
SHAKESPEARE 
ÉS A 

KATHOLIKUS VALL 

I R T A : 

DR RAICH L M. 

MAGYARRA FORDÍTOTTA : 

EÓZSA J Ó Z S E F . 

SZEGED, 1886. 

NYOMATOTT BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

I 
I 



F I G Y E L M E Z T E T É S . 

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 
aki közgyűjteményben őrzött kéziratot,könyvet 
vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro-
zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza-
bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott 
határidő letelte után felhívás ellenére sem szol-
gáltatja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §.) 
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A SZERZŐ ELŐSZAVA. 

(Sffchlegel Dorottya általam kiadott leveleinek egyikében 
igy ir Paulus Karolinának (Zölny, 1806. febr. 23.) „Külö-
nös, hogy a katholikus költők késő öregségükig oly ifjúi 
erőben megmaradnak. Calderon 80 éven felül élt, s késő 
öregségében irt müvei, fiatalkori müveitől erőteljes hangulat-
jukra nézve nem különböznek. Cervantes olyan idős volt, 
mint most Göthe, midőn „Don Quixotte"-jának első részét 
irta . . . Mig Shakespearenáh a legelső protestáns irónál na-
gyon észre lehet venni, hogy ifjúkori iratai elütnek azon 
müveitől, melyeket előhaladott korában irt." 

Erre egy jegyzetben a kö>etkező észrevételt tettem: 
„A Shakespearera történt hivafelyöiás, ai"ra, aki nem élt ma-
gas kort s aki legjobb müvei hagy' részét életének utolsó 
éveiben irta s a legújabb kutatások szerint holtig katholikus 
volt, nem sikerült." ,, 

• „ '• * 

Ezt a megjegyzést a lejplgyüjteményem fölötti bírálat-
ban sokan megtámadták. Le§%^/esebben megtámadta a re-
gény irodalomnak egyik kitűnő 'Ítésze a „Beilage zu der Alig. 
Ztung" 1881. Nro. 327., a „Neue Beiträge zur Geschichte 
der Romantik" czimü értekezésében. Aki, — igy szól — mi-
után Bernays a „Shakespeare-jarbuch" első kötetében (1865.), 
„Shakespeare ein Katholik" czimű czikkben ezt a nevetséges 



állítást mesterileg, megczáfolhatatlanul megdöntötte ; aki mind-
ezek daczára Shakespearet katholikusnak tartja, csak a párt-
vakbuzgóságnak akar hízelegni, de egyházának nagyon rossz 
szolgálatot teljesít. A katholicismusnak minden időben tehát 
nemkevésbé Erzsébet kormánya alatt is voltak elég jeles fér-
fíai; nem szorult arra, hogy történet-ferdités utján szerezzen 
magának hősöket. 

Bernays itészete Rio A. F. ellen van irányozva, aki 
„Shakespeare" czimü müvében, melyet Zell Károly francziá-
ból fordított, megkisérlette a Shakespeare életrajzában előfor-
duló hézagokat merész állításokkal pótolni, s aki egész elfo-
gultan abban a hitben volt, hogy a brit költőkirály a szín-
padot a szószékkel fölcserélvén, drámai müvei legnagyobb 
részében az anglikán egyházzal vitatkozott s a kath. egyház 
részére alattomban titkos propagandát szervezett. Ezt a két 
hibát az ellenfél gúnyosan födözte föl s élesen megtámadta. 
A vita tulajdonképeni lényegét, váljon Shakespeare katholikus 
volt-e, Bernays nem czáfolta meg. Részemre alkalmat adott 
az ítésznek az „Augsburger Alig. Zeitung"-ban megjelent tá-
madása, hogy ezt az érdekes kérdést lehetőleg tárgyilagosan 
szellőztessem. Rio szerint világos, hogy Shakespeare katho-
likus volt; Bernays szerint pedig az ellenkező. Dr. Hager, 
aki Shakespeare müveit „a család és iskola" számára át-
dolgozta, 1882. évi november 17-én ezt irja nekem: „Az 
a lelkesedés, melylyel ön a Shakespeare katholikusságáról 
való kérdést vagy inkább tényt tárgyalja, élénk örömömre 
szolgál; valóban itt az ideje, hogy a kath. tudományos vi-
lág egyesülten törekedjék a nagy brit költőt, ki tényleg 
és jogosan a mienk, nyilvánosan és ünnepélyesen vissza-
követelni. " 

Én ugyan ilyen nagyra nem tartom magamat. Én 
megelégszem azzal, ha ezen vitás kérdés megítéléséhez cse-
kély morzsalékkal járulhatok s néhány olyan észrevételt 



koczkáztatok, melyek nézetem szerint igen fontosak. Epen 
nem nevetséges azt állítani, hogy Shakespeare katholikus; 
sőt ez olyan föltevés, amely mellett igen nyomos érvek be-
szélnek. És ugy hiszem, hogy ezt bebizonyitám. 

Mainz, 1884. május 30. 

A szerző. 





A FORDÍTÓ ELŐSZAVA. 

38 szerző előszavában kifejezte helyettem, hogy mit 
akartam ennek a műnek magyarra fordításával elérni. Shakes-
peare iránt régóta foly a jogigény a fölött, hogy melyik valláshoz 
tartozott. Ugy hiszem, hogy a t. olvasóközönség, ha épen teljes 
megvilágításban nem látja is a vitatott kérdést, aminek nem a 
szerző alapos és tudományos tárgyalása az oka, hanem a 
nagy költő korában uralkodó vallási viszonyok, különösen a 
katholikusok üldözése; mindazonáltal azzal a meggyőződéssel 
teszi le a könyvet, hogy a költő, ha külső életében az ak-
kori kényszerhelyzetben nyíltan nem is árulta el vallási érzel-
mét, müveiben eléggé kézzelfoghatólag bebizonyította benső 
vallásos meggyőződését.*) 

Magyar-Bánhegyesen, 1886. év Nagy-Boldogasszony ün-

nepén. 

Rózsa József. 

i) A műben előforduló versek a Ráth-féle kiadásból idézvék. 





A történelem bizonysága. 
Shakespeare életére vonatkozólag a legernyedetlenebb 

kutatás mellett is csak néhány történelmi adatot lehet megállapí-
tani. „Korunk legnagyobb Írójának életrajza megírására kevesebb 
megbízható s közvetlenül használható anyag áll rendelkezésünkre — 
mondja Wiesemann bibornok, — mint amennyit bármely je lenték-
telen író életrajza megírásához összegyűjtöttek. Kortársai, barátai 
és csodálói csak néhány anekdotát hagytak hátra életéből s 
külső megjelenését s jellemét illetőleg kevés följegyzést te t tek ." 1 ) 

Vallásos meggyőződéséről igen nehéz tiszta fogalmat sze-
rezni. A vallásváltoztatás Angliában erőszakos uton eszközölte-
tett. A kath. püspöki kar és az alárendelt papság kevés kivé-
tellel, elég gyenge volt elhinni, hogy javadalmait megmentheti, 
az egyháznak is hasznos szolgálatot tehet, ha kényes helyzetében 
VIII. Henrik király kedvtelései iránt elnéző lesz, aki nem töre-
kedett másra, mint a szenvedélyei ellen fölszólaló s óvást tevő 
római pápa egyházfőnöki méltóságának elvetésére a végből, hogy 
e főnökséggel az ország fejedelmét ruházza föl, a többi egyházi 
hitczikkelyeket érintetlenül hagyván. Az angolok nagy része 
azt tartotta, hogy nem szükséges elhatározottabbnak és katholi-
kusabbnak lenni, mint püspöki kara és a papsága, amely valamint 
előbb, ugy később is a kath. egyház tanait hirdette s a szentsége-
ket kiszolgáltatta. A népesség nagy része elfordult ősi hitétől ; 
igen csekély rész volt az, amely kötelességének tartotta a pápa 
főnökségét, mint hitczikkelyt megvallani s egyházi dolgokban a 
pápával egységben maradt papsággal érintkezni s az állami egy-
házat mint szakadárt és eretneket kerülni. 

VIII. Henrik halála után az ország VI. Eduárd alatt 
(1547—1553) erőszakos uton protestánssá tétetett. Mária királyné 
(1553—1558) a katholikus vallást egész Angliában újra vissza-
állította, mig trónutóda Erzsébet királyné, a katholicismust még 

1) Will iam Shakespeare, Autoris Übersetz. Köln 1865. S. I j . 
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nagyobb erélylyel nyomta el s a protestantismust az országra 
erőszakolta. 

Shakespeare szülői ezen négy uralkodó alatt éltek. Ilyen 
körülmények közt nehéz valamely katholikus és protestáns közt 
különbséget tenni. Még csak megközelítőleg is bajos meghatározni 
azok számát, akik Shakespeare idejében Angliában a katholika 
valláshoz hivek maradtak, mivel a szigorú büntető törvénytől 
való félelmében számos katholikus eltitkolta vallását. Midőn Fülöp 
király 1588-ban hires armadáját (hajóhad) fölszerelte, az eddig 
kímélet nélkül üldözött katholikusok nagy száma miatt a kor-
mány aggódni kezdett. „Minden alapos ok nélkül azt vélték", mint 
Lingard megjegyzi, „hogy a népnek legalább fele része katholi-
kus maradt. Sőt Dr. Allén teljesen meg volt győződve, hogy a 
nép kétharmadrésze katholikus volt."1) 

Ezeket az állapotokat mégis Makaulay Ítélte meg leghelye-
sebben „Burleigh and his Times" czimü iratában. Szerinte a 
vallási pártok gyöngesége sajátságos ellentétben állott a kormány 
szilárdságával. A VIII. Henrik halála után következő 12—13 év 
alatt az államvallás háromszor változott. Ugy látszott, hogy a 
nemzet vallása az uralkodó személyes hajlamától függ. Azt nem 
mondhatja senki, hogy a Tudorokat, jóllehet zsarnoki módon ural-
kodtak s elleneiket minden kigondolható kegyetlenséggel üldöz-
ték, az angol nemzet gyűlölte volna. A történelemből tudjuk, 
hogy a politikai cselszövények és a vallási türelmetlenség áldo-
zatot követelt, az áldozatok még a vesztőhelyen is kifejezték a 
király iránti hűségüket s annak a királynak jóléteért imádkoztak, 
aki őket halálra ítélte.2) Egy párt sem számithatott az iránta ellen-
séges indulatu fejedelem kegyelem és türelmére ; és még sem 
volt olyan párt, mely erélyes ellenállásra szervezkedett volna. 
Makaulay képtelenségnek mondja azon feltevést, hogy Mária 
királynő a pápa főnökségét megalapíthatta volna, ha az egész 
nemzet határozottan a protestantismus körül csoportosul. Szint igy 
képtelenségnek látja azt is, hogy Erzsébet a protestantismust újra 
életbe léptethette volna, ha a nemzet az ősi valláshoz buzgóan 
ragaszkodik. Az az egy igaz, hogy volt egy határozott katholikus 
és egy határozott protestáns párt, de Makaulay állítása szerint a 

1) Lingand, Geschichte von England. Übersetzt von Freiherrn von Salis 8. 276. 
2) V . Ö. »Justizmord der Titus-Oates-Verschwörung,« in »Stimmen aus Maria 

Laach« 24., 2421. 
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két párt Mária királynő halála után együtt véve alig volt több, 
mint a népesség huszad része. A többi 19 huszadrész semmi 
áron sem akart fölforgatást előidézni a végből, hogy az egyik 
vagy másik vallási pártot győzelemre segítse. De azért Makaulay 
az akkori angolokat korántsem tartja vallástalanoknak. A katho-
likus és protestáns vallások közös hitszabályaihoz szilárdan ragasz-
kodtak. A régi szertartásokhoz szívvel-lélekkel vonzódtak s buz-
góan hitték az anyáiktól örökölt vallástanokat. Még maga Erzsébet 
királyné is rosszalta a papok házasságát s az ilyen házasságból 
származott gyermekek egész I. Jakab trónralépteig törvénytele-
neknek tartattak. A vallási vita-kérdésekben nem volt szilárd 
nézetük: félig katholikusok, félig protestánsok voltak. Valamint 
VIII. Henrik habozva hosszú időn át a katholicismus és protes-
tantismus közt foglalt állást, ugy a nagy tömeg is zavarban volt, 
melyik vallási rendszerhez csatlakozzék, hasonlókép a római nép 
egy részéhez, mely a pogányság végfeloszlásakor nem tudta, mint 
Machiavelli mondja, melyik Istennél keressen menhelyet. 

Ezek az általános viszonyok megakadályoznak, de egyuttál 
óvakodókká tesznek, nehogy költőnk és az ő szülői vallására 
vonatkozó vélemények bármelyikét is elhamarkodva ítéljük meg. 

Shakespeare Richárd, a költő nagyatyja a Smitterfield falu-
ban lakó tekintélyes és vagyonos Arden Róbert bérlője volt. 
Richárd idősb fia, Henry itt maradt lakni, másodszülött fia azon-
ban John, 1551 körül az Avon folyó mellett mintegy három 
angol mérföldnyire fekvő Stratford városkába költözött, s hat 
évvel később Arden Róbert leányával, Maryval házasságra lépett. 
Ebből, a Mária kath. királynő uralkodása alatt (1553—1558) ka-
tholikus szertartás szerint kötött házasságból született Shakespe-
are William, akinek megkereszteltetése a stratfordi plébánia 
anyakönyvébe latinul igy van beveze tve : 1564. april 26. Guili-
elmus filius Johannes (?) Shakspere. Később költőnk gyermekeinek 
keresztelésénél a latin nyelvet már az angol váltotta fel. 

Shakespeare Johnnak, aki a gazdálkodáson kivül még 
keztyükészitő mester is volt, Stratfordban két háza volt, minde-
nik szép kerttel, melyhez nejének birtokai s az Arden család 
smitterfieldi birtokának egy része járult. Házassága napjától kezdve 
többféle városi tiszteletbeli hivatalt viselt, mig 1568-ban High-

1 * 



Bailiff (főtiszt) és 157l-ben első aldermanné választatott. E sze-
rint tekintélyes férfi és gazdag szabadbirtokos volt (yeoman). 
Vagyonát 1570. és 1575-ben a Henleystrasson vásárolt két házzal 
szaporította. Három évvel később jónak látta neje hozományát 
részint elzálogosítani, részint eladni, de 1580. évben törvényszéki 
itélet folytán az elzálogosított birtokokat újra kiváltotta. Mind-
azonáltal ettől az időtől kezdve viszonyaiban feltűnő fordulat 
állott be. 1579. évben elengedtetik neki a heti illeték, melyet 
mint városi aldermann a szegények számára a városi pénztárba 
köteleztetett befizetni; 1586. zálogolási parancs adatott ki ellene, 
melyre a kiküldött hivatalnok azt válaszolta, hogy nincs mit le-
foglalni. Ezt három letartóztatási parancs követte. Aldermanni 
méltóságától megfosztatik, mivel az üléseken többé nem jelent 
meg ; a következő hónapokban már börtönbe került, s 1592. évi 
szeptember hóban nyolcz társával együtt mint lázadó, aki elmu-
lasztotta az államtörvény szerint havonkint a nyilvános isteni 
tiszteleten megjelenni, egy nyolcz tagból álló bizottság elé idéz-
tetik, melynek feladata volt a warwickshire grófságban a jezsui-
tákat, papokat és lázadókat kutatni. Az erről szóló tudósításból 
kitűnik, hogy Shakespeare atyja már előbb megidéztetett egyszer 
ugyanazon nyolcz társával együtt mint lázadó. A vizsgáló-bizottság 
elnöke a puritán Lucy Tamás békebiró volt, akit Shakespeare 
William már fiatal korában s később (1600) a „Windsori vig 
nőkben" (1,1) a Lucy czimerében előforduló ezüst csukára czé-
lozva gúnyolt. Shakespeare John azzal védekezett , hogy hitele-
zőitől való félelmében mulasztotta el az isteni tisztelet látogatását. 
Még elleneink is csupa fortélynak tartják ezt a mentegetődzést. 
William, aki eközben szép vagyont szerzett, semmi esetre sem 
engedte volna atyját annyira eladósodni. Még kevéssel azelőtt, 
julius 24-én és augusztus 21-én ez az annyira eladósodott ember 
azon bizalmi férfiak közt foglalt helyet, kik a Ralph Shawe és 
Henry Fielde vagyonát leltározták; „Ilyen tiszteletbeli és bizalmi 
hivatalra", jegyzi meg Elze, „nehezen választanak meg egy oly-
annyira eladósodott férfit, aki nyilvános helyen meg sem mert 
jelenni. A lázadó, s adósságai* miatt a templomba járást elhanya-
goló Shakespeare John és a Fielde és Shawe hagyaték becsü-
lője között olyan ellenmondás van, melyet mi megfejteni nem 
vagyunk képesek."1) 

l) William Shakespeare. Kari Elze S. 107. f. 
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Ulrici azt irja, hogy Shakespeare atyja nem érezte magára 
nézve szükségesnek, hogy nyilvános isteni tiszteleten megje-
lenjék. De sokkal valószínűbb az a föltevés, hogy az olyan fér-
fiú, akit egyik városi tiszteletbeli hivatalról a másikra emeltek, 
vallási kötelmeit legalább külsőleg teljesítette volna, nehogy az 
állami törvényekkel összeütközésbe jöjjön és magát polgártársai 
előtt pellengérezze, ha az angol egyház hive lett volna. Továbbá, 
az is nyilt titok, hogy a lázadók elleni eljárásnak nem annyira a 
hanyag templombajárók megbüntetése volt a czélja, mint inkább 
a katholikusok fölfedezése és megbüntetése. Nem alaptalanul 
állítják tehát némelyek, hogy Shakespeare atyja katholikus levén 
s igy lelkiismeretét megsérteni nem akarván, tartózkodott a strat-
fordi templomba járástól. Adósságot pedig vagy csak színleg csi-
nált, vagy ha eladósodott is, William fia segélyét, akinek legalább 
is 36000 márka évi jövedelme volt, azért nem vette igénybe, 
hogy mint eladósodott ember, aki az adósok börtönétől félve, 
nyilvánosan megjelenni nem mer, mind a templombajárástól, mind 
pedig az ellenkezőkre kivetett magas havi pénzbüntetéstől, (ha-
vonkint 20 font), mely által a katholikusok koldusbotra jutottak, 
eszélyes uton megszabaduljon, mindaddig, mig a katholikusokra 
nézve kedvezőbb viszonyok állnak be. 

Nem tehető föl, hogy puritán lett volna. Akkor Stratfordban, 
hol ezen felekezet gyorsan elterjedt, de kivált Lucy békebiró 
részéről nem lett volna annyi kellemetlenségnek kitéve. Ehhez 
járul az is, hogy fia, William minden alkalmat fölhasznált, hogy 
a puritánoknak egy vágást adhasson. Ha pedig atyja, csakugyan 
oly határozott hive lett volna ennek a felekezetnek, hogy haj-
landóbb volt nagy pénzbírságot fizetni, mint az anglikán templom-
ban isteni tiszteleten megjelenni, fia William, csupán az iránta 
való kegyeletből is kíméletesebben bánik a puritánokkal. 

Történelmileg igen könnyű megfejteni, hogy mért hagyták 
őt kezdetben békében s csak a nyolczvanas években fosztatott 
meg hivatalától s később mint lázongó meg is idéztetett. 1580. 
évben Person Róbert és Campian Ede jezsuiták titokban Angliába 
jöttek. Ennek hire Erzsébet királynéban gyanút ébresztett. Emiatt 
már 1581. márczius 20-án parlamenti határozatok hozattak, me-
lyeknek szigorú és erélyes végrehajtása által a katholikus vallás 
Angliában rövid idő alatt kiirtatott volna. A katholikusok képze-
letet fölülmúló kegyetlen bánásmódban részesültek. A vizsgáló-



bizottságnál körülbelül 50,000 ellentálló volt névleg följelentve 
s miután a hatóságok lanyhaságról s eljárásuk sikertelenségéről 
vádoltattak, a grófságok börtönei megteltek olyanokkal, kik vagy 
papoknak tartattak, vagy azokat szívesen fogadták és megvendé-
gelték, vagy valamely a vallásra vonatkozó törvényt áthágtak. 4) 
Ezáltal Shakespeare atyja mint katholikus szükségképen zavarba 
jött, s nagyon eszélyesen és okosan cselekszik vala, hogy ha 
ettől az időtől kezdve a nyilvános életből eltűnik, hivatalát le-
teszi s koholt vagy valódi adósságok miatt a fenyegető pénz-
bírságoktól magát megvédi. 

Ulrici szerint ezen föltevés alaptalansága kitűnik már abból 
is, hogy Shakespeare atyjának, mint Aldermann és Bailiffnek le 
kelle tennie az egyházfőnökség iránti hűségi esküt, vagyis ki 
kelle nyilatkoztatnia, hogy ő nem katholikus.2) De erre nézve 
a következő megjegyzésünk van. Az 1562. évi márczius 3-án 
kelt bili értelmében minden állami és egyházi tisztviselő, az alsó-
ház minden tagja, minden nyilvános és magántanító, ügyészek, 
jegyzők, papok és világiak, kik az uj isteni tiszteletet nyilvánosan 
megvetették, vagy a szent mise hallgatása által az ős hit híveinek 
vallották magukat, kötelesek voltak a hűségi esküt letenni. De a 
biliben a városi tiszteletbeli hivatalnokok nincsenek fölemlítve. 
Eszerint Shakespeare John mint városi hivatalnok, nem kötelez-
tetett ilyen eskütételre. Ezenkívül megjegyzendő, hogy a bili 
kezdetben nem foganatosíttatott mindenütt egyenlő szigorral. Az 
meg bebizonyított tény, hogy ilyen hivatalokat még Erzsébet ki-
rályné alatt is viseltek a katholikusok.8) 

Az emiitett indokokon kivül rendelkezésünkre áll még az 
az okmány, melyet 1770-ben, Shakespeare szülőházának javítása 
alkalmával Stratfordban egy Mosely nevü kőműves a tetőzetben 
talált s Shakespeare jeles magyarázója, Malonénak kézbesített. Ez 
az okmányt szorgosan megvizsgálván, azt eredetinek nyilatkoztatta 
ki.4) Az okmány czime: The last spiritual vvill, testament, confes-
sion, protestation, and confession of faith of John Shakspere. Ebben 

1) Lingard 8., 145. 1. 
2) Einleitung zu den von der Shakespeare-Gesellschaft herausgegebenen Dramat-

Werken Shakespeares I., 33. 

3) V . Ö. a »The religion of Shakespeare* értekezést Thurston Herberttől, a 
»The Month-bem.« May. 1882. p. 4. 

4) »1 have taken somepains to ascertair the auenticity of this manuscript, 
and after a vety careful inquiry, J am perfectly satis fiedit is genuine.« 
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Shakespeare John Isten és a boldogságos szűz, az arkangyalok 
stb. előtt katholikusnak vallja magát, hálát ad Istennek, hogy őt 
erre a vallásra rendelte és abban megtartotta, óhajtotta az utolsó 
kenetet fölvenni, megbocsát minden ellene vétkezőnek, valamint 
szivéből bánja az életében elkövetett bűnöket, kéri kedves bará-
tait, szülőit és rokonait, mint katholikusokat, hogy a tisztitó he-
lyen kiállandó szenvedéseit imádság és kivált szent mise-áldozat 
bemutatása által enyhítsék. Thurston Herbert lehetetlennek tartja, 
hogy ez az okmány hamis legyen. Ennek az okmánynak fölfede-
zése alkalmával még nem ismerték azt a vonakodók névsorát, 

-melyben Shakpeare John neve előfordul. Ez az okmány már 
akkor ismeretes volt, mielőtt a Shakespeare-féle hamis okmányok 
gyártásának eszméje fölmerült. Ez az okmány egy szóval sem 
árulja el, mintha a nagy költőre való vonatkozása folytán nagyobb 
tekintélyt követelne. Egyrészt az okmány terjesztése nem mutat 
nyervágyra, másrészt alig • cselekedett volna a hamisító eszélyesen, 
ha egy terjedelmes szöveget szerkeszt. Ezt megerősíti még az 
angolok azon szokása is, hogy a könyveiket és irataikat a 
padlat gerendájába rejtették, amit bizonyít Halliwell is, jóllehet 
ezt a végrendeletet, mint a protestánsok nagy része, hamisnak 
tartja. Bár Malone az okmány első közzététele után hat 
évre kinyilatkoztatta, hogy ő teljesen meggyőződött arról, misze-
rint ezt az okmányt nem a költő családjának valamely tagja irta, 
mivel ezen idő alatt az illető kéziratokról tudomást szerzett. Ez 
azonban mitsem bizonyít. Miután Shakespeare John irni nem tu-
dott, katholikus gondolkozásmódja és érzetéről szóló ezen bizo-
nyítványt kiállíttathatta azon lelkész által, ki előtt egész benső ér-
zelmeit kitárta, melyben vallását, amelyet most az emberek előtt 
meg nem vallhatott, legalább Isten és az utókor előtt vallotta 
meg s ennek megállapításával a veszélyek között katholikus meg-
győződésében megakart szilárdulni. Végre, az okmány nemcsak 
a katholikus nézet és kifejezés-formákban való jártasságot árulja 
el, hanem szerkesztése az akkori gyakorlattal teljesen összhangzó. 
Az ilyen vallási okmányok szerkesztését több oktató iró ajánlja 
és sok ájtatossági könyv tartalmaz hasonló formákat, mint pld. 
Loarte „Exercise of the Christian Life",1) mely már 1579-ben angol 
fordításban megjelent. Thurston a bírálók vonakodását ezen ok-

i) Pag . 155. és 218. 
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mány elismerését illetőleg abból magyarázza meg, hogy az ere-
deti nem található, lehet, hogy mint sok más okmány, vagy vé-
letlenül elveszett, vagy pedig Malone semmisitette meg. 

Az Arden családnak — melyből Shakespeare anyja szár-
mazott — katholikus gondolkozásmódjáról meggyőződést sze-
rezhetünk Arden Róbertnek, a nő atyjának 1556. évi november 
24-én kelt végrendeletéből, melyben legelőször is lelkét a min-
denható Istennek, a boldogságos szűz Máriának és az egész 
mennyei seregnek oltalmába ajánlja.1) Ez a végrendelet Mária 
katholikus királynő uralkodása alatt készült. Ue hogy ez a nemes 
család katholikus meggyőződésében még Erzsébet királynő alatt 
is megmaradt, kitűnik az 1583. évben történt eseményből. 
Sommerwille, kinek neje Arden egyik leánya volt, őrültségi 
rohamában, künn az utczán, kivont karddal két férfira rohant 
fenyegetőzve, hogy minden protestánst meggyilkol a királynéval, 
mint azok fejével együtt. Ennek következtében befogatott, nem-
sokára reá nemcsak ő maga, hanem apósa, anyósa, neje, vala-
mint nővére és Hall hittérítő is a Towerba szállíttattak. 

Arden a kínpadon is ártatlannak vállá magát, Hall azonban 
kényszerítve kivallotta, hogy Arden azon óhaját fejezé ki : Vajha 
a királynő menyekben volna! Ez elégséges volt arra, hogy 
Sommerville, Hall, Arden és neje mint a királynő élete elleni 
összeesküvők halálra Ítéltessenek, Sommervillet, mint őrültet 
Newgateba szállították s két óra múlva czellájában megfojtva ta-
láltatott. Arden másnap mint áruló kivégeztetett, a többiek kegyelmet 
nyertek. Ezt az ítéletet senkisem tartotta igazságosnak, hanem Ar-
dent mindenki Leicester (gróf), a királynő kegyencze áldozatának 
tekintette, kinek Arden szemére lobbantotta, hogy Essex grófné-
val, kinek férjét meggyilkolta, tilos viszonyban él.2) 

Ezekből könnyű belátni, hogy Shakespeare anyja a rokonain 
végrehajtott igazságtalan, halálos s a vallással szoros összekötte-
tésben állott ítélet miatt nem nagy rokonszenvvel viseltetett Er-
zsébet királyné és vallási intézménye iránt, sőt hogy az még 
inkább megerősítette a tekintélyes családjától örökölt katholikus 
vallásban, de egyúttal a legnagyobb óvatosságra is inté. 

1) Hallilvell, Life of Shakespeare. 15-
2) Lingard, 8., 175. Shakespeare, von Gervinus i . ( 42. 1. Shakespeare's dramat. 

W . Herausg. von Ulrici 1., 32. und von Delius 2., 804. n . b. 
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A költő vallási meggyőződését illetőleg egyetlen történelmi 
adat áll rendelkezésünkre, amely röviden és határozottan bizo-
nyítja, hogy az mint keresztény katholikus halt meg. Fulmann 
William pap ( f . 1688,) barátjának, Davies Richardnak ( f . 1708.), 
aki 1695. óta Sappertonban, a gloucesteri grófságban igazgató 
volt, egy életrajzi gyűjteményt ajándékozott, melyet ez jegyzetek 
és észrevételekkel látott el. Fulmann Shakespeare fölötti észre-
vételeit következő szavakkal fejezi b e : „Meghalt 1616. ápril 
23-án 53 éves korában, valószínűleg Stratfortban, ahol eltemette-
tett és emlékköve van, „melyen", folytatja Davies kiegészítésül, 
„súlyos átkot mond azokra, kik csontjait onnan eltávolítanák. 
Mint pápista halt meg."1) 

Shakespeare sirirata valóban ilyen átkot mond : 

A z Istenre kérlek, barátom, nyugodtan 
H a g y d porladó testem mohosult siromban; 
Áldott legyen, aki kiméli e követ, 
Legyen átok azon, ki bántja testemet. 

Davies beszéli, hogy Lncy békebiró Charlecotban többször 
megbüntette Shakespeare-t orvvadászatért, néhányszor be is zá-
ratta, mig végre ez ezt megunva, szülőföldjét odahagyta, ami 
nagy előnyére volt. Ezért Shakespeare később boszut állt, elle-
nét kicsúfolta s annak, nevére czélozva, czimerébe három csukát 
tett. A költő a „windsori vig nők« első jelenetében tényleg 
czéloz is a Lucy névre s a czimerében levő három csukára, s 
magyarázói körülbelül egyetértenek abban, hogy Shallow béke-
biró, aki mint elődei és utódai nem három, hanem egy tuczat 
csukát képes felső öltönyébe rejteni. Fallstaffot hasonlókép 
orvvadászat miatt a királyság legfőbb ítélőszéke a csillag-
kamara elé akarja idéztetni, ő maga pedig még hivatala 
tiszteleti czimét sem tudja kimondani, — nem egyéb — 
mint Thomas Lucy békebiró kigunyolása.2) Az angol nyelvet 
kerékbetört kiejtéssel beszélő Evans walsch pap félreérti a luces 
(csukák) szót és louses (tetvek)-ről beszél s Davies ezt a vidám 

1) He dyed a papist. Hallivell 123. und 328. 
2) Ugyanez Stratfordban általánosan ismert egyén volt. A városi számvevőség 

számadása szerint 1578, 1584, 1586, 1 5 9 5 — é s 1597-ben a város által adatni 
szokott tisztelet-bort kapott. Hallilwell, 99 stb. lap. Mindazonáltal a család nem ré-
szesült közkedveltségben, mert Brewer J. S. protestáns történész szerint »a Lucy-k 
igen gőgös s uralomvágyó puritánok voltak, mig a jó Stratford a Cloptonok és 
Catesby-ekkel az ősi hithez ragaszkodott«, jóllehet Erzsébet már éveken át uralko-
dott. Quarterly, Review, 1871 . Julius, 8 lap. 



egyveleget tartja szem előtt. Közleményét nem Shakespeare 
müveiből, hanem valószínűleg Stratford vidékén, mely az ő laká-
sának Gloucestershirének közelében volt, szóhagyományból 
meritette. Ezért a békebirót nem Shallownak, hanem Clodpate-
nak nevezi, ami magyarban körülbelül balgatagot jelent. A Davies 
által forrásul használt hagyományban a tuczat fehér csuka helyett 
csak három fordul elő, mi által a Lucy czimerére való czélzás 
szembetűnőbbé válik. Erre a forrásra támaszkodva állítja határo-
zottan Davies, hogy Anglia legnagyobb költője mint katholikus 
halt meg. Ha ő a hagyomány állításának valódiságáról meg nem 
lett volna győződve, ha kételkedik azon általánosan elterjedt 
nézet igazságában, mely abban a században, melyben Shakespeare 
és utódai éltek — unokája Erzsébet csak 1670-ben halt meg — 
Stratfordban és környékén általánosan el volt terjedve, s mely 
reá, mint papra nézve kiválóan érdekes volt, akkor nepi beszél 
oly határozottan, s a kitűnő költőt akaratja ellenére nem sorozza 
azon egyház tagjai közé, melynek nevét ellenszenvből nem is 
képes kimondani. 

Különben, amint Wiesemann bibornok megjegyzi, ugy lát-
szik, hogy a Shakespeare után élő egyének „nem igen fáradoztak 
a hagyományok gyűjtésében, különösen, mig azok a falusi nép és 
polgártársainak élénk emlékezetében voltak." *) Ezt a hanyagsá-
got bebizonyítandó, hivatkozik Ward Johnnak, aki 1662—1679-ig 
Stratfordban lelkészkedett s a szóban forgó ügy felől mindenkinél 
jobban lehetett értesülve, naplójára. Fájdalom, a naplóban, melyet 
dr. Severn „az eredeti kézirat után" a londoni orvosi társulat 
„könyvtárában" adott ki „csak néhány lap vonatkozik Shakes-
peare-re s ezekben is igen kevés és jelentéktelen adat fordul 
elő." „Én", folytatja Wiesemann, „csak két mondatot idézek be-
lőle" : „Átolvasom Shakespeare színdarabjait s azokat alaposan 
meg akarom ismerni, hogy ne legyek e tekintetben tudatlan ; dr. 
Heylin nem jól tette, hogy az angol drámaírók fölsorolása alkal-
mával Shakespeare-t kihagyta." A következő mondat szerint 
Shakespeare leánya még élt, midőn ez a jegyzék Íratott. Alig 
hihetjük, hogy olyan okos és tanult pap és orvos (Ward mind-
kettő volt egyszemélyben) közvetlen a nagy költő halála után 
oly keveset tudott kitűnő és hires polgártársa müveiről és életé-

!) Talán azonos W a r d e M. prédikátorral, kinek a Stratford városi számvevő-
ség 1625 egynegyed Sekt tisztelet-bort utalványozott. Halli lwell 106. 



ről.1) Ezt a helyet oda magyarázták, hogy Wiesemann Shakes-
pearet katholikusnak tartotta és ebben találta volna „az oly okos 
és müveit" Ward tartózkodásának alapját. Ugy látszik, hogy a 
napló olvasása a kiadó vagy szerkesztőre2) ugyanazt a benyo-
mást gyakorolta, ha csak tévedés nem forog fönn, amiről a Sha-
kespeare adatok gyűjtője, Payne Collier, Rióhoz ir, hogy Severn 
azt beszélte neki, miszerint Ward naplója nyomán nemcsak ala-
pos, de valósággá lesz az a vélemény, hogy Shakespeare mint 
katholikus halt meg.3) Különben ez a dolog még nincs eléggé 
kivilágítva. Collier szerint Shakespeare mindig protestáns volt. 

Ebből a korból Shakespeare vallása felől más történelmi 
adatokkal nem rendelkezünk. Saját életéből csak annyit tudunk, 
hogy a stratfordi városi iskolákon kivül soha más felsőbb iskolába 
nem járt. Még mint nem egészen 19 éves itju *egy jómódú, Shot-
teryben, a stratfordi plébánia területén lakó, Hathaway nevü gaz-
dának nyolcz évvel idősebb leányát, Annát, nőül vette, miután a 
worcesteri püspöktől a két utolsó hirdetés alul, 1582. november 
28-án fölmentvényt kapott. 

Némelyek azt állítják, hogy Shakespeare ezen gyors nősülése 
által meg akarta akadályozni szülőinek ezen házassága ellen sem-
mivel sem bizonyított ellentmondását. Mások pedig arra magya-
rázzák ezt a sietséget, hogy Shakespeare neje már a következő 
év május havában gyermeket szült s ebben Shakespeare ifjú ko-
rának árnyoldalát látják. Mint katholikusnak, a katholikus lelkész-
ségek megszüntetése folytán, a házasságkötés érvénye szempont-
jából papra nem volt szüksége, mert a kölcsönös akarat-kijelentés 
teljesen elegendő lett volna a házasságkötésre, ha csak utat-módot 
nem talált volna, hogy házasságát titokban valamely lelkészszel 
megáldassa. Az állami lelkész előtt történő hivatalos esküvő, 
amelynek semmi nyoma, reá nézve mindkét esetben csak formali-
tás lett volna. 

Csaknem általánosan el van fogadva, hogy boldogtalan há-
zaséletet élt. Ezt abból lehet következtetni, hogy a fiatal férj 
Londonba költözésekor, hol 1587-től körülbelül 1608-ig mint szí-
nész és drámaköltő működött, családját Stratfordban hagyta, és 
hogy első végrendeletének szerkesztése alkalmával nejéről emli-

1) Will iam Shakespeare. S. 13. 
2) Diary of the Rev. John Ward. Arrangedby Charles Severn. London, 1839. 
3) Shakespeare, Von A . F . Rio. Übersetzt von K . Zell. S. 302. 
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tést sem tesz, csak egy későbbi pótvégrendeletében hagyomá-
nyozta annak egyik másodrendű ágyát. 

Azonban egyik tény se sokat bizonyít. Shakespeare eljárását 
nagyon könnyű megmagyarázni, anélkül, hogy nejével feszült vi-
szonyt fel tételezzünk; ugyanis házassága első pillanatától arra tö-
rekedett, hogy szülőföldjén tekintélyes földbirtokot szerezzen; 
miért is családját Stratfordban hagyta atyja védelme alatt, nem 
akarván a drága fővárosba magával vinni s a szinészi élet veszé-
lyeinek kitenni. Korunkban is számtalan eset fordul elő, midőn 
az atya családja fentartása szempontjából messze fekvő városba 
költözik és csak néha-néha látogatja meg rövid időre övéit szülő-
földjén. A wesztfáli községekben pl. már száz évnél régebben 
divik az a szokás, hogy a vörös talaj vállalkozó fiai társaságokat 
képezve Rostock-Schwerin, Stettin s a keleti tengerpart többi vá-
rosaiban raktárakat tartanak s évenkint csak kétszer mennek haza 
néhány hétre családjaikhoz. Csak az ujabbkori nemzedék kezdett 
a tengervidéki városokban családostul letelepedni. A régi keres-
kedők azonban attól tartanak, hogy a férfi egyszerű városi s a 
család még egyszerűbb falusi életmódját fényűzés váltja föl s a 
nagyobb nyeremény utáni vágy mind a kereskedés józan vezeté-
sére, mind a társak békés egyetértésére bénitólag fog hatni. Igen 
valószínű, hogy Shakespearet is hasonló szempont vezérelte, mint 
akinek a színházi szünetek s Stratfordnak Londontól csak 18 
német mértföldnyi távolsága folytán többször nyilt alkalma család-
ját meglátogatni. 

A végrendelet ügye is könnyen megfejthető, anélkül, hogy 
a házastársak feszült életére gondolnánk. Shakespeare első vég-
rendeletében nejét mellőzte. Ezt bátran tehette, mert a nő öz-
vegyi járandósága már ekkor biztosítva volt s egészséges napjai-
ban alig jutott eszébe, hogy ő nyolcz évvel idősebb nejénél ha-
marabb meghaljon. És ha betegállapotában, amire a remegő kéz-
írásból következtethetni, pótvégrendeletet téve, nejének egy 
másodrendű ágyat a hozzávalóval hagyományozott, ez csak a 
gondoskodó vonzalom jele. A legjobb, vagyis a vendégágyat a 
szülők mindenesetre Judith lányuknak, aki épen akkor menyasz-
szony volt, menyasszonyi kelengyéül szánták, és igy Shakespeare 
neje a nevezett végrendeletben semmikép sem láthatott megalá-
zást. Ellenkezőleg, ha Shakespeare sonettjeit nem csak külalak, 
hanem tartalmukra nézve is önbeismerésnek és nem képzelő te-
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hetsége szabad teremtménye vagy a már fölhasznált anyag átdolgozá-
sának kellene tekintenünk, e körülmény nemcsak neje iránt való hüte-
lenségének, hanem teljes kíméletlenségének is csalhatatlan bizonyítéka 
volna. Első esetben a költő csalfa szerelmében a hamisan esküvő 
asszony iránt, kit, mint kéjnőt megvet és rosz szellemének nevez, 
egész az örülésig menve, ezen szenvedélyt ragyogó sonettekben 
megénekelte és neje életében barátjai közt terjesztette volna. 
Azonban alapos indokok folytán állithatjuk, hogy a költő ezekben 
a sonettekben nem szive élete titkait fecsegi el, hanem hogy 
ezekben a költő szellemének gyönyörű termékeit és korának 
közszeretetben álló költői tárgy utánzásait szemlélhetjük. 

Ezt már Delius*) is az ő „Shakespeare sonettjeiről" cziinü 
müvében alapos indokokkal bebizonyitotta. 

Shakespeare 154 sonettet irt s majdnem mindenikben dicsőíti 
barátja ifjúi szépségét s nem birja őt elegendőképen szeretetéről 
biztosítani. 

U j diszbe' m'ért oly m e d d ő dalom ? 
Nincs benne semmi élénk változat. 
Mért a divattal nem kaczérkodom ? 
S e uj modor, se ritka fordulat ! 
Miért irok csak mindig e g y e t újra, 
S az eszmét ismerős ruhába öl töm, 
H o g y mindenik szó nevem kész tanuja, 
Mutatva hol, mikép s mi végre köl töm, 
D e tudd meg, én egyről zengek , te rólad, 
T á r g y a m csupán te v a g y s a szerelem, 
Azért dalom más semmiről se szólhat, 
S más szókban a régit ismételem. 
U j s régi ugy lesz a nap is naponta, 
S igy lesz a többször mondott újra mondva. 

(I. 76. sonett.) 

Shakespeare önmaga igy itél sonettjei fölött. Ebben a 
tekintetben egészen kora ízlésének hódol. Mert, amint Delius 
megjegyzi, amily pontosan meg volt a sonett alakja hatá-
rozva, ép oly szabatos volt az anyag is, melyet az angol költészet 
a sonett számára kijelölt, mióta Surrey és Wyatt az udvari és 
divatos müköltészet ezen faját Olaszországból Angliába átültették. 
A sonett csak a változatosságban gazdag lovagias dolgokat tár-
gyalhatta. A költő azonosította magát a majd boldog, majd bol-
dogtalan szerelmessel s költeményeiben át kelle éreznie az ilyen 
szerelmes különféle érzelmeit, a megkérés alatti félelmet, a re-
ménynyel kecsegtető közeledést, féltékenységet, daczot, csügge-

i) Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesel lschaft , i . 1 8 — 5 8 . 
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dést, kétségbeesést stb. egy olyan nővel szemben, aki bár álnév 
alatt szerepel, aki alatt azonban a kortársak igen könnyen egy 
általánosan ismert előkelő hölgyet értettek, amint a köl tőnek 
szándéka is volt azt értetni alatta. Ha ezen költői szerelmi bókok 
tárgyát egy valóban létező lény képezte általánosan vagy csak 
képzeletben azt hitte is mindenki ; azért minden más, az imádó-
nak az imádotthoz való viszonyát illető körülmény teljes joggal 
költői hozzáadásnak, költött dolognak tekintette s ez ép oly ke-
véssé idézett elő botrányt, amily kevéssé vették komolyan, ha 
pl. Surrey gróf, Sir Sivaey Fülöp, Spencer és mások, kik valóban 
boldog férjek s tisztes családapák voltak, a költészetben ugy sze-
repeltek, mint valamely idegen, talán szintén férjes nő epedő 
imádói. Ezt igy kívánta a sonett költői természete, irálya és alakja. 
Ezeket az apró költeményeket az előbbkelő körök nem azért 
olvasták, hogy azokból a költő szívügyeit megismerjék, hanem 
hogy azon kellem és művészetben gyönyörködjenek, melylyel a 
költő a szerelem egész szinvegyülékét hangulatteljes versekben 
az olvasó szemei elé állította. 

Mást nem szabad keresnünk Shakespeare sonettjeiben. A 
költemények legnagyobb részét önönmagában véve kell tekinte-
nünk. A sonett költői egyszerűsége és szépsége csak ebben az elszi-
geteltségben található föl. 

Sok az eszmetársulás folytán együvé tartozik; csak igen kevés 
fűzi tovább egy és ugyanazon eszmét. Majdnem mindenik a ra-
jongó baráti szeretetnek van ajánlva, amely szeretet csodálatos 
módon a Múzsa által „az őrültség szent erejével" egész a túlzásig 
megdicsőített szépségen, nyugszik. Igen kevés sonettje van, mely 
barátjára ne vonatkoznék. 

Ez a gondolkozásmód a korszellemben, a Shakespeare által 
követett elődök eljárásában leli magyarázatát; egyedül ezen gon-
dolkozásmód menté meg költői tehetségét, erkölcsi jellemét, józan 
emberi értelmét. Henry Brown1) számos adattal bizonyítja ezt a 
Shakespeare kortársai közt divó baráti rajongást A barátságot 
nemcsak rokonságnak, hanem a lelkek házasságának, szellemi 
együttélést, életsorsot, életérdeket és törekvést illető házasságnak 
tekintették.2) Még az igen komolyan gondolkozó Bacon is, az 

1) The Sonnets of Shakespeare Solved. London 1870. 
2) Friendships are marriages of the soul, and offortunes, and interests, and 

counsels. So Jeremy T a y c o r in seinen Measures of Friendship. 
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„Of Friendship"-ben nem tud megszabadulni ezen baráti rajongás 
befolyása alól. Barnefield Richárd 1595-ben Shakespeare példáját 
követve, szinte szenvedélyes módon énekel te meg az általa The 
affestionale Shepherd czim alatt kiadott sonett csoportban egy 
pásztornak a szép Ganymedes fiu iránti rajongó szerelmét. Hasonló 
tárgyakat énekelt meg 1592. a Shakespearenak példányképül szol-
gáló Dániel Sámuel is. „Shakespeare sonettjeinek megítélésénél 
döntő befolyással bir", mint Elze irja az, „hogy az egész baráti 
történet, a kedvesnek a barát által való elcsábítása — az arra 
következő kibéküléssel együtt Lilly Euphne-jében (The Anatomy 
of Wis) előfordul, s hogy B. Jonson az ő Bartholomew Fairjáben 
(5, 3) gúnyosan bábjátékkal van összehasonlítva. „Ugy látszik", 
igy folytatja Elze, „hogy a barátság és szerelem közti viszály, a 
barátnak hűtlensége a szerelem terén az akkori korszak kedvencz 
tárgyai, mondhatni szónoklati és költészeti feladatai voltak, me-
lyeket vetélkedve igyekeztek megfejteni . . . . Shakespeare nem-
csak visszatér „a Sok hűhó semmiért" (2, 1) czimü színmüvében 
ugyanarra a gondolatra, hanem azt a „Két veronaiban", változ-
tatta is. Hogy a barátság iránti hűtlenséget komolyan vette, meg-
mutatja „Hamlet"-ban, melyben Güldenstern és Rozenkranz tulaj-
donképen csak azért vesznek el, mivel Hamlet ifjú barátsága ellen 
árulást követnek el.1) 

Aki ellenben a sonetteknek saját életrajzi jelentőséget tulaj-
donit, az lépten-nyomon ellenmondásokba bonyolódik. Még nem 
sikerült biztosan megtudni azon barátjának nevét sem, akit a költő 
sonettjei által halhatatlanná tett. Azok a föltevések, hogy talán 
unokaöcscsét Hart Williamot értette, kinek atyja 1599. nősült, 
mig a sonett 1609-ben jelent meg nyomtatásban, továbbá, hogy a 
költő önmagát, vagyis költői Géniuszát, sőt hogy Erzsébet királynőt 
értette és ezt fölszólitotta volna, hogy szépségének, hatvanadik 
éves korában, hü képmásával ajándékozza meg a világot, mint 
kártyavár a legcsekélyebb szellőfuvalomra is összedőlnek. De 
alaptalan az az általánosan elterjedt vélemény is, melynél fogva 
Southampton vagy Pembroke grófot a költő kebelbarátait, akarnák 
jelenteni. A brit költő-fejedelemtől megkellene tagadnunk a józan 
emberi értelmet, — ki pedig költői genialitásán kivül elég gya-
korlati értelemmel birt arra, hogy magának tekintélyes vagyont 
szerezzen és azt ügyesen kezelje — ha nemes barátját és jótevőjét 

i) V . ö. Meres Wit 's Commonwealth. 



házasságra birni óhajtván, 19 sonettben czélja elérésére más mó-
dokat fölhozni nem tudott volna, mint hogy barátja szépségének 
nem szabad a sirban megsemmisülnie, hanem egy születendő fiu 
gyermek által a világnak megtartandó lenne. Ha a sonetteket egy 
bizonyos személyre alkalmazzuk, annak azok nem nagy dicséretet 
és tiszteletet szereznek. Barátja szépségét túlságosan dicséri 
— hetvennél többször fordul elő ez a szó — arcza gyönyörűsé-
gét, tekintetét, báját stb. mindennel összehasonlítja, ami csak a 
földön és efölött van.1) Oly tekintélyes férfiak, mint Southampton 
és Pembroke, az oly mellékes férfiúi tulajdonságnak, minő a 
szépség, egyoldalú dicséretére keveset adnak; és ha csakugyan 
élő személyről van is szó, hallgatag és önkénytelenül is azt 
hiszik, hogy a költő a dicshymnuszában megénekelt szemé-
lyen nevezetesebb és kitűnőbb tulajdonságokat nem talált. Jól-
lehet megemlíti barátjának „tiszta értelmét" (24), „benső ér-
tékét" (16 és 69), „szellemét" (37 és 85), „nagyszerű tetteit" 
(69) és „érdemeit" (117), de csak fölületesen és hidegen, ugy, 
hogy ez a szépség iránti lelkesedés és rajongás mellett, csakis 
a versmérték töltelékének tekinthető. 

Kétségbe kellene továbbá vonnunk a költő józan eszét, ha 
barátjáról és jótevőjéről föltételezte, hogy annak nagy szolgálatot 
tesz, ha fiatalkori bűneit, egy általánosan ismert aljas, erkölcste-
len nőszemélynél elért czélját klaszszikus sonettekben kifecsegi, 
ezt széles körben elterjeszti s közzétételét, ha maga nem eszkö-
zölte is, de legalább megkönnyíti. Ellenkezőleg, inkább azt kell 
feltennünk, hogy a költő sonettjeiben, ha azok csakugyan egy 
bizonyos személyre irányultak, nem akarta valamelyik drága, 
kedves barátját dicsérni, hanem a látszólagos dicséret által egy 
kiállhatatlan hiu egyént, akit a természet „először nőnek terem-
tett" (20), aki egyedül csak szépségére lehetett büszke, a világ 
előtt nevetségessé tenni. De erre még senki sem gondolt. Ezek-
ben nem valamely test és vérből való alakot rajzolt le erős és 
jellemző vonásokkal, hanem egy kép áll előttünk bizonyos árny-
oldalaival, majd igy, majd ugy alakítva, amint az a költő képzelő-
tehetségében váltakozott. 

S valamint a jó barát, ugy a dalnok alakja is élettelen s 
ellenmondásokkal teljes költői eszménynyé válik, ha e sonetteket 

l) Jahrbuch. 10, 85. v. ö. I. 32. 
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nem egyenkint önmagukban, hanem, mint önéletrajzi kerek egé-
szet tekintjük. A költő verseit majd „terméketlen" ( ló) , „szegény 
vad" (32) rímeknek, majd pedig Shakespeare szerénységével 
ellenkező büszkeséggel „örökkétartó soroknak" nevezi (18), 
melyekben barátja hírneve idők multával is (100) a jövő számára 
(81), egész az Ítéletnapig (55) biztosíttatik. Mindezekből az 
tűnik ki, hogy csak Shakespeare Múzsája egyik gyermekének, 
nefn pedig maga az emberi testben járó Shakespeare tett ilyen 
Ígéreteket egy jó barátjának. Azért is nem igen törődött Ígéretei-
nek teljesitésével, nem törődött azzal, hogy jó barátjának hír-
nevét a jövő számára hirdető sonnetjeit megörökítse; sőt még 
arról sem gondoskodott, hogy jó barátjának nevét az utókor 
megismerje, és pedig bizonyára azért nem, mert annak nem volt 
neve, az csak a mesevilágban létezett. 

Azután, a költő barátjának ócsárlását majd „rágalomnak" 
nevezi, (70), majd önmaga megvallja, hogy „szépségének hírnevét" 
a gyalázat beszennyezi (95), majd pedig azt állítja, hogy barát-
jával állhatatos, szilárd hűségre nézve senki sem vetélkedhetik, 
aki az ifjúság veszélyeiből kiszabadulva, a harczban győzelmet 
aratott (70); majd ismét panaszkodik, hogy barátját a költő sze-
retője elcsábította (41) s kétszeres hűségét megszegte: 

»Nőkét, kiket szépséged megigéz, 
S tiédet, mert hozzám hűtlen te lészsz.« 

De a költő könnyen megvigasztalódik a következő gyö-
nyörű fordulattal: 

»De mily öröm ! É n egy vagyok veled, 
Tehát igy ő csupán engem szeret.« 

42 MII. 

Ki nem ismer ebben az élezés ellentétre és a költői szép-
ségű irályra? „Még a legvakmerőbben hivő is, mondja Delius, 
kénytelen meggyőződni, hogy itt a képzelőtehetség játéka, nem 
pedig a költő szivéleménye forog szőnyegen."1) A 49-ik sonett-
ben arról van szó, hogy ha a jó barát kénytelenitve érezné 
magát, hogy a költőtől idegenkedjék s mellette elmenvén, annak 
ne köszönjön, stb., ugy a költőnek meg kell nyugodnia ebben, 
mivel barátjának teljesen igaza van. Ki ne adna igazat tehát 
Deliusnak, aki „ebben a férfiúi méltósággal meg nem egyező 
lealacsonyitást," s a 137 sonettben „egész a szemtelenséggel 

1) Jahrbuch, I. 43 . 

2 



határos őszinteséget" s az aljas, erkölcstelen szerető iránti maga-
tartásban „Shakespeare szerénységét és megelégedettségét" látja. 
Mindebben pedig az önbecsülésnek legcsekélyebb jele sem látható, 
ha a sonettek csakugyan saját szivtitkainak viszhangjai. 

Gildemeister épen ezen következetesség miatt tagadja1) a so-
nettek önéletrajzi jellegét és Kenny, aki ellenkező álláspontot 
foglal el, ugyanarra a következtetésre ju t : „A legnagyobb 
költői szellem, melyet valaha a világ látott, letérdel egy buta 
bálvány előtt s félénk odaadásának elragadtatásában lemond ön-
becsületéről, lemond emberi méltóságáról."2) Kenny abban a hitben 
él, hogy a jellem- és akaraterő gyöngesége által lehet megma-
gyarázni Shakespeare ama csodálatos ügyességét, melynél fogva 
könnyen beleéli magát a legkülönfélébb idegen jellemekbe és 
saját egyediségéről megfeledkezve, egészen a lerajzolt jellem 
helyzetére emelkedik. Ennek ellenében állítja Elze Walter Scottot, 
aki erős és általánosan ismert jelleme mellett is, Shakespearen 
kivül a legtöbb jellemet alkotta és rajzolta. 

Azonban a következő chronologiai ujjmutatás magyarázók 
figyelmét minden önéletrajzra (elköltheti. A 138 sonettben a 
költő mint vén szerelmes van leirva. De ez a sonett már 1599 
évben megjelent a „The Passionate Pilgrim" czimü költemény-
gyűjteményben, tehát Shakespeare legszebb férfikorában, 35 éves 
kora előtt irta azt. 

De legtovább megy Ch. Armitage Brovvn, aki a sonetteket 
nemcsak önéletrajzi tartalmuaknak mondja, hanem az egész gyűj-
teményt, melyet „önéletrajzi költemények"-nek nevez, a szárma-
zási sorrendben tárgyalva, mintegy önmagában vett egésznek te-
kinti s ezáltal nemcsak Shakespeare jellemét, hanem még kid-
tői tehetségét is kisebbíti. Minden sonett magában véve szellem-
dus, művészi és Shakespeare fönséges szelleméről tesz bizonysá-
got, jóllehet korának émelygős Ízléséhez alkalmazkodik. Ha azon-
ban a sonetteket egy egésznek tekintjük, ugy tartalomnélküliek, 
mert a költő saját vallomása szerint „folyton csak ugyanazt is-
métli" (76); ugy az egész összefüggésnélküli valami, minden 
előre haladó kifejlés, összhangzat, terv és czél nélkül való s ez 
által a nagy brit költő csak kontár lett volna. 

1) Shakespeare's Sonette, übersetzt von O. Gildemeister. Leipzig, 1 8 7 1 . 

2) T h e Life and Genius of Shakespeare. London, 1864. p. 74- v. ö. Jahr-
buch, 10. 81 . 
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Brown ellen szól végre az a körülmény is, hogy nemcsak 
a két utolsó, hanem még számos sonett van, melyek sem a jó-
barátra, sem a szeretőre nem vonatkoznak, mint pld. a 121, 
123—125, 129, 146, melyek mély komolyságuk által tűnnek ki, 
s bizonyára a költő személyes hangulatának kifejezései. 

Gerald Massey, akit a svájczi Krauss Frigyes o l y melegen 
pártol, egy közvetítő utat követ. A sonetteket sem történelmi 
önvallomásoknak, sem tárgyilagos alap nélküli költői találmányok-
nak nem tekinti. Két szakaszt különböztet meg: 126 sonett szülő 
oka a költő és jóltevője, gróf Southampton közti barátság; a 
többi 28 sonettet1) Shakespeare Lord William Herbert, a későbbi 
Pembroke gróf számára irta, aki az összes sonettek kéziratát 
Mr. W . H. (William Herbert) betűk alatt adta át Thorpe kiadónak. 

Az első szakasz igen sok sonettjét a költő Southamptön-
höz intézi, a többiekre pedig drámai változással a gróf által ked-
vesének s későbbi nejének Vernon Erzsébetnek vagy megforditva 
ez által imádójának ajánltatja. 

A második szakasz a sonettek hires „fekete szépsége" kö-
rül forog, aki alatt Messey és ennek védője, Krauss szerint „nem 
a költőnek valamely visszataszító, czigányos, s roszhirü ágyasa, 
hanem a két udvar ragyogó csillaga, Sidney Fülöp halhatatlan 

* Stellá-ja, a sokat megénekelt, hőn szeretett „Lady Rich" értendő.2) 
Krauss arról hallgat, váljon ezeket a sonetteket „Sidney sonett-
jeinek parodizálására" irta-e, melyekkel ez a Ladyt dicsőitette, 
vagy talán erre Sidney unokájának, a fiatal Lord William Herbert-
nek szenvedélye adott alkalmat. „Ha Herbert ilyen szenvedély-
től elragadtatva Shakespearet ösztönözte ennek megéneklésére", 
amint Southampton szerelmi viszonyát költőileg megénekelte, ugy 
ezt nem „a szerelem megnyerése czéljából tette", Shakespeare 
nem aljasult költői keritővé, sőt inkább azért, hogy a költészet 
által megszabaduljon a méltatlan vonzalomtól, vagy talán hogy 
Sidney a költő miatt boszut álljon Lady Richen, akit Sidney 
fiatal korában ünnepelt, akire azonban a Lady nagyon szabad-
elvű magaviselete által szégyent hozott.3) Ezen közvetítő elmélet 
tüzetesebb tárgyalása nagyon messzire vezetne. Akár kiállja ez a 

1) A rendes sonett szerint az 57, 58 és 1 2 7 — 1 5 4 , a 133, 134 és 144 kivéve, 
melyek az első szakaszhoz tartoznak.-

2) Shakespeare's Selbstbekenntniss von Fritz Krauss. Weimar, 1882. S. 142. 

3) M. h. 145. 

2* 
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józan ész éles bírálatát, akár nem, — Massey tanulmányának 
czélját el kell fogadnunk. Shakespeare jelleme müveiben ugy tű-
nik elő, mint „nagy nemes, bölcs és igazságos az általános emberi 
jólét iránt tántoríthatatlan" jellem.1) Nincsen azokban, mint Cole-
ridge megjegyzi, „egyetlen, valóban romlott, erkölcstelen hely 
sem." Nyerseség fordul ugyan elő bennök, mert a kor erkölcsei 
és nyelvezete nyersek voltak, de alapjában romlott, vagy a 
roszra ravaszul rámutató nincs benne. A bűn nem terjed az ál-
erényesség leple alatt. A jó és rosz, az igazság és igazságtalan-
ság szava hallatszik, de az itelet nincs összezavarva. Az érzékeny 
bűnösök iránt nem ismer gyengédséget s az utolsó pillanatban 
nem bocsát alá vonó hidat, hogy azokat a piszkos mocsáron át-
segítse. Az általa húzott vonalak oly pontosak, mint az irás 
ama szava, hogy „a fa ott fekszik, ahová esik." Ha azonban 
Shakespeare müvei az ő lelkitükrének visszfényét képezik, ugy 
sonettjeit nem lehet költői önvallomásainak tekintenünk. Szeme-
ink előtt nem zárnák fel a nemes jellemet, hanem „egy teljesen 
elzüllött lélek önvallomásai volnának, nem bánat s szívbeli aggo-
dalmak közt irva, nem, hanem minden önbecsülés, minden 
szégyenérzet nélkül — irvák a hasongondolkozásu társak mulat-
tatására. És ily módon magyarázták félre Shakespeare jellemét, 
ellentétben a drámai2) műveiben nyilvánuló jellemével", ahol „a 
szeplőtelen becsületet az ember legnemesebb kincsének mondja", 
és meg van arról győződve, hogy szégyenünkre válik, ha nem-
telen érzelmünk tárogatójává leszünk.3) így értették félre sonett-
jeit — igy ir — és ha Bensőn John müvei második kiadójának 
állításában hihetünk, a költő ezen félreértés ellen már életében 
óvást tett. „Örömest elétek tárom Shakespeare William néhány 
kitűnő s édes csengésű versét, melyekből a költőt életében át-
ható lelki szépség és tisztaság ragyog felétek."4) 

Mindezekből az tűnik ki, hogy Shakespeare sonettjeiben 
nem saját szívügyeit, s még kevésbé életének egyes korszakát 
akarta lerajzolni, hanem korának többi költőivel a pálmáért akart 
versenyezni, ennélfogva abban a tárgyban gyakorolta magát, 
melyet angol költő elődei a sonettekben megénekeltek, s amint 
a dalnokot magát beszélteti. 

1) M. h. 155. 
2) Othello. 2, 3 ; 3 3 ; Richárd király II . I, 1 ; Ende gut, alles gut, 4, 3 ; 

V. ö. Krauss. 
3) Henry Brown, T h e sonetts of Shakespeare 26.' 
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Ennélfogva önéletirati czélokra vagy épen nem, vagy csak 
igen ovatosan használhatók. Különösen a szerelmi sonettckből 
legkevésbé sem lehet bebizonyítani, hogy Shakespeare nejét meg-
vetette, vagy boldogtalan házas életet élt volna. 

A költő vallási álláspontját illetőleg a sonettek igen kevés 
fölvilágosítást adnak. Sonettjeinek legnagyobb részét fiatal korában 
irta, melyekben, valamint „Venus, és Adonis, Tarquin és Lucre-
cziá"-ban korának Ízlését követve s az érzékiség parazsát a köl-
tészet tüzével elcserélve, eltakart vonásokkal ecsetel, s a szépé-
szet határait sokszor áthágja. Egyes sonettjeit azonban, melyek 
sem barátjára, sem kedvesére nem vonatkoznak, mély vallásos 
komolyság lengi át. A 146 sonettben panaszkodik Pál apostollal a 
testi vágyaknak föllázadásáról a halhatatlan lélek magasb és neme-
sebb törekvései ellen, s egy nagyböjti szónok komolyságával mint 
legfőbb bűnbánati törvényt hirdeti a lemondást és a testi sanyargatást: 

• »Bűnös poromnak m a g v a , árva lé lek, 
K i t lázadó hatalmak hányva-vetnek, 
Mért gyötrenek belül kin s szenvedélyek, 
M i g drága diszt adsz a külépületnek ? 
Mért költesz annyit romiadó lakodra 
Holott a bér idő olyan rövid? 
F é r g e k leselgnek hamvadó porodra, 
S a testnek aztán v é g e lészen itt, 
J o b b le lkem, igy szolgád vesztébül é lned, 
E l h a g y n o d a kint, mely rád nehezül, 
A mulandót örökkel fölcserélned, 
S belülről lenni dúsnak nem k i v i i l : 
í g y a halál neked javadra vál , 

Nincs több halál , ha meghalt a halál .« U6 sonett. 

A 123—125-ik egymással összefüggő sonettekben a költő 
egy magasztos, komoly szerelemről beszél, mely által az idő 
nagyszerű alkotásai s hamis történeteivel daczol, és ebben a sze-
relemben hü akar maradni: „De fogadom s megtartom utoljára: 
Én hü leszek, magad s kaszád daczára!" 

»S mint az idő, majd gyűlöl , majd szeret, 
V i r á g n a k , majd gaznak tekinti ezt, 
D e nem ! v a k sorsnak vetve nincs alája, 
M o s o l y g ó p o m p a közt nem szenved ő, 
R a b megunást, vészt nem fuval l le rája, 
A m i t divatba hoz már az idő. 
N e m fél az eretnek politikától,!) 
Mely kurta óraszámra b é r b e áll. 
M e g él — n a g y ovatosan — önmagától 
F é n y néki nem csáb, vihar nem halál.« 

l) I lyen kifejezést , i lyen középkor i jelzőt használni nem lett volna k é p e s az 
olyan szellem, mely minden keresztény valláson túlteszi magát , a minőnek abban az 
időben Shakespearet bé lyegezni szerették. 
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A befejezésben tanukként a bolondokat szólítja föl: 

»Korunk bolondjait hivom tanuknak, 
K i k bűnnek éltek s jóra térve buknak.« 

U. o. 

Ez a vallási czélzás majdnem arra indit, hogy Istenhez for-
duljunk buzgó imában, midőn a költő becsületet, hírnevet, szép-
séget és ezeknek csalárdságát megvetve, mintegy imádkozva igy 
folytatja: 

»Nem ! Hű szívben tisztellek téged é n : 
Fogadd szegény, de önként-adományom, 
Magam s amim van lábadhoz tevén, 
Kölcsönben érte csak szived kivánom.« 

U. o. 

Most azoknak adjuk a szót, akik Shakespearet protestáns-
nak állítják. 

Elze mellékesnek tartja, váljon Shakespeare atyja protes-
táns volt-e vagy nem, s azután igy folytatja: „Annyi bizonyos, 
hogy a költő maga a legvilágosabb és megdönthetetlenebb törté-
nelmi bizonyítékok szerint a protestáns egyházhoz tartozott." 
„Shakespeare, hogy Ulrici meggyőző érveivel szóljunk, (265) a 
stratfordi protestáns egyházban kereszteltetett (és temettetett el); 
kétségkívül a városi polgári iskolában tanult s ép oly kétségtelen, 
hogy itt a protestáns vallás első elemeiben is oktatást nyer t ; a há-
zasságához szükséges engedélyt, hogy egyszeri hirdetés után nő-
sülhessen, protestáns püspöktől nyerte, eszerint házasságra is a 
protestáns egyházban lépett ; — minő alapon lehet tehát őt ka-
tholikusnak tartani ? Tételezzük fel egy pillanatra, hogy a dolog 
megfordítva áll, s okmányokkal beigazolható volna az, hogy Sha-
kespeare a kath. egyházban kereszteltetett és temettetett e l ; hogy 
kath. módon hirdettetett ki és lépett házasságra s gyermekei katho-
likus szertartás szerint kereszteltettek volna meg, — mit szólná-
nak a katholikusok, ha valamely protestáns magyarázó az ilyen 
tényeket arczulcsapva Shakespearet protestánsnak tartaná ? Ter-
mészetes, hogy erre az ismeretes közmondással felelnének; „Hja 
paraszt, az már más!"1) 

És Elze ur helyesen jövendölt. Én az ő indokát nem helyes-
lem, de az olyan protestáns magyarázónak, aki Shakespearet, 
jóllehet okmányokkal beigazolható, hogy kath. szertartás szerint 
kereszteltetett , házasságra lépett s eltemettetett, mégis protestans-

1) Jahrbuch i o . 109. 
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nak tartaná, bizony odakiáltanám „Hja paraszt, az már más." 
Mert ez csakugyan más is volna. 

