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...Vajon ki győzne? Látom a püspököt nagy díszben, amint még meg se érintette 
az én acheróni szomorúságom forrósága, és látom, amint az idő múltával hogyan 
olvad, hogyan sápad következetes és racionális jaj-őrületem hatása alatt; hogy zsugo
rodik össze a püspökbot földön kunkorodó cérnahulladékká, hogy olvad össze viasz
ként a büszke mitra, mint valami folyékony paróka, gorgó frizurája, hogyan lesz tö
mény izzadsággá alba és casula, és mikor már csak zöld meztelen bőre maradt meg 
belőle, akkor a világi, a condottieri laikus terrorjával odaugrom mellé, és parancso
lom, a banditák szigorával és türelmetlenségével parancsolom, hogy cáfoljon meg! hogy 
nincs, nincs igazam! legyen már vége a pipiskedésnek és mímelésnek, legyen vége 
annak, hogy én gyónok, kis bűnikéket, bűnicéket, és ők prédikálnak bánatkákat, böj- 
töcskéket. Én ott gyónni fogok: ők meg oldozzanak fel, győzzenek meg. Ott az ördög 
fog gyónni Istennek: az egyetlen értelmes, abszolút gyónás. Én vagyok az ördög? -  
azzal ránézett egy hosszúkás, vékony virágra, a virág pontosan a szár folytatása volt, 
csak más színű és kissé átlátszó -  világos, hogy én vagyok, és ezek mind azok! -  mondta 
végigsimítva a virágokat.

Valaki kívülről babrált a kilinccsel.
-  Nem lehet! -  kiáltotta, és azt a lehetetlen, szár alakú átlátszó virágot, mint az aeter- 
num malum legkurvább kifejezését, gomblyukába tűzte...

Friedrich Judit

KÉT VILÁG HATÁRÁN
Christopher Marlowe (1564-1593)

Négyszáz éve halt meg Marlowe -  hacsak nem ő lett Shakespeare, Marlowe mivoltát 
túlságosan veszélyesnek ítélve. Elég parazsat gyűjtött a fejére. A heves, feszült, ugrásra 
és ugratásra kész fiatal drámaíró, akiről állítólag a Romeo és J úlia Mercutióját min
tázták, az udvar elfogatóparancsára érkezett vissza Kentből Londonba. A vád eret
nekség volt.

A magyar kézikönyvek úgy emlékeznek meg róla, mint akinek legfőbb érdeme, 
hogy I. Erzsébet királynő Angliájának drámai színpadán meghonosította a blank verse, 
vagyis a rímtelen jambus használatát, előkészítette a műfajt és a nyelvet Shakespeare 
fogadására, s hogy másik jelentős tettéről meg ne feledkezzünk, a Faust-témát is fel
dolgozta még Goethe előtt. Pedig a műveiből és a dokumentumokból előlépő Marlowe 
csupa szín, csupa vibrálás: Marlowe, az eretnek, Marlowe, a botrányhős, Marlowe, a 
világot ellentmondásaiban megragadó drámaíró.

Cambridge-ben tanult a Corpus Christi College diákjaként, ami akkoriban azt je
lentette, vagy pap lesz belőle, vagy tudós. Ide már tehetsége révén került: a cipész fiát 
korábbi iskolája ösztöndíja segítette Cambridge-be. A diplomaosztás közeledtével 
azonban az egyetem megmakacsolta magát: Marlowe komolytalan diák, túl sok időt
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tölt távol a szorgalmi időszakban, ki tudja, talán a jezsuitáknak kémkedik, azért jár 
annyit idegenben. Nem sokkal VIII. Henrik után, I. Erzsébet alatt a pápista veszélyt 
az anglikán egyház nem vehette könnyedén -  a katolikus skótok királynője túlságosan 
erős szövetségesekre találhatott az európai katolikus udvaroknál, ha trónkövetelő ter
vei voltak. Végül I. Erzsébet kancelláriája írt levelet a cambridge-i egyetemnek: az ifjú 
diák az ország ügyében volt távol, nagy szolgálatokat tett a királynőnek, nem szenved
het hátrányt emiatt.

Néma királynő nyaklánca dolgában járt. Marlowe patrónusának, Sir Thomas Wal- 
singhamnek rokona volt I. Erzsébet egyik első minisztere, Sir Francis Walsingham, 
aki csaknem teljesen a saját költségén titkosszolgálatot szervezett, s ennek segítségével 
meg is hiúsított néhány, Erzsébet királynő ellen tervezett merényletet. O intézte Stuart 
Mária elfogatását és kivégzését is 1587-ben. Amennyire tudni lehet, az ő szolgálatában 
járt Marlowe a kontinensen.

Sir Francis Walsingham köreiben ismerte meg Sir Walter Raleigh-t is, Virginia 
megalapítóját, a híres hajóst, költőt és történetírót, akit végül az etnikai tisztogatás 
spanyolok ellen alkalmazott gyarmati változata tett olyannyira nemkívánatos sze
méllyé, hogy 1618-ban kivégezték.

