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CSEKE ÁKOS

Boccaccio, az írás
Egy bencés apátnak, aki a paráználkodás kivételével minden egyéb dologban fölöttébb 

szent ember volt, megakad a szeme egy csinos menyecskén, aki – mint a gyónás során elpana-
szolja neki – sokat szenved buta és féltékeny férje miatt.

Az apát felajánlja segítségét a menyecskének, de cserébe elvárja tőle, hogy ő is legyen segít-
ségére testi vágyai csillapításában.

A megállapodás hamar megköttetik: az apát magához hívja a férjet, Ferondót, és olyan 
port itat vele, amelytől mély álomba zuhan. A szent ember kihirdeti a férfi halálát, koporsóba 
helyezteti és átviteti a halottat a barátok börtönébe, egy sötét odúba, ahol harmadnapra „feltá-
masztja”, felébredése után pedig elhiteti vele, hogy meghalt és hogy éppen a purgatóriumban 
van; néha-néha bemegy a rettegő férfihoz és az Úr megbízásából alaposan elpáholja régvolt 
felesége miatt, akivel szemben, úgymond, túlságosan féltékenynek mutatkozott.

Közben gyakran látogatja a szépasszonyt is esténként, akivel „kimondhatatlan gyönyörűsé-
geket élnek meg.”

Tíz hónap elteltével az asszony teherbe esik; az apát elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
hivatalosan is „feltámassza” a halottat. 

Hazaküldi, megígérteti vele, hogy nem lesz többé feleslegesen féltékeny feltétlenül hűsé-
ges feleségéhez, megjósolja neki, hogy hazatérése után nem sokkal gyermeke fog születni és 
megígérteti vele, hogy a szent apát tiszteletére a gyermeket Benedettónak, azaz áldottnak fogja 
nevezni.

„Ferondo visszatért házába, hol is láttára mindenki széjjelszaladt, mintha valami szörnyű 
dolgot pillantottak volna meg, de ő visszahívta őket, és elmondta nekik, hogy feltámadt halot-
taiból. Felesége ugyancsak nagyon félt tőle. De minekutána az emberek némiképpen megnyu-
godtak, s látták, hogy csakugyan él, százféle dolgot kérdeztek tőle, ki is mindenkinek megfelelt, 
mivel szinte bölcs emberré vált, mióta visszatért, és híreket mondott nekik rokonaik lelkéről, s 
magától is kitalált mindenféle szép mesét a purgatóriumról. Majd pedig megtérvén házába fele-
ségével, birtokába vette azt, ami az övé volt, s hiedelme szerint teherbe ejtette az asszonyt; és 
véletlenül úgy esett, hogy kellő időben – mármint az ostobák vélekedése szerint, kik azt hiszik, 
hogy az asszony pontosan kilenc hónapig hordja magzatát – felesége fiúgyermeket szült, ki is 
a Benedetto Ferondo nevet kapta. Ferondo visszatérése és elbeszélései, mivel szinte minden-
ki elhitte, hogy feltámadott, mérhetetlenül megnövelték az apátúr szentségének hírét, Ferondo 
pedig, aki féltékenysége miatt jócskán kapott verést, oly alaposan kigyógyult abból, hogy attól 
kezdve soha többé nem volt féltékeny, miként az apátúr az asszonynak megígérte; ki is igen 
örvendezett ennek, s mint azelőtt, nagy tisztességben élt férjével, mindazáltal olyképpen, hogy 
ha szépszerével módját ejthette, szívesen találkozott a szent apátúrral, ki oly igen derekasan és 
buzgón megsegítette legnagyobb szükségében.” (Vö.: G. Boccaccio: „Dekameron. Harmadik 
nap, nyolcadik novella”, in: Boccaccio Művei I, Európa, Budapest, 1975, 604–616.)

•

Az irodalmi fikció szerint, az irodalmi diskurzus rendjén belül a Dekameron a halál közegé-
ben lát napvilágot, a halál jegyében születik meg. 

Az elöljáró beszédben a novellák szerzője, Boccaccio mindenekelőtt saját, múltbeli szerel-
mi vágyakozásáról számol be egyes szám első személyben, amely „semminemű illendő határon 
belül” nem hagyott nyugtot neki, és amelynek féktelen tombolása olyan gyötrelmekhez és bal-
sorshoz vezetett, hogy csak barátai „nyájas oktatásainak és dicséretes vigasztalásainak” köszön-
hetően sikerült megmenekülnie a halálból. 

