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Vindicta Mihi!
Thomas Kyd bosszúdrámája: Spanyol tragédia

Vajon korán megszakadó, két kivételes emberélet árán szeroncséje is volt
Shakespeare-nek, azon felül, hogy a· világirodalom egyik született óriása?
Kényes kérdés, de a válasz óvatosan igenlő lehet. Mire ő tökéletesen formába
lendül, elhull mellőle már nevesebb két vetélytárs, az angol reneszánsz dráma
szinte a semmiből támadt úttöréje és neki vitathatatlan példa, a vele egy évjára
tú Christopher Marlowe s a hat évvel 'öregebb Thomas Kyd. Noha egyidősek,

Marlowe korai, fényes pályakezdés által csalékonyan fél-nemzedékkel idősebb

nek tűnik.'Mire kiderül az értéksoroló, végleges felavatásnak ítélhető király
drámákból. hogy mekkorák a késlekedőbb Shakespeare oroszlánkörmei, kiégett
a két meteor: Marlowe-t 1593cban megölik, Kyd egy év múlva szintén halott.
Utánuk már senki se mérkőzhetett Shakespeare gyorsan beérő, szédítő képessé
geivel; a dráma Múzsája eltüntette útjából a komoly veszélyt s szövetkezett For
tunával, a szerencse istennőjével,hogy kiemelt kedvencébőlaz legyen, akinek is
merjük: a világirodalom egyik óriása.

Thomas Kyd, egy művelt londoni közjegyző gondosan nevelt fia növekedőben

beletanult a latin, francia, olasz és talán a görög nyelvbe, legalábbis az értésig és
folyékony olvasásig. Mint iskolás diák több ízben drámai szerepet is játszott,
mert az angoloktatásba akkor hatolt be humanista hatásra a napjainkig jellemző

ifjúsági színház, olyan serdülőkori műkedvelés, amely gyakran már a kamaszok
közül kijelöli a jövendói.profi't-kati .színészeket és színpadi szerzőket. Egyetem
re Kyd sohasem járt, apja nyomdokán őis közjegyző. Az 1580-as évek első felé
től egyetlen fennmaradt remekmúvén, a Spanyol tragédián kívül más drámákat
is írt a legjobb társulatoknak, valószínűleg az ő tollán született meg a nyomtala
nul elkallódott "ős~Hamlet" is, rövidebb szövegére írhatta rá aztán Shakespeare
egyik leghosszabb színpadi rmívét, a monológok talányos útvesztőiben kalando
zó, páratlan életerejű második Hamletet.

Kyd, vesztére, egy ideig együtt lakhatott az öntelt és összeférhetetlen Mar
lowe-yal. Vesztére azért, mert egy házkutatás közben életveszélyes iratokra buk
kantak a holmijában. Akkor már börtönben ült; kormányrendeletre oda vetették
a letelepült és gazdaságilag igen hasznos idegen kereskedőkellen uszító röpirata
miatt. AlIítólag vallásgyalázók voltak a lefoglalt írások, tagadták Jézus isteni vol
tát. Kyd azzal védekezett, hogy valójában Marlowe följegyzései, nem az övéi,
csak azok közé keveredtek. Talán igazat mondott, talán egy halott megrágalma
zásával mentette a bőrét és szabadult ki a börtönből. Mindenki tudott Marlowe
kihívó istentagadásáról, hitelt érdemelt hát a védekezés. De vallatói akkor már
megkínozták és szabadulása után hamarosan örökre elnémult. Talán a börtön
gyötrelmei ölték meg: Olyan zimankós korban élt, amely tékozlón gazdálkodott
lángelmék életével. Persze kegyvesztett grófokéval és udvaroncokéval is. Csak a
kegyetlenségben volt egyenlőség rendek és rangok között zugíróktól a trón
zsámolyig. Shakespeare keskeny töltésen lépdelt s nemcsekély érdeme az önvé
delmi ösztön is, alig csúszott meg egyszer-kétszer, akkor is kicsit.
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A Spanyol tragédia kezdete egy jelentéktelen spanyol-portugál háborúzás, de
szövevényes folytatása annyira magánjellegű,hogy nem sejthetjük, vajon a spa
nyol Armada meghiúsult angliai inváziós kísérlete előtt vagy után íródott. Nyitá
nyában megjelenik a testet öltött Bosszú s II csatában álnokul leszúrt Andrea
bosszúszomjas kísértete. Már ebből az Előjátékból tudhatjuk, hogy .a római
Senecától örökölt bosszúdráma fog leperegni előttünk. Vérlucskos a darab fő vo
nala. Dinasztikus érdekű .hátsó gondolattal' titkos gyilkosságra szövetkezik Lo
renzo, a győztes spanyol király unokaöccse s kiszemelt utóda és Baltazár, a por
tugál alkirály foglyul ejtett, de bársonyos kézzel kezelt fia. Elteszik láb alól
Hieronimo, az udvari marsall fiát, Horátiót, hogya szerelmes Baltazáré legyen
Lorenzo testvérhúga s Andrea volt szerelme, Belimperia, aki most Horátíó imá
dottja. Az alattomos gyilkosság után megindul .hosszú monológok árkaiban a
bosszúgörgeteg a gyászba beleőrült Hieronimotól a cinkos cselédekig. Vala
mennyien leszámolásra szomjaznak valaki ellen, valaki miatt, szándékukat sze
mérmetlen alakoskodásba burkolva. Csak várj, csak várj, mondja a Bosszú meg
testesítője Andrea szelleménelt-