A stratfordi plébános anglia papságának legnagyobb részével 
a felsőbbségi hűségi esküt Erzsébet királynő irányában letette és a 
római pápától elpártolt. Hivatalos ténykedései ettől az időtől 
kezdve az angol államegyház jellegével birtak. De azért az em-
iitett keresztelési és esketési cselekvények nem képeznek 
megdönthetetlen érvet a mellett, hogy Shakespeare pro-
testáns volt. Ezt csak akkor lehetne állítani, ha az anglikán 
egyház mellett kath. egyház is lett volna, ha Shakespeare és 
atyja egy kath. és protestáns pap, egy kath. és protestáns temető 
közt tetszés szerint választhattak volna. De azt igen jól tudjuk, 
hogy a zárdák eltöröltettek, a kath. papság s a kath. egyház 
isteni tisztelete teljesen elnyomatott s a kath. lelkészeknek 
egyházi szertartást végezni szigorú büntetés terhe alatt meg volt 
tiltva. Épen abban az évben (1616), melyben Shakespeare meg-
halt, négy kath. pap, névleg, Atkinton Tamás, Tulis John, Mac-
field Tamás és Tunstal Tamás, York, Lancastern, Tyburn és 
Norwichben „papi functiók végzése" miatt fölakasztattak. Ennél-
fogva a katholikusok kénytelenek voltak az állami papok szol-
gálatát igénybe venni, ha házasságukat törvényeseknek elismer-
tetni kívánták, ha gyermekeiket megkereszteltetni s azonkívül 
a szigorú büntetést kikerülni akarták. A kath. egyház kényszer-
helyzetében habár fájdalmasan is, mégis megengedte, hogy hivei 
— házasságuk törvényességének szempontjából — a házassági 
kölcsönös beleegyezést az anglikán papok, mint Anglia főhivatal-
nokai előtt kinyilatkoztathassák. Még századunkban is voltak 
olyan prot. államok, ahol a katholikusok kénytelenittettek protes-
táns lelkész előtt házasságra lépni és gyermekeiket azok által 
megkereszteltetni. 

Hasonlókép nem elegendő érv a prot. egyházban való el-
temettetés sem. Shakespeare végrendeletében nem kívánta ugy, 
ahogy apósa, Hathaway Richárd és jó barátja Combé John1) intéz-
kedtek. Ha katholikus volt, az óvatosság és az okosság legegy-
szerűbb szabálya szerint kerülnie kellett mindent, ami által val-
lási meggyőződésével föltűnést kelthetett. A stratfordiak igen 
örültek, hogy leghirnevesebb polgártársuk és hozzátartozóinak 

!) Halliwell, 292. 234. 
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templomukban temetkezési helylyel szolgálhattak. Davies igazgató 
ezt a temetkezési helyet ismerte; e körülmény azonban koránt-
sem akadályozta meg ót abban, hogy Shakespeareról igy ne 
nyilatkozzék: He dyed a papist. Különben számtalan eset és 
példa van rá, hogy katholikusok, sót papok és jezsuiták is pro-
testáns egyházakban temettettek el. Fortescue Adorján jezsuita 
1653. évben a Worcester melletti Huddington plébánia templomá-
ban temettetett el s emléke egy ércztáblával jelöltetett meg. 
Egy másik katholikus a salisbury székesegyházban, a harmadik 
Herefordban tétetett örök nyugalomra, mig ellenben a Ribchester 
melletti templomban még most is látható az a kőtábla, mely a 
Dr. Petre hamvait takarja, aki a mult század közepén az éjszaki 
tartományok apostoli helynöke volt. 

Ha Elze bizonyítása helyes volna, ugy azt is kellene állíta-
nia, hogy a költő atyja és két testvére katholikusok voltak. Mert 
atyja az akkor katholikus szentháromság-templomban lépett há-
zasságra Mária királynő uralkodása idejében (1553—1559) s le-
ánya Janka 1558. évi szept. 15-én s valószínűleg még egy idősebb 
gyermeke is1) ugyanabban a templomban kath. szertartás szerint 
kereszteltettek meg. 

Legfontosabb az a vallomás, melyet e különben az önmeg-
ismerés és vallomástételben szófukar költő végrendeletében ki-
fejez. A végrendelet kezdete igy hangzik: „Istennek nevében, 
Amen. Én Sh. W . . . . teljes egészségben s ép elmével, Istennek 
hála, utolsó akaratomat és végrendeletemet a következő alakban 
fejezem ki és hagyom hátra: Mindenekelőtt lelkemet ajánlom a 
Teremtő Istenem kezeibe, remélve s biztosan hive, hogy a Jézus 
Krisztus isteni Megváltóm egyedüli végtelen érdemei által az örök 
életben részesít, s testemet ajánlom a földnek, melyből alkot-
tatott."2) 

Elze erre a következő megjegyzést teszi: „Ez a bevezetés 
nem egyéb, mint az azon időbeli protestáns végrendeletek állandó 
alakja s Shakespeare katholikus hite mellett mit sem bizonyit, 
hanem igen is protestáns hite mellett, amennyiben az egyedül a hit 
által való üdvözülés egyike a legfontosabb protestáns tanoknak."3) 

1) V . ö. Halliwell 28. 

2) Halliwell 275. 

3) William Shakespeare 525. v. ö. Jahrbuch 10. 108. 

V 
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Bernays a Rio könyve bírálatában igy szól: „Shakespeare 
végrendelete protestáns módon avval kezdődik, hogy reméli és 
biztosan hiszi, miszerint a Jézus Krisztus isteni Üdvözítő egyedüli 
érdemei által (through thonelie merites of Jesus Christe my Saviour.) 
az örök életben részesül."1) 

Ezek mind alaptalan állitások. Először is „a protestáns vég-
rendeletek" állandó alakjáról szó sem lehet. Elze a Halliwell 
által közölt végrendeleteket tartja szem előtt.2) Ezek több mint 
egy századra terjednek. A két legrégibb Shakespeare anyai 
nagyszülőitől, Arden Róbert és Ágnestől származik 1556. és 
1579. évekből; ezt követi apósa, Hathaway Richárdnak 1581-ben 
kelt végrendelete; erre következik Combé John jó barátjáé 
1614-ből, az ő sajátja 1616-ból s végre, unokája, Erzsébet vég-
rendelete 1669-ből, kinek (1670) bekövetkezett halálával a költő 
családjának egyenes ága kihalt. Ezek a végrendeletek kivétel 
nélkül igy kezdődnek : In, the name of God, Amen. (Istennek 
nevében.) Lelküket mindnyájan Istennek, testüket a földnek ajánl-
ják. Ez azonban nem állandó, hanem változatos alakban történik. 
Egyedül Erzsébet végrendeletében nincs meg az Istenbe vetett 
bizalom kifejezése. Arden Róbert lelkét „a mindenható Isten és a 
boldogságos szűz Mária s az egész menyei szentek oltalmába 
ajánlja." Ez a végrendelet Fülöp király és Mária királynő kory-
ból származik, kiknek neve nyíltan megemlittetik. Neje, Ágnes 
rövidebben, lelkét ,,a mindenható, teremtő és megváltó Istennek 
ajánlja." Hathaway lelkét „a mindenható Istennek ajánlja, bizván, 
hogy a Jézus Krisztus érdemei által üdvözül." Combé „a teremtő 
Istenben remélve és szilárdan bizva hiszi, hogy Jézus Krisztus 
egyetlen üdvözítőjének és megváltójának érdemei által ez élet 
után az örökéletben valóban részesülni fog." Shakespeare vég-
rendeletének alakja leginkább ehhez hasonlit. Elze ebben a hit 
által való üdvözülést, mint a legfontosabb protestáns tanok egyi-
két hiszi föltalálni; mig Bernays előtt ez „valóságos" protestáns 
hitvallástétel; a katholikus pedig egészen katholikusnak találja. 
A kath. egyház ugyan azt tanítja, hogy nemcsak a hit parancsait, 
hanem Isten minden parancsait is meg kell tartanunk és ezek által ma-
gunkat a menyországra érdemesekké tennünk. Ennélfogva Shakes-

1) Jahrbuch I. 232. 

2) The life of Will iam Shakespeare 15. 12. 292. 234. 275. 318. 
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peare-ral (124 sonett) bolondoknak nevezi azokat, „kik bűnnek 
éltek s jóra térve buknak." (124 sonett.) 

De e mellett szigorú katholikus értelemmel bir az az állítás 
is, hogy az örök életet egyedül Jézus Krisztus érdemeinek kö-
szönhetjük. Mert az eredeti bün elkövetése után ez nyitotta meg 
számunkra a menyország ajtaját; Jézus érdeme által vagyunk ké-
pesek Istennek tetsző jó cselekedeteket véghez vinni; egyedül 
Jézus Krisztus érdemei által remélhetjük azon gonosz cselekede-
teink megbocsátását, melyekkel magunk előtt a menyországot 
újra elzártuk. Miként dicsekedhetik a szegény bűnös érdemeivel, 
ha a halálra és Ítéletre gondol ? Ez nem volna egyéb, mint a 
farizeusok öntetsző, gőgös kevélysége 1 Aminő kifejezést használt 
Shakespeare végrendeletében, ugyanazt a kifejezést olvashatjuk a 
reformatió előtti és alatti katholikus ima- és oktató-könyvekben. 
„Ne remélj és bizzál. másban," igy irja a „Weihegártlein" 1509. 
évben, — „csak a Jézus Krisztus érdemeiben és halálában." „Az 
emberi üdvösség forrása Jézus szenvedése, ez által váltattunk 
meg, ez biztosított a halál ellen, ez tett a menyországra érde-
messé, ez vezet be az örök boldogság hónába." Hogy azonban 
a Jézus Krisztus érdemei iránt való kizárólagos bizalom mikép 
egyeztethető össze a jó cselekedetekről szóló tannal, megmagya-
rázza a „Schatzhalter," amely a keresztényt, kit a gonosz lélek 
a jó cselekedeteire való tekintet által gőgössé tesz, figyelmezteti, a 
Jézus Krisztus szenvedéséről szóló czikkelyre utalva és igy szólva: 
„Csekély, kevés, ideiglenes s gyarló cselekedeteim elégtelenek arra, 
hogy általuk az örökkévaló tökéletes boldogságot elnyerhettem 
volna. De van aki ezt számunkra kiérdemelte."1) Shakespeare 
ebben a pontban korának katholikus néphitével teljesen megegyez. 

Röviden meg kell még itt említenünk a Stratford város 
kamarásának számadásában előforduló jegyzéket, mely szerint az 
„XX. d. (60 kr.) egy negyed Sekt borért, mely a New Place 
(Shakespeare lakháza Stratfordban), egy prédikátornak adott ki. 
Dyce azt hiszi, hogy ez a prédikátor nem az államegyház papja 
volt, hanem valamely puritán prédikátor. „Mindenesetre fölteendő", 
folytatja Ulrici, „hogy egy puritán prédikátor sem lépte volna át 
valamely katholikus vagy csak a pápistaság gyanúja alatt levő 
férfiú háza küszöbét." Sőt valószínűnek tartja, hogy Shakespeare, 

i) További indokok találhatók Jansseunál »An meiner Kritiker* 37 f. Q e . 
schichte des deutschen Volkes. F . 35. 
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aki drámáiban a puritánokat irgalmatlanul ostorozza, daczára cso-
dálatraméltó megfigyelő tehetségének, ezen fanatikusok fölötti 
ítéletében mégis csalódott, „életének utolsó éveiben" tisztább 
meggyőződésre jutván, azok pártjára állott, tágas és lakályos 
házát azok összejöveteleire átengedte.1) 

Ennek az okoskodásnak azonban semmi alapja nincs. Itt 
nincs szó valamely puritán összejövetelről, hanem hivatalos, tisz-
teleti borról, mit Stratford városa némely alkalmakkor utalványo-
zott. A városi kamarási hivatalnak Halliwell által közrebocsátott 
számadásai értelmében 1617, 1622, 1625 években ebben a meg-
tiszteltetésben négy prédikátor is részesült. Hogy „preacher" 
alatt nem valamely puritán lelkész, hanem prédikátor, ünnepi 
szónok értendő, kitűnik abból a megjegyzésből, mely a bor ki-
utalványozását kiséri, hogy t. i. a vásárolt bor azon prédikátort 
illeti, „aki itt prédikált," „az itt tartott beszédért."2) A tisztelet-
ajándékot az illetőnek szállására küldték.3) A türelmes és ven-
dégszerető Shakespeare egy ilyen ünnepi szónokot fogadott tágas 
lakásában vendégül, akit talán Londonban tanult ismerni és tisz-
telni. Ebből nem lehet a költőnek puritán gondolkodásmódjára 
következtetni. Még kevésbé lehet akkor, ha a prédikátor talán 
Shakespeare vejének, Dr. Halinak volt vendége, aki szintén a 
New Place-ban lakott. 

Elze még a következőkre figyelmeztet. Az emiitett Dr. Hall 
(1635) határozott, szigorú protestáns volt. Ez kitűnik az általa 1617-
ben kezelt betegek jegyzékéből. Ennek orvosi kitűnősége és ked-
veltsége a James Covcke által 1657. évben kiadott „Select 
observations"-hoz irt második előszavában nagy dicséretben ré-
szesül, a következő megjegyzés által : „Nay, such as hated him 
for his Religion often made use of him." Sohasem feledte el 
naplójában megjegyezni, ha valamely betegje kath. vallású volt.4) 
Súlyos betegségéből való felgyógyulása után egy hálaimádságot irt 
egészen protestáns szellemben. Ezek után azt kérdi Elze : „Elhihet-

1) A z Ulrici által szerkesztett »Übersetzung der dramat. W e r k e Shakespeares* 
bevezetésben, i . 53. v. ö. Halliwell 270. 

a) 1622. Payd for two puartes of sacke that was sent to a preacher tothe 
Lieon that preaéhe heare X X . d. 

3) 1597. At the Swan. — 1625. A quart of sacke sent to Mr. Smythes at the 
Crose for Mr. Warda the preacher ; s. — U. o. i o x . 106. 

4) Pld. Mrs. Peerse of Anton, Román Catholicke (p. 28.) — Browne a Romish 
priest. The Catholik was inred (p. 41.) Mrs Richardson, Román Catholick (p, 167.) 
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jük, hogy olyan hírhedt katolikus ellenes egyén, egy igaz kath. csa-
láddal összeköttetésbe jött volna s Shakespeare leányát nőül 
vette volna, ha ez Róma hive volt vala?"1) 

Azt nem vagyok képes ellenőrizni, váljon Elzének a bete-
gek naplójából levont eme következtetése oly szilárd alapon 
áll-e, mint ő állítja ? Az „igazi protestáns ima" nincs közölve; 
ami pedig közöltetik, könnyen megmagyarázható lenne, ha Dr. 
Hall kath. lett volna : mert a katholikusok is gyűlöletnek voltak 
kitéve vallásuk miatt, s kath. betegei vallásának beírásából azok-
nak nem gyűlölt, hanem törvényszerű elnevezésükkel, még nem 
következik, hogy Dr. Hall antikatholikus volt. De tegyük föl, 
hogy Dr. Hall később protestáns lett, azért még sem vagyunk a 
felől tisztában, minő gondolkozású volt 1607-ben, midőn Shakes-
peare leányát Zsuzsannát nőül vet te; mert nagyon sokan voltak 
a vallási forrongás ama korszakában, akik vallási tekintetben a 
döntő elhatározást függőben hagyták. Ezenkívül nem volt lehe-
tetlen, hogy Dr. Hali Zsuzsannát vallás különbségük daczára is 
nőül vette, kiről a stratfordi templomban levő sirkő irata 
igy szól: 

»Bölcs szellemű volt, legjobb része a 
Jámbor lélek, mely égbe költözött; 
Shakespearenak lelke élete, kivel 
Együtt örvend a csillagok fölött«.2) 

Ulrici még ezt a siriratot is arra használja fel, hogy abból 
Shakespearenak protestáns vallására következtessen, mert benne 
„a jó Hallné jámborsága miatt kiváló dicséretben részesül, de 
akinek nevével Shakespeare neve is oly közvetlen összeköttetésbe 
jön, hogy lehetetlen föltennünk, miszerint pápista hirben . . . 
lett volna."3) A tudós magyarázó föltünőleg elnézte, hogy a két 
név csak a természeti adományokat illetőleg hozatott összhangzatba, 
de a jámborságot illetőleg, melyet a leány Istentől kapott aján-
dékba és semmi esetre sem az atyai háznál örökölt, ellentétbe 
helyeztetik. Talán a sirirat irója erre nem is gondolt s csak a 
szellemdus Zsuzsannát akarta egy szellemdus, habár nem egészen 

!) V. ö. W . Shakespeare von Kari Elze 527. 

2) Witty above her sexe, but that's not all, 
Wise to salvation was good Mistris H a l l ; 
Something of Shakespeare was in that, but this 
Wlioly of him, with whome* shes now in blisse. 

3) A l i g . Einleitung zur Übers. von Shakespeare's Dramen I. 145. 



oda illő ellentéttel dicsőíteni. Ilyen érvekkel a lehetetlen is be-
bizonyítható. Ennek a vitás kérdésnek eldöntésére szolgáló más 
nevezetesebb indokok nem állnak rendelkezésünkre. 

Anglia és különösen a jó Stratford város akkori vallásügyi 
viszonyainál fogva, mely utóbbi még Erzsébet alatt is szigorúan 
ragaszkodott az ősi hithez, Shakespeare protestáns, de épen ugy 
katholikus is lehetett, mint a Casteby-k, Clopton-ok, Arden-ek, 
valamint földije és jó barátja Burbadge Richárd, aki drámai elő-
adásaiban a legfőbb szereplő s kiről végrendeletében is megemlék-
szik. A keresztelés és a házassághirdetés alól való fölmentés hivata-
los okmányai s a temetkezési hely, a protestantismus javára szóla-
nak. A vonakodók névsora, melyen atyja neve olvasható, a megma-
gyarázatlan, valódi vagy csak látszólagos vagyonbeli bukás ; aty-
jának a katholikus üldözés legmérgesebb korszakában minden 
városi tiszteletbeli hivataltól való megfosztása, anyjának a hatá-
rozottan kath. Arden családból való származása, végre Davies 
protestáns lelkésznek határozott bizonyítványa, aki Stratford kö-
zelében lakott, s aki a költő unokája életében élt akkor, midőn 
más kortársai is életben voltak, — e tények viszont a katholi-
czizmús mellett szólanak. 

Ha azonban az egyik és másik véleményt támogató okokat 
nyugodtan megfontoljuk, be kell vallanunk, hogy sokkal hiányo-
sabb történelmi adatokkal rendelkezünk, semhogy biztos, határo-
zott ítéletet mondhatnánk.1) Ennélfogva a költő saját műveit kell 
vizsgálat alá vennünk, váljon nem győződhetünk-e meg azokból 
a költő vallásos gondolkozásmódjáról és érzelméről. Wiesemann 
bibornok szerint „talán nem volt még olyan iró, aki irataiban 
önmagát oly hiven visszatükrözte volna, mint Shakespeare. Mert 
ha e művészek azt állítják, hogy minden nagy mester többé ke-
vésbé saját lényének jellemző sajátságait mutatja be, ugy külö-
nösen áll ez legnagyobb dráma-költőnkről, kinek lángesze, szelleme, 
szive, egész lelke halhatatlan müvei minden lapján, minden sorá-
ban él és éltet lehel."2) 

B. SHAKESPEARE DRÁMÁI. 

Shakespeare drámaíró. Azért, mint ilyen költeményeiben 
nem a saját gondolkozását, hanem az általa színpadra vitt szemé-

1) Ugyanerre az eredményre jött Thursten H. is a »The Month.« folyóiratban 
I882. N r o 215 . pag. 1 — 1 9 . 

2) William Shakespeare 12. 
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lyek gondolkozásmódját és érzelmeit fejezi ki. Azért is igen nehéz 
a szereplő egyének nyilatkozataiból a költő saját meggyőződésére 
következtetni. Ez bizonyára csak nagy óvatossággal történhetik. 
Leginkább Shakespeare-ét, aki száz és száz idegen szerepben 
oly természetimen tud mozogni, mintha saját lelki életének benső 
történetét akarná leirni. De azért ez a végkövetkeztetés jogosult. 
Ezt Shakespeare-nél még egy fontos ok is támogatja. Az ő jellem-
szerepeinek szingazdag festményeihez szükséges anyagot nem 
száraz tanulmány utján tákolta össze, ezek nem valamely fáradal-
mas elmélkedés és okoskodás eredményei, hanem teremtő képze-
letével kedvencz alakjai helyzetébe helyezi magát, saját énjéről 
egészen megfeledkezik, egyedül csak azokban él s ha azokat 
akarja leirni, ugy csak önmagát kell ebben az uj életben le-
rajzolnia. 

Ez magyarázza meg azt a körülményt is, hogy ő oly gyor-
san és biztosan dolgozott, — hogy — állítólag soha egy sort 
nem kelle törülnie. Alakjai bár az életből vannak véve, mégis 
soha olyan Eaulconbridge, Percy, Edgár, Biron, Fallstaff nem lé-
tezett, mint a Shakespeare által leirt, nevezett személyek. Csak 
akkor láthattuk volna magunk előtt a színpadi alak teljes kép-
mását, ha maga a költő, mint Percy vagy mint másszemély lépett 
volna föl a világ színpadán. Ezen jellemrajzokon észrevehetni, 
hogy Shakespeare alkotásai, az ő lénye és lángeszének szülöttei. 
A született költő eszményi lendülete reájok átszármazott s a köz-
napi élet valóságán egy fokkal fölül helyezte őket. A színpadi 
alakkal és mellette megjelenik maga a költő is és bepillantást 
enged vetnünk szeretetreméltó jellemébe. Az a fő, hogy jól meg-
különböztessük mit mondat a költő a színpadi alakokkal az ő 
nevükben, és mit a saját nevében. • 

Az itten fönforgó vitás kérdést illetőleg, a megkülönbözte-
tés az által könnyittetik meg, hogy Shakespeare drámáiban hatá-
rozott irányt követett, ami által a korabeli költőktől nagyban 
különbözött. 

A kath. egyház tanait, szertartásait, szokásait alaposan is-
meri ; ezen a tágas téren ép oly könnyedén, ügyesen és szaba-
don mozog, mint gyermek a szülői házban. A katholikus egyházat 
soha meg nem sértette életében; nem ugy, mint legjelesebb kor-
társai is, akik a katholikus egyház- vagy vallásról irván, irataik 
csak ugy hemzsegnek a nevezett egyház elleni durvaságoktól. 
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Még föltünőbb azon körülmény, hogy ő a protestánsoknak 
nem tetsző dogmatikai tanokról, melyek a 39. vallási czikkelyben 
íekete ónnal vannak megjelölve, kiváló előszeretettel beszél. 
Ilyenek a kath. askesis, a gyakori imádkozás, bőjtölés, fogadalom, 
az egész szerzetesi élet, a szentek tisztelete, a haldoklók szent-
ségének fölvétele, a tisztitóhelyről szóló tan. Hasonló előszere-
tettel mélyed bele a keresztény erkölcstan legnehezebb kérdé-
seibe is ugy, hogy majdnem casuista hírnévre tett szert. 

Ellenkezőleg, Luther és Kálvinnak tanai az emberi termé-
szetnek az eredeti bün következtében való teljes megromlásáról, 
az akarat-szabadság tagadásáról, s egyedül a hit által való nieg-
igazulásról, előtte teljesen ismeretlenek. Hiában keressük nála a 
hit dolgaiban a hagyomány elvetését, a szabad iráskutatást s a 
pápa ellen való vitatkozást. Mindig az ellenkezőt hirdeti. 

A két vallás közti ellentétes tanok tárgyalásánál még tanul-
ságosabb a szembeszökő megkülönböztetés, melyet Shakespeare a 
papok, nevezetesen a kath. szerzetesek, remeték, apáczák, püs-
pökök és egyszerű lelkészek s a korabeli puritán és anglikán 
papok közt következetes szigorúsággal tesz. 

Ezeket a pontokat sorban vizsgálat alá veszsziik. Kiváló fon-
tossággal bir továbbá három történet: János király, V. Henrik és 
VIII. Henrik. 

Nem lehet valami érdekesebb, mint a költőt nézni, hogy a 
„János király" czimü régi színdarab átalakításánál, melynek szer-
zője ismeretlen, mennyire vizsgál, mennyire figyel sorról sorra, 
hogy a kath. ellenes tanokat szorgosan kitörölje. 

V. Henrikben még talán sokkal nagyobb előszeretettel és 
buzgósággal irja le kedvencz hősének katholikus jámborságát, mint 
annak bölcseségét, harczias bátorságát s a családi körben való 
szeretetreméltóságát. 

Élete végén még egy vallásos hátterű drámát irt, VIII. Hen-
riket, amely szigorú Ítéletet s roszszalást fejez ki az anglikán 
szakadárság létrehozója fölött s a Katalin királynő igazolásában 
és védelmezésében a katholikus egyház védelmezését irja le. 

A Shakespeare drámáiban előforduló és leirt személyek sorát 
a papi személyekkel kezdjük el. 
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I. S H A K E S P E A R E PAPSÁGA. 

A reformatió kezdettől fogva ellenszenvvel viseltetett a szer-
zetesi élet s mindaz ellen, ami azzal összeköttetésben volt. Angliá-
ban „a szerzetesek tudatlansága és babonájáról" való szólam Sha-
kespeare idejében egészen napi renden volt. De a nagy brit 
költő földieinek ezen előítélete előtt nem hajolt meg. Valahány-
szor szerzetesekről beszél — s ezt szívesen s néha meglehetős 
előszeretettel teszi — mindenkor oly alapos ismereteket, oly beha-
tolást ez egyházi intézmény szellemébe s oly mély tiszteletet árul 
el iránta, amint azt csak egy, egyházával közösségben élő katholi-
kustól lehet elvárni. Hogy a költő hol szerezte ezeket az ismere-
teket és ezt a gondolkozásmódot, nehéz meghatározni. 

A reformatió előtti 645 zárda eltörlése óta körülbelül félszá-
zad mult el. VIII. Henrik már 1536. évben indítványozta a 376 
kisebb zárda eltörlését, amelyekben, mint a Bili mondja, „fegyel-
metlenség uralkodik, mig a nagyobb zárdákban, hála Istennek a 
fegyelem j ó lábon áll." A Bili az alsó házban mégis akadályokra 
talált. A király ezeket eltávolítandó, megparancsoló közembere inek , 
hogy őt délelőtt a folyosóján várják meg s ő késő délutánig vára-
koztatot t magára s e k k o r haragosan rájuk förmedt : „Ugy hallom, 
Billemet nem akarjátok e l fogadni ; én pedig ezt akarom, vagy 
közületek egy párnak a fejét leüt tetem." És a zsarnok ezzel czélt 
ért. Ezeknek az egyházi intézeteknek elrabolt jószágai már négy 
év múlva el voltak prédálva. Nemsokára a többi 269 zárda is, 
melyekről pedig még négy év előtt a hivatalos bizonylat azt állí-
totta, hogy a fegyelmet példásan megtartják, minden elegendő ok 
nélkül eltöröltetett s birtokaik a király és örökösei javára lefog-
laltattak. 

A Kálvin-téle vallási tanok elfogadása után a szerzetesi élet 
iránt való ellenszenv gondosabb ápolásban részesült s a 39 vallási 
tv.-czikkben, kivált pedig az „Of W o r k s of supererogation" 14 
czikkelyében az úgynevezett evangeliumi tanácsokról szóló tan 
dogmatikai határozatszerüleg vakmerő fölfuvalkodottságnak nevez-
tetet t . Shakespeare ezt az ellenszenvet nem ismeri; sőt ezeknek 
az in tézeteknek, melyeknek szelleme és berendezésével teljesen 
ismerős, eszményi oldalát egész lelkesedéssel dicsőíti, magasztalja 
költeményeiben. 

Ezeknek bebizonyítására szerepel tet jük kissé az ő barátjait 
és apáczáit. 
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S H A K E S P E A R E S Z E R Z E T E S E I. 

P Á T E R LORENZO. 

Shakespeare három színdarabban rajzolja le egy-egy szerze-
tesnek látható képét. Ezek közt első helyen áll Páter Lorenzo 
a „Romeo és Júliában." 

Kora reggel távozik czellájából, gyógyfüveket szedni. A költő 
útközben a szerzetest természetbölcsészeti elmélkedésbe ejti a 
növények származása, elhervadása és haszna fölött, melyek olyan 
gyermeki tarka sziliben jelennek meg, s a föld kebeléből szár-
maznak, belőle táplálkoznak. Eközben ugy tűnik föl a szerzetes, 
mint aki az életnek ismeretében, annak komoly felfogásában a 
szomorú játék többi személyeit mind fölülmúlja. Mindezen tudo-
mánya azonban a jó pátert nem akadályozza meg abban, hogy 
„fia", Rómeónak szívtitkába be ne avassa magát. Ez még ma ré-
szesülni akar a lelkiatya házassági áldásában, nőül akarván venni 
családja halálos ellenének leányát, Júliát, kivel csak ezelőtt pár 
órával ismerkedett meg. Lorenzo figyelmezteti a fiatalt a bekö-
vetkezhető veszélyekre, de belátja, hogy minden ellenmondás 
hiába való s végre igy szól: 

» D e jöszte, i f jú szélpál , jer v e l e m ; 
R á bir egy ok, hogy ü g y e d f ö l v e g y e m ; 
T á n igy szerelemre fordíthatjuk át 
Családotok megrögzött haragát .« 

Romeo és Júlia 2. felr. III. jel. 

Ezzel a finom fordulattal, melyet a költő már az általa 
használt forrásban, Brocke Arthur „The tragical history of Romeus 
and Juliét" cziniii költeményében talált, czélját éri, anélkül, hogy 
ilyen kényes ügyben Lorenzo jellemére a legcsekélyebb árnyfolt 
vagy szégyen származnék is. 

Gyönyörűen jellemzi a Shakespeare által lerajzolni szándé-
kolt eszményi szerzetest az a beszéd is, melyet az esküvő előtt 
vele elmondat: 

»Jeriink, jerünk ! V é g e z z ü k el hamar : 
Mert nem hagyhat lak magatokra együtt , 
M i g áldásom kettőből e g y b e nem köt.« 

Romeo és Júlia 2. felr. VI. jel. 

Alig tartatott meg az esküvő, Romeo párbajban megöli Júlia 
nagybátyját, Tybalt, s ezért Veronából száműzetik. Lorenzo a 
dühöngő Romeot vigasztalni akarván, a „bölcsészeihez, a szomo-
rúság édes tejéhez" folyamodik. (3, 3.) A költő szemei előtt va-

3 



lószinüleg Boethiusnak a fogságban irt a „de consolatione philo-
sophiae" czíinü műve lebeg. Már Schlegel A. W. 1 ) különösnek 
tartja, „hogy ez a szerzetes minden körülmények között a vallá-
sos előadásokat époly ügyesen kikerüli, amily gondosan ápolja az 
erkölcsi elmélkedéseket." Hasonló szellemű megjegyzést tesz 
Gervinus is: „Különös és sajátságos, hogy szerzetese, Lorenzo, 
épen a bölcsészet édes tejével és nem a valláséval táplálja." 2) 
De eltekintve attól, hogy már Bandello ugy tünteti föl „a tiszte-
lendő da reggiói Lorenzo testvért*, mint nagy bölcsészt és min-
den dolgokban 3) jártas egyént ; s hogy a középkor majd minden 
nevezetesb bölcsésze szerzetes volt s ez a tudomány a 
zárdákban talált leghivebb ápolóira ; Lorenzo annál a 
fiatal embernél, akit szenvedélye közepett az ész érveivel alig 
lehetett volna józan útra téríteni, annál kevésbé remélte a hitér-
vekkel ebbeli czélját elérni. Igen természetes, hogy valamely pro-
testáns igen idegenszerűnek s föltünőnek fogja ennek az egyszerű, 
tudományos és okos szerzetesnek egész jelenségét találni. Hiány-
zanak itt: a túlságosan komikus és nyers lény, a tudatlanság, a 
babona és a mesterségesen lerajzolt tulajdonok, aminő vonások-
kal az akatholikus irók a szerzeteseket jellemezni szokták, mig 
az angol költők fejedelme, valamint itt, ugy minden iratában a 
szerzeteseket buzgó katholikushoz illő vonásokkal szokta jelle-
mezni. Alkalmasint olyan férfiút jellemezett, akit személyesen volt 
alkalma ismerni. 

A szindarab összes személyzete együtt dicséri vele a szerze-
test. Romeo benne a „szent tudományokban képzett tudóst, a 
lelki tanácsadót, a bűnök megbocsátóját, a kipróbált barátot tisz-
teli." (3, 3.) Még a fölületes dajka is el van a szerzetes bölcse-
ségétől ragadtatva: 

»Én istenem, itt ál lnék r e g g e l i g , 
C s a k h o g y hal lgassam e sok j ó t a n á c s o t ! 
E z ám a bölcseség !« 

Romeo én Júlia 3. felv. III. jel. 

Júlia atyja, Capulet, ilyen vallomást tesz: 

»No, istenem, e k e g y e s barátnak 
M é g városunk is sokkal tartozik.« 

n. o. 4. fele. II. jel. 

l) W . 7, 86. 
21 Shakespeare . V o n G . G . Gervinus 4, 4 2 1 . 
3) V . ö. Echtermayer 's Quel len des Shakespeare 1, 17 . 
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Es Júlia inegvetőleg utasítja vissza azt a gyanút, mintha Lo-
renzo neki a serlegben mérget adott volna, hogy meghaljon s az 
ő titkos házassága által őt szégyen ne érje, mert „Lorenzo min-
dig jámbor férfiú volt." „Mint valamely szeliden gondoskodó 
gondviselés", irja Schlegel A. W., „amely azonban elég hatalommal 
nem bir az ellenséges akadályokat eltávolítani, akként őrködött 
Lorenzo testvér kezdettől fogva a két szerelmes között. Nem 
mint szent, de mint egy szerzetesi ruhába öltözött bölcs, tiszte-
letreméltó, szeliden gondolkozó agg, az élettelen természettel 
űzött bizalmi foglalkozásában magasztos s az emberi sziv titkaiban 
való jártassága által oly meglepő egyén, aki vidám, tréfás ke-
délylyel birt. Bármily szeretetreméltónak látszik is, az ő legegy-
szerűbb kifejezései lényében tiszteletreméltó hatalommal jelent-
keznek. Gyorsan feltaláló ész, beletalálja magát a helyzetbe s 
azonnal megismeri a módot, melylyel használhat; elhatározásai és 
tervei kivitelében bátor, emberbaráti komolysággal érzi a fölme-
rülő jelenet fontosságát s minden habozás nélkül szembeszáll a 
veszélyekkel, csakhogy jót tehessen. Ha fiatal barátjai óhaját tel-
jesiti, nem enged heves indulataiknak, hanem saját meggyőződésé-
nek s egy oly szenvedély iránt való tiszteletének, melyet szive 
megért, habár uralmát önmagán soha nem tapasztalta vagy leg-
alább életének megtisztult légkörét ennek viharai most már nem 
szokták háborgatni."1) És hogy ne legyen erény, mely a pátert ne 
ékesítené, a költő a szomorú eredménytelenségen maga is ellá-
gyulva, egész alázatossággal igy beszélteti a szerzetest : 

»S ha mindezekben van bűnöm : legyen 

A g g éltem, a kimért idő előtt 

Bár csak néhány órával, áldozat 

A törvény szigorának.« 
U. o. 5. fdv. III. jel. 

Ezen vallomástétel után Lorenzo elhagyja a színpadot. De 
azért a költő ugy alakitja a dráma lefolyását, hogy a szerzetes 
legfőbb kitűzött czélját, a Capulet és Montague családok kibékí-
tését minden előforduló szerencsétlenségek közt is eléri. 

Az Angliában vérig üldözött katholikus szerzetesi intézmény-
nek eme dicsőítése annál fontosabb és meglepőbb, ha meggondol-

1) A . W . Schlegel 's sammtliche W e r k e 7, 85. V . Ö. Kreyssig, Vorlesungen 
über Shakespeare. 2, 210. 
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juk, hogy Shakespeare költő-kortársaitól mennyire elütött, kik 
sohasem szűntek meg a szerzeteseket a leghevesebben s kimé-
letlenebbül gyalázni, megtámadni. Legkiválóbb tanúságot tehet 
ebben a tekintetben Brooke Arthur a „The tragical history of 
Romeus and Juliét" költemény szerzője, amely Shakespeare hason 
czimű müve előtt 30 évvel jelent meg s amely — mint Malone 
állítja — ennek egyedüli forrásául szolgált. Brooke protestáns ál-
láspontját védelmezi, ami kitűnik előszavának következő helyéből 
is: „Ez a szomorú történet avégből Íratott, hogy egy szerencsét-
len párt mutassak be a t. közönségnek, mely tisztátalan vágya és 
szenvedélyének kielégítésére ostoba vénasszonyok és babonás 
szerzetesekhez, mint a kigondolható aljasságok előmozdítói és 
elősegitőihez folyamodván, azokat bizalmukkal ajándékozzák meg 
s tanácsukat követik, tisztátalan kedvtöltésükre minden eszközt 
és veszélyt fölhasználnak, még a fülgyónást is, az erkölcstelenség 
és árulás ezen forrását czéljuk előmozdítására." Brooket álbuz-
galma annyira ragadja, hogy a Lorenzo által megáldott házasságot 
a kanonjoggal ellenkezőnek, tehát törvénytelennek állitja s a há-
zasság tisztességes nevével való visszaélésnek mondja, avégből, 
hogy általa a titkos paráznaság kendőztessék.1) Ezek a szavak 
mintegy parancsszóra megsemmisítik a csodálandó költemény esz-
ményi hatását. Ép ily föltűnően elfogult Johnson is. „Mily tompa 
észszel kelle a költőt olvasnia — mondja .Schlegel A. W. — ha 
azt hiszi, hogy Shakespeare Júliát ugy állitja elénk, mint a meg-
büntetett képmutatás példányképét, mivel tetteit többnyire a val-
lásosság czége alatt hajtotta végre. Minek nevezzük ezt az érzé-
ketlenséget."2) A költő bizonyára nem adott alkalmat ilyen téves 
magyarázatra. Nem mint a megbüntetett képmutatás példányképét, 
hanem már az előszóban ugy mutatja be a „sötét csillagzat" által 
fenyegetett szerelmes párt, mint két család közt újra kitört s pol-
gárvért szomjazó régi haragnak engesztelő áldozatát. 

»Haláluk által, mely gyászos s rémitő 

L ő n eltemetve az ős gyűlölet .« 
lioineo és Julia. Proloij. 

1) V . ö. A . Schmidts 's Einleitung zu diesen Stücke in den von der deutschen 
Shakespeare-Gesel lschaft herausgegeben. W . Sh. 4, 1 7 3 . 1. 

2) A . W . Schlege l ' s sämmtl. W . 7, 86. K ü l ö n b e n R o m e o szerencsés, h o g y 
nem német v a g y magyar , mert különben a m é g 14 évet be nem töltött Júliával kö-
tött házasság miatt a büntető törvénybe ütköző Cselekményt kövelet t volna el. Stu-
dien und Aufsätze. 346. 
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S a költő az utolsó jelenetben a szomorújáték tragikus hát-
terét a fejedelem által beszélteti el az ellenséges szülők előtt: 

» . . . N é z z é t e k , oh, 
Mily átok sújtja g y i i l ö l s é g t e k e t : 
H o g y lelt az é g utat, örömitek 
S z e r e l e m által ölni m e g ! M a g a m 
H o g y elnézem viszálytok : kit rokont 
Veszi tek im. Mindnyájan bünhödénk.« 

U. o. 5. fele. III. jel. 

De Romeo és Júlia is megbűnhődnek. A szülők tudta nél-
kül kötnek házasságot. A házasság ezért ugyan nem érvénytelen; 
az ilyen önkényes eljárásnál keresztény szempontból még a meg 
nem engedett és bűnös eljárási mód is enyhitő körülményre talál 
vagy talán igazoltatik is, ha a szülők nem valamely igazságos és 
méltánylandó okból, hanem megvetésre méltó családi viszálykodás 
miatt ellenezték a házasságot. Ezért Lorenzo nem érzi magát jo-
gosultnak arra, hogy Romeot és Júliát, a két szerelmes fiatalt, 
szándékolt házasságuk abbanhagyására birja, sőt ellenkezőleg, ab-
ban az édes reményben élt, hogy a házasság létrejötte a két csa-
lád közti viszályt megszünteti és ő mint békeapostol küldetését 
teljesiti. Hisz a kanonjog is elegendő oknak tartja a házasságra 
lépők családja közti viszálykodást arra, hogy ennek alapján a 
fönnlevő házassági akadály alól fölmentvény adassék. De mind-
emellett Romeo és Júlia, kik szenvedélyes szerelmükön kivül más 
törvényt elismerni nem akartak, nem menthetők egészen. 

Ezen kitérés után térjünk ismét vissza Lorenzohoz. Maga 
Brooke is, Bandello olasz eredeti novellája után indulva, kény-
telen őt, mint eszményi férfiút rajzolni; de meg nem állhatja, 
hogy protestáns érzelmét még egyszer el ne árulja, a szerzetes 
rendek ellen intézett kifakadásával, midőn mondja, hogy „Lorenzo 
nem volt durva, tanulatlan bolond, mint szerzetes-társainak nagy 
része, hanem a hittudományok tudora s a természettudományokban 
igen jártas egyén." I logy Lorenzora prédált dicséretet még jobban 
hangoztatja, más oldalról annál alacsonyabb fokra sülyedt s gonosz-
lelkü gyanúsításhoz folyamodott. Romeus, nagybátyját, Tybalt párbaj-
ban megölvén, — mondja ő, — Lorenzonál keresett menhelyet, „aki 
őt egy rejtek, de kényelmes helyen rejtette el, ahol ő fiatalabb 
korában szép barátnőit fogadni szokta."1) Ilyen kifejezések vagy 
kitéréseknek Shakespeare-nél nyoma sincs. 

i) Shakespeare 's dramat. W . m. h. 1 7 7 — 1 8 0 . 
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P Á T E R FERENCZ (Franciscus.) 

A „Sok hűhó semmiért" czimü színdarab szerzetesének sze-
repe Shakespeare találmánya. Bandello-nái, akitől Shakespeare 
ehhez a darabhoz az eszmét kölcsönözte, az eskető pap csak a 
színjáték vége felé lép föl, mig Shakespeare Ferencz paterjának 
fontos szerepet juttatott. Páter Ferencz hivatása Claudio lovagot 
a messzinai helytartó tanácsosnak leányával, Heroval megesketni. 
(4, 1.) Eközben Claudius ravaszul félrevezetve azt hitte, hogy 
Hero hűtlenségéről meg van győződve. Ahelyett, hogy megeskü-
dött volna vele, az oltárnál hűtlenségét fölfedezi és a leányt aty-
jának visszaadja. Erre mindenki, még a leány atyja is fölzudul 
Hero ellen. A szerzetes pedig nyugodtan és értelmes magatartá-
sával pártfogása alá veszi a leányt: 

» H a l l g a s s m e g e n g e m : 
Azér t maradtam e d d i g ha l lgatag , 
S e n g e d t e m utat a bal fordulatnak, 
Mert a lányt figyeltem : láttam, amint 
A r c z á t a pir ezerszer elfutá, 
S ezerszer űzte el a szűzi szégyen, 
A n g y a l - f e h é r s é g é v e l a p i r u l á s t ; 
S z e m é b e tfíz gyűlt , m e l y b e n összeégjen 
A tévedése, mit szüzisége ellen 
A h e r c z e g e k val lottak. M o n d j bo londnak. 
N e h igy j tudományomnak s észleletemnek, 
M e l y a tapasztalás által pecsétli 
M e g k ö n y v e i m tanát, ne h i g y j koromnak, 
T isz temnek, ál lásom szentségének : 
H a e leány nem bűntelen, lakol 
V a l a m i szörnyű tévedés miatt.« 

„Sok hűhó semmiért" i felr. I, jel. 

A költő a színpadra ismét egy tudományos és életbölcs szer-
zetest léptet. Valamint a „Romeo és Juliá"-ban, ugy itt is a szer-
zetesre bizza a bonyodalmak fonását és legombolyitását s hosszú, 
lélektani gondolattöredékekkel fűszerezett beszédben védelmezi 
terveit, (4, 1.) melyek a legszebb eredménynyel végződnek ugy, 
hogy a szerzetes az utolsó jelenetet mintegy, győzelemittasan, a 
a következő szavakkal nyitja m e g : 

a »Nem mondtam-e, hogy ártatlan leányod ?« 
U. o. 5. felv. IV. jel. 

A NEMES SZERZETES ÉS PATRICK TESTVÉR. 

A „Két Veronai"-ban (1, 3.) egy főnemesi családból származott 
szerzetesről van szó, aki szintén nyájas és okos tanácsadónak 
bizonyult be. Miután föl tudja fogni, mily nagy szellemi haszonnal 
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jár az, ha a fiatal ember idegen országokat és népeket lát, kéri 
testvérét Antoniust, hogy fiának, Proteusnak ne engedje ifjú korát 
otthon hiában eltölteni. Az atya követi a tanácsot és fiát a csá-
szári udvarba küldi. 

Patrick testvér ebben a darabban csak azért említtetik, hogy 
bebizonyuljon, mennyire elárulják gyengéjüket a protestáns irók, 
mihelyt katholikus szertartásról irnak. Moltke Miksa Shakespeare 
müveinek „Népszerű kiadásáéban igy fordít: 

» E g l a m o u r : »S hol le lem m e g önt ?« 
Si lv ia : » A z ősz Patrick barát l a k á b a n , 
H o l indulás előtt gyónást teszek.« 

4. felv. III. jel. 

Először is Patrick nem zárdabeli, hanem egyszerű szerzetes ; 
miért is nem zárdában, hanem apátságban lakik, melyről a követ-
kező jelenetben van szó. De ez még csak hagyján! 

Ennél nagyobb a fordító hibája, midőn Silviáról azt állítja, 
hogy „Patrick szobájában gyóntat" s a gyónást a gyóntatással, a 
bűnök megvallását azok meghallgatásával, a gyónó Silvia szere-
pét a gyóntató Patrick szerepével fölcseréli. Ha Shakespeare csak 
egyszer is elkövetne ilyen lényeges hibát, katholikussága felől 
kételkedni nem lehetne. Shakespeare-vel azonban ez nem törté-
nik meg. Számtalanszor s különféle módon irja le a katholikus 
szertartásokat, elmélkedik a hit- és erkölcstanok fölött, de soha 
a legcsekélyebben sem sérti meg a dogmákat, soha egy helytelen 
kifejezéssel sem él. 

OLIVIA ELJEGYZÉSI TANUJA. 

Az „Amit akartok" (4, 3.) czimü vígjátékban a gazdag Olivia 
grófnő megjelenik egy holy man, good man, good father-vel, aki 
a katholikus szertartás okát jól ismeri s akit a puritán lelkészszel 
ellentétben, kit ugyanabban a darabban Feste, a bolond, szemé-
lyesít, „mindenesetre kath. szerzetesnek kell tartanunk." Nem 
esketésre, hanem csak az egyházi eljegyzés megtartása végett 
hivatott meg. Előtte s a kápolna szent falai közt kelle Sebastian-
nak Olivia iránt hűséget Ígérnie. Két órával később bizonyságot 
tesz erről, a szerelmi hűség megkötött örök szövetségéről, s kánoni 
szakavatottsággal olvassa föl az előirt szertartásokat: 

i) K r e y s s i g , Vor lesungen stb. 3, 288. 
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»Örök szerelmi szövetségkötést : 
Tanúsította kölcsön kézadásuk. 
Bizonyitá a jkuk szent érintkezése, 
Erősítette a gyűrfícsere ; 
S e szerződésnek minden ünnepélyét 
T a n ú b i z o n y s á g o m pecsételd.« 

5. fele. I. jel. 

s végre ezzel a két verssorral zárja be: 

»Azóta, mint már órám mutatja, csak 
K é t órát utazám sirom felé.« 

5. fele, I. jel. 

Olyan szavak, melyekkel a költő a szerzetesnek az örökkéva-
lóságban való rendithetlen hitét és bizalmát művésziesen ecseteli. 

EGY REMETE ÉS EGY UJONCZ SZERZETES. 

Az „Ahogy tetszik" czimü vígjáték (5, 4.) vége felé, a 
katholikus hitélet régi idejének egyik ereklyéje, egy tiszteletre 
méltó remetével találkozunk, aki Frigyes herczeget jószándéku 
intéseivel arra birja, hogy a rablott koronát fivérének visszaadja, 
a királyi udvar pompájáról lemondjon és zárdai életet éljen. Amint 
ezt Jacques nemes meghallja, a herczeghez megy, mert a „meg-
tértteknél többnyire sokat lehet tanulni és hallani." Akik a világ-
örömeiről lemondva a zárda csendes falai között Istennek tetsző 
életre adják magukat, megtértteknek neveztetnek s többnyire buz-
góságuk által tűnnek ki. , 

A LELKÉSZ OPHELIA TEMETÉSÉNÉL. 

Ettől a barátságos szerzetestől lényegesen különbözik a sze-
rencsétlen Ophelia temetésénél működő lelkész. A költő szerint 
Ophelia szentelt földbe temettetik el, nem „eretnek vélemény 
szerint",1) hanem a római szertartáskönyv utasításaival megegye-
zőn, mely az öngyilkosoknak megtagadja ugyan az egyházi teme-
tést, de a zavart elméjűek kivételt képeznek.2) A költő előbb 
nem ért egyet a Book of Common Prayer-rel, mely szerint a ha-
lotti ima megtagadandó a keresztség nélkül vagy kiközösítés alatt 
megholttaktól, vagy azoktól, „akik önkezükkel vetettek véget 
életüknek." Shakespeare a felmerült esetet kétségbevonja. Az 
egyik sirásó megbotránkozik azon, hogy az öngyilkos keresztény 
temetésben részesül, (Hamlet 5, 1.) a másik azonban tudja, hogy 

1) Gervinus 4, 4 1 8 . 
2) N o n tamen si ex insania id accidat. 
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„a halottkém megvizsgálván a hullát, a keresztény temetést el-
rendelni jónak látta." De ez nem volt elég. A jelenlevő lelkész 
egy felsőbb hatóság Ítéletére hivatkozik: 

»A temetésben annyit kedvezénk 
A m e n n y i t csak szabad ; halála kétes, 
S ha egy parancsszó rendet nem zavar 
Beszen teletlen várná e g ö d ö r b e n 
A m a v é g - h a r s o n á t ; imák helyett 
Cserép , kavics , kő hullna rá ; de igy 
Sziiz disze a virághintés, harangszó, 
S köztemető hely megengedtetett .« 

Hamlet 5. fele. I. jel. 

Delius azt hiszi, hogy a bevett szokásos rendszer megszün-
tető parancs valószínűleg a királytól származik, mig az egyházi 
szokás szerint a kétséges esetekben a püspöknek van joga hatá-
rozni.1) Ennélfogva nagyon kérdésessé vállhat, vájjon katholikus 
lelkészről van-e szó, miután az a negyedrétü 1604., 1605. és 
1611. évi kiadásokban doktornak mondatik. De mégis katholikus 
volta mellett bizonyít azon körülmény, hogy ugy nyilatkozik, mi-
szerint a halotti szertartás megbecstelenitése volna, Opheliáért 
ugy, mintegy békében megholtért reqiuemet tartani. Laertes ezért 
„keményszívű papnak" nevezi őt s nyíltan szemébe mondja: 

»Nővérem angyal trónon ülni f o g 
S orditva fogsz majdan heverni, T e ! « 

U. u. 

Ezen durva szavak iránt elnézéssel lehetünk, ha meggon-
doljuk, hogy azokat egy nővérét bensőleg szerető fivér mondta. 
Elze szerint ezek a szavak nem je lentenek mást, mint a költőnek 
„a hideg, kőszivü pap iránti ellenszenvét, aki a dogmák és szer-
tartások iránti emberi értelmét és menyei kegyelmét elvesz-
tette", „nem egyebek azok, mint az egyházi iránynak a humanitás 
által való rendreutasitása."2) Azonban ez a humanitás és érzé-
kenység, mely az érzéki és földi dolgokat az erkölcsi örök tör-
vényeknél többre becsüli, az újkor gyermeke s nem illik az egé-
szen középkori Shakespearera, mint a világ legtárgyilagosabb 
költőjére. Amint később látni fogjuk, Shakespeare az 
öngyilkosságot elitéli. Habár Opheliát ugy állítja is elénk, mint 
zavart elméjű nőt, azért bűnösnek tartja. Bár fivére Laertes 
és atyja komoly intelmeihez alkalmazkodik, kik hosszas beszéd-
ben irják le előtte a Hamlet iránti bizalmából származható veszé-

1) W . Shakespeare 536. 
2) Jahrbuch 16, 357.-



— 42 — 

lyeket (Hamlet 1, 3.) De már késő volt. Elgyengült szelleme 
nem volt képes többé a szenvedélyeket fékező gyeplőt erősen 
tartani. Halála kétes volt — s az ezáltal elkövetett bűnért a 
„hiányos ünnepélyességgel" kellett bűnhődnie. Ha a költő „egy 
rideg, keményszívű papot", egy „kemény rendelet buzgó védel-
mezőjét" akart volna rajzolni, mint Thümmel állítja, ugy nem 
lett volna szabad egy magasabb, talán királyi rendeletre hivat-
koznia, melyhez a papnak is alkalmaznia kell magát, nem lett 
volna a papnak szükséges mondania, hogy annnyira megy, ameny-
nyire lehet, ebben az esetben nem beszéltette volna el vele a 
fivér megnyugtatására, hogy Ophelia temetése sokban különbözik 
a nyilvános öngyilkosok temetésétől. 

A SZERZETES RUHÁBA Ö L T Ö Z Ö T T HERCZEG, 
TAMÁS ÉS P É T E R SZERZETES FRÁTEREK. 

A „Szeget szeggel" czirnü színdarabban a költő a közön-
ségnek két alakot mutat be, melyek, mint Ulrici megjegyzi, „az 
erény egész valóját ismerik",1) az egyik a szerzetes ruhába öltö-
zött herczeg, a másik egy klarissa zárda ujoncza, Izabella. Az 
egyikben dicsőíti a férfi szerzetes méltóságát, a másikban a zárdai 
szűzies élet nemességét, fönségét. 

Ennek a darabnak meséjét már Wethstone Cinthio olasz be-
szély irótól kölcsönözte s 1678-ban a szinpad számára átalakította. 
De éppen az a rész, amely ezt a költeményt a zárdai élet véd-
iratává teszi, Shakespeare lángeszének találmánya: t. i. a herczeg 
szerzetesi szerepe és Izabella zárdai hivatása. Ezenfölül ez utóbbi 
eszményiebb, keresztényiebb alakban van előadva. Mig Cinthio 
Epitiáját és Wethstone Cassandráját a helytartó szenvedélyeinek 
föláldozta, Shakespeare a herczeg közvetítő szerzetesi szerepe 
által a dolognak más megoldását találta ki. Izabella ártatlansága 
a legszebb fényében ragyog mindig s megőrizve marad a 
helytartóval, bátyjának vélt gyilkosával való házasságtól. 

A bécsi herczeg, kinek kormánya alatt a törvények iránti 
tisztelet meggyengült, változtatni akar a dolgon, s Lengyelor-
szágba teendő utazást tervezve, Angelot, legszigorúbb tanácsosát 
helytartóvá nevezte ki, kötelezvén őt a törvények szigorú meg-
tartására. De ezalatt Bécs egyik zárdájában, szerzetesi ruhába öl-

i) Shakespeare's dramat. Kunst. 580. 
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tözködve, szigorúan figyelmez, vájjon Angelo a tőle nyert hatal-
mat miként használja: 

»Szeretve, fé lve légyen, mint m a g u n k , 
É s fölruházva minden eszközével , 
Saját hata lmunknak.« 

1 /elv. I. jel. 

Tamás testvér, kihez ez iránt fordul, jámbor, komoly, szer-
zetesi méltósággal és szabadon társalog a herczeggel s ez őt ki-
tüntetésben részesiti. A herczeg kéri ő t : 

» . . . K é r l e k hát, 
S z e r e z z n e k e m ruhát s mondd mit t e g y e k , h o g y 
K ü l s ő m valódi szerzetest mutasson.« 

1. fele. IV. jel. 

A nyert oktatásnak megfelel a herczeg egész megjelenése. 
Mint szerzetes meglátogatja a börtönt s szerepéhez méltóan, a 
kulcsárnak következő óvatos szavakkal mutatja be magát: 

»A szeretet s sz. szerzet kötelezvén, 
A szenvedőket jöttem látogatni, 
E foghelyen : szokott j o g o m m a l é lve, 
H a d d lássam ő k e t ; és tudasd ve lem 
V é t k ö k mivoltát is, h o g y ahhoz képest 
Bánhassam el velők.« 

2. /elv. III. jel. 

A kulcsár udvarias válasza: 

» T ö b b h o g y h a kéne, tennék többet is« 
U. o. 

megfelel annak a tiszteletnek, melyben a szerzetes a katholikus 
népnél részesül. Ezt követi a csodálatos oktatás az igazi bánat 
fölött. Egy tapasztalt hitoktató ügyességével tesz különbséget a 
természetes és természet fölötti bánat, az egyik és másik indoka 
és értéke között. Midőn Júlia, aki Claudioval bűnt követett el, a 
herczeg előtt megjelenik, kérdi őt a herczeg, vájjon bűnét meg-
bánja-e ? Az igenlő válasz után igy folytatja a herczeg: 

»Én megtanít lak mint val lasd szived 1 ) 
Miként nyomozzad vezeklésedet . 
Ép-e v a g y odvas !« 

U. o. 

A herczeg kérdi tovább, hogy a bünt kölcsönös beleegye-
zéssel követték-e el ? Julié igenlőleg válaszol; mire a herczeg 

1) R e n d b e kel l hoznotok. Moltke népies k iadásában az eredeti és a kath. 
katekizmussal e l lenkezőleg ez á l l : »Megtanít lak benneteket , h o g y a n csendesithetitek 
le lelkiismereteteket,« m i g e l l e n k e z ő l e g a herczegek lelkiismeretét m e g n y u g t a t j a , 
bűnét nagyobbít ja . 
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figyelmezteti, hogy <5 akkor nagyobb bűnös, mint Claudio, Júlia 
bánatosan ismeri ezt el. 

Erre a herczeg megmagyarázza neki a valódi bűnbánatot: 

» . . . . de ne bánd azért, 
Mert ezt a szégyent hozta rád a bün; 
Ily bu magunknak szól csak, nem az égnek, 
Mutatva, hogy reá nem szeretetből 
Csak félelemből hajtunk. 

V. o. III. jel. 

Júlia a magyarázatot jól megértvén, kijelenti, hogy bűne 
fölött mély bánatot érez, nem ugyan a szenvedett szégyen miatt, 
melyet örömest elszenved, hanem mivel gonoszat cselekedett. A 
szerzetesnek öltözött herczeg megelégedhetett ezzel a felelettel. 
Ennélfogva csak arra kéri Júliát, hogy ezt a gondolkozás-módját 
megtartsa s a következő üdvözlettel búcsúzik e l : „Isten vezé-
relje kegyedet, Benedicite!" A költő Júliával, ki mindenre kész 
volt, igen tapintatosan elkerüli a gyónásra való biztatást, melynek 
meghallgatása által a herczeg szentségtörést követett volna el. 

Ebben a darabban is a drámai megoldást a szerzetes hajtja 
végre, kinek szerepét a herczeg vette át. Az Izabellával ebben 
az ügyben óhajtott beszélgetést a börtönben, hol Izabellát fivére, 
Claudionál találja, olyan kifejezéssel kezdi el, melyben a szer-
zetes iránt köteles tisztelet ki van fejezve. A kulcsár 
kérdésére : „Mit akar, Páter?" válaszolja a herczeg: ,,Hogy ön 
amint jött, menjen el. Hagyjon egy kevéssé egyedül ezzel a kis-
asszonynval, gondolkozás-módom s a rajtam levő ruha, ugy gondo-
lom, elég kezességet nyújtanak, hogy társaságomtól ne féljen." (3, 1.) 

Ezt a szerepet Schlegel A. W . megjegyzésével fejezzük be : 
hogy „Shakespeare a vallási pártok elkeseredettsége közepett is 
a szerzetes állását előszerettel s befolyását mindenkor jótékonynak 
jellemzete. Nem találunk nála azokra a fekete, ravasz szerzete-
sekre, melyekről a mostani irók nem annyira költői ihletből, mint 
inkább protestáns ellenszenvből beszélnek. Shakespeare a szerze-
teseknek csak azon hajlamait ecseteli, minélfogva saját részükről 
a világról lemondván, mások ügyeibe készségesen beavatkoz-
nak Ilyen szerepet játszik a szerzetes a „Romeo és Júli-
ában", a „Sok hűhó semmiért" czimü darabban, sőt a herczeg is, 
akit az ismert közmondás szerint a ruha szerzetessé tett."1) Azonban 

i) A . W . von Schlegel 's W . 6, 285. 
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nem tagadhatják, hogy Shakespeare „jámbor csalásával" egész a 
megengedett dolgok legszélsőbb határáig elment, hacsak azokat 
át nem ugrotta. Azonban ez nem azért történik, hogy a 
szerzetesekre valamit ráfogjon, hanem a drámai bonyodalom csat-
tanós bonyolítása és megoldása érdekében. Azért eljárását min-
denütt feltűnő találékonysággal okadatolja. 

A két utolsó jelenet mellékszerepében megjelenik még egy 
Péter nevű szerzetes, aki először csak mint tanú szerepel, később 
azonban a herczeg megbízásából Angelo helytartót az általa előbb 
megvetett Mariannával megesketi, kire a herczeg később a meg-
kegyelmezett Bernardino gonosztevő oktatását és nevelését bizta. 
Ez az alak is méltóságteljesen ragyog. 

SHAKESPEARE APÁCZÁI. 
I Z A B E L L A ÉS F R A N G Z I S K A. 

Ez az Izabella1) a Szent Klára testvéridet ujoncza, az, aki-
nek fenséges alakjában a költő a szerzetes ruhába öltözött her-
czeg mellett a szüzesség eszményét, a női zárdák fényes védelmét 
festette le. 

Az Angelo helytartó által nemi kihágás miatt halálra itélt 
Claudio nővérét Izabellát, „akinek ma a zárdába lépni s fölvé-
tetnie kell",2) tudósítja az őt fenyegető veszélyről, hogy Izabella, 
„aki a társalgásban okosan tud beszélni" s mindenkit könnyen meg-
nyer, őt a halálbüntetéstől megszabadítaná. Izabella épen Fran-
cziskával, a Klarissarendbe fölesküdött apáczával beszélget, midőn 
Lucio, Claudio barátja megjelenik s ezekkel a szavakkal: „Bé-

l) A »Fratrum et sororum Giklae Sanctae Annae de Knolle« névsorban a test-
vérületnek 1407. évi kezdetétől egész annak föloszlásáig (1535.) összesen 16 Shakes-
peare vezeték nevii tagja volt (VIII. Henrik alatt 6.) Ezek közül egy főnöknő volt. 
»Orate pro anima Isabellae Shakespere quondam Priscissa de Wraxale.« Azt nem tudjuk 
biztosan, hogy a költő ez ujoncz nővér névválasztásánál erre a már 1504. évben 
meghalt Izabellára gondolt-e s annak emlékét akarta volna-e megörökíteni ? Ilalliwell 4. 

2) This day my siater should the cloister enter, 
A n d there receive her abrobation. 1, 3. 

T i e c k ezt a két sort igy fordítja : »Ma kell húgomnak a zárdába lépni. Ujonc/.i 
évét ott megkezdeni.« Izabella mindenesetre köteles ujonczi évét megkezdeni. D e a 
költő nem ezt akarta mondani. A költő a megerősítésről beszél, hogy t. i. fölvétele 
megerősíttetik (approbation) és nem a próba évről (probation), amely idő alatt hajla-
mai tanulmányozás tárgyát képezik. Izabella a fölvételi vizsgálatot sikeresen kiállta s 

' most a zárdába kell lépnie és fölvétele a főnöknő hivatalos kijelentése és a szerzetesi 
öltöny felvétele által megerősíttetik. (V ö. Regula S. Clarae c. 2.) A költő a zárdai 
élet szokásai és kifejezéseiben ennek a szerepnek leírásánál oly alapos ismeretet árul 
el, hogy magyarázói, valamint fordítói igen sokszor zavarba jönnek. 



- 46 -

késség ennek a háznak!" bebocsáttatását kéri. Ugyanez a köszön-
tés előfordul a római szertartás-könyvben is s a Book of commun 
payer-ba ebből ment át.1) Kiválóan figyelemre méltók Francziska 
következő szavai, melyekből kitűnik, hogy Shakespeare mily ala-
posan ismerte a rend szokásait: 

»Ez férfi hangja. É d e s Izabel lám, 
Nyiss neki ajtót s tudd m e g , mit akar : 
T e megtehesd, én nem ; m é g nem köt esküd.2) 
F ö l e s k ü v é n , nem szólhatsz férfival, 
H a n e m ha fejedelemasszony előtt ;3) 
Aztán, ha szólsz, nem kel l mutatnod arczod, 
A v a g y , ha mutatod, nem szólandsz. • 
Ismét kiált , k é r l e k felel j neki.« 

Szeget szeggel 1. fele. V. jel. 

Ezek a részletek mind a szigorú zárdával ellátott női kolos-
torokra vonatkoznak. Az mellékes, hogy apró részletekig meg-
vannak-e az egyes angol kolostoroknál. A Klarissák eredeti szabá-
lyaiban a bejáratnál való beszélgetés végképen el van tiltva, a 
férfiakkal való beszélgetés közben a beszélő rostély függönynyel 
látandó el s azt soha elmozditani nem szabad és csak más két 
nővér társaságában történhetik a beszélgetés. 

Lucio alig beszélt pár szót Izabellával, mindazonáltal köny-
nyelmüsége daczára nem győzi ennek a szűznek nemességét s 
a zárdai hivatása magasztosságát dicsőíteni : 

» T é g e d p e d i g tekintlek égi lénynek, 
K i t a lemondás szentel, halhatatlan 
Sze l lemnek, akihez őszinteséggel 
K e l l szólni, mint a szenthez.« 

U. o. 1. fele. V. jel. 

Izabella egy alázatos szűzhöz illően, ezt a nem várt dicsé-
retet nem utasítja egyszerűen vissza, hanem egész nyomatékkal 
megjegyzi, hogy ezt a magasztos hivatás elleni bűnnek és saját 

') l ' ax huic domui ! Szól a pap, valahányszor valamely b e t e g szobájába b e l é p 
a szentségek kiszolgáltatása végett . 

2) A Klarissák nem esküsznek ugyan, hanem fogadalmat e z e k k e l a szavakkal 
t e s z n e k : » V o v e o et promitto D e o . « Hasonlóan tesznek f o g a d a l m a t assisi szent Fe-
rencz-rendnek szerzetesei is. Mindazonáltal assisi szent F e r e n c z a »Laudes regulae 
secundae«-ben ezt a fogadalmat eskünek nevezi s tényleg az ünnepélyes eskü k ö t e l e z ő 
erejével is bir. 

