
MALCOLM KELSALL

11. EDWARD
MARLOWE ÉS'SHAKESPEARE - KÜLŐNBSEGEK ÉS PÁRHUZAMOK

A Dido és a 11. Edward közötti tematikai és szerkezeti rokonság révén a
korábbi és egyszerűbb mű magától értetődően válik a későbbi és
bonyolultabb mű vizsgálatának kiindulópontjává. A I1. Edward
komplexitása már önmagában is érettebb drámaírói készség eredménye.
A legváltozatosabb történelmi események hibátlan összeolvasztását sokszor
megcsodálták már; jóllehet Brecht azt állította, hogy ő ezt jobban is meg tudná
csinálni. A szánalom és undor különleges keveréke, amit a király alakja kelt,
Mortimer lélektani fejlődése és erkölcsi romlása, az erőteljes sűrítés mellett a
nagyfokú színházi pontosság, amellyel Marlowe Mortimer és Izabella
kapcsolatát megformálja, a Berkeley várában játszódó rettentő drámai
csúcspont: mindezek érett drámaművészet-ről tesznek tanúbizonyságot. A
darab színvonala előtti legnagyobb tisztelgés a II. Richárd, amelyben
Shakespeare lemásolja a marlowe-i válasz-adás kézben tartott
kétértelműségét és a dráma dialektikus ütköztetéseit. Shakespeare volt
Marlowe legjobb kortárs kritikusa.

A Dido és az (időpontra való utalást nem tartalmazó) 1I. Edward között
megfigyelhető drámaírói fejlődés mindazonáltal nem fedheti el bizonyos
közös eszközök használatát. A legszembetűnőbb párhuzam Gaveston és
Ganimédesz, illetve Ascanius és a gyermek III. Edward közt látható. A
szöveg szókészletében és képi világában feltűnő az emberi és az isteni
szféra kapcsolatának kuszasága; az isteniben ráadásul össze is mosódik
az antik és a keresztény mitológia. A szereplők metafizikai sötétség pere-
mén tapogatóznak, és magatartásuk zűrzavarában ütköznek egymással -
te l jesen eltérően Shakespeare korai királydrámáinak
természetességétől, viszont előreutalva a Lear királyra. Marlowe legjobb
kritikusa sok év után megtanult tőle egyet s mást.

A Il. Edwardnyitójelenete (Gaveston fellépésétől a gyászoló
udvarjöveteléig) hasonlít a Didóban Jupiter és Ganimédesz emblematikus
megjelenéséhez, mind mitológiai felhangját, mind a darab szerkezetében
betöltött szerepét illetően. A jelenet a romlottság vonzó képeivel sokkol és
bűvöl el, és magában hordja a bekövetkező lázadást. Az archaizáló
némajáték Marlowe kifinomultságának csúcsa, és az effajta emblematikus
kezdés teszi lehetővé, hogy a drámaíró összefogja a történelmi krónika
egymástól távol eső eseményeit és jelentését.

Edward kegyencével tartott kapcsolatának homoszexuális és veszé-
lyes jellegét Marlowe a darab mitológiai utalásaival tágította. Gaveston
önmagát Leanderhez hasonlítja; úszva is átkelne Londonba, hisz „benne
él" az a király, akinek kebelén „elpusztul." Majd egy „pajzán költőkkel,
könnyed szellemekkel" kezdődő hosszú ovidiusi szakaszban Gaveston
Diana és Akteon története mellett dönt, amellyel majd felvidítja a királyt. Is-
mét kiejti a „halál" szót:

Szarvasbikává változtatna át,
Hogy végül csaholó vadászkutyák
Marják a szép ifjút, színleg, halálra:
Az effélék kedvesek a királynak. (1/1. 72-75. )

Ennek az epizódnak van egy egyszerű és egy mélyebb jelentése. Az
egyszerűbb szerint Gaveston öntudatlan iróniával hasonlítja magát Lean-
derhez. Mindkét fiatalember számára veszélyekkel jár a tengeri utazás, s
mindkettőjük szerelme halált érlel. A „halál" szónak itt valószínűleg szexu-
ális konnotációja is van. Ha ez így van, az utalás Edwardra a nő szerepét
osztja (Héró), akinek kebelén Gaveston orgazmusában kileheli lelkét. Mi-
kor először pillantjuk meg Edwardot, női szerepben könyörög a főurak ke-
gyéért, holott parancsolnia kellene; könnyei, csókjai, hisztérikus jelenetei,
és végül a Lightbom felizzított nyársa képviselte behatoló pénisz, mind eb-
ből az eredeti női jellegből fejlődnek ki.

Diána és Akteon mítosza ennél finomabb utalás. A fiatal fíúk szerepelte-
tése a szatírok orgiájában homoszexualitást sugall. Akteon azért vált
vad-állattá, és azért tépték darabokra, mert olyasmit pillantott meg, amit
nem lett volna szabad látnia. A történetben szereplő vadászkutyák a
fékezhe-

tetlen szenvedélyek romboló ereit jelentik, de a főurak szimbólumaként is
jól szolgálnak. A fabula azonban más lehetséges jelentéseket is hordozott
a művelt néző számára. Az adott helyzetnek leginkább az az általános
erkölcsi fejtegetés felel meg, amely a rejtett misztériumban figyelmeztetést
Iát az udvari talpnyalók vagy a királyi hercegek titkaiba való leskelődés ve-
szélye ellen. Nem valószínű, hogy Marlowe a jelentések ilyen kiterjedt és
komplex körére gondolt. A lényeg, hogy a mítoszt sokkal inkább sugallato-
san, mintsem merev meghatározottsággal alkalmazza. Amint megpendí-
tette a megfelelő húrt, nem csupán hangrezgés támad, de azaz időben is
tovaterjed, hallható marad.

Ganimédesz képe később (elkerülhetetlenül) megjelenik az eredeti téma
kibővítésében. A királynő a királyra panaszkodik: „Jupiter nem csüggött
Ganymédesén, / Min: ő az átkozott Gavestonon." (1/4. 185-186.)

Csábít e sorok olyatén értelmezése, hogy Marlowe e mítosszal a rom-
lottság témáját kiterjeszti az egyediről az egyetemesre: a király, Isten földi
helytartója keresztényi funkciójából a romlott pogány istenség szerepébe
tévelyedett. De ez is csupán értelmezési' lehetőség. A kor színházában az
egyetemi szellemiség modorosságai közé tartozik a szöveg mitológiai hi-
vatkozásokkal való feldíszítése. Bár helyénvaló a királynő utalása, egy ki-
csit túl könnyeden él vele. Shakespeare-től eltérően Marlowe-nál nem tölt
el bennünket az ember isteni vonásainak vallásos értelme, és a fentebbi te-
óriával az a probléma, hogy úgy olvassa, értelmezi Marlowe-t, minta ké-
sőbbi Shakespeare-t, akinek természetesen vallásos drámai képi világa
Isten nagyobb céljainak örökös tükrében mutatja meg az emberi létezés ki-
csiny köreit.

Az, ahogyan Marlowe a mítoszokat alkalmazza, közelebb áll a freudi,
mint a keresztény felfogáshoz. A nemi gyönyört a csillagok és az istenek
közé helyezi, nála a nemiség kozmikus láza egyetemes törvény. Izabella
tehát úgy látja a mennyek királynőjét, mint akinek féltékeny zokogása
„vadul" betölti a földet. Majd csak a tanult elmék számára érthető utalással
a féltékeny földi királynő elátkozza önmagát: a többi ovidiusi hőshöz ha-
sonlóan azt kéri (hiába), hogy a természet rendjét az ő javára változtassák
meg. Alakját „a bűvöletes, haboson járó Kirkének" kellett volna menyegző-
je napján átváltoztatnia. Rejtett utalás történik itt Szküllára, akinek átválto-
zását gyakran a szüzesség és a szerénység elvesztéseként magyarázták;
bestiális alsó fele az érzéki vágyat jelképezi, hiszen a szikla, amelyen a ten-
gerészek hajótörést szenvednek, a kérgessé keményedett szemérmetlen
vágy jelképe. Ez a rejtett értelem, mely szintén csak a művelt elmék szá-
mára létezik, Marlowe egyik olyan eszköze, mellyel előkészíti Izabella
erkölcsi vétkét, azt, hogy viszonyra lép Mortimerrel. Izabella elítéli a királyt
és Gavestont, de ugyanakkor önmagát is elátkozza. Ez az önmagát kioltó
képi dialektika különbözteti meg Marlowe vallásos felfogását Shakes-
peare-étől. Hasonlítsuk ezt össze a Bosworth előtti Richmonddal vagy az
Agincourt előtti Henryvel!