Marlowe rossz hírét tovább erősítette, hogy ateista volt, és a kortársak tanúsága sze
rint minden lehető alkalommal vitába szállt a vallás számos tanításával. Az akkori fel
fogás értelmében ez istentagadásnak számított, bár, mint műveiből kiviláglik, Isten 
létét Marlowe nem feltétlenül vonta kétségbe: a feszültség éppen abból származik, 
hogy egyszerre tagadja és fogadja el a vallást.

A hatalom tüzének közelében élt, a tudás határait feszegette, mint hősei, Tamerlán 
(Timur) tatár kán, az 1570-ben hatalomra került, alacsony sorból felemelkedett no
mád világhódító, és Doktor Faustus, az 1539-41 között meghalt heidelbergi huma
nista filozófus, tudós, mágus és szemfényvesztő. Minden bizonnyal ez a tűz emésztette 
el Marlowe-t is: egy nappal azután, hogy feljelentés érkezett ellene, melyben az ateiz
mus vádja mellett azt is megemlítik, hogy ügyében sok más, rangos személy is érintve 
lehet, 1593. május 30-án egy kocsmai verekedés során megölik.

Az irodalomtörténet hagyományosan úgy tekintette Marlowe halálát, mint istente
len életének méltó befejezését, legfeljebb néha igyekezett szerelmi drámaként beállí
tani a jelenetet. Az utóbbi évtizedek kutatásai azonban inkább a gyilkosság politikai 
jelentőségét hangsúlyozzák: közös patrónusuk szolgálatában állt az, aki Marlowe-t le
szúrta, mielőtt a drámaíró bajba keverhette volna a feljelentésben homályosan sze
replő rangos személyeket.

De a hajdani és majdani király legendáján felnövekedett Anglia szívesen támasztja 
fel Marlowe-t halottaiból, és Shakespeare-ként reméli viszontlátni. Ilyen a kultusz ha
talma. Dávidházi Péter nyomán: ha Shakespeare nem Shakespeare volt, akkor valaki 
más írta a Shakespeare-drámákat, és az volt Shakespeare, de ha Marlowe nem Mar
lowe volt, akkor Marlowe nem is volt, csak Shakespeare...

Persze nem mindenki kételkedett Marlowe halálában. Drámaíró kollégája és egy
kori lakótársa, Kyd, véres bosszúdrámák szerzője, aki a bűnesetet követő tárgyaláson 
Marlowe ellen vallott, és megerősítette az ateizmus terjesztésének vádját is, úgy tűnik, 
bizonyosnak tekintette, hogy Marlowe valóban nem él már. Akárcsak Petowe és Chap- 
man, akik egy-egy befejezést írtak H ero és Leander című kiseposzához, dicsőítve 
Marlowe nagyságát, és saját ízlésük szerint alakítva a töredék voltában is gazdag és 
teljesnek tűnő művet.
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A szerző halála? Nem csak a szerző kiléte bizonytalan és halálának körülményei rej
télyesek -  a szöveghez sem térhetünk vissza biztos menedékként. A reneszánsz drá
maíró a színpadra írt, a darabot játszani kellett, úgy, hogy sikere legyen, és ha ehhez 
a színészek vagy egy másik drámaíró ötletei hasznosnak bizonyultak, akkor azok is a 
darab szerves részeivé váltak. Mire kiadták, több év is eltelhetett a bemutató óta. Mar- 
lowe esetében pedig, akinek életében csak a Nagy Tamerlán jelent meg, a szerző 
korai halála lehetetlenné tett minden utólagos szerzői kiigazítást.

Máig leghíresebb műve, a Doktor Faustus két kiadása közül az elsőt, az 1604-es, 
úgynevezett A szöveget sokan jobban szeretik, mivel elegánsabb, rövidebb, és hiá
nyoznak belőle a szórakoztató betétek. Talán ez áll közelebb Marlowe eredeti szöve
géhez, a színtársulat ezt a változatot játszotta Londonban a Rose színházban, és ezt 
vitték turnékra is. A későbbi változat, az 1616-ban kiadott, hosszabb B szöveg viszont 
teljesebbnek tűnik, bár nem tudni, mennyi belőle Marlowe eredeti alkotása. A modern 
kiadások általában az A és B szöveg kombinációi alapján készülnek, és olykor útbaiga
zítást adnak a korábbi kiadások jelenetezésbeli és egyéb jellegzetességeiről is.

Marlowe társszerzői és kiadói meglehetősen szabadon bántak az anyaggal, mint 
minden más darabbal a szerzői jogvédelem kora előtt. Henslowe, a Rose tulajdonosa 
például már 1602-ben négy fontot fizetett William Birdnek és Sámuel Rowleynak a 
„doctor foster” megtoldásáért, akkoriban pedig négy fontért akár új darabot is lehetett 
volna kapni. Későbbi kiadások azután minden komikus elemet könyörtelenül ki
gyomláltak a darabból, arra hivatkozva, hogy azok társszerzői vagy kiadói betoldások. 
Arról a bizonytalanságról pedig még nem is beszéltünk, amit Marlowe esetleges ön
cenzúrája jelenthetett eredeti elképzeléseihez képest, akár a közönség megnyerése, 
akár saját politikai biztonsága érdekében toldotta meg a darabokat, vagy húzott be
lőlük.

