
Sulyák István: Rejtélyek Marlowe életében és halálában • 1569

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
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sokan álltunk sorban Szerb Antal asztalánál. Akkoriban jelent meg A KIRÁLYNÉ NYAK
LÁNCA -  a legtöbben azt dedikáltatták. Én A világirodalom TÖRTÉNETÉ-t vettem 
meg az egyik Múzeum körúti antikváriumban.

A HÉV-en hazafelé utazva ütöttem fel a könyvet, találomra az angol drámáról írt 
fejezetnél, ahol Christopher Marlowe-t tárgyalta. Elolvastam, és megilletődötten bá
multam a néhány sort Marlowe romantikus életéről. Akkor már harmadik éve tanul
tam angolul, és minden héten kaptunk egy közmondást, valami bölcs idézetet vagy 
néhány verssort, amelyek akaratlanul is általánosított véleményt formáltak az ember
ben az angol karakterről. Akkoriban vettük az egyik angol királytól származó szállóigét 
a négy jó öreg dologról: Old wood to bum, old book to read, old wine to drink, old friend to 
trust,1 és valahogy ellentétet éreztem az efféle bölcselkedések alapján alkotott angol 
karakter és a Szerb Antalnál olvasottak között. Christopher Marlowe szegény sorsú és 
a szegénységbe visszazüllő értelmiségi volt, aki korhely, fékezhetetlen, istentagadó éle
tet élt, kigúnyolta a szent dolgokat, és kocsmai verekedésben szúrták le egy utcalány 
miatt -  állt a könyvben.

Odalett a nyugodt, magabiztos, tartózkodó és zárkózott angol karakter, amit a 
nyelvtanórákon a bölcs közmondások teremtettek, és a villoni rajongó, hangoskodó, 
nagyképű, bohém fenegyerek lépett a helyére, amit az akkoriban kézről kézre adott 
Faludy-fordítás sugallt. Ha a képzelet szenvedhet tudathasadást, akkor engem az rú
gott fenéken -  nem tudtam még persze, hogy a Faludy-fordításoknak annyi közük 
van az igazi Villonhoz, mint az én közmondások és királyi dictumok alapján elképzelt, 
általános angol karakterképemnek a ténylegeshez.

A kanadai Marlowe-kutató, Leslie Hotson 1925-ben bukkant rá a Marlowe meggyil
kolásakor felvett hivatalos halottszemle jegyzőkönyvére, amelyben Deptford város ki
rályi biztosa, William Dalby részletesen feljegyezte a történteket. Összevetve a jegyző
könyvet a később feltárt kollégiumi dokumentumokkal és egy 1957-ben talált levéllel 
Marlowe hollandiai titkos küldetéséről, kiderült, hogy Marlowe az Erzsébet korabeli 
hírhedt kémszervezet vezetője, Sir Francis Walsingham szolgálatában állt. Walsin
gham az örökké gyanakvó királynő megbízásából spiclik, feljelentők és agentprovoca- 
teurök kiterjedt hálózatát építette ki. Az okiratok szerint Christopher Marlowe-t 1585- 
ben szervezték be a kémhálózatba Walsingham titkára, Nicholas Faunt révén. Abban 
az évben Marlowe többször hosszabb ideig távol maradt a kollégiumtól, több ízben 
volt külföldön, az egyetemi kantinban pedig egyik napról a másikra néhány pence 
helyett két shillinget kezdett költeni hetente (ez ma körülbelül hatvan fontnak felel 
meg).

Marlowe 1585-ben festett portréját, egyetlen hátramaradt arcképét 1955-ban ta
lálták meg egy omladozó cambridge-i épületben. A portré sápadt, kaján képű fiatal
embert ábrázol, jól szabott bársony zekében, aranygombokkal a zeke úján. Az embert 
akaratlanul is a hideg tekintet és a nőies ajak ragadja meg ezen a képen. Marlowe bal 
kezét a zubbony hajtókája takarja, és a szemlélő arra gondol, ugyan mit rejtegethet 
alatta. A portrét Sir Francis Walsinghamtől kapott első fizetéséből rendelte meg. Élet
filozófiáját később a II. Edward2 című drámájában hagyta az utókorra:

„ You must cast the scholar off,
You must be pleasant, bőid, proud, resolute,
And now and then stáb, as occasion serves. ”3
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Marlowe 1564-ben született, ugyanabban az évben, mint Shakespeare. Az apja jó
módú csizmadiamester volt Canterburyben. Shakespeare apja kesztyűs- és bőrfeldol
gozó mester volt, tehát a szülők társadalmi helyzete is nagyjából megegyezett. Csak
hogy amíg Shakespeare a gimnáziumi érettséginek megfelelő grammar school után ne
kilátott az életnek, Marlowe tizenhét éves korában a cambridge-i Corpus Christi Gol- 
lege-ba iratkozott be, ahol 1587-ben, huszonhárom éves korában némi nehézségek 
áthidalása után diplomát szerzett. Az egyetemi hatóságok először megtagadták a dip
loma kiállítását, mert azzal gyanúsították Marlowe-t, hogy titokban Rheimsbe, a szám
űzetésben lévő római katolikus szemináriumba akart beiratkozni, ami főbenjáró bűn 
lett volna az Erzsébet kori Angliában. Az államtanács azonban igazolta, hogy Marlowe 
bizalmas és fontos politikai küldetésben volt külföldön, és ott „jól és hűségesen szolgálta 
Őfelsége kormányát”, amiért jutalomban is részesült.

Marlowe a klerikális pálya helyett -  ami végzettségénél fogva nyitva állt előtte -  az 
irodalmat választotta, és csakhamar hírnevet szerzett magának a londoni színpado
kon. A nagyképű fiatalember hamarosan hírhedtté is vált. Megbotránkoztató kijelen
téseit, mint például „Minden férfi bolond, aki nem szereti a dohányt és a fiatal fiúkat”,4- „ Gáb
riel arkangyal a Szentlélek kerítője volt”, „Krisztus úgy használta Szent Jánost, mint a Szodomái 
bűnözőkegymást” s a többi ehhez hasonlót szájról szájra adták tovább. Ugyanakkor drá
mái és tragédiái vonzották a londoni közönséget: drámái rendkívül népszerűek és el
képesztően szövevényesek voltak, a tragédiák pedig komoly, csaknem burleszkszerű- 
en vad történetek. De a londoni nyárspolgárok és a klérus tagjai a fejüket csóválták: 
„a szellemesség az ég ajándéka, a vétek a pokolé”, ez volt az általános vélemény. Marlowe 
fő bűne az ateizmus, a blaszfémia és a homoszexualitás volt, annak idején mindhárom 
törvényszegésnek számított. Különböző vádakkal több ízben letartóztatták: egyszer 
verekedésért, amikor leszúrta egy kocsmáros fiát, Hollandiában pénzhamisításért,5 
Canterburyben pedig párbajozásért vették őrizetbe. Két alkalommal ült rövid ideig 
börtönben, de az eseteket többnyire a bírói eljárás előtt eltussolták.

Marlowe a XVI. század végi angol irodalmi élet enfant ternble-je volt. Szerepéhez 
illően, fiatalon lelte tragikus halálát. A korabeli halottszemléből az tűnik ki, hogy egy 
kocsmai verekedésben bizonyos Ingram Frizer szúrta le, önvédelemből. De képzeljük 
magunkat e körülmények közé, a vonatkozó időbe és térbe -  a Leslie Hotson által 
1925-ben nyilvánosságra hozott korabeli jegyzőkönyv segítségével. Tehát 1593 má
jusában vagyunk.