Az írás explicit célja ezeknek az életmentő vigasztalásoknak a meghálálása-megismétlése, 
a Dekameron a szerelmi halál, gond, bú elleni orvosságként funkcionál tehát, implicit olvasói 
pedig elsősorban a „gyönge nők”; társadalmi szerepük miatt a férfiaknak ugyanis – szemben a 
nőkkel – „ha búskomorság, avagy nehéz gond leveri őket, bőven van rá módjuk, hogy megköny-
nyebbüljenek, avagy lerázzák magukról”. 

Ezt az individuális kontextust Boccaccio már az első nap bevezetőjében tovább tágítja azzal, 
hogy látszólag némileg ellentmondva az elöljáró beszédnek, amelyben vigasztalást és megköny-
nyebbülést ígért, az 1348-as pestis és egyetemes pusztulás részletekbe menő leírásával indít-
ja könyvét – rögvest bocsánatot kérve a nyájas olvasótól a „borzalmas kezdetért” –, annak a 
betegségnek a leírásával, amelynek „gyógyításában sem orvosi tanács, sem semminemű orvos-
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ság ereje nem hat és nem használ”, és amely miatt „nem csupán kevesen haltak meg, hanem 
úgyszólván valamennyien belehaltak a jelek feltünedezése után harmadnapra, ki gyorsabban, 
ki lassabban”. 

A kérdés az: mi jelenthet gyógyírt a halálra, mi hozhat enyhülést a halandóknak, ha az 
orvostudomány tehetetlenül szemléli csak a halálba menetelőket?

Hiszen Firenze lakossága „szinte kipusztult” – ahogy Boccaccio is szinte belepusztult a saját 
szerelmi bánatába –, mindenütt halottak bűze terjengett a városban, százával bocsátották le a 
föld alá a halott tetemeket, aminek következtében „az isteni és emberi törvények jeles tisztes-
sége szinte összeomlott és semmivé lett, mivelhogy a kormányzó és törvénytevő urak, csak-
úgy, mint a többi emberek, vagy meghaltak, vagy betegek voltak, vagy poroszlóik száma oly 
igen megfogyatkozott, hogy semminemű szolgálatot nem tudtak végezni: ennek miatta kinek-
kinek szabad volt a vásár: azt cselekedhette, amire éppen kedve szottyant”.

Ha az egyetemes pusztulás következtében az isteni és emberi törvények is semmivé lettek, az 
azt is jelenti, hogy nemcsak testi, hanem lelki-szellemi értelemben is felmerült ugyanez a kér-
dés, a gyógyír, a gyógyítás kérdése, és művében Boccaccio nyilvánvalóan arra is rá akar mutat-
ni, hogy a valóság irtózatos és pusztító ereje láttán a korabeli orvostudomány csődjéhez hason-
lóan a skolasztikus teológia hosszas okfejtései és tudós értekezései is egyszerre nevetségesen 
idejétmúltnak tűntek; sem vigaszt, sem gyógyírt nem jelentettek már sem a szerelem, sem a pes-
tis miatt haldoklóknak. Úgy látszott, hogy – az orvostudományhoz hasonlóan, amelynek a test 
gondozása lett volna a feladata – az egyháznak mint a lélek gondozójának nemcsak megoldása, 
de tulajdonképpen szava sincs a kialakult helyzetre: nincs hiteles és elfogadható válasza a feke-
te halál és vele szoros összefüggésben az élet kapcsán felmerült kérdésekre, vagy ha van, az ő 
szava és válasza pont olyan hamis és erőtlen, mint bármely más emberi szó. 

Ráadásul mintha a pestis apokaliptikus valóságában az egyházi, a teológiai beszéd hamissá-
ga és erőtlensége nem annyira feltört vagy első ízben megszületett, mint inkább csak az eddi-
ginél is nyilvánvalóbbá vált volna.

A Dekameron első napjának első novellája a lehető legvilágosabban szemlélteti ezt az elve-
szített érvényességet és hitelességet, ebben a programadó írásban Boccaccio egyben talán arra 
is rámutat, hogy az irodalmi jellegű és célú beszéd miként veszi át lassanként az inkább már 
csak a maga alkalmatlanságában és hamisságában tündöklő teológiai beszéd szerepét. 