;i) T i e c k fordításában »apátnő« van »főnök nő« helyett. A Klar issák szabályai 
szerint (Cap. 4.) a fönök nő u g y a n : abbatista et mater-nek neveztetik, amely nevet 
(mother) használja Shakespeare is a jelenet v é g é n apátnő h e l y e t t ; igen h e l y e s e n itt 
nem az apátnőt érti, hanem a másodfőnök nőt, de a Klar issák szabályától annyiban 
eltér, h o g y azt m é g prioress-nek czimezi, amely nevet a benedek- és domonkos-rendi 
apáczák főnöknői viselnek, m i g a Klar issáknál helyettesnek nevezik »Vicatin.« D e 
ezt a nevet a k k o r használnia nem volt szabad, mert ez va lamely angl ikán p a p nejét 
is jelenthette. 
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személye ellen intézett gúnynak tekinti. Ebből a tekintetből ki-
indulva Angelohoz való küldetésétől mit sem vár ugyan, de a 
fivére iránti szeretet legyőzi minden aggodalmát. Kezdetben a 
helytartó előtt alig merészli bátyja bűnét fölemlíteni s érette kö-
nyörögni, nehogy talán azt gondolja, hogy ő apácza létére az 
ilyen gonoszságot pártolja. .De a testvéri szeretet mindig győze-
delmeskedik a szűzi félénkségen s egész elragadtatással beszél a 
kegyelem és irgalom magasztos és isteni voltáról: 

» G y ő z ő d j m e g arról . . . . 
H o g y bármi dísz, mely a n a g y o k sajátja, 
Kirá ly koronája, v a g y helyettes kardja , 
A hadvezéri bot, birói öltöny, 
Fé lannyira sem ékesiti őket, 
Mint a k e g y e l e m . « 

U. o. 2. fele. II. jel. 

Angelonak azon hideg megjegyzésére, hogy fivére a törvény 
által van elitélve s igy már minden szó és kérelem fölösleges, 
igy folytatja: 

» . . . . Jaj nekem ! 
Hisz e g y k o r minden lélek kárhozott v o l t ; 
S aki l e g i n k á b b büntethette, az 
Váltotta meg. Mi lenne vajh be lő led 
H a ő, a l e g f ő b b Biró, ügy ítélne 
Fölötted amint v a g y ?« 

U. o. 2. fele. II. jel. 

Angelo újra ismétli: „Nyugodj meg szép leány . . . holnap 
meg kell (fivérednek) halnia!" Erre a szűz többé nem mint alá-
zatos közbenjáró áll meg a helytartó előtt, hanem merészen s 
mintegy büntető tekintettel nyitja meg ajkai t : 

» . . . . O h ! 

F ö l s é g e s birni óriás erővel , 
D e zsarnoki, használni óriásul. 
. . . N a g y j a i n k ha Jupiterként 
D ö r ö g h e t n é n e k , őt fo lyvást zavarnák, 
Mert minden apró, hitvány tiszt, egét 
D ö r g é s r e használná, mint csak d ö r ö g n e 
K e g y e l m e s é g ! 
T e kénes, éles m e n y k ö v e d d e l i n k á b b 
Hasitsz hasitatlan görcsös tölgyfát , 
Mint g y ö n g e m y r t u s t ; és a g ő g ö s e m b e r 
Kics iny, rövid tekintélylyel diszitve 
É s l e g k e v é s b é tudva — mi legbizonyosb — 
Ü v e g valóját — a nagy é g előtt 
Dühös majomként úgy hóbortozik, h o g y 
A z a n g y a l o k s i m á k , — de min vesénkkel 
H a l a n d ó k k á nevetnék magukat . 
. . . . Szál l j m a g a d b a ; 
K o c z o g t a s s ott s kérdezd m e g szivedet, 



Bátyám hibája nincs-e benn : s ha szint az 
Természeti gyöngéje, mint övé 
N e hangoztasson nyelveden halált 
Fejére.« 

U. o. 2. fele. II. jel. 

Rio, akihez dr. I l ager 1 ) Arthur is csatlakozik, ezen megra-
gadó jelenetnek magasabb jelentőséget tulajdonit. Ugy látszik, 
hogy R. Genée is erre czéloz a következő szavakban : „Ám a ki-
tűnő alap, melylyel Shakespeare drámája politikai iránya folytán 
bir, ismét csak a költő nagyszerű fölénye és széles ismeretkörére 
mutat."2) I. Jakab udvarában levő élvezeti czikkek kiadási rovata 
szerint a „Szeget szeggel" czimű színdarab, mint uj mű, először 
16G4. év decz. 26-án adatott. A király épen ebben az évben lép-
tette újra életbe a katholikusok elleni drákói törvényt s a bünte-
téspénzeket skót kegyenczei javára kérlelhetetlenül behajtotta, 
hogy azt a gyanút, melybe a püspöki alkotmány szervezése körül 
kifejtett buzgalma folytán keveredett , miszerint mint a katholikus 
Stuart Mária fia, a pápai tekintélyt előmozditandja — elkerülje. 
Rio Izabellának szerepét ugy tekinti, mint a költőnek az üldözött 
katholikusok érdekében a király szivéhez való fölebbezését. Ezt 
a véleményt még azzal is támogathatjuk, hogy Shakespeare, aki 
oly előszeretettel szól egyénekről s mindent a körülményekhez 
alkalmaz, itt szokása ellenére egészen közönséges indokokból ke-
gyelem és elnézésért könyörög, mig Giraldi Cinthio az ő olasz 
beszélyében és Wethstone ennek „Promos és Cassandra" czim 
alatt való átalakításában, melyet Shakespeare fölhasznált, egészen 
különös, a szóban forgó eseteknek megfelelő indokokat használ-
nak, hogy t. i. nem a férj jogainak megsértéséről, sem valamely 
ártatlanságon elkövetett erőszakos bűntényről, hanem csupán em-
beri gyarlóságból elkövetett s a házasság által jóvá tehető ballé-
pésről van "szó s arról, hogy az elcsábított csábitójával megke-
gyelmezés utján házasságra lépjen és igy annak becsülete meg-
mentessék.3) Ezek oly kézzelfogható okok, hogy valóban azt kell 
föltennünk, miszerint a költő azért mellőzte ezeket, mivel belátta, 
hogy magasabb czélját, I. Jakab király szivének megszeliditését 
általok nem érheti el. Azonban Shakespeare ép oly kevéssé ta-
lált a király trónjánál meghallgattatásra, mint a kath. hatalmak, 

1) Shakespeare's W e r k e 6, 2 J I . 
2) Shakespeare's Leben und Werke 329. 
3 j Echtermeyer, Quellen des Shakespeare 1, 100. und die von Ulrici heraus-

gegeben. Dranien Shakespeare's 10, 181 . 



sőt a király tulajdon nejének is megtiltotta, hogy az üldözött 
katholikusok érdekéhen bármikor is védelemre nyissa föl száját. 
Az elkeserítő rendszabályok folytán vetemedtek Katesby és félre-
vezetett társai a lőpor-összeesküvés kétségbeesett tervére, mely 
a szerencsétlen üldözöttek sorsát még szomorúbbá tette. 

De térjünk Izabellához vissza. Védbeszédét azon adományok 
és ajándékok fölsorolásával végzi be, melyekkel Angelót, a szi-
gorú birót akarja megvesztegetni: 

»Nem becstelen pénzekkel sz ínaranyból , 
N e m is k ö v e k k e l , m e l y e k képzelet szerint 
D r á g á k v a g y olcsók ; de igaz imával , 
Mely é g felé száll és belé hatol 
N a p k e l t e l ő t t : megőrzött lelkű, bőjtös 
L á n y o k imáival , k ik szivüket 
Minden vi lágitól elfordították.« „Szeget szeggel" 2. fele. II. jel. 

A költő itt a breviariumi imádságra, a „Matutinumra" czéloz, 
mely napfelkölte előtt végzendő s dicsőíti a zárdák jámbor buz-
góságát, amely az államegyház előtt a botrány kövét képezte. 

A szigorú biró nem lágyul meg Izabella gyönyörű ékesszó-
lására, ellenkezőleg, az ő erénye a szigorú erkölcsű puritán bu-
kását idézi elő. Szégyenkezve kérdi önmagától: „Hogyan lehet, 
hogy nő, ha tisztes, inkább megejti érzékünket a ledérnél ?" s ma-
gánbeszédét a régi askezisből vett eme szavaival végzi : 

»Oh ravasz el len, h o g y m e g f o g d a szentet 
Szentekkel masz lagozod horgodat ! 
L e g v é s z e s e b b kísértés, mely erény 
Szerelme által ösztönöz a bűnre.« 2. /•«/,., //. jej_ 

Izabella pillanatra sem habozva, hősiesen ellenáll Angelo 
bűnös ajánlatának, amely abban állott, hogy csak tisztaságának 
feláldozásával kegyelmez meg fivérének : 

»Ha rám szabatnék a halál , az éles 
Vessző nyomát rubinként hordanám, 
S halálra úgy vetkezném, mint az á g y b a , 
Midőn b e t e g k o r o m b a n m e g k í v á n t a m ; 
D e testemet gyalázatul nem adnám. 

O l c s ó b b is igy . 
Jobb, ha a/, ember báty ja m e g h a l egyszer 
Semmint a h u g a — m e g m e n t é s e által — 
Ö r ö k r e hal jon meg.« 2. fele. IV. jel. 

Ugyanazzal a határozottsággal utasítja vissza fivérének kéré-
sét is, aki magát gyengének mutat ta: 

»Halj ! Veszsz ! . . . . 
E z e r imát m o n d o k halálodért , 
E g y szót se mentésedre.« 3. fele. I. jel. 

4 
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Bármennyire szereti és becsüli is bátyját, mégis „Oh, te ál-
lat!" „Oh, gyáva hitetlen!" „Oh, gaz nyomorult!" czimekkel il-
leti, mint aki megmentését nővére gyalázata árán reméli. De a 
szűznek ezen méltóságteljes öntudata nem külszínen, büszkeségen 
és gőgön alapszik, mint Angeloé, hanem alázatosságon, a keresz-
tény erények alapján; bölcseség ez, mely önmagát kisebbíti s a 
szűz ajkára a következő beszédet ad ja : 

»Legyek tudatlan, semmiben se jó, 

Csak jámborul tudjam, hogy nem vagyok jobb.« 

2. f*h\ IV. jel. 

Shakespeare előtt Cinthio Epitiá-ja és Wethstone Cassandrá-ja, 
kik bátyjuk kérésére becsületüket feláldozták, kegyelmet nem 
nyertek. 

Ez a színdarab minden jelessége daczára sem állta ki a pró-
bát néhány angol itész előtt. Knight szerint a darab botrányos 
jelenetektől hemzseg, l lunter előtt a darab tárgya valószínűtlen 
s émelygős, Coleridge pedig azt állítja, hogy a „Szeget szeggel" 
czimű színdarab Shakespeare müvei közt reá a legkínosabb ha-
tású. Rio ezt a föltűnő nem tetszést nem tudja máskép megma-
gyarázni, mint hogy az a titokszerü szentség látszata, melylyel a 
költő Izabella alakját körülveszi, némely Ítészeket megzavart. A 
zárdai erénygyakorlat védelme előttük a botránykövet képezi. S 
valóban, igen nehéz más alapos okot találni. „Izabella", jegyzi meg 
Bodenstedt Fr., a Hallberger „Illustrirter Shakespeare"-jához irt 
előszóban „magasztos erényeivel sokkal távolabb áll tőlünk, hogy 
sem iránta meleg rokonszenvet érezhetnénk, mint a hasonlóképen 
szeretetreméltó ravaszsága és bátorsága által megigéző Portia iránt 
érezünk." Legújabban pedig dr. Kohler, Schoppenhauer egyik 
legnagyobb tisztelője a „Velenczei kalmárt", mint jogi fődrámát 
a „Szeget szeggel" czimű színdarabbal összehasonlítván, igy j r : 

„Amily vidám és világos az egyik, oly sötét, majdnem asketikus 
a másik",1) mintha az asketikus élet sötétebb volna mint maga a 
sötétség. Minél idegenebbnek tűnik föl a protestánsok előtt ez a 
fönséges alak, annál közelebb áll a katholikusokhoz, kik abban 
egyházuk kert jében fejlődött bimbót ismernek föl. Azért is Sha-
kespeare, ki méltán élt abban a meggyőződésben, hogy ez a 

1) Shakespeare vor dem Forum der Iurisprudenz, JOi. 
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bimbó a trónt épen ugy diszesilheti, mint a zárdai életet, Izabel-
lánál méltóbb élettársat a nemes herczeg számára nem találha-
tott volna. 

Még Ulrici sem egészen otthonos ebben a darabban s csak 
alapeszméjét veszi pártfogásába, de olyan indokolással, melyet még 
Shakespeare sem helyeselne. „Nem tudom", igy szól, „miért szi-
dalmazzák azt a darabot sö té tnek; ez a szemrehányás csakis 
részben igaz. Mert a költemény alapeszméjét és szellemét nem 
érinti; alapeszméjét a világ legvidámabb és vigasztalóbb eszméje 
képezi. Az a gondolat, hogy nem minden gyarló cselekedeteinktől 
függ, hanem attól a szellemtől, melyben cselekszünk, és hogyha 
bár megbotlunk és elesünk is, a szeretet bennünket mindenkor föl-
emel, ha kezünket utána kinyujtjuk s gyengeségünket elismerjük, 
ránk a legvigasztalóbb hatást gyakorolja." A szeretet alatt érti azt a 
szeretetet, amely az Isten; a szeretet, amely minden erkölcsi cse-
lekmény lelke, éltető-eleme s a szigorúsággal a szelídséget egye-
síti. Az utóbbi tan tökéletesen megegyezik az evangéliummal; 
ennek ellentéte, „hogy nem minden cselekedeteinktől függ, hanem 
attól a szellemtől, melyben cselekszünk", mind a keresztény, mind 
minden erkölcstannal ellenkezik, valamint Shakespeare fölfogá-
sával is. Izabella szerepe a legfényesebb óvás az el len: „hogy 
nem minden cselekedeteinktől függ." Ez a homályos tan Luther 
tanítása, hogy a hit és a gondolkozásmódtól függ minden, nem 
pedig a cselekedettől. Ez Luther számára a vidámság kiapadha-
tatlan forrása volt. Jóllehet nem tagadhatjuk, hogy Isten előtt 
cselekedeteink valódi értékkel azon gondolkozásmód szerint birnak, 
melylyel azokat végrehajtják. A cselekedet tárgyilagos jellegére 
nem kevésbé lényeges: bonum ex integra causa, malum ex 
quocunque defectu, s még a legjobb gondolkozásmód sem képes 
mellőzni azt a hibát, mely egymagában véve bűnös cselekedettel 
össze van kötve. A cselekedet végrehajtása nyilvános jele annak, 
hogy ezáltal nem a jó, hanem a rosz gondolkozásmód jutott ura-
lomra. A gondolkozásmód vagy a szándék sohasem igazolhat 
olyan cselekedetet, mely tárgyára nézve megvetendő, vagy amely-
nek végrehajtására aljas eszközök használtatnak. Izabella a keresz-
tény erkölcstan ezen következetes szigorúságát nem engedi kétségbe 
vonni. Fivére igyekszik neki bebizonyítani, hogy Angelo bűnös 
kívánsága nem bűn, vagy legföljebb a hét halálos bűn között a 
legkisebb ; hiszen hogyan volna képes az olyan okos férfi, mint 

4 * 
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Angelo, a pillanatnyi élvezet kedvéért önmagát örök büntetésnek 
kitenni (3, 1.) ? Oh nővérem, igy kiált föl, 

» I l a g y j élnem, hügom édes, 
H a vétkezel , m e g m e n t v e bátyád éltét, 
Természet u g y felold e tett alól, 
H o g y m é g erénynyé válik.« 

H. fele. I. jel. 

De Izabella nem hajt a kérelemre. Angelo előtt elmondta 
már a keresztény erkölcstan egész szigorúságát, hogy t. i. egyetlen 
halálos bün elegendő a kárhozat megszerzésére. (2, 4.) A költő 
drámáiban gyakran hivatkozik „gyarló cselekedeteink", egyes té-
nyeink jelentőségére. 

AZ „APÁTNŐ" A „TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKÁBAN." 

A költő még egy szerzetesnő jellemző szerepét rajzolta le 
a „Tévedések vigjátéká"-nak utolsó felvonásában. Emilia vonako-
dik a zárdájukba menekült Antipholust Adriannenak, ki azt té-
vesen férjének és őrültnek tartja, előbb kiszolgáltatni, mig telje-
sen meg nem gyógyult. Minden szava szellemmel és férfiúi 
szilárdsággal biró szerzetesnő szavára mutat. Mindenekelőtt fürké-
szi a betegség okát, a többek közt megérinti a „tiltott szerelmet", 
amely nem egyéb, mint „a fiatal emberek között nagyon közön-
séges félrelépés, kik szemeiknek mindent megengednek", ellen-
tétben az erkölcstanban emiitett custodia oculorummal, s végre 
finom vizsgálódás után, mi még a legélesebb elméjű vizsgálóbiró-
nak is dicsőségére válnék, a nőt arra a vallomásra és beismerésre 
birja, hogy férje életét féltékenysége által keserítette meg. 

»No hát épen ezért is tébolyult m e g , 
F é l t é k e n y asszony zsémbe m é r g e s e b b e n 
M e g m é r g e z a veszett ebnek fogánál . . .« 

•5. fele. / . jel. 

A bün ezen beismerése után a fejedelemnő térfias határo-
zottsággal igy szól: 

»Nem, egy lélek sem lép be e k a p u n . . . 
. . . Ide mint szentélybe m e n e k v é k , 
S e hely m e g ó v j a őt az ön kezétől , 
M i g itt megint eszére hozhatom, 
C s a k türelem . . . érintni sem h a g y o m , 
M i g rajta gyógyszere im m e g nem kisértem : 
G y ó g y f ü v e k e t , szyruppot, szent imát, 
H o g y őt megint é p emberré tegyem. 
E s k ü m n e k e g y i k ága, pontja ez, 
É s szerzetemnek j á m b o r hivatása.« 

5. felv. I. jel. 
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Ezekben a versekben ismét elárulja a költő, hogy a zárdai 
berendezést és szokásokat tökéletesen ismeri: először is a mene-
dékjog szabadalmát, azután a zárdákban otthonos készítését a 
gyógyfüveknek s végre a zárdaszűzeknek minden egyéb köteles-
ségükhöz járuló kötelességét, a tébolyodottak ápolását. 

Ezek azok a szerzetesi alakok, melyeket Shakespeare szo-
morú- és vígjátékaiban alkotott. A barátok és papokról a törté-
netekben később lesz szó. 

„Igaz", jegyzi meg Kreyssig (1, 325) „Shakespeare a reme-
tékről, és zárda-tagokról, többnyire jó akarattal, ha nem előszere-
tettel beszél." De határozottabban azt mondhatjuk, hogy ő a 
remetékről, zárda-tagok és apáczákról nemcsak mindig, hanem 
kivétel nélkül jó akarattal, de legtöbbnyire határozott előszere-
tettel beszél és pedig abban az időben, amidőn, mint Kreyssig 
ugyanott megjegyzi, „Angliában a kath. papokat elevenen 
megégették." 

Megjegyzendő még itt, hogy Shakespeare ebben a tekintet-
ben Angliában élő költő kortársaitól nagyon különbözik. Erre 
többször vissza fogunk térni. Megbízható tanú gyanánt szolgáljon 
John Vebster, aki mint drámaíró 1598. évben lépett föl. 

Láttuk a szerzetesi ruhába öltözött herczeg magatartását 
a „Szeget szeggel" czimü színdarabban. Hasonló átöltözködés 
fordul elő Websternek 1612. évben megjelent „A fehér ördög 
vagy Vittoria Accorambona" czimü szomorujátékában, Lodovico 
gróf és kisérője Gasparo (17. jel.) mint kapucinusok, állítólag 
azért jelennek meg fírachiano herczeg betegszobájában, hogy az 
utolsó kenetet neki feladják, tulajdonképen pedig azért, hogy 
gonoszságainak előszámlálása után kétségbe ejtsék s végre meg-
fojtsák. Ugy látszik, Webster az utolsó kenet alatt csak azt érti, 
hogy a pap szóval vigasztalja a beteget, s nem tudja, hogy az 
alatt az anyaszentegyháznak egy szentsége értendő, még akkor 
is, ha a kifejezést gúnyosan használta. Mert ahelyett, hogy a bete-
get szentelt olajjal megkenték volna, az álöltözetben megjelentek 
átadtak neki egy keresztet s egy szentelt gyertyát, a következő 
latin nyelven mondott szavakkal: 

Lodovico a feszületre mutatva : „Brachiano Ur! A háború-
ban paizsodra szoktad magad bizni: tartsd most ezt • a paizsot 
pokoli ellenséged e l len!" 
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Gasparo, a szentelt gyertyára mutatva: „Egykor a háborúban 
dárdáddal mutattad meg erődet ; most forgasd ezt a szent dárdát 
a lélek ellenségei ellen." 

Lodovico : „ Vigyázz, Brachiano ur ! Ha még most is helyes-
led azt, ami köztünk történt, ugy fordítsd fejedet a jobb oldalra!" 

Gasparo: „Ne félj, Brachiano ur! Fontold meg, mily nagy 
érdemeid vannak s végre, hogy lelkem a tiedért felelős, ha 
valami veszély é rne!" 

Ez az egész Ízléstelen és ferdeség, mig Webster, ameddig 
a saját ismert terén marad, mint mester tűnik ki. Itt oka és 
alkalma volt a dolgot komolyan előadni, hogy a többieket az igaz 
hitben megtartsa s ezáltal czélját elérje. E helyett azonban aka-
ratja ellenére torzképet rajzolt s az álruhába öltözöttek szere-
pét farsangi bohóczokkal játszatja el. S ezt minden körülmény 
előmozdította: A latin nyelv; — váljon értelmes katholikus pap 
latinul társalog-e egy halálos beteggel ? — a kereszttel és a 
gyertyával való oktalan játék, az érdemekről szóló katholikus 
tan ki gúnyolása, a saját lelkének az általánosan hírhedt Brachiano 
gonosztevő lelkéért való elzálogosítása. Hasonlókép értelmetlenek 
Lodoviconak a környezethez intézett szavai: 

»() haldokol ; oh hagyj magunkra itt 
S fülébe mondanom édes vigaszt! 
Miről előtted szólnom nem szabad, 
A szerzetünk szabálya tiltja azt.« 

Ezek gyermekmesék, melyeknek sem a szerzetszabályok-
ban, sem másutt nyomát nem lehet találni, mig az álruhások, ha 
Webster ismeri a katholikus szertartásokat, czéljukat, hogy 
Brachiano gyónásának ürügye alatt a jelenlevőket eltávolítsák, 
elérhették volna. 

Ebben a tekintetben Marlove is tapasztalatlan volt, ami kitű-
nik a „Máltai zsidók"-ból. Abigail, Barabás zsidó szép leánya, 
fölvételét kéri egy női zárdába, nem ugyan azért, hogy ott jámbor 
életet éljen, hanem hogy atyjának a zárdában elrejtett kincseit 
fölfödözze. Ezen czél elérésére olyan módot ajánl Barabás a lá-
nyának, amely' fölvételét inkább lehetetlenné tette volna. Mintha 
bizony a bűnös ifjú élet ajánlat volna a zárdajelöltségre. 

»Beszélj vele fa fejedelemnővel) oly édes bájolón, 
Miként szokott beszélni nagy bűnös . . -
Még fölveend és zárdaszüz lehetsz!« 
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Ha a 16-ik századbeli és a 17-ik század kezdetén élő angol 
költőknek a szerzetek ellen való hasonló támadásait, valamint 
előadásait összehasonlitjuk Shakespeare helyes és eszményi föl-
fogásával, éj) oly szembetűnő különbséget fogunk köztük találni, 
mint a minő különbség a „Vallenstein táborabeli kapuczinus-
beszéd" és a „Dreizenlinden-beli perjel oktatásai" között van. 

Ez a figyelemreméltó különbség azonban a következő ész-
revétel által még jelentékenyebbé lesz. Valahányszor az angol 
költők királya a hazájából mintegy fél századdal azelőtt kiűzött 
szerzetesekre visszagondol, mindannyiszor csupán nemes alakokat 
lát. Es ha a monda vagy történelem más alakokat mutat, gyorsan 
áthalad rajtuk. Ha pedig színdarabjaiban protestáns lelkészeket 
emlit, ezt mindig a guny és humor bizonyos nemével teszi. A 
katholika egyháznak itt fölemiitett alakjaival szemben — 7 való-
ságos és 1 álszerzetes, 1 ujoncz, 1 remete és 1 világi pap, to-
vábbá 2 apácza s 1 ujoncznő — a protestáns lelkészeknek csak 
gunyalakjait állítja, föl. 

3. SHAKESPEARE PROTESTÁNS LELKÉSZEI. 
SIR HUGH EVANS. 

Ezek közt első Sir Hugh Evans, a walesi pap, ki Kreyssig 
szerint becsületes ember, jólelkű egyén, mihelyest a papi ruhát 
leveti; aki azonban a papi öltönyben ép oly méltatlan, mint ne-
vetséges szerepet játszik. A költő „A windsori vig asszonyok"-ban 
öt felvonáson keresztül kíméletlenül bánik vele a közönség mu-
lattatására. Mint akkor, midőn szerelmi kalandokba bonyolulva 
mint párbajozó fél mellényben és nadrágban vivó karddal kezé-
ben, hiába várt ellenére, akit barátja a „térdszalaghoz" czimzett 
fogadó vendéglőse előrelátó tapintatosságból más helyre állított ki, 
s szerelmi éneket énekelvén, elfogultságában annak verseit a 136. 
(137.) zsoltár verseivel cseréli föl : 

»Hol kis padak hulláminál 
Talos matár zeng matrigált. 
Á g y a t vetünk rózsápul ott 
S ezernyi illados csokort. 
Hol kis padak — « 

Akár midőn Pázsi gyermekeit a latin nyelvből kérdezgeti vagy 
Satyrnak öltözködve, mint tündérek vezére Hernes tölgyénél 
Falstaff végveszélyét okozza, mindig és minden tekintetben csak 



a papság gúnyja, s a megalázott Falstaffot méltán mi sem boszantja 
annyira, minthogy még ez a walesi kecske is rámekeg s még egy 
kölyök is kötődik vele, aki még az angol nyelvet is csak törve 
beszéli. Mi természetesebb, mint hogy ebben az anglikán papság 
gunyolását látta mindenki. Alig hihető, hogy sir Hugh föllépésével 
a hallgató közönségre más benyomást gyakoroljon, kivált midőn 
házasitni akarván, magát mint anglikán papot mutatja be*) s az 
egész darab, Ulrici szerint, Shakespeare korának jellegét viseli 
magán. „Ha egy párszor nem volna szó a hóbortos walesi her-
czegről, ugy azt hinnők, hogy egyedül Angolországnak azt a ter-
mészetes helyzetét látjuk, melyben szűzies királynéja alatt volt, 
akinek kedvéért lőn a darab irva."2) Az a kor azonban a katholi-
kus világi papságot egészen eltörölte. 

Már előbb volt emlitve, hogy .Shakespeare ebben a vígjáték-
ban a Stratfordban többször tiszteleti borral megajándékozott bé-
kebirót, Lucy Tamást akarja gúnyolni, amit a czimerében levő 
ezüst csuka által elég világosan megmutatott. Rajta kívül a da-
rabban még három stratfordi név szerepel, t. i. Evans,3) Pázsi4) 
és Rardolph,5) ugy, hogy az ember egészen Shakespeare szülő-
földjén érzi magát. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Evans 
alatt egy határozott személy, a költő tanítója értendő. Tanítói 
voltak 1572—1577-ig Hunt Tamás, a szomszéd Luddington 
falu lelkésze, aki 1612-ben Stratfordban temettetett el s kinek 
utóda Jenkins Tamás volt, aki neve után ítélve, szintén walesi 
volt, mint Evans. Nem nagyon kételkedhetünk abban, mondja 
Elze, „hogy a költő később Hunt Tamást a „Fölsült szerelme-
sekben" mint Holofernest, Jenkins Tamást pedig mint Sir Hugh 
Evanst, a „Windsori vig asszonyokban" megörökítette." Azt a 
pompás jelenetet, mely a „Windsori vig asszonyokban" előfordul, 
midőn Sir Hugh a kis Pázsit anyja jelenlétében kérdezgeti, a 
költő saját tanuló-korában mindenesetre átélte . . . tehát csak 
Jenkins Tamás, Sir Plugh, Shakespeare, Pázsi s Ouickly asszony 

1) »Eure Pfrau, sagt er zu Furth. (3, 3.), isch ein solch ehrpar Weibsen, wie 
ich mir eine unter pfiinfhunderten wünschte.« (A ketyelmet feleséke oly pecsületes 
egy asszony, amilyent csak gifánhadni ötezer és még hozzá ötszász között.) 

2) Shakespeare's dramat. Kunst. 607. 
3) ! 5 7 9 , a városi pénztár Williain Evansnak fizetett. I lal lewill 100, Hunter 

Illustrations I, 60. jegyzet. 
4) John Page emlitve van Arden Á g n e s végrendeletében. Joannes Page queri 

tur versus Kicardum Ilatheway. (Szept. 11 . Eliz. 8.) I lallewill 13, 116. 
5) Neve a stratfordi lázadók névjegyzékében olvasható 1592. évről. 
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helyett egy éltesebb szomszédasszonyt kell tennünk s a költő 
gyermekkorabeli pompás életkép készen áll . . . „He is a good 
sprag memory", (jó nyelvemlékező tehetsége van) igy fejezi be 
Evans a vizsgálatot s ezek a szavak ép ugy hangzanak, mintha 
Jenkins T a m á s mondta volna azokat, mert Shakespearenek min-
denesetre jó nyelvemlékező tehetséggel kelle birni.1) Az ilyen 
életképből még több más mozzanat is szembe ötlik, ugy, hogy 

- egészen magunk elé képzelhetjük Evans-t, a Shakespeare kora-
beli anglikán papot. 

S I R N A T H A N I E L . 

A költő a „Szerelem fájdalma és örömében" Sir Hugh 
Evansnak méltó párját rajzolta le. „Ez a vigjáték — mondja 
Kreyssig (3, 121.) — ugy látszik, kezdettől végig nem egyéb, 
mint gunyoros vádbeszéd, az egész a hajszálhasogatásig űzött s 
elfajult művelődéskór kinövései ellen s értelmes védbeszéd az egy-
szerű természetes emberi értelem mellett és józan tapintat a 
mindenféle alakban mutatkozó természetellenességgel szemben: 
elkezdve a túlművelt udvari bohócz- és szalontudóstól, egész a 
koldusszerü katonai Don Ouixotte-ig, ezekhez sorakozik a tanitó 
is, aki a nyalánkságokkal gyomrát elrontotta, az ő csodálatra 
méltó paptársa a Priscan módjára szintén esthetikus, de kissé túl-
zott bűvész pappal", Nathaniellel. Holofernes tanitó nagyobb bo-
lond, mint Nathaniel barátja, de nem azért, mintha ennek több 
esze volna, hanem mivel elméssége nem elegendő még egy tisz-
tességes bolond számára sem. Szerepe ezáltal bohózatosságra 
nézve előnyben részesül. Amit „az esztelenség érzéki műveleté-
ben el nem érhet", azt jó barátjában, a falusi tanitócskában tisz-
telettel elismeri, aki vele fölényét érezteti is és vele mint inasá-
val bánik. „Ha lakoma készül — jegyzi meg Kreyssig (138. 1.) — 
Holofernes az, aki papját védelmezi s a szives háziúr éltetését 
magára vállalja. Ezért a lakoma után meg is kapja jutalmát 
Nathanieltől, mert Nathaniel ilyenkor Holofernes kitűnő egyéni-
sége és tulajdonságai előtt teljesen megalázkodva fejezi ki hódo-
latát. Magvasak és tartalomdusak voltak felköszöntései, elbájolok 
minden léhaság és tettetés nélkül, elmések, szemtelenség nélkül, 
merészek, tudósok képzelgés s ellentmondók eretnekség nélkül. 

l) W . Shakespeare 42. f. 



Nathanielnek meg van engedve idegen szerelmi éneket fölol-
vasni, de azután el kell tűrnie, ha rosz felolvasása miatt az iskola-
mestertől, mint iskolás gyermek, szidást kap. Papi ténykedésekről 
nála szó sincs, ellenben Armado az ő és barátja segélyét igénybe 
veszi avégre, hogy „a herczegnő előtt valamely látványos'jelene-
tet, színjátékot, különféle elmés jeleneteket vagy tűzijátékot be-
mutathassanak." (5, 1.) Miután tudja, hogy mind a kettő igen al-
kalmas az ilyen „rögtönzött tréfás előadásokra." De a pap részére 
még ezen a téren sem igen nyílik alkalom babért arathatni, Holo-
fernes maga vállalkozik a kilencz győztes hős előadására. Leg-
először is megjelenik Schádel mint Pompejus és szerepét megle-
hetősen játsza. Erre Nathaniel fölfegyverkezve lép a színpadra, 
hogy a hóditó Sándor szerepét játsza, de nem képes annak még 
nevét sem helyesen kimondani, annál kevésbé annak hős szere-
pét eljátszani. 

Nathaniel: Mint hóditó egész világon át 
Utaznám ; észak, dél, kelet, nyugat, 
Hatalmamat hirdetné mindenütt 
És czimerem hirdetné mint urat. 

Boyet : Egyenes orrod nem tagadja ezt . . . 
Byron : I la orrodnak nincs is szaglása bár, 

T e , mint ura, kitűnően szagolsz . . . 
Herczegnő: A hóditó, Sándorral útra kél . . . 
Nathaniel: Mint hóditó, egész világon át 

Utaznám . . . . 

Boyet: Helyes, Sándorról igy szól a világ. 
Byron : Nagy Pompejus! 
Schädel: Uraságod szolgája és Schüdelje. 
Byron: Távoztasd el a világhóditót, távoztasd el Sándort! 
Schädel Nathanielhez: Ön a világhódító Sándort fölfordí-

totta. Világhódító létére szégyenei beszélni! Szégyenld magad, 
fuss és rejtőzzél el, Sándor! (Nathaniel el.) 

Itt áll, engedélylyel, egy csendes őrült férfi, becsületes, de 
féleszű ember. Valóban pompás szomszéd s olyan jól tud golyók-
kal dobálózni. De, Sándor, lássa, igy van ez ; mikor nagyon meg-
terhelik az embert. 

A vígjáték színhelye bár Navarra; Nathaniel azonban anglikán 
pap. Az csupa lehetetlenség, hogy az angol nézőközönség spanyol 
papra gondolt legyen, midőn Holofernes Nathaniel barátjaelőtt a helyes-
írás szabályait csakúgy arczul verte, mint akik dout helyett doubt-ot, 
dett helyett debt-et, nebour helyett neighbour-t mondanak. (5, 1.) 
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MAR-TEXT OLIVARIUS ES A PAP NAGYBATYA. 

Szövegbontó (Mar-Text) Olivarius falusi lelkész („Ahogy 
tetszik" 3, 3.) már neve „szövegferditő" által eléggé van jelle-
mezve. Már akkor, midőn az erdőbe megy, hogy Próbakőt, az 
udvari bolondot, egy fa alatt Juczival összeadja, vétkezik hivata-
lának méltósága ellen. De amint érdemelte, olyan jutalomban is 
részesül. Jacques nem is tartja őt valódi papnak, hanem olyan 
ficzkónak, aki a házasulandókat csak ugy köti össze, „mint ahogy 
deszkákat összeragasztani szoktak, melyek közül aztán az egyik 
megszárad, megvetemedik, mint a friss fa és krik-krak szétpattan." 

De Próbakő sem bizik a „papban" s anélkül, hogy igénybe 
venné szolgálatát, néhány ballada vers eléneklése közben gúnyo-
san visszautasítja: 

»Isten veled, jó Olivór uram ! 
Nem : Édes Olivér, 

Derék Olivér, 
Hadd megyek veled. 

Hanem : De széllel e l ! 
H a mondom, e l ! 
Nem esketsz engemet.« 

Olivér azután megnyugszik, igy vigasztalván önmagát: „Soha 
semmiféle hóbortos ficzkó engemet hivatásomból ki nem fitymál." 

Néhány jelenettel később Kati, (5, 1.) aki sürgeti a házasságot, 
ugy nyilatkozik, hogy az a „ pap elég jó lett volna." „Az istente-
len sir Olivér, Kati, a gyalázatos szövegrontó!" felel Probstein. 

Hogy az emiitett három jó madár: Evans, Nathaniel és Oli-
vér a szövegrontó „Erzsébet korabeli egyházi férfiaknak tartan-
dók, amit nemcsak hivatalos állásuk czime s különösen a nevük 
előtt álló „sir" jelző mutat, hanem még jellemzésük, amely tö-

• kéletesen megegyezik Makaulay leírásával." *) 
Tiszt, szövegrontó Olivér uron kivül az „Ahogy tetszik" 

színdarabban (3, 2.) még egy másik pap is van emlitve, kiről 
unokahuga, Rozalinda sem tud egyebet mondani, minthogy „fiatal 
korában városban lakott s igen jól értett az udvarláshoz, mert 
szerelmes lett. Hallottam pedig, hogy néhányszor az ellen prédikált." 

T O P Á Z. 

Topáz képviseli ebben a darabban az utolsó angol világi 
papot. A szilárd jellemű, igen okos Malvolio, aki „néha olyan 

!) Jul. Thümmel. Über Shakespeare's Geistlichkeit. Jahrb. l ó , 357 . 
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puritán forrna" („Amit akartok" 2, 3.) a kiállhatatlan ficzkót kör-
nyezete fondorkodás utján hálóba keriti, el akarván vele hitetni, 
hogy úrnője, Olivia őt szereti. Kreyssig szerint (3, 273.) Shakes-
peare „e főlülmulhatatlan szerepben a puritánoknak visszaadta 
kamatostul azon vakmerő támadásokat, melyekkel már akkor a 
színházakat és minden vig művészetet üldöztek." A hiúság tőrébe 
került udvarmester végre általános derültség között ördöngősnek 
és bolondnak nyilváníttatott. Ebben a helyzetében lelkivigaszban 
részesül. Ezt a szerepet a költő legjobbnak találja Feste bohóczra 
bizni, ki mint Topáz pap szerepét kitünőleg játsza s ezért általá-
nos dicséretben részesül. A gonosz lélek segítségül hívását bohó 
jelenetnek tekinti, Malvoliót őrültnek nyilvánítja, akin addig nem 
segíthet, mig Phythagorasnak a vádszárnyasokat illető véleményét 
nem osztja s nem fél egy szalonkát megölni, mivel ezáltal nagy-
anyja lelkét háborgatná. (4, 2.) 

Még ez a költött szerep is kézzelfogható bizonyítéka a Sha-
kespeare költeményeiben tapasztalható azon ellentétnek, mely a 
katholikus szerzetesség komoly és méltóságos szerepe és az angol 
világi papság gyermekes, nevetséges helyzete közt tapasztalható, 
melynek a katholicismussal semmi közössége nincs. Ezt Kreyssig 
is (3, 238.) beismeri, midőn igy ir: „Körülbelül azt a megjegyzést 
tehetjük itt is, hogy a bolond a gonosz lélek segítségül hívásának 
egész ideje alatt a puritán papság kenetteljes hangját utánozza, 
mig az a kath. pap, kire Olivia egész életsorsát bizza, teljesen 
elénk varázsolja a kath. szerzetest.1) Shakespeare ösztönszerű 
ellenszenvének jele ez az egész ájtatoskodó és szemforgató puri-
tán irányzat ellen, mely a nagy költő halála után rövid idő alatt 
annak minden mestermüvét a régi vidám Anglia egyéb vigalmaival 
együtt száműzte." 

Mindezeket egybevetve, ugy hiszszük, eléggé bebizonyítottuk, 
hogy Shakespeare, eltérve a korában élő angol költők szokásai-
tól, a színpadra a szerzetesi ruhában csak arra méltó egyéneket 
helyez, akik mind tudományuk, mind emberismeretük, mind pedig 
jámborságuk által kitűnnek s akiknek egyedül engedi meg egy-
házi ténykedések végzését, mig protestáns papjainak és lelkipász-
torainak soha sincs megengedve egyházi hivatalukba eső valamely 
cselekvényt végezni, ellenkezőleg, a bohóczságokat, szerelmeske-

1) V . ö. fönnebb 45. 1. 
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déseket és ostobaságokat annál nagyobb szabadsággal űzik s ját-
szótársaik tréfáit folytonosan kénytelenek eltűrni. 

A GYÁSZOLÓ LELKIPÁSZTOR. 

Shakespeare vígjátékaiban anglikán pap összesen csak egyet-
len egyszer végez egyházi cselekményt, t. i. Petruchio esketését 
a megszelídítendő Katalinnal. („A makranczos hölgy" 3, 2.) De ez 
a jelenet sem folyik le minden csiny nélkül. 

A pap kérdi Petruchiot, váljon akarja-e Katalint nőül venni ? 
Erre a vőlegény hangosan fölkiált: „Teremte t té t ! Igen" — és 
ugy káromkodott, hogy 

» A pap 
E l e j t é k ö n y v é t i jedtében, 
S midőn fölvenni föld fölé hajol t , 
E z őrült v ő l e g é n y u g y csapta m e g , h o g y 
K ö n y v és pap, és pap és k ö n y v elterült ; 

I ly dőre nász nem történt m é g soha.« 
3. fele. II. jel. 

Ily kinos helyzetbe Shakespeare soha nem juttatott kath. 
papot vagy szerzetest. 

„Ezt a templomi jelenetet", jegyzi meg dr. Hager, „csak 
akkor és ugy lehet kissé mentegetni, ha abból indulunk ki, hogy 
költőnk az állami egyházak kényszerlátogatására mit sem adott s 
az államegyház papjait ép ugy megvetette, mint a megveszteget-
hető bírákat és esküdteket ." 

Shakespeare igy jellemzi vígjátékaiban az angol papságot. 
Thümmel Gyula, ki erről a tárgyról „Über Shakespeare's Geist-
lichkeit" czimű müvében értekezik, ugyanilyen hangon és modor-
ban beszél. „Bármily nyugtalanító befolyással lehet is a protestáns 
öntudatra, hogy az alsóbb rendii papság Shakespearenál ily módon 
van képviselve, még sem vagyunk följogosítva a költőt kora né-
zeteiért és kortársai hangulatának méltatásáért kérdőre vonni." 2) 
A kulcsot e tény megmagyarázásához, mely annál föltünőbb, mi-
nél jobban kiemeli Shakespeare a katholikus papságot történetei-
ben és egyéb színdarabjaiban, Thümmel Makaulay leírásában véti 
megtalálhatni, aki az angol papságot ugy irja le, amint az a Res-
tauratio8) előtt és után volt. Ennek előadása szerint az angol 

1) Shakespeare ' s W e r k e . 6, 2 5 1 . 
2) Jahrbuch 16, 358. 
3) Geschichte E n g l a n d I. K a p . 9. 
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papság a reformatio előtt a lordok házában többségben volt, 
pompa és gazdaságra nézve a legfőbb bárókkal vetélkedett , a 
legfőbb hivatalokat viselte, tagjai a legtekintélyesebb családok és 
a királyi ház legközelebbi rokonai voltak. Az erőszakos átalaku-
lás után az egyház a zárdák feloszlatása által birtokaitól s a felső-
házban való befolyásától megfosztatott stb. „Ezáltal a papi hivatal 
elveszté vonzó erejét a főbb osztályokra nézve; a klérus ezentúl 
néposztálynak tekintetett ; s a házi káplán szolga szerepre kárhozta-
tott. Hitvány élelmezés, egy padlásszoba s tiz font évi zsebpénz-
ért fölfogadtak egy fiatal hittanulót, aki papi hivatala mellett pat-
rónusának a tekejátéknál rendelkezésére állott, a gentlemennek 
élcztáblája volt, sőt a kertész vagy lovász dolgait is elvégezte. A 
tisztelendő férfi majd a baraczkfákat erősítgette meg, majd a lo-
vakat vakarta; ő ellenőrizte a patkoló kovács számadásait; tiz 
mértföldnyi távolra ment hirt vagy csomagot vinni. Ha megenged-
tetett nagy kegyesen, hogy a családdal étkezhessék, kötelessége 
volt a legegyszerűbb ételeket választani. A marhahússal és répá-
val meg kelle elégednie és ha a torták s más finomabb tészták 
következtek, helyéről fölkelt, a sarokba állt mindaddig, mig uta-
sítást nem nyert, hogy az ebéd után, melynek többi részében részt 
nem vehetett, elmondja a hálaimát. A pap élettársául a szakácsné, 
szolgáló s ha már igen szerencsésen akart nősülni, ugy a házi-
asszony komornája voltak kiszemelve, de még ezt sem tehette 
Erzsébet királynénak 1559-ben kiadott rendelete értelmében az 
uraság határozott beleegyezése nélkül." Thümmel ezután igy foly-
ta t ja : „Ez a művelődéstörténeti kép, melyet Makaulay rajzol, leg-
jobban megfejti azt, miért kereste maga Shakespeare is vígjátéká-
nak legvidámabb alakjait abban a korban a protestáns alsó papság 
közt . " 1 ) Thümmel ezt a művelődéstörténeti képet általánosítja s 
abban Shakespeare korának nézetét, az ő kora hangulatát és 
ennek méltatását véli föltalálni, mig Makaulay leírása a „durva és 
tudatlan főurak" lakásainak leírására szorítkozik. 

Ezen leírást a következő mondat előzi m e g : „Ahol nemes 
gondolkozás és műveltség uralkodott, ott a házi lelkész minden-
esetre barátságos és illedelmes bánásmódban részesült. Társalgása, 
tudományos magyarázatai s lelki tanácsai által elegendőleg vissza-
fizetve látták az adott ellátást, lakást és készpénzfizetést." Azon-
ban az ország nemességénél nem volt általános szokás a pappal 

1) Jahrbuch 16, 361 . 
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igy bánni. Shakespearenak alkalma volt ilyen tisztességes bánás-
módban részesült papokkal, valamint más független egyházi mél-
tóságokkal is városok és falvakban megismerkedhetni. Ennélfogva 
még most is megfejthetetlen, miért foglalt el olyan nyugtalanító 
álláspontot a protestáns papság irányában. Nem volt képes rokon-
szenvezni az olyan vallási rendszerrel, melynek szolgáit a néző-
közönség előtt csak mint hiu egyéneket s felületes élczelőket 
mutathatta be. 

4. A KATHOLIKUS PAPSÁG SHAKESPEARE 

TÖRTÉNETEIBEN. 

A költő egészen máskép viseli magát a kath. papság irá-
nyában ; ezekről leginkább azon színmüveiben szól, melyek Anglia 
katholikus korszakát adják elő. Ezekben majd nemes jel jemeket , 
majd dicsvágyó természeteket sorol föl, melyek az .eszközöket 
nem igen válogatják meg, csak czélravezetők lettek legyen. De 
mindannyit bizonyos komolyság- és méltósággal tárgyalja, nevetséges 
egyént köztük nem találunk. „Ez a csoport", mondja Tinimmel, 
„tagjait Anglia legelőkelőbb családjai közül sorozza s a politikus 
lordok egész seregét mutatja be papi ruhában, valódi nemes vér, 
tősgyökeres hazafiak, angol vér foly erükben az utolsó cseppig."1) 

A legelső helyen áll ezek között a carlislei püspök, Anglia 
legnagyobb fiainak egyike, aki Bolingbrocke herczegnek, mint trón-
bitorlónak, egyedül merészel csak ellenállani. A westminsteri 
apáttal egyesül, hogy a törvényes királyt, II. Richárdot, újra a 
trónra segitse. De tervük nem sikerül. Az apát halála által meg-
menekszik a büntetéstől. Percy állítása szerint „a bűntudattól ül-
dözve és kedélynyomottan sirba szállt." (II. Richárd 5, 4.) A 
püspököt enyhe büntetés éri: 

»Bái- e l lenem v a g y , szived fenekén 
S o k nemes szikra é g , becsüllek én.« 

5. fele. IV. jel. 

Ily dicsérettel illeti őt még ellensége, a győzedelmes Bo-
lingbrocke herczeg is, a későbbi IV. Henrik király. 

A költő még a yorki érseknek, Scroop Richárdnak is nemes 
szerepet juttatott. Ellenség és jó barát egyaránt elismerik hosszú 
beszédekben ennek a bátor, tanult, jámbor férfiúnak jelentőségét 

1) Jahrbuch 16, 3 6 1 . 
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és méltóságát s annak daczára, hogy IV. Henrik kormánya a 
hozzá nem illő fegyverrel látja el őt, mégis meggondolatlanul 
jobbját békére nyújtja, mihelyest megígérik neki a mostani kor-
hadt állapotok javulását. (2. rész IV. Henrik, 4, l .) 

Az V. Henrik czimü nagyszerű drámát a caníerbury és ely-i 
püspökök nyitják meg, azon aggódva, miként lehetne megszün-
tetni azt a fenyegető veszélyt, mely az egyházat birtokának kilá-
tásba helyezett elrablása által fenyegeti. Mindkettő lelkes dicsőitője 
a király eszményi tulajdonságainak, aki egyúttal a költőnek is 
kegyencze. Azonban V. Henrik attól a bizalomtól vezéreltetve, 
hogy Harry Chichely Canterbury városának „tanult" és „tiszteletre 
méltó" érseke csak igazat beszélhet s hogy szavai oly tiszták, 
„mint a bün a keresztségben", egészen az ő elhatározásától teszi 
függővé, vájjon az igazság szerint jogosítva van-e Francziaorszá-
got illető igényét fegyverrel is keresni. Az érsek erős érvekkel 
bizonyítja be a király igényének jogosultságát s megígéri, hogy a 
papság a királyt ezen vállalatában oly fényesen fogja segélyezni, 
miként ősei közül még egyet sem. Ennek következtében a háború 
elkezdődik s a csekély angol csapat a háromszor-négyszer oly 
erős és jól fölfegyverzett ellenségen Agincourt mellett fényes 
győzelmet arat, mit a jámbor király egyedül Isten dicsőségének 
akart tulajdonítani. Ennek az egyházfőnek, aki „ügyvédi ékesszó-
lással védelmezte a királynak a franczia koronára való jogait" s 
„elég bátor volt az egyház előnyét az állam jólétére alapítani", *) 
Thümmel által való jellemzése a költő szándé'kával ellentétben 
áll, akinek eszeágában sem volt, hogy kedvencz hősét egy ra-
vasz pap játéklapdájává tegye. 

Ettől a „valódi és igazi gentlemenntől", aki ugy születésére, mint 
gondolkozásmódjára nézve nemes volt,2) tíeaufort Harry, winches-
teri bibornok, akivel „VI. Henrik" két első részében találkozunk, 
lényegesen elüt. Mint Gaunt János fia, királyi vérből származván, 
mint az uralkodó király nagybátyja, püspökelődeit születése ne-
mességére nézve fölülmúlja ugyan, de nem bir egy egyházfejede-
lemben megkívántató tulajdonokkal. 

„Inkább katona, mint pap" (VI. Henrik, 2. rész 1. felv. I. 
jel.) dicsvágytól és gyűlölettől elragadtatva a glocesteri herczeg 
meggyilkolásának részesévé lesz. De gonosztettének jutalmát nem 

4 Jahrbuch 16, 362. 
2) U. a. helyen. 
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élvezheti, „istent káromolva és az embereket átkozva" borzasztó 
halállal múlik ki, miben a költő a gonosz élet büntetését látja. 

Ez ellen nem szólhatunk. Ha valamely méltatlan egyén fe-
jére tétetik a püspöksüveg, s a hivatalt az megszentségteleníti, 
akkor a költő jogosítva van az ilyen jellemet is hiven s igazságo-
san leirni. De habár* a személy tiszteletet nem is érdemel, a 
hivatalt lábbal tiporni még sem szabad. Shakespeare a kegyelet 
ezen méltányos követelését pld. Wolseleynél tekintetbe is vette. 
Azonban a „VI. Henrik" első részében előfordult') trilógiában nem 
igy áll a dolog. A püspök itt a leggyalázatosabb szidalmakkal 
illettetik, Gloster szakállát akarja kitépni, bíbornoki kalapját láb-
bal taposni *), a pápa és a bíbornoki méltóság daczára a színpa-
don nyakánál fogva ide-oda vonszolni. Alig lehet fölfogni, hogy a 
főnkéit gondolkozású avoni hattyú az ilyen durvaságokban gyö-
nyörködött volna. Sőt ebből igen valószínűleg következtethet jük, 
hogy ezt a darabot nem ő irta. 

Mindazonáltal ezt a vitás kérdést itt mellőzzük. Elégséges-
nek találjuk megjegyezni, hogy Marlowe, Collier, Dyce, Courtenay, 
Gervinus, Kreyssig és a franczia Ítészek ezt a darabot Greene- és 
Marlowénak tulajdonítják, mig Clarké és Wright, Hallivel, Lloyd 
s mások csak részben ismerik föl benne Shakespeare tollát.2) 
Egészen eltekintve az orleansi szűz visszataszító torzképétől, hi-
ányzik az egészben az a nagyszerű képletes beszéd, mely Sha-
kespearenak előbbi költeményeit, valamint fénykorában gondola-
tait ékesítette. Ezeket a gyönyörű képeket nem keresi a távol-
ban, hanem környezetéből, a köznapi életből és saját tapasztalatá-
tól kölcsönzi. Lángelméje nem szereti, de nem is szorult rá, hogy 
hasonlatai miatt a szentírást, Olvmpust, a hitregét és történelmet 
oly módon aknázza ki, mint azt a trilógia • első részében tapasz-
taljuk.3) Ebez járul még egy kath. dogmának érzékeny megsér-
tése, melyet Shakespeare tökéletesen ismert és különben soha 

1) Ez az első jelenetben történik, mig Beaufort a bíbornoki kalapot az 5-ik 
jelenetben kapja. Megengedhető, hogy Shakespeare ily roppant hibát követett volna el ? 

2) Dowden, Shakespeare, sein Entvvickelungsgang in seinen Werken. Übersetzt 
von W . Wagner . S. 135. 

3) Itt parádéznak még Simson, Goliáth, Deborah lándzsája, Fülöp evange-
lista leánya, (apóst. csel. 21 , 9.) Astraa lánya, Adonis kertjei, Haleyon napjai, Herku-
les, az erőteljes Abcide, Ikarus, Circe, Héctor, Néstor, a tiatal l'áris, Dárius kincses-
ládája, Tomiris, ki hires Cyrus halála által, I lannibal, Helena, Constantin anyja, Ma-
homed galambja, a vitéz Pendragon, Machiavelli, a rhodopei pyramisok és Memphis. 
Ezt már Shakespeare is megsokalta volna. 

5 
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meg nem sértett. Suffolk, aki Margitot nőül szeretné venni, azzal 
vigasztalja magát, hogy ebben az esetben „a fölmentvény köny-
nyen megnyerhető." (5, 3.) Kp oly kevéssé egyeznek meg a 
finom Shakespeare észjárásaival azok a szók, amelyeket az első 
jelenet végén a Dauphin mond. Azt akarja, hogy országának pap-
jai és szerzetesei körmenetben dicsőítsék *az orleansi szüzet. Még 
szent Dénes, Francziaország védszentje is mellőztessék a pucelli 
Jean mellett, aki később erkölcstelen életű nőnek bizonyult be. 
A katholikus egyház canonai értelmében senki életében szentté 
nem avatható. 

Az utolsó jelenetben szót emel a szűz, mint csodatevő nő 
csupa öndicséret áradozással a roszul tanított, tévhitü angolok el-
len, akik „ezer és ezer gonoszság által megrontva és megfertőz-
tetve", „mivel nincs meg a kegyelem szivökben, melylyel mások 
birnak", a csodákat lehetetlennek tartják. Ez mintegy az angol 
protestantismus megtámadása, mi azonban a következő versekben 
kétszeres dühvel zudul vissza a katholikusokra, amiért az egészet 
összekovácsolta. Ez az egész leirás ellentétben áll Shakespeare 
jel lemével; az avoni hattyúnak nincsenek ilyen sértő karmai. 

Megemlítendő még Rutland nevelője, aki a történelem sze-
rint sir Róbert Aspal áldozó pap volt, kit a vérengző Clifford ta-
nítványával együtt elfogott. 

» K á p l á n , el innen ! P a p v a g y , m e g k í m é l l e k . • 
D e ki atyám megölte , átkozott 
Y o r k herczeg e porontya halni fog .« 

VI. Ilenr., 3. rész 1 fele. III. jel. 

így szól Clifford (VI. Henrik, 3. rész 1. felv. 3. jel.), de a 
nemes szivü nevelő ártatlan tanítványával akar meghalni. Azon-
ban hiában könyörög: 

»Oh m e g ne öld ez ártatlant, nehogy 
R á d szálljon é g és föld gyűlölete .« 

U. o. 

A „III. Richárd" czimü borzasztó drámában három püspök 
játszik egészen alárendelt szerepekben. A yorki érsek szerepe 
nem méltó hozzá. (2, 4.) Gloster a szolgálatkész elyi püspököt 
elküldi földi epret hozatni, csakhogy tőle megszabaduljon s nagy-
bátyja, Buckinghamra egy titkot bizzon. (3, 4.) Bouchier bibornok 
túlságos buzgalommal védi eleinte az egyház sérthetetlenségét, 
hová Erzsébet királynő ifjabb fiával Gloster elől menekült, de ké-
sőbb vagy ostobának, vagy gyávának mutatkozik, midőn Bucking-
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hamnak azon megjegyzésére, hogy ő sohasem hallotta, miszerint 
a menhely gyermekek számára is létezik, tévútra vezettetik s kö-
telességéhez hűtlenné lesz. (3, 1.) 

„Az exeteri büszke püspök" (4, 3.) csak egy szóval említ-
tetik föl azon összeesküvők közt, akik III. Richárdot egy csatá-
ban megölik s Angliát ettől a „vérebtől" megszabadítják. Szó van 
továbbá bizonyos doctor Shawrol s az ágostoniak provinciálisáról, 
Pater Peukerről, e két népszerű szónokról, kiket a gonosz Gloster 
magához rendel s imakönyvvel kezében azok társaságában a nép 
közt megjelent, hogy tettetett jámborsága által a népet megnyerje. 
Végre megemlittetik még egy jámbor pap, aki Lord Hastingsnak 
papi szolgálatot teljesitvén, jutalomra vár; kinek lelki vigaszát, 
midőn őt a vérengző Gloster halálra itélte, fájdalmasan nélkülözi. 
(3, 2 és 4.) 

Ezzel bezáródik azon papoknak sorozata, kiket Shakespeare 
történeteiben fölsorol. Pandulfo pápai követről, a „János király"-
ban előforduló zárdai jelenetről s a „VIII. Henrik"-ben megneve-
zett főpapokról, kik az elért eredményen mitsem változtathatnak, 
majd ezen drámák elemezésénél fogunk szólni. Annak a rosz hu-
mornak mérséklésére, melylyel Shakespeare az anglikán papokat 
illette, azt állították némelyek, hogy a nagy költő műveiben a 
katholikus papságnak sem igen irigylendő szerep jutott. Értekezé-
sünkből azonban fényesen kiviláglik ennek az állitásnak alaptalan-
sága és igazságtalansága. 

II. SHAKESPEARE ÉS A PROTESTANTISMUS. 

Shakespeare főiskolákba nem járt, bölcsészetet soha nem 
tanult. Váljon a Stratford városi iskolában hitoktatásban részesült-e 
és milyenben, nem tudjuk. De műveiből világosan kitűnik, hogy 
ő sem puritán, sem az anglikán egyház hive nem volt. „Az an-
goloknak — mondja Elze — ebben a tekintetben jó orruk van; 
érzik Shakespearen, hogy nem az ő elvüket követő keresztény 
volt s csak azt engedik meg, hogy a biblia elveit követő keresz-
tény volt ."1) Annál kevésbé kereshetjük költeményeiben Luther 
vagy Kálvin tanának védelmét. Rümelin nyíltan bevallja, „hogy a 
költőkirály hitelveiktól egészen függetlenül, szabadon vizsgálja a 
világot és az életet s az abból lelkében visszatükröződő képet, 

!) W . Shakespeare 509. 
5* 
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nem gondolva annak a dogmákhoz való viszonyával, egész sza-
badon alakította át lángelméje művészetével." A protestantismus 
tanait illetőleg, ez igaz. Bernays egészen alaposan állítja: „távol 
legyen tőlünk, hogy Shakespearet a protestantismus öntudatos elő-
harczosává avassuk." A katholikus azonban minduntalan talál-
kozik egyháza dogmáival s hitének oly tiszta fölfogásával, egyháza 
erkölcstanának és askesisének a mindennapi életre való oly alapos 
alkalmazásával, hogy önkénytelenül is arra kell gondolnia, misze-
rint Shakespeare katholikus volt, vagy legalább, hogy a korában 
élő angoloknak vezércsillaga a valláserkölcsi életben a katholiku-
sok hitelvei voltak. 

De Rümelin még tovább megy. „Shakespeare — mondja 
ő — egyházával szemben nem közönyös, hanem vitatkozó, vé-
delmi álláspontot foglalt el. És a figyelmes olvasó Shakespeare 
minden drámájában titkos vitatkozásra talál, bár nem a szorosan 
vallásos és keresztény dolgok, hanem az egyház ellen. De meg 
kell jegyeznünk, hogy akkoriban szigorúan meg volt tiltva egy-
házi ügyeket és kérdéseket színpadra hozni, s hogy az igazság-
szolgáltatás ebben a tekintetben akkor nem ismert tréfát s azért 
igen ovatosnak s mérsékeltnek kelle lenni." Ugyanez a szerző kö-
vetkezőkép okadatoija a költőnek a protestáns egyház irányában 
tanusitott vitatkozó álláspontját: „A legközelebbi jövőt uralni hi-
vatott nyüzsgő elemet a puritán gondolkozás képezte ; egy gyö-
keres, a keresztény ókorba visszaható elvek alapján történő tár-
sadalmi, egyházi és politikai reform." Rümelin megengedi, hogy 
Shakespeare leplezetlenül vitatkozott a puritanismus ellen, de 
egyúttal azt is állítja, hogy „ő ebben a tekintetben részrehajló, 
habár részrehajlása némi elnézést érdemel. Azon erélyes lelkiis-
mereti és következetes gondolkodásmódból eredő mozgalomnak 
jogosultságát és világtörténelmi jelentőségét, mely a tudósok kor-
hadt és erőszakos álreformácziója ellen irányult, a költő nem is-
meri vagy nem méltányolja." „A fölmerült eseményeknek mindig 
csak árnyoldalát s végleteit látja", magáról a dologról nem sze-
rez alapos meggyőződést, „ezen a téren egészen idegen." 2) 

Shakespeare a puritánoknak határozottan ismert ellensége, 
Anglia ezen legmakacsabb protestánsainak ellenlábasa. Ha valaki 
a költő ezen kellemetlen ellenségeskedését azzal az egyszerű 

1) Jahrbuch i , 299. 
2) Shakespeare Studien von Gustav Rümelin 175 . 
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megjegyzéssel akarná elütni, hogy a különben mélyen gondolkozó 
és mindent tüzetesen megfigyelő költő azt a dolgot, ami hazájá-
ban napirenden volt s a kedélyeket fölzavarta, csak fölületesen 
vette szemügyre, hogy ő ebben egészen idegen volt, alaposan 
nem ismerte, egészen igazságtalanul itélne a költő mély megfi-
gyelő tehetsége felől. Továbbá nagyon föltűnő, hogy az ő követ-
kezetes harczát semmi mással nem okadatolják, mint személyes 
érdekkel, a puritánok ellenszenvével a színházak ellen, mig ő 
maga egész más okokat sorol föl, melyek a guny korbácsát kezébe 
adták. 11a ezen vitatkozást bővebb vizsgálat alá veszszük, a fön-
nebbiek igazságáról meggyőződünk. 

I. SHAKESPEARE VITATKOZÁSA A PURITÁNOK ELLEN. 

Shakespeare a „Szeget szeggel" czimü4 vígjátékában lord 
Angelonak, kiben az emberi gyengeség öntudata és az ezen ala-
puló alázatos érzés más emberek hibáival szemben, egészen 
hiányzik, farizeusi erényessége hajótörést szenved és a büszke 
erényhős közönséges gazemberré sülyed alá. 

Kümelin erre azt jegyzi meg, hogy ezzel a szigorú erkölcsű 
puritánokat akarta sújtani, akik fölfuvalkodottságukban egész a 
királygyilkosságig vetemedtek. Ezt a makacsságot tartotta a költő 
szemei előtt, midőn a „Minden jó, ha a vége jó." (1, 3.) czimü 
színdarabjában Clown ugy nyilatkozik, hogy tisztességes ember 
puritán nem lehet, mert ő inkább viseli a büszke sziv fekete ta-
lárja fölött a szerénység karingét, mintsem botrányt szerezzen; 
alárendelt, kevésbbé fontos dolgokban a békesség kedvéért enge-
dékeny, jóllehet saját meggyőződését nem áldozza föl, mig a 
puritánok az anglikán egyházban szokásos fehér karingen meg-
botránkoztak, makacsul ragaszkodtak a fekete talárhoz s ezt hoz-
ták föl elválásuk főokául. Hertzberg ezt ezzel a megjegyzéssel 
kiséri : „A római nem szégyenli a fekete talárt alul viselni, jól-
lehet a fehér karinget fölötte hordja. Külsőleg mutatott alázatos-
sága mellett azért a puritán gőgöt is megőrzi."1) A szóban forgó 
vitás kérdés eldöntésére nagyon szükséges volna ez a megjegy-
zés, mely a becsületességet a katholicismussal azonosítja. De 
ennek igazolására még egy látszólag valószínű indok sem hozható 
föl. Ha mégis „római" alatt az angol püspöki egyház hive sze-
repel, ugy a kifejezés sehogy sem érthető. -

i) Shakespeare dram. Werke, redigirt von Ulrici. n . , 486. 
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Shakespeare a puritán öndicsőitést a legvidámabb hangulat-
tal s széltében-hosszában kigúnyolja a pimasz Malvolióban, aki 
„néha olyan puritán féle", de minden erényes komolysága mel-
lett is egy incselkedő komorna rábeszélése folytán elhiszi, hogy 
„a földiszitett szamarat", úrnője, Olivia grófné szereti. S a költő 
ezt, az öntetszelgő egyént általános nevetség-tárgyul keresztes-
kötőjü sárga harisnyába öltözteti s ugy sétáltatja mint egy iskola-
mestert, aki templomban tart előadást s játsza a jövendő gróf 
szerepét, hogy végre mint bolondok házába való, sötét kamrába 
zárassék. 

Az „Athéni 1 imonban" (3, 3.) 1 imon gazdagon megjutal-
mazott barátjától, Semproniustól ötven talentumot kér kölcsön. 
I)e ez a szükségben elhagyja barátját. S ez aljas eljárásnak 
igazolására fölhozott tiszteletreméltó okok csak azt mutatják, 
hogy sohasem szerette barátját, hanem csak annak pénzét. „Mily 
erényesen igyekezett a lord aljasnak mutatni magát! Jámbor lepel 
alatt gonoszságra törekszik, mint azok, akik benső vallási buzgó-
ságukban egész országot felperzselnének." Warburgton szerint a 
költő itt a puritánok kétszinüségére czéloz, minthogy ezek szóval 
mindig a vallást emlegetik, mig tényleg politikai pártczélokra tö-
rekszenek. 

Lucy puritán békebirónak folytonos gunyolásáról, aki Sha-
kespeare atyját, mint vonakodót kérdőre vonta, már előbb szólot-
tunk. Különben senki sem tagadja, hogy Shakespeare majd min-
den müvében szeret a puritánokkal vitatkozni. 

