csak vizet öntött volna a tűzre, a sebek azonmód behegedtek, a herceg pedig úgy megeleve-
nedett, akár egy hal.

Látván mindezt a király, már mondotta is a fiának, hogy :
– Ez a jóravaló leány megérdemli a jutalmat, mely meghirdettetett – s mindjárt noszogat-

ni kezdte, hogy vegye feleségül.
A herceg, minekutána végighallgatta a fenti szavakat, így szólt :
– Felőlem ezután rábiggyedhet a  szája a  fogpiszkálóra, mert nincs nekem akkora kész-

letem a szívem tájékán, hogy mindenfelé juttassak belőle. A szívemet én bizony elígértem, 
s immár egy másik asszony birtokában áll.

Amint Nella ezt meghallotta, ekként felelt :
– Nem kéne törődnöd azzal a másikkal, ki minden nyavalyádnak okozója volt.
– Az én nyavalyámat a nővérek okozták – mondta erre a herceg –, nekik kell kiszarniuk 

a penitenciát.
– Hát ennyire szereted őt ? – feszegette Nella.
Mire a herceg a következőket mondta :
 – Jobban, mint a cseresznyéimet.
– Akkor hát – felelte Nella –, ölelj át, szoríts magadhoz, mert én vagyok a tűz, mi a szí-

vedet lángra lobbantja.
Csakhogy a herceg, látván a lány sötétre mázolt arcát, így szólt :
– Inkább szén vagy te, semhogy a tűz lehetnél. Állj odébb hát, mert még összemocskolsz.
Ám Nella, midőn rájött, hogy a herceg nem ismerte fel, hozatott magának egy harma-

tos vízzel teli tálat, megmosta az arcát, lecsutakolta a koromfoltokat, s mire, ímhol, feljött 
a nap, a herceg, akárha polip lenne, azonmód reácsimpaszkodott, nőül vette, a nővéreket 
pedig egy kémény kürtőjébe vetvén megölette, hogy mint a nadályok, az irigység gonosz vé-
rét a hamuban purgálják ki magukból48, egyszersmind beigazolva az alábbi közmondás iga-
zát is, mely kimondja, hogy :

– Minden gaztett elnyeri méltó büntetését.
Király Kinga Júl ia fordítása

  

37



38

J E G Y Z E T E K

 1 Az érett füge leírásában a társadalom söpredéke jelenik meg : 
a füge héja szétnyíló, lyukas, mint a koldus gúnyája, a kocsá‑
nya olyan, akár az akasztott ember nyaka, a sűrű nedű pedig 
a szajhák könnyére, testnedveire emlékeztet.

 2 A gyermek‑ és társasjátékoknak fontos szerepük van a Mesék me‑
séjének struktúrájában. A második nap bevezetőjéhez hasonló‑
an, a negyedik és ötödik napot megelőző előszó is bővelkedik 
hasonló játékokban, amelyek egyfelől tagolják a meséket, más‑
felől pedig a kor szokásait tükrözik. Harmadrészt pedig, mivel 
Basile gyűjteménye eleve a szórakoztatást célozza meg, a kü‑
lönféle társasjátékok gyűjteményeként is olvasható.

 3 Az Anca Nicola játék során az egyik ifjú meggörnyed, szembe‑
fordul egy másikkal, aki ülő helyzetben van és fejét emennek 
mellére hajtja, amaz pedig eltakarja a szemét.. Egy harmadik 
az ülőnek a hátára pattan és a következőket mondja : Anca Ni‑
cola, be szép, be jó ! / Kár, hogy férjnél van, s már nem eladó. / 
Hány szarvat tart mégis kezében ? Erre a fejéhez emeli a kezét, és 
az ujjaival jelzi, tetszés szerint, hogy hányat. Az, aki legalul van, 
ki kell találja, és attól függően, hogy hány szarvra gondolt, azt 
mondja : egyet, vagy kettőt, egészen ötig. Ha kitalálja, megsza‑
badul. Ha elvéti, az, aki a lovon ül, a következőt mondja : És ha 
(itt elárulja a számot) mondtál volna, / bizony lóra írták volna. / 
Az ő édesapjának lovára. / Hány szarvat tart mégis kezében ? És 
ez így folytatódik, amíg a másik ki nem találja. (Rak : 280.)