Mit segít itt már a gyónás, mit a szentbeszéd? 
A jól ismert történet Ser Ciappelletto halálát írja le, akinél „gonoszabb embert még nem 

hordott e föld a hátán”. Halála óráján, amely idegen földön érte, ahol szinte senki nem ismer-
te, Ser Ciappelletto hamis gyónást tett, amely alapján nem sokkal később szent emberként 
kezdték tisztelni az egész városban, márványkoporsóba temették és tömegek járultak a sír-
jához. „Szentségének s tiszteletének híre olyannyira megnövekedett, hogy már szinte senki 
sem volt, aki valamely szorongattatásában más szenthez fordult volna, mint hozzá; és Szent 
Ciappellettónak nevezték és nevezik ma is. Erősködnek, hogy Isten számos csodát művelt és 
művel érte minden áldott nap, ha valaki áhítatosan az ő pártfogásába ajánlja magát.”

Aligha tekinthetjük a véletlen művének, hogy éppen egy olyan történettel veszi kezdetét 
a halál kontextusában megszülető Dekameron, amelyben a halálra vonatkozó vallási-teológi-
ai beszédről kiderül, hogy hamvába holt, üressé vált: megboldogult; főleg, ha belegondolunk 
abba, hogy a gyónás itt leleplezett aktusa számos további novellában hasonló szerepet kap: míg 
az első nap első novellájában a gyónás szent aktusa hazugságot takar, maga a hazugság pedig 
fiktív életszentséget (ebből fakadóan pedig valóságos csodákat) szül, addig a harmadik nap 
harmadik novellájában a gyónást egy furfangos asszony arra használja, hogy azon keresztül, 
de a gyónást hallgató buta szerzetes tudta nélkül üzengessen a férfinek, akire szemet vetett, a 
hetedik nap ötödik novellájában pedig a féltékeny férjére haragos asszony ugyancsak a gyónás 
által csapja be az urát, aki eredetileg őt akarta átverni azzal, hogy papnak öltözik és kihallgatja 
gyónását, az asszony ugyanis hamis gyónást tesz a hamis papnak, aki így egész éjszaka a ház 
előtt őrködik, ott várva, mint felesége meggyónta neki, a nem létező szerető érkezését, miköz-
ben az asszony így nyugodtan enyeleghet szeretőjével a hitvesi szobában.

A gyónás mint par excellence keresztény vallásos beszéd kifigurázásával, mintegy a gyónás 
mint egyházi beszéd eltemetésével és a fölötte tartott gyászbeszéddel – a Dekameron nyitánya 
bizonyos szempontból nem más, mint éppen ez a gyászbeszéd – Boccaccio a teológiai dis-
kurzus karneváli lebontására tesz kísérletet: a vulgáris nyelven írt irodalmi diskurzus, amely 
bevallottan tehetetlen a halál irtózatos és ismeretlen valóságával szemben, a halálról magabiz-
tosan nyilatkozó és a halál legyőzését hirdető latin nyelvű egyházi diskurzus sírjából lép elő, 
ujjongó örömmel, diadalmasan.

(Az irodalom mint leleplezés, revelatio: apokaliptikus válasz a pestis apokaliptikus való-
ságára.)

E nyitány komplexitását jelzi, hogy a szemünk előtt megszülető – mintegy a halottaiból 
újjászülető – irodalmi diskurzus távolról sem a vallásos-teológiai hit tagadásából nyeri erejét 
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(Ser Ciappelletto története Boccaccio szerint azt a célt szolgálja, mint azt a novella elején és 
végén is hangsúlyozza, hogy a történet hallatára „megerősödjön Isten rendíthetetlen állandó-
ságába vetett reménységünk, és mindörökre áldjuk az ő nevét”), hanem megkísérli újra lehe-
tővé tenni a szót, a beszédet ott, ahol annak inkább már csak az alkalmatlansága, az érvényte-
lensége látszott (és elhallgattatja a szereplőit akkor – pénteken és szombaton –, amikor az Úr 
szenvedésére kell emlékezni; ezért lehet a két hétig tartó önkéntes száműzetést leíró mű címe 
a tíz napot jelentő Dekameron: a tizennégy napból tíz a sokszor szentségtörő meséké, négy a 
szent hallgatásé). 

A halálról való teológiai beszéd halála az, amikor a saját halála kapujában álló ember komé-
diázásra meri használni a gyónás szentséges aktusát, és amikor a pap erre hivatkozva egy szent-
beszédben hirdeti ki az írástudatlan tömeg előtt a velejéig gonosz ember meghaladhatatlan 
szentségét. A pap szentbeszéde mint a beszédről, a gyónásról való beszéd teljesíti be a teológiai 
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diskurzus, mint az életről és a halálról való beszéd komédiáját és tragédiáját, az irodalom pedig 
mint a beszédről való beszéd sajátos módon egyszerre gyöngíti (mert leleplezi) és erősíti (mert 
leleplezi) az egyházi-teológiai szó, és egyáltalán a szóval élés szerepét és helyzetét. 