2. SIR JOHN F A L S T A F F . 

Még a naplopók humorisztikus alakja, a vastag Falstaff 
lovag sem ment némi puritán fortélytól. Halliwel1) azt bizonyítja, 
hogy Shakespeare eredetileg ezt a hősét Sir John Oldcastle név-
vel illette. „Ezt a darab némely czélzásából következtethetjük, 
mondja Gervinus, mert a herczeg szavainak, melyekkel Falstaffot 
megszólítja „IV. Henrik", I. rész 1, 2), csak igy lehet értelmök : 
„my old lad of the castle" ; és igy maradt meg a negyedrétü ki-
adás második részében Falstaff egyik beszéde előtt az „Old" 
jelző. De teljes biztosságot nyer a dolog Nathaniel Field szinész 
fölemlitése által, aki erről a dologról a legalaposabban lehetett 
értesülve." 2) 

1) On the charaeter of Sir John Falstaff. London, 1841 . 
2) Shakespeare 1 3 9 — 1 4 4 . 



Rip1) és Hager2) azt állítják, hogy FalstafT (előbb Oldcastle) 
nem más, mint torzképe azon lord Cobham John Oldcastlenak, 
aki IV. és V. Henrik alatt a Lollardok3) főpártfogója volt, kiket 
többször fölfegyverezve, ellenállásra buzdított s első veresége után 
a Towerből megszökvén, második veresége után pedig (1417-ben) 
a lordok által elitéltetvén, mint felségáruló fölakasztatott és mint 
eretnek megégettetett, később azonban (1659.) a fanatikus Bale 
őt, mint első reformátort s „Krisztus vértanuját" dicsőitette.4) És 
valóban, a közönség Shakespeare Falstaffját a történelmi Old-
castle-val azonositotta. 

S ez nem is egészen alaptalanul történt. Mindketten neme-
sek, ugyanazon nevük van, ugyanabban az időben élnek ; ifjúsá-
gukban mindketten a norfolki herczeg Mowbray Tamásnak ap-
ródjai s (ÍV. Henrik, 2 rész, 3, 2.) V. Henrik kegyenczei voltak. 

Ezen fölfogás ellen a következő érveket hozzák föl: 1. 
Shakespeare az Oldcastle nevet ép ugy, mint előbb a Ned és 
Gedschill neveket a „The famons victories of Henry the fifth" 
műből kölcsönözte. 2. „midőn a költő „IV. Henrik" czimü darab-
ját irta, nem tudta, ki az az Oldcastle."6) 3. A fönnebbi fölfogás 
ellen ő maga határozottan tiltakozott a ,,IV. Henrik" második ré-
szének befejezésében. De ezek nem eléggé meggyőző érvek. 

Az első indokot Bemays határozottan védelmezi Rio ellené-
ben. „Rio ur elhallgatta azt az elhatározó körülményt, hogy a 
sokszor emiitett név egy régibb darabból van véve." Miután Ber-
nays megemliti, hogy Rio a „Famons Victories" müvet ismeri, 
igy folytatja: „kétségtelenül be van bizonyítva, hogy Rio ur 
öntudatosan és készakarva hallgatta el a tényt, melyből megdönt-
hetlenül kitűnt volna, hogy találmánya6) semmit sem ér. John 

1) »Amendt for ladies« czimü müvében ez á l l : »Nem láttátok azt a darabot, 
melyben egy Oldcastle nevii vastag ur nektek híven megmondta, mi a becsület ?« — 
nyíltan hivatkozván Shakespearenak IV. Henrik I. rész, 5, 3. előforduló hires magán-
beszédére. — Shakespeare, von Gervinus 2, 176. 

2) Shakespeare W e r k e 4, 267, 272. 
3) Wickleff követőinek csufnevök Angl iában. 
*) A brief Chronycle concernyng the Examination and ü e a t h of the blessed 

Martyr of Christ, Sir John Oldcastell. 
5) Gervinus 2, 179. 
•>) Itt nincs szó Rio találmányáról. Már Schlosser FI. ir Sir John Oldcastle 

vagy lord Cobhamról. A királynak ezen barátját és tanácsadóját, jóllehet egészen 
értelmes férfiú volt, Anglia régi drámaírói, mint Fullertól tudjuk, valódi nevén mint 
udvari bolondot hozták színpadra és Shakespeare belőle alakította Falstaffját.« F. L . 
(Schloscer's Weltgeschichte 10, 48.) 
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Falstaff a csatagép, melyet Rio ur kovácsolt, szétrombolva, dara-
bokra törve szerte-szét hullott."1) Azt a kérdést szellőztetjük, 
váljon Rio „ezt a lényeges körülményt" készakarva hallgatta 
vagy nézte-e el, vagy talán semmibe sem vette ? Bernays okos-
kodása csak ugy alapos, ha föltételezzük, hogy Shakespeare a 
történelmi Oldcastle-t még akkor nem ismerte és ellenkező 
esetben következik csak az, hogy ez a név Shakespeare egyik 
humoristikus alakjának neve ugyan, de nem az ő találmánya. 

Gervinus állításának bebizonyítását a költő tudatlanságával 
támogatja. De ez alaptalan. Shakespeare „IV. Henrik"-je, valamint 
egyátalján minden történeti drámája készítésénél legnagyobb-
részt llollinshed krónikáját használta s ezt a kincstárt jobban 
ismerte, mint bárki is valaha előtte vagy utána. De ebben a 
Wiklefiták főhőse nem herülhette el figyelmét. S ezt dr. Schmidt 
a „IV. Henrik"-hez irt bevezetésében tagadja is, sőt inkább föltűnő 
előtte, „hogy Shakespeare az oly helyeken, ahol alkalmas lett 
volna, j). o. „V. Henrik" első jelenetében azon korszak reformatio-
mozgalmát meg sem emliti, mig Hollinshed a Wiklefiták tanait 
és sorsát, valamint az angol királyoknak ezen felekezet irányá-
ban elfoglalt álláspontját tüzetesen tárgyalja."2) 

De Gervinus állítása teljesen tarthatatlan, ha Malonénak a 
„IV. Henrik" hez irt befejezése helyes, hogy t. i. a pápisták szá-
mos olyan régi darabot szinre hoztak, kivált 1580— 1590-dik 
évben, melyekben Oldcastle gunytárgya volt. Lehetetlenség, hogy 
Shakespeare mint költő és szinész, valamint társai ezt nem tud-
ták volna. Különben Oldcastle a „Famons Viktories"-ben olyan 
lényegtelen és háládatlan szerepet játszik, hogy Voss Henrik ezen 
mű szerzőjének egy fölfuvalkodott „pápistát" gondol. 

De, mondhatná valaki, Shakespeare a „IV. Henrik"-hez irt 
befejezésben határozottan kijelenti, „hogy ama Cobham martyr 
volt és nem ez a férfiú." De a kérdéses hely nem oly világos és 
érthető, mint sokan gondolják. A figyelmesen olvasó kétségben 
van, hogy nem az ellenkező értendő-e ? „Alázatos szerzőnk tré-
fás hangon ugyan, de határozottan kinyilatkoztatja egy tánezos 

t) Jahrbuch I, 2 7 1 . 
-) Shakespeare dramat. Werke redigirt von Ulrici 1, 390. Dr. Schmidt zava-

rára mutat az az okoskodás, melylyel dr. Schmidt a befejezést visszautasítja : »hogy 
Shakespeare a vallásszabadság iránt nem érdeklődött s hogy szivében jó katholikus 
volt.« V . ö. Hager, 3, 26Ő. 
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által, hogy minő föltétel alatt hajlandó az ,,V. Henr ikében előfor-
duló Falstaff népszerű szerepét egész ennek haláláig nyújtani. 
Oldcastle csak egy mellék, okadatoló mondatban említtetik. E 
hely igy szól : „Még egy szót ké rek! Ha még nem laktatok jól 
a kövér eledellel, alázatos szerzőnk a történetet, sir Johnnal, to-
vább folytatja s mulattat benneteket szép franczia Katalinnal, mi-
kor aztán, amennyire tudom, Falstaff izzadásban hal meg, hacsak 
ti kemény Ítéletetekkel már előbb meg nem öl i tek; mert Old-
castle mint vértanú halt meg, de ez itt nem olyan ember." (And 
this is not the man.) Az okadatoló mondatnak, „mert Oldcastle 
mint vértanú halt meg", csak a következő fölfogás mellett van 
logikai ér telme: Falstaff a költő szerint természetes módon, 
izzasztó gyógymód által hal • meg, hacsak a néfcők őt is, mint 
elődjét, kemény Ítéletük által meg nem ölik, mert ezt a lordok 
halálra Ítélték ugyan s Bale és Fox nézete szerint, mint vértanú 
halt meg, Falstaff azonban, mint ilyen nem halhat meg, mert ő, 
a gyáva, valóságos pulya ember, erre nem alkalmas. Shakespeare 
azáltal megmutatja, hogy Falstaffja Oldcastleval összefüggésben 
van s talán épen ezen vonatkozás idézte elő azokat a kemény 
ítéleteket, melyek ezen, a világnak Shakespearen kivül még egy 
költője által sem alkotott klaszszikus alakja fölött elhangzottak s 
épen ez az oka, hogy a költő e kedvencz szerepét nem irta meg 
egész végig. Tegyük fel, hogy Shakespeare a kövér lovag szere-
pét eredetileg lord Cobhamra való tekintet nélkül irta s csakis 
költői képzeletének röptét követte mégis, mivel a közönség ab-
ban lord Cobham torzképét látta, kedélyes előadását nem hagyta 
volna abban, mert előtte, mint aristokrata angol előtt, a régi lol-
lard és forradalmár felekezetével együtt ép oly kiállhatatlan volt, 
mint a puritánok és Brownisták, kikkel a Wikleffiták tanra és 
erőszakoskodásra nézve nagyban megegyeztek. 

A „IV. Henrik" czimű dráma első előadásának idejét nem 
lehet pontosan meghatározni. Az első rész 1598-ban, a második 
rész pedig két évvel később jelent meg nyomtatásban. 

Négy költő: Monday, Drayton, Wilsoti és Hathway azonnal 
egyesült, hogy jóvátegyék azt a csapást, melyet Oldcastle-Falstaff, 
a vastag lovag a Fox martyrologiumában keresztény vértanút 
illető tiszteletre emelt névrokona sir John Oldcastle — lord Cob-
hamra mért. Maguk a szerzők tanúsítják, hogy az 1599. évben 
szinre került és 1600. évben Pavier Th. könyvkereskedő által 
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Shakespeare neve alatt kiadott „Sir John Oldcastle" színműnek 
czólja az volt, hogy hősüket ne mint „kövér kéjelgőt", sem mint 
„ifjukori bűnök gyámját", hanem mint „igen érdemes egyént", 
„bátor vértanút", „erényes Pairt" mutassák be, akinek a „király és 
a haza iránti" „hódolatát és hűségét" mindenki tiszteli. 

A szerzők ezt a magyarázatot a darab czimének, „sir John 
Oldcastle" kétértelműségével indokolják. Shakespeare kövér lo-
vagjának szerepe oly határozott eredménynyel volt, hogy a sir John 
Oldcastle említésénél mindenki okvetlenül a Falstaf-féle naplopó 
nevetséges alakjára gondolt. Ezért kérik a szerzők előszavuk vé-
gén a nézőke t : 

»Figyeljetek s mit költemény előbb, 
Évek során hamisan átadott 
A szent igazságot, megőrizzétek.« 

A Shakespeare „IV. Henrik" czimű drámájához itt hirdetett 
ellentét következetesen lesz végrehajtva. Érdemes röviden jelle-
mezni a darabot, hogy egy példában bemutassuk, minő különbség 
volt Shakespeare és a korabeli protestáns irányú költők között. A 
rochesteri püspök lord Cobhamot, mint eretneket, megakarja seni-
misiteni. Ez utóbbi mint nemes protestáns viseli magát, ki Nathan-
nal, Lessing bölcs zsidójával hasonlítandó össze. Henrik király 
szerint e férfiú mindig „hű és becsületes, értelmes, nemes és eré-
nyes volt." A szegények egész Kentben legjobb férfinak tartják 
irányukban, aki „ajtaja előtt előtt naponta száz szegényt táplál." 
Bátran beismeri királya előtt, hogy életét és minden vagyonát első 
sorban Istenének és csak ezután köszöni őfelségének: 

»A pápa nem kivánhat, nincs joga 
Kívánni tőlem engedelmességet, 
Sem Angl iában levő papjai 
Üres fejjel szivemből ős hitem 
Kiűzni képesek soha, soha, 
N e m lesznek . . . . « 

Egyedül csak a szentírásból akar tévedéséről meggyőződni, 
mint egyedüli tekintélyből. Barátainak hamis vádaskodását, mintha 
a kitört lázadásban részes volna, megczáfolja s a király iránt hü 
lord Cobham födözi föl a király előtt a Cambridge gróf, lord 
Scroope és sir Thomas Grey által ellene tervezett összeesküvést. 
Ezen protestáns erényhőssel szemközt a kath. egyház részéről két 
gazficzkó említtetik : a rochesteri püspök és sir John, a wrothami 
plébános. Az első, aki a lollárd Cobham élete ellen tör, ha száját 
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fölnyitja, mindannyiszor az eretnekeket szidalmazza; mégis, keresz-
tény buzgalmában nem irtózik czélját megvesztegetés által elő-
mozdítani. Nem elégedve meg a királynak Cobham ellen elren-
delt vizsgálatával, azt még saját birói széke elé is idézi. Azonban 
Cobham társa a püspök küldöttével a pergamenre irott idéző 
levelet a pecsétviaszszal együtt azonnal megete t te ; a király maga 
is szigorúan megdorgálta eljárásáért a püspököt s Cobhamnak a 
börtönből való kiszabadulása után a kijátszott szerepét kelle 

De ez még nem elég. Shakespeare sir John Oldcastle, a 
protestáns vértanú neve alatt egy gyáva henczegő egyént, egy 
naplopó ősalakját hozta a színpadra; ellenségei ezért egy másik 
sir John, wrothami pap szerepével állanak boszut. A püspök jelen-
létében sir John is buzgó üldözője az ere tnekeknek, de erre 
mindjárt igy szól magánbeszédében : 

»Nem az vagyok, mi a világ e lőt t : 
Más nem valék, mint báránybőrt viselt 
Farkas, mi most is ; a karácsonyi 
Ünnepkor szolga voltam és ha kell 
V a g y o k szelid pap ; ám tisztes nevem 
Tolvaj « 

S valóban nemsokára ugy tűnik föl, mint útonálló, aki nem-
sokára azt az erszényt, melyet a rochesteri püspök megvesztegetés-
képen 1000 darab aranynyal megtöltve Butlernek adott, a szín-
padon elvadászsza. Mentegetőzve és bocsánatot kérve, magát „tisz-
tességes tolvajnak nevezi." 

»Aki lop, hol fölöslegest talál, 
Szabadon azt s vidáman költi el . . . 
Váljon mi hát az élet, hogyha csak 
Keserveit, buteljes napjait 
Hóbortokkal vidámmá nem tevénk ? 
Hű nőm van, édes, kedves ; egyaránt 
V a n ágyasom, Ízléses kéjleány.« 

S azonnal megjelenik e nő oldalán, aki ép oly szemtelen, 
mint kitartója, majd mint útonálló, majd mint korhely és koczka-
vető, majd mint szószátyárkodó, épen, aminő Falstaff volt. Sir 
John még a fegyvertelen királyt is megtámadja, anélkül, hogy 
ismerné, s pénzét követeli. Ez ujitja föl Falstaff emlékét. A király 
régi tolvajai hiányzanak. 

„Falstaff, a gazficzkó, olyan kövér, hogy nem bir lóra ülni; 
de ugy gyanítom, hogy Poins és Pető erre kóborolnak." Sir John 
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a mulatság alatt magát a.királyt is tolvajnak nevezi, aki őt meg-
lopta, mig a telhetetlen papzsák, a kövér Falstaff, aki őt minden 
hamisságra megtanította, környezetében volt. Nagyon sajnálja, 
hogy Henrik, aki egykoron társulatunk tagja volt : „Királylyá lett, 
mert nagyon ügyes tolvaj volt." Ezután nemsokára koczkajátékot 
iiz a királylyal, akit még mindig föl nem ismert, ép oly bizalma-
san, mint egykor Falstaff, s elveszti az előbb rabolt 1000 fontot. 
Világos: Hogyha a szerzők Shakespeare humoros eszével birtak 
volna, ugy a hóbortos papból egy második Falstaffot alakítanak 
s a protestáns Cobham vértanúért boszut állhatnak vele. Az akarat 
meg volt. Tagadhatjuk-e ezt ? 

Maga a kövér lovag sem egészen ment a puritán színezet-
től. Hangját fiatal korában a karzaton való énekléssel egészen 
elrontotta. „Előkelő egyénhez illő életet szoktam meg", 
mondja önmaga, „eléggé erényes voltam", — de olyan eré-
nye volt, amely az erénytelenséggel vetekedett . — Ót a fiatal 
herczeg vezette félre; a társaság, a semmirekellő társaság 
rontotta meg, most már régen elfeledte, milyen a templom 
belseje s rendetlenül, korlátlanul él. De azért még mindig jám-
bornak, ájtatosnak tartja magát s részvéttel van az istentelenek, 
„a sötétség gyermekei iránt." Csakis az istentelenek előtt gyalázta 
a herczeg atyját, igy mentegetődzik a herczeg előtt, nehogy az 
istentelenek beleszeressenek. Végre harmadnapos hideglázba ejti 
őt a költő Eastcheapben, a „vaddisznófej"-hez cziinzett igen kétes-
hirü korcsmában. Halála előtt még háromszor-négyszer Istenhez 
fohászkodik. „Hogy megvigasztaljam", igy szól hozzá Hurtig korcs-
márosné, akit előbb nőül akart venni s tekintetes asszonynyá 
szándékozott tenni, „ne gondoljon még Istenre, ugy hiszem még 
nem szükséges, hogy ilyen gondolatokkal gyötörje magát." „Kü-
lönben, — mondja a korcsmárosné, aki gyanús vendégei felől mindég 
jót gondol, — ugy halt meg, mint egy hosszuinges kis gyermek. 
Nem jutott a pokolba, hanem Arthur kebelébe, ha valaha valaki 
oda juthatott." Hurtig asszony Ábrahám kebelére gondol, de a 
hivők atyjának, Ábrahámnak nevét oly névvel cseréli föl, melyet 
a szentek névsorában hiába keresünk. A felekezet miatt sokszor 
följajdult; az asszonyokat illetőleg pedig Hurtig asszony, kinek kezei 
közt, a költő szerint, Falstaff meghal, a következő bizonyságot 
teszi: „Bizonyos módon természetes, hogy nőkkel közlekedett ; 
de ilyenkor rheumát kapván, a babyloni kurváról beszélt." (V. 

V 
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Henrik 2, 3.) A magyarázók szerint Hurtig asszony „köszvényes" 
helyett, „holdkórost" akart mondani; de éppen igy ecstasis-t is 
lehetne érteni. („rheumatic"-ot „lunatic" helyett.) Tudjuk, hogy 
a puritánok ezt a bibliai képletes beszédet a pápaságra alkal-
mazták, mig a lollárd Oldcastle a pápát az Antikrisztus fejének, 
a főpapokat tagjainak, a szerzeteseket pedig farkának tartották.1) 
A költő, kinek müvében semmi sem fordul elő, aminek fontos 
jelentősége ne volna, igen jól ismerte ennek a képnek értelmét, 
melyről a kövér lovagot halálos ágyán beszélteti. Ezen dráma 
befejezése előtt rövid idővel (1599.) a „János király" czimü régi 
darab átdolgozásával (1596. és 1598. között) volt elfoglalva, me-
lyet — mint később látni fogjuk — sorról-sorra hiven átdolgozott. 
Ennek a darabnak katholikus ellenes szerzője azonban a hal-
dokló király ajkaira a következő hitvallást adja : 

»Mióta János meghajolt a római 
Kényúr előtt, övéi boldogtalanok : 
Áldása átok, átka áldást képez is. 
D e hogyha halandó szüm nem csalatkozik, 
A z egykor származó királyi sarj fogand 
Róma kapuinál fegyverrel dörgeni, 
S a büszke kéjleányt földig gyalázza majd, 
K i Babylonnak trónusán uralkodik. — 
János élő hittel ragaszkodik hozzád, 
Oh Jézusom, s igy hal meg a te hő szolgád.« 

Az itten terjedelmesen előadott jelenetet Shakespeare Fals-
taff halálos ágyánál csak egy szóval emliti s a Rardolph orrára 
ugrott bolha fölötti elmés megjegyzésével mellőzi a titokteljes 
kéjhölgyet s a talány megfejtését az olvasóra bizza. Ha ennek 
megfejtése a „János király" czimü régi darabban keresendő, ugy 
a költő azon tannak, hogy a róm. katholikus egyház a babyloni 
kéjhölgyhöz hasonló, semmiesetre sem találhatott méltóbb hivet, 
mint a dorbézoló, korhely sir John Falstaffot, aki a sir szájánál 
is azzal vigasztalta magát — ez legszebb "kigunyolása a refor-
matio korszakában hitczikkelylyé avatott esztelenségnek. 

Különben az olvasó Ítéletére bizzuk, hogy Shakespeare 
kortársai alaposan vagy alaptalanul gunyolták-e a lollard Old-
castle és a puritánokat Ealstaff szerepében s hogy következéskép 
ebből a nevetséges alakból a költő vallási irányára következtet-
hetünk-e vagy sem ? 

!) Hergenrüther, Kirchengeschichte 2, 215. 
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3. SHAKESPEARE HIVATKOZÁSA A SZENTÍRÁSRA. 

A protestantismus két alapelvet tűzött ki vallási rendszere 
ismertető je léül : először a szentírást jelölte ki a hit egyedüli kút-
fejéül, másodszor azt állítja, hogy a hit magában véve elégséges 
a megigazulásra. Shakespeare más véleményben van. Semmi 
esetre nincs szándékában, hogy a szinpadon vallási kérdéseket 
fejtegessen s ott vallási vitatkozást idézzen elő ; de az olyan 
költő mint ő, aki nem fölületesen, hanem alaposan fejteget vala-
mely eszmét, nem kerülhet te el a vallási igazságok némi szellőz-
tetését sem. Számtalan helyen emliti föl a vallást és lelkiismeretet, 
hitet és imát, isteni tiszteletet és szentségeket. Amily kifogyhatat-
lan találékonysággal választja meg az anyagot és jellemeket, ép 
oly határozott és összhangzó fölfogást tanusit a világ, az ember 
rendeltetésének fölismerésében. Mondásai nem ellenkeznek egy-
mással, hanem önmagukban bevégzett rendszert képeznek, amely-
ben mindenesetre saját meggyőződésének alapvonalait kell szem-
lélnünk. Amint beszél, ugy gondolkozik. Önmagáról ugyan nem 
beszél, de szerepeit egészen saját lelkéből meriti. Éppen ezért 
tükröződik vissza azokban saját benső meggyőződése. Müveiben 
egészen akaratlanul és elfogulatlanul rajzolja le önmagát. 

A keresztény bölcsészeten kivül más bölcsészetet nem is-
mer ; de nem puritán, nem tagja az anglikán egyháznak, sem a 
protestantismus előharczosa. Kitűnik ez abból, hogy a különféle 
felekezeti vallástanokat föltűnő módon tárgyalja. 

Kezdjük meg a szentírás kizárólagos tekintélyével. Shakes-
peare nem engedi magát tévútra vezetni a korszakában uralkodó 
alapelvvel, hogy a szentírás egyedül képezi a hit forrását. „Az 
ördög tud az irásra hivatkozni", mondja Antonio a „Velenczei 
kalmár"-ban (1, 3), amint ezt az Üdvözítő irányában meg is mu-
tatta. Ugyanabban a darabban ostorozza a vallási kérdésekben a 
szentirással űzött visszaélést : 

»Hol a val lásban átkos tévedés, 
Mit egy-két tisztes fő nem szentesit 
É s szent idézettel nem támogat .« 

3 felv. II. jel. 

Ki nem látja ebben a czélzást korszakának arra a tévtani-
tására, mely a szentírást tartja egyedül a hit kutforrásának ? 
Ugyanezen szavakkal éltek a kath. hittanitók is, midőn a szent-
írásnak egyedüli hitszabály gyanánt való fölállítása ellen vitatkoz-



tak. A költő nincs azon nézetben, hogy a szentírás önmagában 
véve elégséges volna az üdvözítő igazságok megismerésére.1) A 
király a „II. Rikhárd" czimü drámában börtönbe kerülvén, kiveri 
fejéből gondolatainak kicsinyes világát, amely épp oly veszélyes, 
mint a világ fia, mert egy sincs sorsával megelégedve és a kö-
vetkező vallási érzelmekre gerjed : 

» . . . . A j a v a 
— A z Isteneszmék — kéte lyek között 
V e r g ő d n e k , mik magát a szent igét 
A z ige ellen harczra költik . . . « 

5. felv. IV. jel. 

„III. Richard"-jában, jóllehet előbb csak történelmi tényről 
beszélt, a hagyomány elvét nem csak egyenlőnek, de még előbb-
valónak tekinti a szentírás elvénél. Buckingham azt állítja, hogy 
az iratokból bebizonyítható, miszerint a Tovvert Julius Caesar épít-
tette. Erre a herczeg igy válaszol: 

»S ha m e g se volna irva, azt hiszem, 
A z igazságnak élni k é n e folyvást,2) 
Ö r ö k b e h a g y v a az utóvi lágra, 
E g é s z a v é g s ő Ítéletnapig.« 

III. Rich. 3. felv. I. jel. 

Az utolsó sorból világosan kitűnik, hogy a költő itt a ke-
resztény kinyilatkoztatásra is czélzott. Ezt azonban a vallási ren-
deletek (Art. 6. of Religion) ellenére állítja., melyeknek 6. czik-
kelye határozottan kimondja: „hogy a szentírás magában foglalja 
mindazt, ami az üdvösségre szükséges ; azért nem köteles senki 
olyasmit hitczikkelynek vagy az üdvösségre szükségesnek tar-
tani, ami abban nem foglaltatik, vagy amit abból következtetni 
nem lehet " 

4. AKARATI SZABADSÁG ÉS LELKIISMERET. 

A Shakespeare költeményeiben előforduló bölcsészeti és 
keresztény elvek a református hitelvek szerint nem magyaráz-
hatók meg. 

Shakespeare elismeri az eredeti bünt,3) de nem helyesli 
Luthernek erre vonatkozó túlzott nézeteit. Luther a „Szolgai 
akaratról" czimü művében az embert a bűnbeesés után összeha-

1) O f the Sufficineey of the holy scriptures for Salvation — igy szól a 39. 

vallási cz ikk 6-ik cz ikkelyének fölirata. 
2) F r o m a g e , A o a g e . 
3) »Szeget s z e g g e l « 2, 2. V . ö. f ö n e b b 54. 1. 
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sonlitja „egy sóbálványnyal", „tuskóval vagy kővél" s a követke-
zőket mondja: „Az emberi akarat olyan, mint a ló ; ha Isten ül 
rá, akkor ugy megy és azt akar ja ; amit Isten akar ; ha pedig az 
ördög lovagolja, akkor ugy megy, amint az akar ja ; minden a vi-
lágon Isten akarata szerint történik, Isten az emberi akaratot tel-
jesen megsemmisíti, Isten műveli bennünk a jót és a rosszat s 
amint megjutalmaz minden érdem nélkül, ugy el is kárhoztat ár-
tatlanul." Luther ellenfelének, Erasmusnak határozottan kinyilat-
koztatta, hogy ő ezeket komolyan, megfontolva és nem a vita he-
vében mondja. Köstlin erre ezt mondja : „Nekünk sem szabad 
tehát sem takargatás, sem ferdítés által valamit ebből elvennünk, 
mint ezt Luther követői egész napjainkig megkisérlették," En-
nélfogva Luther, egész következetesen, a keresztények üdvözü-
lését nem az isteni parancsok megtartásától teszi függővé, hanem 
a hittől s a Megváltóban való bizalomtól, aki érettünk a törvényt 
teljesítette. Ettől a tantól tévútra vezetve mondja aztán a kisér-
tet, bün-, lelkiismeret-, jó cselekedetek-, és igazság fölötti2) kép-
telen állításait. 

Shakespeare költeményeiben az ilyen vallási rendszerrel nem 
rokonszenvez, azokban ennek nyomára sem lehet akadni. Sőt 
ellenkezőleg, vallási alapelvei az eredeti bün és megigazulás fö-
lött tökéletesen megegyeznek a tridenti szent zsinat határoza-
taival.3) 

Az öntevékenység és mulasztás terén az emberi akarat 
szabadságát s az abból folyó személyes felelősséget, a szenvedély 
minden ingerei ellenében, oly biztossággal, határozottsággal emeli 
ki, minőt a kath. egyházon kívül képzelni alig lehet. „Tőlünk 
függ, hogy ilyenek vagy amolyanok leszünk", mondja Jágo. „Tes-
tünk a kert, akaratunk a kertész. Ha tetszik, csalánt vagy salá-
tát vetünk bele. Izsópot ültetünk, kigyomláljuk a köményt ; par-
lagon hagyjuk henyeségből, vagy iparkodva tenyészővé teszszük : 
mindez egyedül, a mi akaratunktól függ. Ha életünk mérlegser-
penyőjében egyik oldalon nem volna az ész, ellensúlyozni a buta 
szenvedélyt, természetünk hitványsága ostoba ferdeségekre ra-
gadna. De azért van eszünk, hogy szenvedélyeink izgalmát, a 

1) Martin Luther. Von Dr. J. Köstlin. V. ö. Kirche uud Protestantismus 192 1. 
2) V. ö. Doellinger, Die Reformation, 3, 2 1 — 5 » 1. Evers, Martin Luther. 

1, 94 1. 
3) Sessio V . et V I . 
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test s vér ingerét lehütsük, (Othello 1, 3.) ki kételkedik azon, 
hogy ez a költő legsajátabb meggyőződése, melyet még a lelki-
ismeretlen Jago gonosztevőre is tud alkalmazni ? 

Edmund, bár csak közönséges gazember, mégis igy szól : 
„Az a legfőbb bolondság a világon, hogy midőn szerencsénk 
beteg, (ami pedig erkölcseink megzabálásából ered) a hibát a 
napra, holdra és a csillagokra hárítjuk, mintha kényszerűségből 
volnánk gazemberek, részegek, hazugok, házasságtörők csupa 
önkénytelen függésből, megrögzött engedelmességből, a planétai 
befolyásoktól. Szóval, ami roszban leledzünk, az mind isteni un-
szolásból történnék. Pompás kilátás a kurafinak, hogy bak hajla-
mait a csillagokra háríthatja." („Lear" 1, 2.) 

Shakespeare költeményeiben szerepet enged az enyelgő vé-
letlennek is, kivált vígjátékaiban. De drámáinak intézője nem a 
vaksors, hanem egy jóságos gondviselés intézkedése, az örökbiró 
megvesztegethetetlen igazságossága, de mindenekelőtt az ember 
szivében nyilatkozó isteni szózat, a lelkiismeret, a jó és rosz fö-
lötti közvetlen biró.1) A brit költő az emberi sziv és emberi tör-
ténelem titkos ösztönének igazolására szolgáló ezen intézőt bizo-
nyára nem a lutheránus protestantismustól kölcsönözte. Luther 
csak egyetlen egy esetben hivatkozik az őt ösztönző szellem szó-
zatára avégből, hogy egy uj tan hirdetésére s Róma elleni har-
czolásra való küldetését önmaga és a világ előtt igazolja. De az 
erkölcsi téren nem hallgat erre a szózatra. „A törvény gondola-
tát és vitatását, — igy szól, — a lelkiismeretből ki kell űzni, ha az 
fél és Istennek a bűn miatt való haragját érzi. Ehelyett énekelni, 
enni, inni, aludni és vigadni kell az ördög e l lenére ." 2 ) Falstaff 
ezt a tanácsot követi. Aljas élete miatt érzi a lelkiismeret furda-
lását s megfogadja a jobbulást. De tíardolph megjegyzésére : „sir 
John 1 rendkívül búsongsz; igy nem élhetsz soká", mást gondol 
és igy szól : „Hja, ugy van az. Jer, danolj valami furcsa nótát, 
hadd vidulok fe l !" („IV. Henrik", I. rész, 3. felv. III. jel.) Luther 
nem az emberi szívben nyilatkozó isteni szózatnak tulajdonítja a 
lelkiismeret furdalását, hanem az ördögnek : „Ha az ördög téged 
ilyen gondolatokkal gyötör, ha t. i. bűnről vádol, keress mulatsá-
got az emberek között, igyál többet, tréfálj, helytelenkedjél, vagy 

!) V . ö. Gewissen und Schiksal in Shakespeare's Dichtungen von Dr. C. C. 
Hense. Untermehungen und Studien. Halle a. S. 1884. 4 8 7 — 6 1 7 . lap. 

2) Tischreden. Walch. Ausg. 22, 654. 
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kövess el bármily pajzán csinyt." „Egyáltalán, — igy folytatja, — nem 
szabad figyelnünk a tízparancsolatra, szivünkből ki kell azt tép-
nünk — nekünk, kiket az ördög kisért és gyötör. Ha az ördög 
bűneinkért felelősségre von s bennünket a halálra és pokolra 
méltóknak itél, igy szóljunk : „Beismerem ugyan, hogy a halált 
és a pokolt megérdemeltem, de mi történik ezután ? Talán örökre 
elkárhozol ? Semmi esetre sem. Mert szenvedett, eleget tett éret-
tem valaki és ez Jézus Krisztus, az Isten fia. Ahol ő marad, ott 
maradok én is." A pápisták legnagyobb bűnének tartja, hogy 
Krisztust haragos bírónak, vádló és kárhoztatónak tartják. „Ha 
azt gondolod, hogy Krisztus biró vagy törvénytanító, aki reád 
haragszik s téged számadásra von, hogy mikép töltötted el élete-
det, légy meggyőződve, hogy az nem Krisztus, hanem a gonosz, 
dühös ördög." 2) Shakespeare az ilyen eszmékért nem rajongott. 

A költő „III. Rikhárd" (1, 4.) czimű müvében, a Clareuc her-
czeg meggyilkolására fölfogadott gyilkos lelkiismerettől gyötört 
czimboráihoz a lelkiismeretről igy nyilatkozik: „Mitsem akarok 
róla tudni ; az ember gyáva lesz ve l e ; az ember nem lophat, 
hogy be ne vádolja; az ember nem esküdhetik, hogy torkára ne 
fojtsa; az embert tele tömi akadályokkal ; egykor arra vett, hogy 
visszaszolgáltassam a pénzzel teli erszényt, melyet véletlenül ta-
láltam. Mindenkit koldussá tesz, aki ad reá valamit; s minden 
ember, aki jól akar élni, azon van, hogy önönmagára bizza ma-
gát s lelkiismeret nélkül él." De ezzel az okoskodással nem birta 
szorongatott czimborájának lelkiismeretét megnyugtatni: „Terin-
gettét! kiált ez, épen most csip nyakon s rábeszél, hogy ne öl-
jem meg a herczeget." Erre a másik gyilkos elvetemülten közbe-
kiált: „Fogd le az ördögöt benned s ne higyj amannak!" Sha-
kespeare gyilkosa ép ugy, mint Luther, a lelkiismeretet az ör-
döggel azonosítja, azzal a különbséggel, hogy Luther lélektani 
tévelyből, a gyilkoá pedig azon szándékkal teszi, hogy Istennek 
keblében működő, intő szózatát elnémítsa. 

Falstaff lovagnak sem tetszik az akarat-szabadság és az el-
követett, valamint elmulasztott cselekvésekért abból folyó felelős-
ség. Korhely életeért majd testi szervezetére hárítja a felelőssé-
get, majd igy panaszkodik a herczegnek („IV. Henrik" I. r. 3, 3.) : 
„Ádám az ártatlanság állapotában esett el, mit tegyen Falstaff 

4 D e Wette's Ausgabe , 4, 188. 
2) Walch. Ausg . 8, 2604. V . ö. Dollinger. Die Reformation 3, 5 1 . 
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Jankó a gonoszság ezen idejében ? Magad látod, hogy több a hú-
som, mint más embernek, tehát több a gyengém is." A „Wind-
sori vig asszony" Jupiterrel és annak szerelmi kalandjaival vigasz-
talja magát, mer t : „ha az Isteneknek oly tüzes vérük van, mit 
tegyünk mi szegény emberek?" (5, 4.) Ezenkívül valami titkos 
erő képtelenné tette őt a szabad elhatározásra. „Meg vagyok ba-
bonázva, hogy e tolvaj czimboraságában rabolnom kell . . . Hu-
szonkét év óta minden órában megesküdtem, hogy elszaladok 
czimboraságától s a gazember czimborasága még most is lebü-
völve tart. Akaszszanak fel, ha nem valami varázsitalt adott be 
az az istentelen, hogy magát megszerettesse velem. Ugy van, va-
rázsitalt ittam." („IV. Henrik", I. r. 2. felv. 2. jel.) 

Azon tapasztalat szerint, melyet a kövér lovag kevéssel az 
előtt tett, ugy látszik igaza lehet. Lelkiismeretfurdalása folytán 
bevallja : „Igazat mondva, nem sokkal vagyok jobb, mint ezek 
a gazemberek, föl kell hagynom ezzel az élettel és föl is hagyok 
vele. Istenemre, gazember legyek, ha igy nem te szek ; egy király-
fiért sem akarok a pokolba vándorolni." Ezzel azt állitja, hogy 
őt Henrik herczeg rontotta el. De nemsokára kilátása van, hogy 
kereskedők kirablása által erszényét aranyokkal töltheti meg. Erre 
fogadását azonnal elfeledte. Gazember legyen, ha részt nem vesz 
ebben a vállalatban s lelkiismeretét a következő igen gyanús 
kifejezéssel vigasztalja meg : „Oh, ha az emberek érdemeik által 
üdvözülnének, a pokol melyik katlanja lenne néki elég forró ?" 
(„IV. Henrik", I. r. 1. felv. 2. jel.) Nem tehetjük föl, hogy Shakes-
peare, ki oly őszinte volt, e helyen Luthernek az érdemekről 
szóló tanát gúnyolta ki. Ha azonban, azt hitte volna, ugy nem 
alkotta vala a semmirekellő ficzkók szerepét oly módon, hogy 
azok korhely életüket azzal védelmezzék. A jótettekről való 
véleményét és meggyőződését inkább megismerjük Corin pásztor 
panaszából: 

» G a z d á m zord k e d v ű ember , s nem igen 

T ö r i magát , h o g y az utat az é g b e 

Szál lásadás fé lékkel lel je m e g . « 

„A hogy tetszik2. felv. IV. jel. 

A költő itt szent Máté 25. r. 35. versére figyelmeztet, ahol 
az evangelista idézi az örökbirónak azokat a szavait, melyeket 
világ végén a jobb oldalán állókhoz fog intézni. 
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5. SHAKESPEARE ERKÖLCSTANI RENDSZERE. 

Shakespeare erkölcsét, vagy erkölcsi nézetének alapelveit 
illetőleg, melyeket sajátjának s öntudata tulajdonának kell tekin-
tenünk, Gervinus ezt mondja: „Popé Shakespeare erkölcsi rend-
szerét egészen világinak mondja, olyannak, mely a költő szándéka 
szerint a kinyilatkoztatásból merített erkölcsi elvekkel ellentétben 
áll, amely, nézete szerint, annak helyét tökéletesen pótolja. Nem 
kecsegteti az embert azzal, hogy az erkölcstelenségnek szomorú 
következményei nem lesznek, nem bátorítja őket, hogy ezektől 
ne féljenek, sőt ehhez szigorúan ragaszkodik ; a vallási elmélke-
déseket mellőzvén, nincs költő, aki az emberiség szeretetét ugy 
megnyerte volna, mint ő. Ez oly igaz, hogy még Birch is kény-
telen volt elismerni."1) 

Birch tekintélye keveset nyom a latban; mert oly kevés 
ismerő tehetséggel bir, hogy azokat a leggyalázatosabb kifejezé-
seket, melyeket a költő a gonosztevők szájába ad, a költő sze-
mélyes meggyőződésének tartja s őt keresztényellenes drámairónak 
mondja. Shakespeare drámáinak nagy tiszteletben álló magyará-
zója, Gervinus, ugy látszik, az előbb emiitett református fölfogást 
a kinyilatkoztatással cseréli föl. A Krisztus és a megváltás müvét 
dicsőítő álbuzgalmukban azt hitték a reformátusok, hogy köteles-
ségük Mózes — és törvénye — s az úgynevezett „cselekedetek" 
által való üdvözülés tana ellen szót emelni. Tanításuk szerint, a 
hívőknek nem szükséges cselekedeteikre figyelmezni, hiszen ezek 
ugy sincsenek befolyással az üdvözülésre, hanem egyedül az isteni 
irgalmasság Ígéreteire, s szilárdan hinniök kell inegigazulásukban 
s a menyország részére való kiválasztatásukban. Ez a hit magá-
ban elégséges, s a hívőnek csak egy büntol kell irtóznia : a 
hitetlenségtől2.) 

Shakespeare, aki az embereket nem kecsegteti azzal, hogy 
az erkölcstelenségnek szomorú következményei nem lesznek s 
nem bátorítja őket, hogy ezen következményektől ne féljenek, az 
ilyen elméletekkel ellentétes nézetben van. De a kinyilatkoztatást 
és a katholikus dogmákat ezek nem érintik. Azt az ellentétet, 
melyet Gervinus Shakespeare erkölcsi rendszere s a kinyilatkoz-
tatás erkölcsi rendszere közt fölállított, a katholikusok épen 
nem értik. 

Ü Shakespeare, von Gervinus. 4, 398. 
2) V . ö. Möhler's Symbolik 20. 

\ 
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Nem eléggé érthető továbbá az az állítása sem, hogy Sha-
kespeare a kinyilatkoztatásból származó fogalmak helyett egészen 
világi erkölcsi rendszert állított föl. A kinyilatkoztatott tizparancs 
és a keresztény erkölcstan sem egészen világiasak. A keresztény 
erkölcstan nem a kinyilatkoztatással kezdődött, hanem a világgal 
egykorú s alapját az emberi lélekbe öntött természeti törvény 
képezi, amely bennünket megtanít arra, mi jó, mi rosz. Krisztus 
nem hirdetett uj erkölcsi törvényt, hanem csak az emberi lélekbe 
irt törvényt tisztította meg salakjaitól, melyekkel azt az emberi 
gyarlóság századok folytán elhomályosította és eltorzította; Krisz-
tus csak megmagyarázta azt nekünk s valahányszor róla beszélt 
nem forgatta azt föl, hanem csak megmutatta, miképen kell ma-
gasabb szempontból fölfognunk s teljesítenünk. Ugy látszik, hogy 
Gervinus a tökéletesség elnyerésére szolgáló ezen evangeliumi 
ujjmutatásokat és tanácsokat összetéveszti és fölcseréli a mindenkit 
kötelező erkölcsi törvénynyel, vagy mint Luther, tagadja azt a 
megkülönböztetést, melyet a kettő között az Üdvözítő maga tett. *) 

A keresztény erkölcsi törvény, továbbá „egészen világi", 
mivel az nem elvont szólamokban nyilvánul, nem száll a föllegek 
fölé, hanem a világ minden nemű viszonyát illető szabályokat 
állit föl. Ennélfogva a kath. erkölcstanitók a gyakorlati jogászok 
példáját követve már kezdettől fogva alapos tárgyalás alá ve t ték 
és méltatták a földi élet minden mozzanatát. A protestánsok a 
hittudománynak ezt az ágát tekintetbe sem vették, annak müve-
lését sok időn át teljesen elhanyagolták s félreismerve annak 
fontosságát, a katholikus theologiát ugy tekintették, mint a ke-
resztény eszme elvilágiasitását s megszüntetését, „a kinyilatkoz-
tatásból merített fogalmaktól való eltérést." Hányan vannak még 
ma is, akik az úgynevezett „ casuistikával" más eszmét egybe-
kötni nem tudnak. De Shakespeare drámáinak alapját éppen ez 
az erkölcstan képezi, és az erkölcstanárok eljárását annyira elsa-
játította, hogy ő maga is casuista hirben állott. 

Azon állítás ellen, hogy Shakespeare az erkölcsi kérdések-
ben a vallási elmélkedéseket mellőzte — eltekintve attól, hogy 
abban az időben Angliában szigorúan meg volt tiltva vallási dol-
gokat színpadra hozni, eltekintve bizonyos aesthetikai érzéstől, 
amelyet a hosszabb vallási vagy felekezeti kitérések a modern 

' szinpadon kinosan érintenek, legnagyobb bizonyítékot képeznek 
i) Máté 19, 21 . 5, 17. 
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a jelenlegi iratok. Shakespeare minden tekintetben tárgyilagos 
költő. O a világot és egyházat akkép rajzolja, amint azok az élet-
ben alakulnak ; nem alkot magának saját egyéni fölfogása szerint 
eszményi világot, nem alkot egy láthatatlan, a világ fölött lebegő 
egyházat, ugy rajzolja le a keresztény világot, amint az van 
és él, sőt keresztény eszméit sokszor még a pogány világra 
is alkalmazza. Valamint a hit az észt, a kegyelem a termé-
szetet nem semmisiti meg, sőt a hit és a kegyelem az észt 
és a természetet föltételezik s ezek azt befejezik, ugy Shakes-
peare az emberi természetet, a tisztán emberi dolgokat ép szem-
mel vizsgálja, anélkül, hogy a kinyilatkoztatás előtt behunyná 
szemét. A szerzetesség iránti előszeretete, számos, a legbuzgóbb 
askesisből vett alapigazságai, az isteni gondviselésnek a lelkiisme-
ret s az emberi nem történelmében nyilatkozó működése, a halál 
komoly gondolata — mind megannyi hangosan nyilatkozó óvást ké-
peznek rationalismusa ellen, bizonyítékot keresztény érzelmei mellett. 

Még kevésbbé egyezik meg Gervinus Shakespeare-rel és a 
keresztény gondolkozással, ha annak müveiből „azt a nézetet 
tanulta meg : hogy nincs semmi, ami magában véve jó vagy rosz 
volna; hogy nincs a földön olyan rosz, melynek jó oldala, s nincs 
olyan jó, melynek rosz oldala ne volna." A két utblsó mondat-
ban foglalt bölcsességet az utczán hallhatjuk hirdetni. Az első 
mondat pedig egészen téves. Hamlet a világot számos árok- és 
lyukakkal teljes börtönnek nevezi; ezek közt legveszedelmesebb 
Dánia. Rosenkranz ellentmondó válaszára Hamlet azokkal a sza-
vakkal felel, melyekre Gervinus, czéloz : „Akkor tehát egy se 
nektek való. Mert nincs se jó, se rosz : a gondolkodásmód minő-
siti a tettet. Nekem börtön." („Hamlet" 2, 2.) Amit itt Hamlet Dánia 
természeti bajairól és saját kinos helyzetéről állit, azt Gervinus 
az erkölcsi térre viszi át s azután olyant tanit, miről Shakespeare 
nem is álmodott. 

Hamlet szavaiban az az igazság nyilatkozik, hogy legna-
gyobbrészt tőlünk függ megítélni a jelenségeket, váljon azok üd-
vösek vagy károsak-e reánk nézve ; ellenben az a megjegyzés, 
hogy az erkölcsi téren önmagában véve sem jó, sem rosz nincs 
és egyedül csak alanyi gondolkozásunk teszi azzá a cselekedetet, 
erkölcstelen állítás. 

Ezen vitás megjegyzések után idézzünk néhány pontot Sha-
kespeare erkölcsi rendszeréből. 



- 87 -

A HALÁLOS BÜN FOGALMA. 

Emiitettük már előbb, hogy a költő a halálos bün és bünte-
tésének fogalmát és fölosztását illetőleg, a katholikus egyház ta-
nításával megegyezik. Izabella kész minden áldozatra, még életét 
is, mint egy tüt odadobni, csakhogy fivérét a haláltól megmentse, 
de azt határozottan kimondja, hogy ezt ártatlansága árán soha és 
semmi szin alatt nem szabad tennie: 

»Jobb, ha az e m b e r báty ja m e g h a l egyszer , 

Semmint a h u g a — megmentése által — 

Ö r ö k r e haljon meg.« 
„Szeget szeggel" 2. felv. IV. jel. 

Izabella ezen keresztény alapelvéről, mint valamely áthatat-
lan paizsról, visszapattan Angelo helytartónak minden szarvas 
okoskodása, valamint félénk fivérének állítása, aki a hét fő bűnök 
legkisebbikének1) állitá azt, ha nővére őt ártatlansága árán meg-
menti. Maga Claudio is erősen hangoztatja a halálos bün követ-
kezményeit, de mégis megragad minden szalmaszálat, hogy meg-
mentésének aggasztó módját kimentse. „Ha a bün oly kárhozatos 
volna, folytatja, hogyan kívánhatna oly bölcs létére Angelo: „Pil-
lanatnyi csínyért örökösen bűnhődni!" Habné asszony is „a wind-
sori vig nők" egyike 2. 1. ugyanolyan hittani pontossággal mond 
Ítéletet a házassági hűtlenség horderejéről, amivel őt Falstaff gya-
núsítja : „Ha kedvem tartaná magamat egy kis örökkévalóságra 
a pokolnak szánni, nemes lovaggá üt te thetném!" Tieck fordításá-
ban igy fordul elő ez az alany és tárgy közötti ellentét, amely 
tökéletesen megfelel a költő dogmatikai bölcsességének. Mert az 
örökkévalóságban nincs időváltozás, csak jelen, örökös lét, pilla-
nat, che dura sempre. 

Falstaffhak a Poinssal („IV. Henrik" I. r. 1. f. 2. jel.) s Hurtig 
asszonynyal („IV. Henrik" II. r. 2. f. 4. jel.) az egyházi böjti paran-
csokról folytatott inkább tréfás, mint komoly beszélgetését elég-
nek tartjuk csak egyszerűen fölemlíteni. 

A költő, a katholikus dogma szellemében, a bünt Isten el-
leni lázadásnak tekinti. „Isten óvjon meg a lázadástól. Mivé le-

l) A hét fő bünt minden kath. kathekizmus fölsorolja. A Shakespeare-társaság 
által kiadott kathekizmusban a »7« szám hiányzik. Luther csak e g y halálos biint is-
mer : a hitetlenséget. Conc. Tr ident inum can. 27. de justificatione. 
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szünk, ha magunkra maradunk?" Ezt kérdi a „Minden jó, ha a 
vége jó" (4, 3.) czimü szindarabban az egyik franczia főúr, mi-
dőn meghallotta, hogy Bertram, Roussillon grófja egy flórenczi 
erényes szüzet el akart csábítani. „Csak önmagunk árulóivá" 
— válaszol a másik főúr alázatosan s elismerve saját gyön-
geségét, ha Isten kegyelme nem segiti. 

MEGENGEDETT KÖZREMŰKÖDÉS A ROSZBAN. 

Roszat tenni sohasem szabad. Még mások rosz cselekedetei-
ben részt venni sem szabad. De lehetnek körülmények, midőn 
valaki jogosítva van valamely erkölcsi jótettet véghezvinni, mely-
ről tudja, hogy azt más bűnre használja. Ilyen esetekben a mo-
ralisták helyzete igen kényes. Shakespeare szereti az ilyen bo-
nyodalmakat a drámai csomó megoldására használni, anélkül, hogy 
az erkölcsileg megengedett jónak határát áthágná. Ezen a téren 
hű tanítványként követi a tudós casuista lépteit. Azért is jezsuita-
furfangról vádolták. 

Bertram, Rousillon grófja, a király kedvéért házasságra lép 
Helenával, de a házastársi jogokban nem részesiti s nejéül elis-
merni nem akarja mindaddig, mig általa nemzett gyermeket nem 
szül. Bertram Flórenczbe szökik. Titokban követi őt neje is s 
rábírja Dianát, egy igen tiszta, erényes életű leányt, akit Bertram 
szerelemvallomásokkal ostromol, hogy segítségére legyen neki 
abban, miszerint a sötét éj leple alatt férjével közösülhessen. 
Bertram lépre kerül s Helena czélját érte. Mig Bertram törvé-
nyes nejével közösül, önmagát neje elleni hűtlenségről vádolja s 
bevallja, hogy ezért a legfőbb biró előtt, aki mindenkit saját lel-
kiismerete szerint itél meg, felelősséggel tartozik. 

Mig a költő ezt a cooperatio ad malum esetét Boccaccio 
Dekameronjából vette, a „Szeget szeggel" czimű darabban a 
forrásul használt meséhez saját találékonyságából egészen hasonló 
eseményt toldott hozzá. A költő mind a két esetben arra fekteti 
a fősúlyt, hogy az erkölcsi törvény Ítélőszéke előtt az ügyet iga-
zolja. „Romeo és Júliában" a darab főcselekményét Júlia szülői-
nek csalódása képezi; a „Windsori vig nőkben" Page Anna szü-
lői s az általuk pártfogolt szerelmesek tévútra vezettetnek s a 
költő, ezen eljárást mindkét esetben casuistikus okokkal igazolja a 
lelkiismeret előtt. 
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SHAKESPEARE ESKÜELMÉLETE. 

Ez különös figyelmet érdemel. Ezen a téren oly ügyességet 
és biztosságot tanusit, hogy könnyen azt kell róla föltennünk, 
miszerint a casuista irodalmat ismerte. 

Hektor el van határozva a harczra. Neje, baljóslatú álom 
által megfélemlítve, ót visszatartóztatja. De hiába, mert Hektor az 
istenekre megesküdött, hogy a kérdéses napon harczolni fog. 
Erre nővére, a jós Cassandra, Johnson megjegyzése szerint egy 
c a s u i s t a n y u g a l m á v a l és éles elméjével megjegyzi, hogy vala-
mely eskü érvényessége egészen az esküvel erősítendő igéret jo-
gosságától és észszerüségétől függ s hogy mindazon eskü, mely 
valamely esztelen Ígéretre vonatkozik, már alapjában véve ér-
vénytelen. 

» A z istenek a bősz s indulatos 
Esküre siketek és a hamis 
ígéretet m é g jobban megvet ik .« 

„Troilus én Kresnida" 5.fele. III. jel. 

A magában véve kárhoztatandó fogadás eskü által nem nyer 
semmit. „Ha valamely tárgy kötelező erővel bir", ugy az eskü 
azt megerősiti, „ha pedig nem bir, ugy nem erősiti meg."3) A 
kánoni törvények szerint kötelező erővel bir mindazon eskü, 
amely az örök üdvöt nem veszélyezteti.3) Ha pedig az eskü ezt 
veszélyeztetné, akkor az esküt vétek volna megtartani, vagy ha 
az eskü egyenesen bűnös cselekményre irányul, akkor Isten előtt 
nem lehet érvényes. Efelől Shakespeare tisztában van önmagával : 

»Esküdni bíinre nagy biin ; m é g n a g y o b b 
A biinös esküt m e g is tartani.« 

„ VI. Henrik2. r. 5. felv. I. jel. 

Ezen mondás igazsága értékéből azáltal mitsem veszt, hogy 
azt Salisbury álokoskodással használja. 

„A minden jó, ha a vége jó" czimü színdarabban (4, 2.) 
Bertram esküvel erősiti Dianának, hogy őt őszintén szereti. De 
ez esküjét szegényes, értéknélküli hitványságnak mondja, mivel 
tárgyát bün képezi s ennek teljesítésénél Istent tanuűl hivni 
nem szabad: 

»Esküdjem én Zeusz nagy nevére bár, 
H o g y szeretlek : hinnél esküszómnak, 

!) T h e mad prophetes speaks here W i t h ail the coolness aud j u d g m e n t of a 
skilful casuist. Troi lus u. Kress ida 5, 3. 

2) I)er Eid. V o n Er. A . Göpfer t . S. 303. 
3) C . »Sivero.« C. »Cum contingat.« 
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H a nem szeretnélek tisztán ? M i t ér 
Esküdni annak, akit szeretünk, 
H o g y ártalmát akar juk ? . . . * 

4. felr. II. jel. 

Az erkölcstanárok az eskü szabadságát azzal indokolják, 
hogy azáltal Isten, mint a legigazságosabb és hűségesebb lény el-
ismertetik és tiszteltetik. Shakespeare föltételezi az esküben az 
Isten, mint a legfőbb jó iránt való szeretetnek nyilvánulását s ab-
ból arra az ellentmondásra következtet, mely a kérdéses esküben 
nyilatkozik, amennyiben egyrészt az esküt tevő az esküforma ál-
tal Isten iránt való szeretetét fejezi ki, mig az eskü tartalma által 
az ellenkezőt nyilvánítja, hogy ő vétkezni, Isten parancsát áthágni, 
Istent nem szeretni akarja. 

Különben Delius a két utolsó verset igy tolmácsolja: „Arra 
nincs engedély, hogy én a fölhozott módon, arra vonatkozólag 
esküt tegyek, kit állítólag szeretek, egyedül abból a czélból, hogy 
ezen eskü leple alatt ellene tegyek, neki ártsak. Nézetem szerint 
a költő előtt az a mélyebb értelem lebegett, melyet Hertzberg a 
fönnebbi fordításnak tulajdonított." 

Ide tartoznak még Pandulfo bibornoknak előadásai az olyan 
eskü érvénytelenségéről, mely egy előbb letett esküvel ellenke-
zik s azonfölül a vallás ellen van irányozva, holott a vallás az, 
„mely az eskü megtartására kötelez." Erre vissza fogunk térni a 
„János király" történetének ismertetésénél. 

AZ ÖNGYILKOSSÁG. 

Gervinus hamis uton jár, midőn igy ir (4, 418.): „Aki, mint 
Shakespeare . . . a vallási rajongást kerülve s az öngyilkosság-, 
párbajról s az öngyilkosok tisztességes eltemetéséről eretnek véle-
ményét oly aggodalom nélkül előadja" stb. Shakespeare eze-
ket a pontokat illető keresztény alapelveket nem tekinti „vallási 
rajongásnak." 

Shakespeare műveiben csak pogányok, mint a római Brutus, 
a fajtalan élet által elsatnyult Antonius és Cleopatra J ) s ennek 
szolgálói, vagy gonosztevők, mint Generil és lady Macbeth, vagy 
őrültek, mint Ophelia, végzik ki saját kezükkel magukat. 

P^zen szabály alól Othello, Romeo és Júlia kivételt képez-
nek. Mind a három eset bizonyítéka annak az alapigazságnak,. 

l) M é g ez is azt kérdi ö n m a g á t ó l : »Bün-e a halál titkos házába rohannunk, 
mielőtt magátó l e l é r k e z i k ? « Antonius u. Cleopatra. 4, 13. 

\ 
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melyet Shakespeare drámáiban sohasem tagad, hogy minden, még 
a legnemesebb szenvedély is veszélyessé lehet, ha azt az ész nem 
korlátozza. Mind a három önmaga oltja ki életét azon csapások 
miatt, melyeket -önmaguk szereztek maguknak. Othello, „a gyors, 
boldogtalan ember", <5 is nagy bűnös: Cassio halálába beleegye-
zett, ártatlan nejét meggyilkolta, de ő, mint mondani szokta, 
„becsületes gyilkos", aki „semmit sem követett el gyűlöletből, 
hanem mindent a becsületért tett", „aki bár nem okosan, de na-
gyon szeretett" s Jago gazsága által tévútra vezetve, most örökre 
pihen. Giovanni Giraldo Cinthio, kitől Shakespeare drámája anya-
gát kölcsönözte, igy beszél: „A velenczei Signorék fölháborodva 
azon kegyetlenségek miatt, melyekkel egy barbár egy polgártársnő-
jüket illetett, a mórt Cyprus szigetén elfogatták és Velenczébe 
vitették, hol kínpadra tették, hogy az igazat megmondja. De a 
mór állhatatosan kiállta a kínpad fájdalmait s nem vallott semmit, 
így egyelőre elkerülte a halált, de hosszas bebörtönöztetés után 
örökös száműzetésre Ítéltetett s nejének rokonai által megöletett." 
Ezt a bűnhődést, melynek semmi drámai hatása nincs, a költő 
nem találta eléggé tragikusnak. Othelloja meg nem tudja magá-
nak bocsátani, amit elkövetett. Már előbb megvallotta: 

»Oh mély pokolra kéne szál lanom 
H a az i g a z s á g utján nem m e g y e k 
E véglet ig .« 

5. felv. II. jel. 

Miután az eljenkezőről későn győződött meg, kérdé önma-
gától: „Hova menjen Othello?" Azt hiszi, h o g y h a a meggyilkolt 
Desdemona képe Isten trónja előtt vele együtt megjelenik, azon-
nal „ledobja őt a menyországból s az ördögök ragadják meg s 
most ezeket fölkéri, hogy őt büntessék meg. Nem talál sem ezen, 
sem a másik világon vigasztalást. Saját Ítélete szerint életét elját-
szotta s végrehajtja önmagán a halálos Ítéletet. 

» A l e p p ó b a n e g y k o r , e g y czudar 
K o n t y o s török vert egy velenczeit, 
S V e l e n c z é t káromolta — a körül-
Metélt kutyát torkon ragadtam, és 
Leszúrtam — igy ! 

5. fele. II. fel. 

Ezen szavak után megöli magát. Cinthio szerint a Signorék 
föllázadtak, mivel egy polgártársnőjüket egy barbár oly kegyetle-
nül bántalmazta. Shakespeare ezt az eszmét értékesítette itt. Maga 
Othello a „czudar török", aki „nem egy velenczei polgárt ütött", 



hanem egy nemes velenczei polgárnőt, egy tanácsos leányát gyil-
kolta meg s ezáltal a tanácsot is meggyalázta. Ezért halált érde-
mel, mint a szóban forgó török s valamint Aleppóban, ugy itt is 
végrehajtja az Ítéletet — de most az egyszer önönmagán. Cassio 
ilyen véres jelenettől félt, mert Othello fönkelt gondolkozású 
egyén volt. Ez a szó enyhíti ugyan az egész jelenet borzadalmát, 
de azért nem szolgál az öngyilkosság dicsőítésére. Othello nem 
valami közönséges gonosztevő, azért halála sem olyan. De itt vé-
res halált, bűnös tényt rajzol a költő, miért is itt nem talál helyet 
a vallás vigasztaló szavának, amit különben az igaznak halálával 
mindig egybefüz, mint azt később látni fogjuk. 

Romeo és Júlia szintén hirtelen természetűek, indulatosak, 
kik első fölhevülésükben, minden meggondolás nélkül, azonnal 
végrehajtják a szándékolt cselekményt. Romeo alig értesült Júlia 
haláláról, azonnal kész vele együtt meghalni s Júlia Romeo hullá-
ját meglátva, rögtön példáját követi. Már előbb elhatározták ma-
guk között, hogy inkább meghalnak, hogy sem egymástól elválja-
nak. A Capulet sírboltjában előfordult részvétet keltő jelenet nem 
a költő találmánya, hanem az olasz kutforrásból van kölcsönözve. 
Ezt maga a költő megmagyarázza. Romeo és Júlia boldogtalan 
családi viszály „ártatlan áldozatai", amely viszály Verona piaczait 
már oly sokszor vérrel áztatá s csakis súlyos bűnhődés által 
szűnt meg. 

»Hol v a g y t o k ti, oh rögzött el lenek ! 
Capulet , M o n t a g u e ! Nézzétek , oh, 
Mily átok sújtja g y ü l ö l s é g t e k e t ! « 

5. fele. III. jel. 

Lorenzo, aki előbb szokásos ékesszólásával Júlia tetszhalála 
alkalmával a szülőket az „örökélet" eszméjével igyekezett meg-
vigasztalni (7, 5.), most vigasztaló szavakra nem képes többé. Az 
öngyilkosságot egy szóval sem mentegeti. Mindenütt gyász és 
fájdalom mutatkozik: 

»Mert sohse fordult sors ilyen gyászosra 
Mint R o m e o és Júliája sorsa.« 

5. fele. III. jel. 

A szerencsétlen, de most már kibékült szülők egyedüli vi- ' 
gaszát egy fölállítandó siremlék képezi. 

A költő az öngyilkosság fölötti véleményét már előbb ha-
tározottan kifejezte ebben a darabban. Miután Romeo Tybalt pár-
bajban megölte s ezáltal Júliával való házassága veszélyeztetve 
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volt, dühében a tőrt önmaga ellen fordítja. De Lorenzo rákiált: 
„Te, férfiú vagy ?" s alig talál szavakat, melyekkel ez asszonyi s 
állati tény ellen való utálatát kifejezze. 

„Lear k i rá ly iban (4, 6.) Edgár a kétségbeesett Glostert 
ámítás által igyekszik öngyilkossági gondolatából kigyógyítani. A 
roszul látó öreget a tátongó mélység helyett, hova az rohanni 
akart, sima földön állította meg. Miután a szegény vak a veszé-
lyes ugrást — mint azt vele Edgár elhitette — megtette, anélkül, 
hogy valami baja történt volna, az öngyilkosság elősegítésére az 
ördögnek, az attól való megszabadulást pedig a világosság iste-
neinek tulajdonítják. 

A költő még a szellemeket is utálatra gerjeszti az öngyil-
kosság ellen. A „Szentivánéji álomban" Puck Oberon király-
nak azt mondja, hogy az öngyilkosok tévelygő le lkei : 

»lm, A u r ó r a követ je már köze lget , 
F é n y e s v i lága minden kósza le lket 
A czinterembe i i z ; s a kárhozottak 
K i k atálut — s folyamsirban nyugodtak 
Mind f é r e g á g y b a visszamentenek, 
H o g y a napfény ne lássa s z é g y e n e k , 
Melv napvi lágról önként számüzé . . . « 

3 felv. II. jel. 

Az öngyilkosságot, mint gonoszságot, maga Isten kárhoztatja. 
A költő ezt a hitvallást lmogen szájába adja : 

» A z 
Öngyi lkosságra égi ti lalom 
T e s z i g y á v á v á g y ö n g e kezemet.« 

„Cymbelineu 3. felv. IV. jel. 

Tisztességes gyávaság — gyávaság a gonosz tettben. Ugyan-
erről a tiltó törvényről panaszkodik az életunt Hamlet is: 

» V a g y mért szegezte az ö r ö k k é va ló 
A z öngy i lkosság ellen kánonát ?« 

„Hamlet" 1. felv. II. jel. 

A „lenni vagy (3, 1.) nem lenni" kezdetű hires magánbe-
szédében majd nem ingadozó hitüvé válik, de a tilalmat mégis 
elismeri. A „földi kényszert" leakarja rázni magáról. Ki volna 
képes az élet bajait elviselni, ha szabad volna „egy tűvel is ma-
gunknak örök nyugalmat szerezni ?" „Csak az, hogy a halál után 
bekövetkezendő valami az akaratot gyöngíti." Amint lmogen, ugy 
végzi Hamlet is félig komoly, félig gúnyos hangon mondókáját : 

» G y á v á k k á tesz a lelkiismeret.« 

Egyedül csak Eros tűnik fel hősnek, római pogány fölfogás 
szerint, akit Antonius fölszólított, hogy esküjéhez képest őt meg-
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ölje s ezáltal a legyőzöttet fenyegető szégyentől megszabadítsa, de 
az a tőrt inkább önszivébe mártja s igy megszabadul attól a szo-
morú kötelességtől, hogy saját „vezérét és tábornokát" ölje meg. 
(„Antonius és Cleopatra." 4, 12.) 

A T I S Z T I T Ó H E L Y . 

A költő Luther és Kálvin módjára az anglikán egyháznak 
az „Articles of Religion"-ban foglalt hivatalos tanaival ellen-
tétben áll. 