 4 Gyerekjáték, amelynek során a gyerekek körbe állnak, megfogják 
egymás kezét, a többieknek pedig kívülről át kell törniük a lán‑
cot. (Rak : 26.)

 5 A játék során a feleséget játszó személy térdre ereszkedik, egy 
másik pedig, aki az anyát játssza, és egyben ő a játékmester is, 
megindul körötte a többiekkel együtt, hogy megvédje a külön‑
böző fuvallatoktól és széllökésektől, amiket a többi személy idéz 
elő, miközben rúgni, lökni, ütni próbálják. Az „anyának” azon‑
ban úgy kell a feleséget védenie, hogy nem szabad a körötte 
lévőkhöz érnie. Ha mégis megteszi, az lesz az új feleség, akit 
megérintett, a volt feleség pedig a játékvezetővé válik.

 6 A Kotlóstyúk egyfajta bújócska, amit nyolc vagy tíz lányka ját‑
szik. Egy kiszámolóst követően (tocco, amit az ujjukkal játsza‑
nak) eldöntik, hogy ki legyen a kotló. Ezután a kotló megeskü‑
szik, hogy nem néz fel, majd lekuporodik. A többiek elbújnak, ő 
pedig elindul a keresésükre. Ha megtalálja valamelyiküket, azt 
mondja : Madárka, madárka ! Majd megöleli. A megtalált sze‑
mély lesz az új kotló. A játék során egy mondókát is monda‑
nak rendszerint : Kotolj csak kotlóstyúk, / ragadd meg, vagy ta‑
szajtsd túl, / bökd ide, told oda, Szemedet veszi Santa Lucia. (B. 
Zito : Defenniemento del Vaiasseide 68. Id. Croce : 558.)

 7 Két fiú vagy lány elterül a földön, és elfedik magukat teljesen, 

úgy, hogy ne lássanak, és ne is legyenek láthatóak. Egy játé‑
kos őrzi és védi őket, ő az „anya”, a többiek pedig csepülni kez‑
dik a kupacot. Ha egyiküket eltalálják, a következőket mond‑
ja : Megsérültem, cimbora. Mire a másik : És ki tette ? Ha kitalál‑
ja, mehet a többiek közé, a másik pedig átveszi a helyét és el‑
vackolhatja magát a kupacban. (Giuseppe Pitrè [1883] : Giuochi 
fanciulleschi sicilliani. 200.) (a ford.)

 8 Kihirdetések és dobraverések egyik formulája : A helytartó nevé‑
ben úgy hirdetem, s úgy parancsolom… ld. a Harmadik nap 
harmadik meséjét.

 9 Ld. a Negyedik nap nyolcadik meséjét ; a játék egyben egy tánc 
neve is. (Guarini és Burani. 167.)

 10 Lányoknak szánt játék. Egyikük letérdel, a többiek a fejére teszik 
a kezüket, egyvalaki pedig körbe‑körbe rohangál és énekel : 
Fecském, fecském, kicsi fecském, / Kelj fel és táncolj ! Mire a tér‑
deplő : Miért kelnék fel ? Miért táncolnék. A futó : Apád akar té‑
ged. Férjhez akar adni. Mikor a dal végére érnek, a futó kivá‑
laszt egyet a lányok közül. És ez így megy, míg sorra nem ke‑
rülnek, egyedül a kör közepén térdeplő marad hoppon. (Sergio 
Corazzini [1877] : I componenti minori della letteratura popolare 
italiana. 108–109.)