Mindezt a kellő helyen még illusztrálni fogjuk. A túl részletes Kommentár
azt kockáztatja, hogy túlértelmezi Izabella beszédének ingadozásait és
díszítéseit. Mégis kimutatható a műben a Gaveston kezdő monológjaiból
ki-fejlődő, egyre bővülő utalásrendszer összefonódó szövete. Tiszta
példája ennek a drámai nyelv szándékos megszakítása, amikor a nyelv
angolról latinra váll. Ennek olyan szerepe van, mint a margó szélén álló
felkiáltójel-nek, amely a hallgatóság művelt tagjait arra inti, ezt figyeljék!.
Az Idősebb Mortimer mára darab elején megjegyzi, hogy Edward állati
bujasága jupiteri mintát követ. Abban a jelenetben, amelyikben a király az
Izabella helyét elfoglaló Gavestonnal az oldalán jelenik meg a trónon, a
báró felkiált:

Nemesember hogy tűrheti e látványt?
Quam male canveniunt!
Szúrós szemmel méreget a paraszt. (I/4. 323-325. )

Az angol sorok a király elleni Lázadás egyikfő okaként a feudális alattva-
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ló társadalmi felemelkedése miatt felháborodott nemesi családok büszke-
ségét jelölik meg. A latin szöveg a király és egy eltévelyedett isten között te-
remt kapcsolatot. Az eredeti Ovidius-idézet így szól: „Non bene conve-
niunt, nec in una sede morantur, / Maiestas et amor." (Nem illenek össze,
nem ülhetnek egy helyen / a fenség és a szerelem.) (Ovidius: Átváltozások
II. 846.)

Az utalás a trónra - in una s e d e - precíz. A tágabb hivatkozása bikává
változott, buja vágyainak élő Jupiterre vonatkozik. Ez hívja elő ismét az
Akteon-mítosz animális képi világát, amelyre Gaveston párszáz sorral
korábban utalt.

Így az olvasó a latin beszúrást kifejezetten erkölcsi megbélyegzésnek
veheti. De, hasonlóan a királyt elítélő Izabella esetéhez, ebben is belső
ellentmondások rejlenek. A királyt megítélő férfi a felkent király elleni
lázadás határán áll, és az erkölcsi megbélyegzést a helyes és helytelen
viselkedés-ről szóló formális, dialektikus szóváltás követi:

EDWARD KIRÁLY Elfogni Mortimert, az árulót!
IDŐSEBB MORTIMER Elfogni Gavestont, az árulót!
KENT Királyotoknak ezzel tartozol?
WARWICK Hogy mivel is, most megtanulhatod

(1/4. 19 -22. )

A II. Edward politikai környezetrajza felismerhetően valósághű abban,
hogy nincs könnyű választás helyes és helytelen közt, hanem csakis két
rossz közötti elkerülhetetlen döntés van. Vessük ezt össze azzal, ahogyan
Shakespeare használja John of Gauntot a II. Richárdban vagy Falcon-
bridge-et a nem shakespeare-i János királyban. Ezek a szereplők olyan
emberi minőséget testesítenek meg, mint az erkölcsi integritás, a szolgá-
latkészség, a hazafiság, amelyek, bárhogyan is hányja-vesse hőseinket a
sors, megőrzik állandó érvényességüket. Az ember meghalhat ezekért az
értékekért, még akkor is, ha élni szerintük képtelen. A II. Edwardban a hű-
séges Kent megközelítőleg ilyen, de az ő drámai súlya csekély, és
különben is, végül saját vesztére változtat szövetségest. Marlowe, mégha
valamilyen tanulságot látszik is leszűrni, azt a körülmények olyan felkavart
viharába veti, hogy inkább tovasodort hordaléknak tetszik, mint biztonsá-
gos erkölcsi bójának.

Finomítsuk ezt az észrevételünket! Vannak olyan helyzetek, amelyek-
ben szorosabb erkölcsi ellenőrzés működik. Amikor Gavestont (a lezu-
hant) Phaetonhoz (a romlottság aranyesőjében fürdő), Danaéhoz vagy a
(véres háborút kiprovokáló „ribanc") trójai Helénához hasonlítják, akkor e
képek elítélő funkciója egyértelmű. De messze nem egyértelmű, hogy va-
jon a homoszexualitást bélyegzik-e meg a drámában, vagy tud-e a dráma
világa valami jobbat kínálni helyette? A zsarnok Mortimer viszonya Izabel-
lával nem épp a heteroszexualitás dicsérete, és a lázongó főurak büszke-
sége legalább annyira tanúsítja azt, hogy képtelenek bonyolult és veszé-
lyes királyukat kezelni, mint amennyire Edwardot uralkodásra alkalmatlan-
nak mutatja felelőtlen szenvedélye. Emberi együttérzésünket Gaveston és
Edward több eséllyel nyerhetik el, mint akár Mortimer vagy végül Izabella,
de ezt az együttérzést mindig ellensúlyozza, ha nem is a homoszexualitás-
tól, de a vele összefüggő romlottságtól való természetes viszolygás.

Vizsgáljuk meg most Edward viszonyát tágabb összefüggéseiben.
Ezek részben klasszikusak, másrészt metafizikaiak. A klasszikus dimenziót
az Idősebb Mortimer adja meg:

A nagy királyoknak is volt kegyence;
Nagy Sándor Hephaesteionját szerette,
A győztes Herkules Hülászt siratta, S
kemény Achillest is megviselte Barátja,
a szép Patroclus halála. De a királyokon
túl, a bölcsek is: A római Tullius
Octavért rajong, Komoly Szókratész vad
Alkibiadészért.

Ne bántsuk hát a fiatal királyt,
Kinek lágysága még csupa ígéret.
Hadd szórakozzon hiú hercegével,
Leszoktatják érettebb évei,
Meglátod még, e játékszerekről. (1/4. 402-414. )

Ez a tekintélyekre való hivatkozás: Ciceróraés Szókratészre, de még az
olyan problematikusabb figurákra is, mint amilyen Nagy Sándor vagy
Achilles, kényelmetlen kérdéseket vet fel az ókori antikvitás erkölcsiségé-
ről, amely másképp ítélt a homoszexualitásról, minta keresztény egyház.
Lehet, hogy az apologetikus összefüggést tekintve tudatos megtévesztés-
sel állunk szemben, mivel a példák inkább a barátságról, minta testi szere-
lemről szólnak. Nehéz megítélni a sorok hangnemét, Mortimer „kegyenc"
szava lehet becsmérlő is, de még inkább körülíró (milyen más szóval írhat-
ja le Gavestont?). A tanulság végül is világian bölcs, sőt cinikus: Idősebb
Mortimer kijelenti (és igaza van), hogy a fiatalemberek kinövik más fiatal-
emberek iránti vonzódásukat, és a király „hajlékony," ha megfelelően
szoktatják.

Sem fennkölt precedens, sem világfias tanács nem hozza meg a kívánt
eredményt. A darab azonnali ellenreakciója az Ifjabb Mortimer dühkitöré-
se, akinek hazafias indokainál (a közpénzek helytelen felhasználása) egy-
értelműen erősebb az alacsony származású ember pökhendi viselkedé-
sével szembeni személyes ellenszenve. A két világi férfi számára mellékes
a homoszexualitás erkölcsi problémája: „Bátyám, nem buja szenvedélye
bánt." Az általános érvek és a személyes motívumok keveredése, valamint
a szereplők dialektikus összeütköztetése, fejlett drámaírói módszerre vall;
Marlowe éles elméjűen ragadta meg az emberek tényleges viselkedését.
Két hiteles szereplő vitatkozik személyiségének és politikai szándékainak
megfelelően. A drámaírói módszer, valamint az így keletkezett feloldatlan
feszültség tárgyilagossága figyelemre méltó. Ez az egyik oka annak,
ami-ért Marlowe „ortodox" vagy romantikus lázadóként való moralizáló
megközelítése nem vezet sehova. Nem több ez, és nem kevesebb, mint a
dráma módszerével bemutatott emberi állapot hűséges ábrázolása.