A hónap ötödik napján egy ötvenhárom soros, kötetlen formában írt, blaszfémikus 
és a holland protestánsokat becsmérlő balladát tűzött ki valaki az Angliában menedé
ket talált hollandusok templomának kapujára. A vers a Tamburlaine6 aláírást viselte. 
(A mai szakértők azonban minden kétséget kizárva megállapították, hogy a primitív, 
csiszolatlan és helyesírási hibáktól hemzsegő sorok nem származhattak Marlowe tol
lából.) 11-én Marlowe régi barátja, Thomas Kyd a kínpadon bevallotta, hogy a kéz
iratot, amit a szobájában találtak, és amely Jézus Krisztus isteni mivoltát tagadta, Mar
lowe írta. 18-án az államtanács kivizsgálást rendelt el Marlowe ellen. Marlowe 20-án 
jelent meg a tanács előtt, de nem tartóztatták le, ami e körülmények között hatalmas 
pártfogó befolyására mutatott. 27-én, három nappal Marlowe halála előtt egy Richard 
Baines nevű besúgó és kém jelentést adott be az államtanácsnak Marlowe „kárhoza- 
tos” nézeteiről. Jelentését úgy fejezte be, hogy „minden keresztény embernek arra kell tö
rekednie, hogy eg  ilyen veszélyes száj örökre elhallgattassék”. (Ez a dokumentum is csak az 
1970-es években került napvilágra.)
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A királyi biztos Marlowe halálának közvetlen előzményeit a következőképpen je
gyezte fel: „1593. május 30-án, szerdán reggel tíz óra körül Christopher Marlowe találkozott 
három férfival Mrs. Bull7 házában a Deptford Strandon. Ezek Ingram Frizer, Nicholas Skeres 
és Róbert Poley voltak. Együtt töltötték a délelőttöt a szobában, aminek bútorzata egy ágy, eg  
asztal és egy pad volt. Megebédeltek, és utána sétáltak a kertben. »Nyugodt« hangulatban voltak. 
Este hat óra körül bejöttek a kertből ugyanabba a szobába, és megvacsoráztak. ” A jegyzőkönyv
ben azután az áll, hogy „együtt voltak, magukban”. A három társ azt vallotta, hogy Mar
lowe és Frizer között vitára került sor a számla8 miatt, ami késeléssel és Marlowe ha
lálával végződött. („Marlowe jobb szeme fölött egy kéthüvelyknyi mélységű és egyhüvelyknyi 
szélességű seb azonnali halálát okozta. ”)

A történet kétségtelenül elfogadhatónak tűnt -  Marlowe hivalkodó életstílusa alap
ján ítélve. Noha a kés a vizsgálóbíró szerint is Frizeré volt, a vizsgálat azt állapította 
meg, hogy Frizer önvédelemből ölte meg Marlowe-t. Az eset ezzel hivatalosan lezárult. 
Az egyetlen korabeli irodalmi hivatkozás Francis Mérés9 tollából származik, aki 1598- 
ban azt írta, hogy „Christopher Marlowe-t eg  duhaj szolga szúrta le eg  kocsmában (in a 
távéra), aki vetélytársa volt buja szeretője hegeiért”. A puritánok Marlowe erőszakos ha
lálában az isteni ítélet megnyilvánulását látták: „ Íme, az Úr horgot akasztott ennek a csaholó 
kutyának az orrlyukába”, mondták. A korabeli költők és írók „a múzsák kedvencét” gyá
szolták benne, a „tiszta, elemi szellemesség”-et, akinek megnyilvánulása „éter és tűz” volt.

A Marlowe körüli misztikus féligazságok még életében megjelentek -  talán már 
cambridge-i éveitől kezdve, amikor a hatalmi politika szolgálatába szegődött- és szinte 
a mai napig eltakarták a halálával kapcsolatos igazi okokat. Néhány részletkérdés még 
ma sem tisztázott, talán a jövő irodalmi kutatói találnak majd feleletet rájuk. Azt min
denesetre tudjuk, hogy a gyermektelen Erzsébet királynő uralkodásának utolsó évti
zedét a trónöröklési bizonytalanság, az összeesküvések és politikai mesterkedések jel
lemezték, s ebben minden udvari főszereplő közvetve vagy közvetlenül részt vett. Azt 
is tudjuk, hogy Walsingham hálózata a háttérben végrehajtó szerepet játszott. Az is 
bizonyos, hogy a trónöröklési kérdést illetően elhatározták: „Marlowe és társai a skót 
király elé legyenek küldve. ” Marlowe Matthew Royden10 társaságában készült skóciai út
jára, noha az nem világos, hogy melyik főudvaronc megbízásából és hogy milyen uta
sításokkal. Valószínűleg ebből a magas környezetből eredt a pártfogó, akinek a befo
lyása szabadlábra helyezte Marlowe-t május 20-án. Azonban valami oknál fogva -  ami
nek felderítése talán még ma is a porosodó akták sárguló lapjain vár a jövő kutatóira 
-  Marlowe május 30-án nem Skóciába ment, hanem Mrs. Bull házába.