De a külső cenzúrával is meg kellett küzdenie. William Empson, aki már egy 1946- 
os könyvkritikájában azt írja, ha Marlowe-t nem öük meg olyan hamar, biztos máglyán 
égették volna meg elevenen, 1975-ben előadást tartott Amit a cenzor kihúzott a 
Doktor Faustusból címmel. Az előadás szövege ugyan nem maradt fenn, de a né
met Faust-Könyv modern angol fordítója és Empson barátja, John Henry Jones 
1987-ben megjelentette Empson tervezett Doktor FAUSTUS-könyvének anyagát, 
amit betegsége és halála miatt Empson maga már nem tudott befejezni.

Eszerint már az 1587-es Faust-Könyv , az egyik első könyv-világsiker korabeli an
gol fordítását is erősen cenzúrázták, hogy ki ne derüljön: az ördögöket finomabb 
anyagból gyúrták, mint gondolnunk kellene, s több közük van a pogány istenségekhez 
és az úgynevezett „köztes” szellemekhez, mint a pokolhoz vagy a mennyországhoz. A 
„köztes” szellemek létét pedig az egyház tagadta, és egészen 1592-ig biztosítani igye
kezett magának a jogot a színdarabok cenzúrázásához. így a már többször előadott 
Doktor Faustus szövegét is bekérték, és vagy öt-hatszáz sornyi anyagot kihúztak 
belőle, lényegében játszhatatlanná téve a darabot.

Ekkor írták le a szöveget, már ami megmaradt belőle, hogy meglássák, át lehet-e 
úgy dolgozni, hogy ismét színpadra állíthassák. Empson e cenzori döntésnek és az 
emiatt szükségessé vált sietős változtatásoknak tulajdonítja a Doktor Faustus fenn
maradt szövegeinek ellentmondásait és a kritikai értelmezések bizonytalanságait.
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Az angol nyelv ekkorra az egységes nemzeti nyelv kialakulásának szakaszába lépett. 
A latin háttérbe szorulása és a sokféle középkori dialektus helyén fellépő modern nyelv 
megteremti a nemzeti nyelvű irodalom kialakulásának feltételeit is.

Marlowe már angolul, hősi párrímekben, azaz rímes ötös jambusokban dolgozza 
fel Hero és Leander történetét Muszaiosz nyomán, de még latin hexametereket is ír 
Sir Roger Manwood halálára. (Sir Roger családjával jó barátságban volt, s más okból 
is hálás lehetett neki: az elhalt barát ugyanis annak idején igen megértőén járt el, mi
kor Marlowe és Thomas Watson gyilkosság vádjával került elé.)

Az akkoriban elterjedő humanista szellemben nevelkedett I. Erzsébet, Anglia ha
talmas és nagy műveltségű királynője maga is ismerte a klasszikusokat, a reneszánsz 
retorikát és logikát, és művelte az irodalmat. Marlowe Ovidiust fordít, Chapman, aki 
a H ero és Leander mívesebb befejezését írta meg 1598-ban -  már Marlowe halála 
után - , Homéroszt ülteti át angol nyelvre. Persze Chapman is megérte a pénzét, de 
őt legalább irodalmi vétekért, egy I. Jakab skót követőit kigúnyoló szatíráért zárták 
börtönbe Ben Jonsonnal, a Volpone szerzőjével együtt 1605-ben. Chapmané az a 
híres Homérosz-fordítás, amelyet mindaddig használnak Angliában, míg a XVIII. 
század elavultnak nem minősíti, és Popé újra le nem fordítja az eposzokat. De a fiatal 
romantikus költő, Keats ezután is felfedezi Chapman fordításában a klasszicista finom
kodástól olyannyira elütő, igazi homéroszi hangot, és szonettben üdvözli a fordítót, 
akinek verses bravúrját a modern, prózai angol Homérosz-fordítások már nem is pró
bálják megközelíteni.

*

Marlowe verse az egyik legnépszerűbb antológiadarab, A szenvedélyes pásztor a 
kedveséhez című is, amely számos más költőt ihletett válaszra, és még többet paró
diára (R. S. Forsythe egész könyvet írt a vers utóéletéről). A költemény egy rövidebb 
változata a Passionate PlLGRlM-ben, az azóta is jól ismert hosszabb verzió pedig az 
England’S H elicon című antológiában jelent meg 1600-ban. De A máltai zsidó IV. 
felvonásában is idézik, és Shakespeare-nél is eléneklik, pontatlanul, A WINDSORI víg 
NŐK III. felvonásának elején -  amit kalandosabb lelkű olvasók akár a két drámaíró 
azonosságára utaló újabb finom érvnek is tekinthetnek. Sir Walter Raleigh-tól A NIM
FA válasza még ugyanabban az England’S H elicon-bán jelent meg, akárcsak egy 
ismeretlen költő MÉG EGYSZER ugyanarról című verse. De John Donne is irt választ 
még abban az évben. S hogy tudjuk, miért nem állta meg senki szó nélkül, ízelítőül 
néhány könnyed stanza Szabó Lőrinc fordításában:

„Jöjj velem, légy a kedvesem, 
élvezzük ki a végtelen 
erdők és hegyek örömét 
s amit csak nyújt a domb s a rét.