Edward végzetes szenvedélyének nemcsak emberi, hanem metafizikai
kontextusa is van. Ahogy a darab nyitójelenetében említett mítoszok drá-
mai cselekménnyé fokozódnak, a tetőpontjához közeledő cselekmény fo-
lyamatosan gazdagodik vallásos felhangokkal. Vajon kibővül-e a politikai
vitában álló szereplők közti dialektikus feszültség annyira, hogy a vallás
egyetemes igazságait is magában foglalja? Vagy milyen úton-módon ol-
dódnak fel a feszültségek? Az Edwardot magába záró pokollal analóg
börtöncella, az ördögi Lightborn és tüzesen izzó nyársa - ezek az elemek
a darab végén mind a megtorló igazságszolgáltatás valamely egyszerű
formáját jelenítik meg, mely félelmetesebb annál is, mint ami Ill. Richárd-
nak jut. Ez az igazságszolgáltatás folytatódik gondviselésszerűen az egyik
legdicsőbb uralkodó, III. Edward alatt Anglia rendjének visszaállításában.
Végeredményben olvashatjuk-e Marlowe darabját úgy, mintha korai Sha-
kespeare-királydráma lenne? Csatlakozzunk-e Tertullianushoz és
Moelwyn Merchant tisztelendőhöz, és, látva a pokolra jutottak megkínza-
tását, örvendezzünk-e a „legmagasztosabb" igazság felett, mely bevégzi
a „bűnhöz illő" büntetést?

Óvakodjunk attól, hogy a tragikus dráma szerkezeti összefüggéseit túl
egyszerű erkölcsi üzenetekkel kapcsoljuk össze. Kimutattuk, hogy a Ga-
vestonra vonatkozó korai mitikus utalások, amelyeket más szereplők ké-
sőbb bővebben kifejtenek, az egész későbbi cselekményt magukban hor-
dozzák. Bár esztétikailag logikus lehet egy ilyen megoldás, erkölcsi szem-
pontból korántsem mentes a bonyodalmaktól. Az adott szereplő, a pilla-
natnyi összefüggések, a választott hangnem módosítják az eredeti felve-
téseket. Ez a módosulás rendszerint dialektikus, az ítélő elítéltté válik, az
egymással szemben álló értelmezések kifejlődnek, de nem oldódnak fel.
Ugyanez a metafizikus szintre is igaz. Vizsgáljuk meg például azt a halált
és pokoli gyötrelmet, amit a homoszexuális szerelmeseknek ígérnek.
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A véget kezdettől megjósolják. Gavestonnak a királyhoz fűződő viszo-
nyát saját maga ítéli el. Ehhez külön kommentár nem is szükséges.

„Apám halott. Kérlek, siess, Gaveston,
Uralkodásban légy királyi társam." Mily
szavak, szinte fullaszt a gyönyör; A
megvalósult álom ez, Gaveston,
Hogy élsz, és egy király kegyence vagy! (I/1. 1-5.)

Ezt követi Leander alakjának felidézése és az állítás: „London látványa
száműzött szememnek, / Mint most üdvözült léleknek a menny..." (I/1.
10 -11 . )

Hogy Edward hívja őt, „ossza meg" vele a királyságot (hasonló ez Lear
döntéséhez, aki felosztja királyságát), már jelzi az egység hiányát, ami pol-
gárháborúba torkoll. Azt a boldogságot, amit ez a megosztás ígér, a har-
madik sorban a gyönyör „csömöreként" jellemzi Gaveston; a csömör itt az
a kellemetlen érzés, amely a túltáplált testet tölti el. A szónoki kérdés - „A
megvalósult álom ez, Gaveston" - nemcsak azt a választ provokálja, hogy
a világ igenis tud érdemesebb célokat nyújtani annál, minthogy valaki egy
király kiválasztottja legyen, de nyilvánvaló, hogy a vallásos hit is nagyobb
boldogságot és tartósabb kincseket ígér. Gaveston gondolatait e kérdés
elkerülhetetlenül vezeti a túlvilági élethez, mert önmagát felkiáltásában
(„pusztuljak el") „újjászületettnek" látja Elíziumban - amely valóban
mennyország a pogány, de alvilága keresztény számára. A darab szerke-
zete olyan feszes, hogy még a bevezető kijelentésnek, „Apám halott," is
van megfelelője III. Edward utolsó beszédében, amely így kezdődik: „Hoz-
zátok be apám ravatalát," valamint abban a szertartás részét képező kije-
lentésben: „Édesapám, meggyilkolt szellemednek / Ajánlom a gonoszte-
vő fejét." (V/6.)

Ez mind szerkezetileg, mind erkölcsileg egyszerű és világos. A halál,
testi vagy szexuális értelemben, a menny, pogány vagy keresztény érte-
lemben és a menny ellentéteként a pokol; nos, ezek a fogalmak azonnal
előkerülnek, és értelmezhetők a keresztény hagyományoknak megfelelő-
en. Főmotívumként vonulnak végig a darabon, olyan kifejezésekben, mint
„pusztuljak el," „színleg halálra," „meghalok, vagy Gavestonnal élek." Ga-
veston felteszi a kérdést: „Minden reményem bánat pokla lett?" (1/4. 117.)
A király tekintetében van az, ahol „Boldogsága rejlett - téged hagy itt. /
Másutt ő nem talál gyönyört soha." (1/4. 124-125.), és a menny eme dics-
himnuszára Edward a pokolraítéltek szavával felel: „Csak az kínozza
meg-gyötört szívem, / Akármit teszek, most válnunk muszáj..." (1/4. 126.)
Van egy rendkívül istenkáromló szójáték a „halálra," amikor Ifjabb Mortimer
ki-jelenti: „De Mortimer a sutba vágja fegyverét" (I/1.93.), és Gaveston
meg-jegyzi: Mort dieu (1/1.94.). A főúr később megmagyarázza Holt-
tengerből származó nevének jelentését, és Lancaster jelszava: Undique
mors est, amellyel a tengerről érkező Gavestont fogadja, Mortimer
családjában nagyobb jelentőségre tesz szert.

Mindez csupán játéka szavakkal. Az elme megszokik és elfogad bizo-
nyos szavakat és fogalmakat, mint amilyen a „bolond" vagy a „látás" a Lear
királyban. De amint a szavak összefonódnak a cselekvő szereplővel, az
egyszerű olvasatok tarthatatlanok, mivel a helyzet egyre bonyolultabb. Fi-
gyeljük meg azt a jelenetet, amelyben Gaveston ellenségének, Coventry
püspökének „szaggatták-tépték szent ruházatát", és őt magát a csatorna
ürülékében keresztelték meg.

PÜSPÖK Én csak azt tettem, amit tenni kellett.
S ha nem javultál meg, fiam, azóta, A
parlamentet rád uszítom újra,
S futhatsz megint vissza a franciákhoz.

GAVESTON Na, ezt most már kikérem magamnak.
EDWARD KIRÁLY Verd le a süvegét, a köntösét

Szakítsad el, csatornalé legyen
Keresztvize!

II. Edward: Gálffi László

KENT Bátyám. ne bántsd, panaszt
Emelhet a Szentszéknél ellened,

GAVESTON Panaszt tehet a szent pokolban is,
Száműzetésemért jogos a bosszú.

(I/1. 186-196. )

Az ezt követő dulakodásnak igen erőszakosnak kell lennie, mivel a király
következő szavai így szólnak: „Csak életét kíméld." Isten átkát a püspök
idézi meg „Az Isten átka rád e vétkedért," amelyre a király replikája, a „Van
itt valaki?" nagyon is ateista gúnyolódásnak hangzik, bár világi szinten in-
kább jeladás az őröknek.