A 22-ik czikkely igy szól: „A római egyháznak a tisztitó-
hely, bucsu, a képek, valamint az ereklyék tisztelete, ugy a szen-
tek segítségül hivása ostoba dolog s hiu találmány, mely nem 
alapszik a szentírás bizonyítékain, sőt inkább az Isten igéjével 
ellenkezik." Az itten elitélt római tant a költő nagyon ismeri, 
tiszteli és nagyrabecsüli. Igen valószínű, hogy nem az „ostoba, 
hiu találmány" lebeg szemei előtt, midőn a szellem a tisztitóhely 
jelentőségére utalva, annak „kinos, fájdalomteljes szenvedéseit" 
irja le s Hamlet igy szól: 

» . . . É n atyádnak szel leme v a g y o k ; 
K á r h o z v a , éjjel b o l y g a n o m e g y kor ig , 
S nappal bezárva lenni láng között, 
M i g földi létem undok bűne mind 
K i é g s letisztul. C s a k ne voln' tilos, 
Börtön lakom titkát e lmondani , 
O l y a t fedeznék fel, h o g y l e g k i s e b b 
Szavára le lked hánytorogna fel. 
D e ily örök jelentés nem való 
I lus , vér füleknek . . . « 

„Hamlet" 1. fele. V. jel. 

Ezen komoly tanítást, melyet a másvilágon levő jó szellem, 
az atya fiához intéz s kitől jogunk van az igazat hallani, a költő 
nem tartja „ostoba és hiu találmánynak", hanem igenis „örökké-
való kinyilatkoztatásnak." 

Dr. Flir azt hiszi, hogy a költő a művészet követelményé-
nek hódolva, hozta színpadra a tisztító tüzet — ezt mint anglikán 
megengedhette ugyan magának, de korántsem akkor, ha anglikán 
vallási érzelmei felől tisztában nem lettek volna.1) Amint Makaulay 
az angol népnek a Tudorok alatti hangulatát leirja, bátran állithat-
juk, hogy kedvencz költőjének még akkor sem tiltotta volna meg, 
hogy a művészetnek ne hódoljon s annak, azt ami a nép hitében 

!) Briefe über Shakespeare 's H a m l e t , 1 1 6 . 1, 
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oly erős gyökeret vert, színpadra hozhassa, ha anglikán nem is 
lett volna. És Shakespeare még többet is megengedett magának, 
anélkül, hogy vakmerő lett volna. 

A tisztitóhelyet még két más helyen emliti föl az egyház 
nyelvén kifejezett purgatórium szóval: „Romeo és Juliá"-ban, 
ahol Romeo a tisztitóhelyet a pokoltól határozottan megkü-
lönbözteti : 

»Verona falain kiil nincs v i l á g , 
C s a k tisztítótűz, kinhely, sőt pokol !« 

3. fele. III. jel. 

és Othelloban, ahol Emilia azt hiszi, hogy az ember az egész vi-
lág vagy egy királyság megnyerését, ha nem is a pokol, de a 
tisztitóhely ideiglenes büntetéseért megkisérelheti. 

„ . . . Istenemre 1 kinek ne volna kedve férje homlokára 
szarvat rakni, hogy a világ koronáját tehesse rá ? Szivesen elszen-
vednék érte egy kis purgatoriumot." 4. felv. III. jel. 

7. A SZENTEK TISZTELETE. 

A szenteket, kiknek tiszteletét és segítségül hívását a 39. 
czikkely, mint ,,hiu találmányt" és Kálvin mint „nyilvános isten-
telenséget", mely által a szentek istenittetnek,1) büntetés terhe 
alatt megtiltotta, a költő kiváló előszeretettel emlegeti. Valamint 
a színjátékok és szomorujátékokban, ugy Anglia katholikus kor-
szakának történetében a hősök a szentekre, mint tanukra, szám-
talanszor hivatkoznak. Tetteik és gondolkozásmódjuk a legszoro-
sabb viszonyban vannak a katholikus egyházban tisztelt szentek 
neveivel. 

Legelső helyen áll a szent szűz. A következő tisztelet-ne-
vekkel illettetik: By V lady, kedves szűz anyánkra, vagy gyengéd 
kicsinyítő alakban by 'r lakin = by our ladykin („Szentivánéji álom" 
3, 1. „Vihar" 3, 3.), továbbá by holy Mary, by my holy dame, by 
Gods mother, by Gous holy mother. „V. Henrik"-ben (2, 1.), a 
szent szűz csak ,,lady"-nak neveztetik. 

A szentek nevei közül a következők fordulnak elő: Júlia 
esküszik a szent Péter templomra, sőt magára szent Péterre, III. 
Rikhárd király szent Pálra, Biondello szent Jakabra. A „Titus 
Andronikus"-ban szereplő paraszt, akit jó kereszténynek kell tar-
tanunk, folyamodványának átnyújtása alkalmával igy szólitja meg 

1) Institutiones. 2. c. 85 . 25. Catelhismus H e i d e l b e r g . I 0 2 . 
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a pogány császári pár t : „Adjon Isten és szent István (a vértanú) 
nektek jó estét1" s eltávozásnál tanuképen a boldogságos szűzre 
hivatkozik : by' r lady. 

Anglia védszentje, szent György, számtalanszor segítségül 
hivatik. De nem feledkeznek meg Francziaország védszentjéről, 
szent Dénesről, valamint a tanulók pátronusáról, szent Miklósról 
sem. Hamlet szent Patricziusra esküszik. A két igen nagy népsze-
rűségben álló szerzet-alapitó, szent Benedek és szent Ferencz is 
szerepelnek. A szent nők közül a boldogságos szűzön kivül egye-
dül csak anyja, szent Anna nevével találkozunk. A „minden 
szentekre" is történnek esküvések. A szerzetesek szent szerze-
tükre, szerzetalapitójuk, vagy szerzetesi fogadalmukra esküsznek. 
Végre fordulnak még elő esküvések a szent keresztre és a 
szent misére ; ez utóbbi azonban a censura folytán sok kiadásban 
töröltetett.1) 

Az előforduló esküdözéseket a költő szigorúan megkülön-
böztette. Nathaniel, Olivarius, Topáz ezeket nem ismerik. Annál 
gyakrabban esküdözik Evans a „térdszalaghoz" czimzett fogadó 
vendéglősének lelkésze a „Windsori vig nők"-ben egyszer: per-
lady; vagy: „amint igaz, hogy keresztény vagyok." (3, 1.) 

A két pogány fivér Arviragus és Ouiderius a „napfényre" 
és a „égre" esküdnek. („Cymbeline" 4, 4.) 

A r v i r a g u s » E v i lágos napra 
M e g y e k . « 

Guidderius » É n m e g y e k 
A z égre.* 

4. fele. IV. jel. 

Ezeknek a csekélységeknek azonban nem tulajdonítunk 
kellőnél nagyobb fontosságot. Tudjuk azonban jól, hogy Shakes-
pearenél még a valószínűtlen dolog is jelentőséggel bir. Shakes-
peare költő kortársainak azon müveiben, melyeket olvastam, a 
szenteknek ilyetén fölszólítása vagy épen nem fordul elő, vagy 
ha előfordul, akkor az csak azért történik, hogy azáltal a katholika 
egyháznak a szentek tiszteletéről szóló tanát csúfolják. „A lon-
doni elveszett fiu" czimü darab szerzője 2) szereti az ilyen eskü-
dözéseket. Az ilyen kifejezések: az „elemekre", a „keresztre", az 
„égre" háromszor, az „Istenre" kilenczszer fordulnak elő, de a 

!) V . ö. Die Überstet tung von Shakespeare 's dram. W e r k e n , redigirt 
von Ulr ic i . 389. 

2) Fordi tva T i e c k á l t a l : Hier Schauspiele von Shakespeare . 
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szentek megemlítése nem történik. A „sir John 01dcastle"-ban is-
mételten előfordulnak „a keresztre", az „égre", sőt az „Is tenre" 
hatszor; de a „boldogságos szűzre" egy Dick nevű kath. vallású 
pór ember egyetlen egyszer hivatkozik. Ellenben a szerző föltűnő 
előzékenységgel emlékezik meg „szent Patrikről." Egy rövid kis 
szereppel biró egyén a darabban háromszor egymás után s befe-
jezésül még egyszer hivja segítségül a szenteket — de ez is egy 
„irlandi kutya", „irlandi gazember", közönséges útonálló zsivány. 

Shakespeare müveiben meglepő hasonlatokkal él, melyekben 
a szenteket mint a keresztény erény és tökéletesség példányait 
mutatja be. A „Makranczos hölgyben" (3, 2.) Petruchio, a vőle-
gény házassága napján annyira késedelmeskedik, hogy még a 
menyasszony atyja, a csendes Baptista is türelmét veszti. Az atya 
boszankodását a költő kemény szavakban fejezi k i : „Föllázit ily 
szégyen egy szentet is." A „Téli mesékben" (5, 1.) hasonló mó-
don emlékezik meg a szentek hősi türelméről. Ezeknek állhata-
tosságáról bizonyságot tesz Falstaff is, midőn Henrik herczegnek, 
aki a szentírás egy helyét idézi, igy válaszol: „Csodálatosan jártas 
vagy a szentírásban, képes volnál egy szentet is elcsábítani." („IV. 
Henrik" 1. rész, 1. felv. 2. jel.) A költő, valamint az angyalokat, 
ugy a szenteket is a jó példányképeinek s az ördög ellenségei-
nek tekinti. („Velenczei kalmár" 1, 2., „Téli mesék" 3, 3.) 

Ezen alapszik a szenteket illető tisztelet. Izabella apácza-
jelöltet („Szeget szeggel" 1, 5.) még a könnyelmű Lucio is „megdi-
csőült, szent lénynek" tartja: 

»De minden szűzzel m é g sem játszom igy : 
T é g e d pedig tekintlek égi lénynek, 
Kit a lemondás szentel, halhatatlan 
Szellemnek, akihez őszinteséggel 
Kel l szólni, mint a szenthez.« i, V. jel. 

Izabella, ki a szentek iránt nagy hódolattal és mély tiszte-
lettel viseltetett, ezt a hasonlatot a személyében összpontosuló 
tökéletlenségek és gyarlóságok kigunyolásának tartván, mint a 
szentek iránti tiszteletlenséget visszautasítja. A költő dicső nőalak-
jainak, Izabella, Imogen, Marina és Mirandának hősi erényeit a 
szentek legendájából kölcsönözte. 

A KATHOLIKUS ERÉNYGYAKORLAT (Askesis). 
Amint láttuk, Shakespeare, mint a szerzetesek védője, a 

kath. askesis mellett sikra száll s azt ugy tekinti, mint az érzéki-
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ség fékezőjét s a szellemi művek előmozdítóját. Othello Desde-
mona forró s izzadt kezét megfogva igy szól: 

» E z a k é z 
Böjtöt kiván s imát, e l v o n u l á s t : 
Sanyargatást és hosszú ájtatot.« „othello" 3, IV. 

Ezek, a fönnebbi sorokban kifejezett eszközök és módok 
sokkal ajánlatosabbak lettek volna a féltékenység által gyötört 
Othellonak, hogy szenvedélyét lecsillapítani igyekezvén, eszével 
uralkodjék, mintsem ártatlan nejének, kinek erre semmi szüksége 
nem volt s aki ezeket ugy is gyakorolta. Shakespeare műveinek 
T. Bowdlet általi kiadásában ez a hely ki van törölve. (1815.) 
Ugy látszik, a családoknál nem igen találták alkalmasnak az ilyen 
helyeket hangosan fölolvasni. A katholikus körökben az ilyen 
gyakorlatok nem szülnek megbotránkozást. Jóllehet a katholikus 
egyház tanítása szerint nem képeznek erényt és tökélyt önma-
gukban véve, de igen alkalmas eszközök azoknak elérésére. 
Azonban az, aki azokban megelégedését találja, s általuk fari-
zeusi büszkeséggel mások fölé akar emelkedni, igen könnyen 
azon veszélynek teszi ki magát, hogy erkölcsileg még mélyebben 
sülyed. Erre igen fényes példa Angelo : 

» A n g e l o k o r m á n y o z : kinek merő 
H ó v i z a vére ; ki nem érzi a sziv 
Szerelmes ingerét s indulatát, 
D e böjttel , észkincsekkel , tanulással 
T o m p í t j a a természet ösztönét.« 

„Szeget szeggel" 1. fele. V. jel. 

aki azt hiszi, hogy az emberi gyarlóságoktól teljesen ment s pu-
ritán szigorúságában nem tud mást, mint embertársaira a törvény 
egész szigorát alkalmazni kegyelem nélkül s ebben a büszke ön-
tudatában mégis önmaga követte el a legnagyobb bünt, csábitóvá 
lesz s gyöngeségét azután uj gonoszságokkal igyekszik palástolni. 

Az emiitett jó cselekedetek még az elkövetett bűnökért 
engesztelésül szolgálnak. Paulina elragadtatva és fölingerlődve 
mindazon fájdalmak és keservek láttára, melyekkel a féltékeny 
Leontes családját kinozta, igy kiált a zsarnokra: 

» N e k e d 

C s u p á n a vad kétségbe 'sés m a r a d t ! 
Száz térd, ezernyi év ig , meztelen 
Böjtölve , sziklaélen, folytonos 
T é l v i h a r á b a n : nem birná reá 
Istent, h o g y arra forduljon, holott te 
Fetrengesz ! . . . « 

„Téli regék" 3. felv. II. jel. 



Ezek az elégtétek és bűnbánati cselekmények mintegy szent 
Patrik emlékét örökítik meg, kiről az egyházi Breviárium azt be-
széli, hogy fogságba jutván, már napfelkölte előtt elhagyta fek-
helyét, hogy imádságát hó-, jég- és esőben végezze el s hogy 
püspök korában naponkint háromszáz térdhajlitással imádta az 
Istent. 

Sokan a ,»Felsült szerelmesek" czimű darabot a zárdai erény-
gyakorlatok kigunyolásának tekintik, de ez a költő szándékával 
teljesen ellenkezik. Ez a fondorkodó vigjáték nem guny, hanem 
igen ártatlan paródiája a zárdai életnek. A navarrai fiatal király-
nak az a különös gondolata támadt, hogy három lovagbarátjával a 
világtól egészen elvonulva és elszigetelve, kivált pedig a nőkkel 
való mindennemű érintkezéstől tartózkodva, három évre a bölcsé-
szet és egyéb tudományok tanulására szentelik magukat. 

»Én kész v a g y o k a három évi böjtre : 
L a k m á t az észnek, böjtöljön a t e s t ! 
K ö v é r has görhes főt, a j ó falat 
Zsíros bordát, de csak rosz élczet ad.« 

„Felsült szerelmesek" 1. fele. I. jel. 

De alig jelenik meg a szép franczia herczegnő, kinek sür-
gős állami ügyeket kelle elintéznie, udvarhölgyeivel, a lovagok 
az önmegtartóztatás és bölcsesség tanulás iránti fogadalmukhoz hű-
te lenekké válnak s egyik a másik után beleszeret az ép oly sze-
retetreméltó, mint ravasz hölgyekbe. A darab hőseinek eszük 
ágában sincs a zárdai életet kigúnyolni, inkább hasonlítanak paj-
zán gyermekekhez, kik a komoly dologból tréfát űznek s abban 
annál nagyobb örömet találnak, minél különbözőbb a szóban forgó 
dolog és működésük vidám czélja. Különben a költő maga tilta-
kozik az ellen, hogy bárki is az általa előadott ténynek gúnyoló 
tulajdonságot adjon, amit a végjelenetben be is bizonyit. Valamint 
a hamvazó szerda „mementó mori" által a farsangi vidámságnak 
végét szakitja, épen ily hatással van ezen darab csillogó tréfái 
közben a berezegné öreg atyjának halálhíre. Amit a király társai-
val fiatal elbizakodottságában megfogadott, azt most a hölgyek-
bűnbánati elégtételül adják föl nekik hűtlenségükért és szerelmük 
kipróbálására. A herczegnő a navarrai királylyal kötendő házassá-
gát a következő föltételtől teszi függővé : 

» . . . D e vonulj menten egy el- • 
H a g y o t t rideg remeteségbe és 
Zárkózzá l el vi lági k e d v t e l é s t ő l ; 
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S légy ott, m i g a t izenkét égi je l 
Bejár ja évi körfutását. A 
R i d e g m a g á n y b a n h o g y h a megmaradsz 
V é r e d hevében tett a j á n l a t o d n á l ; 
H a fagy , bojt, rosz lakás, vékony ruha 
M e g nem törik szerelmed szép virágát 
S k iá l lván a próbát , szerelmed él : 
U g y ha végsőt lehel az év, jer és 
K é r j m e g az érdemek alapján, s én, 
E szűzi kézre ! mely most a tiédet, 
Csókol ja , a tiéd leszek ! . . . « 

„Felsült szerelmesek;». fele. II. jel. 

A költő még midőn tréfál, akkor is igy védelmezi a refor-
mátorok által gyalázott zárdai erénygyakorlatot. 

Még a pogány Athenében is („Szentivánéji álom" 1, l.) a 
keresztény zárda lebeg szemei előtt s még akkor is, midőn The-
seus 1 lerínia beleegyezését várja az eljegyzéshez, boldogoknak 
nevezi azokat, kik a „sötét kolostorba zárva, apácza ruhát 
viselnek", 

»Sivár apácza lenni . . . 
Háromszor áldott, ki vérét l e k ü z d v e 
E szűzi pályát hiven futja m e g . « 

1. fele. I. jel. 

nem szabad azonban felednünk, hogy a leszakított rózsa földileg 
boldogabb ugyan 

» . . . . mint ha szűz tövisein 
Á l d o t t m a g á n y b a n nő, él és hal el.« 

l. fele. I. jel. 

A kath. egyház a házasságot nemcsak isteni intézménynek, 
hanem keresztény szentségnek is tekinti. De mégis szent Pál 
apostollal (Korinth. I. lev. 7. r.) az Isten előtt fogadott szüzessé-
get magasztosabbnak tartja. Épen igy gondolkozik Albion nagy 
költője is. 

De föltűnő, hogy milyen otthonos volt az asketikai irodalom 
terén. 

Laertes figyelmezteti Opheliát az ifjú Hamlet társaságából 
eredhető veszélyekre. 

»Vigyázz Ophel ia , szép h ú g o m vigyázz , 
Á l l j tartalékban vonzalmad felett, 
V á g y a k s veszély lőtávolán kivül. 
E r é n y se ment a r á g a l m a s fulánktól . 
S az i f júság harmatdus hajnalán 
A mételyes k ó r l e g j á r v á n y o s a b b . 
Ó v d hát m a g a d ; legbiz tosbb a v igyázat , 
A z i f jú , ha más nincs, m a g á r a lázad.« 

„Hamlet", 1. föle. III. jel. 
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Ezek olyan alapelvek, melyeket a keresztény askesis a 
mindennapi tapasztalatból merített. 

Hamlet anyjának a bűn elkerülésére ismét egy más erény-
gyakorlatot ajánl eszközül, miután kérte anyját, hogy atyja gyil-
kosának szentségtörő ágyát kerülje s igy szól: 

» T é g y próbát v e l e m ! 
G y ó n j m e g Istenednek . . . 
B á n d m e g a multat, a jövőt kerüld 
S többé ne t rágyázd a g y o m o t , h o g y annál 
B u j á b b r a nőjjön . . . 
K e z d j a maradttal t isztább életet.« 

„Hamlet", 3. fölr. IV. jel. 

Hamlet kezdetben nincs tisztában a neki megjelent szellem 
lénye felől : 

»A látott szellem ö r d ö g is lehet, 
Mert az is ölthet oly tetszős hüvelyt ; 
S tán g y ö n g e s é g e m , m é l a k o r o m által 
— Mert ily kedélyre n a g y hata lma van — 
A k á r h o z a t b a dönt. — 
— — de tőr lesz e darab 
H o l a király, ha bűnös fönnakad.« * 

„Hamlet", 2. fiilo. II. jel. 

Az asketák, mind az ördög megjelenését angyal alakjában, 
mind pedig a gonosz lelkeknek a búskomor, rideg lelkek fölött 
való hatalmát bővebben tárgyalják. 

Hamlet Osrick udvaronczra (5, 2) ilyen megvető megjegyzést 
tesz : „Ez a szarka, gazdag bélsárral bir." Shakespeare ezt a Filippiék-
hez intézett levélből (3, 8) vett képmást 146-ik szonettjében meg-
ható komolysággal alkalmazta önmagára. 

„A fölsült szere lmesekében (5, 3) a szemeket a „sziv 
ablakainak" nevezi, olyan képmásitás, melyet az askéták mind-
annyiszor alkalmaznak, valahányszor a szemek őrzéséről beszélnek. 

Prospero, a bűvész, a „Vihar"-hoz irt végszóban, mielőtt a 
színpadról lelépne, a saját és a költő nevében igy szól : 

»lm varázsom szel lemi 
E l h a g y á n a k , s b ü v ö m törve ; 
tí kintól , k é t s é g t ő l g y ö t ö r v e , 
N é k e m el ke l l veszni ma, 
H a nem old föl hő ima, 
Melynek szent hata lma oly n a g y , 
H o g y a bősz é g k e g y r e o lvad 
S tisztává lesz minden v é t e k . 
A m i n t m a g a t o k n a k kértek 
S vártok b ű n b o c s á n a t o t : 
E n g e m is bocsássatok.« 



Az asketa-irodalom igen alkalmazott, a szentírásból kölcsön-
zött tanítása, hogy a buzgó imádság által Istennek kegyelmét sür-
getni, erőszakolni lehet. 

9. AZ IMA KÖLTŐJE. 

„Shakespeare minduntalan megemlékezik az imádságról egé-
szen a katholika anyaszentegyház szellemében, amely ünnep- és 
hétköznapokon nyitva tartja imádságra templomait s a hiveket 
háromszori harangozással hivja föl az imádságra, és amelynek 
igen terjedelmes imádság-irodalma van. Majd „reggeli és esteli" 
imádságról („A windsori vig nők" 2, 2), majd „asztali áldás"-ról 
van szó („A velenczei kalmár" 2, 3, „Szeget szeggel" 1, 2), el-
váláskor áldás mondatik („Szentivánéji álom" 1, 1 ; „Minden jó, 
ha a vége jó" 1 , 2 ) ; Ferdinand Miranda neve után csak azért 
kérdezősködik, hogy azt imádságába foglalja („ Vihar" 3, 1), „VIII. 
Henrik"-ben Bulién Annát és a királynét imádságra figyelmezteti 
Buckingham, az elitélt felségsértő és a norfolki herczeg. „Emlé-
kezzél meg imádságodban minden bűnömről", ez az első, amire 
Hamlet (3, 1) tettetett őrültségében Opheliát kéri. Porzia („Ve-
lenczei kalmár" 3, 4) Belmontból való távozását azzal indokolja, 
hogy fogadalma tartja egy közel levő kolostorban, imának és 
elmélkedésnek szentelni néhány napot." Ezek egészen olyan lelki-
gyakorlatok, minőket a komoly katholikusok a csendes zárdák 
magányában, a világtól elvonulva, lelkiépülésükre, tartani szoktak. 

Még föltünőbb, hogy Shakespeare századának reformátorai-
val ellentétben, ilyen imádság-buzgalommal rajzolta le még a pogány 
hősöket is, kiket a reformátorok minden vallási buzgóságra kép-
teleneknek tartván, erényeiket gonoszságnak nyilvánították.1) 
Kleón helytartó megígérte Periclesnek, aki az éhező Tharsus 
várost nagymennyiségű gabonával segélyezte, hogy érette imádko-
zik, s a háladatos nép folytatni fogja az imát, Pericles önmaga 
is biztosítja Kleón nejét, hogy érette imádkozni fog s Helikont 
fölhívja, hogy az isteneknek leánya, Marina megtalálásáért térden 
állva adjon hálát. („Pericles", 1, 4, 3, 3, 5, 1.) 

Az imádságnál való térdelést, mi csak a katholikusoknál 
van szokásban, a költő a pogányok és keresztényeknél közös 

1) Esto fuerit quaedam in Socrate constantia, in Xenocrate castitas 
in Zenone temperantia . . . non debent pro veris virtutibus, sed pro vitiis haberi« 
Mçlanchthon Loc . theol, p. 22. V . ö. Möhler Symbolik, 57 ' 



szokásnak tartja. „Térdet kell hajtanunk", így szóla Menenius 
Agrippa („Coriolan" 1, 1) a föllázadt polgároknak, — „nem pedig lá-
zadó kezünket fölemelnünk azon drágaság miatt, mely az Isten-
ségtől, nem pedig a nemességtől származik." Porzia pedig szolgája 
szavait követve, a szent keresztet térden állva csuszta körül, 
huzgóan imádkozva, szerencsés házasságáért („Velenczei kalmár" 
5, 1.) Miután Malcolm, hogy Macduffot próbára tegye, önmagát 
hamisan a lagnagyobb bűnökről vádolta s ezáltal a skót trónra 
alkalmatlannak nyilvánította, Macduff szülőinek erényeit a követ-
kező szavakkal dicsőíti: 

» . . . . O h dicső 
A t y á d k e g y e s király v o l t ; a k i rá lyné 
K i szült, g y a k o r t á b b térden álla, mint 
L á b o n , s m i g élt, naponkint m e g h a l a . « 

„Macbeth", l. felv. III. jel. 

Shakespeare hősei ily nagy tiszteletben tartják a jámborságot s a 
keresztény sanyargatás szellemét. 

Végre meg kell még emlékeznünk a következő megjegy-
zésről, melyet Shakespeare a pogány Menecrates szájába ad. 

»Balga szivüek mi ! . . . 
G y a k o r t a k á r u n k kér jük, mit j a v u n k r a 
T a g a d m e g Isten ; s k á r b a ment imánk 
Hasznunkra vál ik .« 

„Antonius és Oleoputra", 2, felv. I. jel. 

Amennyiben t. i. imádságunk meghallgattatásra nem talál. A 
katholikus askesist ezen gondolat hatja át, de nem egyezik meg 
ama visszautasító elmélettel, melyet Kálvin a pogányokkal szemben 
az Istenről önmagának alkotott. 

10. BENEDICITE. 

A P. Lőrincz és Izabella apácza ujoncz-növendék költői le-
írásában számos olyan különösségeket emiitettünk fel, melyek a 
kath. érzületből és gondolkozásmódból származnak s a protes-
táns valláselvekkel ellentétben állanak. Ide tartoznak még : a 
Lőrincz czellájában véghez vitt papi functió, annak „a szent 
szerzetére"1) letett esküje, a dajkának Júliához intézett kérdése : 

»Eresztenek m a g y ó n n i , k is cziczám ?« 

„ Romeo és Júlia", 2. felv, V. jel. 

!) B y my holy order ( R o m e o (3, 2) v. ö. By the v o w of mine order ; by the 
saint w h o m I. profess. »Szeget szegge l« 4, 2. 



Jónak tartom ezt a szót: „benedicite", közelebbről megmagya-
rázni. így köszönti Lőrincz Rómeót első megjelenése alkalmával 
(2, 3), ugyanezen köszöntéssel búcsúzik el a barátruhába öltözött 
herczeg Júliától a börtönben. („Szeget szeggel" 2, 3.) A Shakes-
peare társaság által kiadott könyv számára Schlegel az előbbit 
igy fordítja l e : 

»Romeo: Jó r e g g e l t atyám ! 
IJrincz: . . . A z ur l egyen á ldva. 
M e l y k o r a nyelv vidám üdvözlete ?« 

„Romeo és Julin" 2. Juli. III. jel. 

A másik pedig igy szól : 
» A z Ur k e g y e l m e 
L e g y e n te vé led. Benedicite !« 

„Szegei szeggel" 2. füle. III. jel. 

Schlegel nem értette ezen üdvözlet értelmét. Fordítása nem 
helyes, akár vonatkozzék e szó „Ur" a Lőrincz előtt ismeretlen 
Rómeóra, akár pedig Istenre. Utóbbi esetben hozzáteendő Do-
mino. S a benedicere szót „dicsőíteni, magasztalni" értelemben 
kellene venni, amit indokolni nem lehet. De a fordítás az első 
esetben is lényegesen eltér az eredetitől. .Shakespeare szerint 
Lőrincz a jövevény áldását kéri, Schlegel szerint Romeo részesül 
áldásban. 

Az egyházi szertartás és a szerzetszabályok e tekintetben 
fölvilágosítást adnak. Benedicite — udvariasságból a latin nyelv-
ben a többes szám második személye szokott sokszor az egyes 
szám helyett használtatni — a Breviárium prímájában *) s az egy-
házi asztali áldás2) kezdetén fordul elő. Hasonlót jelent a másik 
szólásforma: Jube domne benedicere, amely a matutinum-, prima-
s completoriumban, az ünnepélyes miséknél, evangélium előtt s 
az egyházi asztali áldásoknál jön elő. 

Az egyházi hivatalos nyelvvel összhangzásban vannak a 
szerzet-szokások is. Ezek szerint a zárda tagjai valahányszor tá-
voznak a kolostorból, vagy oda visszatérnek, térden állva köte-

1) V . Benedicite. R. Deus. Benedict io, Dominus nos benedicat et a b omni malo 
defendat , etc. 

2) A V I . Henrik által (1440.) Etonban alapitott királyi Col leg iumban az asz-
tali áldást m é g most is latinul mondják. D e a protestánsok előtt ismeretlen áldás be-
lő le ki van küszöbölve. M i g a kath. á ldásadásnál az egy ik kar igy k e z d i : Benedicite 
s a másik kar felel : Benedici te ; amaz imádkozik : Benedicite. R . Domino — olyan 
mondat következ ik , melynél f o g v a a »benedicite« szó mást nem jelenthet, mint di-
csőíteni. Ezenkívül m é g néhány más kath. szellemű kifejezés is ki van h a g y v a . 
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lesek az előljáró áldását kérni.1) Shakespearerel egészen egyet-
értőleg igy szólnak : benedicite, mialatt az előljáró vagy kereszt-
vetéssel, vagy egyszerű fejbólintással eleget tesz a kérésnek. Ezt 
a zárdatagokat kötelező szabályt szem előtt tartják és követik 
sokszor a velők közelebb érintkezésben álló világiak is. 

Még csak egy nehézséget kell megfejtenünk. Egyházi törvé-
nyeink értelmében mindig az alsóbbrangu köteles áldást kérni, 
míg az áldásadás a magasb rangúnak előjoga. Shakespearenél 
azonban a dolog megforditva áll, a magasb állású (Lőrincz és a 
szerzetesnek öltözött herczeg) kér az alacsonyabb rangutói, a pap 
a világitól áldást. Ezt a nehézséget kétféleképen fejthetjük meg. 
Általánosan el van ismerve először, hogy a nyomtatásban meg-
jelent Shakespeare drámák szerepeinek szövege igen gyakran 
hamisan van elválasztva. Lehet, hogy a benedicite nem képezi 
Lőrincz és a herczeg szerepének utolsó szavát, hanem egyrészt 
Romeo, másrészt Júliának a börtönben mondott végszavát, és igy 
Shakespeare az egyházi szabályokkal teljesen megegyezik. 

Mindazonáltal anélkül, hogy Shakespeare drámáinak mostani 
szerepkiosztását megváltoztatni akarnók, mind a két hely megma-
gyarázható a szent Benedek rendieknek Angliában elterjedt szer-
zet-szabályaiból. Lőrincz ugyan nem ő benne, mint a nyugati 
szerzetesek atyjában tiszteli szerzetalapitóját, hanem assisi szent 
Ferenczben. De a költőnek meg van engedve az egyik szerzet 
sajátságaival a másikat fölruházni. A benedekrendi szabályok sze-
rint a szerzetesek Krisztus Urunk példája után kötelesek a 
vendégeket fogadni ; mert Krisztus egykor ezt fogja mondani: 
„Vendégetek voltam, és befogadtatok," azokban a vendégekben 
fejbólintással vagy földre borulva2) Krisztust imádniok, s minden 
velük találkozó szerzetesnek őket üdvözlenie s áldásukat ki 
kérnie kell.3) 

1) Fratres . . . dum exibunt . . . ultra licentiam, benedictionem a suo Praelato 
petent genufleetentes, idipsumque praestabunt, ubi revertentur in domum. Constit. frat-
rum minorum S. Francisci Capucin. cap. III. 

2) Ezt a szokást a benedekrendiekkel rokon trappisták ma is tartják. 
3) Omnes supervenientes hospites tanquam Christus suscipiantur, quia ipse di-

cturus e s t : Rospes fui et suscepistis me . . . In ipsa autem salutatione omnis exhibea-
tur humilitas omnibus venientibus sive discedentibus hospitibus inclinato capite vei 
prostrato omni corpore in terra. Sed si (monachus hospitibus) obviaverit . . . petita 
benedictione pertranseat. Ss. Patriarch. Bened, regula C . 53. De hospitibus susci-
piendis. 
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Ezen magasztos szempontból tekintve jogos, hogy a pap a 
világitól áldást kérjen, ez a papot megáldja, mert a világi egyén 
vendégnek tekintetvén, Jézus Krisztust személyesiti s ebben a 
minőségben a papot sokkal fölülmúlja. Shakespeare mindkét eset-
ben oly szakképzettséget tanusit a szerzetes rendek életében, 
hogy nagyon bajos megmagyarázni, mikép képezhette ki magát 
ezen tudományban abban az országban, a honnét a szerzetek 
régen kitiltvák. 

11. AZ ESTI MISE. (Vecsernye.) 
(Evenning mass.) 

Angol és német ítészek1) a „Romeo és Júliában" (4, 1) 
előforduló esti misét a katholikus egyház szertartásaival egészen 
ellentétbe helyezték. 

»Van-e időd j e l e n l e g , szent atyám ? 
V a g y tán vecsernye (esti mise )2) tájt jö j jek megint.« 

„Romeo és Júlia", 4. fíilv. I. jel. 

Kérdezi Júlia Lőrincz atyától. Miután Shakespeare kora 
előtt jóval előbb megszűnt a szent mise áldozat bemutatása az 
esteli órákban, ezt elnézésnek tekinték némelyek, melyet egy 
protestáns iró elkövethetett , de nem katholikus iró. 

Nem nagyon régen volt, midőn még a „Tablet"-ban erről 
vitatkoztak. Grant Károly, Nyugotindia Klingston városában lakó 
tudós levelezésében azt állítja, hogy még Shakespeare idejében 
a szent misét este szolgálni szokásban volt. Védelmezi azt az állí-
tást, hogy a szerzetesek a középkorban böjti napokon és neve-
zetesen a negyvennapi böjti évad alatt a nap legnagyobb részén 
át böjtöltek s csak estefelé miséztek. Egyúttal azt hiszi, hogy a 
„Romeo és Júlia" czimü színdarabból azt lehet kivenni, miszerint 
a költő a darab történetidejét a böjti időre teszi.3) Ez utóbbi 
állítás helytelen. Hiszen a darabban határozott idő van említve, 
„de mondom, hogy keresztelő szent János után (junius 24.) tizen-
négy nap telt el."4) (1, 3.) Továbbá Capulet bálja nem történhe-

1) M a l o n e , S h a k e s p e a r e by B o n v e l l . 2, 5 1 7 . v . ö . S h a k e s p e a r e Studien, 1, 
287. Friesen. 

2) A prot. a n g l i k á n o k s más érte lmezők misét értenek, de vecsernye értendő. 
E p a mise szó miatt van a vita. 

3) T h e T a b l e t vol . 60, 23. 
4) A m a g y a r fordítás szerint. A z eredeti A n g o l b a n E l z e szerint ez áll : Szent 

János napja 14 v a g y több nap múlva lesz. Lehet , talán o la jba főzött szent János 
napját értette. 
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tett volna meg böjti időben. Ellenben az igaz, hogy régente enni 
nem volt szabad, inig a nona, (délután 3 óra) a szent mise és 
vecsernye el nem mondatott. Ez a törvény Németországban még 
a 8. és 9-ik században is nemcsak a zárdák, hanem a világiakra 
is kötelező erővel birt.1) Az ujabb történetbuvároknak eszökbe 
sem jut az esteli misén megbotránkozni, sőt ebből indokoltnak 
találják azt a föltevésüket, hogy Shakespeare ily alaposan 
ismervén az olaszországi sajátos szokásokat, Olaszországban uta-
zásokat tett. Ott néhány templomban, nevezetesen a lateráni ka-
nonokok vercellii és velenczei templomában, különösen pedig a 
veronai székesegyházban, szomorú játékunk színhelyén, szokásban 
maradt némely napokon a szent mise áldozatot este bemutatni.2) 

Clifford W. cliftoni püspök a „Tahiét"-ban egy más magya-
rázatot védelmez. Ez a később kori latin szó missa, főnévi alak-
ban használtatik e helyett : missio = elbocsátás, mi a szent mise 
végén igy alkalmaztatik: Ite, missa est! „Menjetek, elvagytok 
bocsátva!" A középkori törvénykezési szójárás szerint az ülés 
szint ilyen szavakkal fejeztetett be. Idővel nem csak az áldoza-
tot, hanem az abban szokásos imákat és ezek összetételeit is mint 
Christmas (karácsonyi mise), Candelillas (gyertyaszentelői mise), 
Lammas (vasas szent Péteri mise), szent Mihályi mise, templom-
ünnepi mise elnevezéssel illették s magát azon ünnepet, amelyen 
az imák végén a föntebbi szavakat használták, avagy a templom-
ünneppel gyakran egybekötött évi vásárt is misének nevezték. 
PGgyáltalán ilyen néven nevezték később a breviáriumi imádságot, 
különösen a bibliai részleteket s az ünnepi imákat, melyekkel az 
egyes Horák befejeztettek.3) Ez a szó már szent Benedek sza-
bályaiban is ilyen jelentményben fordul elő. (Kap. 17.) Minden órai 
vagy vecsernyei és completoriumi zsolozsma után következik 
Missae sint, vagy Et post fiant Missae. Meg kell jegyeznünk, hogy 
itt nem a szent mise áldozatról, hanem imáról4) van szó. Shake-

1) Binterim, Denkwürdigkeiten etc. 2. B. 2. T h . 6oó. 

2) Die Belege in F . Brenner's Geschichtl. üarstel lung der Verrichtung der 
Eucharistie 3, 346. V . ö. W . Shakespeare von K . Elze 533 Note. — Szóbeli hagyo-
mány szerint Lorettóban (Olaszország) még most is szabadalommal bir a szent ház, 
hogy a papok tömeges megjelenése esetén szent misék egész estig tarthatók. 

3) Számos indok és érv található a »Tablet«-ban, vol. 59, 578. Feuilleton 
der Schles. Volkszeitung 1882. Nro. 239. V . ö. Vassnil. Messopfer von Dr. N . 
Gihr 302. 

4) Orationes id est collectae, quae injine Cartus (breviáriumi imának) a sacerdote 
dicuntur »missae* id e s t ; D e o transmissae vocantur. Smaragd, in regula S. Benedicti. 



speare tehát a „Missa" szónak ezen jelentőségét vagy szent 
Benedek szabályaiból tanulta meg, vagy pedig az előbb Angliá-
ban annyira elterjedt benedekrendiekkel való társalkodás alkal-
mával sajátította el s költői szabadságánál fogva a „Romeo és 
Juliá"-ban a ferenczrendiekre alkalmazta. A két föltevésből lát-
hatjuk, hogy a költő igen jól ismerte a katholikus szertartásokat. 

Bolton J. F . még egy harmadik megfejtést is ajánl. O a brit 
muzeumban a „Romeo és Júliának" 1597., 1599. és 1607-ből kelt 
három legrégibb kiadását megvizsgálván, mind háromban ezt a 
szót : „e v e n n i n g m a s s e" találta. A „mass"-t mindazáltal a 
másoló hibájának tartja s „evenning mess"-re igazítja.1) 

A hadseregnél valamint a közéletben szokásos közös étke-
zés angolul „m e s s"-nek mondatik ;2) ez a szó fordul elő az angol 
biblia fordításban is. Hasonló igazítást tett a Shakespeare drámá-
kon minden kiadó, mert a költő a nyomtatással mitsem törődött, 
csak a színházakban való előadásokra ügyelt föl, nem pedig egy-
szersmind azoknak a sajtó által történt terjesztésére is. Még 
Júlia is meglátogathatta az illemszabály megsértése nélkül a Pá-
tert azon időben, mivel a Francziskanus zárdákban korán vacso-
ráltak, hogy az éjféli karimádság előtt még néhány órát alvásra 
szentelhessenek. 

Erre a javításra azonban szükségünk sem volna, ha bebizo-
nyítható lenne, hogy abban az időben az angol, valamint a közép-
félnémet szójárásban a „ m a s s " szó étkezési időt jelentett s hogy 
valamint az angol, ugy a német nyelvben is az „a" csak későbbi 
korban változott át „e"-re.3) 

12. AZ ÁTLÉNYEGÜLÉS ÉS A PÁPAI FŐNÖKSÉG. 

Rosalinde („A hogy tetszik" 3, 4.) Orlandó csókját olyan 
szentnek nevezi, mint a szent ostya érintését. Warburton anglikán 
püspök „ b r e a d " helyett „ b e a r d " szót olvas s Orlando csókját 
valamely szent vagy jámbor remete békecsókjához hasonlítja. 
Összehasonlítását helyesnek és illőnek, a másik kifejezést azonban 
botrányosnak és képtelennek tartja. Shakespeare hasonlítása inin-

1) T h e Tablet vol. 59, 658. 
2) »Offiziers messe« a német tengerészeinél ugyanazoni jelentőséggel bir. 

»So man genommen hat das Mass (Mahl), so sag man D e o gratias«, igy ir 
a »Narrenschiff.« T ö b b erre vonatkozó példát lásd Mittelhochdeutsch Wörterbuch 
von Miiller-Zarncke s. v. Maz. 

x 
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denesetre merész, de minden csak nem képtelen. Ellenben War-
burton szöveg kiigazítása nagyon erőltetett. „A zarándok megérinti 
a szent kezét", („Romeo és Júlia" 1, 5.), de nem szakállát, vájjon 
„valami szent szakáll érintése alatt" ki értheti valamely szentnek 
békecsókját ? Warburton ezt a kifejezést nem értette meg, mivel 
azt az anglikán urvacsora-tan szellemében fogta föl, mely a 39. 
czikkely értelmében az átlényegülést s a szent ostya megőrzését, 
valamint tiszteletét tagadja s Jézus Krisztus szent testének csak 
a hitben való vételét engedi meg. Ezen tan szerint a „szent 
kenyér" csak közönséges kenyér marad. Ennek megérintése tehát 
nem lehet szent ; mig a kath. hitágazat szerint a kenyér alakja 
mindenesetre a szentség hordnoka, a szentség fogalmának látható 
jele, s annak érintése csupa „szentség." 

Ezt a tanítást keresték abban a magasztos képletben is, 
melylyel Macduff a Duncan király halálát hirdeti: 

» A kárhozat v é g z é mester-mii v é t ! 
Szentségtörő orgyi lkos töré be 
A z urnák fölkent templomát, !) — s ki lopta 
A z életet be lő le !« „Macbeth" 2. föle. / / / . jel. 

Ha az utolsó mondatrészben a kőből épült templom képle-
tének folytatását gondolják, ugy a szentély élete alatt csakis az 
oltári szentség kenyér színében jelenlevő isteni Üdvözítő értendő, 
aki önmagát „élet"-nek nevezi. De ha azt máskép fogjuk fel, 
akkor e gondolat egészen eltűnik : „Szentségtörő orgyilkos töré 
be az urnák fölkent templomát", mert minden keresztény, de 
kivált a fölkent keresztény király Isten élő temploma — s annak 
legdrágább kincsét, t. i. a szentélynek életét elrabolta. 

Még a pápa főnökségére és Péter kulcshatalmára is, melyből 
az anglikán szabadság keletkezett , figyelmezteti hallgatóit, midőn 
a pokol kapujának őrhivatalát „Szent Péter" ellenhivatalának 
nevezi2) ezzel az apostolnak az egyház legfőbb hatalmát tulaj-
donítja. 

13. A HÁZASSÁG. 

A katholikus egyház a házasulandóknak korlátlan szabadságot 
tulajdonit a házastárs megválasztásában ; jóllehet a dolog fontos-

1) T h e L o r d s anointed temple. Delius v é l e m é n y e szerint itt a képlet és tárgy 
össze van bonyolítva, »mivel a templomot m a g á t nem nevezheti fölkentnek, hanem 
csak Duncan az Ur fölszentelt szolgája nevezhető annak.« \A kathol ikus szertartás 
szerint nemcsak a templom főajtaját, hanem a templom épületet is 12 helyen k e n i 
m e g a püspök krizmával. 

2] O f f i c e opponte to Saint I'eter, O t h e l l o 4, 2. 
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ságánál fogva megkivánja, hogy a fiu és leány szülőik beleegye-
zése nélkül házasságra ne lépjenek. Mihelyest azonban a szülők 
őket kényszeritenék vagy minden fontos ok nélkül, kötendő házas-
ságukat megakadályozni akarnák, megengedi nekik a házasság-
kötést szülőik beleegyezése nélkül és azok ellenére is, s egyál-
talán helyteleníti azt az állítást, mintha a házasság érvényessége a 
szülők beleegyezésétől függne.1) Költőnk éppen igy gondolkozik. 
Page Anna megcsalta szülőit, kik neki nem tetsző vőlegényeket 
szántak, és alattomban Fentonnal lépett házasságra. Ez utóbbi ily 
igazságra figyelmezteti a szülőket: 

» . . . . mi m e g e g y e t é r t v e 
E g y e k v a g y u n k most elbonthatlanul, 
A vétek szent, mit ő elkövetett , 
A z e n g e d e t l e n s é g n e k rút nevét , 
A s z é g y e n és csalás színét v e s z i t i : 
Mert e v v e l sok biinös, sok átkos órát 
E l ő z e m e g s került el, mit reá 
Erőszakol t házasság hoz va la . 

„ Windaori vig nlik", 5. ßilr. V. jel. 

Ezen elvek a katholikus egyház jogfogalmával azonosak; 
nemkülönben a házasság fölbonthatlansága is, mihez Shakespeare 
VIII. Henrik daczára is szívósan ragaszkodik. 

Nem nagy fontossággal bir az, hogy ő a tridenti zsinat előtti 
házassági jogot, mely szerint az eljegyzés a testi közösülés meg-
történte által fölbonthatlan házassággá vált, tökéletesen ismerte. 
(„Szeget szeggel" 4, 1.) Sőt inkább ugy látszik, hogy az „A hogy 
tetszik"-ben (1, 5) a tridenti zsinatnak arra a házassági törvényére 
czélzott, mely a nem tulajdon lelkész előtt kötött házasságot 
érvénytelennek nyilvánítja. 

Ide tartozik még Oberonnak a menyasszonyi ágyra mondott 
áldása és parancsa 

»Fűharmatta l szenteltünk ; 
Minden tündér jő velünk, 
K i k i szentel e g y szobát 
S m e g á l d j u k e palotát.« 

„Sze.ntlvdniji álom", 5. füle. I. jel. 

Mindkét szertartás az egyházi szertartáskönyvből van köl-
csönözve. Az elsőnek megfelel a „benedictio thalami",2)a második-
nak a lakóház és a többi főhelyiségek megszentelése, amint ez 
sok helyt nagyszombaton még napjainkban is szokás. 

1) Conc . T r i d . sett. 24. de ref. matr. I . 
2) V . ö. E . H e r m a n n , Drei S h a k e s p e a r e - S t u d i e n x, 203. 
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14. SHAKESPEARE ÉS SCHILLER. 

Amint láttuk, a brit költő király egészen otthonos a katho-
likus egyház terén, soha sem haboz, nem tétováz. Senki sem 
tagadhatja, hogy ő a katholikus egyház lényegét értette, a szer-
zetesi élet és ennek képviselői iránt előszeretettel viseltetett s a 
katholikus intézményeket és szokásokat ismerte. Azon kérdésekre, 
hogy hol tett ilyen alapos ismeretekre szert, mikép fogamzott 
meg a kath. hit és intézményei iránt való előszeretet szivében, 
nem felelhetünk máskép alaposan, mintha fölteszszük, hogy ő, aki 
a strattordi iskolán kivül más iskolát életében nem ismert, mind-
ezt az anyatejjel szivta magába. Elze ezt tagadja. A brit költő 
ezt mind csak „költői tanulmány" gyanánt használta s egyéni meg-
győződésétől egészen függetlenül. 

Ezután igy folytatja: „Ha a katholikus egyházi szokások 
alkalmazásából, ahol különösen ezek valamely költemény jellem-
zése vagy diszitésére használtatnak, a költő vallási meggyőződé-
sére lehetne következtetni, ugy a többek közt a „Stuart Máriá"-
ból s a „Szellemidézők"-ből azt kellene következtetnünk, hogy 
Schiller katholikus volt, vagy legalább — Tornbury szavai szerint 
— a katholicismusért rajongott.1) Ez a kérdés nem helyes. Itt 
nemcsak a katholikus dogmák és egyházi szokások előrángatásá-
ról, hanem kiválóan azok alkalmazási módjáról, azon szakavatott 
mély értelmű, előszeretettel fölkarolt, a más vallásfelekezetüekkel 
szemben egyedül tapasztalt eljárásról van szó, melyet csupán 
Shakespearenél tapasztalhatni, s kivüle — ha ő protestáns volt 
— egy protestánson sem. 

Elze Schillerre hivatkozott. Mellőzzük a „Szellemidéző"-t, 
mely a katholicismus elleni támadásoktól csak ugy hemzseg s itt 
valóban nincs helyén. De annál érdekesebb „Stuart Mária." Schil-
ler ebben valami katholikus lényt akart eszményíteni, s iparko-
dott magát az előtte oly idegen téren tájékozni. De sehogy sem 
sikerült. A katholikus dogmák és a kath. egyház szertartásai, 
valamint a hivő katholikus érzése és gondolkozásmódja ellen való 
baklövések egész sora határozottan bizonyítják, hogy protestáns 
költővel van dolgunk. 

Igy például Mortimert (1, 6) a Guise bibornoktól elsajátított 
hitujonczok tanításából arra oktatja, hogy az ember „szemeinek 

i) Elze. Will iam Shakespeare 533. 
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látniok kell, mit higyjen a sziv." Ez a mondat mind szó, mind 
tartalomra nézve ellenkezik szent Pál apostolnak (Zsidók 11, 1) 
ama tanításával, hogy a hit „szilárd meggyőződés arról, amit nem 
látunk." Mert ami az érzékek körébe esik, az nem lehet a hit, 
hanem az ismerő tehetség tárgya.1) A költő legnemesebb szán-
déktól vezéreltetve Mortimer által az egyháznak oly lényeget 
tulajdonit, mely a külsőségekre s az érzékek alá esőre van irá-
nyítva anélkül, hogy észrevenné, hogy ezáltal az egyház ellen-
ségeinek szemrehányásait adja szájába. , 

Ugyanaz a hitujoncz, aki társaival Stuart Máriát a fogságból 
kiszabadítani akarja, miután az őröket, sőt nagybátyját is meggyil-
kolta, nehogy egy lélek is megmaradjon, aki a rablást elárulhatná, 
Schiller szavaival megfoghatatlan gyermetegséggel igy szól Má-
riához : 

»A büngyónást egy papnál végezénk, 
Összbüneinktől ki feloldozott, 
Melyek a múltban lelkünk terhelők, 
S a jövőben majd azt beszennyezik.« 

S a katholikus királyné ezen a gyalázatos tanon semmi kor-
holni valót nem talál. Azért Mortimer mitsem félve, ujolag ismé-
telteti : „Minden bűnöm meg van előre bocsátva. A legnagyobb 
gonoszságot elkövethetem és azt is akarom." A keresztény ka-
tholikusra nézve ennél nagyobb sértés nem lehet. Ugy látszik, 
hogy ezt Schiller, dogmatikai elfogultságában, észre sem vette. 

Mortimer terve nem sikerül s öngyilkossá lesz. Mig az anya-
szentegyház az öngyilkosságot, mint a legnagyobb gonoszságok 
egyikét határozottan elitéli, Schiller a jámbor hitujonczot kenettel-
jesen igy beszélteti: 

»Szűz anyám, Máriám, könyörögj ¿retteni, 
H o g y veled lehessek egykor a menyekben.« 

A katholikus öngyilkos igy csak őrültségében beszélhet, már 
pedig szóval sincs említve, hogy Mortimer ekkor már eszét 
vesztette. 

Schiller a királynét hitszilárd színben akarja föltüntetni. A 
görög istenek dicsőitője azonban eltévesztő szerepét, midőn a 
legnagyobb lelkesedés között igy beszélteti Erzsébet királynőhöz : 

!) Quae etenim apparent, jam fidem non habent, sed agnitionen. Gregor, M. 
hom. 2Ó. in Evang. 



»Gondolja meg, hogy minden emberi 
Mű elmúlik, mint pára elrepül ! 
Boszút állnak majd egykor istenink 
Minden hiúság s büszkeségekért. 
Imádjad és tiszteljed hódolón — 
K i k engem zsámolyod gyanánt eléd 
Porig alázva sújtanak — istenid.« 

Ezen szavak csak egy pogány szájában birnak értelemmel, 
de a hivő keresztény ajkáról, ki a pogány isteneket a képzelet 
hiu ködalakjainak tartja, az ilyen komoly pillanatban valódi 
gunyképen hangzanak. Semmiféle költői szabadság sem iga-
zolja azt, hogy egy hivő keresztény ilyen esetben az „istenekre" 
hivatkozzék az élő Isten helyett. Tertullian szerint még maguk a 
pogányok is az élő Istenre hivatkoztak az ilyen kritikus helyzet-
ben s igy az anima maturaliter christiana fényes bizonyságot tett 
az egy igaz Isten eszméjéről. 

A külső szertartások iránti lelkesedésről szólott maga a ki-
rályné is abban a pillanatban, mely erre alkalmas nem volt, a 
szertartások iránti azon lelkesedésről, melylyel Mortimer értetlen-
ségében annyira dicsekedett. Az örökkévalóság küszöbén kese-
rűen panaszkodik Mervilnek, egykori főudvarmesterének, hogy a 
papi vigasztalást megtagadták neki, miután a szentségeket álpap 
kezéből elfogadni nem akar ja ; de eközben visszaemlékezik a föléke-
sített oltárra, az égő gyertyákra, a harang hangjára, a tömjénre, „a püs-
pök tiszta miseruhában áll" — s a külsőségeket feledi, mikről minden 
haldoklónak le kell mondania s egyedül a dolog lényegét tekinti. 
Mervil ép ebben a pillanatban vallja meg neki, hogy „ő a hét 
szentelésben részesült." Ez a kifejezés szigorú értelemben csak a 
diakonatus és presbyteratusra alkalmazható, nem pedig a kézföl-
tevés nélkül kiszolgáltatott szentelésekre. Az erre következő je-
lenet csakúgy hemzseg az egyház tanai és szokásai ellen való 
hibáktól. Schiller szerint a királynő a színpadon nyilvános gyónást 
végez. Katholikus költő ezt a gyónás megszentségtelenitésének 
tekintené. A gyóntató atyának semmi esetre sem volna szabad a 
gyónót igy megszólítani: „Esküszöl és megfogadod, hogy az igaz-
ság Istene előtt igazat gyónsz?" A gyónó önmagát vádolja, kit 
nincs egy biró sem följogosítva eskütételre kényszeríteni. Az egy-
ház utasitja a papot, hogy a gyónó egyszerű vallomásait elhigyje; 
szörnyűség lenne azt esküre kényszeríteni. A gyónás végén Mer-
vil a királynőt föloldozza bűneitől, de a katholikus egyház tanát 
nem követi, mely szerint a szentségek ex opere operato működnek, 
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hanem Luther tanához ragaszkodik, aki a bűnök megbocsátását 
azon hitnek tulajdonítja, melynél fogva valaki hiszi, hogy Krisztus 
bűneit megbocsátotta, amely tant a tridenti zsinat határozottan el-
vetette, kárhoztatta.1) 

Schiller szerint, valamint előbb a királynő, ugy a pap is csu-
pán a mellékes dolgoknak és külsőségeknek tulajdonit túlzott 
becset. Mervil előmutat egy a pápa által consecrált ostyát s abban 
a hiedelemben van, hogy ezáltal a királynőnek rendkívüli kegye-
lemajándékot nyújt, holott a kath. érzület ellen roppant nagy 
bünt követ el. Mert ha valaki katholikus létére hiszi, hogy Jézus 
Krisztusnak teste a consecrált ostyában jelen van, az nagyon 
helytelennek s méltatlannak tartja arra különös súlyt fektetni, hogy 
az ostya fölött ki mondta el a censecráló szavakat. 

Ezenkívül Schiller itt az Eulogiát, vagyis a szentelt kenye-
ret, melyet a püspökök és kolostorok a hitegység jelképeül egy-
másnak kölcsönösen küldözni szoktak, a szentségi kenyérrel cse-
réli föl, melynek küldözgetését már a laodiceai zsinat 372. évben 
megtiltotta. És a költő, hogy ezt a vélt hatást elérje, még na-
gyobb hibát követ el. Mervilnek ugyanis a kelyhet consecrálnia kell. 
De ez nemcsak az egyházban nincs megengedve, hanem még az 
úrvacsora áldozatának a szentírásban előirt ünneplése módjával is 
tökéletesen ellenkezik, ez pedig olyan dolog, melyet minden ka-
tholikus ismer és Mervilnek, mint katholikus papnak, ismernie kel-
lett volna. 

Schiller, aki mint protestáns, a túlvilági tisztitóhely létezését 
nem ismeri el, a királynét nyomban „megdicsőült szép angyalnak" 
nevezi ; a katholika egyház azonban, melynek tanítása szerint 
semmi tisztátalan bűnös be nem mehet a menyek országába, a 
szentté avatást nem eszközli ily gyorsan. 

A mondottakból világosan kitűnik az a nagy különbség, ami 
aközött létezik, ha Shakespeare vagy Schiller tárgyalja a katholi-
kus hitéletből vett dolgokat. Ha a brit költő összes drámáiban 
csak egy olyan hibát követett volna is el a katholiczismus ellen, 
aminő Schillernek egyetlen szomorujátékában számtalan fordul 
elő, ugy biztosan állithatnók, hogy Shakespeare nem volt katho-
likus, mivel különben éles látásával mindenütt megtalálta volna 
az igazat. 

i) Sess. VII . de sacram. in genere cau. 8 ; sess. X I V . de poenit. can. 4. 
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15. SHAKESPEARE ÉS KORÁNAK ANGOL SZINKÖLTŐI. 

Az előrebocsátottaknál sokkal fontosabb Shakespearet An-
golország drámaíróival összehasonlítani. A szerzetesi életet illető-
leg összehasonlítottuk a Webster I. „Fehér ördög" czimü szinda-* 
rabjában szereplő, álruhába öltözött kapuczinust s a Shakespeare 
„Szeget szeggel" czimű darabjában szerzetesnek öltözött hercze-
get. Később összehasonlitandjuk a „János király" czimű darabját 
egy ismeretlen szerzőnek hason czimű művével. Elégségesnek ta-
láljuk itt a Marlowe Kristóf (szül. 1563., megh. 1593.) s a Lodge 
Tamás és Greene Róbert által 1594-ben közösen kiadott: „Lon-
don és Anglia tükre" czimü színdarabra hivatkozni. 

Ebben az utóbbi darabban Jónás próféta a „Ninivenél bűnö-
sebb" London elé tartja megható beszédben bűnei tükrét s bűn-
bánó beszédét a következő intelemmel végzi : 

»Oh térj magadba s fontolóra vedd, 
Hogy bunhödésed a királyi nő 
Buzgó imája s könyje késlelik ! 
Bűnbánatot tarts oh szerette nép, 
Másként királynőd szenved bűnödért; 
Kérd Istened, hogy tartsa őt soká, 
Mint szentegyháza biztos oszlopát, 
Mint védfalát, mely Róma ellen óv, 
Mely megtöri az ottan székelő 
Hatalmas Antikrisztus jogarát.« 

Angolország akkori prot. költői ilyen hangon beszéltek a 
vallási kérdésekben. 

Marlowe, Shakespeare előtt Anglia legnagyobb szinköltője, 
eredetiségre és kifejezéseinek vakmerőségére nézve majdnem 
hozzá hasonló, tanulmányait a cambridgei egyetemen végezte. 
Mint szegény czipész gyermeke, fiatal korától kezdve nyomoru-
sággal küzdött. Hányatott életéről kevés biztos adat jutott el 
hozzánk. Meghalt élte virágában, 1593. jun. 1-én azon seb követ-
keztében, melyet vetélytársával való veszekedés közben kapott, 
akit féltékenységből kivont tőrrel megtámadott. Katholikus ellenes 
érzelmét drámáiban a legélesebb szavakban fejezte ki. 

A „Doktor Faust" szomorú történetében — mely a német 
Faust mondának drámai előadása — a czimhős (Faust) Mephisto-
phelessel együtt Rómában, a pápai székhelyen jelenik meg. A 
német császár által kinevezett ellenpápa ép ebben a pillanatban 
vezettetik elő lánczokra verve. Raymond, Magyarország királya 
igy inti ő t : 
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»Hajolj m e g szász Brúnó alázatosan, 
Mig ő szentsége hajlott hátadon 
Szent Péternek magas trónjára mász.« 

De Brúnó nem engedelmeskedik, sőt inkább ő helyezkedik 
. h trónra. Adorján pápa büszkén ismétli Raymond kivánságát. Brúnó 

most az előbbinél szerényebben azt kívánja, hogy a törvény Ítél-
jen fölötte, miután őt a német császár pápának nevezte ki. A 
pápa azonban erre még sokkal büszkébben szól, mint előbb: 

»Utódit Péter lássa egykoron 
Császároknak fölötte diszleni, 
Lábbal tiporja e hyenna fajt, 
Kegyetlenül mint kígyók bősz raját, 
S a császárt letevéssel fenyegeti, 
Mint vipera a bátor oroszlánt.« 

Brúnó most Gyula pápára hivatkozik, aki Zsigmond király-
nak a saját és utódai nevében megesküdött, „hogy a császárt 
mint törvényes urat tiszteli." Épen elegendő arra, hogy a pápa 
józan esze kétségbe vonassék. Anélkül, hogy ezt a kérdést meg-
fejtené: vájjon a császár mint császár, vagy mint a pápa főura 
tiszteltessék-e, Adorján igy szól: 

»Önkényesen és visszaélt Gyula 
Hatalmával, mint pápa, igy tevén ; 
És fogadása ezért mit se ér.« 

A következő versekben Adorján, mint egy őrült, épen az 
ellenkezőt mondja: 

»Nem minden hatalom-e a mienk 
A földön ? És azért a pápa nem 
Tévedhet, hogy ha még akarna is.« 

S ennek bizonyságául Adorján nem a szent Máté 16, 18. v. 
klaszszikus idevágó helyére hivatkozik, hanem 

»Ezüst övére, mely a hét arany 
Pecséttel oly szilárd, erős leve, 
Mely hét fajú hatalmunknak jele . . . 
Jelenti a kötést, föloldozást, 
Zárást, nyitást, itélet-büntetést, 
A büntetést kiszabván, bűnhődést, 
Kegyelmeeést önkénynyel adhatunk.« 

Az ellenszegülőt „átkának (köteles) menydörgéseivel" fenye-
geti. Ez az egész jelenet egy nyafogó kulcsárnőre emlékeztet, 
kinek kulcscsomag csüng az oldalán. 

Ezt lakoma követi. Azonban e pápa alig nyújtja a magyar 
királynak a milanói püspöktől kapott drága falatot, a látatlanul 



jelenlevő Faust a tányért kikapja kezéből. Hasonlókép a Fran-
cziaország bibomokától küldött nyalánkságot s a boros serleget is. 
A pápa most saját szentségére esküszik: takarodjatok mindnyájan 
a pokolba, ha ti azt a suhanczot meg nem találjátok, aki engem 
megszégyenített s megparancsolja, „hogy a papok halotti miséket 
mondjanak, hogy a kóbor szellem dühe csillapodjék." De alig 
vetettek a jelenvoltak magukra és az ételre keresztet, a láthatat-
lan Faust ezért a pápát arczul üti. Ezen tréfa után ezt a jöven-
dölést mondja Mephistopheles Faustnak : 

»Átkozott lészsz persely-, könyvvel és gyertyával.« 

Ezeket a szerencsésen összehordott külsőségeket Faust a 
protestáns közönség számára igy aknázza k i : 

A könyv, persely, gyertya — gyertya, persely, könyvvel 
Elül hátul rimel lám, ellenszenvünkkel . . . 

Erre papok jelennek meg csengetyüvel, könyvvel és gyer-
tyával, hogy „szent hivatalukat kellő ájtatoskodással kezdjék el" : 

Átkozott legyen, aki ő szentségének tálját az asztalról el-
lopta. Maledicat Dominus! 

Átkozott legyen, aki ő szentségét pofoncsapta. Maledicat 
Dominus! 

Erre Faust és Mephistopheles elkezdik a papokat ütni. Ezek 
pedig kellő ájtatossággal folytatják: 

Átkozott legyen, aki Sandelo testvér kopasz fejére ütött. 
Maledicat Dominus! 

Átkozott legyen, aki szent misénket zavarja. Maledicat 
Dominus! 

Átkozott legyen, aki ő szentsége borát kiitta. Maledicat 
Dominus! 

Végre Faust és Mephistopheles tüzet szórnak az átkozódó 
papok alá s ezzel a botrány bevégződik. 

A Shakespeare korabeli szinköltők ilyen hangon beszéltek 
vallási kérdésekben. Jó adag gőg a külsőségekhez való ragaszko-
dással, jó adag érzékiséggel s babonával egyesítve — és a pápa 
arczképe elkészült. Az utoljára működésbe helyezett átkozódó 
készülék termékét a költő, nem gúnyosan, de egész komolyan 
halotti misének nevezi s ezáltal csak tudatlanságát árulja el. 

A „Dido, Karthagó királynéjáéban, melyet Marlowe és Nath 
Tamás közösen szerkesztettek s melyet a királyné zenekarának 
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ifjai előadtak, Dido jövendölése szerint Erzsébet királyné egykor 
mint Phoenix madár hamvából újra föléled, hogy Rómát, a hűte-
len Aeneas alapitmányát, ostromolja és megsemmisítse.1) Shakes-
peare a Róma iránti ellenszenvet nem ismeri. Cymbelineje, Anglia 
királya, mint győző, meg akar hajolni Cäsar és a római birodalom 
előtt, valamint adót fizetni, miről a királyné őt lebeszélte. A jö-
vendőmondó, aki az egész népnek békét hirdettet, megerősíti 
Cymbelinet ezen törekvésében : 

» . . . F e l , e l ő r e ! 
B é k é s e n lengjen együtt római 
S brit zászló . . . « 

„Cymbeline", 5. V. 

kiált föl a király s Londonba költözik, hogy ott a szövetséget 
ünnepélyességgel megpecsételje. („Cymbelin" 5. 4.) 

Marlowe még határozottabban kikel Róma ellen utolsó mű-
vében „A párisi vérmenyegző" czimű iránydarabban, mely halála 
előtt félévvel, 1593. évi január 30-án, hozatott először a szín-
padra. Már az első jelenetben csodálkozik a fő Admirális azon, 
hogy a gőgös Guise, a király beleegyezése nélkül, belebocsájtkoz-
hatik egy oly veszélyes cselekedetbe, mint a párisi protestánsok 
meggyilkolása. Condé azonban egyetlen szóval megadja erre nézve 
a kellő felvilágosítást: 

»Orvgyi lkolást , hazugság- és csalást 
A p á p a szentesíti egyaránt .« 

S valóban, Guise önmaga dicsekszik, „hogy semmi bűntől 
nem riad vissza, miután pápai bűnbocsánatot nyert előre minden 
bűneiért, melyeket a vallás nevében elkövethet, épen mint Mor-
timer Schiller „Stuart Máriá"-jában. „A kolostorok, apátságok és 
jámbor társulatok — folytatja — harminczezernél több erős, jól 
kihizlalt szerzetest, papot és naplopót bocsátanának rendelkezé-
sére, kiknek a protestánsok elleni gyilkos dühére számíthat 
mindenkor."2) 

A Shakespeare és a korabeli angol színműírók közt a val-
lási dolgokat illető nézetkülönbség, a katholiczismus és protestan-
tismus közt való ellentét volt. 

1) V . ö. Ulrici 146 . l. 
2) Bodenstedt , Shakespeare 's Zeitgenossen 3, 357-
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III. SHAKESPEARE MEGHALÁSI JELENETEI. 