Elülünk majd a bérctetőn, 
alattunk nyájak a mezőn, 
köröttünk zuhogó patak 
s madrigált zengő madarak.
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Zekéd, szalma s repkény szövi 
s korái s borostyán díszíti; 
ha vonzza szíved szerelem, 
jöjj velem s légy a kedvesem.

Pásztorok tánca s víg dalom 
ébreszt majd minden hajnalon; 
ha vonz a boldog szerelem, 
jöjj velem, légy a kedvesem. ”

*

A Szenvedélyes pásztor... stanzáival és a H ero és Leander párrímes, játékos for
májával szemben, amelyet majd Dryden és Popé fog tökéletes, zárt formává tovább
csiszolni, színdarabjaiban Marlowe a modern drámai formát, a rímtelen jambust hasz
nálja. A rím elhagyásával az élőbeszédhez közelít a forma: a drámai szöveg közvetle
nebbül hat anélkül, hogy sodrását, ritmusát elveszítené.

Ezt a formát Angliában találta ki Henry Howard, Surrey Earlje 1547 előtt nem sok
kal megjelent Vergilius-fordításában: az Aeneis rímtelen daktilikus hexametereinek 
fordítására használta a rímtelenjambikuspentametert. Nem sokkal később a drámá
ban is megjelenik ez a versforma, de igazán a század végén, Marlowe műveiben kap 
szárnyra, aki már a Nagy TAMERLÁN-ban is ezt használja.

A rímtelen jambust nem Marlowe teremtette meg, hanem Surrey, s valójában a 
modern angol dráma atyja sem ő, hanem Kyd, fanyalog T. S. Eliot, de Marlowe újító- 
és teremtőerejét a kettő együttes alkalmazásában nem lehet kétségbe vonni. A Dok
tor  FAUSTUS-ban az ördög és Faustus párbeszédeiben új hang szólal meg, és új forma 
erősíti fel ezt a hangot; Marlowe a drámai hatás kedvéért már magát a jambikus sort 
is feltördeli.

*

Az Erzsébet kori színház, amelynek mestere volt Marlowe, maga is két világot szolgált. 
A színészeket, ha nem álltak valamelyik nemesúr pártfogása alatt, könnyen bezárat
hatták mint csavargókat. E még meglehetősen feudális gyakorlat mellett kialakulóban 
volt a hivatásos és független, polgárosodott színház is a város, leginkább London szó
rakoztatására. A középkori templomok lépcsőiről és a fogadók udvarán rögtönzött 
színpadokról lassan állandó nyilvános színházakba költözött a színjátszás. 1576-ban 
építették fel Londonban az első színházépületet, amely 1598-ig működött Theater 
(Színház) néven. Egy évvel később, 1577-ben újabb színház épült, a Curtain (Füg
göny), s még a Swan (Hattyú) és a Globe (Glóbusz) néven újra megnyílt Curtain előtt, 
1586-87-ben a Rose (Rózsa), amely Marlowe több darabját bemutatta az Admiral’s 
Mén társulatával.

A Rose-t már egy régebbi ház helyére építtette Philip Henslowe, és megtartotta a 
korábbi épület nevét. Valószínűleg nyolcszögletű, részben szalmatetővel fedett szín
házvolt, melyet azonban 1605-ben, a bérleti szerződés lejártával lebontottak. A Bank- 
side-on állt, egy Temze-parti negyedben, amely a középkorban bordélyházairól, fel- 
szenteletlen kurvatemetőjéről és medvehecceiről volt hírhedt. A föld egyébként Win
chester püspökeinek tulajdona volt, akik annak idején bölcsen szabályozták a bordé
lyok működését, beleértve hivatalos óráik meghatározását is. VIII. Henrik ugyan 
1546-ban bezáratta a nyilvánosházakat, de a XVI-XVII. század fordulójára azok ismét
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kinyitottak. Ekkor azonban már a színházakkal kellett osztozniuk a közönségen: a 
Rose a Rose Lane-en, a Swan a Paris Gardenben, a Hope a Bear Gardenben, a Globe 
pedig a folyó partján, mind a Bankside-on nyílt meg. A városnegyed a XIX. századra 
tovább szelídült, és már inkább parkjairól, serfőzdéiről és fogadóiról volt híres, bár 
botrányban ekkor sem volt hiány. A London Encyclopaedia szerint itt történt 1850- 
ben, hogy Haynau Londonban járván a környék egyik serfőzdéjébe látogatott, de a 
magyar menekültektől jól értesült fuvarosok megtámadták, megverték, és hosszú 
bajuszánál fogva rángatták végig az utcán...

