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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.)
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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!
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Hol/mi illik?
-  eredeti ír import limerick -

Volt egy nagy kurva Honoluluban, 
aki azt mondta: -  De motoron, uram! 

Mégis, mit képzel rólam az úr? 
Motoron még egy kurva se kúr -  

mondta a nagy kurva Honoluluban.

Ami a holt-tengeri tekercsekről lemaradt

A Sinai hegyen két kőtáblát adott 
Mózesnek mennyei atyja, 

rajtuk az Úr válogatott,
tíz legjobb parancsolatja.

Fölfogá tábláit Mózes, és ahogy ezt tette,
látá, hogy a hátlapjukon fontos közlemény áll: 

„Válogatta, szerkesztette
és a vésőket gondozta Réz Pál.”

Hazám, hazám...
-  optikai költemény -

Az embernek gyakran kell szemet hunnia, 
ha rád néz, Hunnia!

Csukás István

RASSZ-VERSEK ÉS GÉN-DALOK

Egy dalmát 
ette a vadalmát, 
egy fogát kitörték, 
nem eszik, csak körtét, 
meghagyták az ínyét, 
nem eszik, csak dinnyét.