 11 A játék során a kisgyereket egy felnőtt lovaglóülésben a térdére 
helyezi, és ügetést imitálva rázni kezdi, miközben a következő‑
ket mondja : Piripirotta, verd a hordót csapra, / Piripirino, a bort 
kifolyatva. Ezt ismételgeti, majd az utolsó sornál egyszer csak 
szétnyitja a combját, és leejti a gyermeket. (Luigi Molinaro del 
Chiaro : Giambattista Basile. Archivio di letteratura popolare 
e dialettale. Anno III. 45.)

 12 A játékról az álnevén elhíresült Felippo Sgruttendio de Scafato 
nápolyi költő ír bővebben a La tiorba a taccone (Lantot a pen‑
getőnek) című szonettgyűjteményében (1646). A részletesebb 
leírás a Szonettek Franciskához ciklusban kap helyet, amely ös‑
szességében a petrarcai hagyományok paródiája, ugyanakkor 
a tájnyelvű költészet újrafelfedezésének egyik mérföldköve. 
A 37‑ik szonettben Franciska mélabúját próbálja elűzni a köl‑
tő ezzel a játékkal, az ablakhoz küldi a lányt, ő pedig összecső‑
dítve a cimboráit vad ugrabugrálásba kezd. Ezzel megtöri az 
átkot, a lány ugyanis elneveti magát. (a ford.)

 13 A játéknak több verziója ismert, ezt már a cím is tükrözi, ugyan‑
is kaviccsal, kulccsal, gyűszűvel, dióval, gyűrűvel, bármilyen ki‑
sebb tárggyal játszható. A játékosok körbe ülnek, kezüket pedig 
az ölükbe szorítják. A játékvezető körbejár, és úgy tesz, mint‑
ha a kezében levő tárgyat mindenkinek belecsúsztatná a kezé‑
be. Amikor a kör végére ér, megkérdezi valakitől, hogy szerin‑
te kinél lehet a bizonyos tárgy. Ha eltalálja, ő lesz a játékveze‑
tő. (Giuseppe Pitrè [1883] : Giuochi fanciulleschi sicilliani. 97.)
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 14 „Tengeri nagyhal, vesd rá magadat, / kapd el a prédát és szaggasd 
szét.” Basile idézi IV‑ik levelében.

 15 Varázsige, ami majd az Ötödik nap harmadik meséjében újra 
felbukkan. (a ford.)

 16 A Botok királya egy tarot‑lap a Kisarkánumból, ezenfelül a kora‑
beli körmenetek egyik emblematikus alakja. (a ford.)

 17 A szembekötősdinek egy fajtája.
 18 Ez inkább egy kiszámolós, ami több játéknak is a kezdete. Az 

egyik gyerek ráhelyezi mutatóujját egy másiknak a tenyerére, 
és a következőt énekli : „Lámpást a lámpással, / Egyik él, a má‑
sik meghal, / A Megváltó templomában, / Aki marad, láncra 
verve végzi majd.” A mondóka végén a második gyerek össze‑
zárja a tenyerét, és ha sikerül megragadnia az első ujját, utób‑
bi kiesik. (Sergio Corazzini [1877] : I componenti minori della 
letteratura popolare italiana. 108–109.) (a ford.)

 19 „A kisebb gyerekek sorba állnak, összefogják a kezüket, majd 
mikor a játékvezető azt mondja, Feszítsd ki a vásznamat !, ki‑
nyújtják a karjukat, amennyire csak bírják, és azt mondják : Ki‑
feszítettem. Utána a játékvezető azt mondja : Tégy rá egy bo‑
got ! Erre a teljes sor átbújik az első és a második gyerek kar‑
ja alatt, azt felelvén : Már tettem rá ! A második gyereknek így 
keresztbehurkolódik a karja a mellén. Majd, a Tégy rá egy má‑
sikat ! követően újra és újra elismétlik a mozdulatot, mígnem 
mindenki karja keresztbehurkolódik, és összezsugorodik a sor. 
A játék rendszerint azzal végződik, hogy a földön hempereg‑
nek.” (Emmanuele Rocco [1889] : Giuochi napolitani. Stienne, 
stienne mia cortina. Giambattista Basile. Archivio di letteratura 
popolare e dialettale. Anno VII. 6–7.)