*

A színház maga egy nyílt udvart körülölelő faépület volt, az udvar közepén emelt szín
padra néző galériákkal, s itt a közönséget a Cambridge-ben művelt drámaíró nem 
csak klasszikus történetekkel szórakoztatta. Az emelet közönsége mellett figyelemmel 
kellett lennie a földszinten ácsorgó és mulató városi köznépre is, akiknek színházi íz
lését a vásári mulatságok és a moralitások gyakran nem kevésbé vaskos hagyománya 
alakította ki. Nem csoda, hogy a kritikusok az Erzsébet kori drámaírók legfőbb eré
nyeként (a hatásos cselekmény és a választékos gyilkossági módozatok leírása mellett) 
az erőteljes, élő nyelvezetet emelik ki.

Az emberek nem hallgatni és ámulni mentek a színházba. Az előadások délután, 
természetes fényben folytak, ahol a közönséget éppoly jól lehetett látni, mint a szín
padot. De nem is bánták, ha nemcsak ők láthattak, hanem őket is lehetett látni: na
gyon is részesei voltak az eseményeknek. Ez még nem a világos színpadkép kizáróla
gos uralma a sötét nézőtér fölött, nem a közönség valóságától elzárt, de annak nappa
li változatát minél pontosabban bemutató realista színház. A jelzésszerű díszletek és 
kellékek is arra utaltak, hogy a színpadon nem az élet, hanem játék zajlik, és a mű
világ felépítésében a közönség segítségére is számítanak. A színházi kísérleteken fel
nőtt mai színházlátogató sokkal kevésbé találná különösnek ezt a szemléletet, mint az 
azóta eltelt négyszáz év alapján gondolhatnánk.

*

A színház világa tisztán tükrözte a kor világképét. Az emberi lét színpadára felülről 
szállt az isteni áldás, és alulról, a süllyesztőből bukkant fel a kísértő ördög, büszkeséget, 
hatalomvágyat, tudásszomjat oltva a hősbe. Az Erzsébet kori színpad egyrészt a kö
zépkori moralitások örököse, másrészt a modern egyéniség drámájának színhelye. A 
világ ugyan végtelen, de mégis biztonságos, Isten teremtette, szférákba burkolt. A föld 
gömbölyű, de nem mozog, és körülötte forognak a mennyek (a szférák), melyek közül 
az alsóbbak a levegő birodalma, a változékonyságé, a szerencséé. Mindez építészeti 
pontossággal emelkedik egységes, sokrétű rendszerré. Amikor a világ szerkezetéről 
írnak Marlowe korában, az aligha tekinthető metaforának, véli C. S. Lewis: a világ szó 
szerint nagyszerű műalkotásként, páratlan eleganciájú remekműként áll a szemlélő 
körül -  a hivatalos felfogás szellemében.

De a történelmi eseményeket nagyszerűen sűrítő és ferdítő Marlowe-darabok, a II. 
Edward, a Nagy Tamerlán és a Doktor Faustus már a palota sötét zugaiba vilá
gítanak: az ellentmondások személyes, hatalmi és egyetemes síkon is kiáltok. II. 
Edward a szerelem nevében kegyenceitől semmit sem tagad meg, és a darab végén 
rettenetes halált hal. A reneszánsz Doktor Faustus nem örök ifjúságot kér, hanem a 
tudás hatalmát, mindenható erejét akarja megszerezni, és szintén kegyetlen véget ér.
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A Nagy TAMERLÁN-ban a teljhatalmú hős halandó mivoltát ugyan nem ilyen hátbor
zongató szemléletességgel ábrázolja Marlowe, mégis az élet egyszeri, véges és megis
mételhetetlen volta felismerésének minden fájdalmával.

A Doktor FAUSTUS-t sok irodalomtörténész mint kései moralitásjátékot tartja szá
mon: a hős minden kételye és harca ellenére a keresztény világszemlélet győzedel
meskedik, s ebben a szemléletben a halál megnyugvás, visszatérés a világ megbontha
tatlan rendjéhez. A megváltás ígérete azonban nem egyértelmű, a halál Faustus ese
tében büntetés: már érezhető az új, tragikus dráma levegője. Marlowe-nál egyszerre 
érvényesül a középkori, komikus szellemű (ahogy Dante Isteni Színjáték-ának ere
deti címében szerepel a Commedia) moralitás műfaja, és a szkeptikusabb, világibb ág, 
a tragédia: az az érdeklődés, amellyel Marlowe az egyéni emberi ambíciók sorsát kí
séri. E két világnézet közötti feszültség élteti a Doktor FAUSTUS-t, ebben a kettős fény
ben látjuk az emberiség sorsát. így lesz Marlowe művészete az eljövendő tragédiák 
mintaképe, melyekben a tragikum forrása a főszereplő m odem  magányossága és az 
emberi élet ellentmondásossága. Ez már Newton világképe felé mutat, ahol nincs 
egyértelmű fent és lent, nincs végtelen, nyílt látóhatár; az új világ már nem szimmet
rikus, jól szerkesztett épület, hanem rengeteg erdő.