Itta halál és a pokol nem puszta képzet, hanem a cselekmény szerves
részét képezi. A püspök megkeresztelése a csatoma ürülékében előreve-
títi Edward későbbi pocsolyavízbeli megborotválását. Mivel a püspök
meg-alázása nem szerepel Holinshednél, levonhatjuk azt a
következtetést, hogy Marlowe dramaturgiai szándéka az volt, hogy
tematikus kapcsolatot létesítsen Edward elvetemült tette és az őt később
sújtó büntetés között. A szójátékkal megidézett „szentszék" helyett „szent
pokol" valósul meg Edward utolsó lakhelyének fizikai körülményeiben: „E
zárka, ahol tartanak, a medence, / Hová a vár összes szennyvize ömlik."
(V/5. 57 -58. )

Halállal fenyegető szentségtörés, a pokol istenkáromló megidézése,
Isten átka és egy ateista célzás: mindez súlyos bűnné és teherré
összegződik. Ahogy a Lear királyban, a szóösszefüggések mintái végül
fizikailag is megvalósulnak. Gaveston szónoki panaszkodásának - „S nem
állt ki annyi kínt pokolban lélek" (I/1.150.) --- elébe lépnek a tényleges
események.

Azt mondják, hogy a Lear király „üzenetét" Edgar kijelentése -- „Az ég
igazságos, mert kéjeinkből / Csinál, bennünket ostorozni, eszközt" - nem
fejezi ki. Vegyük észre, hogy Edward megkíméli a püspök életét, őt magát
viszont meggyilkolják. Az epizód tanulsága tehát bonyolultabb a „szemet
szemért" kérdésénél. Például: Marlowe miért hívja fel figyelmünket Co-
ventry pápai kapcsolatára? Marlowe hallgatóságából hányan nem értené-
nek egyet Gaveston azon célzásával, hogy a pápa, Antikrisztus lévén, a
„szent pokol" felett uralkodik? Amire maga Edward is hamarosan utal. Ész-
szerű feltételeznünk, hogy a népi közönség élvezte a papheccelés egyes
formáit (lásd Doktor Faustus)? Ez az ízlés tette János királyt népi hőssé.
Vajon nem tételezhetjük fel azt is, hogy a Tudor-közönség egyes rétegei
élvezték a színpadi ütlegelést, (brutalitást és vért? Végül is ugyan-
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Jelenet a II. Edwardból

ezen árucikkek jelentik a legfontosabb szellemi táplálékot ami kilencvenes
évekbeli színházainkban is. Nem vitás, alantas és Erzsébet-kori élvezetet
kelthetett a látvány, amikor a pápai követ ruházatát megtépték és ürülékkel
összekenték; mely élvezet ellensúlyozta az incidens istenkáromlás-jelle-
gét, ami elejét vette a túlságosan szókimondó moralizálásnak. Az ilyen
technika egyszerre ingerel és felkavar: a hallgatóság benn ül a vízben épp
abban a szent pillanatban, amikor azt hiszi, már elérte az erkölcsi bizo-
nyosság partját.

Az a fő kérdés, hogy a szerkezeti összefüggés tartalmaz-e erkölcsi kau-
zalitást? A pap „újrakeresztelése" vajon szükségszerűen vezet-e a király
pocsolyavizes borotválásához azzal az üzenettel, hogy: ne káromold Is-
tent, mert ez lesz a büntetésed? Ennek egyszerű próbája a Shakespeare
korai királydrámáival való összehasonlítás. Shakespeare-nél, úgy tűnik,
működik az erkölcsi ok és okozat. A szereplők szavaikkal és tetteikkel át-
kozzák el önmagukat, és amikor III. Richárd mint Isten ostora végzett
romlott vetélytársaival, a Gondviselés Tudor Henriket küldi, hogy
helyreállítsa a szeretett Angliát. Az ilyen minta alapján egy sokfelé ágazó
anyagot bárki összeszervezhet. De ez a minta önelégült és megalkuvó,
sőt, nem felel meg az igazságnak sem. Másfelől Marlowe drámaírói
intelligenciája túl kifinomult volt ahhoz, hogy ilyen sablonokkal dolgozzon.

Kövessük nyomon az isteni igazságszolgáltatás témáját Marlowe-nál:
Edward, miután korábban már meghalta szexuális gyönyör Eliziumában, a
halált elátkozott lélekként közelíti meg. Fontoljuk meg a végső ütközetre
vonatkozó utalást, amelyben Coventry átka beérik. Először a lojális Kent,
aki azonban most nem lojális, bánja meg szembeszállását a királlyal:

S én nyomorult, én legaljasabb,
Királyra, bátyra fogjam fegyverem?
Zuhogjon átkod áruló fejemre

Az égből, Istenem: te bünteted A
természet elleni lázadásunk!
Edward, Mortimer az életedre tör:
Előle menekülj! Edmund, nyugodj meg;
Színlelj, vagy meghalsz; (...) (IV/5. 14 -21 . )

Kent a bátyja és királya elleni lázadással elszakadt a rokonvér paran-
csától és a természet törvényétől. Megtorlást az igazság Istenétől vár,
hogy az megbüntesse a király elleni lázadást, mely épp annyira szentség-
törő, mint egy püspök bekenése ürülékkel - és lám, a kellő időben megtor-
lás sújtja a legaljasabb Kentet és a természetellenes Mortimert. Az erkölcsi
okfejtés itt problematikus, hiszen Edwardot támogatni egy püspökkel
szemben szentségtörő, de vele szembeszállni is az. A dolgokat tovább
bonyolítja, hogy Kent, akinek nézetei (privátim) ortodox shakespeare-
iek, (társaságban) azonnal színlelni kezd, hogy életben maradjon
(sikertelenül). Ez arra mutat, hogy nem bízik abban, hogy Isten azt teszi,
amit tennie kell, vagy legalábbis, nem idejében teszi, és nem tud segíteni.
Az is különös, hogy Kent ezt a nagyon is tudori szólamot „tombolásnak"
nevezi. Azt mondja, amit a vezető réteg egy alakjától elvárunk, és azután
egyet vissza-lép, és beismeri, hogy mindez csupán érzelmi kitörés volt.

Alighogy Kent hangot adott nézeteinek, a színpad kiürül, jön a királyné,
Mortimer és a fiatal herceg. Izabellának megvan a saját nézete Isten igaz-
ságáról:

Hadiszerencse királyok Istenétől, Jó
ügy s, istenfélők mellé szegődik; S a
teremtőnek hála és tinektek, Hogy
harcunkat győzelem koronázta! De
mindenekelőtt, nemes uraim, Most a
szívünknek oly kedves fiunkat, Királyi
sarjnak járó tisztelettel
Kormányzóvá avatjuk; (...) ( IV/5 .28 -35. )

Ennek az optimista beszédnek az a funkciója, hogy ellentmondjon
mindannak, amit Kenttől hallottunk. Kent szavaihoz hasonlóan Izabella
beszéde is a drámai kontextusban lévő szereplő megnyilvánulása.
Legalább annyira „ortodox." A királyok Istene a tisztességes uralkodókat
támogatja. Az általa hangoztatott világnézet hasonló Richmondéhoz a
III. Richárd-ban. Izabella, bár ügyel rá, hogy ne essen az istenkáromlás
foltja a becsületén, az ifjú trónörököst király helyett mégis csak
„kormányzónak" nevezi ki. Valaki véget kell, hogy vessen a földi
gonoszságnak, és Isten megmutatta erejét azzal, hogy a győzelmet az igaz
ügynek adta. A Kent és Izabella egymás mellé rendelésével létrehozott
dialektikus holtponton túl még egy bonyodalom fellép. Nem lehet
eldönteni, hogy Izabella hiszi-e vajon, amit mond? Kent tettei
meghazudtolják szavait. Lehet, hogy Izabella is csupán megtévesztően
vonzó propagandát folytat. Ezért lehetetlen értelmeznünk az
eseményeket, és lehetetlen az elmondottakat leválasztanunk a beszélőről.
Itt nincs deux ex machina, minta Ill. Richárdban Richmond, hogy át-vágja
a csomót. A módszer meglehetősen emlékeztet a Lear királyéra, ahol az
optimista Edgar „ortodox" szerepet kap, viszont Cordeliát ettől függetlenül
felakasztják. Ez pedig jellegzetesen marlowe-i. Alapvető kérdéseket vet
fel, amelyekre válasz nem érkezik.