 20 „Nagyobbacska gyerekek kört alkotnak, anélkül, hogy meg‑
fognák egymás kezét. Egyiküknek, akinek a kiszámolás során 
ez a szerep jutott, bekötik a szemét, és a kör közepére állítják. 
A társai a körből egyenként hozzálépnek, és megérintik, meg‑
csipkedik testének különböző pontjain. Az utolsóelőtti megcsípi 
az ülepét és ezt mondja : Seggecske ! Az utolsó rásóz egy nagyot 
és azt mondja : Seggrepacsicska ! A bekötözött szeműnek ki kell 
találnia, ki volt az utolsó. Ha eltalálja, utóbbi kerül a helyébe, ő 
pedig beállhat a többiek közé.” (Giuseppe Pitrè [1883] : Giuochi 
fanciulleschi sicilliani. 200.) Továbbá a Csicseribú, csicseribához 
hasonlóan ez is felbukkan az Ötödik nap harmadik meséjében 
mint varázsige. (a ford.)

 21 A két játékról találni ugyan feljegyzéseket, de részletes leírás, 
sajnos, nem maradt fenn. (a ford.)

 22 Két gyerek hátat fordít egymásnak, könyöküknél összekulcsolják 
a karjukat, és emelgetni kezdik egymást a hátukon. (Nancy L. 
Canepa : Giambattista Basile’s The Tale of Tales, Or, Entertainment 
for Little Ones. 145.)

 23 Két gyerek szembefordul egymással, a karjukat kinyújták, ös‑
szefogóznak, olyan ívben, hogy az egy széket idézzen, kezüket 

pedig imára kulcsolják. Egy harmadik ráül, majd megemelik 
és körbehordozzák a házban, miközben a következőt éneklik : 
Anyunak a mogyorót, / s hozzá egy zsák pofont, / ügyetlen volt 
az anyu, / eltörte a kasztrolyt. (Idézi : G. Pitrè : Biblioteca delle 
tradizioni popolari siciliane. 358–359.) (a ford.) 

 24 A játék a bírósági pereket idézi. (Rak : 282.)
 25 Bújj elő, bújj elő, sárga billegető ! (Giambattista Basile : Lettere) 

A játék a Kotlóstyúk egyik változata. 
 26 A játékról nem maradtak fenn leírások, de nagy valószínűséggel 

a Megy a kavics nevezetűvel rokonítható. (a ford.)
 27 Minden bizonnyal ez is a Kotlóstyúk egyik változata, valamivel 

erotikusabb színezetben. Felippo Sgurttendio de Scafato Tiorba 
a taccone gyűjteményében, s azon belül a Szonettek Franciská‑
nak ciklusban utal rá : „Madárka, madárka, érceknek kohója, / ha 
már megperzseltél, verjél engem vasra.” (Felippo Sgruttendio de 
Scafato (1646) : Luogo e muodo come se nnamoraje. In : Tiorba 
a taccone. Sonetti per Cecca. I. 5.) (a ford.)

 28 A játék a fekete–fehér–igen–nem megfelelője. Címe a vino greco 
nápolyi fehér borra és az aceto, azaz a balzsamecet fekete szí‑
nére utal.

 29 „Nyissatok, nyissatok kaput / a szegény sólyomnak ! – Ezt az 
éneket ma is éneklik, mégpedig egy játék során, amikor mind‑
annyian körbe állnak, megfogják egymás kezét, egyiküknek pe‑
dig, aki a kör közepén marad, ki kell szabadulnia onnan, átjutva 
valamelyik párocska karja alatt. Miután az illető elénekli a fent 
említett sorokat, a kórus tagjai, anélkül, hogy egymás kezét el‑
engednék, olyan magasra emelik a karjaikat, amennyire csak 
bírják, és válaszolnak neki : A kapuink tárva‑nyitva. / Ha a só‑
lyom be akarna jönni. Ha abban a pillanatban a kör közepén ál‑
ló illetőnek sikerül átjutnia, még mielőtt a karok hirtelen vissza‑
ereszkednének, akkor győzött. Ha nem, visszamegy középre, és 
a játék folytatódik. (…) A Sólyom név a kör közepén állót ille‑
ti, mintha egy kalitkába zárt madárról lenne szó.” (Ferdinando 
Galiani [1779] : Del dialetto napoletano. 117–118.) 