Különös nyomatékkal kiemelendő még azon körülmény is, 
hogy az angol költőfejedelem mily keresztényi s mily katholikus 
érzelmű, midőn nemes drámai alakjainak meghalási jeleneteit festi. 
Első, a halál közeledésénél gyakran egyedüli gondolatját az Isten 
s az ő irgalmassága, az ima, bánat, gyónás, szentség, a pap távol-
léte fölötti fájdalom képezi, — egészen a középkor szellemében — 
amely korban a hivők a katekizmus egy külön fejezetében „a 
meghalás művészetéről" nyertek oktatást. Hősei nagyobb szeren-
csétlenséget nem ismernek, mint e földről készületlenül távozni 
az örökkévalóságba („III. Rikhárd" 3, 2.), s viszont nagyobb ke-
gyelmet sem látnak a halandóra nézve, mint a földet kegyelem 
állapotában elhagyni. „Érettnek lenni, ez minden !" kiált Edgár 
(„Lear" 5, 2.), sőt még a hitközönyös Hamlet sem feledte el ezt a 
mondatot: „Késznek lenni, az minden." A „Szeget szeggel" czimű 
darabban Angelo (2, 1.), Izabella (2, 4.), Eskalus (3, 2.), a her-
czeg (4, 2, és 3.), Abhorson és a porkoláb (4, 3.) sorban azon 
vannak, hogy Claudio és Bernát valamely pap által az örök ha-
zába való vándorlásuk előtt ima és gyónás által minden keresz-
tény előkészítésben részesüljenek. 

Ellenben a gonoszokat összesen és egyenkint ugyanaz a 
költő minden hit és vallás, minden vigasz és remény nélkül bo-
csátja az örökkévalóság nagy útjára. De nem is tehetett másként 
az, aki önmaga szonettjében (124. szonett) mindazokat bolondok-
nak nyilvánítja, „kik rútul éltek s jóra térve buknak." 

Gervinus, Shakespeareról irván, ennek ellentmond: „Ha 
müveiben a jókat és gonoszakat szenvedélytől gyötörve meghalni 
hagyja, anélkül, hogy a vallásra gondolnának, mégis a jámbor 
Katalin és a bűnbánó Wolsey nem haltak meg a valjás vigasza 
nélkül." Ha azonban a Shakespeare drámáiban előforduló meg-
halási jeleneteket megfigyeljük, ugy az ellenkezőről győződünk 
meg, arról t. i., hogy a jámbor Katalin s a bűnbánó Wolsey nem 
esetleges kivételek, hanem két példa azon szabály megerősítésére, 
miszerint az istenfélők boldogul múlnak ki, mig a gonoszok bol-
dogtalanul halnak meg. 

1. Szorosan véve a dolgot, azokat mellőzhetjük, kik nem a 
színpadon halnak meg. De a költő itt is különbséget tesz a jók 



és a roszak között. Mielőtt a hű Say Lord („VI. Henrik", 2. r. 4, 
7.) a halálra vezettetik, Cade fölkelő csapatjához, melynek hatal-
mába esik, a következő kérdést intézi: 

»Oh honfitársak ! ha imáitokra 
É p oly k e m é n y vón' Isten, mint ti most, 
H o g y járna a k k o r elszállt le lketek?« 

„ VI. Henrik", 2. r. 4. VII. 

A nemes gondolkozású Gaunt halálos ágyán mindenekfölött 
a haza jóléte felől aggódik. Mielőtt azonban elhurczolnák, még 
akkor is Glosternek, kedves fivérének „nemes lelkére" gondol, 
„akinek a boldogult lelkek közt a menyekben jó dolga van." 
(„II. Richárd" 2, 2.) 

A nemes püspök, Carlisle, a megátkozott Norfolk keresztes 
vitézről azt állítja, hogy teste a szép Velencze földébe temettetett. 

»Szent földön a Jézus Krisztus neveért 
L o b o g t a t á keresztes zászlaját . . . . 
. . . . Fáradtan vonult 
Ital iába s ott Ve lencze földén 
A d á m e g k ö z a n y á n k n a k tetemét, 
L e l k é t p e d i g Krisztusnak, akinek 
Zászlója mellett hiven harczola.« 

„II. Ricltdrd", 4. I. 

Szivard, miután megtudta, hogy fia a Machbet elleni csatá-
ban mint ifjú hős elesett, azt kívánja, hogy túlvilágon Isten kato-
nája legyen. („Machbet" 5, 6.) 

Az alvajáró lady Machbet beteges lelkiállapotában inkább 
rászorul a gyóntató atyára, mint az orvosra. (5, 1.) De ezt a ke-
gyelmet nem nyeri meg. A gonosztevő nő öngyilkos lesz s még 
saját férje sem tud halála hirére mást mondani, mint hogy : később 
is meghalhatott volna. („Még élhetett volna.") 

Scroop, Cambridge es Grey felségárulók, mielőtt a vesztő-
helyre vitettek volna, megismerik Isten igazságosságát s bocsánatot 
kérnek tőle s maga a király „Isten kegyelméből a szegény bűnö-
sök részére az igazi bánat kegyelmeért könyörög, elkövetett go-
noszságaik miatt." („V. Henrik" 2, 2.) „Bocsásd meg Istenem, ahogy 
a koronához jutottam", kiált föl IV. Henrik, (2. r. 4, 4.) s halála 
előtt Istent dicséri. Ellenben Cornelius, Cymbeline gonosz feleségé-
nek orvosa azt jelenti, hogy a nő meghalt. 

»Iszonynyal, önkívületben, a h o g y é l t ! 
Á d á z volt a v i lág iránt, s u g y v é g z e 
M a g a iránt« . . . . 

„Cymbeline", 5. V. 
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Az orleansi szűz, aki halálra hurczoltatása közben káromko-
dott, nem tartozik ide. Kreyssig jogosan jegyzi meg (1, 303), az, 
aki a „VI. Henrik király" első részét az avoni hattyútól megta-
gadja, — ezen darab durvaságai ugy aránylanak „Shakespearenak az 
emberi dolgokat illető nagyszerű fölfogásához, mint valamely fana-
tikus zugujságiró irály gyakorlatai Tucydides vagy Makaulay 
valamelyik lapjához." 

2. A színpadi meghalási je leneteknél a jó és rosz közötti 
különbség még szembetűnőbb. 

Warvvick („VI. Henrik", 3. r. 5, 2.) környezetéhez igy szól : 
„Szívbeli Isten hozzátok, viszontlátásra a menyekben." 

A buzgó hitű katholikus sziv teljes melegével igy panasz-
kodik Hamlet atyjának szelleme : 

»Igy lettem ón el , h a j h ! testvérem által , i) 
É l tem, királyném koronám nekül ; 
L e v á g v a épen bűneim virágján, 
N e m gyónva , kenve , nem áldozva m e g , 
N e m vetve számot s őt számolni küldve , 
Minden hamisságimmal fejemen ; 
Irtóztató ! Irtóztató ! Irtóztató !« „Hamlet", l. V. 

Hamlet azt akarja (5, 2.), hogy csempészett levelének áthozói 
Güldenstern és Rosenkranz álnok barátai, mielőtt meggyónhatná-
nak, végeztessenek ki. 

„III. Richardban" ( l , 4.) maguk a király által felbérelt orgyil-
kosok igy kiáltanak áldozatuk, Clarencenak: 

»Készül j a halálra !« »Békül j ki I s t e n e d d e l ! « 

A nemes gondolkozású Othello oly mélyen érzi a közép-
korias gondolkozásmódot a de arte moriendi, hogy azt még a 
bensejében zajongó féltékenység dühe sem képes elfojtani. Mielőtt 
Desdemona életét kioltaná, igy figyelmezteti: 

»Ha tudsz m a g a d b a n m é g valami bűnt, 
Miért az é g g e l m e g nem b é k ü l é l ; 
Most kérd k e g y e l m é t . . . 

N e m akarnálak készületlenül 
Megölni . Ó v j o n ég , h o g y le lkedet 
Megöl jem.« „Othello",2. V. 

l) Unhonsel 'd dissapointed, unanel 'd. Petri protestáns pásztor (Shakespearenek 
a keresztény családba vezetéséhez) az utolsó kenetet mellőzi s ezután csak menyor-
szág és pokolról beszél, m i g az általa előadott szellem-szavak, hogy el van kárhoz-
tatva, e g y i d e i g s éjjel tűzben kóborolni , nappal p e d i g böjtölnie kel l — »mig életem 
gonoszságai eltöröltetnek« ezek tisztán e lőadják a tisztító hely tisztitó büntetéseit, s 
nem a pokolról értendők, hol többé sem bün, sem büntetéstől szabadulni nem lehet. 



Hamlet (3, 3.) ellenkezőleg cselekszik. A testvérgyilkos ki-
rály merev térdeit meghajtja s imába mélyed. Ismeri az ima ket-
tős e re jé t : 

» . . . . É s most ? mi marad ? 
Kisértsd m e g a bűnbánattal mit tehet ? 
Mit nem tehet az ? . . .« 

„Hamlet", 3. III. 

Gonoszságaira gondol s látni akarja, hogy a bánat mire ké-
pes, és mire nem képes ? „A költő a feleletet, miszerint a töké-
letes bánat az összes bűnöket eltörli, a hallgató által adja meg." 
„De ha az ember bánatot érezni nem képes, mit tud az ?" „A 
király nem érezhet bánatot, mert még mindennek birtokába van, 
a koronának és királynőnek, mik őt a gyilkosságra kényszerítők." 
„Számithat az bocsánatra, aki bűnében állhatatosan megmarad ?" 
Mivel bünbérét, az igaztalan jószágot megtartja ? Itt a költő szi-
gorúan ragaszkodik a gyónás által követelt visszatérítési kötele-
zettséghez. 

Ilyen hangulatban találja Hamlet a királyt s hajlandó őt ki-
vont kardjával leszúrni. De az a gondolat, hogy az imádkozó 
király kegyelmet nyer s menyekbe jut, ettől a szándokától visz-
szatartja. Hirtelen mást gondol. Valamint a király az ő atyját 
legnagyobb bűnös állapotban rohanta meg, ugy ő is, hogy hason-
lóért hasonlóval fizessen, nem akarja a királyt az örökkévalóságba 
küldeni, hanem akkor, midőn berészegszik, alva, dühöngése, ká-
romkodás s más ilynemű ténykedése közben, midőn az üdvösségre 
nincs kilátása, hogy „lelke oly fekete és kárhozott legyen, mint a 
pokol." Aljas szándék ugyan; de mégis buzgó hitbeli fölfogást 
tételez föl. 

VI. Henrik király ellenben az ellenségszeretet hősies tényét 
mutatja be, midőn őt Gloster a börtönben észrevétlenül leszúrja, 
lelkét ily kiáltás közben leheli k i : „Istenem ! bocsásd meg bű-
neimet, bocsáss meg neki !" („VI. Henrik" 3. rész, 5, 6.) Nem 
igy természeténél fogva nemes, de nem királyi magatartású 
II. Richárd (5, 4.). A börtönben hirtelen megtámadtatván, az egyik 
szolga pallosát kiragadja annak kezéből őt és társát megöli, 
mielőtt Exton őt is leszúrná. S miután „a királyi vérrel beszeny-
nyezett vakmerő kezet" a soha ki nem alvó tüz kínjával fenye-
getné, nem feledkezik meg az elhatározó pillanatban a legszüksé-
gesebbről s igy kiált föl: 



» Ö r ö k r e tűzben ég jen a kéz, 
Mely engem igy m e g ö l ! Exton merész kezed 
Kirá ly i földet k irá lyvérre l fertezett ! 
F ö l , l e lkem, é g b e ! ott van fényhazád ! 
T e s t e m poré, neki nyugvást az ád.« 

„II. Richárd", 5. fólv. 1 V. je 

Az époly bátor, mint dicsvágyó Percyta walesi herczeg, a 
későbbi V. Henrik öli meg, s ezáltal a király elleni lázadásért 
bűnhődik. Az élet elvesztése fölött nem bánkódik, de bántja őt, 
hogy a herczeg legyőzte. Ezután erkölcsi elmélkedésbe merül, 
de a halál elfojtja ajkán a szót. („IV. Henrik", I. rész, 5, 4.) Hen-
rik herczeg tehetetlenségét gyámolítja s a „bátor Percyhez" 
igy szól: 

»Isten v e l e d ! A z é g b e v idd m a g a d d a l 
D i c s ő s é g e d , gyalázatod p e d i g 
A l u d j é k a sirban veled ; de azt 
Siriratod ne mondja el soha.« 

„II. Richárd5. fütv. 1 V. jel. 

„VIII. llenrik^-ből (2, 1.) a jámbor Katalinon és a bűnbánó 
Wolseyn kivül, kik vallási vigaszszal haltak meg, megemlítendő 
még a jóságos Buckingham, a lovagerények tükre, aki a királyi 
törvényszéktől, kivont pallossal fölfegyverezett poroszlók között 
térve vissza, a fölötte hozott igazságtalan halálos Ítéletben keresz-
tényi önmegadással mégnyugodott, mivel az „ Eg semmit sem ren-
del czél nélkül." Istenhez bocsánatért esedezik s környezetét 
ismételten kéri, hogy imádságaik fölajánlásával lelkét a meny-
országba segítsék. 

Az ártatlan Arthur a falról leugorván, halálosan megsérül s 
kéri Istent, hogy lelkét magához vegye („János" 4, 3.) A szintén 
ártatlan Rutland, („VI. Henrik", 3 tész, 1. 3,) ki a csatában tanítója 
oldalán elfogatván, halállal fenyegettetek, igy könyörög a vér-
szomjazó Cliffordhoz: 

»Mielőtt megölné l , hadd imádkozom.« 

„ VI. Henriku, 3 rész, 1 fülv. III. jel. 

Midőn már leszurtan haldoklott, idézi Ovidiusnak a követ-
kező pentameterjét : „Di faciant, laudis summa sit ista tuae", amely 
vers a negyedrész kiadásban hiányzik. Ellenben, a makacs, királyi 
jogaira hivatkozó Edward herczeg szájából az egész darabban 
nem lehet egy vallásos szót sem hallani. 

3. Gervinus állításának alaptalansága, hogy t. i. a költőnél 
„a jók és roszak szenvedélyeiktől elragadtatva halnak meg a 



vallásra nem is figyelve", még szembetűnőbbé lesz, ha a jók ha-
lálát összehasonlítjuk azzal a móddal, amint Shakespearenál a go-
noszok és istentelenek, keresztények vagy pogányok a világból 
kimúltak. Julius Cásar és a hazája ellen föllázadó Coriolan pogá-
nyok, véletlenül halnak meg, a hírhedt Cloten („Cymbeline" 4, 2) 
viaskodás közben esik el s „szamárfeje" a törzstől elszakítva a 
folyamba vettetik. A római Brutus, Eros és az elpuhult Antonius 
kardjukba dőlnek. Vallásos gondolatokról sehol sincs szó. A bu-
jálkodó Cleopatra és szolgálói Iras és Charmian szintén öngyilko-
sokká lesznek; az első csak a férjével való egyesülésre gondol 
a túlvilágon. Titus Andronilus Chiron és Demetriusnak száját be-
tömeti, nyakukat elvágatja, csontjaikat porrá őrleti s belőlök 
elállatiasodott anyjuk, Tamora részére pástétomot süttet. S mi-
után ezt leszúrta, őt magát Saturninus, ezt pedig Lucius gyilkolja 
meg. Vallásos gondolatokról sehol sincs szó. Áron, a hitetlen 
mór, csak azt sajnálja, hogy életében valaha jót cselekedett. 
Regan és Goneril, hálátlan leányok és hűtlen feleségek bűnbánat 
nélkül halnak meg, az egyiket nővére mérgezi meg, a másik 
öngyilkos lesz. Atyjuk a szerencsétlen Lear, őrültségben hal 
meg. Vallási gondolat nincs sehol. 

A pogányok közt kivételt csak Leonin szolga képez („Pe-
rikies" 4, 1.), aki úrnőjének kénytelen volt megesküdni, hogy az 
ártatlan Marinát megöli. Mielőtt azonban ezt elkövetné, áldozat-
ját fölszólítja, hogy imádkozván, készüljön el a halálra. És Perik-
ies (5, 2), midőn a jó Simonides király haláláról értesült, azt 
kívánja, hogy őt „az ég csillaggá változtassa." Cymbeline pogány 
király szeretetreméltó fiai (4, 2.) az agyonütött, hirhedt Cloten 
hullája fölött jogosan ugyanazt a siréneket éneklik, melyet a 
szelid Imogen fölött énekeltek, midőn az tetszhalott volt. Mint 
pogányok a halálban nem látnak mást, mint a földi szenvedések-
től és fáradalmaktól való kipihenést, csak a sir tisztességére gon-
dolnak, inig a sirontul semmi sugárfény nem ragyog számukra. 
Azért, hogy ellenségük volt, halállal kelle bűnhődnie ; most pedig 
mint fejedelmet temetik el. 

Shakespeare , amint láttuk, korholta azok balgaságát, 
„akik boldogul óhajtván meghalni, gyalázatosan éltek", ezt 
azonban színdarabjai pogány alakjainál nem igen tette. Sőt ugyan-
azt a törvényt a keresztény gonosztevőkre szigorúbban alkal-
mazta. 
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4. A kolostor fosztogató s egyház üldöző János király, ki-
nek kezeire Arthur ártatlan vére száradt, méreg következ tében 
hal meg, mely mint gonosz ellenség van bele zárva s mint pokol 
működik benne, „hogy az átkozott vért menthetetlenül kinozza." 

Margit királyné, házasságtörő czimborája Suffolk. Richárd, 
Jorky herczeg és Beaufort, a gőgös bibornok, a Glosteri berezeg 
megbuktatására egyesülnek. S miután ennek ártatlanságáról épp 
ugy meg vannak győződve mint VI. Henrik király s azért tör-
vény utján semmi jó eredményt nem reménylenek, őt a börtön-
ben bérgyilkosok által tétetik el láb alól. A két főbünöst a 
büntetés nyomban követi, Suffolk száműzetik, tengeri rablók ke-
zébe esvén, azok által kivégeztetik, anélkül, hogy gonoszsága 
fölött legcsekélyebb bübánatot érezne. („VI. Henrik", 2. r. 4, l . j A 
bibornok még megrendítőbb sorsra jut. SuJyos betegségbe esvén, 
„káromolja Istent és átkozza a föld gyermekeit." A meggyilkolt 
Gloster mint boszuló angyal áll halálos ágyánál s megzavarja el-
méjét. A király ezt látva, igy imádkozik Istenhez : 

»Oh te, a m e n y e k örök m o z g a t ó j a , 
E nyomorultra nézz . irgalmasan! 
Mentsd m e g szivét a vad kétségbeeséstő l !« 

„ VI. Henrik", 2. r. 3. felr. III. jel. 

A bibornokhoz pedig igy szól: 
» . . . l l a le lk i üdvre gondolsz , 
R e m é n y jeléül tartsd föl kezedet . — 
Meghal , nem ad jelt. — L é g y i rgalmas Isten !« 

„17. Henrik", 2. r. 3. felr. III. jel. 

Warwick ebből az igazi Shakespeare-féle következtetést 
vonja ki: 

»Rut életet tanusit ily halál !« 
U. ott. 

A büszke York a koronára vágyik, de fogságba kerül. 
Hiába erőlködik, mint „a szalonka a tőrben", mint „a házi nyul 
a hálóban." Mielőtt a kegyelem-döfés kioltaná életét, megmutatja 
neki Margit királyné azt a kendőt, melyet Rutlandnak az ő ked-
venczének vérével beszennyezett, kínlódásában gyönyörködik s 
gúnyok között papir koronát tétet fejére. Eléggé megbűnhődöt t ; 
azért a költő szerint, miután Clifford és Margit keresztüldöfik, 
az utolsó pillanatban igy kiált föl: 

»Tárd fel nagy Isten i rga lmad kapuját ! 
L e l k e m te hozzád l e n g e sebnyi láson.« 
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Csak Margit élhet még tovább, inig „az igazság megelégszik, 
mely őt az idő prédájául meghagyta." („III. Rikhard", 4, 3.) Fájda-
lommal telve, kénytelen házasságtörő czimboráját elhagyni, később 
elvesztvén trónját, férjét és gyermekét , minden tervét meghiúsult-
nak találja. Rut képét a költő még életében oly sötét vonások-
kal rajzolta le, hogy nem tartja érdemesnek azt holta után még 
egyszer előidézni. 

A görbefejü Cade John, kit a Yorki herczeg reá vett, hogy 
véres lázadást támaszszon, kit Iden páros viaskodásban megölt, 

J o ? 

meghal anélkül, hogy Istenre gondolna. Iden gonosz fejét még a 
szemétdombon akarja levágni s győzedelmesen a királyhoz hozni, 
és azt kívánja, amint testét a karddal átdöfé, ugy lelkét is a 
pokolba taszíthatná. 

A hü királypárti öreg Clifford a csatában ezekkel a sza-
vakkal esik e l : „La fin couronne les oeuvres" s legyőzője York, 
„lelkének nyugalmat" kiván. („VI. Henrik", 2. r. 5, 2.) A fiatal 
Clifford azonban atyja hullájának láttára azt határozza el, hogy 
dicsőségét, hírnevét kegyetlenségekben keresendi, még a Yorki 
kis fiút sem kiméivé meg. S valóban nem lágyul meg szive még 
a fiatal Rutland könyörgésére sem s elfeledkezik annak ártatlan 
véréről. A költő szerint minden vallási jel nélkül hal meg s feje 
York kapujára szegeztetik. („VI. Henrik" 3. rész, 2, 6.) 

Megható meghalási jelenetekben gazdag a „III. Rikhárd" 
czimü történelmi dráma. A költő előadásában az igazak halálos 
ágyánál kivétel nélkül a vallás vigasztaló angyala, a gonoszaké 
fölött pedig Isten boszuló, büntető hatalma s a kétségbeesés 
szelleme lebeg. 

Richárd, a glosteri herczeg, kímélet nélkül eltávolít minden 
akadályt, hogy magának a trónra vezető utat egyengesse. Az 
előbbi darabban („VI. Henrik", 3. r. 5, 5) az öntudatos, királyi jo-
gaiért küzködő Edvvárd herczeget átdöfte, kinek szájából vallási 
érzület hallható nem volt. Azután a Towerba siet, hol VI. Henrik 
királyt leszúrja, aki lelkét hősies ellenségszeretettel leheli k i : 

„Bocsásd meg, Istenem, bűneimet. Neki is bocsásd m e g ! " 

Most saját fivérén, Clarencen van a sor. Ez bűnösnek érzi 
magát. Almában őt, „az álnok, hamisan esküvő Clarencet" fenye-
getik a hirkoszoruzta Warvvick szelleme s Edward herczeg an-
gyali árnyéka, kit ő a Tewksbury csatában agyonszúrt. Alig 
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hiszi, hogy forró imádsága által Istentől bocsánatot nyer, csak 
azért esedezik, hogy az Isten szegény nejét és gyermekeit kí-
mélné meg. Fivére, Gloster által fölbérelt gyilkosokat, kik őt 
inték : „Békülj ki Istennel, mert meg kell halnod!" igyekszik a 

• „Jézus Krisztus szentséges vérére, mely egykor bűneinkért kion-
tatott, emlékeztetni" s ezáltal részvétre indítani. Inti őket, hogy 
térjenek magukba. „Ez gyávaság s asszonyias volna", mondja 
az egyik gyilkos. Clarence igy válaszol : „Meg nem bánni, állatias 
vad és ördögi." Az egyik gyilkos, de már későn, „Pilátus mód-
jára kívánja, hogy keze tiszta maradjon ettől a borzasztó gyil-
kosságtól." 

Alig mult ki Edward király, Gloster és Buckingham királyi 
házának megdöntésére egyesülnek — ugyanazon Buckingham, 
aki kevéssel azelőtt megátkozta magát, ha valaha a király és 
családjához hiitelenné válnék. Első áldozatai a király hű emberei 
Rivers, Grey és Vanghan voltak, kiket egyszerre gyilkoltak meg. 
Rivers, mint szóvivő, könyörög Istennek, fogadja az ártatlanul s 
igazságtalanul kiontott vért nővéreért, IV. Eduárd király nejéért s 
ennek királyi gyermekeiért engesztelő áldozatul, azután pedig 
Istenhozzádot mond kiszenvedő társainak viszontlátásig a meny-
nyekben. 

Mig ezek Pomfret várában fogva vannak, a legközelebbi 
áldozatul kiszemelt Hastingsot körülveszik, aki hajlandóbb fejét 
veszteni, semhogy Gloster méltatlan fején a királyi koronát disz-
leni lássa. Buckingham hízelegve jegyzi meg előtte, midőn őt 
egy pappal látja beszélni, hogy neki ugyan nem, de a Pomfret-
ben ülő három barátjának volna szüksége papra és a gyónásra, 
mert Catesby szerint „gyalázatos" dolog, Hastings szerint pedig 
borzasztó „készületlenül és ki nem békülve meghalni." De már 
a következő jelenetben maga Hastings is vérpadra kerül s sajnálja, 
„hogy nincs pap", akire oly nagy szüksége volna, mivel a kü-
lönben oly jó Hastings, Shore nejével tiltott viszonyt folytatott, 
ami olyan bűntény, melyet a költő hatszor fölemiit. Mint Wolsey, 
ő is bünbánólag gondol a halandó teremtmények mulandó ke-
gyére, amely után törekszünk az isteni kegyelem helyett." 

Gloster elérte czélját, fejét királyi korona disziti. Hogy biz-
tos legyen,. Buckinghamot a megholt Eduárd király két gyerme-
kének megölésére kéri. Buckingham rövid gondolkozási időt kér, 
s ez már elegendő arra, hogy Richárd előtt kegyvesztetté legyen, 



aki Tyrrelben gyilkos gondolatának végrehajtó eszközét már meg-
találá. A „megtestesült gazemberek", kiket ez a „kegyetlen mé-
szárlás végrehajtására rendelt", meglátják a gyenge gyermekeket, 
amint azok egész ártatlanul egymást átölelve tartják s „ajkaik 
négy piros rózsához hasonlitának, midőn egymást szelíden meg-
csókolák s fejük mellett egy imakönyv feküdt", ami Forrestet, 
az egyik orgyilkost majdnem más gondolatra birta. Könyezve 
jelentik mindketten, hogy a természet legszebb remekét semmi-
sítették meg. 

A két főczinkos pohara egészen megtelt. Buckingham Júdás 
szerepet játszott a királynál a herefordi grófságért. Miután azon-
ban már kötelességét megtette, kegyvesztetten elbocsáttatik anélkül, 
hogy a megígért bért megkapta volna s azért az ellenpárthoz áll, 
de elfogatik, vesztőhelyre vitetik s a királynál kegyelmet nem 
talál. Most megemlékezik mindazon áldozatokról, kik igazság-
talanul és megvesztegetés által kivégeztettek, s kiknek lelkei egy 
biró komolyságával a megtorlás ezen napjára tekintenek. „A ha-
lottak napja testének Ítéletnapja." Ezt a napot kívánta magának 
Edvárd idejében, hogyha ennek neje és gyermekei iránt hütelenné 
lenne. Ez a nap „szegény lelkének bünhalasztása." A minden-
ható, kivel játékot iizött, képmutató imádságát meghallgatta, s 
reá bocsátja azt a büntetést, melyet csak látszólag könyörgött le 
magára. Megismeri bár a büntető isteni igazság karját, de annak 
kegyelméhez nem képes fölemelkedni s meghal, amint élt, 
szégyenteljesen. 

»Jerünk, vezessetek vérpadra immár : 
A rosz roszat szül, s bűnre bűnhődés vár.« 

„III. Richárdu, 5. 1. 

Végre az isteni büntetés eléri a királyt is. Nem lehet olyan 
pokoli furiát megnevezni, mondja Hülsmann Eduárd, mely szaba-
don nem bocsáttatnék Richárdra, a pokolbeli kutyára. Önmeg-
vetés: önmagát ördögnek nevezi. Benső nyugtalanság, félelem: 
félelmes álmai, babonás hite, a jelentőségekben való hite, szellem-
látása mindannyi bizonyítékai folytonos aggodalmának. Egyedül 
állni szeretet nélkül: önmaga mondja, hogy őt senki sem szereti. 
Árulás: akikben bizik, azok árulóivá lesznek. Lelkiismereti gyöt-
relem: az általa meggyilkoltak szellemei megjelennek előtte éj-
félen, a Richmond ellen vivott döntő csata előtt elébe tárják 
számos gonoszságát, s eltávoznak egymásután azon fenyegetés 
közben: „Essél kétségbe és halj meg!" 
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A költő még egyszer megengedi neki a lelkiismeret ellen 
óvást tenni: 

» A z öntudat csak szó, mit g y á v a h a s z n á l ; 
S fel van találva az erőst lekötni ; 
T u d a t u n k a fegyver , törvényünk a kard.« 

Amit saját anyja jövendöl t : 

»Amint te életed, ugy szégyenít a halál téged.« 

Most beteljesedik: 

» L o v a t ! lovat ! egy lóért országomat !« 

Ez a legyőzött király utolsó szava, utolsó sóhajtása. Gondo-
latai magasbra nem emelkednek s nem jelenik meg ló, mely őt a 
veszélytől megszabadítaná: 

» A véreb halott.« 
„III. Richárd", 5. füle. IV. jel. 

Az orgyilkos módon megölt Bangno még most fiának, a jó 
„Fleancenak" menekülése és megmentésére gondol. De a király-
gyilkos Macbeth kétségbeesetten a csatatéren esik el s legyőzője 
Macduff, fejét egy póznára tűzve, hozza a színpadra. 

Tybalt és Paris gróf hirtelen elesnek a költő által kárhoztatott 
párbajban ; a megsebesült Mercutióban, valamint életében, ugy halála 
alkalmával is elmés ötletek támadnak, de Benvolio állítása szerint 
„nemes lelke mégis a föllegek hazájába repült." („Romeo és Júlia" 3, 
1.) A kárpit mögé rejtőzött hallgatódzó Polonius, Hamlet által ke-
resztülszuratva esik el, anélkül, hogy egy szót is szólana. Fia azon-
ban, Laertes, aki „a kárhozat" s „mindkét világ daczára" a küzd-
térre igyekszik, hogy atyjáért boszut álljon, a halhatatlanság gon-
dolatját a legerőteljesebb kifejezésekben hangsúlyozza. („Hamlet" 
4, 5.) De a boszuálkás utáni vágyat alig csillapította le s mérge-
zett nyíllal Hamletet ós ez őt alig sebezte meg, midőn kereszté-
nyiesen megbocsát Hamletnak s tőle bocsánatot ké r : 

» A t y á m halála s az enyim ne száll jon 
Fe jedre , se az enyimre a tied !« 

„Hamlet", 5. II. 

A néha beteg szellemű s kétségbeeséssel küzküdő Hamletet 
is, halála előtt ilyen vallásos gondolat szállja meg : 

» A z é g ne tudja bűnödül ! k ö v e t l e k . 
Halott v a g y o k , I loratio. — 
Isten veled, boldogta lan k irá lyné !« 

U. o. 5. II. 

9 
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Benne egy nemes sziv tört meg, habár nem is volt minden 
bűntől tiszta, mint Horatio kívánja, „hogy angyalkarok kisérjék 
énekelve örök nyugalmára." 

Az örök igazságot dicsőitő költő egész máskép irja le a két 
főgonosztevő halálát. A házasságtörő királynő tudtán kivül, vélet-
lenségből iszsza ki a király által, fia, Hamlet számára készített 
méregpoharat. ,,Az ital! ital! — Oh kedves Hamlet! az ital! az 
ital! Megvagyok mérgezve!" Ezekkel a kinteljes szavakkal hal 
m e g ; vallásról szó sincs. A gonosztevő királyt maga Hamlet szúrja 
le. Barátjainak hiába könyörög segítségért. Hamlet kényszeríti a 
méregpoharat kiüriteni. 

„ N e hát, te gyilkos, vérparázna dán ! 
Ne, idd ki ezt i s ! . . . . u 

U. o. 5. II. 
% 

Ezzel a halottibeszéddel bocsátja át a gonosztevőt magába-
térés, bűnbánat és gyónás nélkül az örökkévalóságba. „Megtörtént 
vele, amit érdemelt" — ezekkel a szavakkal erősiti meg Laertes 
a királyon végrehajtott s az örökkévalóságba átszolgáló büntető 
Ítéletet, egészen a költő szellemében, ki az ilyeneket bolondok-
nak nyilvánítja, kik bűnnek éltek s jóra térve buknak. 

5. A meghalási jelenetek ezen összeállításából nyilvánvaló, 
hogy Shakespeare a keresztény és pogány halála között szigorú 
különbséget tett, még szigorúbbat a jó és rosz halála között s 
hogy múzsája a jövő életben, valamint az Isten igazságosságában 
s az érdemünk szerint való megjutalmazásban való hitet minden-
kor nyíltan hirdette. Valamint azonban szinelemzése azon suga-
raknak, melyeket az égi testek a földre vetnek, ugyanazon égi 
testek anyagi tömegére enged következtetni, épugy valamely 
költő szellemi szikráinak elemzése fölvilágosítást nyújt a költő 
benső értéke és tartalma felől. Aki mindezeket a különféle kife-
jezéseket és képeket csupán költői készüléknek, csak a képzelő-
tehetség szinvegyülékének és ruganyosságának tartja, anélkül, 
hogy a költő lelkében visszfényt s visszhangot találna, az a köl-
tőt csupa csörgő csengetyünek tekinti, mint akinek saját meggyő-
ződése, hite és vallása nincs. 

Elzének azon állítása, hogy Shakespearenek a halhatatlansá-
got illető személyes meggyőződését nem lehet kipuhatolni, telje-
sen alaptalan. Indokai legkevésbé sem állanak meg. „Ha valaki, 
mondja ő, Lear négyszeri „soha" kiáltását (Cordelia hullája fö-
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lött) valódi színésztől hallotta, az az abban nyilvánutó végtelen 
fájdalom mélységét sohasem feledi el s nem kételkedik, hogy ily 
fájdalomkiáltás csak olyan lélekből törhet elő, mely előtt a túlvi-
lág a legjobb esetben is csak egy nagy rejtély." 

Erre azt válaszolhatnék, hogy itt egy elmebeteg bizonyságá-
ról van szó, „aki nem tudja, mit mond", akivel az ember hiába 
igyekszik magát megértetni, mint amilyennek Leart kevéssel előbb 
egész komolyan becsülik; egy olyan pogány bizonyságáról, aki a 
test föltámadásáról mitsem tud, aki előtt, mint számtalan pogány 
előtt a lélek örökkévalóságának reménye csak talány, aki azért 
az ötszöri (és nem négyszeri) „soha" kiáltásokban tör ki. Azon-
ban a halhatatlanságról itt szó sincs. Miért ne törhetett volna ki 
a halhatatlanságban hivő költő gyengéd érzésű lelke ily fájdalom-
kiáltásban, azon költő, aki egyetlen fiát elveszítvén, ezáltal életé-
nek reményét és büszkeségét eltemette. A halhatatlansággal való 
hittel igen szépen összefér a valamely kedvesünk elvesztése fö-
lött érzett benső fájdalom. Hányszor hallhatjuk jajveszékelni a 
legbuzgóbb hitű, egyetlen gyermekét sirba kisérő atyát, hogy 
egyetlen gyermekét, szemefényét többé nem látja, életének remé-
nyét mindenkorra elvesztette! Világos, mit jelenthetnek ezek a 
szavak ! Ugyanezt jelenti Lear jaj kiáltása is. Itt nincs szó a hal-
hatatlanságban való hitről, hanem azon hiábavaló reményről, hogy 
Cordelia valaha e földi életre ébred : 

» ő 
Holt , mint a föld. — E g y tükröt a d j a t o k ; ha 
Lapját lélekzetétől k ö d borít ja 
ü ugy m é g él 

. . . . Nincs, óh nincs 
Már benne élet, ebnek, lónak ha neked 
L é l e k z e t e d nincs ? Ó h nem fogsz te t ö b b é 
El jőni , nem, soha, soha, soha !« 

„Lear király", 5. fűlv. III. jel. 

Ugyanaz a tudós Shakespeare-buvár minden tárgyilagos 
alapot elhagy, midőn igy folytatja: „Nincs költő, aki oly sok hal-
doklót állítana olvasói elé, mint Shakespeare, de mindezen hal-
doklók közül egyedül a pogány Antonius és Cleopatra hivatkoz-
nak a halál után való viszontlátásra és pedig az utóbbi önmagá-
nak ellentmondva, mert kevéssel azelőtt a halált örökkévaló álom-
nak nevezte. Sehol másutt nem lehet nyomára akadni a jövő élet 
reményteljes és vigasztaló kilátásának." Elze ezt Shakespeare 

12* 



„csodálatraméltó képtelenségeinek nevezi." De ezek csak némely 
Shakespeare-kutatók képtelenségei. Már Gervinus (4, 421.) is hi-
vatkozott a „pogány és kéjelgő" Antonius és Cleopatrára, de 
ezeket a szerelmes párok közül, mint kivételt állította oda, akik 
,,a viszontlátás reményével" mentek a halálba, anélkül, hogy el-
árulná, miszerint Shakespearenál a nevezetteken és Romeo és 
Julián kiviil hány szerelmes párt küld Shakespeare a halálba. S 
amit még Gervinus szerényen a szerelmes párokra szorított, azt 
Elze általánossá tette s egy vakmerő ugrással az összes haldok-
lókra kiterjesztette. Az ilyen szélsőségek nem vezetnek a brit 
költőfejedelem helyes megértésére. 

Melyik igazságról van valamely keresztény oly mélyen meg-
győződve, mint a túlvilági életről ? És Shakespeare, a kiválóan 
tárgyilagos költő, aki drámai jellemeiben nem a saját alanyi fel-
fogását juttatja érvényre, hanem ellenkezőleg, magáról egészen 
megfeledkezvén, költészete hőseinek gondolkozásába és lelküle-
tébe vegyül egészen, az a Shakespeare ezt a sarkpontot mintegy 
rémülve kikerülné ? Ebben az esetben nem volna az a tárgyilagos 
költő, hanem alanyi hitetlenségétől befolyásolva a hivő kereszté-
nyeket máskép jellemezte volna, mint aminők. De láttuk, hogy 
Antonius és Cleopatrán kivül még tekintélyes számú keresztények 
„utaltak a halál utáni viszontlátására." 

De az sem áll, amit Elze ur állit, hogy a szőnyegen forgó 
kérdésre nézve egészen közönyös, „vájjon a költő személyei po-
gányok vagy keresztények-e." Horatio nyíltan bevallja az ellen-
kezőt, midőn a méregpohár vételét s Hamlettal való meghalás 
elhatározását a következő szavakkal indokolja: „Öreg római, nem 
dán vagyok", vagyis: az öngyilkosságot illetőleg pogány római, 
nem keresztény-dán alapelvnek hódolok. Shakespeare a keresz-
tény életelvet csillogtatja ugyan még a kereszténység előtti tárgyú 
drámáiban is, de kivált a meghalási jeleneteknél igen lényeges megkü-
lönböztetést tesz a pogányság és kereszténység között. Antonius 
gondol ugyan a túlvilágra, de nem mint keresztény. Ott akarja 
szerelmeskedését Cleopatrával folytatni: 

»Vár j m e g , hol szel lemek virágokon 
Feküsznek, ott k é z f o g v a járdalunk, 
F e n s é g g e l , a ránk bámult sze l lemek közt, 
I l o g y Aeneast s Didót e lhagyva , mind 
Hozzánk szegődnek !« 

„Antonius és Cleopatra", 4. f . 412. 
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Lehet-e a pogány Elysiumot élénkebben festeni. Cleopatra 
nem is gondol a túlvilági életre, de nem mint keresztény nő. 
A legyőzött királyné büszkén és gőgösen szeretné, „az istenek-
nek, a károkozók"-nak (4, 13) királyi jogarát odadobni. Gondo-
latjában találkozik a Cydnus folyón buja szándékból Antoniussal s 
kioltja életét abban a hitben, hogy kedvesét ott újra meglátja. 
Azt hiszi, hogy már hangját hallja, s látja emelkedni, hogy az 6 
nemes tettét (öngyilkosságát) magasztalja s irigykedik Iras szol-
gálójára, aki a kigyómérgezés következtében hamarább meghalt, 
mint ő : 

» . . . Ő lássa m e g e l ő b b 
Szép göndörfürtü Antoniusomat ! 
R á f o g j a csókját vesztegetni, mely 
Ü d v ö m nekem.« 

„Antonius és Cleopatra", 5 fölr. 11. jel. 

Itt a keresztény menynek nyoma sincs, ez csupa pogány-
ság. Antonius és Cleopatra a buja szenvedélyből nem gyógyul-
tak ki s mindketten ugy balnak meg, amint éltek. 

De az Elze által fölhozott harmadik érv sem bizonyit. „A 
gyászolás alkalmával soha keresztény vigasztaló szót nem hallani, 
a dolog vége mindig ugyanaz : változatlan sors áll előttünk, 
melyben meg kell nyugodnunk. Bizonyságul hivatkozik Clau-
dius királyra, aki Hamletet, s Boussillon grófnőre, aki Helenát 
atyja halála fölött való fájdalmában megnyugtatja anélkül, hogy az 
egyik vagy másik az árvákat a túlvilági viszontlátással vigasztalná, 
amit legalább a grófnőtől mégis el lehetett volna várni." Ez az utóbbi 
indokolás roszul van választva. A grófné Bertram fia bucsuzása-
kor érinti atyja halálát s azt a fájdalmat, melyet a rábízott árva 
Helena rég meghalt atyja miatt érez, de röviden ezekkel a sza-
vakkal szakítja félbe : „Erről ne szólj többé, Helena! Nem, 
semmit többé!" S valóban Helena ilyen vigasztalásra nem is szo-
rult, mert saját vallomása szerint esze ágában sem volt atyjára 
gondolni, képzelete csak a szeretett Bertram vonásaival foglalko-
zott. („Minden jó, ha a vége jó" 1. 1.) Jámbor elmélkedések, me-
lyeknek hiányát Elze constatálja, itt bizonyára nem volnának 
helyükön. Az elsőt illetőleg pedig maga Elze is, ugy látszik, ke-
vés fontosságot tulajdonit annak, hogy a testvérgyilkos Claudius 
a halál rideg törvényére hivatkozik s itt nem a jövő életre appel-
lál, mint ezt Hamlet és később atyja szelleme teszik, sőt maga 
Claudius is jóval előbb imádságaiban tevé. (3, 3.) Különben, ugy 
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látszik, hogy a férfias Shakespeare nem igen szeretett vigasztaló 
fejezeteket irni: 

»De szó, csak szó, — s a megsebzett szivet 
A fülön át gyógyi tni nem lehet.« 

„Otlielto", 1. III. 

mondja Brabantio. Különben Shakespeare egyiket megtette, anél-
kül, hogy a másikat abba hagyta volna. Hirdette a halál merev 
törvényét keresztény szellőmben, de többször utalt a lélek halha-
tatlanságára, a túlvilági életre, a viszontlátásra menyekben, a jövő 
visszafizetésre s az istennél nyerendő örök boldogságra. 

Ez a szó „immortality", mondja Elze,1) Shakespearenél („Re-
rikles" 3, 2.) csak egyszer fordul elő s ezen az egy helyen is a 
földi halhatatlanságra vonatkozik. így tanit bennünket a Delius 
által kiadott Shakespeare szótár. De az „immortal" szó mint mel-
léknév épen annyit bizonyít, mint a főnév. Ha az itt előforduló 
értelemben a Shakespeare szótárban hiába keressük is, a költőnél 
magánál megtaláljuk. Hamlet barátjainak aggodalmait, kik őt visz-
szatartani akarják attól, hogy a szellemet kövesse, ezzel a kérdés-
sel utasitja vissza: 

» D e mit félnék u g y a n 
E g y tü fokát nem ér az életem, 
S a le lkem — abban ő mi kárt tehet, 
Mely halhatatlan lény, mint ő m a g a ? « 

„Hamlet", 1. IV. 

Poins is ezt a megkülönböztetést teszi. Falstaffot testileg 
egészségesnek tartja, de halhatatlan részének, véleménye szerint, 
orvosra van szüksége. („IV. Henrik", 2. r. 2. f. 2. jel.) Az „eter-
nal" szó hason értelemben vehető. Macbet csak azért vonakodik 
Duncan királyt megölni, „ha egy csapással végezve volna minden, 
itt; csak itt, e földi partnak zátonyán, a túlsót könnyen veszem." 
De ily esetben már itt ér el az Ítélet, mert alig adók a véres 
leczkét, visszavág a tanitó fejére, (1, 7.) hogy itt kell bűnhődnie 
ezen a földön, a túlvilági visszatorlással mitsem törődik. A tett 
elkövetése után ismétli ugyanazt, hogy örök kincsét az emberiség 
esküdt ellenségének áldozta föl, hogy halhatatlan lelkét a sátán-
nak adta el. 

„IV. JÁNOS KIRÁLY." 

„Shakespeare elfogultsága a szerzetesek iránt", mondja Ma-
kaulay, „ismeretes." A Hamlet atyja szellemének panasza, hogy 

1) A . a. O . t. 5 2 1 . jegyzet . 
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utolsó kenet szentsége nélkül halt meg s azért a tisztitóhely kin-
jaira Ítéltetett, ami az „Articles of religion"-ban (Art. 22), mint hiu 
találmány, múlt Isten igéjével ellenkező, kigunyoltatik — ezek a 
sorok, mondja ugyanaz a Makaulay „sem buzgó protestáns által, 
sem buzgó protestánsok számára nem irvák, s a „János király" 
és „VIII. Henrik" szerzője még sem barátja a pápai főható-
ságnak."1) 

A döntő jelentőség, melyet Makaulay a két drámának, 
kérdésünket illetőleg tulajdonit, követeli, hogy azokat kiváló 
figyelemre méltassuk. Kreyssig is (1,455), öntudatos Róma-ellenes 
jellemvonást vél „János királyban" föltalálhatni s Gervinus (2, 290) azt 
mondja, hogy „Shakespeare magát itt, habár elég keményen és éle-
sen is, igen jó protestánsnak mutatja be." Csak az, aki ennek a 
darabnak némely részeit is fölületesen érinti, hozhat ilyen Ítéle-
teket, melyek azonban az alapos és okszerű vizsgálat előtt nem 
állhatnak meg. 

Mindenekelőtt az 1591. évben megjelent Tieck által fordí-
tott dráma2), melyben valamely ismeretlen szerző ugyanazt a tár-
gyat irja le, pontosan összehasonlítandó Shakespeare „János kirá-
lyáéval . Ez az összehasonlítás egész a nagy költő íróasztalához 
vezet. Itt belátjuk, hogy versről-versre megfigyeli átdolgozás 
közben azt a darabot, melyről Elze beismeri, hogy „irány darab"3) 
s hogy rendszeres eljárással megtisztítja az irányzatosságtól. Lát-
juk, amint a régi darabot vallási censura alá veszi s ezáltal kitűzi 
azon álláspontot, melyet a korabeli vallási vitakérdésekkel ren-
desen elfoglalt. Az e tekintetben teendő összehasonlítás, mely 
tudtommal még nem tétetett meg, oly föltűnő eredményre vezet, 
hogy majdnem kísértetbe jövünk Rio föltevését, miszerint Sha-
kespeare föladatává tette a némely régibb drámákban nyilatkozó 
katholikusellenes irányzatot kijavítani s Anglia színpadait a 

katholicismust védő tanszékeivé alakitani, — ezt a drámát — ille-
tőleg nem lehet többé üres ködképnek tekintenünk. De beszél-
jenek a tények. 

János király elhatározza magában, az angol trónt, melyet 

1) Bourleighand his Times. 
2) Alt-Englischer Theater, Bd. I. T ieck az ő sajátos mohóságával ezt Shakes-

pearcnak tulajdonítja, míg az angol ítészek ezt költőfejedelmükhöz méltatlan munká-
nak tartják. Majdnem valamennyi német kritikus ezt a nézetet követi. 

3) Einletung zu »König Johann« den von Ulrici redigirten dram. VV. Sha-
kespeare i , 1 19 . 
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Shakespeare fölfogása szerint, bitorolva szerzett meg magának, 
fegyverrel megvédeni, Fülöp, franczia király ellenében, ki azt 
Plantagenet Arthur, János király idősb fivérének "fia szániára 
igényli. 

„Háborúm nagy költségeihez", igy beszélteti a régibb költő 
Anglia királyát (17, 1.) „lefoglalom a henye apátok birtokait . . . . 
a pápa és a papok ne hizlalják magukat aranynyal, mely a ka-
tona zsoldját képezi." Shakespeare itt gyakorolja először is cen-
sori hivatását. A katholikusellenes gyűlölködés kitörlése után, 
nála igy hangzik ez a hely : 

»Monostoraink, apátságink fizessék 
E had költségeit .« 

„János király", 1 föle. I. jel. 

A két hadsereg nemsokára Angers mellett, mint ellenség 
áll egymással szemközt. Abban a pillanatban, midőn a fegyver-
zörejnek kezdődnie kell, a Dauphin Lajos és Blanca, János király 
unokahuga közt létrejövendő házasság terveztetik ; ebben a 
tervben mindkét fél saját előnyét látván, várakozáson fölül békét 
kötnek. Erre megjelenik III. Incze pápa követe Pandulfo, hogy 
János királyt az egyház jogainak megvetéseert kérdőre vonja. 
(3, 1.) Most következik azon jelenet, melyben Shakespeare állí-
tólag „jó protestánsnak" mutatkozik. Szerinte a király Pandulfo-
nak daezosan és gőgösen igy felel: 

»Mi földi név az, mely kérdőre vonja 
E g y szent k irály szabad lehelletét ? 
K i sem gondolhatsz oly silány nevet , 
B i b o r n o k , oly fonákot , becstelent 
E n g e m feleletre vonni, mint a p á p a . 
Mondd m e g beszédem, s hozzá A n g l i a 
S z á j á v a l ezt m é g : — H o g y dézsmát, adót 
N e m szed olasz p a p tartományimon ; 
D e mint az É g után fő mi v a g y u n k , 
Utána a fő fő hatalmat is mi 
Fönntart juk ott, hol mi országolunk, 
E g y é b h a l a n d ó k é z s e g é l y e nélkül . 
V i d d válaszul ezt a p á p á n a k , és 
Mel lőz n e v ü n k b e n minden hódolást 
Bitor h a t a l m a s ö n m a g a iránt. 

Shakespeare elődjét mondatról-mondatra követ i : „Minő jog-
nál fogva kérdezesz te és a pápa, hogy tulajdon birtokommal mit 
teszek? Tudd meg pap, bármennyire tisztelem is az egyházat és 
szent szolgáit, mégis megvetem, hogy a világ legnagyobb papjá-
nak alattvalója legyek. Mondd meg ezt rólam uradnak, és mondd 
m e g : János, Anglia királya, mondá, hogy egy olasz pap sem fog 
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Angliában dézsmát, vámot vagy más adományt kapni, hanem amint 
király vagyok, csakis Isten uralma alatt akarok kormányozni, mint 
az egyházi és világi dolgok feje ; s aki ezekben ellentmond ne-
kem, azt fej nélkül tánczoltatom." Shakespeare csupán csak azt 

• 

az öndicséretet törölte ki, miszerint János az egyházat és annak 
szolgáit tiszteli, továbbá azt a történelem-ellenes, a reform, idejé-
ből kölcsönzött eszmét, hogy a király a vallási dolgokban is főnök-
séget gyakorol s az emberi fejekkel való gyalázatos játékot, mint 
VI. Henrik cselekedett. De annál föltünőbb, hogy ugyanaz a 
Shakespeare, aki különben az antikatholikus kifakadásokat min-
denütt elnyomja, amint látni fogjuk, itt még keményebbekké teszi 
azokat. 

Fülöp király a régi darabban előforduló ezen esztelen őrjöngő 
kifakadást a pápa elleni káromlásnak nevezi s Shakespeare még 
rövidebben, de erőteljesebben beszélteti: „Angol testvér, ezzel 
gyalázkodol!" 

A régi darabban János ingerülten tombol tovább is: „Jól-
lehet, te Fülöp s az összes keresztény fejedelmek tűritek, hogy 
ily csúf bánásmódban részesüljetek egy főpap rabszolgaságában ; 
az én kedélyem nem oly alávaló. Ha a pápa Anglia királya akar 
lenni, nyerje meg karddal ; örökségemre más igényt el nem isme-
rek." Ez Shakespearenek még nem elég. A királyt egy őrjöngő 
fanatikus hangján igy beszélteti: 

»Bár téged és más keresztény királyt, 
Bután vezérel ez izgága pap, 
Reszkettek átkától, mit pénz felold 
S hitvány arany, por, polyva értéken 
Egy embertől bocsánatot vehet,1) ki • 
Eladja ezzel önbocsánatát 
Bár te, s a többi, ily bután vezetve 
E z alakos tárházát töltitek, 
Magam, magamban is, a pápa ellen 
Szegülök, és barátja nékem ellen.« 

3. f . I. jel. 

Ez a felelet keményebb és keserűbb nem lehet. Csak az a 
kérdés, hogy abban a költő egyéni véleménye van-e kifejezve ? 
Gervinus ezt a nézetet vallja. „Shakespeare, — mondja (2, 290), — 
eléggé keményen és keserűen jó protestánsnak mutatja magát és 

x) Corrupted pardon. A német forditás egyenes czélzást képez a reformatiobeli 
czivakodásra ; a szöveg szerint azonban a »pardon« alatt a kiközösités megszüntetése, 
a megkegyelmezés és kibékülés értendő, nem pedig az ideiglenes büntetés elengedése, 
mely a bűntől való megtisztulás s az örök büntetés elengedése után állandó ki. 



Faulconbridgéjét, a pápai elbizakodottság dölyfös megrovása 
által. Megfelelő helyen ki kel az angol türelmetlenség, a pápista 
kormányzás s cselszövény, olasz búcsúk és szipolyozás ellen, amit 
abban az időben Londonban szívesen hallgattak." A hires Sha-
kespeare-tudós egy pontban nagyon tévedett. Vagy felcseréli a 
királyt Faulconbridgével, vagy Shakespeare Bastardjait cseréli föl 
a régi darab Bastardjaival. Ez utóbbi lehet „jó protestáns." Sha-
kespeare Bastardja eleinte mint rettenetes gyermek (enfant ter-
rible) jelenik meg, aki saját anyját ama szégyenteljes vallomásra 
kényszeríti a színpadon, hogy anyjának férje nem az ő atyja. 
Mint oroszlánszívű Richárd természetes gyermeke, szívesen lemond 
az atyai örökségről ifjabb fivére számára, hogy a becsület utján 
keresse szerencséjét. A henczegő gyermekből hirtelen bátor vitéz 
s szilárd hazafi fejlődik. Nem láthatjuk be, hogy a költő hol raj-
zolhatta őt „jó protestánsnak." A háború és csata kedvencz eleme. 
A békességes polgári élet nem tetszik neki. Mig koldus, addig 
kancsal szemmel nézi a gazdagokat s egyedül a gazdagságot tartja 
bűnnek. „Ha önhaszon a királyokban a hűséget megtöri, ugy, 
légy istenem nyeremény s légy segélyemre!" A vallást nem igen 
ismeri : 

»Ha rang, könyv , gyertya vissza nem riaszt, 
Midőn kacsintva hí ezüst, arany, 
M e g y e k királyom. Édes n a g y m a m a , 
H a rám jön egyszer a szenteskedés, 
K ö n y ö r g ö k érte. C s ó k o l o m kezét .« 

3. fele. III. jel. 

Nagyon hajlandó a király nevében a kolostorokat a háború 
szükségleteire lefoglalni. Mind ebben azonban a „jó protestáns" 
kellékét fölismerni, még a legszerényebb protestáns igényeknek 
sem felel meg. Nem mutatkozik ilyennek a „pápai követelések 
iránti gálád magaviseletben." Jóllehet a király és Pandulfo közt 
lefolyt hosszú jelenetnél mindvégig jelen volt, sem most, sem ké-
sőbb nem kel ki sem ellene, sem a pápa ellen, hanem csak az 
osztrák főherczeg ellen, kin atyja az oroszlánszívű Richárdon 
elkövetett gyalázatot akarja megbőszülni, egész nyugodtan ismétli 
azt a verset: „Borjú bőrt akaszszatok a nyakába." 

Ha a költő valakit jó protestánsnak jellemzett, ugy ez a 
király és nem a Bastard. De nem sokat nyom a latban, hogy mit 
gondol vagy mond az olyan jellem, mint János király. „János ki-
rály, igy szól Kreyssig, mint oly sok ezren, életpályáját mint kö-
zépszerű, tekintélyes világfi és üzletember kezdi el, hogy mint 
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középszerű gonosztevő fejezze be." De nincs meg az „a szilárd 
erkölcsi alapja, minőt a kormánybitorló jelleme az ország érdekei 
iránti odaadásában talál." A hadiszerencse kezébe juttatja a trón-
rablónak a törvényes trónörököst, unokaöcscsét, a szegény Arthur 
herczeget. És a döntő mozzanat ebben van. De a király nem 
állja ki a próbát ; vérengző gyilkossá aljasul. Az igaz angol sziv 
utálattal fordul el „a természet megvetőjétől", a „gyermekgyilkos-
tól." „De még egy Edmund, egy Macbeth ördögi hősi nagyságát 
sem éri el, daczára szigorú erélyének, mert csatára kel ugyan az 
erkölcsi világrenddel, de önző természete aljas ösztönének segé-
lyével, nem mint azok, a világos, következetes értelmiség fegyel-
mezett önzéssel.1) A régi darab szerzője szerint a király élete 
drámáját a következő szomorú szavakban fejezi k i : 

»A bűnnek éltem s jóra térve buktam.« 

Ila Shakespeare ilyen férfit jó protestánsnak mond, ezáltal 
a protestantismusnak nem hódolt, annál kevésbé pedig akarta ma-
gát jó protestánsnak mutatni. A józan ész tiltja, hogy egy go-
nosztevőnek drámai dühkifakadásait egy oly nemes lelkű költő 
gondolkozásmódjával és érzelmeivel azonosítsuk, mint aminő Sha-
kespeare volt. Ezt a szabályt Gervinus (4, 360.) Birchnek Shakes-
peare vallásáról és bölcsészeiéről irt műve ellen kiváló éles elmé-
vel alkalmazta. Ez az angol azt hitte, hogy a költő egyátalán 
megérdemli a kegyelem- és hit nélküli nevet s Gervinus előadása 
nyomán azt igyekszik bebizonyítani, hogy ő „szabadelvüséget, is-
tentagadást és a sz. iratok profanizálását a Marlowe és Green által 
hátrahagyott iratokból, továbbá a Boccaccio és hasonlókból a 
Lucretius-féle ledérségeket s vallásgunyolást tanulta meg. E helyen 
a költőt egyszerűen felelőssé teszi az általa rajzolt jellemek be-
szédjéért. Azért Áron az Isten létét és Antolycus a lélek halha-
tatlanságát tagadják, tagadja Shakespeare is." Gervinus áz olva-
sóra bizza megítélni, vájjon „a papi buzgóság álnoksága vagy os-
tobasága irta-e ezt a könyvet, ami a puritán korszakra igen leverő 
volna." Bizonyára igazságtalanság volna Gervinus ellen ilyen sza-
vakat használni, de azt a megjegyzést csak szabad tennünk, hogy 
saját elvei szerint épen nincs megengedve egy olyan megvetésre 
méltó jellemű egyénnek, mint János király, nyilatkozataiból a 
költő véleményére és gondolkozásmódjára következtetnünk. 

1) Vorlesungen, i , 559, 558, 462. 



Ezen kitérés után folytassuk a régi darab és a Shakespeare 
átdolgozása közti összehasonlítást. 11a a költő a bibornokot nem 
akarta legyőzöttként szerepeltetni, ugy a király kihívását nyomban 
ellensúlyoznia kellett. Ami tényleg meg is történt. A pápai tekin-
télynek daczos megvetése után következtek a bibornok büntető 
Ítéletei: az egyházi átok s mint ennek következménye az alattva-
lói hűségtől való föloldozás, a száműzetés kihirdetése, melynél 
fogva a száműzött a- béke s jogközösségből kizáratik s földönfu-
tóvá lesz.1) A költő itt kétféle szabadsággal él. Valamint elődje, 
ugy ő is az ily törvényes eljárásnál követelt kánoni és polgártör-
vénykezési intőleveleket mellőzi. Másodszor a földönfutóság bün-
tetését az egyház által mondja ki, a világi hatóság helyett. Itt a 
régi darabot követi. Elődjétől azonban azáltal különbözik, hogy 
amaz észellenes, a katholikus dogmákkal egyáltalán össze nem 
egyeztethető, a jövő vétkeket illető általános bűnbocsánatot, melyet 
a régi darabban a bibornok ad mindazoknak, kik „a király ellen 
fegyvert fognak, vagy őt megölik" (S. 53.) mellőzi s ehelyett egy 
képletes kifejezéssel csak a száműzetés végrehajtójának kezét 
magasztalja. .Shakespeare továbbá törli azokat a gúnyolódó szava-
kat, melyekkel a király az Isten áldására hivatkozik: „Hah! ba-
rátom ! minél jobban átkozzuk a rókát, annál jobban tenyész, ha 
Isten megáld engem és országomat, ugy átkozódhatik a pápa s 
az ő kopasz fejei amennyit akarnak." (S. 53.) 

A bibornok azután fölszólítja Fülöp királyt, hogy Anglia 
szövetségéről mondjon le s a János királynak tett esküt érvény-
telennek nyilvánítja, „mivel eretneknek esküdött." (S. 54.) Sha-
kespeare a reformatio korszakának ezen jelszavát is megveti s a 
bibornok által 30 versben bizonyittatja be annak az eskünek ér-
vénytelenségét. Elze erre nézve ezt a megjegyzést teszi: „A kö-
vet álbölcselkedésének a régi darabban semmi nyoma nincs.2) A 
dolog igy áll, de azon fölfogás helytelen, mintha Shakespeare a 
bibornokot álbölcsnek akarta volna föltüntetni. A bibornok ér-
vénytelennek nyilvánítja a kérdéses esküt, mivel ellenkezik azzal 
az esküvel, melyet Fülöp király az égnek előbb fogadott, hogy 
az „egyház védője legyen." 

1) I l a Kreyssig ( i , 454-) a kiközösítésben a franczia vallásháborúkban hírhedt 
jezsuita gyakorlatra való keresett czélzást látja, ugy Shakespeare drámáját elcseréli 
fanatikus elődje drámájával, kinek mérges fogai kihuzandók. 

2) Shakespeare's dram. W . , redigirt von Ulrici i , 124. 



»Mert ha fonákul tenni eskü vél , 
Nem lesz fonák, viszáján tenni m e g ; 
N e m téve ott, hol a tevés g o n o s z , 
A nem tevés kész jó cselekedet .« 

„János király", 3. fiilv. I. jel. 

Ezek nem álbölcseletek, hanem a Shakespeare-féle eskü el-
mélet1) szilárd alapelvei. Valamely fogadalmi eskü, mely kezdet-
től fogva roszra volt irányozva, vagy amelyet később, mint Heró-
desnek a lakomáján leányának tett esküjét, roszra használnak, 
Isten előtt nem lehet kedves. Isten nem kötelezhet bűnre. Az 
ilyen kötelezettség erősíttetnék bár eskü által vagy nem, érvény-
nyel nem bír. Ha azonban egymással szemben két eskü van, az 
utóbbi köteles az előbbinek tért engedni; mert az utóbbi csak 
annyiban tehető, amennyiben az előbbi eskü ezáltal mitsem szen-
ved, amint a pápai követ ezt nyíltan megmondotta : 

»Azért utóbbi esküd, szembe az 
E l ő b b i v e l , kész lázadás m a g a d 
El len, m a g a d b a n . « 

„János király", 3. föle. I. jel. 

A követ álbölcselkedését tehát csakis az önmagukban véve 
igaz alapelveknek a jelen esetben való álbölcselkedő alkalma-
zása képezhetné, Shakespeare azonban ezt sehol sem árulja el. 
Két eskü áll egymással szemben. Az egyik kötelezi Franczia-
ország királyát, hogy az egyház bajnoka legyen nyílt ellensége 
ellen ; a másik, az utóbbi eskü pedig, hogy Jánossal békében él-
jen. Az utóbbi a viszály-keztyüjét az egyház lábához dobta. „Egye-
dül én", szól, a „keresztény királyok közt én egyedül." 

» M a g a m , m a g a m b a n is a p á p a ellen 
S z e g ü l ö k , és barát ja nékem ellen.« 

,rh'tnos király", 3. föle. 1. jel. 

Ezáltal János király kivonta magát azon kötelezettségek alól, 
melyek a középkorban Európa államaiban a közjog alapját ké-
pezték. Ha Fülöp, esküjéhez hiven, a pápa barátja és az egy-
ház bajnoka akar maradni, ugy nem köthetett Jánossal szövetsé-
get, hanem ellenségének kellett lennie. A pápai követnek tehát 
teljesen joga volt Fülöp királytól azt követelni, hogy az egyház-
nak tett esküjét váltsa be. 

Ezen előadás után Fülöp király, benső meggyőződéstől 
vezéreltetve, Angliával szakított. Shakespeare itt ismét fölveszi a 

l) V . ö . F ü n u e b b i o 2 . lap. 



biráló szerepét s a királyt megkíméli a régi darabnak reá nézve 
lealázó kifejezésétől: „A pápának engedelmeskednem kell" s 
János király szemrehányásától: „A pápának engedelmeskedni s 
Istennek tett esküt megszegni ?" Megkíméli, nehogy dicsekvésből 
oly hazugságot mondjon, miért a hadi szerencse koczkájának 
fordulása által megbünhődhetik. (55. 1.) 

»Fogjátok őt és diadalmasan 
Vigyétek ős R ó m a kapuihoz 
A z angolok királyát, mint fogolyt.« 

János király a csatában győztes lesz s Arthur, a törvényes 
trónörökös hatalmába kerül. A régi darabban az elfogott berezeg 
büszke öntudattal igy szól a királyhoz : 

»Erőszak és nem a jog győze meg ; 
A z angolok királya én vagyok, 
Habár fődön r a g y o g is koronám.« 

Shakespeare mellőzve eszményképét, eltérve a történelem-
től, a herczeget ártatlan fiúnak rajzolja. 

»Ah csak szabad lehetnék, ha juhot 
Őrizve kellene is élnem . . .« 

a fejedelmi gyermeknek ez a szerény óhaja. Shakespeare 
Arthurja nem rajong a trónért ; egyedüli óhaját a szerelmes sziv 
képezi. A János király által mellé adott őrhöz Rittersmann Hu-
berthoz, kinek föladatává tétetett a fiatal herczegnek mindkét 
szemét izzó vassal kiszúrni, gyermekes ártatlansággal igy szól : 

»Adná az ég, hogy én volnék fia, 
Kit annyira szeretni vágy, óhajt.« 

Ezek a szavak az egyház tekintélyét megvető királynak 
gonoszságát annál irtózatosbnak, jellemét annál feketébbnek tün-
tetik föl. 

Az ütközet megnyerése után János király kárörvendő guny-
nyal tetézi a régi darabban „az olaszországi büszke papot, aki 
magát Isten főhelyettesének nevezi s most halotti emlékezetekkel , 
misékkel, nyolczadokkal és requiemekkel foglalkozik, hogy „az 
elesettek részére a tisztitóhely gyötrelmeit" enyhítse. Aztán foly-
tatja, hogy a szamár név, melylyel őt a pap czimezte, mindazon feje-
delmekre méltán illik, „kik az uralomvágyó pap szolgai terhét vi-
selik" . . . „buta jámborsággal a római szék elé görnyedvén, ezer-
féle szégyent hoztak magukra." (82. lap.) Shakespeare a dühön-
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gőtől egyszerűen megvonja a szót. Költeményének szellemével az 
sem egyezik meg, midőn a régi darabban a király a papság sar. 
czolásából visszatért Bastardhoz, (84. 1.) ezt a kérdést intézi: 
„Hogy van az apátok pénze? Vastagok a barátok vagy szebbek 
az apáczák?. Mit csinálnak a papok, gazdagok?" A Bastardnak 
gúnyos jelentését „a henye apátok, mezitlábos barátokról, szer-
zetesekről, prálatusok és ájtatos apáczák bujálkodásáról", kik tes-
tileg jól vannak s egyúttal gazdagok, a nemes Shakespeare a kö-
vetkező versekbe foglalja össze: 

» H o g y boldogul tam a papok között, 
A r r ó l beszél jen gyűjtött összegem.» 