Boccaccio szemében a megoldás nyilván nem lehet az, hogy a konkrét körülmények által – 
de persze valahogy már a körülményektől függetlenül is – hiteltelenné vált és elkopott teoló-
giai-vallási beszédet az irtózatos kontextus, a fekete halál elmúltával az emberek hirtelen újra 
használni kezdik, mintha mi sem történt volna, ahogy a felbomló morális rendet a pestis végén 
majd képmutató módon visszaállítják, fátylat borítva az addig történtekre, hanem az, hogy a 
szavak új rendjét kell megalkotni: az irodalmi diskurzus rendjét, amely szüntelenül kiforgat-
ja és próbára teszi a vallási fogalmakat és rendszerüket, ugyanakkor e próbatétel során sajátos 
módon fel is méri, meg is ismétli, fel is eleveníti őket. (Ha kigúnyolja, értelmetlennek mondja, 
azzal éppen azt is állítja, hogy egykor talán volt és újjászületett formában egyszer talán még 
lehet értelme e fogalmaknak és rendszereknek, még ha az aktuális helyzet leírására alkalmat-
lannak tűnnek is.) 

Ez történik például a harmadik nap első novellájában („Massetto da Lamporecchio némá-
nak tetteti magát, s kertésznek áll valamely apácakolostorban; az apácák pedig mind versenge-
nek abban, hogy véle háljanak”), ahol Boccaccio az elsősorban az Énekek éneke nyomán lét-
rejött középkori jegyesmisztika rendszerét, fogalmait és valóságát forgatja ki és teszi próbára: 
„Ekként tehát Massetto, öregen, apa és dúsgazdag ember gyanánt hazatért oda, honnan sze-
kercével a vállán valamikor elindult, minekutána okossága révén jól felhasználta ifjúságát, és 
nem bíbelődött soha gyermekeinek nevelésével, és nem költött rájuk pénzt; és gyakorta hajto-
gatta magában, hogy íme, így bánt Krisztus azzal, ki őt felszarvazta.”

Ez történik azokban a novellákban is, amelyeket Boccaccio a pokol, a purgatórium és a 
paradicsom „lebontásának” szentel.

A purgatóriumot többek között annak a bencés apátnak a történetével figurázza ki, aki úgy 
gyógyítja ki féltékenységéből a férjet, hogy a purgatóriumba küldi, közben pedig a feleségé-
vel enyeleg – akivel a tervét a gyónás ürügyén, gyónás közben beszélte meg –, és végül fiút 
nemz neki. A paradicsomot Don Felice, a ferences barát meséjével „eleveníti fel” (Harmadik 
nap, negyedik novella), aki penitenciát ró Puccio testvérre, előírva számára, hogy éjjelente a 
ház mellett álljon, mozdulatlanul imádkozzon olyan testtartásban, ahogyan Krisztus a keresz-
ten függött, közben pedig bent a házban feleségével mulat: „Miközben tehát Puccio testvér a 
fent mondott módon folytatta penitenciáját, az asszony pedig a baráttal maga szórakozását, 
több ízben is tréfálkozva mondotta a barátnak: »Te a penitenciát Puccio testvérrel végezteted, 
holott annak révén mi nyertük meg a paradicsomot.«” Ami a poklot illeti, az abban a regében 
kerül elő (harmadik nap, tízedik novella), amelyben arról az egyiptomi szerzetesről van szó, 
akit egy fiatal és együgyű leány kér meg, hogy mutassa meg neki, miként lehet Istent a leg-
igazabb módon szolgálni, mire a szerzetes ráveszi, hogy mindketten vetkőzzenek meztelen-
re, majd elhiteti vele, hogy Isten szolgálata abban áll, hogy az ördögöt (a férfi nemi szervét) a 
pokolba (a női nemi szervbe) juttatja.

Amikor Boccaccio a Dekameron novelláiban lebontja, kinevetteti, próbára teszi és mint-
egy szétírja a középkori keresztény vallás és teológia alapfogalmait, alapvető meggyőződése-
it és rítusait – a Krisztussal történő jegyességet, a gyónást, a szentbeszédet, a poklot, a purga-
tóriumot, a paradicsomot, a feltámadást –, akkor teret nyit a (Boccaccio által olyannyira tisz-
telt Dantétól eltérő értelemben használt és felfogott, a „modern” irodalom felé mutató) irodal-
mi diskurzus előtt; ugyanakkor azt is biztosítja, hogy a frivolitás, a lebontás, a nevetés, a szét-
írás álarcában az irodalmi diskurzus továbbra is messzemenően e fogalmakra, meggyőződé-
sekre és rítusokra támaszkodjon, abból éljen és mintegy azok halott teteméből szülessen újjá. 