 30 A penitencia egyik bevett fajtája a római zarándoklat volt, illet‑
ve az ottani szent helyek felkutatása.

 31 A Pentameron számos meséjében fellelhető az a babona, mi‑
szerint ha az anya nem teljesíti az állapotából adódó kívánal‑
makat, a gyermeke valamilyen fogyatékossággal fog születni. 
Ebben az esetben egy másik, ezzel kapcsolatos babona jele‑
nik meg, amely szerint azt a személyt is átok sújthatja (ld. ár‑
pa), aki a kívánalmak teljesítését megakadályozza.

 32 Utalás egy régi közmondásra, amely a házasság elhálására vo‑
natkozik. Vagyis az újdonsült ara puszta szónál többet akar.

 33 A sápkórosnak tűnő bőr és a szőke haj a kor szépségideáljának 
számított, ezért a nők gyakran valamilyen ammoniákos olda‑
tot kentek a hajukra, és kiültek a tűző napra, hogy szőküljön 
a hajuk. Ld. Alessandro Tassoni : La secchia rapita (Az elrablott 
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csöbör) heroikus vígeposzából a VII. ének 43. szakaszát, ami‑
kor Irede „nedves hajjal” ücsörög a napon.

 34 Az arab hatás az eredetiben is jelen van (nápolyi nyelven : 
liccasalemme), ami egyszerre utal az Ezeregyéjszakára, illető‑
leg az arab üdvözlések körmönfont, hajbókolós voltára.

 35 Utalás Marcellus Palingenius Stellatus Zodiacus Vitae (1537) cí‑
mű könyvére, amely a 16. századi csillagászat alapkönyvének 
számított. Palingenius a zodiákust egy, a 12 csillagjegyet ma‑
gában foglaló égsávnak képzeli el, amelyen a Nap egy tropi‑
kus év során áthalad. (M. Palingenius : Zodiacus Vitae. London. 
Philip Wellby. 1908.)

 36 Rosso egy hírhedt firenzei tolvaj volt, s mikor szekéren vitték az 
akasztófához, a hepehupás kavicsút miatt zsörtölődött, majd 
azt mondta poroszlójának, hogy emlékeztesse az illetékes elöl‑
járóságot, „mert igencsak szégyenteljes dolog, ha az ítélet‑vég‑
rehajtás felé vezető úton felrázódnak az ember belei”. (Luigi 
Fiacchi [1820] : Dei proverbi toscani. Gio Maria Cecchi. 42.) Az 
anekdota firenzei eredetű, de nápolyi megfelelője is van. Utób‑
biban egy ugyancsak akasztásra ítélt Rosso nevű ember ráripa‑
kodik az őt bámuló fogadósra, hogy forgassa már meg a nyár‑
sát, mert elégeti a kezét. (a ford.)

 37 Mivel Nápoly a „frasi fatti”, vagyis a klisék egyik leggazdagabb 
lelőhelye, a köznyelvet a mai napig uralják a történelmi ese‑
ményekhez és városi anekdotákhoz kötődő idiómák, mondá‑
sok, amelyeknek eredetére a nápolyiak nagyon büszkék. Ilyen 
kifejezés a spanyol alkirályok idejéből származó, „még má‑
jus előtt” is, amely 1587‑ből Juan de Zunica alkirály, Morales 
grófjának polgári rendeletére vonatkozik, miszerint a költözé‑
seket május 1‑én kell végrehajtani. De mert ez a nap egybe‑
esett a Szent Fülöp és Szent Jakab tiszteletére szervezett ün‑
nepségekkel és körmenetekkel, a nápolyiak nem tartották be 
a  rendeletet. 1611‑ben Pedro Fernandez de Castro alkirály, 
Lemos grófja végérvényesen beiktatja a május 4‑ét. Azóta ez 
a nap a költözés, hurcolkodás szinonimája. A korabeli feljegy‑
zések szerint este 6 órakor veszi kezdetét, ilyenkor egész Ná‑
polyban szekerek százai vonulnak. (Francesco de Bourcard : Usi 
e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti. 1857. Napoli. 
Volume I.)