Az ütközet megpecsételte Edward sorsát. A Kaszás képe - „Nem fe-
ledkezel meg rólam, uram?" - nem hagy kétséget afelől, hogy a király ideje
lejárt; szembe kell néznie a halállal és talán Istenével is - mely téma alap-
vető a Tamburlaine második részében és a Doktor Faustusban is. Edward
halálának metafizikai rémülete legalább olyan szörnyű, mint az általa elvi-
selt fizikai iszonyat. De ha szigorúan megvizsgáljuk a szöveg ellentmondá-
sait, azokat nem oldja fel semmilyen könnyű erkölcsi értelmezés. Paradox
módon a menny és a pokol állandó emlegetése ahelyett, hogy a gondvise-
lésszerű igazságszolgáltatás érzetét keltené, inkább nihilista, csak a tragi-
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kus tapasztalat megfogalmazhatatlan esztétikájának engedő értelmezést
sugall.

Megint csak a korai Shakespeare szolgál ellenpontokkal a marlowe-i
színház sajátos minőségének jelzésére. Gondoljuk végig Clarence halálát
és álmát:

Nem, mert álmom az életet tulélte
S csak aztán került lelkem a viharba.
Mintha a költők-énekelte zord Révész
vinne a mélabús folyón Az örökké
sötét birodalomba. Idegen lelkemet
ott legelőször Ipamuram, Warwick,
így üdvözölte: „Miféle ostort mért e
bús királyság Az áruló és kétszinű
Clarence-re?" - És eltűnt, aztán arra
kóborolt
Egy vérrel mocskolt, fényes-szőke fürtü
Szép angyal-árny s hangosan felsikított:
„Clarence van itt, eskűszegő Clarence,
Ő volt, aki csatában leszúrt - Fogjátok,
üldözzétek, fúriák!" Aztán kárhozott
lelkek légiója Vett körül s oly iszonyú
dolgokat Hörgött fülembe, hogy a
szörnyű zajra
Reszketve ébredtem s még jó sokáig Csak
azt hittem, hogy megjártam a poklot,
Oly rettentően hatott rám az álmom.

(Shakespeare: III. Richárd, I/4. 43-63 . )

Clarence elméje ok-okozati összefüggések láncolatát észleli, amelyet
az események később igazolnak. Az álom szerkezetileg is előremutat a
Bosworth előtti Richárdhoz. Clarence kísértetekről beszél, és Richárd a
cselekmény csúcspontján az Eumenidészekhez hasonlóan látja őket gyü-
lekezni. Ami azonban a beszédben a leghatásosabb, az az, ahogyan ké-
pes a metafizikai szempontot a történelembe bevinni. A sorokat nem lehet
csupán a bűntudat lázálmaként értelmezni. Clarence hisz, és minket is arra
késztet, hogy higgyünk a halál utáni pokolbéli igazságszolgáltatásban. Ez a
beszéd vallásos hitet ébreszt, és kimondja lsten közelségének érzetét a
történelemben. Ez a gyilkosokkal folytatott hosszú teológiai vita drámai
kontextusa, amelyet a „Krisztusnak drága vére" követ és az utalás a „kirá-
lyok királya" parancsára, hogy ne ölj. Clarence azt kérdi: „S engem
megölve Istennel csatázol?", és olyan erős itt az Istenre és a lelkiismeretre
való hivatkozás, hogy végül Shakespeare, rendkívüli drámaírói merész-
séggel, érzelmeinket elfordítja a Clarence bűnei által keltett rémülettől és
iszonyattól, és megsajnáljuk benne az embert, aki Krisztus-szerű áldozattá
válik. A Második Gyilkos felkiált: „Bár Pilátusként moshatnám kezem / E
rettenetes mészárlás után." (1/4. 273-274. )

Clarence meggyilkolása a Macbeth legnagyszerűbb szövegrészletei-
vel is megállja az összehasonlítást, és hasonlóan azokhoz, képileg olyan
hatásosan bontja ki a keresztény érzületet, hogy a teológiai okfejtés leg-
markánsabb tételeit képes a drámai cselekmény szörnyű látványa megvi-
lágítani. Nem lehet kétséges, hogy azon az utolsó napon találkozunk Isten-
nel.,

Es Edward? Ahogy fogy az ideje, egyre valamilyen magyarázatot keres,
ami képes szellemi rendet teremteni a vele történtekben. Megpróbál kibé-
külni azzal az egyházzal, amelyet ő maga sértett meg. A bűnbánat
gyönyörű képében térdel le az apát előtt (mint Lear Cordelia előtt), de csak
azért, hogy az események azonnal tovapenderítsék onnan. A Kaszás ér-
kezésének végszava az, amikor Edward fejét az apát ölébe hajtja. De Ed-
ward valójában bizonytalan a tekintetben, hogy tulajdonképpen mit is ke-
res. Azt a „filozófiát," amelyet Platóntól és Arisztotelésztől (akiknek nézetei

távolról sem azonosak) magába szív, vagy a szerzetesek „szemlélődő éle-
tét", amelyet ő „mennyeinek" nevez (és amely nem az)? Vagy csupán még
egyszer, utoljára valami nyugalmat, ahogy korábban valamilyen zugot,
ahol Gavestonnal együtt élhet? Hogyan -- ha ugyan egyáltalán -- utalnak
valamiféle rendre a vele megtörtént események? A király és az ifjabb
Spencer szembenállóan összefonódó beszédekben fejtik ki egymásnak
véleményüket mennyről és pokolról:

EDWARD KIRÁLY Spencer, édes Spencer, búcsúzni kell.
IFJABB SPENCER A megveszett mennybolt akarja így.
EDWARD KIRÁLY Nem, hanem a pokol s a szörnyű Mortimer:

A szelid égnek ehhez nincs köze. (IV/6. 75 -78 . )

Ehhez a dialektikus ellentmondáshoz Baldock egy másik értelmezést
ad, miszerint a Sors már mindent meghatározott: „Sorsunk eldőlt." Annyit
tud a végzetről csupán, hogy „halni él az ember s bukni támad." (VI/6. 114.)

Az egymásnak ellentmondó nézetek közt Edward figyelme továbbra is a
pokolra irányul. Mivel a pokol börtöncellájának fertője és Lightborn
nyársának alakjában várja, a darab cselekménye alátámasztja nézetét:

Hordszék? Mondj halottaskocsit inkább,
Vigyetek a poklok kapujához,
Hol Plútó verje lélekharangomat,
S banyák kórusa sirasson Charon partján;
Edwardnak két barátja maradt csak,
De ővelük a zsarnok kardja végez. (IV/6. 89 -94 . )

Ha kiemeljük ezeket a sorokat a szövegösszefüggésből, Clarence láto-
másával összehasonlítva gyengének és erőltetettnek tűnnek. Kontextus-
ban azonban egy eltérő drámaírói módszerre vetnek fényt. Marlowe kész
feláldozni a nyelvi gazdagságot a cselekvő szereplő ábrázolása érdeké-
ben. Edward beszéde tulajdonképpen egy csupa önsajnálat mitológiai re-
torika része, amivel sorsát kívánja t'elékesíteni. Amikor ő vagy Spencer fel-
teszik a kérdést, hogy vajon a pokol vagy a menny irányítja-e sorsukat, az
olyan, mintha csupán egy megfelelő képet keresnének, semmi mást. Ed-
ward, Clarence-től eltérően, nem jut el a tudat és a képzelet segítségével a
hitet ébresztő tapasztalathoz. Mivel nem husz, nem használhatja azt a
nyel-vet, amely hitet ébreszt. Ez a nihilizmus Edward tragédiájának része.
Még-is, míg Shakespeare, a költő leírja az alvilágot, Marlowe
dramaturgiailag arra készül, hogy a színház minden eszközét felhasználva
megmutassa a földi poklot. Az eljövendő események borzongató eleme
az, hogy Mefisztofelész világunkról tett kijelentését támasztják alá: „Miért,
hisz ez pokol; nem vagyok hát másutt."