Úgy menti meg a haláltól a keresztény vallás valóságát és/vagy igazságát, amit a pestis 
korában hamvába holt teológiai diskurzus már nem tud hitelesen leírni, megjeleníteni, képvi-
selni, hogy kineveti, megfordítja, feltámasztja, új életre kelti az irodalom terében. 

Negativitásában, frivolitásában, üdítő erejében olykor még ma is élőbbnek tetszik Boccaccio 
beszéde és perspektívája, és talán közvetlenebb módon utal a vallási-teológiai fogalmak, így 
éppen a feltámadás fogalma mélyén élő valóságra vagy kérdésre, mint az affirmatív teológia 
régóta halottnak tetsző nyelve, amely vaskos értekezésekben vívódik a maga érveivel és ellen-
érveivel, amelyek ebben a formában már szinte senkit nem éltetnek, senkit nem hívnak, senki 
élőt nem szólítanak meg.

•

Ugyanakkor az is világos, hogy a Boccaccio által leírt, végeláthatatlannak tűnő hazugsá-
gok – folyamatosan hazudik itt mindenki, mint a vízfolyás: a házastársak, a szeretők, a papok, 
a szerzetesek, az apácák, az uralkodók és az alattvalók; alig van a világirodalomnak még egy 
klasszikusa, amelynek szereplői ennyit hazudnának – egyszerűen nem hihetőek, nem reálisak: 
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hiába erősködik a negyedik nap elején olvasható szerzői megjegyzésében Boccaccio, hogy az 
általa leírt történetek igenis megtörténtek, igenis igazak – „Szeretném, ha azok, kik azt mond-
ják, hogy ím ez történetek nem így estek, idehoznák e novellák eredetijét, s ha ezek eltér-
nek amazoktól, miket én írtam, elismerem, hogy jogos a kifogásuk, s igyekezném megjavíta-
ni magamat; de mindaddig, míg üres szavaknál egyebet nem hoznak, nem háborgatom őket 
meggyőződésökben, ragaszkodom a magaméhoz, s viszont azt mondom róluk, mit ők rólam 
mondanak.” –, ez az esetek nagy részében nyilvánvalóan nem állja meg a helyét. 

Senki nem gondolhatja például komolyan, hogy tíz hónapon át el lehet hitetni az apát-
ság pincéjébe zárt Ferondóval, hogy a túlvilágon van, ahonnan nem sokkal később visz-
szatérhet a földi életbe, hogy Pirro valóban elhiteti Nicostratóval, hogy amit a körtefa ágai 
közül lát, hogy tudniillik Pirro éppen Nicostrato feleségével szeretkezik, az nem igaz, hogy 
Torellót, akit otthon már mindenki halottnak tudott, a szultán varázslója valóban hazarepí-
tette Konstantinápolyból Paviába egyetlen éjszaka alatt, vagy hogy a szultán lánya, aki négy 
éven át kilenc különböző rabló fogságában élt és mindegyiküknek örömmel adta oda magát, 
míg egy másik el nem rabolta megint, tényleg meggyőzte Garbo királyát, akihez a kalan-
dok előtt hozzá akarták adni és akihez végül e hosszas kerülőutak után váratlanul mégis 
eljutott, hogy szűz leányként megy hozzá feleségül. A Dekameron utolsó novellája, amely-
ben Saluzzo elveteti feleségétől közös gyermekeiket, úgy tesz, mintha megöletné őket, majd 
mindenéből kisemmizve, porig alázva hazaküldi az asszonyt, aki mindezek után is rendíthe-
tetlen szerelemmel van férje iránt, tulajdonképpen éppoly hihetetlen, mint az első novella, 
amelyben a leggonoszabb bűnöző legnagyobb szentté való átváltozásáról olvasunk. 

Senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezek a történetek – a legnagyobb hűség vagy a 
legnagyobb hűtlenség történetei – igazak.

(Senki nem gondolhatja komolyan, hogy – a feltámadás témájánál maradva – Lázár vagy 
Eurüdiké története igaz.)

Ez azonban nem azt jelenti, hogy komolytalannak és hamisnak kell tekintenünk őket 
(mintha ez lenne az egyetlen alternatíva: mintha valami vagy komoly, vagy komolytalan, 
vagy igazság, vagy hazugság lehetne csak).