 38 A Zöldmező név nem bukkan fel többé a mesében, de forrásanya‑
gában, ahol Zöldtollként szerepel, minden bizonnyal egy ma‑
dárra utal. Michelangelo Biondo 1550‑ben egy hasonló törté‑
netet ír, amelyben szintén Zöldtollnak nevezi a hőst, aki, hogy 

elkerülje szíve hölgyének hírbe hozását, kristálycsatornát építtet 
annak palotájához, ami ráomlik, ő pedig belehal. (De Angitia 
cortigiana de natura cortese. Roma. 1540.)

 39 Kacsa Kata, vagyis Catarina Papara az utazók anekdotagyűjte‑
ményének egyik közkedvelt figurája volt, aki szereleméhségé‑
ről híresült el. A korabeli feljegyzések szerint a 16 éves lányka 
kilenc alkalommal betegedett meg, az ördög „fertelmes etióp” 
képében férkőzött az ágyához, ő maga pedig ezalatt obszcén 
szerelmi dalokat rikkantgatott.

 40 A német urak buggyos, bársonycikkekből összetoldott bugyo‑
gót viseltek, mindenféle arany‑ és ezüstfonallal hímezve, hoz‑
zá pedig selyemharisnyát. (Cesare Vecellio : De gli habiti antichi 
et moderni di diverse parti del mondo. Venezia. Damian Zenaro. 
1590. 313.)

 41 A lámpás a bor űrmértékegységének is számított, két karaffának 
felelt meg a Nápolyi Királyságban (Croce. 156.)

 42 A pénzvájók, olaszul zannettarie, a nápolyi ezüst‑ és aranypén‑
zekből próbáltak nemesfémet kinyerni a fogaikkal, reszelés, rá‑
gás és egyéb műveletek által. Mivel a zanna szó agyarat, té‑
pőfogat jelent, ezért a rágott pénzeket agyarocskának nevez‑
ték. A nápolyi alkirályok egyik rendeletét követően a megrá‑
gott pénzek is teljes értékűnek minősültek, miután rengeteg 
volt belőlük forgalomban. (Giulio Cesare Capaccio [1630]. Il 
forastiero. 359.)

 43 Pergamoni Galénosz (Kr. u. 129 – Kr. u. 201), latinosan Claudi‑
us Galenus, görög származású római orvos, aki nagyban hoz‑
zájárult a modern orvosi tudományág fejlődéséhez, ő magát 
filozófusnak is tartotta. Gyógyászati előírásait még a 17. szá‑
zadban is követték, aztán fokozatosan elavultak. (a ford.)

 44 Mesua, vagyis Ibn Mászaveihi Hárun ál‑Rásid kalifa udvarában 
volt orvos, műveit újra és újra kiadták Itália‑szerte egészen a 16. 
század végéig. (a ford.)

 45 A kenderkócot valójában tojásba, rózsaolajba és terpentinbe 
mártották, és sebtapaszként használták.

 46 A szicíliai népi gyógyászat szerint a hagymalé irritálja a sebet 
(Giuseppe Pitre : Biblioteca delle tradizioni popolari. Vol. XIV. 
232.)

 47 A korabeli hiedelemnek megfelelően a különféle állatzsíroknak 
gyógyerejük volt, a medvezsírt például a hidegtályog kezelésé‑
re használták. (Giambattista della Porta : La chiappinaria. V. 9.)

 48 A nadályokat a hamura tették, ahol kiengedték a kiszívott vért. 
(Rak. 309.)
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