Edward további metafizikai kijelentései egy olyan szellem különleges el-
meszüleményei, melynek a vallás pusztán retorikát kínál arra, hogy az álla-
potának megfelelő szavakra rátalaljon. A lemondás elkerülhetetlenségével
szembesülő Edward bejelenti „De mit ég határoz, abban engedek" (V/1.
57.), csakhogy azonnal Faustus ovidiusi hangulatába essen:

Forogj örökké, te királyi Nap,
A csöndes éj ne jöjjön el soha;
Időt kimérő elemek megálljatok;
És dermedjetek meg évszázadok,
Csak szép Angliám királya maradjak! (V/1. 66 -70. )

Hiába. Az egyik pillanatban ismét könyörög: „Menny édes Istene, / Ne
törődjem a mulandó földi dísszel." (V/1. 110-111. ), és a következőben
Mortimer megbüntetését követelve hangulatot és istenséget változtat:

Tépjétek szét tagjait, mint én e papírt!
Hallgass meg ég, és add meg e kegyet!

(V/1. 146--147.)
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Rátóti Zoltán (Kent) és Gálffi László

Legalább ez az egy kívánsága teljesül; Mortimert felakasztják, vérpadra
viszik és felnégyelik, és a darab azzal végződik, hogy fejét felajánlják Ed-
ward szellemének. Ha Coventry püspökének átka „okozza" Edward po-
csolyavizes megborotválását Berkeleyben, akkor ez a pogány istenhez
intézett átok „okozza" Mortimer bukását. A drámai szerkezet logikája meg-
kerülhetetlen. Ez azonban nem Shakespeare korai királydrámáinak meta-
fizikus logikája, mert Edward csupán szavakban halad át szónoki megszó-
lítások sorozatával az égi panteonon, s e szólamok némelyike illik az ese-
ményekre, mások nem. Annyit mond, amennyit egy ember ilyen körülmé-

nyek között valószínűleg mondana. A Lear király szereplői számos magya-
rázatot adnak a világegyetemre, a végén azonban egyetlen magyarázat
sem igazolódik, hacsak az nem, hogy szeressük egymást, vagy hogy meg-
halunk. Marlowe viszont még ennyit sem kínál. A dráma legpusztítóbb ereje
a szeretet.

Legerősebben az a jelenet emlékeztet a Lear királyra, amelyben Edwar-
dot megborotválják; a király ezt követő beszédének első három sora akár
egy későbbi műből is származhatna:

Örök erők, kik tudjátok, mi vár
Szegény, meggyötört lelkemre még,
Nézzetek merőn e vakmerőkre,
Uralkodójukat gyötrik, a brit királyt!
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Ó, Gaveston, miattad gyötrettettem!
Miattam haltál a két Spencerrel együtt!
Értetek ezer kínt is kiállok.
A Spencerek szelleme, bárhol járjanak,
Jót kívánnak; hát tűrj, értük halok meg.

(V/3. 38 -46 . )

A tragédia döntő pillanatához közeledünk. A legvégső előtti rémtettet is
elkövették, amikor az öregember ősz szőrzetét durván levágták, és arcát
saját ürülékében mosták meg. Ez a szenvedés egy kritikust Krisztusra
emlékeztette, és az analógia ismert lehetett Marlowe közönségének
műveltebb rétege előtt is. A király feltehetően térdepelve mondja a
beszédet, de amikor kezét az ég felé emeli, nem a keresztény Istenhez
kiált bosszúért, hanem a pogány Britannia Learjéhez hasonlóan valamilyen
„örök erőhöz." Emlékeztet bennünket Lear szenvedésére a kínzatás
okára koncentráló beszéd is - egyik műben a kegyencek az okok, a
másikban Lear leányai
 , így mutatva meg a főhősök értetlenségét. A hős képtelen a helyzetet ki-
váltó okokat akár a politikai összefüggésekben - ez a királyság felosztása
 , akár félreérthetetlenül saját hibájában - ami önnön erkölcsi vaksága -
meglelni. Lear ezen a ponton jut el nagyobb önismerethez: másokat sajnál
és vágyik a szerető megbocsátásra, amit képletesen megváltásának
nevezett. Edwardnak nem adatik meg az ilyen fejlődés. Épp
ellenkezőleg: legnemesebb pillanata az, amikor ez után korábbi
tündöklését említi:

Mondd meg Izabellának, nem így néztem ki akkor,
Mikor érte a pástra kiügettem,
És Cleremont lordját lováról levetettem.

(V/5. 69 -7 1 . )

Ez nem más, minta jelenből a múlt álmába való menekülés. De mi más-
hoz is fordulhatna Edward? Ha az „örök erők" felidézésének hangnemét
helyesen ítéltük meg, akkor az ugyanolyan jellegű, mint amilyen a régi
klasszikus könyörgés. Nem felszólító mód. Hiányzik belőle a biztosan
megfoganó átok ünnepélyessége, a „vétek" szó ismétlése pedig Edward
szenvedését közvetlenül Gavestonhoz kapcsolja, ami, erkölcsi szempont-
ból, továbbra is vétkesnek mutatja a királyt önmaga előtt; még akkor is,
amikor, különös kifejezéssel élve, arra kéri az örök erőket, hogy „nézze-
nek" Mortimerre, aki lázadásban vétkes. Edward ehhez még hozzáfűzi,
hogy mivel Gaveston és a két Spencer miatta halt meg, „értetek ezer kínt is
kiállok," ami nem más, mint mazochisztikus kívánása annak, amit meg is
kap. A beszéd végül a „hát tűrj, értük halok meg" gyenge szólamává omlik
össze, amelyből nem világos, hogy a király a belenyugvást próbálja-e
önmagára erőltetni, vagy felvidítani akarja magát, azt képzelve, hogy mivel
a Spencerek szellemeinek nyilván lenniök kell valahol - „bárhol járjanak"
 , az ő szelleme végül csatlakozni fog szeretett apostolaihoz. A király átka
nem csak az átkot kimondó zavarodottságát tanúsítja. Önellentmondásai
elejét veszik minden kínálkozó moralizálásnak.

Hasonlítsuk össze ezzel a II. Richárd utolsó előtti jelenetét. Shakes-
peare királya, Edwardhoz hasonlóan, gyakran képtelen volt felfogni hely-
zetének lényegét: amikor bölcsen kellett volna cselekednie, helyzetét
retorikával leplezte. Richárd börtönbeli elméje, bár van benne zavar, jobb
pillanataiban az „isteni dolgok" felé fordul. Végül elfogadja saját hibáit és
az állam igényeit is:

...Mily keserű az édes
Zene, ha nincs benn mérték és ütem!
Ilyen az életünk zenéje is.
Én most itt vájt füllel felhorkanok,
Amért egy bomlott húr üteme sántit,
De országom s korom összhangzatában
A tört ütemre nem figyelt fülem.

(Shakespeare: II. Richárd V/5. 42-48 . )

A terjengős szólamok és a cselekmény tökéletesen megfelelnek egy-
másnak. A király elvont önismerete eltávolodik romlott kegyenceitől, a
közösséget rágó férgektől. Helyüket az istálló lovásza veszi át, aki teljesíti a
feudális engedelmesség utolsó szeretetteli gesztusát, és a most valóban
királyi uralkodó hősi energiával telítődik (amivel tragikusan elkésett, hiszen
most találkozik gyilkosaival), és oly példaszerűen tudori végső erkölcsi
kitöréssel hal meg, amiből csak azt vonhatjuk le, hogy Essex kritikailag és
politikailag is naiv volt abbéli reményében, hogy ezzel a darabbal igazolni
tud bármilyen lázadást:

Enyészhetetlen tűz rágja a kart,
Mely így tört rám. Ó, Exton, a király
Kiontott vére országára száll.
Fel, lelkem, fel, ott fönn a te honod,
Míg testem itt meghalni porba rogy.