A Dekameron fantasztikus történeteiben Boccaccio pontosan azáltal teszi zárójelbe ezt 
az alternatívát, hogy jól láthatóan nemcsak a kereszténység legalapvetőbb fogalmait bont-
ja le, írja szét, kérdőjelezi meg, hanem magát ezt a lebontást, szétírást, megkérdőjelezést is 
lebontja, szétírja, megkérdőjelezi: szinte minden esetben egy olyan pontig vezeti el a saját 
meséjét, és egészen tudatosan, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy mindaz, amit leír, egyszerű-
en nem lehet igaz, hogy a hazugságról szóló történetei nem igazak; mi pedig tudva tudván, 
hogy miközben leleplezi a hazugságokat, a hazugságokat leleplező önmagát is leleplezi, ter-
mészetes módon eleve máshol várjuk, máshová helyezzük ezeket a történeteket magunk-
ban: tudjuk, hogy nem igazak, de azt is tudjuk, hogy élő és éltető igazság rejlik bennük (és 
persze azt is, hogy ez az igazság – a szerző kifejezett szándéka szerint, amely persze lehet 
hamisság, becsapás, hazugság, móka is – adott esetben, mint Ser Ciappelletto története kap-
csán Boccaccio már rögtön a mű elején rámutat, épp ellentétes is lehet a szerző első pillan-
tásra evidensnek – hitetlennek és vallásellenesnek – tűnő intenciójával vagy „igazságával”). 
Máshol vannak bennünk ezek a történetek, máshol, mint a híradások, a tudományok ered-
ményei, a kimutatások, az információk, mindennapos közléseink, hétköznapi hazugságaink, 
valahol az Óperenciás tengeren túl, vagyis végső soron azon a birodalmon túl, ahol az igaz és 
a hamis, a komoly és a komolytalan mint egymástól élesen elválasztott és egymással ellen-
tétes fogalmak érvényesnek látszanak. 

Egy más világ, egy más tudás tükröződik bennük. Mint az álmok: se nem hamisak, se nem 
igazak, se nem komolyak, se nem komolytalanok. Olyan területre vezetnek minket, amely túl-
fut ezeken a kettősségeken, vagy inkább megelőzi és egyben valahogy felfüggeszti azokat, és 
mi tehetetlenek vagyunk azzal a bevett értelemben igazságként nem leírható, olykor inkább 
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nevetséges hazugságnak vagy felháborító hamisságnak tűnő igazsággal szemben, amely e 
mesék és történetek mélyéről hív, bűvöl bennünket. 

Ha hazugságnak mondják, szerelmesek vagyunk a hazugságba, ha igazságnak, akkor abba 
vagyunk szerelmesek. 

Nem ítélkezünk, nem fontolgatunk: elképedünk, beleveszünk a regékbe, legendákba, mítoszok-
ba, fel-felötlenek bennünk mesés szavaik, képtelen helyzeteik, valószínűtlen igazságaik életünk 
egy-egy igaznak és valóságosnak tűnő jelenetében.

(Klasszikusnak talán épp azokat a műveket, meséket, történeteket nevezzük, amelyek ebben 
az értelemben egytől egyig az elveszés dalai, amelyek valósággal kiűznek minket az egymást 
kizáró kettősségeken alapuló megszokott gondolkodásból, és amelyeket nem tudunk anélkül 
látni, olvasni, hallani, hogy el ne fogjon bennünket a rémület: megszédülünk, és beleveszünk 
ismeretlen területekre kalauzoló, felkavaró szépségű énekükbe.)

•

Jacques Derrida az Histoire du mensonge (2012) elején: „A phantaszma a görögök számára 
egy szellem vagy rémkép feltűnését, egy fantom meglátását, egy visszatérő fenoménjét jelentet-
te. A meseiben és a fantazmatikusban az a közös, hogy amit felszínre hoznak, az stricto sensu, a 
szó klasszikus és bevett értelmében se nem igaz, se nem hamis, se nem igazság, se nem hazug-
ság. Inkább a másra vissza nem vezethető szimulákrummal vagy egyenesen a szimulációval áll 
kapcsolatban, a virtualitás homályában, ami nem létező és nem nemlétező, és még csak nem is 
egy lehetséges létező, amelyről az ontológia vagy a mimetológia számot adhatna vagy beszá-
molhatna. A mítoszhoz hasonlóan a mese és a fantazma nyilvánvalóan nem igaz, kijelentései 
nem tekinthetők igaz kijelentéseknek. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy úgy kellene 
vélekednünk: hibák, ámítások, hamis tanúk vagy hazugságok volnának.”