19



nökre kimondott enyhe ítélkezést, tettenért házasságtörésben például kétéves el
zárással úszhatta meg egy férj a hűtlen asszony vagy szeretőjének leterítését. Népi
önismeretre valló, kegyetlenül fanyar gúnnyal ennek a végletekig elnéző ítéletnek
a kifigurázására szánta egyik legnagyobb rendezőjük, Pietro Germini világhírű

filmjét: Divorzio all'ítalíano, Válás olasz módra, 1961-ben. Hieronimo a delitto
d'onore apai bánatba beleőrültképviselőjemár Shakespeare áttörése előtt.

Kyd, Marlowe, Shakespeare a reformáció századában élt. Uralkodó fejedel
mek és a polgárság más-más indítású érdekközössége volt a hitújítás, az uralko
dóké főleg hatalomnövelő szándékkal, a polgároké lelkiismereti sugallatra, te
hát hitvallásuk szigorúsága gyakran túltett az egyensúlyozó fejedelmekén. a lon
doni puritánokén is. Ezzel a réteggel és nem a nyitottabb szellemű, múvészpár
toló udvarral és főurakkal ütközött össze az irodalomban a szertelen érzelmi és
gondolati szabadság; szélsőséges szárnyán a tragédiaköltészet két nagy úttörője.

Egyikükről sem állítható, hogy keresztény ország fia s neveltje, Marlowe legin
kább a görög-római materialista bölcselet örököse, Kyd tragédiáiban a szereplők

az ókori alvilág istenségeinek hierarchikus sokaságát idézik, háborgó indulataik
ban őket próbálják a maguk oldalán mozgósítani, szavaikban nincs sehol egy te
nyérnyi mennyország. Nem csoda, hogy Kyd és Marlowe a fejével játszott. Ezt a
feszültséget oldja fel a jóval szelídebb Shakespeare, amikor kegyeskedőmorali
zálás nélkül még keserves lelki válságra árulkodó drámáiba is beoltja a keresz
tény humanizmus szellemét: az ősi vérbosszú helyett irgalomra és megbocsátás
rafellebbez, Emberségének ei a többlete röpítia kortársak fölé. Azzal kezdtem,
hogy szerencséje volt, hamar eltűnt mellőle két lángeszű rivális. De ha életben
maradnak, akkor is ő lett volna az első, mert a kegyelemben elbocsátó szeretet
az állandó súgója, nem a klasszikus tudás által felhevített reneszánsz-kori gőg.

A Spanyol tragédia magyarul is olvasható, érces zengésű szövegét finom hal
lással és ritmusérzékkel Szabó Magda fordította le, az utószót és jegyzeteket
Ungvári Tamás írta, megbízható anyagismerettel.*

* Angol reneszánsz drámák, három kötetben, Budapest, 1961; a Spanyol tragédia az első kötetben
van.
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