„János kiráig", 4. f . II. j . 

Továbbá mellőzi egészen azt a gúnyt, melylyel a király az 
őt kiközösítő „papot" s a kiközösítő imát illeti: 

» I l a mint j é g e s ő tavasz közeledtével , 
O l y vastag, mégis oly ártalmatlan g y ö n g e , 
Mint az á g y u k b ó l jött erős lövés hangja , 
Melynek felhatolni ke l lene az égbe.« 

Még az a jövendőmondó is, akinek kötelessége volt az öt 
holdnak csodálatos égi jelenségét megmagyarázni, nem feledkezik 
meg „a büszkén uralomvágyó Rómáról", melynek járma alatt 
Spanyol-, Németország, Dánia és Francziaország nyögnek, félve, 
hogy a főpapot átokra ingerlik, mig Albion szigete a legkisebb 
hold által jelképezve, „mely a többi körül forog", „most a római 
széket és lakást megveti s a pápa parancsának nem engedelmes-
kedik." (90. 1.) 

Shakespeare az öt hold megjelenését 
» N é g y he lyben álló, m i g az ötödik 
Csodás keringést tőn a négy körül.« 

„János kiráig", 4. f . II. j. 

nem mellőzi, de ennek katholikus ellenes magyarázatára rá nem 
vehető. 

Fülöp király a régi darabban panaszkodik a Bastard által 
csatában megölt osztrák herczeg miatt. A bibornok azonban meg-
vigasztalja, hogy minden szentek „könyörögnek lelkeért", hogy a 
„tisztitóhelytől" megmenekült , miután a szentatya minden bűntől 
való föloldozást engedélyezett, „amely benneteket követ az Anglia 
eretneke ellenében" (62. 1.) Shakespeare irtózik az ilyen szellemi 
szédelgő ostobaságaitól. Ellenkezőleg, Pandulfot a Dauphinnel 
való beszélgetés közben ugy mutatja be, mint éleslátású emberis-



merő valódi államférfiut, aki prófétai biztossággal ismeri a jövőt. 
A csata elvesztése, Arthur elfogatása nem hozzák őt zavarba. 
Előrelátja, hogy János „mindaddig, mig a gyermek ereiben me-
leg vér kering", nyugalomra nem számithat: 

» H o g y János állni bírjon, bukni ke l l 
A r t h u r n a k ; igy lesz, mert csak igy lebet.« 

„János király", 3. f . IV. j. 

Előrelátja, hogy az Arthuron elkövetett gonoszság láttára 
a királytól mindenki elidegenedik, a nép föllázad s a trónrabló 
gonosztevő ellen tör. S az események megerősítik szavai igazsá-
gát. Arthur alig került a király kezeibe, ez már is talált hóhérra. 
A boszuló gondviselés karjaiból többé nem szabadulhat. „A szőr-
szálhasogató Gervinus a bibornokot nem tartja másnak, mint „a 
Macchiavelli-féle államelmélet mesterének" (2, 304.), amit Shakes-
peare drámáiban határozottan kárhoztat. Talán a bibornoknak a 
még a Bastard előtt is jogos háborúról az első rosz eredmény 
után lebeszélnie s az eszmények színhelyéről gyáván megfutnia 
kellett volna. Shakespeare, aki a mult idők egyházi nagy állam-
férfiak ismerte, Ifi. lncze pápa követének méltóbb szerepet szánt. 
A Macchiavelli-féle állami elmélet szerint neki kellett volna a 
herczeget titokban kivégeztetni, hogy később ezt Jánosra hárítsa. 
Erre a követ nem gondolt. De melyik erkölcstan tiltja, a farizeusi 
kivételével, valamely igazságos harczban az ellenség hibáit számba 
venni s abból lehetőleg hasznot húzni ? 

A régi darabbal való összehasonlítás alkalmával föltűnik to-
vábbá, hogy Shakespeare „a vastag szerzeteseket" s „puhabőrü 
apáczákat", kikkel a Bastard tréfálni akar, egészen kihagyja. Azon 
tiszteletnél fogva, melylyel a szerzetes rendek iránt viseltetik, 
melyeknek hazája a keresztény műveltséget köszöni, az ilyen le-
dérségeket mellőzi. Utálva fordul el azoktól a piszkos zárdai jele-
netektől, melyeket elődje oly élvezettel s terjedelmesen (65—72. 
I.) leir. Ezen botrány jelenetek mellőzése fölött Gervinus meg 
sem ütközve, egyszerűen megjegyzi, hogy azok „a saját nemük-
ben jók és a kor protestáns kedélyeire nagyon gyönyörködtetők." 
(2, 290.) Shakespeare az ilyen gyönyörök után nem rajong. 

Tieck Lajos megkísértette a régi darabot Shakespearenak tu-
lajdonítani. De Shakespeare a szerzetes rendek iránt oly általáno-
san elismert tisztelettel és kegyelettel viseltetik, hogy épen ezek 
a visszatetsző jelenetek az elfogulatlan Ítészek számára határozott 



bizonyítékot szolgáltattak arra nézve, hogy lehetetlen őt ily darab 
szerzőjének tartanunk. „Jóllehet Shakespeare", mondja Payne Col-
lier, „ép ugy, mint a régi „János király" szerzője vagy szerzőjei a 
Bastardot az angol kolostorokba küldi, hogy onnan erőszakkal is 
pénzt hozzon, de mégis kerüli a régi darabnak egészen aljas je-
leneteit, melyekben szerzetesek és apáczák nevetségessé tétetvén, 
életük illemellenes jelenetei és kicsapongásaik pellengérre állíttat-
nak." Delius erre ezt jegyzi m e g : „Az utolsó pontot, melyen 
Shakespeare és elődje költészetének a „János király" átdolgozá-
sában mutatkozó lényeges különbsége nyugszik, Knight Károly, 
Shakespeare másik ujabb kiadója is kiválóan jellemzőnek tartja s 
minden más bizonyíték hiányában mindazok, akik Shakespearenak 
nemcsak nyelvezetét, hanem a műveiben kitűnő irányzatot is ta-
nulmányozták, lehetetlennek kell hogy tartsák, miszerint a régi 
„János király"-ban előforduló zárdai jelenetek költőnktől szár-
maznak." 

A király vérszomjas fenyegetése (60. 1.) : 
»Ám bárki lenne országomban az, 

Rómába törvény és jogért ki megy, 

11a országomban is találja a z t : 

Hon ellen az, és felségárüló, 

Szenvedjen is, mit érdemel — halált.« 

sem talál kegyelemre Shakespeare, a nagy angol hazafi előtt. 
Kreyssig onnan véli megmagyarázhatni „ezen költemény is-

meretes Róma-ellenes vonásainak árnyoldalát", hogy az angolok 
Pandulfo excommunicatiója után nem hagyják el azonnal János 
zászlaját; hogy „a pápa bajnokai elillantak az angol hős bátor 
serege elől." Azt hiszi, hogy a „király a pápát s az egész papsá-
got büntetlenül megvethette volna az ártatlan gyermek kivégzése 
nélkül is ; a természeti erkölcstörvény határoz, nem a pap szava." 
(1. 455.) Itt azonban egészen megfeledkezik arról, hogy az isteni 
gondviselés utjai s az emberi élet nem szoktak mint a gép, simán 
és gyorsan haladni, hanem végtelen változásnak vannak kitéve, 
így .Shakespearenak drámái is, melyek mind az életből meritvék. 
A középkori egyházi büntetések nem tévesztették el hatásukat. 
Mielőtt azonban ily hatást idéztek elő, az embereknek nem csak 

i) Die Tieck'sche Shakespeare Kritik, beleuchtet von N . Delius 4. f. V . ö. 
Ulrici Sh. dramats Kunst. A . S. 742. und die von ihm redigirte Übersetzung der 
dramat. W . Sh. 1, 123. 
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füleihez kellett elhatniok, hanem szivükbe is vésetniük. Jericho falai 
sem omlottak le az első napon: Isten malmai lassan őrölnek, de 
biztosan. Ezt a közmondást ismerte Shakespeare is s azért a go-
nosztevőkre nem zúdította Isten haragját, mig gonoszságuk mér-
téke egészen meg nem telt. János az első csatában győz. A költő 
szerint a bibornok ezt nem magyarázza az ő előnyére : 

»Ha a szerencse kedvezőt akar 
A z embereknek, és segíteni, 
Fenyegetőleg néz azokra . . . . « 

Nemcsak a háborúk története, hanem az emberi élet is bi-
zonyítja ezt. Az ilyen esélyek nem birnak döntő hatással: Finis 
coronat opus. Alig tette át Francziaország a csatatért Angliába, 
a helyzet megváltozott. A király elhagyatva, nyomorultan tönkre 
megy s a bibornok czélját éri. A régi darabnak szerzője a király 
bukását ép azon veszélynek tulajdonítja, melynek Shakespeare. 
A régi darab nyiltan fölemlíti a bukás okát, de a fősúlyt nem „az 
ártatlan gyermek ellen elkövetett szörnyű tettre fekteti", mint 
Kreyssig állítja; nem „a természeti erkölcstan elve" volt a döntő, 
hanem a „pap szava": 

»A pápa oka ennek egyedül ; 
Megátkoz és alattvalóidat 
Föloldja a hőségi eskütől, 
Csatára buzdítván nemeseid, 
Koronád elvevén odaadja majd 
Fülöp fiának, mint ajándokot, 
Föloldja azt, ki lenne gyilkosod, 
S igy mindenütt uralg a babona.« 

A király magánbeszédéből vett következő versek még irány-
zatosabbak: 

»Sokkal nagyobb biin nyomja lelkedet, 
Semhogy hatalmat ér zen él s erőt 
Megdöntni a pápának uralmát . . . 
D e lelkem sejti, hogy e trónon ül 
A z a király, ki ezt eléri majd.« 

Shakespeare ezt a VII. Henrikre való czélzást, akit ép oly 
bűnösnek irt le, mint János királyt, az egész monológgal együtt 
visszautasítja. 

Baljóslatú hirek által kényszerítve, a király tetteti magát, 
mintha az egyházzal őszintén ki akarna békülni. A közte és Pan-
dulfo közt (109—112. 1.) fölmerült viszás jelenetet , melyben az 
egyik királyi méltóságáról megfeledkezik, a másik pedig a gőgöt 
elhagyva, asszonyi gyöngeségbe esik, Shakespeare egészen törölte. 
A jelenet többi részeit a nézőre bizza. 
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Eközben Anglia lázadói szent Edmund sírjánál összegyűl-
nek, a „jámbor szövetkezet, a kath. kedélyek szent szövetségé-
nek megalapítására," amint „Francziaország legkeresztényebb her-
czege, Lajos" az összeesküdteket üdvözölte. (122. 1.) 

Miután az angol lordok iránta hűséget fogadtak s ő barát-
jaiknak Ígérkezett, kéri őket, hogy egy ideig őt „a szent sírnál" 
egyedül hagynák, mig „a menyei szent seregekhez intézni szokott 
imádságát elvégezné." Ehelyett azonban franczia környezetével 
ily esküt tesz: 

»Egy angol áruló sem él tovább — 
Nincs János, — Angl iának ura én 
V a g y o k ; — mindannyi szenvedjen halált, 
Más bűnhődést egyik sem érdemel.« 

Shakespeare a hamisan esküvő lordok és fejedelmek közt 
előforduló jelenetet, valamint az ereklyék tisztelete elleni merény-
letet, e művében kihagyja. Az első jelenetről Sanct Edmunds-Bury 
sikján, egyszerűen tudomást vesz. Es mig a régi darabban a lordok 
oly könnyedén hűséget esküsznek a herczegnek, addig Shakespeare 
(5, 2,) tüzetesen leirja a nemes Salisbury benső küzködését, aki 
vigasztalhatlan, jajgat és sir az „idő romlottsága miatt", ami Anglia 
fiait kényszeríti az ellenség sorai közé lépni. A francziák hamis 
esküjét is elbeszéli Melun halálküzdelmében (5, 4.), hogy a lor-
dokat a fenyegető vésztől megmentse. 

A végső jelenetet egy talpraesett előadás nyitja meg, mely 
bizonyságot tesz azon éleslátásról, melylyel a drámai költészet sasa 
elődei gyengéit fölfedezi s arról a finom tapintatosságról, melylyel 
azokat megszünteti. 

A régi darabban, melyben Jánosnak kibékiilése az egyházzal 
szóba jött, Pandulfo összegezve az általa mondottakat, igy szól a 
királyhoz : 

»Minden bűnödtől feloldoztatál 
János, s a pápa átka sem gyötör ; 
A koronát vedd oly föl tét alatt, 
Hogy a pápának hűbérese lészsz. 
Vasaddal a szent Rómát őrized.« 

Erre János király igy szól : 

»A pápától hűbér gyanánt veszem ; 
y Szentséged a buzgó szeretetért 

Mély hálaérzetem fogadja el.« 

Dogmatikailag hamis itt azon körülmény, hogy a kiközösítés 
visszavonását a bűnbocsánat megelőzi; helytelen továbbá, hogy a 
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bibornok, a kizárólag csak a római pápát illető megszólításban 
részesül. Kifogásolni való továbbá a bűnöktől való föloldozás is, 
mely a lelkiismeret körébe tartozván, a követnek ahhoz semmi 
k ö z e ; tapintatlan az átok megemlítése; czélzatosan kihivó az is, 
hogy fegyveres segélyt kér a „szent Róma" védelmére. .Shakes-
peare mindezeket ügyesen kisimítja mesteri kezével. A bűnbánó 
király, királyi méltósága megsértése nélkül, Shakespearenál igy 
szól a követhez: 

»És igy k e z e d b e átszolgáltatám 
D i c s ő s é g e m körét.« 

„János király5. fele. I. jel. 

Erre Pandulfo a következő szavakkal átnyújtja neki a 
koronát : 

» . . . . F o g a d d e k é z b ő l 
Viszont : a pápa nyújtja általam, 
L e g f ő b b hatalmú, nagy hőbér-urad.« 

V. o. 

Nem kevésbé érdekes az is, hogy a két költő ennél a jele-
netnél Falconbridgét minő helyzetben mutatja be. A régibb köl-
tőnél maró gúnynyal igy szól: 

»Mily pompás az, midőn barát előtt 
K i r á l y o k tisztelve főt hajtanak ! 
D e ha barát királyi trónra ül — 
F ő t hajtani nem szükség, nincs parancs.« 

A protestáns közönség előtt mindenesetre előidézte a költő 
szándékának megfelelő hatást az, hogy a pápát és bibornokot 
mint „barátot" s egyúttal mint királyt mutatja be. Erről a költő-
ről teljesen igaz, hogy önmagát és Falconbridgéjét találó éllel és 
csipősséggel jó protestánsnak rajzolja. Shakespeare drámájában 
azonban a Bastard csak a királynak az egyházzal való kibékülése 
után jelenik meg s a király igy szól: 

»Imént volt itt a pápa követe, 
Szerencsésen kibékültem vele ; 
Szavát is adta, hogy elküldeti 
La jossa l a hadát.« 

„János király", 5. fele. / . jel. 

Ezen a dicsvágyó s tevékeny Bastard megütközik. „Oh dics-
telen frigy!" kiált föl. De azért sem a békére, sem a pápai kö-
vetre nem boszankodik, hanem egyedül Francziaországra. A bi-
bornokot ettől a pillanattól kezdve Anglia szövetségesének és ba-
rátjának tekinti. Egyedül csak azt sajnálja, hogy saját talajukon 
kell üdvözölnie a Dauphint s vele békét kötni „a csupasz állu 
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gyermekkel, a selyem piperkőczczel", aki zászlóit Anglia ligetei-
ben merészelte kitűzni. Ezért fegyverre szólítja a királyt s abban 
a biztos reményben é l : 

» A bibornok ur 
T a l á n nem is tud békét szerezni, 
V a g y ha tud is, ne mondják l e g a l á b b , 
H o g y el lenálló szándékunk se volt.« 

„János király", 5. f . I. j. 

A pápai követet tisztességes békeszerzőnek mutatja be, aki 
Anglia részén áll. A bibornok igy is cselekszik. Miután küldetése 
czélját, János királynak az egyházzal való kibékítését elérte, a 
Dauphintől azt kivánja, hogy a fegyvert letegye. De a Dauphin 
határozottan ellenkezik. Hiszen maga Pandulfo magyarázta meg 
neki körülményesen, hogy az angol trónra törvényes joga van. 
És most engedne, midőn az ország felét meghódította, vive le 
Roy! kiáltásokkal fogadtatott s a győzelmi dijat már majdnem 
kezei közt tartja ? „Mi közöm hozzá", igy szól, „hogy János Rómá-
val kibékült ?" „Róma rabszolgája vagyok én ?" amely sem pénzt, 
sem katonaságot nem adott. 

Kreyssig a költemény Róma-ellenes irányát ezekből a szavak-
ból akarja kiolvasni. De különös, hogy a különben éleslátású 
Pandulfo ebből föltűnően semmit sem vesz észre. Alkalmasint be-
látja a fölhozott okok alaposságát s ezt a Dauphinnak egész ille-
delmesen ily módon adja tudtára, 

»Csak külsejét tekinted a d o l o g n a k . « 

„János király", 3. f . II. jel. 

ami III. Incze pápa követéhez méltó felelet. 
A régi költő egészen máskép ir. Azonnal mozgásba hozza összes 

szitok-készletét. (129—131. 1.) Pandulfo „szent' átka nevében" fe-
nyegetődzik, „a herczeget Incze pápa nevében megátkozza", eskü-
dözik átkozódva; a király megátkozza önmagát, „a pápát, a 
paireket és Francziaországot"; Melun fölhívja a herczeget, hogy 
szavát „a bibornok és a pápa, valamint a római egyház elbiza-
kodottsága daczára is" megtartsa. 

» H a pápa, pap magának h íze legve 
D ü h é b e n átkot szór is mindenik.« 

Az ilyen kifejezés, hogy Gervinussal szóljunk, azon kor 
buzgó protestáns kedélyeire bizonynyal kellemes hatású lehetett, 
de nem Shakespearere. Nála átkozódás nem fordul elő. Ellenke-
zőleg, mig a régi darabban a Bastard a királyt fölhívja, hogy: 
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„átkozd meg a bibornokot", addig Shakespearenél egész tisztelet-
teljesen igy szól: 

»Kegyelmes U r ! bocsánat, nem tettem.« 

Ez az a makacs Bastard, aki nemsokára reá a régi darab 
Falconbridgéjét a Francziaország elleni szitkozódásban és dicsek-
vésben fölülmúlja. 

A Dauphin győz s János inegveretten s hidegláztól gyötör-
tetve a Swinsteadi apátságba fut, hol egy szerzetes méregpoharat 
nyújt neki. A régi költő ezt a jelenetet arra használja, hogy ha-
ragját a szerzetesek ellen kitöltse. Az apát mintegy eszeveszetten 
a zárda roppant birtokaival kérkedik az egyház fosztogató király 
előtt, holott Bastard kevéssel azelőtt kifosztotta a zárdát. A 
király ízletes ebédre számit, de mégis nehezére esik, hogy ezzel 
a néppel étkezzék, ezen egyházi söpredéknek lekötelezze magát. 
A költő ezután Tamás páternél egy monologban elhatároztatja 
azon férfinak megöletését, aki a pápát állandóan megvetette, az 
egyházat kirabolta, s az egész világ utálata volt. Menyei üd-
vének érdekében érdemeket akar szerezni, mint jámbor szent 
megjelenni, az egész világot „jó cselekedetekkel megörvendez-
tetni" s önmagát igy bátorítja : 

»Légy férli hát, és mentsd meg a hazát, 
Gyilkold meg azt, ki reád orvkezét 
Ölő vassal talán emelni kész.« 

Az apát megáldja a szilárd elvű szerzetest, aki királygyil-
kosság által akarja a menyországot megnyerni, természetesen min-
den bűnétől föloldozza s félelmét elűzi azzal a biztatással, hogy 
érte havonkint misét szolgál. Miután Tamás Istent és szent Fe-
renczet segítségül hivta, a serleget a királynak nyújt ja: „Igyál te 
előbb", szól hozzá a király. A szerzetes bátran engedelmeskedik 
a király parancsának s ez viszont a barátságos szerzetesnek ked-
vére tesz. „Ha a varangy belei rendes keveréket képeznek", 
mondja a szerzetes önmagában, „ugy jó hatású lesz." És erre 
holtan összerogy. A király arczszine változik. A három babyloni 
szent ifjú számára hétszeresen befűtött kemencze tüzét érzi ben-
sejében. Megmentésre gondolni sem lehet. 

»A papság mindezeknek végoka, 
Királyt ölet ; királyt üzet papok 
S barátok által egyaránt . . . .« 
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kiált a Bastard és megöli az apátot, ha bűnös, ha nem, a követ-
kező szavakkal: 

»Apát , kutya, ördög, vedd, itt biinöd ára, 
Menj el barátoddal pokol tornáczára.« 

Shakespeare bírálói tisztét itt is komoly higgadtsággal telje-
siti. Az elődje által nyolcz lapon elszórt fanatikus kifakadások 
nála kegyelemre nem találnak. Alig van szüksége nyolcz sorra, 
hogy a dráma fonalát a Hubert és a Bastard közti párbeszéddel 
ezen gyalázatosság fölött tovább fonja. Az első jelent i : 

H u b . : „ F é l e k , hogy a királyt egy szerzetes 
Megeteté , 

R i c h . : S h o g y vette bé, ki volt a kóstoló ? 
I l u b . : L á m mondom, e g y b a r á t ; elszánt gazember , 

R ö g t ö n kisült a bele.« 
„János király5. felv. VI. jel. 

Még föltünőbb, hogy a tüzes Bastard nem talál szót fölindu-
lásának kifejezésére ; sőt abban az isteni büntetés igazságosságát 
ismeri el s megemlékezve terhelő bűnére, az egyház kifosztására, 
imádsághoz fordul: 

»Tartsd vissza boszúd, óh hatalmas é g 
S vál lunk ne kisérts, de erőnkön felül.« u. o. 5. felv. VI. jel. 

Térjünk még egyszer a régi költőre vissza, hogy azt a jel-
lemző zárkövet megnézzük, inelylyel müvét megkoronázta. Elő-
ször is a haldokló királylyal általános gyónást tétet, jóllehet, 
semmi kilátást sem nyújt neki Isten irgalmára s azt igy végzi: 

»Dísztelenül éltem, de szemérmes lőn a halálom, 
E l l e n s é g gúnyolt és a sirok átka kisér most.«» 

A Bastard bótoritja a vigasztalhatatlan férfit s buzdítja, hogy 
minden ellenségének megbocsásson s Krisztust, legigazabb barát-
ját hivja segítségül. Ezen figyelmeztetésnek, a költő ugy hiszi, 
eleget tehetni, hogy a király ajkára még utolsó pillanatában is a 
pápa elleni átok egész sorát ad ja : 

»Mióta meghajo l t János király 
A római p a p előtt, e l h a g y j a 
Ö v é i t a szerencse csi l laga. 
A z átka áldás és áldása átok is . . . 
L e l k e m b e n Istenhez fohászkodám, 
Mint D á v i d e g y k o r o n . . . 
É n nem f o g o k épitni templomot. 

E g y származó király sarj leszen, 
K i f e g y v e r é v e l R ó m a kapuján 
F o g zörgetni s a büszke kéj-rimát, 
K i Babylon trónján ül, megtöri .« 



A Rónia elleni gyűlölet ezen utolsó kifejezése után, melyet 
tudvalevőleg Schmalkaldenben hitczikkelylyé tettek s mi a pro-
testantismus amaz ifju korában a kedélyekre gyönyörködtetőleg 
hatott, a király kiszenvedett. „Isten adjon szivetekbe gyűlöletet a 
pápa ellen", igy szólott Luther Schmalkaldenből távozva, kísérőjé-
hez. A király is ilyen gondolat közt hal meg. Es ezzel a drá-
mára a protestáns iránymű bélyege tüzes irónnal van ráirva. 

Még csak az van hátra, hogy a római bibornok a gonoszte-
vőt az egyházára kiszórt gyalázatok és szidalmak daczára halála 
után szentté avassa. A költő ezt is leírja, midőn Pandulfo igy szól: 

»Meghalsz, mint Krisztus bátor harczosa ! 
L e l k e d n e k iidv ! « 

Shakespeare, valamint a király gyónását, ugy annak a pápa 
elleni kiíakadásait is mellőzi. Ez utóbbira vonatkozó ítéletét, ugy 
látszik, Henrik herczeg kérdésében akarta kifejezni. „Dühös 
még?" A fris protestáns kedély-áramlatok olvasásakor más eszme 
nem villant meg agyában. Végre a király fájdalmában igy ja jgat : 

» . . . . E g e t a sava, 
Bennem p o k o l van, melynek ö r d ö g e 
A méreg , itt bezárva zsarnokol, 
Menthetlen elkárhozott véremen.« 

„János király", 5. föle. VII. jel. 

Az. utolsó versben kifejezett kétségbeeső hang a régi darab-
ból van kölcsönözve. Ezt azonban nem követi a bibornok által 
eszközölt szentté avatás ; az önmegbecstelenités ezen tényétől a 
költő a pápa követét meg akarta kimélni. A Bastard azonban a 
király javára még néhány barátságos szót mond. Nem óhajt tovább 
élni, csak addig, mig a francziák benyomulását megboszulja; 
azután lelke kövesse azt a menyei királyt, kinek ezen a földön 
állandóan szolgált. De erről önkényt lemond, miután a bibornok 
Eranczia- és Angolország között tisztességes és illedelmes uton 
békét eszközölt. 

A Bastard mindkét darab végszavában az angol hazafiságra 
hivatkozik. A régi költő az utolsó verset arra használja, hogy 
— mielőtt a függöny legördül — a pápa és a két katholikus ha-
talom ellen még egy csapást intézzen : 

»Ha A n g l i a múltjához hű marad, 
N e m űzi el szerencse csi l lagát 
H a fé lv i lág lázad is el lene. 



Tla pairek s polgárok a közhaza 
Javát egy szív s lé lekkel művel ik , 
Békében él, s nem árt a franczia 

Jólétének, sem pápa, sem spanyol.« 

Shakespeare ezt a zárszót versről-versre, nagyrészt szóról-
szóra átvet te ; kath. ellenes irányától azonban, mint mindig, ugy 
most is megfosztotta: 

»Még nem borult, nem is fog A n g l i a 
K e v é l y hóditó lábához borulni, 
M i g ö n m a g á b a tőrt nem döf, soha 
Most visszatérvén im e nagy ja i , 
Bár jönne haddal a három vi lágrész, 
Mi visszaverjük. A m i g hű marad 
M a g á h o z , A n g l i a n a g y és szabad.« 

„János király", 5 fiilv. VII. jel. 

Mig a Róma-ellenes János király életét bevégzi s trónját el-
veszti, mig Shakespeare azt sem engedi meg neki, hogy nyomo-
rult halála előtt még egyszer a pápát vigadva bántalmazhassa, s 
a próféta szerepét játszva Babylon gonoszsága ellen dühöngjön, 
Pandulfo, a kimért, okos békekövet , küldetésének czélját elér te: 
az egyház kibékítését Angliával s a két keresztény hatalom közti 
békét és mindezt a lovagias Faulconbridge Anglia hű fia tetszése 
közt, kiről a költő kiváló szeretettel emlékezik meg. 

Hiába hivatkozik tehát bárki is erre a műre, hogy abból 
Shakespeare „valódi protestáns érzületét" bizonyítsa be. Ugyan, 
a régi költő ezt a magában véve legkevésbbé katholikus-ellenes 
anyagot protestáns iránydarabbá tette. Shakespeare azonban szor-
galmasan megvizsgált minden egyes követ, s a katholikus-ellene-
seket összesen és egyenkint kidobta. Kgy katholikus sem lett 
volna képes jobban megfelelni annak a föladatnak, hogy a régi 
darabot katholikus-ellenes irányától ugy megtisztítsa, mint épen Sha-
kespeare. Ebből az összehasonlításból egyúttal világosan kitűnik az is, 
hogy Shakespeare nem lehet a régi darab irója, különben kény-
telenek volnánk hitelt adni annak a föltevésnek, hogy ő 1591. 
és 1598. (1591. jelent meg a régi darab és Meeres csak 1598-ban 
emliti Shakespeare „János király "-át,) közt fanatikus protestánsból 
katholikus kedvelő férfiúvá levén, kényszerítve érzé magát, hogy 
előbbi vallásellenes érzületét ily fényesen megczáfolja. 

V. 

„V. HENRIK." 
Mielőtt a „VIII. Henrik" czimü színdarabot tárgyalnék, mely-

lyel Shakespeare történeteit befejezi, szemügyre kell vennünk az 
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ő fejedelmi eszményképét, „V. Henrik hősi alakját, melyben a 
költő az angol nép Geniusát megtestesíti."1) Eltekintve az isteni 
Pelid s a Niebelungok Siegfried képétől, Kreyssig Ítélete szerint 
egy nemzet költészete sem mutathat föl oly kedélyes és paran-
csoló hősi alakokat, mint az angol nemzeté. A régi krónikások 
ilyen szellemben beszélnek az azincourti győzőről. Azonban a 
protestáns irók rokonszenvét nem igen nyerte meg jelleme. Sőt 
némelyek egész roszkedvüen szólnak róla. Ezek közt legelső 
helyen áll Milner, aki a királynak szemére lobbantja, hogy a pá-
paság, a kéjelgés, a dicsvágy s a babona rabszolgája volt min-
denkor.2) Még maga Schlosser sem tapasztalja a királyban azt a 
komoly vallásos gondolkozásmódot, melyet a régi krónikások tu-
lajdonítanak neki. Az azincourti csatában elfogott orleansi her-
czeg irányában, mondja ő, „Henrik sem illedelmesen, sem neme-
sen nem viselte magát, ha ahhoz csakugyan ugy szólott, mint 
egy történész beszéli ; mert a szájába adott szavak jobban illenek 
valamely methodista vagy pietistához, mint egy győztes király-
hoz."3) De Shakespeare annál nagyobb figyelemre méltatja a 
katholikus középkor ezen hősét. 

Mindezekhez még más ok is járul. Azért Dowden helyesen 
jegyzi meg, hogy a történeti darabok olyan okmányok, melyek-
ben Shakespeareről följegyzett számos ténynyel találkozunk. Ez 
áll mindenekelőtt V. Henrikről, összes hazai történeteinek koro-
nájáról. Ebben a költő saját küzdelme és törekvésének eszméjét 
s menetét irja le. „Shakespeare meggyőződéséről", folytatja Dow-
den, az azincourti győző leirása után, tapasztaltuk, mit lehet az 
életben a legpompásabb és gyakorlatiasb módon elérni. Tudjuk, 
hogy maga Shakespeare is megkisérlette volna valamivé lenni, ha 
jellemében nincs oly valami, ami által inkább Hamlettel, mint 
Henrikkel volt rokon. Némileg gondolhatjuk, hogy Shakespeare 
a jelenségek gyakorlati uralmára törekedve, mennyire iparkodott 
önmagán uralkodni.4) 

A költő sokoldalú természete- és tehetségével V. Henriket 

1) Kreyssig i , 277. 
2) History of the Church of Christ. 4, 196. 
3) On dit, mondá állítólag, que oncques plus grand destroy et des ordonnance 

de voluptés, de péchés et de manvais vices ne fut ven, que regnent aujourd'hui en 
Francé, et est pitié de l'ouir recorder et horreur aux écoutants, et se dieu est cour-
rancé ce n'est de merveilles, et nul ne dóit s'en ebaliir. F . C . Schlosser's Weltge-
schichte 10, 55. 

4) Shakespeare, 1661. 
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ruházta föl. „IV Henr ikében elbeszéli a herczeg gondtalan fiatal-
kori életét s annak Falstaff könnyelmű társaságában véghezvitt 
kalandjait. Alig lépett azonban a trónra, hirtelen megváltozott, s 
az összes egyházi és világi dolgokban, „a kabinetben, valamint a 
csatában szakértőnek mutatkozik." Most már nem tölti el hiába 
és dőzsölve a drága időt, hanem megbecsüli; szenvedélyét a nyá-
jasság és kegyelem vezérli s már a külföld is gyanitja, hogy egy-
kori pajkossága a Brutus külseje volt, mely az értelmet és szel-
lemet a bolondság ruhájába rejté."1) 

A darabot megnyitó két püspök ezt nem birja eléggé cso-
dálni. A király a theologiában oly otthonos, mint valamely főpap, 
a politikában ő oldja meg a gordiusi csomót, államrendszerről s 
haditudományokról ugy beszél, mintha életében mást sem tanult 
volna, jóllehet egész ifjúkori idejét könnyelmű pajtások társaságá-
ban töltötte el, dőzsölés és tobzódás közt. A csalánok közt föl-
nőtt földi eperről szóló képlet s a többi eprek azon saját-
sága, miszerint rossz, silányfajta gyümölcsök mellett legjobban te-
nyésznek, a főpapoknak magyarázatul szolgál a herczeg hirtelen 
megváltozását illetőleg, aki észrevétlenül s várakozáson fölül épugy 
tért a tökélyesség útjára, valamint a nyári fü éjjel leggyorsabban nő. 

» U g y kel l lenni ; mert már m a nincs csoda 
Azért az eszközt be ke l l v a l l a n u n k , 
A m e l y elősegít . . .« 

„ V. Henrik", 1 föle. I. jel. 

Gervinus a canterbury érsek eme szavaira hivatkozik, bebi-
zonyít andó, hogy Shakespeare „a vallási dolgok fölött szabadon 
és fölvilágosodottan itélt." Sokkal fölvilágosodottabb férfiú volt, 
mondja ez, mintsem olyan korban is, melyben a sötét vakhit 
annyira uralkodott, a finomabbnak ne hódolt volna. A jövendö-
lések előtte a természet törvényei s a csodák még a papok ajkán 
is csak az észszerű nézetek körébe tartoznak."2) Az érsek ezen 
állítólagos szabadelvüségét még Kreyssig is a királvra ruházza. 
„Az egyház iránti vakbuzgó alárendeltségről", mondja, „szó sem 
lehet, a költő azon kedvencz hősét illetőleg, aki a birodalom 
első főpapjának ajkaira olyan szókat ad, hogy csodák már nem 
történnek."3) Az a képtelenség, hogy a legtárgyilagosabb költő, a 
középkor egyik püspökének a modern fölvilágosodottság azon 

1) Gerv inus , 2, 249. 
2) Gervinus, 4, v. ö. 2, 249. 
8) K r e y s s i g , i , 2 8 1 . 
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meséjét adja ajkára, amely mese a csodákat babonának, s magát 
Krisztust is babonás férfiúnak vagy ügyes bűvésznek tartja, kell, 
hogy mindkét Shakespeare tudóst figyelmessé tette legyen. 

A katholikusok előtt a kérdés és hely nem képez botrány-
követ. Már szent Ágoston és Nagy szent Gergely egyházatyák is 
kimondták ezt s az egyház ez utóbbinak illető homiliáját liturgiái 
könyvei közé föl is vette.1) Miután Gergely pápa a csodajeleket 
előszámlálta, melyeket Krisztus urunk (Mark. 16, 17) tanítványai-
nak inegigért, azt a kérdést veti föl: „Talán testvérek, nincs hi-
tetek, mivel ezeket a jeleket végre nem hajthatjátok ?" s erre 
válaszol: „Ezek kezdetben az egyháznak szükségesek voltak; 
hogy a tömeg a hitben erősödjék, csodák által volt táplálandó, 
valamint nekünk is ha apró fácskákat ültetünk, mindaddig kell 
azokat vizzel öntözgetnünk, mig nem tapasztaljuk, hogy a talaj-
jal összenőttek ; mihelyest azonban gyökeret vertek, az öntözés-
sel fölhagyunk. Ezért mondja Pál apostol : „Az idegen nyelvek 
jeléül szolgálnak, nem a híveknek, hanem a hi te t leneknek; de 
az irás magyarázása nem a hitetleneket, hanem a híveket illeti."2) 
Már Gergely pápa előtt igy nyilatkozott szent Ágoston is : „Nem 
szabad megengednünk, hogy az apostoli kornak ama csodái nap-
jainkig folytonosan tartsanak, hogy a lélek ne igyekezzék folyto-
nosan látható jelek után s az emberi nem, amely kezdetben az 
újdonság által föllelkesült, a megszokott állandóság után elhide-
güljön."3) Elmélkedéseiben még egyszer visszatér erre s igy szól: 
Ez bár igaz; mert ha most a kereszteltek a kézföltevésben ré-
szesülnek, nem ugy nyerik meg a szent lelket, hogy minden nép 
nyelvén beszélnek, sem a betegek, kik az elvonuló hithirdetők 
árnyékában pihennek, nem gyógyulnak meg ; az ilyenek később 
mind megszűntek. „Amit azonban mondtam, nem ugy értendő, 
mintha hinnünk kellene, hogy Krisztus nevében többé csodák 
nem történnek. Mert midőn én azt a könyvet a milanói vér-
tanuk holtteste fölött irtani, már tudtam, hogy abban a város-
ban egy vak visszanyerte szeme világát s még korunkban is 
számos olyan csoda fordul elő, melyeket vagy nem ismerhetünk 
meg, vagy azokat előszámlálni nem tudjuk." Ezt, a katholikus 
szószékeken oly gyakran előforduló igazságot adta a költő a 

1) I lom. 29. in Evang, a breviáriumban festő S. Atynci etc. 8. august. 
2) I. Cor. 14. 22. 
3) D e vera relig. c. 25. 



- 157 -

canterbury érsek ajkára. Már a középkorban is, az apostoli időkhöz 
aránylag, oly ritkán s rendkivülileg történtek csodák, hogy kö-
zönséges szójárás szerint bátran el lehetett mondani, hogy a cso-
dák korszaka megszűnt, de azért nem szabad föltennünk, hogy 
amint egy Saulból Pál, hasonlókép a castcheapi dorbézoló, köny-
nyelmü czimborából a „keresztény királyok tüköré" lett légyen. 

Shakespeare a modern betegséget, a csodától való irtózást 
csúfolja, midőn a „Minden jó, ha a vége jó" czimű darabban 
(2, 3.) Lafen, a király föltűnő meggyógyulása fölött ilyen meg-
jegyzést tesz: „Azt mondják, hogy a csodák kora elmúlt, s böl-
csészeink azért vannak, hogy a természet fölötti s kipuhatolhatat-
lan dolgok felől fölvilágosítsanak. Innen van, hogy a borzalmakat 
föl sem veszszük s magunkat, állítólagos tudományokkal körül-
veszszük, ha a nem gyanított dolgok félelme előtt meg kellene 
hajolnunk." Hamlet előtt (2, 2.) különösnek tűnik föl, hogy mind-
azok, akik atyja életében nagybátyjától, Claudiustól elfordultak, 
most trónralépte után kiskiadíísu arczképeért 20, 40, 50, sőt 100 
aranyat is adnak. Ugyanazért gunyoros megjegyzést tesz a sza-
badelvüsködésre : „Ej, ebben valami természetfölötti van — bár-
csak a bölcsészet megfejtené." Hamlet csipős megjegyzése: „Több 
dolog van a menyben és a földön, mint amennyiről bölcsészetünk 
álmodik", a költő lelke mélyéből származik. 

Ha a természetfölötti dolgok ellensége lett volna, „Macbet"-
ben, (4, 3) bizonyára nem emliti föl szent Ede, Anglia királyának 
csodatevő és jövendölési erejét, hiszen ezt drámai anyaga nem 
kívánta. Az első tehetséget két tanúval igazolja. Először is egy 
orvos bizonyítja, hogy ha a király olyan szegényeket megérint, 
kiknek betegsége az orvosi tudományt fölülmúlja, azok az ő érin-
tése által azonnal meggyógyulnak. A nemes Malcolm aztán leirja 
ezen betegség veszélyes jellegét, mit Holinshed „király betegség-
nek" nevezett el s bizonyítja a jó király ezen csodálatos műveit, 
melyeket Angolországban létekor súlyos betegeken véghezvitt, 
kiken minden művészet meghiusul.1) 

A költőnek eszeágában sem volt, hogy kedvenczét, V. Hen-
riket, aki csak a középkori jámborságot ismeri és azt minden al-
kalommal tanúsítja is — a modern fölvilágosodottság köpenyébe 
burkolja. A jámbor keresztény gondolkozásmód által teszi hősét 

!) V. ö. Shakespeare un<l die Philosophie in Ilense's Untersuchungen und 
Studien 621 . 
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nemessé, megkülönböztetésül a régi darabtól The Famous Victo-
ries of Henry the Fifthtől, melynek nyomdokán halad. Még maga 
Gervinus is kénytelen ezt beismerni. „A vallási érzület, a szigorú 
lelkiismeretesség s alázatos elhatározás ezen hangja az egész da-
rabon, a király egész magatartásán áthúzódik. A történelem, mely 
Henriket annyira magasztalja, a királyt a költő kedvenczévé 
tette, a királynak otthon s a háborúban tanúsított jámborságát 
dicsőíti. Shakespeare a történelem ezen intését nem gépiesen, 
hanem jól feldolgozva, hősének vonásaiba illesztette."1) 

A wicleffiták tanításának befolyása folytán már 1410. évben 
elő volt terjesztve az egyházi javak elvételének törvényjavaslata, 
az úgynevezett Spoliation-Bill. A királynak kötelessége lett volna 
ezekből a birtokokból 15 grófot, 1500 lovagot, 6200 csatlóst saját 
tiszteletére s a birodalom védelmére eltartani, 100 szegények-há-
zát jól felszerelni s azonfölül a királyi kincstárba évenkint 20,000 
fontot fizetni. Az 1414. évi április 30-án Leicesterben tartott par-
lamentben a jobbágyok figyelmeztették a királyt erre a törvény-
javaslatra. De V. Henrik, aki az ugyanazon évben a királyi ud-
varból megszökött Cobham lord, John Oldcastle, mint a wicleffi-
ták főtámogatóinak elfogatására, ezer márka dijat tűzött ki s ezt 
később mint felségárulót s eretneket felakasztatta, erről az egy-
házrablásról hallani sem akart. Ez képezi a dráma első történelmi 
vonását, melylyel azt a canterbury és elyi főpapok megnyitják. 
Egyúttal megállapítják, hogy a király igaz barátja az anyaszent-
egyháznak s a Francziaország ellen vezetendő hadjárat költségei-
nek fedezésére sokkal nagyobbszerü önkénytes adót ajánlanak föl 
neki, mint aminőt valaha a papság fizetett. 

Viszont a király a két főpapot a keresztény erkölcsi kérdé-
sekben valódi, született bíráknak tekinti s egészen az ő Ítéle-
tükre bizza, vájjon jogos igényt támaszthat-e Francziaországra s 
ezt a jogát védelmezheti-e fegyveres erővel; egyedül tőlük függ, 
vájjon „a háború nyugvó fegyverét" kihuzza-e, vagy a hü-
velyében hagyja. A király tőlük nyilt igazságot vár s szivében 
meg van győződve, hogy: 

»Amit beszélsz, l e g y e n tisztára mosva 

L e l k e d b e n , mint bűn a kereszteléssel.« 
„V. Henrik", 1. f . II. j. 

1) Gervinus 2, 269. 
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Thümmel I., akinek legőszintébb törekvését képezte, hogy 
Shakespeare papságán valami bűnhomályt fedezzen fel, az érseket 
mint koronatanácsost jellemzi, aki „a fiatal hős királyt Franczia-
ország ellen hadjáratra ingerli", ugy mint államférfiut s főpapot, 
aki keveset törődik azzal, vájjon a törvényt és jogot érvénye-
sitse-e, vagy inkább az általa pártfogolt hadi alku folytán azon 
parlamenti bili megvalósítását ellensúlyozza, melynek értelmében 
az angol egyház birtokának jobb részét elvesztette volna. „Az 
ügyes szónok", igy végzi, „elég bátorsággal bir, hogy az egyház 
előnyéhez mérje az állam jólétét." *) Ugy látszik, a szerző figyel-
mét egészen kikerülte, hogy eljárása által á hős királyt cselszövők 
által ide-oda rángatott bábnak tekintette s ezáltal a költőt szerep-
sodrából kivette, aki pedig a királyt abban az öntudatban, hogy 
a szent dologban igazságosan emeli föl karját, Francziaország el-
len vidáman indítja hadjáratra, miután a püspökök az ő előnyére 
határoztak. 

Francziaország képezi egyedüli gondolatát, mert csak az 
Isten (gondolata) előbb való, mint az ügy. A felségáruló Cambridge, 
Grey és Scroop összeesküvése még a háború előtt fölfedeztetik. 
De a királyt leginkább bántja ez utóbbinak árulása, „aki szándé-
kainak kulcsát birá s lelkét mélyében ismeré." Ennek lázadását 
második bűnbeesésnek tartja." De a király fájdalmán uralkodik 
keresztényi gondolkozásmódja. Az árulók bűne nyilvános. Az 
embereknél kegyelemre nem számithatnak. Ennélfogva a jámbor 
király azt kívánja, hogy „adjon a kegyelmes ég igaz bűnbánatot 
a szegény, halálra vezetett bűnösöknek, „adjon türelmet a halál 
megízlelésére." Övéit pedig inti, hogy erejüket Istenre bizzák, aki 
az árulást oly szépen napfényre hozta. A király egész fölfogását 
ilyen gondolkozásmód jellemzi s az Istenre való gondolat uralko-
dik rajta. 

A táborban az a vitás kérdés merül föl, vájjon a király fe-
lelős-e azoknak a katonáknak elkárhozásáért, akik készületlenül 
halnak meg a csatában. A király, mint egy tapasztalt tábori lelkész 
fejti meg ezt a kérdést. Hogy az elvont igazságot a tudatlan ka-
tonákkal megismertesse, egy hasonlatot hoz föl, miszerint az atya, 
ki fiát üzleti ügyekben messze földre küldi, nem felelős, ha fia a 
tengereken bűnös állapotban hal meg. Az atya nem kívánja fia 

l) Jahrb. l ó , 362. 



halálát, hanem annak szolgálatát. így a király is. A katonák közt 
vannak továbbá gonosztevők is, akik az emberi igazság elől meg-
menekedhetnek, de nincs szárnyuk, hogy Isten elől megszökje-
nek, aki őket a csatában megbünteti. „Ha tehát készületlenül 
halnak meg, a király ép oly kevéssé bűnös az ő elkárhozásuk-
ban, amint nem volt előbb bűnös azokban a gonoszságokban, 
melyekért most lakolnak." Azután igy fejezi be beszédét : „A király 
számithat minden alattvaló kötelesség teljesítésére ; de minden alatt-
való lelke tulajdon magáé." Emellett óvást tesz a reformatió joga 
ellen: Cuius regio, illius religio. Mély, vallásos komolysággal igy szól: 
„Azért minden katonának ugy kellene tennie a háborúban, mint 
a betegnek az ágyban; minden porszemecskét le kellene mosnia 
lelkiismeretéről s ha igy halna meg, a halál rá nézve csak nye-
reség lenne ; ha pedig meg nem halna, csak áldásosán múlnék el 
azon idő, melyben ily előkészületre tett szert ; arra nézve pedig, aki 
megmenekszik, nem lenne bűn azt gondolni, hogy Isten az önkéntes 
felajánlásért enged neki időt szemlélni az ő nagyságát s megtani-
tani másokat is, mikép kelljen előkészülniük." A befejezés min-
denesetre följogosit bennünket arra a föltevésre, hogy Shakes-
peare, ha nem lett volna buzgó katholikus keresztény, eféle „casu-
istikus leleményességeket s erkölcsi prédikácziókat" kedvencz 
hősének ajkára nem adott volna. 

Még nevezetesebb a királynak az azincourti csata előtt el-
mondott imádsága: 

»Aczé lozd m e g , oh csaták istene ! 
Harczosaim s z i v é t ; ne töltsd b e őket 
F é l e l e m m e l ; r a g a d d el tőlök itt 
A számadás érzékét, hogyha tán 
A z ellen száma nyomná le lköket .« 

4. föle. I. jel. 

A király szive Istenben vetett bizalomtól áradoz, jóllehet 
ötször nagyobb hadsereggel áll szemközt. De ezt a bizalmat még 
is egy gondolat megzavarja. Atyja, Bolingbroke Henrik herefordi 
berezeg, II. Richárd zsarnok király ellen föllázadt, ennek hadse-
regét szétverte s mint király, meghódolást követelt. A trónfosz-
tott király a Pomfret várába záratott, hol némelyek állítása sze-
rint éhségben halt meg, mások szerint azonban, kiket Shakes-
peare is követ, orgyilkosok áldozata lőn, kiknek vezére, Exton, 
hivatkozik arra, hogy ezt IV. Henrik király határozott óhajára 
tették. Jóllehet ez tagadta a véres tettet , mégis bűnbánatul meg-

X 
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fogadta, hogy a szent földre utazik — olyan fogadás, melyet so-
hasem teljesített. Azért fia, V. Henrik király attól a gondolattól 
van áthatva, hogy a büntető isteni gondviselés határozata folytán 
ez a nap van kiszemelve, hogy az atya vérengző bűneért ő, a 
fiu, aki ama vérengző cselekmény gyümölcseit élvezi, a csata 
szerencsétlen kimenetele által bűnhődjék. Ily szorongattatás kö-
zepett igy imádkozik Istenhez: 

»Csupán ma ne, uram ! csupán ma ne 
Emlékezzél atyám bűnére, melyet 
Koronáját szerezve, végbevitt. 
Richárd testét én újra eltemettem, 
S több bánatos könyüt ejték reá, mint 
Vércsöpp abból erőszakkal kifolyt. 
Ötszáz szegénynek évi dijt adok, 
I logy sorvadt karjokat kétszer naponkint 
Emeljék é g felé bocsánatért; 
S két kápolnát épitteték, ahol 
Komoly, tisztes papok éneklenek 
Richárd lelkeért.« i) 

Shakespeare ezt az ünnepélyes jelenetet arra akarja fölhasz-
nálni, hogy a néző közönséget hősének jámbor gondolkozásmód-
járól meggyőzze. Teszi pedig ezt azáltal, hogy neki számtalan 
oly dolgot tulajdonit, miket a reformatió mint „pápista álszentes-
kedés t" s „sötét babonát" elvetett. Shakespeare protestáns ma-
gyarázói, valamint a többi kétségtelenül tiszta, katholikus érzüle-
tet tanúsító helyeken, ugy itt is, nem csekély zavarba jönnek. 
Schwartzkopf Ágoston protestáns pásztor „Shakespeare" czimű 
kis röpiratában ezt az imát illetőleg igy ir: „Habár a katholicis-
mus miatt valaki ezen megbotránkozik is, annyi azonban bizo-
nyos, hogy a költő kiválasztott hőséhez nem tartja méltatlan do-
lognak, hogy az a halál utáni életben, jutalomban és büntetésben, 
örökkévaló boldogság s kárhozatban higyjen." De még több is 
bizonyos. A költő egészen méltónak találja kedvencz hőséhez, 
hogy az a jövő életbeli ideiglenes büntetésben, a tisztitóhely-
ben, hol a megholtak bűneikért szenvednek és megtisztulnak, 
higyjen; továbbá, hogy az állhatatos imádság, alamizsnálkodás, 
jámbor alapítványok hasznosak és üdvösek ; szenvedésük ideje 
ezek által megrövidíttetik. „Mindez", igy szól dr. Hager, „nem 
csupán katholicismus szagú, hanem maga a valódi katholicismus." 

1) Mindkét alapítvány a Themse partján egymással szemben állott. A z egyik 
neve Bethlehem volt s a karthausiak, a másikat Sionnak hivták s szent Brigitta 
rendje gondozta. 

10 
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De Kreyssig szerint (I. 281.), akinek az egész dráma nincs 
inyére, nem ez az igazi jelentősége. „Az igazi jelentőség a vég-
szavakban rejlik" : 

»Bár mind, amit tehetnék, mitsem ér 
K ö v e t k e z v é n rá jok bocsánatesdő 
Bűnbánatom.« 

4. fele. I. jel. 

mindazonáltal Kreyssig is tartózkodik az „igazi jelentőséget" kö-
zelebbről megmondani. 

De Gervinus (2, 262. 1.) még rosszabb uton igyekszik a za-
varból kimenekedni: „Látszik, hogy a költő a kor szellemét 
követte s Henrikben mindazokat a bűnbánati cselekményeket 
elénk tárta, melyek kora eszméi szerint valamely gonosz tett fö-
lötti bűnbánatra szükségesnek tartattak. Ugy fogják találni sokan, 
hogy ő igen messzire ment, akár a különben szabadgondolkozásu 
hőst, akár a saját, annál inkább a régi kor eszméi fölé emelke-
dett költőt illetőleg. De a költő ezt az ellenvetést is győzedel-
mesen megczáfolja azokkal a szép szavakkal, melyeket a király 
a bűnbánati ima befejezéseül mond." Fönnebb idéztük ezeket a 
szavakat. Ha Gervinust jól fölfogtuk, ugy a költő hősében mind-
azokat a bűnbánati cselekményeket azért tárta volna elénk, hogy 
a kor szellemében maradjon; továbbá szabadgondolkozásában a 
„régibb idők korlátolt fölfogásán fölülemelkedve", mindent szem-
fényvesztésnek nyilvánít. Ez azonban Heine daczosságára emlé-
keztet , amitől Shakespeare egészen ment. 

Minden oly magyarázat hamis, mely az előzményeket a be-
fejezéssel ellentétbe állítja.. A költő a királyt a királyi bőkezű-
séggel teljesített bűnbánati cselekményekről majdnem dicsekvéssel 
határos öntudattal beszélteti s a templomi farizeusra emlékeztet, 
aki bőjtölésével és alamizsnájával dicsekszik s a szegény vám-
szedő láttára orrát fintorgatja. 

De hogy hősét alázatosnak tüntesse föl, a nagy szellemű 
költő az imádságnak egész más fordulatot ad : 

»Bár mind, amit tehetnék, mit sem ér.« 

olyan fordulat, mely az Üdvözítő szavainak (Luk. 17, 10) töké-
letesen megfelel. „Ha mindent megtettetek, ami parancsolva volt, 
mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk." Az ima ilyen fordulat 
nélkül nem lett volna alázatos és sem a hős jellemének, sem 
czéljának meg nem felelt volna; mert a szentírás szavai szerint 
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(Péter 1 lev. 5, 5) csak az alázatosok imádsága talál Istennél, 
meghallgattatásra. 

Azonban, sokkal nehezebb megmagyarázni azokat a szava-
kat, melyekkel a király a szöveg szokásos olvasása szerint bűn-
bánati cselekvényeinek értéktelenségét okadatolja : 

» K ö v e t k e z v é n rájok bocsánatesdő 
Bűnbánatom.« 

Heath szerint, akivel Delius is egyetért az ő Shakespeare-
kiadásában, a király tökéletesen meggyőződött, hogy jó cseleke-
detei mitsem használnak, arra nézve, hogy megholt atyja számára 
a bűnbocsánatot és a büntetések elengedését kinyerje, hacsak 
tökéletes bánat és alázatos imádsággal nem egyesitvék. Theobald is 
igy fogta föl a dolgot, midőn a „Bár mind, amit tehetnék, mit-
sem ér" szavakat megmagyarázza : „Mert mindaz, amit tehetek, 
mit sem ér, jóllehet a bűnbánati cselekményekhez igazi bűnbánó 
szellem járul s bocsánatért esedezik." De ez a tan tökéletesen 
megegyezik a kath. dogmával. A költő elérte czélját, hősének alá-
zatos gondolkozásmódját nagyszerű bűnbánati cselekményei daczára 
megőrizte ; mert ezek hiábavalók, ha a valódi szellem hiányzik, 
melyért mi felelősséget sohasem vállalhatunk s ezért Isten előtt 
mindenkor alázatosnak kell lennünk. 

A költő hősének ezt a jámbor, alázatos gondolkozásmódját 
nem győzi eléggé kiemelni. Midőn a francziák a csatanap kora 
reggelén vidámnak mutatkoztak, a király ki őket prédikátoroknak 
tekinti, akik őt és az övéit intik, hogy halálukra előkészüljenek. 
Isten iránt való teljes odaadással megy a csatába: 

»S mint tetszik, Isten intézd e n a p o t ! « 4. fölv. III. jel. 

Azon bizalmánál, melyet Isten iránt a csata előtt kifejezett, nem 
csekélyebb a kivívott győzelem fölött való köszönete sem, midőn őt, a 
már már kétségbeesőt, a győzelemről az ellenség hírnöke értesité : 

»Istennek hála, nem saját e r ő n k n e k « u. o. 

ez az első szó, mely ajkáról elhangzik. Ezt a hálát ismétli, midőn 
az elesettek névsorát átveszi: 

»Oh Isten, k a r o d . . . 
V o l t itt je len, s nem is nekünk, hanem 
K a r o d n a k ke l l mindezt tulajdonitni . . . 
M i k o r volt , minden harczi terv nélkül , 
Nyi l t egyszerű csatán, csak összecsapva, 
Ily n a g y , m e g ily k e v é s a veszteség, 
E g y i k s másik felen ? F o g a d d el, Isten, 
Mert ez csupán tied . . .« V. o. 

11* 
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A király nyíltan meghajol az isteni hatalom előtt, mely a 
csatába csodálatos módon befolyt s nagybátyja Exeter megerősi-
tőleg közbeszól: „Csodálatos." Csak akkor engedte meg a király 
az elesettek számát kijelenteni, midőn elismerték, hogy Isten 
harczolt értük s azután ily parancsot ad : 

»Végezzünk minden szent foglalkozást ; 
Hadd zengjen a Non nobis s T e Deum.« ir. 0-

Amint Holinshed irja, Henrik valóban a Te Deum előtt 
a 114. zsoltárt énekeltette, mely igy kezdődik: „In exitu Izrael 
de Egypto" s a Non nobis Domine, non nobis versszaknál az 
egész hadseregnek térdre kelle borulnia: „A színjátékból észre-
vétlenül csöndes isteni tisztelet lesz." A lordoknak azt a kíván-
ságát, hogy a király „meggörbült paizsát s kardcsapásokkal telt 
sisakját Londonba visszatérésekor a városon keresztül maga előtt 
vitesse", visszautasítja, s „minden diadaljelt, pompát Istennek 
ajánl föl." 

így gondolkozik Shakespeare kedvencz hőse, „a királyok 
disze", a keresztény királyok tüköré", „az anyaszentegyház igazi 
barátja", a katholikus középkor hü fia. Ugy látszik, hogy Shakes-
peare nem csupán a történelmi igazság iránti önzetlen loyalitásból, 
hanem benső rokonszenv és nagyrabecsülésből ékesítette föl hő-
sét a szent színezettel s a kiválóan katholikus fogalmat oly mó-
don eszményitette, hogy a protestánsok ezen nem alaptala-
nul botránkoznak meg, vagy inkább mulatságosnak találják, hogy 
a költő az ő fölfogásuk szerint, hősének vallásos bűnbánati cse-
lekményéből tréfát űz. 

Csodálatos, hogy Shakespearenak kedvencz hőse éppen az 
a király, aki a wikleffiták, a protestánsok előfutárai ellen a leg-
szigorúbban lépett föl s azok zászlóvivőjét, Oldcastlet kivégeztette. 
S mig ezt vértanuként tisztelték, Shakespeare kortársai véleménye 
szerint a nagyevő Oldcastle lovagban örökítette meg nevét, amely 
név csak a protestáns közönség fölszólalására változtattatott Falstaffá, 
akit a költő oly csipő modorban kigúnyolt, aminőben még em-
ber emléke soha sem részesült. 

VI. 
„VIII. HENRIK." 

Erre a színdarabra támaszkodnak mindazok, akik Shakes-
pearet katholikusnak tartják, mind pedig az ellenvéleményüek. 
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Az előbbiek az első négy felvonásra hivatkoznak, mely az angol 
egyház atyját keményen oJitéli s a katholicismust annak személye-
sitőjében, Katalin angol királynő személyében magasztalja. Az 
ellenpárt azonban az ötödik felvonásban, Cranmer jövendölésében, 
Erzsébet királyné kormányának magasztalását ugy tekinti, mint 
bizonyítékát a költő protestáns vallásbeli meggyőződésének. Az 
első vélemény követői közül némelyek az 5-ik felvonást elve-
tették, mint a költőhöz nem méltó müvet ;*) mások ugyan Sha-
kespearenak tulajdonítják ezt a felvonást, de Cranmer jövendö-
lését hizelgésnek veszik olyan ember szájában, aki nem az igaz-
ságot, hanem vallási részrehajló érdekeit tartja szemei előtt s 
mint ilyet a költő eléggé megbélyegezett. E szerint az Erzsébet 
királynét illető dicsénekeket nem szabad ugy vennünk, mintha 
azok a költő komolyan vett dicshymnuszai volnának. Mások ellen-
ben, azt állítják, hogy ma már nem lehet megállapítani, „minő lett 
légyen kezdetben a darab, s különösen, hogy mikép végződött."2) 

Az 5-ik felvonás valódisága ellen a következő érvek hoz-
hatók föl: 

1. A jelenlegi 5-ik felvonás a dráma eredeti czimével: „Min-
den igaz", ellenkezik. Hogy a dráma eredeti czime az volt, tanús-
kodik erről Wotton Henrynek 1613. év juliusban irt levele. Ez 
t. i. unokaöcscsét arról értesiti, hogy a Glóbus színház „egy uj, 
„ A l i s i t r u e " czimü darabnak, mely VIII. Henrik uralkodásá-
nak főbb mozzanatait jelenti — előadása alkalmával a lángok 
martaléka lett. A levélben említés történik a Wolsey bibornok 
házában tartott álarczos ünnepélyről s azokról a lövésekről is, 
melyek a király belépésekor történtek s a tető szalmáját meg-
gyújtották. Ezek a körülmények mind arra mutatnak, hogy a sző-
nyegen forgó drámáról van szó. Maga Shakespeare is az „ A l i 
s i t r u e " czimet tartja szemei előtt, midőn a rövid előszóban 
(Prolog) egész föltűnően, háromszor egymás után a magasztos 
dolgok „igazsága", „tiszta igazságára" hivatkozik. De azt sem 
lehet alaposan föltételeznünk, hogy a darabnak két czime 
volt és pedig e z : „Minden igaz, vagy VIII. Henrik ki-
rály." A zárszó teljesen igazolja, hogy a király a czimla-
pon nem volt megemlítve. A költő itt is, valamint a prologban, 
jellemzi a különféle osztályú nézőket. A többek közt olyanokat 

!) Rio, 114. 
2) Hager 4, 305. v. ö. 2 1 1 . 
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is, kik Delius állítása szerint olyan drámát óhajtottak látni: „mely 
a jelen korszakból véve, a londoni polgárok életét és működését 
gúnyolja." Ugyancsak Delius mondja tovább: „Ez az óhaj lehe-
tetlen volt, ha a dráma jelenlegi czimen adatott elő, de igenis, 
ha czime „Ali si true" volt."1) 

Ez az eredeti czim azonban nem egyezik össze az 5-ik fel-
vonással. Az olyan költő, aki mint Shakespeare az igazságért ra-
jongott, hogyan adhatott ilyen czimet Cranmer dicshymnuszának, 
mely a királynéra árasztott hizelgésektől áradozott ? Ha azonban 
az egészben semmi komolyság nem volt, ha az egész csupa satira, 
ugy az igazságtalanság abban állott volna, hogy azt a költő a 
leghatásosabb helyekkel látta el s ünnepélyes zárjelenetté tette 
és ezáltal a nézőt tévútra vezette, hogy a hazugságot igazságnak 
tekintse. Szóval, legyen ez a felvonás eredeti vagy nem: az első 
esetben a Shakespeare-drámák kiadói, a második esetben pedig 
az 5-ik felvonás szerzője érezték az eredeti czim és az ezen fel-
vonás tartalma közti ellentétet s kényszeritve voltak a darabnak 
uj czimet adni. És igy kénytelenek voltak az 5-ik felvonásban 
előforduló VIII. Henriket czimhőssé tenni, hogy legalább a pusz-
tán külső egységet megőrizzék, miután az odatoldott 5-ik felvo-
nás által a darab belső egysége megzavartatott. Ennek fovábbi 
következménye az volt, hogy VIII. Henrik ezentúl a költő szán-
dékával ellenkezőleg, mint a darab főhőse szerepel. 

2. Fontosabb kérdés reánk nézve az eredeti cziinnél a pro-
log. Ez a négy első felvonással oly összhangzatban van, mint va-
lamely könyvnek összegező előszava, mig az utolsó felvonást 
nemcsak mellőzi, de többszörösen meg is czáfolja. 

A költő a prologban kétszer összegezi a darab tartalmát: 
először közvetlenül s másodszor tekintettel a nézők várakozására. 

Először is közvetlenül nem nevettetni akar, hanem igy szól: 

» N e m j ö v ö k nevettetni most. Sötét 
A l a k o k bus, k o m o r tekintetét 
H o z o m : m a g a s , zord, p o m p á s jelenet, 
Melynél elönti köny s láng a szemet, 
T ű n i k m a föl . - . . . « 

Prolog. 

A nemes Buckingham s ellenségeitől szenvedett szomorú 
sorsa: a diadalmaskodó Wolsey, ragyogó ünnepélye s megnyug-
vása bukásában, a dicső Katalin királynő erénye, s ellenségei 

!) Shakespeare 's W . 4. Auf l . 1, 1087. 1. 
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ellen való szilárd magatartása, mellőztetése ós megdicsőülése : 
ezek a darab hősi jelenetei. A prolog szerint erre a három hősre 
figyeljünk, mint emelkednek föl barátjaiktól környezve a történe-
lemben, mig végre őket és nagy hatalmukat egyszerre csak az 
események csapása megdönti : 

»S ki a k k o r is m é g v i g tud lenni, én 
Hiszem, h o g y az sir násza ünnepén !« 

Prolog. 

Ezzel a költő a négy első fölvonás tartalmát művésziesen 
je lezte: a főfölvonásban előforduló jelenetekről, vagyis a mostani 
utolsó fölvonásról mit sem tud, az 5-ik fölvonás előtte idegen. 
Itt egy negyedik hőssel is találkozunk, „A szeretett Cranmer, a 
reformáczió oszlopa, Anna és a királynő kebelbarátja és bizal-
masa játsza az utolsó fölvonás alatt a gonosz ármánykodás elleni 
csatában az erényhős szerepét."1) Öt a balsors nem éri el, hanem 
a dicsőség és tisztelet magaslatán, mint próféta lép le a színpad-
ról. De költőnk a győztes eréhyhősről mit sem tud ; sőt inkább azt 
mondja, hogy hősei megérik azt az időt, midőn hatalmukat a 
sors csapása megtöri. A sors csapása, hőseinek bukása képezi 
prologjának végét, s épp ezen sorscsapásnak utolsó hőse buká-
sának, Katalin eltaszittatásának kell a szomorújáték utolsó föl-
vonását is képezni, ha a prologban igazat mond. 