A három társ közül Poley és Skeres a Walsingham-hálózat fizetett kéme volt, mint 
Marlowe, Frizer pedig törtető, fiatal kijáró, aki bárkinek a megbízásából dolgozhatott. 
Az bizonyos, hogy a szövevényes örökösödési intrikával terhelt Erzsébet kori politikai 
körökben voltak olyan magas pozíciót élvező személyek, akiknek Marlowe skóciai útja 
nem szolgálta volna az érdekeit. Egy 1976-ban talált korabeli levélből az is kiderült, 
hogy Marlowe szerepe a Walsingham-féle hálózatban sokkal fontosabb és magasabb 
rangú volt, mint a kor szakértői ez idáig feltételezték.

Shakespeare nem ok nélkül célzott Marlowe halálára az Ahogy tetszik harmadik 
felvonásában, Touchstone szavaival ekképpen:

„ When a man's verses cannot be understood...
...it strikes a mán more de ad
than a great reckoning in a little room. ”11
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Jegyzetek

1. Magyarul úgy lehetne visszaadni, hogy „A
tűzre száraz fahasáb, olvasnivalónak egy régi 
könyv, innivalónak óbor, s akiben bízni lehet: egy 
régi jó barát. ”
2. Marlowe II. EDWARD-ja Shakespeare VI. 
HENRlK-jének hatását mutatja -  míg Shakes
peare II. RlCHÁRD-ja a Marlowe-mű, a II. ED- 
ward befolyására vezethető vissza (PENGUIN 
COMPANION TO LlTERATURE, 1971).
3. „ Vetkőzd le humanista mivoltod,

Légy kedves, bátor, büszke, határozott,
És néha orvul támadj, alkalom engedvén. ”

4. Az Újvilágból akkoriban behozott dohány 
használata, valamint a homoszexualitás tör
vénybe ütközött az Erzsébet kori Angliában.
5. Hollandia függetlenségi harcában (1568- 
1648) Anglia a protestáns északi részt segítet
te a déli részeket tartó katolikus spanyolok 
ellen.
6. A Timur Lénk tatár kán életéről írt Mar- 
lowe-dráma címe.
7. Az 1970-es években találtak bizonyítékot a

kutatók a korabeli irattárakban arra, hogy 
Marlowe-t nem egy közönséges kocsmában 
szúrták le, ahogy azt sokáig hitték, hanem 
Mrs. Eleonor Bull tisztességes polgári panzió
jában. Az utca (Evelyn Street) ma már nem lé
tezik.
8. Az eredetijegyzőkönyvben„rtfc&«y«g'é?”, ami 
„számlát” és „leszámolást” egyaránt jelentett.
9. Francis Mérés (1565-1647) iskolamester 
volt, írt egy közhelyekkel teli könyvet, amely
ben néhány feljegyzés (például Shakespeare 
szonettjeire vonatkozóan) irodalomtörténeti 
szempontból értékes.
10. Jelentéktelen korabeli poéta, politikai am
bícióval, feltehetően Walsingham embere.
11. Szó szerint: „A meg nem értés... biztosabban 
öli meg az embert, mint kis szobában egy nagy le
számolás.” Szabó Lőrinc fordításában viszont 
Próbakő e szavai így szólnak: „Ha nem értik az 
ember verseit... az jobban bántja az embert, mint a 
nagy számla a kis kocsmában. ” (AHOGY TETSZIK. 
III. felvonás 3. szín.)

Orbán Ottó

MIT ÍR AZ EMBER, HA BADAR?

Egy klasszikus pletyka

Nem tudják csak kevesen, 
mit suttogott Martialis 

Hevesen
a Marci fülébe hevesen?

Azt suttogta Martialis 
(akinél nem makacsabb egy teve sem): -
Remélem, hogy amit mondtál, Marci, áll is; 

vonzalmad nem parciális, 
és nem lankad heve sem!