•

Wittgenstein felvetése a Lectures on religious beliefben (1938): ha valaki azt állítja, hogy 
hisz a halál utáni életben és az utolsó ítéletben, azt egyesek komolyan veszik, mások viszont 
nevetségesnek tartják.

A kérdés az: ki lehet-e mutatni, tisztán logikai értelemben, e vélekedések helyességét vagy 
helytelenségét? Mi alapján tudhatnánk érvelni amellett, hogy az egyik értelmetlen, a másik 
pedig nem az, hogy aki ezt vagy azt állít e kérdések kapcsán, az igazat mond, aki viszont ellent-
mond neki, az téved vagy hazudik? Kinek van a zsebében valami ellenőrizhető és bizonyítha-
tó tudás, amelyet mint valami bűvész váratlanul előhúzhatna és amelyre támaszkodva ellent-
mondhatna bárkinek vagy érvelhetne bármi mellett?

Értelmetlennek és tudatlannak Wittgenstein szerint éppen az mondható, aki nem veszi észre, 
hogy ezeken a pontokon egy teljesen más síkra kerülünk, aki tehát nem látja be, hogy a halál 
utáni élet és az utolsó ítélet kapcsán semmiféle értelmes alapja nincs annak, hogy igent vagy 
nemet mondjunk bármire is: cáfolni éppoly dőreség volna, mint megkísérelni érvekkel alátá-
masztani a különböző hiteket.

Ugyan mit mondhatnánk, milyen döntő érveket hozhatnánk fel?   
„Ha nekem szögezed a kérdést, hogy hiszek-e az utolsó ítéletben, abban az értelemben, aho-

gyan a vallásos emberek hisznek benne, nem mondhatom azt: »Nem, én ebben nem hiszek.« 
Teljes téboly volna ezt mondani. 

Vagy továbbmenni és megmagyarázni, hogy miben nem hiszek: »Nem hiszek abban, 
hogy…«. A vallásos ember soha nem hinne abban, amit én ennek kapcsán leírnék.

Vagyis: nem tudom ezt mondani. Nem tudok ellentmondani annak az embernek. 
Bizonyos értelemben mindent értek abból, amit mond, hiszen értem a szavakat, amelyeket 

használ (Isten, stb.). Azt talán mondhatnám, hogy nem hiszek ezekben a dolgokban, és ez igaz 
volna, amennyiben annak akarok hangot adni, hogy nincsenek ilyen vagy ehhez hasonló gon-
dolatok bennem. De ez nem jelenti azt, hogy érvelni tudnék amellett, hogy nincs igaza. 

Erre valaki azt mondhatná: »Nos, ha nem tudsz ellenérveket felsorakoztatni, az azt jelen-
ti, hogy nem érted meg őt. Ha megértenéd azt, amit mond, akkor lennének érveid ellene.« De 
nekem ez is kínai. A nyelv normális használata ezen a ponton lehetetlenné válik. Nem tudom, 
kijelenthetem-e, hogy az egyet nem értő felek értik egymást. 

Ezek a nézeteltérések, úgy tűnik, nagyon más természetűek, mint bármilyen más, minden-
napi nézeteltérés. 

A felsorakoztatott érvek abszolút más természetűek, mint a mindennapokban használt 
érvek.  

Az itt használt érvek bizonyos értelemben egyáltalán nem meggyőzőek (semmit nem 
támasztanak alá és semmilyen konklúzióhoz nem vezetnek).



11

A helyzet az, hogy ha itt evidenciára lelnék, az az egészet tönkretenné. 
Amit a mindennapi értelemben evidenciának tartok, az itt a legkisebb hatással sem lenne 

rám.”
(Wittgenstein meggyőzően érvel saját szava és tudása érvénytelensége mellett annak tekin-

tetében, aminek a tudása számára és mindenki számára szinte egyedül és igazán számítana.)
Wittgenstein kérdése ugyanebben az előadásban a Sixtus-kápolna freskója kapcsán: „Did 

Michelangelo think that Noah in the ark looked like this, and that God creating Adam looked 
like this?”

„Tényleg azt gondolta Michelangelo, hogy Noé így nézett ki a bárkán és hogy az Ádámot 
teremtő Isten éppen így nézett ki?”

A kérdés képtelensége: nyilvánvalóan nem ilyen kérdésekkel közelítünk Michelangelo 
alkotásához, nem kérjük számon rajta a történeti hitelességet, nem gondoljuk, hogy az ábrázolt 
alakok és jelenetek ebben az értelemben igazak volnának, nem hisszük, hogy Michelangelo 
ezt akarta elhitetni velünk; ez fel sem merül bennünk. 