(Shakespeare: II. Richárd V/5. 108-112. )

Ez már csaknem melodráma. Marlowe módszere más. Míg Shakes-
peare hangolatlan édes zenét szólaltat meg, a II. Edward cselekményét
ama dob fáradhatatlan dübögése kíséri, amellyel Edwardot ébren akarják
tartani és elméjét „szétzilálni," hogy képtelen legyen gondolkodni. (A zaj
megszüntetésének pillanata rendezői döntés kérdése.) A két darabbeli
hang különbözősége és rendeltetése jellemzően illusztrálja a két drámaíró
módszerét és szándékát. Figyeljük meg, Marlowe hogyan kezeli a király-
gyilkosság „átkozott" tettét:

Ha gyilkosságot terveznél szívedben,
Térítsen el e kő, mentsd meg lelkedet!
Tudd meg, király vagyok: ó, erre a névre
Pokoli fájdalmat érzek! A koronám?
Sehol, sehol! Holnap élek-e még?

(V/5. 88-92 . )

Richárd valóban hisz benne, hogy a mennybe jut, Edward számára a
pokol metafora, amellyel itt és mostját írja le annak, amit érez. Exton keze
örök tűzben fog égni. Edward nem is igen játszik rá Lightborn lehetséges
sorsának ilyen rettenetes alakulására. Ez az ember amúgy is a
megtestesült ördög nevét viseli. Ehelyett egyszerűen meg akarja
vesztegetni: meg-fizetlek, hogy ne ölj meg, és ezzel megmented a
lelkedet. A gesztus valóban emberi, de erkölcsileg gyenge. Hasonlítsuk
össze azzal a kínzó bűntudattal, amellyel Bolingbroke fenyegeti Extont,
hogy Káinként fog bújni ,,az éj leple alatt." Azonban a lámpási Edward
sötét börtönébe bevivő Lightborn (ezt a motívumot idézi-e Shakespeare a
Lear királyban Flibbertigibbet/Gloucesterrel?) túl van a lelkiismereten
vagy bűntudaton. Shakespeare-nél erkölcsjobbító, hogy azt képzelhetjük:
a lelkiismeret-furdalás büntetés a síron túli pokol előtt, már itt, e földön az
elkárhozott számára. Marlowe nem hagy teret hasonló felfogásnak.
Lightborn nem érez bűnbánatot. Később Mortimer sem, akinek a
haszontalan Fortuna az istensége. A pokol ezen a földön marad, és itt a
földön járnak azok is, akik ördögök vagy a halál nevét viselik. Lightborn
büntetése mindössze az azonnali megsemmisítés egy gyorsabb
felfogású ellenfél kezétől.

Edwardnak csak egyetlen sora vallásos könyörgés: „Segíts, édes Isten,
fogadd be lelkemet!" (V/5. 110.)

Semmilyen segítséget nem kap Istentől, és ami elszálló lelkét illeti, az
Erzsébet-kori drámairodalom véres fertőjében elkövetett leghosszabbra
nyúló és legvisszataszítóbb kivégzését látjuk itt. Utolsó megszólalása túl
van szavakon és eszméken; az elnyújtott fájdalom makacs sikolya olyan
hangos, hogy gyilkosai attól tartanak, a hang még áthatol a várfalon, és fel-
ébreszti a várost. Ezt a megrögzött szellem tekintheti annak bizonyítéka-
ként, hogy Isten nem segíti az istenkáromló homoszexuálisokat, hanem
megfelelő büntetéssel sújtja őket A romantikus pedig Edward imája és
sorsa. közti ellentmondást látva arra a következtetésre juthat, hogy Mar-
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lowe a világegyetemet sötéten nihilista felfogásban mutatja be. Mások, az iró-
nia és kétértelműség szótárával vagy éppen az itt sokat emlegetett „dialektiká-
val" felfegyverkezve, Janus-arcú helyzetben érezhetik magukat. A szenti-
mentális azt is képzelheti, hogy Edward lelkét az édes Úristen befogadja.

A „tárgyilagosság" szót már korábban is felvetettük ebben a fejtegetés-
ben, de amit végül látunk, az nem más, mint színpadi hatás, ami - hason-
lóképpen ahhoz, ahogyan a kelmefestő kezét megfogja a festék - vissza-
hat arra, amit ábrázol, vagy ha ez a nézet túlságosan formalistának tűnik,
akkor Arisztotelészt megfoszthatjuk a tragédia moralizálására tett kísérle-
tétől, és csupán azt hangsúlyozzuk, hogy a látott cselekmény rémületet és
sajnálatot ébreszt bennünk, és hogy ezek nem szellemi, hanem érzelmi ér-
tékek. Ha van „üzenete" a darabnak, akkor az az, hogy ha egy király
rosszul választ kegyencet, illetve ha a feudális főurak fellázadnak,
katasztrofális a következmény. Ez a korszak gyakori motívuma. Marlowe
módszere azonban az, hogy rosszat rosszal állít szembe egy olyan
történelmi folyamat keretében, amely ugyan szükségszerű, de semmilyen
értelemben sem gondviselésszerű. A gonosz szükségszerűségéről
kialakított felfogása nagyon emlékeztet Artaud kegyetlen színházára, bár
egy ilyen meghatározás használata nemcsak önkényes
történelemszemléletet jelentene, hanem kategorizálással, egy metafizikus
és erkölcsi szemlélet ráerőltetésével Marlowe egyéniségének
„értékcsökkenését" is.

A marlowe-i módszer egyik legszembetűnőbb jellegzetessége -
Shakespeare verbális megmunkáltságával szemben, akár Clarence, akár
II. Richárd halálát hasonlítjuk össze - az a könyörtelen sietség, amellyel
előrehajtja a cselekményt. Shakespeare újraírja a történelmet, hogy filozó-
fiával itathassa át. Marlowe inkább a cselekmény következményeit pörgeti
a végig. E cselekmény során folyamatosan pattognak az erkölcsi megvilá-
gosodás szikrái a szereplőkből, mint szeszélyes fény a viharlámpásokból:
egyesek magukat és az állam hajóját próbálják megmenteni a hajótöréstől,
mások a sziklák felé próbálják eltéríteni, hogy azután kifosszák. Az ilyen
fénysugarak várakozást ébresztenek a nézőkben, hogy Istennek a törté-
nelemmel vagy a helyessel és a helytelennel kapcsolatos ítéleteit fogják
hallani, de ezt a várakozást Marlowe szándékosan kielégítetlenül hagyja,
olykor az alternatív nézőpont szóbeli vagy magának a cselekménynek a
szembeállításával: „fogadd be lelkemet" - mire az illetőnek nyársat szúr-
nak a végbelébe. Marlowe, a darab csúcspontján, ebben a zűrzavaros je-
lenetben két végtelenül durva aktust is megjelenít. Nincs értelme szépít-
getni a dolgot: az ilyen barbár tetteket élvezettel szemléli a közönség. Ezt
minden mai filmes tudja. Az Erzsébet-kori véres szórakozások, nyilvános
és színpadi akasztások hasonló ízlésre utalnak. Edward meggyilkolása
esztétikailag coup de théátre-ként nyújt élvezetet. Van élvezet a művészi-
leg kivitelezett szadizmusban.

Van-e visszaút ezekből a felzaklató következtetésekből? Meglehet, III.
Edward trónra lépése a felkavart szenvedélyek megtisztulását, csillapodá-
sát hozza magával. Ha máshol nem is, itt ábrázoltatik a helyes cselekvés
és az ártatlanság, és az utóbbi tisztán és győzedelmesen jelenik meg.
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Másfelől, ha ez is megromolhat, akkor semmi sincs biztonságban.
Vizsgáljuk meg tehát a drámai cselekmény végső feloldását.