*

A Doktor Faustus értelmezhető varázslókról és a varázslásról szóló példázatként, 
amelynek alapjául -  az 1592-ben már angolul is megjelent német Faust-Könyv, a 
forrásmű mellett-valószínűleg John Dee élete szolgált. John Dee ateista és veszedel
mes varázsló hírében állt, meg matematikus is volt, ami már önmagában véve is ördögi 
praktika, hiszen a természetes világot szimbólumokban, számokkal írja le s vonja el
lenőrzése alá. Másrészt a darab metaforikusán az Erzsébet-kor nagy problémáiról, a 
hatalom és a tudás kérdéseiről szól.

John Dee-t Marlowe személyesen is ismerhette patrónusán, Sir Thomas Walsin- 
ghamen keresztül, sőt Sir Walter Raleigh köreiben is találkozhattak, hiszen John Dee 
kapcsolatban állt az Éj Iskolája (School of Night) nevű szabadgondolkodó társasággal, 
amely Sir Walter Raleigh körül csoportosult, s amellyel Marlowe-t is kapcsolatba szo
kás hozni. Ez inkább azt az olvasatot erősíti, amely szerint Marlowe politikai gondo
latköröket vizsgál szenvedélyesen: a lázadás és a hatalom, az eretnekség és az egyház, 
a középkor és a modernség kérdéseit.

De az alkémia és a vegyészet, az asztrológia és az asztronómia, a varázslat és a tu
domány közötti éles választóvonalat egyébként is csak azóta hozta divatba a nyugati 
civilizáció. Ez a nagy svájci és lorraine-i boszorkányégetések kora -  a varázslókat azon
ban I. Erzsébet királynő és az arisztokrácia fogadja udvarában, mivel a varázslók, a 
boszorkányokkal ellentétben, a „köztes” szellemek segítségével dolgoznak. Empson 
szerint Marlowe, aki a varázslókról már Cambridge-ben is minden bizonnyal hallott, 
az A szöveg eredeti változatában megadja Faustusnak, amiért az még utolsó nagy mo
nológjában is könyörög, a „köztes” szellem jogi státusát, és megszabadítja az örök idő
kig tartó gyötrelemtől.

De Faustus szörnyű halála az Isten és az ördög hatalmával való szembeszegülő bün
tetésének is tekinthető. És ehhez foghatóan rettenetes gyilkosság a Gavestont, kegyen- 
cét féktelenül szerető II. Edward halála is.

Mikor neves szerzők haragosan bizonygatják, hogy nem volt Marlowe-ban semmi
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„ferde hajlam”, már sejteni lehet, hogy az irodalomtörténet botránytól tart. Persze, 
ha valaki észrevette, hogy a Derek Jarman-féle II. Edward Marlowe műve alapján 
készült, a filmváltozat megtekintése óta kétsége sem lehet afelől, hogy a homoszexu
alitás Marlowe horizontján jól kirajzolódó vonulat -  és ha a biztonság kedvéért még 
a dráma nyitójeleneteibe is beleolvas, végképp nem érti, hogyan lehet félreérteni a 
helyzetet.

Már a H ero és LEANDER-ben, az Erzsébet-kor közkedvelt műfajában írott, erotikus 
és mitológiai témájú kiseposzban is úgy tűnik, a férfiszépséget dicséri a költő. Herónak 
még csak ruhájában gyönyörködhetünk, amikor Leander m ár meztelenül veti magát 
a tenger habjaiba, Neptunusz nagy örömére, aki személyének szóló felajánlkozásnak 
tekinti a szépséges ifjú közelségét. Míg Leander úszik, Neptunusz körülsimogatja, 
gyöngéden enyeleg vele (óvatlanul majdnem meg is fojtja), a költő hangja pedig 
örömmel, hosszan és részletesen számol be, mintegy a táv hosszúságát érzékeltetendő, 
az úszó ifjú tökéletes bájairól. Végül a tapasztalatlan fiatal pár egymásra talál, de Hero 
szépségéről csak mint az elérendő, de egyelőre még igen homályosan elképzelt páros 
öröm forrásáról hallunk -  önmagában, leírás tárgyaként nem fontos. Ez látszik abból 
is, hogy Chapman, mikor végigviszi a klasszikus történet szálait, Marlowe-hoz képest 
mennyivel több figyelmet szán Herónak és az ő szépségének.

írhatott volna Marlowe -  mondjuk -  hölgyközönségnek. Ahogy drámáiból is lát
szik, mindig tudta, kinek ír: talán női olvasókra számított. Végtére is előfordult, hogy 
fivéreik neveltetéséből a hölgyeknek is jutott annyi, hogy megismerkedjenek a poé- 
zissel és néhány klasszikus szerzővel. I. Erzsébeten kívül még legalább három művelt 
kortárs hölgyről tud a feminista irodalomtörténet...