Egy különböző színekkel kipingált falfelületet látunk, rajta alakokat, akik semmilyen konk-
rét történeti alaknak nem feleltethetők meg, szabad asszociációk egy évezredekkel korábban 
leírt zsidó meséhez.

Ámulva nézzük a fejünk fölött ezt a gyönyörű értelmetlenséget, és eszünkbe se jut, mekko-
ra értelmetlenség beleveszni ebbe az értelmetlenségbe. 

Ha valaki azt mondaná: hazugság, amit látunk, ez az állítólagos igazság meglehetősen értel-
metlennek tűnne itt.

Nézünk valamit, amit nem látunk, mintha átláthatnánk valamire azon keresztül, ami tény-
legesen előttünk van; nézünk valamit, ami, jól tudjuk, nem igaz, de ami mégis felejthetetlen 
igazság.

(Minden kép a velejéig hamis, minden hasznavehetetlen előkép csupán; de nincs kép, 
amely hamis volna, nincs kép, amelyben ne volna valami igaz.)

Jobb híján az archetípusokra szoktak ilyenkor hivatkozni a tudósok és a művészek, az ősem-
lékekre, az ősképekre vagy éppen őskomplexusokra, amelyekbe a műalkotás mintegy betekin-
tést nyújt (mint Eurüdikét Orpheusz a halálból, úgy próbálja felszínre hozni a művész a kollek-
tív tudattalanból ezeket az ősképeket). Pedig az, amit látok, nem feltétlenül egy mégoly archai-
kus, elfeledett, elfojtott, gyermekkori, netán méhen belüli múltból érkezik felém.

Amikor egy műalkotást nézek, egy mesét vagy mítoszt olvasok vagy hallgatok, talán a jövő 
irtózatos, sose látott, elképzelhetetlen, felfoghatatlan képét nézem, olvasom, hallgatom; alig 
hihető monotonitással szüntelenül egy üzenetet ismételgetek magamban öntudatlanul: meg 
fogok halni, meg fogsz halni, meg fog halni, meg fogunk halni, nem ragozom tovább, felfog-
hatatlan, elképzelhetetlen; mégis mintha egy láthatatlan kéz folyton folyvást ezt az egyszerre 
felfoghatatlan és közhelyes üzenetet rajzolná a szemem elé, gyöngybetűkkel, mintha szünte-
lenül a vég elkerülhetetlenségének regéjébe kezdene. 

Minden megpillantott kép mögött a halál, a jövő ismeretlen képét fürkészem és rá emléke-
zem; emlékszem a jövőre, a halálra, a saját halálomra és szeretteim halálára, és beleremegek 
ebbe az emlékezésbe. 

A halál is puszta kép, hang, gondolat, amely hirtelen valósággá változik át, életre kel, élni 
kezd. 

Kiráz a hideg attól a képtől, a jövő képétől, amelyet majd nem szemlélhetek azzal együtt, 
akit szeretek. 

Farkasszemet néz vele, és én nem lehetek vele, magára kell hagynom, nem láthatom azt, 
amit lát és néz az, akit szeretek.

Azt dadogom, azt kérdezem: hol vagy, életem? Mi lelt? Merre jársz? Mit látsz? Ki néz 
téged? 

Mintha a mese – Boccaccio, Michelangelo vagy akár János evangélista meséje – valahol 
mindig ezen a krízisponton venné kezdetét vagy ebből merítené erejét, és a maga eszközeivel 
erről a hiányzó képről próbálna meg képet alkotni. 

Mintha a mese, a művészet, a mítosz, az írás mindig ezt a rettenetes jövőképet vázolná fel, 
anélkül, hogy képet tudna adni róla, a halál folyton közeledő képét vagy arcképét, ami elől 
majd nem fordíthatom el a tekintetemet, aminek majd nem mondhatom, hogy nem akarom 
látni, nem akarom tudni, nem akarom hallani szólítását, szavát, üzenetét. Csupa szem, csupa 
fül leszek, hallatlan dolgokat fogok látni, hallani; addig pedig mint aki vak és süket, olyan 
vagyok – képzelődöm, okoskodom, nevetgélek, kitűnök, gyónok, hazudok, ügyeskedek, elbu-
kom, ironizálok, „elemezgetek”.

Szánalmas. Nevetséges.
(Az értelem mítosza. Micsoda bárgyú hit az értelem erejében! A legkevesebb a legtöbb 

helyett.
Hitetlenségem kezdete.)