A II. Edward utolsó epizódja feltehetően olvasható ugyanazzal az opti-
mista szemlélettel, mint ahogy egyesek Shakespeare tragédiáit olvassák. A
gonosz erői végül a rombolás hullámverésében elpusztítják egymást, de a
roncsokból új erkölcsi rend küzdi magát a világra. A fiatal Edwardot még
Cordeliához is hasonlíthatnák. Nem beszél sokat - annál jobb, minél ke-
vesebbet beszél a színpadon a megtestesült jóság -, de gyermeki tiszta-
sága megváltja a szülő romlottságát. Mivel Edward életben marad, és a
történelem „nagy" uralkodóként tartja számon, a II. Edward boldogtalanul
polgári konfliktusaiból legalább egyetlen pozitívum fakad. Persze minden
attól függ, hogy mit értünk nagyságon. Shakespeare soviniszta és faj-
gyűlölő tételei alapján ítélve V. Henrik vonzó hadúr volt, és a III. Edward cí-
mű dráma (amelyet ugyanannak a kéznek tulajdonítanak, és nem ok nél-
kül) második fele Franciaországban a herrenvolk ostpolitikjának ünnepe. A
„nagyság" szót talán úgy kellene módosítanunk, hogy kijelentjük: egy tu-
dori soviniszta számára a gyermeki vállakra helyezett elvárások súlyát
(egyéb érzékenységek miatt) mások nem találnák ugyanilyen szeren-
csésnek.

A lényeges pont azonban itt az, hogy a darab kijátssza az ilyen várako-
zásokat. Marlowe felcsigázza közönsége várakozását, de nem tesz
többet. A gyermeket a darab felénél mutatja be, és a cselekmény csúcs-
pontja felé haladva egyre sűrűbben hozza színre: jelenléte gyakran néma a
felnőtt világ felsőbb rendű hatalmában, néha mond néhány sort, amelyek
ritkaságukkal és elszigeteltségükkel figyelmet követelnek maguknak. Első
megszólalása ígéretes:

Kérlek, ne adj nagyobb megbízatást,
Csak mit elvégezhet fiatal korom. Ne
félj apám, király! A mennybolt Nem ült
Atlasz vállán olyan szilárdan,
Mint a feladat, amit rám ruháztál. (111/2. 79-83.)

De ezt a gyermeki magabiztosságot, felelősségtudatot és szerény önis-
meretet azonnal gyengíti a királynő azon (pontatlan) megfigyelése, hogy
„nem leszel hosszú életű." Továbbá ezt a beszédet nem olvashatjuk úgy,
mintha egy „nagy" uralkodó (abban az értelemben, ahogyan V. Henrik az)
korai felvillanása lenne, és Marlowe egyetlenegyszer sem ejt még távoli
célzást sem a bekövetkező történelmi eseményekre. Csak össze kell ha-
sonlítanunk ezt Shakespeare-nek Erzsébet uralkodásával kapcsolatos
próféciáival vagy másutt a fiatal hercegek szerepével, hogy belássuk, a re-
neszánsz drámai eulógiában mennyire kézre állnak a proleptikus
eszközök, és ezért inkább meghiúsult elvárások előérzetét lássuk abban,
ahogyan Marlowe használja a herceget.

Ő túlmegy ezen. A dialektikus módszer egymást ellensúlyozó erőket
követel. Nézzük, Edward herceg hogyan panaszolja Mortimemek:
„Látom-e még apámat, a királyt?" (IV/5.72.) Ez nemcsak a gyermek erőt-
lenségét fejezi ki, hanem szerkezetileg felidézi a darab egyik legmegrendí-
tőbb és legemlékezetesebb sorát Gavestontól: „Te áruló, nem láthatom ki-
rályom?" (111/1. 17.) Az effajta párhuzam nem véletlen. Edward királyt
először úgy látjuk, amint női módra könyörög főurainak- „Megtiltanátok?"

és akarata érvényesítéséért küszködve megkérdezi: elbántak-e így va-
laha is királlyal? Edward herceg is hasonlóképpen erőtlen akarata érvé-
nyesítésében, amikor Kent életét akarja megvédeni, ahogy apja akarta
Gavestonét: ,,... pedig én parancsolok: / De ha nincs így, majd könyörgök
érte." (V/4. 100-101. )

A megmaradó családi jellemvonás: a gyengeség.
A büszke Mortimer bukása a gyermek jelenlétében a darab végén oly

nyersen történik, hogy csaknem meglepetésként hatna, ha nem lenne
előkészítve az ismerős proleptikus eszközökkel. Marlowe nem csinál nagy
ügyet belőle. A gyermek, miután bejött „az urakkal," felkiált: „Aljas gazem-

ber," és a grófot kivégzik. Erkölcsileg megnyugtató lenne, ha elhihetnénk,
hogy a darab elején az I. Edward halálával felkavart politikai rendet most
III. Edward trónra lépése helyreállítja. Az elején megtudtuk, hogy „termé-
szetes," hogy az urak szeretik és tisztelik a királyt, és az eszményi hazafi-
ság bukkant fel a háborúról és Skóciáról szóló beszélgetésben. Ezek az
eszmények azonban később nem tűnnek fel újra. Csak feltételezhetjük
őket tudatunk perifériáján. A Mortimer bukásával kapcsolatos legfonto-
sabb beszédben a gazember Fortuna istennőről tesz megjegyzéseket, il-
letve nemtörődöm módon fitymálja le a halált.

...Ne sirass,
Ne is sajnáld a büszke Mortimert,
Ki megveti a világot, és utazóként
Most új, nem ismert tartományt fölfedezni indul.

(V/6. 65 -68 . )

Marlowe lezárta azokat az útvonalakat, amelyeket a fiatal Shakespeare
felfedezett volna, mert másfajta színpadi csúcspontot tartott szem előtt.
Ennek nincs köze sem a politikai rendhez, sem az isteni gondviseléshez;
ez a tragikus színpad véres emblémája. A megcsonkított Mortimer fejét,
amelyből valódi vér is folyhatott, a színpadra hozzák, és szertartásosan
bemutatják a gyermeknek, aki a darab utolsó sorait mondja:

Hozzátok be apám ravatalát,
Tegyétek arra, kérem, gyászruhámat.
Ó, fej, legyél ezerszer átkozott;
Ha akkor ugyanígy uralkodom feletted,
Agyadban nem fogan meg szörnyű terved!
Jön a ravatal: gyászoljatok velem.
Édesapám, meggyilkolt szellemednek
Ajánlom e gonosztevő fejét;
És szememből kiömlő könnyeim
Tanusítsák ártatlan gyászomat. (V/6.)

A felravatalozás jelenetét lassan és formálisan kell játszani, hiszen a kor
színházában megszokott látványosságként, az udvar szertartásrendjét
megtartva kell bemutatni mind a fejet, mind a ravatalt. A „gyászoljatok ve-
lem"-parancs valószínűleg az egész udvar feketébe öltözését jelentette,
tekintetbe véve, hogy a darab az I. Edwardot gyászoló udvarban kez-
dődött. Valószínűnek tűnik, hogy a király a ravatal előtt térdepel, és vagy
feltartja előtte a véres fejet, vagy a koporsóra helyezi. A vér vöröse és a dra-
péria feketéje így jeleníti meg a tragédia szimbolikus színeit. Mivel nincs
legördülő függöny, sem végszó az udvarnak a távozásra, feltételezhető,
hogy a cselekmény kitartott tablóval ér véget. A jelkép ezért nem Isten
igazságszolgáltatása, és nem a helyreállított politikai rend
manifesztálódása, hanem a tragikus színház képe. A kimondott
magyarázat egyfelől a gyermek „gyászát" és „ártatlanságát," másfelől a
bosszúdráma szörnyű etikáját emeli ki a maga meztelen
egyszerűségében: „Édesapám, meggyilkolt szellemednek / Ajánlom e
gonosztevő fejét."

A jelenet Seneca és Kyd hagyományában fogant. Vizuális kijelentés ar-
ról a színházról, amelyben a feloldás inkább drámai, mint erkölcsi színeze-
tű. Még csak nemis ,.halált halálért" ez. Ahogy a darab jövő nélküli tablóvá
merevedik, vajon nem tetőfokára hágó iszonyú ikon-e a síró gyermek ké-
pe, aki kijelenti, hogy ártatlan, miközben egy halott vérző fejét egy másik
koporsója előtt ajánlja fel a vérbosszú bizonyságául? Az ártatlanság és a
bosszú eszményeit nem könnyű összebékíteni, ilyenformán a szertartás
keretében a fejet bemutató gyermek képe nem harmonikus. A dolgok el-
lentétesek. A drámai forma tartja őket egyben, és a színészek öltözete
egyetemlegesen fekete lett, mert ez a tragédia „ígért vége" vagy inkább „a
szörnyűség képe."
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