De ha nem az arisztokrata hölgyeknek írt, lehettek akár az új középosztályból is 
nőolvasói. Lehettek? Érdekes módon a középkori aranyművesek, könyvkötők és 
egyéb női céhmesterek, akik formálisan ugyan nem viseltek tisztséget, valójában azon
ban legalábbis egyenértékű, ha nem vezető tagjai voltak céhüknek, a reneszánsz idején 
elveszítették pozíciójukat: a férfiak több olyan céhet és szakmát intézményesítettek, 
ahol addig a szabályozatlanság jóvoltából számos nő dolgozott. S bár sok középosz
tálybeli nő vezetett saját vállalkozást, különösen, ha megözvegyült, a XVI. század ele
jére számuk erősen leapadt, hatalmuk nem volt. Nem valószínű tehát, hogy az ő jó 
akaratuk megnyerésére törekedett volna Marlowe.

Másfelől az is érdekes, hogy Marlowe félbehagyta a kiseposzt. Ha valóban camb- 
ridge-i évei alatt írta a H ero és LEANDER-t, lett volna módja, hogy befejezze. T. S. 
Eliot azt írja, Marlowe nagyon gazdaságos szerző volt: újra felhasznált sorokat, legjobb 
ötleteit többször is, és egyre jobb alakban. Ha nem fejezte be a H ero és LEANDER-t, 
annak oka lehetett: például nem a történet tragikus vége érdekelte, hanem Leander 
szépségének leírása. És talán még a fiatal és tapasztalatlan szerelmesek egymásra ta
lálásának, vagyis a heteroszexuális szerelem konvencionális és megtanulandó voltá
nak ironikus ábrázolása. Nem látszik nagy különbség a szerelem homo-, hetero-, il
letve biszexuális megnyilvánulása között. Ami feltűnő, az inkább a naiv fiatalság és a 
rafinált férfikor különbözőségének ábrázolása -  ezúttal a szerelemben.

Arra sincs semmi bizonyíték, írja Empson, hogy Marlowe egyetértett volna II. Ed
ward könyörtelen kivégzésével, amelyet egyébként mesteri crescendóval szerkesztett 
meg. Igényelhette ezt a befejezést a közönség vagy a cenzúra. Faustus és Edward azért 
a két bűnért hal meg, amelyek miatt Marlowe a halál árnyékában élt, kihívóan és pök
hendien.
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Babits szerint Marlowe „drámái a fény és kegyetlenség játékai: hősei, Nagy Tamerlán, Doktor 
Faustus vagy a Máltai Zsidó (Shylock ősképe) és II. Edward (a III. Richárd ősképe) a hatalmat 
és mohóságot példázzák... Bizonyos, hogy volt benne valami nagyság”. S hogy a magyar iro
dalomtörténet másik világirodalmi iránytűjének útmutatásáról se feledkezzünk meg, 
hadd idézzem Szerb Antalt: „O alkalmazta először az új színpadi dikciót, a szenvedély, a 
hatalomvágy, a bűn óriásainak szájába való óriásnyelvet. Csupa hatalmas méretű, túlzó kép, 
egyre kérik az égboltot, hogy repedjen meg, istenek és csillagok a történés állandó odahívott tanúi, 
embereiből vad patakokban ömlik mindegyre az öndicséret, az átkozódás, a nagyzolás, a harsogó 
pátosz... ”

Magyarországon is kiadták Marlowe műveit, mégpedig az itthoni szokásoknak 
megfelelően kitűnő műfordítók tolmácsolásában. Még az I. világháború alatt Rózsa 
Dezső fordításában, a Franklinnál jelent meg Marlowe három drámája: a MÁSODIK 
Edward 1914-ben, A máltai zsidó 1916-ban és a Doctor Faustus tragikus tör
ténete 1917-ben. A Nagy Tamerlán első részét az Európa 1961-es .Angol rene
szánsz DRÁMÁK kötete számára Németh László fordította (a második rész magyarul 
nem jelent meg). A Doktor Faustus a századfordulón Londesz Elek (Arad: Klein, 
1895, ill. Budapest: Lampel, 1911), a Magyar Helikonnál 1960-ban András T. László, 
az Angol reneszánsz drámák kötetben pedig Kálnoky László fordításában is meg
jelent. Színpadra azonban már alig kerültek nálunk Marlowe drámái. A II. Edward 
ugyan elhangzott a Magyar Rádióban 1949. november 25-én, Szobotka Tibor fordí
tásában, magyarországi színházi bemutatóját azonban csak húsz évvel később, a Nagy
világ 1969/3. számában üdvözölheti Walkó György. Ekkor mindjárt kettős bemutatót 
ünnepelhetett a közönség: Budapesten az Egyetemi Színpadon az eredeti szöveg for
dítását játszották, Szolnokon a Szigligeti Színházban pedig a fiatal Bertolt Brecht és 
Lion Feuchtwanger 1923-as átiratának fordítását mutatták be 1968. november 29-én. 
(B. Brecht: Leben Eduards des Zweiten von England [Nach Marlowe]. Potsdam: 
Kiepenheuer, 1924.)

*

Az ember innen Magyarországról nem tudhatja, vajon csak a távolság okozta optikai 
csalódás-e, hogy a legtöbb hozzáférhető mű Marlowe-ról mintha 1964 körül íródott 
volna -  avagy kritikai utóélete valóban évfordulók körül sűrűsödik: ahogy most ha
lálának 400. évfordulója előtt tisztelgünk, akkor a születési évforduló hatására szök
kent szárba a Marlowe-kritika. De a legújabb irodalomelméleti irányzatok, mint pél
dául az amerikai Új Historicizmus érdeklődése amúgy is a reneszánsz drámát helyezte 
előtérbe, s talán új eredmények is innen várhatók. Az elmúlt húsz évben a formalista 
irodalomelméleti irányzatokból kiábrándulva az irodalmi szöveget ismét mint a tár
sadalom-, gazdaság-, politika- és művelődéstörténet egyik aspektusátvizsgálják. Nem 
annyira az egyes szerzőkre összpontosítanak ezek a könyvek, mint inkább a műfajt 
helyezik el a kor társadalmi és történeti környezetében.

A Cambridge University Press 1990-ben A. R. Braunmuller (University of Califor- 
nia, Los Angeles) és Michael Hattaway (University of Sheffield) szerkesztésében kézi
könyvet adott ki az angol reneszánsz drámáról T he Cambridge Companion to  Eng
lish Renaissance Drama címmel, amelyben a színházak és a dramaturgia mellett a 
színjátszás társadalmi, kulturális és politikai feltételeinek is szentelnek egy-egy fejeze
tet. Dávid Bradley 1992-ben megjelent, A szövegtől az előadásig az Erzsébet ko
ri színházban (From T ext to  Performance in the  Elizabethan T heatre) című 
munkájában a darabok színpadra állításáról ír, és arról, hogyan alakult a korabeli szín
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társulatok munkája és repertoárja. Stephen Orgel szerkesztésében új sorozat indult 
T anulmányok a reneszánsz irodalom és kultúra köréből (Cambridge Studies 
in Renaissance Literature and Culture) címmel, amelynek első kötete szintén 
1992-ben jelent meg: Douglas Bruster (University of Chicago) az angol reneszánsz 
drámát az I. Erzsébet és I. Jakab korabeli gazdaság és társadalom tükrében vizsgálja, 
és kialakulásában különös jelentőséget tulajdonít London gyors fejlődésének, illetve 
a változások nyomában járó értékbizonytalanságnak.

*

T. S. Eliot szerint A MÁLTAI ZSIDÓ bohózat, azzal a fajta humorral, amelyet a Volpo- 
NÉ-ból ismerhetünk, Didó , Karthágó királynője pedig az új marlowe-i stílus kép
viselője, mely sohasem engedi át magát teljesen a komolyságnak. Almási Miklós kife
jezésével élve azt mondhatnánk, a romantikus irónia előfutára ez a stílus: mindig két 
állapot „között” van, a megfelelő pillanatban mindig a karikatúra határát súrolja. De 
lehet ez a műfaj sajátosságainak tudatos kiaknázása is: végül is a drámában több ál
láspont ábrázolható hitelesen, egyszerre elfogadhatatlanul és objektíven bizo
nyítható lag. Ez a látásmód azonban nem csak drámáiban jellemzi Marlowe-t: ilyen a 
H ero és Leander is, ilyen egész világa.

Michael Mangan szerint ezt a hatást metaforáival éri el Marlowe: gondolatainak 
kétélűségét olyan költői képekben juttatja kifejezésre, amelyek egyszerre értelmezhe
tők képletesen és szó szerint. A Doktor Faustus esetében ez különösen érdekes, hi
szen a darab maga is több metaforikus szinten értelmezhető.

*
Az az igazi kérdés, írja egyik korábbi kritikusa, hogy Marlowe radikális volt-e vagy 
konzervatív. Manapság, a dekonstruktivista irodalomelmélet fényében ez úgy hang
zana: nem az az érdekes, radikális volt-e Marlowe vagy konzervatív, hanem hogy mű
vei a két véglet közötti átmenetet mutatják, az oszcillálás nyomát őrzik. A folyamat, a 
kettősség, a változás feszültségét.

Sulyák István

REJTÉLYEK MARLOWE ÉLETÉBEN 
ÉS HALÁLÁBAN

Christopher Marlowe nevével 1944-ben találkoztam, véletlenül, azon a pénteki na
pon, amikor Szerb .Antal utolsó magyaróráját adta le a Vas utcai felsőkereskedelmi 
III. B osztályában. A következő hétfőn kellett bevonulnia munkaszolgálatra, ahonnan 
nem tért vissza többé. Mi büszkék voltunk arra, hogy osztályunkban Szerb Antal tanítja 
az irodalmat, de sejtettük, hogy egy tragédiának vagyunk érdemtelen és akaratlan 
haszonélvezői. A hét elején terjedt el a hír, hogy Szerb tanár urat elviszik. Korábban 
is kértünk már autogramot egyik vagy másik könyvére, de azon az utolsó magyarórán