Cranmeren kivül még a király is hős lovaggá üttetik, kiről 
Hertzberg jogosan igy ir: „Oly aljas, buja, hízelgő és vad em-
berként szerepel, mint aminő valóban volt, sokkal hitványabb és 
aljasabb a valóságban, mint a minőnek őt a költő a forrásokban 
találta."2) Az 5-ik fölvonás szerzője azonban egészen más szerepet 
ad neki. „Ezen fölvonás egyik jelenetében", igy ir Kreyssig, 
„mely inkábba Corneilles és Calderon történelmi és jogfölfogására, 
mintsem a germán protestáns költőére emlékeztet, az Istennek 
szentelt uralkodó éles látása és szívóssága nemcsak az udvaron-
czok gonoszsága fölött, hanem a jogformákon is diadalmaskodik s 
ugy látszik, a legsötétebb szinben azok tüntetnek föl, akik az 
uj rendszer ellen föllépnek." Emlékezzünk vissza: Gardiner s a 
titkos tanács katholikus töredéke elhatározzák Cranmer s Anna 
királyné megbuktatását. „A gonosz gyom irtassék ki, a megbo-
londult eretnek, az országot romboló dögvész. " Az urak a ki-

!) K r e y s s i g , Vorles . i , 420. 
2) Shakespeare ' s dramat. W e r k e . 4, 5. 
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rálynál panaszt emeltek s ez a vizsgálatot megengedi, de önma-
gában azonnal meggyőződik a theologus ártatlanságáról, ki neki 
a legkedvesebbet megszerezte. S most az uralkodó puszta tekin-
télye a becsületesnek mentő horgonya lesz a pártok viaskodá-
sában."1) De ezen kopott uj hős nagy hatalmát sem éri el a hal-
szerencse, hanem ellenségei fölött diadalmaskodva s Cranmertől 
dicsőitve lép le a színpadról. 

Még az az ismétlés is, melyet Shakespeare a prologban a 
nézők várakozására való tekintetből előhoz, mutatja, hogy az 
utolsó fölvonás a költő előtt ismeretlen. Maga előtt négy osz-
tályú hallgatóságot lá t ; először a legszomorúbb jelenetek kedve-
lőit : „ezek sírjanak kedvük szerint," — a második, ki a törté-
nelmi igazságot jobban szereti, mint a képzelőtehetség alkotta 
mulatságokat: „ez itt igazságot lát" ; a harmadik osztály a fény-
ben akar gyönyörködni, „két óráig pénzükért ők is vigadjanak" : 
az utolsó osztályhoz pedig azok tartoznak, „akik csupán tréfa s 
pajzánság után vágynak s paizscsörgésen kapnak. Ezek csalód-
nak." 

Amit itt a szerző a különféle nézőknek igér, az a négy föl-
vonásban hiven megvan valósítva. Buckingham, Wolsey és Katalin 
szomorú jelenetei részvétkeltők, bennök csakis történelmi igazság-
gal találkozunk ; továbbá látjuk az ünnepélyes fölvonulást a há-
zassági törvényszékhez Blackfriarsban s a még pompásabb 
koronázási mene te t ; ellenben léha tréfákkal nem találkozunk. 
De az 5-dik fölvonás egészen más irányú. Az a prolog mind 
négy pontjával ellentétben áll. Az utolsó felvonásnak egy 
jelenete sem kelt részvétet. Az utolsó jelenet goromba mó-
don megsérti a történelmi igazságot. Látunk egy fényes keresz-
telési jelenetet. Ez már a jóból is sok. A költő „egy vagy két 
ilyen je lenete t" igért s igéretét a 2. és 4. felvonásban tökéletesen 
teljesítette ; igy tehát az 5-ik felvonásban előforduló keresztelési 
menet az ő szándékát túlhaladja. Végre, az 5-ik felvonásnak, a 
prologgal ellenkezőleg, egy egész jelenete léha tréfákból s szolga-
és másféle élczekből áll. A második és az utolsó pontot érdemes 
lesz még egy kissé megvilágítanunk. 

A költő, aki bennünket drámájának eredeti czime által biz-
tosit, hogy kivétel nélkül egész története igaz, a prologban há-

i) J. h. I. 420. 
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romszor ismétli, hogy ő csupán történelmi igazságot, tiszta, zavar-
talan igazságot beszél el. Ezt a véleményt mi se zavarja meg, 
hogy: 

» K i k abba bizva jöttek ide fel 
. . . Le lkük itt komoly valóra le l .* Prolog. 

S tény az, hogy költészete a 4 első felvonásban „kérlelhe-
tetlen igazságszeretettel" ;4) gyermekded, a 19. század olvasójára 
nézve » valóban ijesztő hűséggel,2) „merész szabadelvüséggel"3) gya-
korolja a birói hivatalt. De az utolsó felvonásban egyszerre meg-
szegi igéretét, kerüli az igazságot. Itt VIII. Henrik király egészen 
más szerepet játszik, mint előbb, Cranmer Tamás „nem volt oly 
nemes, szeretetreméltó keresztény jellem, mint aminőnek magát 
mutatja."4) Ez csak még hagyján; de veszedelmesebb az, hogy 
Shakespeare nyilvánosan „hízelgővé lesz"6) s az igazság eltagadása 
miatt méltán bűnhődik: „Rajta, annak talán a minden idők legna-
gyobb költőjén is meg kell valósulni, hogy a művészet büntetlenül 
nem hízeleghet, még itt sem, ahol Erzsébet jelleme, szerencsés 
és dicsőséges uralkodása oly jó mentségül szolgáltak volna."6) 
Itt csak két támpont lehetséges; a költő vagy jóhiszemüleg, vagy 
meggyőződésével ellenkezőleg cselekedett.» Shakespeare lángesze 
és jelleménél fogva azonban mindkettő lehetetlen. Nincs tehát 
más hátra, minthogy ezt a hitvány hizelgést és az egész ötödik 
fölvonást hamisnak nyilvánítsuk. Shakespeare ismerte a királynét 
és kormányát; vagy lehetséges-e, hogy ez a szivhirdető, aki ösz-
szehasonlithatatlan szemlélő tehetsége által egyetlen cselekményből 
az egész embert, egyetlen történelmi eseményből az egész kor-
szak szellemét helyreállítani tudta, aki szerény segélyeszközei 
daczára történelmi drámáira az igazság bélyegét oly letörölhetlenül 
képes volt ráütni, hogy földieinek Ítélete szerint történeteinek 
értéke az angol történet megismerését illetőleg a neki, mint köl-
tőnek tulajdonított borostyán koszorúért vetélkedik, — lehetsé-
ges-e, hogy egy olyan férfiú, aki a királynét, kivel majdnem 20 
évig egy városban lakott s kinek titkaiba összeköttetéseinél fogva 
be lehetett avatva, jól ismerte, — Cranmer dicsőítéseit jóhiszemü-
leg leirhatta volna ? 

p Hertzberg , i. h. 12. 
2) Kreyss ig , i. h. 439. 
3) A . W . v. S c h l e g e l W . 6, 302. 
4) Ulrici Shakespeare 's dramat. Kunst , 7 1 3 . 
5) A . W . v. Schlege l W . i. h. 
6 j Ulrici 7 1 4 . 



Hogy azonban a fényes eredmény előtt meggyőződése elle-
nére meghódoljon, ezt tiltá neki lelkiismerete s az a jellemszilárd-
sága, melyről drámánkban fényes tanúságot tesz s bennünket bá-
mulatra ragad. „Szép, jó és igaz"1) — ez az őt gyönyörködtető 
eszmény ; a hazug irány-firkászatot mindig gyűlölte egész haláláig. 

»Fáradt v a g y o k , sirban v á g y n á m pihenni, 
Bánt látni ko lduskép az érdemet, 
P o m p á v a l ékes a mihaszna semmi, 
S esküt szeg a legt isztább becsület, 
Szégyenletes hely jut dicső erénynek, 
Szűz ártatlanságon gyalázat ég , 
M a g a s tökély meghaj l ik durva kénynek, 
S erőt megbénít lomha g y e n g e s é g . 
Művészt a kényszer elnémulni készt, 
E g y ü g y ű s é g az egyszerű igazság, 
T u d ó s gyanánt bolond korlátoz észt 
R a b b á a jó, s urává lesz a gazság.« 

Üti. Sonett. 

Cranmer jövendölése egészen megfelel Erzsébet szcrel-
nieskedéseinek s hű másolata azoknak a dicshymnusoknak, 
milyenekkel a korabeli költők ezt az uralkodónőt dicsőiteni 
szokták. „A nagy, okos és tanult Erzsébet királynő", jegyzi 
meg Bodenstedt,2) „egyúttal a leghiubb s legképzelődőbb asz-
szony, aki valaha krinolint, felálló magas, kemény gallért s 
kitömött karokat viselt. Amily keresetten egyszerű volt fia-
tal korában lényét és ruházatát illetőleg, oly kimért, fényűző s 
önteltnek látszott életének komolyabb napjaiban. Igényei és hiu 
képzelődései ép oly mérvben szaporodtak, amint valódi bájai tü-
nedezni kezdtek. Hogy valaki neki megtessék, elégséges volt 
kissé hízelegni, amit mai napság a csak félig-meddig értelmes fe-
jedelemnő is, bármily szép volna is, vagy mint ostobaságot kine-
vetne, vagy mint sértést megbüntetne. Az egész Olympus népe 
föllépett, hogy Erzsébet csodálatos bájai és tulajdonságairól csak 
megközelítő előadást tarthassanak s nemcsak a szegény költők, 
kik kegyét hajhászták, hanem még a leghatalmasb családok sar-
jadékai, az állam legelső méltóságai is kénytelenek voltak a leg-
lealázóbb eszközökhöz folyamodni, hogy a hízelgés után vágyó 
királynőt jó kedélyhangulatban megtarthassák . . . Akkori időben 
ilyen volt az uralkodó hang s itt is, valamint mindenben egyedül 
Shakespeare volt a tiszteletreméltó kivétel." O a királynő halála-
kor is kivételt képezett. Mig költő-kortársai a királynő sírjánál 

1) Sonett 105. 
2) Shakespeare 's Zeitgenossen 3. 12. 
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elegiákat énekeltek, Shakespeare lantja hallgatott s ezért a hall-
gatagságért nyilvános megdorgálást kel le szenvednie. Természete-
sen nagyon föltűnő volt, hogy az „avoni édes hattyú", amint Ben 
Jonson nevezte, hogy a „mézajku Shakespeare", ki a vig- és szo-
morujátékban minden angol költő közt legkitűnőbb, kinek finom 
érzésű beszédmodorában beszélnének a múzsák, ha angolul tud-
nának, amint Meres Francis néhány évvel előbb (1598.) irta, ez 
alkalommal oly mélyen hallgatott. Nem érthetjük és nem tudjuk, 
mi indíthatta arra, ha csakugyan ő az, aki egyidejűleg vagy 10 
évvel később ftem gúnyosan, de egész komolyan költötte Cran-
mer hizelgéseit s legalább most az egyszer a hízelgők közé sora-
kozott volna. De ezt minden körülmény megczáfolja: nemcsak 
igazságszeretete, hanem a családja iránt való köteles tisztelete, 
baráti érzelme és vallásos meggyőződése is. 

„Ez a királyi gyermek már a bölcsőben ezerféle áldással 
kecsegtette az országot." Cranmer a királynőt minden korabeli 
és későbbi fejedelmek mintaképéül mutatja be ; bölcsességre nézve 
még Saba királynőjét is fölülmúlja. A történelem azonban helyre-
igazítja ezeket a szertelen dicséreteket s megtanít bennünket 
arra, hogy az uralkodása alatt elért fényes eredményeknek minő 
töredéke illeti őt. „Ő tudvalevőleg, igy ir Schlosser F. C., kor-
mányzása hírnevét annak az állhatatosságnak köszönheti, melylyel 
két kitűnő miniszterét, az önzetlen s szegénységben meghalt 
Walsingham és a gonosz, lelkiismeretlen Cecilt vagy Burleigh 
lordot állásukban megtartotta s az ezen férfiak politikai tiszteletét 
magának tulajdonitotta. Mindkét miniszternek azonban sok küz-
deni valója volt azokkal a kegyenczekkel és kéjenczekkel , kiket 
Erzsébet asszonyi gyöngeségénél fogva a legfontosabb dolgokban 
igénybe vett. A Leicester és Essex grófok gavallérságáról szóló 
elbeszélések Erzsébet történetében ép oly szerepet játszanak, 
mint a természet által kevésbé megáldott s unalmas királynőnek 
a szép és élénk Stuart Mária iránt való féltékenysége és irigysé-
géről leirott dolgok.1) 

A következő versek a történelem valódi gúnyját képezik : 

»Lombozatok hős árnyékában száll pihenésre 
A munkás, s mi terem, lassankint izleli egyre, 
S vidám dalra hevül szomszédjával egyetemben.« 

!) F . C. Schlosser's Weltgesch. 13, 420. 
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Az alattvalók soha nagyobb félelemben és bizonytalanságban 
nem élhettek, mint az ő kormánya alatt ; „kémek", igy ir Lingard, 
„a kilátásba helyezett jutalom által biztosítva, a legtekintélyesebb 
katholikusok házait fölkeresték ; Mária bizalmas ügynökeinek vagy 
barátainak adván ki magukat, hamis leveleket hoztak, hogy vá-
laszt nyerhessenek s minden lehető fogásokkal igyekeztek az em-
berek hangulatát kiismerni s azokat bűnre csábítani. Camden azt 
mondja, hogy még a leghűbb és legóvatosabb alattvalónak is na-
gyon nehéz volt a számára kivetett tőrből megmenekülni." *) „Bor-
zasztó, jegyzi meg Schlosser röviden és velősen, angol történelmi 
könyvekben azon kivégzések számát olvasni, kik 1581. egész 
1593. majd a katholikusok, majd a puritánok közül elvérzettek,2) 
kivált a katholikusok ellen kiadott törvények a 90-es évek kez-
detén „példátlan szigorral" hajtattak végre ; a vérpadról igen 
gyakran az árulók és felségsértőkként kivégzett papok vére cse-
pegett ; számos grófságban a fogházak a legelőkelőbb családok 
sarjaitól hemzsegtek s az újonnan életbeléptetett pénzbüntetések 
s a vallási kihágások miatti jószágelvesztések szigorúan, kímélet-
lenül végrehajtattak. A kifosztottak siralma, a foglyok sóhaja s 
a vérpadra hurczolt áldozatok zokogása képezik azokat a vidám 
dalokat, melyeket a szomszéd szomszédjáról fölváltva énekelt." 

Még csak egyet emiitünk meg, ami ugy látszik, csakis az 
igazság kigunyolására van kigondolva. Cranmer ezt jövendöli : 

» . . . T ő l e , a n e m e s e b b erény 
Ut ján vezetve, s nemcsak születés 
Á l t a l k ivánnak nyerni érdemet 
A hűk . . .« 

5. fólv. IV. jel. 

igy végzi be : 
» . . . D e halnia 
M e g k e l l : a szentek elhivák : de ő 
Szüzén haland, mint tiszta, szennytelen 
L i l j o m s egész v i l á g siratja majd !« U. o. 

A különben ovatos Lingard ezt a pontot illetőleg igy szól : 
„Első parlamentje ellenében azt az óhaját fejezte ki, hogy sirira-
tában „szűzi királynőnek" neveztessék; az a nő azonban, aki a 
szüzesség őreit megveti, lenézi, kénytelen eltűrni, ha a szüzesség 
hírében nem áll. Nemsokára, hogy Dudleyvel bizalmaslábon 

!) Geschichte v. E n g l a n d , übersetzt v. Fehrdi v. Salis. 8, 174 . 
2 j J. h. 4 1 5 . V . ö. Chal loners D e n k w ü r d i g k e i t e n der Missionspriester und an-

derer Ratso l lken die in E n g l a n d w e g e n der Rel ig ion den Toder l i t ten habén. Übers . 
v. D r . Junkmann Gaderborn, 1 8 5 2 . 
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állt, becsületbevágó hirck keletkeztek felőle. Ezek kezdetben kelle-
metlenül hatottak reá, de a szenvedély később érzéketlenné tevé ; 
egész udvara szemeláttára s az egész ország által ágyasának tar-
tott férfiúnak a hálószobája mellett adott lakást s ezen illetlen 
lépés által bebizonyította, mily közönyös jó hírnevével szemben 
s mily szemérmetlenné vált. Jóllehet Dudley volt a legkegyeltebb, 
de még sem ő volt az egyedüli szerető : vetélytársai voltak Hen-
nage, Hatton, Raleigh, Olford, Blonnt, Simier és Anjou s azt hit-
ték, hogy kicsapongó életét még akkor is folytatja, midőn már a 
kor a szenvedély tüzét lecsillapította. Az udvar követte ural-
kodónője példáját. Faunt szerint az udvar az a hely volt, hol a 
legszemtelenebb gyalázatosságok a legnagyobb mértékben ural-
kodtak, ahol Asmodaus buja istenének szerelmén kivül más sze-
relem nem létezett."1) 

így szól a történelem ítélete erről a szeplőtelen liliomról, 
akinek közelében mindenki becsületet tanult. 

A Cranmer hizelgései közt még volna néhány pont, melye-
ket a történeti tényekkel összehasonlítanunk kellene. De a föl-
hozottak teljesen elegendők s a befejezéshez vezető utat egyenge-
tik : „Shakespeare ezeket a tényeket, az udvar és királynője vi-
selt dolgait, ezeket a nyilt titkokat mint kortárs alaposan ismerte 
s méltatni is tudta ugy, hogy senki sem jobban. Ha tehát ő volna a 
„VIII. Henrik" utolsó fölvonásának szerzője, ugy az igazságot és 
erényt meggyőződése ellenére arczulcsapta volna, ellentétbe jött 
volna igazságszeretetével, ellentétbe a prologban ismételt azon 
Ígéretekkel, hogy ebben a darabban tiszta igazságot fog beszélni 
— azzal az ígérettel, melyet ő a négy első felvonásban példátlan v 

szabadelvüséggel beváltott." 
A „God shall be truly known" nevezetes helyet, melyet 

bizonyos Shakespeare-barátok dőlt betűkkel nyomatnak, még 
közelebbről meg kell világositanunk. Sajnos, a szöveg ezen sza-
vak jelentményét illetőleg semmi fölvilágosítást nem ad, mert 
különös módon „a szomszédok vig dala" és Erzsébet királyné 
környezetének „becsület ösvénye" közt van. Elvont értelemben 
véve a dolgot nem akarnak e szók többet mondani, mint azt, 
hogy Istent hűségesen, igazságban kell megismerni, vagyis : Erzsé-
bet kormánya alatt a vallási kötelmek lelkiismeretesen megtartat-

1) Geschichte von England 8, 419 , v. ö. Ulrici Shs. dramat. Kunst . 1 6 4 . 



nak. Ebben az értelemben ezt a helyet nem lehet annak bebizo-
nyítására sikeresen használni, hogy Shakespeare protestáns költő 
volt. Delius azonban ebben „az Erzsébet alatt végrehajtott refor-
máczióra való czélzást vél" s a M. Moltke által kiadott „Shakes-
peare műveiben" a fordításnál becsúsztatott két szó ezt a gondo-
latot nyomatékosan ki is fejezi : 

»Az Istenséget igazán csak akkor fogjuk megismerni . . .« 

Ez a fordítás mindenesetre messze megy. „Cranmer minden 
hizelgései közt sem merészelte volna a theologus királynak 
azt a vakmerő sértést fejéhez vágni, hogy alatta még a katholikus 
babonaság uralkodott1) s csak Erzsébet alatt foglalt tért a valódi 
isteni tisztelet s az igazi kereszténység. Ezenfölül az ilyen czélzás 
által Cranmer az előbb eretnekség miatt ellene emelt vádat illető-
leg beismerő vallomást tett volna. Shakespeare ilyen módon nem 
fosztotta volna őt meg szerepétől. Ugy látszik, ennek a hizelgés-
nek az irója azt a dicsőítést tartotta szemei előtt, melyet a nyo-
morult Jakab király a Westminster apátságban elődjének, Erzsé-
betnek tiszteletére fölállított: „Országának anyja, a vallás és tu-
domány pártfogója volt. A test és lélek minden jelességeivel ékes-
kedett , nemének minden kitűnőségével bővelkedett. Kormány-
zása alatt a vallás visszanyerte eredeti tisztaságát, a békét állan-
dóan visszaállitottá. Nagybölcsességű uralkodónő volt, 45 éven át 
valóban erényes és jámbor királynő."2) Föltűnő módon, itt csupán 
„a szűzies királynő" tiszteleti czim hiányzik, amire legféltéke-
nyebb volt. Azonban alkalmasint féltek, hogy ezen megtisztelő 
czim láttára a közönség gúnyos megjegyzéseket talál tenni. 

Még egy pont van hátra, amely által az 5-ik felvonás a pro-
loggal ellentétben áll. Mindjárt a prolog kezdetén kijelenti a költő, 
hogy nevetséges dolgot nem ad elő, hanem „Nemes jeleneteket, 
minőkre a szem könyezhetik", oly tárgyat, mely részvétet s 
könyeket okoz. Továbbá kijelenti, hogy mindnyájan csalatkoz-
nak, akik „tréfa s pajzánságban lelik kedvüket ." 

1) V I . Edwárd koronázása alkalmával Cranmer beszédében azt mondá, hogy 
kötelessége, mint »Krisztus hatalma végrehajtója és helytartójának arra figyelni, hogy 
Isten imádtassék, a babona megsemmisíttessék, a római püspök zsarnokságának vége 
vettessék s a képek eltiltassanak.« S midőn Ferdinánd császár Károly fia számára 
Erzsébet királyné kezét kérte, s maga és szolgái számára csak egy magánkápolnát 
kért, válaszul azt nyerte, hogy a királynő lelkiismereténél fogva nem engedi meg a 
bálványozást. Lingar, 7, I I . 340. 

2) V . ö. Hager 6, 460. 
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Ezt azonnal megczáfolja a kastélykerti jelenet (5, 3.), hol a 
kastély kapusa és ennek szolgája a betóduló londoni csőcseléket 
„gazemberek" s „naplopók" czimmel illetik s a hallgatók nevető 
érzékeit folytonos mozgásban tartják a rézműves fölött való tré-
fáikkal, kinek környezete már vörös orra láttára is izzadni volt 
kénytelen, mintha az egyenlítőnél lakott volna; továbbá a paszo-
mántos asszony fölöttiekkel, kinek „levesestál alakú fejkötője" le-
esett a fejéről; nemkülönben az atyák limbusa fölött valókkal, 
amint a fogházat nevezék, melyben néhány letartóztatott ifjú a 
legközelebbi három nap alatt tánczolni fog s a bucsulakomára 
valami meleget kapnak enni. 

Ezen több oldalra terjedő élezek és bolondságok közé még 
bohó tréfák vannak vegyitve, ugy, hogy a költő hazug színben 
tűnik föl, midőn a prologban kijelenti, hogy azok, kik ilyeneket 
várnak, igen csalatkoznak. 

3. De térjünk át a zárszóra (epilog). Előszó és zárszó kö-
zönségesen a darab befejezése után iratnak. Shakespeare a pro-
logban a hallgatókat négy osztályba sorozza. Nehogy ezt a szá-
mítást a költészeti szabályok ellenére nagyon megnagyítsa, még 
más két fajt az epilogba tesz át. Vegyük először vizsgálat 
alá az utolsó fajt: 

» . . . . Más friss pletykát remélt, 
S a lkalmat arra, hogy : »Ez már az élez !« 
D e nem elégi tők ki őket ez se ! 

Epilog, 

Ez mindenesetre nem történt meg a 4 első fölvonásban, de 
igenis az 5-ik felvonás udvari jelenetében. Ez, hogy Delius sza-
vaival éljek, a jelenből vétetett. Itt a Shakespeare korabeli ifjú-
ság, „mely a komédiában dobol, s az elhajított almacsutkáért hajba 
kap" szerepel. (5, 3.) Itt, aminek az epilog értelmében nem lett 
volna szabad történni, London, s a londoni polgárok élete és 
működése metsző gúny tárgyát képezik, t. i. a puritánok a tower-
hilli bus tanyájukban s drága testvéreik, a hinhousi kedvesek."1) 
Az emiitett osztálybeli hallgatók elég alkalmat nyerhetnek azt 
kiáltani: „ez már aztán élez!" 

Az epilog, jóllehett sajátosságra és eredetiségre nézve rit-

l) A hinhousei j á m b o r társulat tagjai , j egyz i m e g Delius, kedves testvérei vol-
tak azon társulatnak, melynek képző-intézete a T o w e r b e n volt, s »Tribulat io«-nak 
neveztetett. 
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kitja párját, mégis érthetetlen, ha a darab az 5-ik fölvonással vég-
ződik; de ha a 4-ik felvonás képezi a befejezést, kitűnő zár-
szót képez. 

Ezt fejtsük ki bővebben. A költő igy kezdi : 
»Fogadni mernék : nem tetszett a játék 
Mindenkinek.« 

Epilog. 

Azután kétfajta nézőközönséget emlit, melynek a mü nem 
tetszet t : először azoknak, kik a harsona által déli álmukban za-
vartatvák, másodszor azoknak, kik hiába várták a londoni nép 
egyik vagy másik osztályának kigunyolását. Azért is bizton szá-
mit a jószivü s értelmes nők pártolására, „aminőt egyszer lát-
tunk", akiknek befolyása reméli, a legjobb férjek tetszését is 
megnyeri. 

„Fogadni mernék, szól a költő, oly bizonyos, hogy a darab 
nem tetszik." De félelme valódi okát nem mondja meg. A déli 
álom megzavarása s a polgártársak békében hagyása nem képezik 
a nem tetszés valódi okát, sőt inkább ezt jó humorral el kellene 
rejteni. S valóban, e tekintetben nincs is ok a nem tetszésre, ha 
az 5-ik felvonás képezi a darab befejezését. Shakespeare ezt a 
művet fénykorában irta. Katalin kir/ilynő képe egyik legszebbike 
azoknak, melyeket valaha szinmüköltő festett; az 5-ik felvonás 
Cranmer igazolásával, az élezés udvari jelenettel, a pompás ke-
resztelési menettel, Erzsébet királynő titokszerü dicsőítésével s az 
általa végrehajtott angol reformatióval az angol színházi közönsé-
get, amely számára Shakespeare irt s amelyet ő a nézők osztá-
lyozásával maga elé képzelt, nagyon elbájolhatta. Mert azok az 
okok, melyekre a tudós Ítészeknek ócsárlása ezen darab ellen 
támaszkodik, Shakespeare színházi közönségére nem alkalmazha-
tók. Szóval, ezt a zárszót megmagyarázni nem lehet, ha a darab 
az 5-ik felvonással végződik. 

A helyzet egészen más, ha a darab befejezését a 4-ik fel-
vonás képezi. Akkor a darab tragikai komolysággal végződik. 
Buckinghamot, Wolseyt s végre Katalin királynét is — minden 
szerephőst eléri a balsors. S ekkor jön létre az a hangulat, mely-
ről a költő a prolog végén szól: 

»S ki a k k o r is m é g v i g tud lenni : én 
Hiszem, hogy az sir násza ünnepéi) !« 

rrolog. 

Akkor beláthatjuk, hogy mily alaposan itélt Schlegel, aki, 



bár az 5-ik felvonást Shakespearenak tulajdonítja, igy szól: „Tu-
lajdonkép Katalin a darab hősnője . . . A valódi befejezést Kata-
lin halála képezi." *) A királynő megbukik, megbukik egy király 
bujasága által. Amint azonban a keresztény vértanuk haláluk ál-
tal a pogány zsarnokok fölött győzedelmeskednek, ugy Katalin 
halála is az erény diadala s az általa képviselt katholikus elv 
győzelme. A király és Bulién Anna, mint akiknek jelleme hősi 
szerepekre nem való, miután mellékszerepekben teendőjüket el-
végezték, mint olyanok, kik több figyelemre nem méltók, a szín-
padról egyszerűen eltűnnek. 

Világos, hogy a darab ilyen befejezéssel, ilyen irányban tet-
szésre nem találhatott. Képzelhetjük, hogy az akkori londoni szín-
házi közönség, melyet Shakespeare jól ismert, Katalin királyné 
megdicsőülésén elbámult s ezen befejezés által várakozásában 
csalódnia kellett, miért is tapsokra legkevésbé sem volt hajlandó. 
A költő ezt jól érezte s az epilogban fogadása által ezt az érzel-
met ki is fejezte. A visszatetszés okát hiába kérdezzük tőle. Nem 
birta és nem is volt neki szabad ennek titkát szellőztetnie. E 
helyett igyekszik zamatos humor által a rossz benyomást eltakar-
gatni. Végre egyedüli bizalmát a nőkbe helyezi s szerencséjét 
attól várja, ha 

»JÓSZÍVŰ nők egy tapssal megszánják, 
Mert társukat mutatta itt.« 2) 

Ezektől jobban eltűrhette volna, hogy a nemük egyik ne-
mes alakja iránt való rokonszenv a vallási elfogultság fölött győ-
zedelmeskedjék. 

Shakespeare igen jól tudta, hogy tetszést nem arat, sőt bot-
rányt idéz elő, Katalin halálát mégis befejező felvonásnak tette, 
mint az 5. felvonással egészen ellenkező prolog és epilog ezt 
bizonyítják. Amit Shakespeare érzett, azt érezték kritikusai is. 
Schlegel bocsánatot is kér számára, hogy inkább hízeleg a 
nagy Erzsébet királynőnek szerencsés drámai megfejtés helyett. 
A darab ezen herczegnő születése fölötti általános örömmel 
végződik s azon boldogság megjövendölésével, melyet az a 

fi A . W . v. Schlege l ' s W e r k e , 6, 3 0 1 . 1. 
2) A z a z : Katal in királynő. Delius ezt a magyarázó megjegyzést Shakespeare 

kiadásában szükségesnek tartja. D e tényleg az 5. felv. előzményei után, hol más két 
királynőről, A n n a és Erzsébetről van szó, a hallgató Katalin királynőről majdnem 
megfeledkezett . Ha azonban a darab a 4-ik felvonással végződött , ugy a költő e l é g 
érthetően fejezte ki magát. 

10 
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jövőben élvezni s terjeszteni fog. A többi előadásnak merész sza-
badelvüsége csak is ilyen fordulat által volt biztositható, maga 
Shakespeare sem csalódott ezen színházi szemfényvesztés által. A 
valódi befejezést Katalin halála képezi, mit ő az időszámítás 
ellenére előbbre tett. De hogyan lehetett az, ha Shakespeare 
még szabadelvűbben gondolkozott, mint azt ítészei benne elismer-
ték, ha különösen ebben a darabban tollát az igazság szolgála-
tára szentelte, a színházi szemfényvesztést megvetőleg magától el-
utasította ! Csak kontárok szorulnak szemfényvesztésre, valódi mű-
vésznek erre szüksége nincs. Shakespeare igen értett ahhoz, hogy 
anyagát czéljához alkalmazza és idomítsa, különösen értette ezt 
fénykorában. 

4. Eszerint a Schlegel által emiitett anachronismus, valamint 
az is, mely a Cranmer vádolása és fölmentésében előfordul, s melyet 
már Hertzberg is fölemiit, elesik. „A költőnek ez a Fox martyro-
logiumából kölcsönzött hely annyira szivén feküdt, hogy ezért 
feltűnően elferdítette az ezen darabban előforduló időszámítást." 
Cranmernek vádoltatása és fölmentése tényleg csak Henriknek 
Kulién Annával való eljegyzése után tiz évvel történt.1) „De szük-
séges volt ezt fölemlíteni avégre, hogy a tiszteletreméltó kath. 
egyház megszűnése fölötti fájdalom mellett azon áldások örömteli 
öntudata emelkedjék érvényre, melyeket a tisztább tanitás meg-
alapított uralma elfajult elődjének borzasztó kicsapongásai ellenére 
Angolország fölött biztosan elterjesztett ."2) Az ilyen gondolatok 
a glóbus színház igazgatójához talán illenek, de nem egy Shakes-
pearehoz. Ez sehol sem tesz czélzást az emiitett „borzasztó ki-
csapongásokra", az „elfajult elődre", sőt, amint láttuk, eszmény-
képét a legnagyobb előszeretettel épen azokban az intézmények-
ben keresi, melyeket borzasztó kicsapongásoknak neveznek. Amint 
emliténk, különösen ebben a darabban tér el Holinshedtől, aki a 
protestantismus mellett kardoskodván, mitsem tud az áldások, a 
tisztább tanok öntudatáról, az általános örömről, hanem csak fáj-
dalomteljes jeleneteket igér, csak részvétet és könyeket igényel, 
csak sorsüldözte hősöket léptet föl, kiknek megpillantására oly 

1) A Cranmer elleni eljárás, melynél Cronnvell is működött s kivel a forga-
lomban levő Bullák összeköttetésbe hozatnak, 1543. történt. Ekkor már a lefejezett 
Cromwell három s a lefejezett Anna 7 év óta nyugodtak a sirban s eközben Henrik 
már harmadik nejét vesztette el, a negyediktől elvált, ötödiket kivégeztette s hatodi-
kat nőül vett. 

2) Einleitung zu Heinrich VIII . S. 17. V . ö. Kreyssig's Vorles. I. 422. A k i 
némi tartózkodással ugyanazt a gondolatot fejezi ki. 
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kevéssé lehet az ember vig vagy örömteljes hangulatban, mintha 
menyegzője napján sirnia kellene. 

5. Az emiitett forrás sem igazolja az 5-ik felvonás valódisá-
gát. Shakespearenak, valamint minden történeti műveire, ugy ezen 
darab 4 első felvonására nézve is Holinshed képezi forrását. Az 
5-ik felvonás szerzője ellenben Eox martyrologiumját használta s a 
felvonást ezen könyv szelleme lengi át. Hertzberg például a má-
sodik jelenethez ezt a megjegyzést teszi : „Ezen jelenetben az 
eretneküldöző főpapok kétszínű, alattomos beszédeiből az a dühös 
boszuvágy mutatkozik, mely a vérengző Mária rémideje alatt kin-
vallató börtönök és máglyák által igyekezett kielégítést nyerni. 
Shakespeare szelleme nem ilyen. Minél csipősebb ez a jelenet, 
annál határozottabban kell állítanunk, hogy nem ő a szerzője, ő, 
aki nem a vakbuzgóság, hanem a kegyelem és irgalom költője s 
aki az élettelen oroszlánt, a hatálra üldözött angolországi kath. 
egyházat rugdosó szamár szerepét játszani méltóságán alulinak 
tartja. 

6. Aki továbbá az 5-ik felvonás jeleneteit figyelmesen ol-
vassa, nem élvezi „az avoni édes hattyú gyönyörű irályának sa-
játságait." Taine ezt a következő szavakkal irja le : „Shakespeare 
képzelőtehetsége buja és mértéknélküli, amit ir, gazdagon föl-
ékesíti képle tekkel ; az elvont gondolatok nála pillanatonkint ké-
pekké alakulnak. Agyában egész sor képek támadnak, nem szük-
séges keresnie, önmaguktól jönnek, szellemében előre tolulnak . . . 
A ritka, ragyogó képzelőtehetségében egymást létrehozó s töme-
gesen je lentkező 2 ) látományokat, mint festményt festményre, ké-
pet képre másolja le szünetlenül." Idejárul még gondolatteljének 
egy bámulatraméltó összpontosítása. Norfolknak tudósítása mindjárt 
drámánk kezdetén arról az ünnepi fényről, mely VIII. Henrik és 
I. Ferencz királyoknak Arrennál való összejövetelénél kifejtetett, 
nyilt bizonyítéka költőnk irálya jellegének. Itt minden versben a 
legmerészebb képekkel találkozunk s látjuk azokat az elsőségért 
küzdeni: 

»Óh ritka pompa láthatása lőn 
Nagysádra nézve veszve ! Mondhatom : 
Nőtlen legény volt m é g a fény eleddig. 
Ott nősülé — s pedig rangján fülül. 
Minden nap túltett az előbbenin, 
Mig az utolsó mindet elnyelé. 

12* 
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Ma a frank, merő aranyban, mint megannyi 
Bálvány ragyogott. Holnap Ang' iát 
Varázslók Indiává; minden emoer 
Mint egy-egy bánya állt ; apródaink 
Kis arany Kherubok ; magok a hölgyek, oly 
Terhhez szokatlan, ugy lihegtek a 
N a g y pompa, kincs alatt ; erőlködésük 
Volt a pirositójuk. Most e lőn 
Páratlannak kiáltva ; majd amaz 
T e v é czudar koldussá, annyival 
Múlván felül.« 

1. fel". I. jel. 

Ki nem ismeri itt föl Shakespeare képzelőtehetségét, mely 
fecskemódra könnyen és gyorsan tovaröpül, s egy sas éles tekin-
tetével az egész területet áttekinti ? A fönnebbi 14 versben ön-
kénytesen és keresetlenül 20-nál több képletet halmoz össze. „A 
képlet nem önkényes szeszélye, hanem gondolatjának alakja."1) 
Ha az 5-ik felvonás jeleneteiben csak egyetlen egy ilyen helyet 
is képesek volnánk felmutatni, ugy a szerző kiléte felől nem kel-
lene pillanatra sem kételkednünk. Akik az 5-ik felvonást hamis-
nak tartják, fogadást veszítenek, ha az 5-ik felvonás összes jele-
neteiből oly számos, annyi képlet állitható össze, mint amennyit 
Shakespeare itt néhány versben összeállított. Mindezen jelenetek-
ben pedig nincs egy képlet sem, mely avval összehasonlítható 
lenne, melyben Shakespeare a személyesített pompát oly vén 
legénynek s vőlegénynek nevezi, aki állása érdemén fölül talál 

jegyest. De annál könnyebb a darab első jeleneteiből egész halom-
számra a kifejezéseket fölsorolni, melyek szépség és eredetiségre 
nézve a fönn előadott személyesitéssel versenyezhetnek. így pld. 
midőn a költő az önmaga erejéből, és nem származás és pártfo-
golás által magas polczra jutott Wolseyt a következő szavakkal 
tünteti k i : 

» . . . Mikép a pók — saját 
Szövetéből, azt mutatja meg, mikép 
T ö r néki utat önnön érdeme." 

1. fel". I. jel. 

Vagy midőn Buckingham az ardeni fényes ünnepélynél részt 
vett társainak pazarlása miatt panaszkodik : 

» . . . Oh bizony 
Soknak letört a háta, kik e nagy 
Pompába, földjöket vevék reá !« 

U. o. 

t) J. h. 483. lap. 
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Vagy midőn Norfolk az okos, de szenvedélyes Buckingham-
nak igy kiált: 

»Miért e hév ? Kérjen mérsékletet 
Mylord az é g t ő l : ez az egyetlen ir, 
A mely baján segit.« 

V. o. 

»Nincs Angliában . . . 
K i önnek jobb tanácsot adhatna, mint 
Saját maga ! Csak szenvedélye lángját 
A z ész vizével — nem kioltani — 
Csak mérsékelni birja.« 

V. o. 

Majd összehasonlítja a boszuságot egy „tüzes paripával", 
melyet, ha féken nem tartunk, saját tüze fölingerel ; majd Bucking-
ham barátja elé állítja Wolsey veszélyes hatalmát a következő 
emlékezetre méltó szavakban : 

». . . . Im itt jő a szirt, 
Melyet, tanácslom, hogy kerüljön.« 

V. o. 

Két egymással ellentmondó fogalom költői szabadsággal ösz-
szeillesztve : t. i. a szirt jövetele és mozdulatlansága; majd Buc-
kingham áruló s nem épen előnyös hasonlatot tesz, midőn a régi 
kutya, a hízelgés kölykének nevezi, „oly sok haszna van belőle, 
mint holtnak a mankóból", stb. 

Az első jelenet klasszikus alakzatai és képletei még nagyobb 
számban lehetnének. Az 5. fölvonás képleteinek számát és tartal-
mát, az udvari jelenetet kivéve, ami más fajhoz tartozik, az első 
fölvonással összehasonlítva, oly nagy a különbség, mint a szárnyas 
Pegazus s a tisztességes nyerges ló közt. Igaz, az 5-ik fölvonás-
ban is fordulnak elő képletes kifejezések, de nagyon csekély szám-
ban. Sokkal fontosabb, sőt egészen föltűnő, hogy az 5-ik felvo-
nás két első jelenetében egyetlen uj, megkapó kép sem fordul 
elő, hanem csakis köznapi, elcsépelt szólásmódok, az eretnekség 
gyomának kiirtásáról, a konkoly és tisztabuza elkülönítéséről, a 
vas kovácsolásáról, mig izzó, a lovak szeliditéséről zablya és sar-
kantyú által s az öleb farkcsóválásáról, stb.1) 

A végjelenetben Cranmer mint próféta lép föl s egy láto-
mányban dicsőítve magasztalja Erzsébet királynőt s ennek fontos 
uralkodását. Ha valahol, ugy itt a költő kényszerítve érezhette 

1) A z is föltűnő, hogy a király, aki a négy első fölvonásban kétszer becsüle-
tére s életére esküszik, az 5-ik fölvonásban minden szentekre s a boldogságos szűzre 
háromszor hivatkozik. 
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magát a legmagasb rosszat merészelni, s ebben az ünnepélyes pil-
lanatban mindent fölülmúlni, amit eddig csak fölmutatott. A szerző 
jóakaratáról meggyőződést szerezhetünk, de ereje elégtelen. Minél 
gorombább színben hordvák föl a hízelgő kifejezések, annál job-
ban igyekeznie kellett volna azokat a költészet bájai által 
ragyogtatni. — De ez nem sikerült neki. — Jóllehet a kép-
letek és hasonlatok számosan fordulnak elő, azért a költő 
rendelkezésére csak elhasznált, messziről vett dolgok állanak, 
mint: Saba királynőjének bölcsessége, a libanoni czedrus s a hét 
versen át bőven előadott rege, a phbenix madár,1) sőt kétszer a 
szőlővessző, melynek árnyékában a szomszéd vidám éneket dalol 
szomszédjának — olyan képlet, mely Angliára nézve, hol csak a 
vadszőlő tenyész, ép oly valószínűtlen, mint az ezen kép által 
ábrázolt béke és áldás. Egyedül csak a győzelmes Erzsébet ki-
rálynőről vett képlet alkot itt kivételt : 

» . . . el leni 
Reszketni tőle, mint a szélüzött 
K a l á s z m e z ő , g o n d n y o m t a fejjel.« 

u. o. 5. felv. V. jel. 

Ez a hasonlat Shakespearehoz méltó, de nemcsak a zárjele-
netben, de az egész 5-ik felvonásban egyedül áll 3) és egy virág 
nem elégséges arra, hogy egy ker tnek egész tavaszi ékességét 
képezze. 

Az 5-ik felvonás valódiságának bebizonyítása szempontjából, 
némelyek az udvari jelenetre hivatkoztak, itt a természetes élez 
Shakespeare modora szerint az utczáról vitetik a szinpadra. Arra 
azonban, hogy bebizonyittassék, mire képes a londoni utczai söp-
redék feje, hogy a vörös orr fölött való olcsó élez és léha tréfák 
által a nevető közönség tetszését megnyerhessék, nem volt Shakes-
peare lángesze szükséges, ilyen föladatot képesek voltak más, 
sokkal gyengébb tehetségű költők is megfejteni. Spedding és 
Hickson állítása szerint nem Shakespeare, hanem Fletcher ennek 
a felvonásnak a szerzője. Hogy ez a prolog és epiloggal ellentét-
ben áll, arról már szóltunk. 

7. Végre maguk elleneink elégséges bizonyítékot szolgáltat-
nak ezen felvonás valódisága ellen. Mi most csak azokra az éles 

1) E z a k é p , ugy látszik, M a r l o w e Didójából van véve. Itt a királynőnek D i d o 
hamvaiból phoenixként uj életre ke l l ébrednie, R ó m a romlására. 

2) Shakespeare a m e g g y i l k o l t Gloster vad, torzonborz, különben szépállásu 
szakállát a »vihar által hányatott kalászhoz* hasonlítja. V I . H e n r i k 2. r. 3. f. I I . je l . 
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bírálatokra emlékezünk vissza, melyeket Shakespearenek leglelke-
sebb s őt legjobban ismerő és csodáló barátai a „ VILI. Henrik" 
czimű utolsó történelmi drámája ellen intéztek, mi vél hiányzik 
belőle a történelmi hűség, a költői egység s az eszményi irány. 
„A világtörténelemben nyilván tapasztalható isteni igazság kigu-
nyoltatik, mondja Ulrici, ha látjuk, hogy Henrik önző önkényé-
nek, bujaságának és szenvedélyeinek rabszolgája . . . aki Bucking-
ham herczeget, a meggondolatlan buzgólkodót, minden jog és 
alap nélkül halálra ítélte s szeretetreméltó, jámbor, nemes nejét, 
kinek egyedüli hibáját veleszületett méltóságára való büszkesége 
képezé, durva, érzéki vágyból magától ellöké, oly nagy gonosz-
ságáért kedvese kezével s egy áldásteljes gyermek születésével 
lesz megjutalmazva; de ha másrészt látjuk, hogy Boleyn Anna, 
aki a drámában mint nagy bűnös fordul elő, miután a jogtalanul 
elűzött királyné helyét elfoglalja, csak mint ilyen gyermeknek 
boldog, magasztalt anyja marad jogtalan helyzetében. A történe-
lemnek nincs ilyen lefolyása. Tudjuk s mindenkor tudva volt, 
hogy Henrik férfi kora legszebb idejében szellemi és testi kicsa-
pongásai következtében súlyos betegségben halt e l ; tudjuk és 
senki előtt sem titok, hogy Anna rövid boldogsága után s nem 
ártatlanul, könnyelmű életét férje parancsára börtönben végezé." 
Nem nemtelen és erkölcstelen eljárás-e, a kicsapongó király által 
elűzött Katalin királynő, mint a darab tulajdonképi hősnőjének 
sirja fölött látni a bujálkodó királyt s az ő királynői rangra emelt 
ágyasát, a Katalin ellen elkövetett gazságok okát, a fényes ke-
resztelési menet alkalmával diadalmaskodni s a gonoszságot az 
erény fölött győzedelmeskedni ? „A költészetnek a történelmi 
igazság ellen elkövetett ilyen hibái, folytatja Ulrici, szükségképen 
magán a költészeten boszulják meg magukat. Az egész dráma 
költőileg hamis, életnélküli művészi szörnyszülött, mert hiányzik 
benső szervi alakja, erkölcsi élete. Nem egész, hanem hiu töre-
dék s igy valódi szellem nélküli látszólagos lét, mivel nincs benne 
a mindent éltető, szervileg képző s rendező alapeszme. Ahol a 
befejezés, a kezdet és középpel oly merev, megsemmisítő ellen-
tétben áll, ott nem lehet alapeszme, nem lehet valami egész." 2) 

Nyíltabban és keményebben már alig lehet az igazságot ki-
mondani. Ha azonban a befejezés, vagyis az 5-ik felvonás a kez-

1) Shakespeare's dram. Kunst 713 . 
2) J. h. 714-



det és középpel, vagyis a 4 első felvonással oly „merev és meg-
semmisítő" ellentétben áll, ugy meg kellett volna vizsgálni, vájjon 
ezen ellenníondásteljes befejezés is Shakespearetől való-e ? meg 
kellett volna mindenkinek önmagától kérdezni, vájjon lehetséges-e 
az, hogy Shakespeare virágzása tetőpontján ily szörnyszülöttet 
hozzon napvilágra? Ezt a gyöngeséget sas szemeivel hamarább 
meglátta volna, mint bírálói s mélyebben érezte volna, mint ba-
rátai. Azért jogosan mondja Genée Rudolf: „Alig hihető, hogy 
olyan költő, mint Shakespeare, életét ilyen darabbal fejezze be ; 
mely nem egyéb, mint a történelmi jelenetek sora, melyeknek 
erkölcsi központja hiányzik s melyeknek főszemélye különféle 
erkölcstelen cselekmények után — mindenekelőtt Katalin gyalá-
zatos eltaszitása után — a darabot mint boldog atya gyermek-
kereszteléssel fejezi be." 

„VIII. Henrik" valóban a zavar drámája. Kreyssig csodálko-
zik (I. 417. 1.), hogy a Tudorok egész korszaka, Erzsébet dicső-
séges uralmát is ideértve, a dráma-költőnek háladatosabb anyagot 
nem nyújtott, mint ezen rothadásnak indult kabinet-fondorkodások, 
udvaroncz-ravaszságok, botrányos házassági s szerelmi kalandok 
vegyülékét ; mint ezen események sorát, melyekben a visszatetsző 
s megvetendő dolgok szemeink előtt történnek, mig a dicsőséges, 
a magasztos, rossz vagy épen nem okadatolt jövendölések által el-
utasittatik. A költő a Tudorok korszakának dicsőítésére alkalmat-
lanabb anyagot nem találhatott volna. Maga Kreyssig is háromszor 
ismétli, „hogy a festménynek, eltekintve Erzsébet prófétai dicsőíté-
sétől, alig van figyelemreméltó vonása, melyben, nem épen kény-
szerítve, a Tudorok korszakának kigunyolását ép ugy szemlélhet-
nék, mint annak dicsőítését."1) Kreyssig akarata ellenére hasonló-
kép megérezte, hogy ezek a jövendölések minden egyéb kiváló 
pontoktól lényegesen különböznek. 

De legcsodálatosabb s legerőszakoltabb a Gervinus kigon-
dolta föltétel, hogy a brit költő ezen hattyúdalába egységes gon-
dolat öntessék. Chettle az 1603. évben megjelent „Anglia gyász-
ruhája" czimű műben figyelmezteti Shakespearet (Melicert név 
alatt), „hogy múzsája még nem hullatott könyeket azért, aki ér-
demeit annyira becsülte s énekeit örömmel hallgatta",2) figyelmez-
teti, emlékezzék meg Erzsébetről s az ő elraboltatását, melyet 

1) Vorlesungen. I. 416 . 42Ó. 430. 
2) Shakespeare, von G. G. Gervinus, 2. 328. 
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Tarquin, a halál elkövetett, énekelje meg. Shakespeare a Tudor-
ház történelmében csakugyan ilyen szándékkal válogatott. „ Ha 
azonban a ház utolsó sarjadékának s ékessége, Erzsébetnek hála-
és tisztelet-emléket akart emelni, ugy ót ez igen hamar annak 
anyja, Bulién Annához vezette vissza." 

Gervinus szerint a költő a hála és tisztelet ezen emlékét az 
által emeli, hogy Erzsébet atyjáról csak rosszat, anyjáról kevés 
jót*) s magáról Erzsébetről 4 felvonáson át semmit sem mond s 
őt a hozzátoldott keresztelési menet alkalmával, mint gyermeket, 
a színpadon végighurczoltatja s végre a nyilt hizelgéseket, melyek 
Gervinus szerint az egész darab magvát és kulcsát képezik, s 
melyekkel Cranmer Henriknek a keresztatyai ajándékért tartott 
közönyös beszédét megszakítja, mielőtt a függöny legördül, a 
hosszas jövendölésekbe vegyíti. Gervinus ebben a hizelgésben leli 
meg a darab alapjául szolgáló egységes gondolatot, mely a kü-
lönböző cselekményeket egy egészbe köti össze. Ez az egységes 
gondolat, a már az első Tudor, VII. Henrik által a „III. Richárd" 
színdarabban óhajtott béke, amely Erzsébetnek övéitől szeretetet 
és áldást s elleneinek pedig félelmet okoz, amely lehetségessé 
teszi, hogy mindenki békében élvezze az általa ültetett szőlőtőt. 
„Ezen áldott idő jele és jelvényeihez, igy folytatja Gervinus, a 
költő jelentőségteljesen még más kettőt csatol." Isten igazságban 
ismertetik meg. És a királyné környezete abban olvasandja a 
tisztelet tökéletes útját s azon keresi nagyságát, nem születés és 
származás által. A kivivott béke, a protestáns vallás, annak bizto-
sítása és az érdem elismerése, ez volna az a három dolog, melye-
ket a költőnek „ebben a darabban a lét és származás utján elő-
hozni ke l lene ." 2 ) Ennélfogva a darabban előforduló összes cziva-
kodást, fondorlatot s vereséget, hogy az óhajtott béke központi 
gondolatába foglaltassanak, mint a béke előkészítő rendszabályait 
kellett volna gondolnunk; Buckingham kivégeztetése, Wolsey 
bukása, Katalin eltaszittatása, szükségszerű átmeneteket képezné-
nek a középgondolat megvalósítására s ezeket mint békehirdető 
galambokat kellene üdvözölnünk. Senki sem állithatja, hogy ez a 
magyarázat egyszerű s keresetlen. 

1) »Valóban, mondja Kreyssig, különös hízelgés, melylyel" Shakespeare ünne-
pelt királynője atyját és anyját magasztalja. »VIII. Henrik« volna az utolsó 
költemény, melynek történelmi fölfogását századunk udvari költőjének példányul aján-
lunk.« Vorlesungen I. 439. 

2) Gervinus. 2. 330. 
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Mindaddig, inig nem sikerül átláthatóbb föltevést fölállítani, 
helyesebb lesz az egységes gondolatot mellőznünk s Hertzberggel 
a darabban mást nem tekintenünk, „mint tökéletesen igaz törté-
nelmi képek sorozatát." 

Végre, megemlitendőnek tartjuk még az Ulrici által állított 
s Hertzberg által védelmezett véleményt, mely szerint a darab al-
kalmi mű volt, Frigyes pfalzi gróf és Erzsébet herczegnő me-
nyegzőjének dicsőítésére. De eltekintve attól, hogy ezek me-
nyegzője már 1613. febr. 14. volt s a fiatal házaspár Angliát már 
február 20-án elhagyta, mig „VIII. Henrik" mint színdarab csak 
junius 29-én adatott elő, nagyon aggodalmasnak, hogy ne mond-
juk illetlennek tűnik föl egy menyegzőt oly darabbal ünnepelni, 
dicsőíteni akarni, melyben egy husz éves házasság boldogságát 
egy szép udvarhölgy könnyelműen megzavarja, a törvényes fele-
ség eltaszittatik s kérlelhetlenül önsorsára lesz hagyva, mig a halál 
őt bánatától meg nem szabadítja. 

Mindezen hiányok és aggodalmak egy csapással megsemmi-
sülnek, mihelyest a végfelvonást mellőzve gondoljuk s Katalinnal, 
a darab tulajdonképeni hősnőjével, kivel — mint Jonson meg-
jegyzi — Shakespeare Geniusa megjelen és eltűnik,1) a darabot 
befejezzük. 

8. Azon ellenvetés, hogy nemcsak Shakespeare drámái, ha-
nem egyáltalán kortársainak művei is kivétel nélkül öt felvonáso-
sak, nem sokat ér, mivel tudjuk, hogy nem Shakespeare, hanem 
a kiadók szabták meg a felvonásokat. Ha tekintjük továbbá, hogy 
a színigazgatók mily önkényesen bántak valamely darabbal, mihe-
lyest az a színpad tulajdonává lett, ugy a Shakespeare „ A l i s i 
t r u e " czimü darabjához csatolt ötödik felvonás fölött nem cso-
dálkozunk. De hozzájárul ezekhez még az is, hogy a költő a jelen 
esetben színdarabjának meghamisítása ellen nem léphetett föl, jól-
lehet a darab egész hatását az igazságra helyezte, az abban tár-
gyalt kényes ügy miatt. 

9. Végre megjegyzendő, hogy Shakespeare színdarabjai ter-
jedelmének kiszabásában a legnagyobb szabadsággal élt. Pl. Hamlet 
felével hosszabb, mint „A tévedések já téka." „Macbeth" észreve-
hetőleg rövidebb, mint „VIII. Henrik" az utolsó felvonás nélkül. 
Ez utóbbi színdarab azonban ebben az alakban is elég hosszú, 
hogy a hallgatók pénzükért két órán át eléggé mulathatnak, 

l ) The Genius of Shakespeare comes in and goes ont with Katharine. 
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mint a prolog irja. Tehát az ötödik felvonás törlése ellen még 
ebből a szempontból sem lehet fölszólalni. 

10. Az eddigi hiábavaló kísérletek után legyen szabad a 
költőnek „VIII. Henrik"-ben nyilvánuló szándékát és uralkodó esz-
ményét illetőleg, a következőket megjegyeznünk. 

Mindenki belátja és elismeri, hogy a darab czélját a XVI. 
század vallási kérdése, a katholika egyház elnyomatása Angliában, 
s a protestantisinus terjesztése képezte.1) Hogy mikép valósultak 
meg mindezek, azt Shakespeare az időviszonyok kivánta tartóz-
kodással Katalin királynő balsorsában, akit mindenki a katholicis-
mus képviselőjének tekintett, adja elő.2) Az ő eltaszitása megpe-
csételi a katholika egyház elnyomatását s a „luteranus" Annával 
való házasságkötés, jelenti a protestáns vallás elfogadását. Nagyon 
valószínű tehát az a föltevés, hogy a másik két főjellem, Bucking-
ham és Wolsey nem külön képzelt történelmi alakok, hanem 
ugyanarra a czélra használvák, hogy az egész darab elénk kívánja 
állítani azon különféle tényezőket, melyeknek közreműködése 
okozta Angliában a kath. egyház megdöntését s előttünk ezen 
szomorú jelenség titka föltárul ? Nem lenne szabad csodálkoznunk, 
ha Shakespeare maga elé ilyen valóban szomorú, de tövises föl-
adatot tűzött volna. 

Anglia nemessége, a püspökök, a király, az államhivatalno-
kok és birák, végre a nép — azon tényezők, melyek az ilyen 
eseményeknél tekintetbe jönnek. 

Ezek csakugyan, egymásután megjelennek a színpadon. 
Buckingham jelenete képviseli a nemességet. Ennek egyik része 
a király példája által elcsábítva, tékozlása által koldusbotra jutott. 
Miután Norfolk az Ardenvölgyben kifejtett ünnepi fényt leirta, 
Buckingham hidegen ily megjegyzést tesz : 

»Oh bizony . . . 
Soknak letört a háta, kik e nagy 
Pompába, földjöket vevék reá !« j . /. 

Erről az oldalról tehát a vallás-változtatásnál nem kelle el-
lenállásra gondolni. A birtokkal megszűnt a befolyás is. Az ilyen 
léha ficzkókat könnyen meglehetett nyerni azzal az édesgető Ígé-
rettel, hogy az elrabolandó egyházi birtokokból zilált anyagi vi-

x) V . ö. Gervinus 2, 234. 
2) Katalin a leggazdagabb, Shakespeare által előszeretettel tárgyalt jelleme a 

darabnak, megható hűséggel ragaszkodik Róma alább szálló tekintélyéhez, melynek 
alászállta Angliában az ő veszélyét is képezte. Hertzberg, Einleit. zu »Heinrich VIII .« S. 17. 



szonyaik rendeztetni fognak. Nem volt jobb a nemesség másik 
része sem, mely a frank szédelgés által megrontva, a régi ó-angol 
szokásokat megvetette s uj, nevetséges, sót férfihoz nem illó di-
vatot követet t : „Ruhájuk olyan pogányszabásu, hogy a keresztény-
ség meg sem látszik rajtuk." 

A nemességnek harmadik része a nemes, szelid Buckingham 
által képviselve, féltékeny a régi, ősi előjogokra s irigységgel telik 
el a Wolsey-féle polgári nagyság iránt, ki — egy mészáros fia 
létére, miért is őt Buckingham ,,szelindek"-nek nevezi — fényes 
tehetsége által a legmagasb méltóságra emelkedett. Ez a magán-
czivakodás a nemességnek vesztére van. Wolseynek sikerül 
Buckinghamot házibarátainak tanúskodása alapján megbuktatni. 
A szelid királynő hiában lép közbe, hiában inti őt a herczeg 
sáfára, hogy hajdani urát alaptalanul ne gyanúsítsa. 

Maga a király sem képes Buckingham magas képzettségét 
s fényes ékesszóló tehetségét eléggé kiemelni. Mint áruló, 
mégis elitéltetik. A király már előbb kinyilatkoztatta, hogy ke-
gyelmet nem ismer. így bukott el a „lovagerények tükre", aki 
egyúttal képviselője a szeszélyes, zsarnoki király alatt kivégzett 
12 herczeg és gróf, valamint 164 nemesnek, kik az igazságért 
véröket ontották. Buckingham magát ártatlannak mondja, „vádlói-
nak több keresztény érzelmet kiván", de azért megbocsát nekik 
szivből s mint keresztény nemes hal meg. De halála előtt elleneit 
igy figyelmezteti: 

» . . . Á m 
D e bűneikkel ne dicsekedjenek 
S tovább ne szőjék a leölt nagyok 
Si i ján gonosz hálóikat.« 

2. fele. I. jel. 

„nyomorult latroknak nevezi őket, az igazság övé, melyet véré-
vel pecsétel meg s mely miatt ők (vádlói) nyögni fognak egykor." 

Alig nyilatkoztatta ki az ezen eseménynél jelen volt nemes 
félelmét, hogy ez a kivégzés okozóira még sok átkot hoz, midőn 
szomszédja már is más bajról beszél, mely ha bekövetkezik, sok-
kal nagyobb mint ez, t. i. a király azon szándékáról, hogy Kata-
lin királynőtől el akar válni, akit minden hű sziv sirat. (2. 2.) 

Most a fenyegető nagyobb veszély létrehozójának Wolseyt 
tekintik, aki Buckinghamot megbuktatta s aki Angliában a kath. 
egyház megbukásával azonosittatik. De eljön az idő, midőn ő is 
cselszövényeinek áldozatául esik. Fényes helyzetében a paireket 
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lenézte, de nemsokára mint levelétől megfosztott csupasz fa áll 
előttük s boszujok czéltábláját fogja képezni. 

Wolsey kettős méltóságában az állam első férfiának s Anglia 
legfőbb egyházfejedelmének tekintetik. A költőnek erről a jellem-
ről alkotott szingazdag képén a fényes vonások vetélkednek az 
elsőségért a végzetes szenvedélyekkel. Jóllehet alacsony sorsból 
származott, de a bibornok már bölcsőjében sokat igért, nagyra 
termett, okos, tanult, szépen és meggyőzőleg beszél, barátjai iránt 
csupa nyájasság s az adakozásban fejedelmileg bőkezű. Erről bi-
zonyságot tesznek az ipswichi és oxfordi egyetemek. (4. 2.) De 
mint egyházfejedelem, szent hivatásának nem felel meg. A királynő 
őt képzeletet fölülmulólag dicsvágyó egyénnek jellemzi, „szavában 
és véleményében kétértelmű," részvétet nem ismer, ha valakit 
megbuktatni akar. „A szentségárulás jog volt", teste gonosz vol t ; 
a papságnak rosz példát mutatott. A dicsvágy képezi uralkodó 
indokát. V. Károlytól remélte a toledói érseki széket s ennek 
támogatásával a pápai tiarát. Ezen reményében megcsalatkozva, a 
franczia királyban keres pártfogót tervének kivitelére. Erre a 
czélra szövetséget köt vele s ezt VIII. Henrik király és Ferencz 
nővére, az alen§oni herczegnő közt kötendő házasság által akarja 
megerősíttetni. A válóperben mint főtényező szerepel. Dicsvágyá-
nak kielégítésére minden aggodalom nélkül föláldozza a királynőt, 
ellenségét, aki őt, mint gondos országanya, VIII. Henrik előtt 
hallatlan zsarolásokról vádolta. O volt az, aki a királynak fejéből 
kiverte az előbbi házassága érvénye fölött való aggodalmat; meg-
nyugtatja és megdicséri a királyt válópöreért; pártolja a gyenge 
Campejus bibornokot, aki a királynőt arra igyekszik rábeszélni, 
hogy az egészet bizza a „szeretetreméltó s nyájas királyra." A 
királyné ezen bátorításra, hogy jogát ellenségére bizza, megvetó-
leg válaszol a két hízelgőnek, kiken nincs egyéb papi jelleg a 
talárnál s a következő prófétai jövendöléssel fejezi be mondókáját : 

»Csak azt mondom, v igyázzanak az égre , 
N e h o g y keservim súlya rá találjon 
F e j ö k r e esni.« 

3. fele. I. jel. 

Wolsey a királynő egyik megjegyzése szerint inkább figyelt 
saját becsületére, mint hivatására s czélját még sem érte el. Nem 
is gyanitva, önmaga és egyháza sirját ásta meg. Saját házában, a 
York-palotában tartatott az a bál, melyen a király Bulién Annát 
megismerte, aki most Wolsey tervét megsemmisíti. Ezt a makacs 
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lutheránus nőt nem akarja. De már késő. Mellette előtűnik Cran-
mer, az „eretnek, főeretnek", a király uj orakuluma, aki az 
utóbbit Lady Annával már rég eljegyezte, még akkor, midőn 
Wolsey azon törte fejét, hogyan kellene őt első törvényes nejétől 
elválasztani. Shakespeare nem feledi el megjegyezni, hogy a koro-
názási lakoma abban a York-palotában tartatott, ahol Henrik ki-
rály Bullennel tánczolt s amely Wolsey bukása után szekulari-
záltatván, Whitehallnak neveztetett (4, 1). Wolsey későn látta 
be, hogy: 

»Hah ! e volt a suly 
Mely eltiport ! Ki játszott a k irá ly , 
S e nő nyé lé minden hata lmam el 
F é n y e m r e t ö b b nap nem derül . . .« 

3. föle. II. jel. 

A király érzékisége Wolsey lángesze és okossága, a bájos 
lutherános nő, az éltes királynő, az uj tan, az egyház tekintélye 
fölött győzedelmeskedett. A felelősség súlya Anglia első főpapját 
terheli, Wolsey bibornokot, aki szent hivatását saját tiszteletének, 
a vallás szolgálatát a király szolgálatának és saját dicsvágyának 
alárendelte, akiben a papságból csak a talár volt meg, aki bár 
okos volt, mint a kigyó, de nem birt a galamb keresztényi egy-
szerűségével. 

A Cromwellhez intézett intésben : „Ne légy önző . . . Czé-
lod, melyért vivsz, mindig a hon, az Isten s a jog legyen . . Ha 
meg is bukol, megáldott vértanú gyanánt fogsz esni", azt az állást 
jelöli meg, melyet önmagának elfoglalni kellett volna. De szemé-
lyére nézve nem vesztette el egészen jó hirnevét ; nemes termé-
szete, Greffith, a királynő leghívebb barátja ítélete szerint, még 
egyszer mutatkozik : 

»Bukása is reá 
Áldást tetéze, mert — mint soha m é g — 
Most föltalálta ö n m a g á t , s megérté , 
Mily b o l d o g a n a g y s á g nélküli lét ! 
Mint adhat e m b e r : Istent fé lve halt m e g . « 

4 folv. II. jel. 

Shakespeare protestáns magyarázói előtt Wolseynek hirte-
len megtérése igen különösnek tűnik föl. „Honnan származik ez 
a hirtelen nézetváltoztatás ?" kérdi Kreyssig (1, 432). Szerinte a 
drámában fölhozott cselekmény a válaszszal adós marad. Fritzari 
Frigyes még kevésbbé fogja föl ezt a változást. Előtte Wolsey 
ugy tűnik föl, mint „valamely bolond, épp abban a pillanatban, 
melyben őt a költő bölcsnek akarja bemutatni." Nem sikerül neki 



az orthodox megigazulás keretébe illeszteni a hitből származott 
megigazulást, s mivel ezenkívül más keresztény megtérést nem 
ismer, ez a rész szerinte főbizonyitékát képezi azon pogány iránynak, 
melyet Shakespeare az evangelium mellett vallott.1) Ez a bírá-
lat nem helyes. A sok huzavona nem tartozik a kegyelem lénye-
géhez.2) A gyors átmenetek, mint Pál apostol megtérése, lehet-
ségesek, valóságosan megtörténtek s ezért a költészetben is 
indokolvák valamely nagy jellemnél s valamely megrázó ese-
mény következtében. . Gyenge lelkeknek több gondolkozási időre 
van szükségük ; de az olyan férfiúnak, mint Wolsey, aki az egész 
helyzetet, minden terve meghiúsultát s minden törekvéseinek 
hiúságát egy pillanattal átlátta, vagy a kétségbeesés karjaiba kelle 
magát dobnia, vagy mint a menyekben hivő keresztény, a tőle 
elrabolt javakról, az azokkal elkövetett visszaélések megbünhő-
désére, bensőleg mintegy hősi akaraterővel lemondania. Szive 
kitárva Isten előtt, beismeri dicsvágyát, fölfuvalkodott gőgösségét, 
de nem tesz kenetteljes bűnvallomást, minőt Fritzari akar. De 
ez a megalázott államférfiunak nem jól állana. Cromwell és olyan 
közönségnek, mely még keresztény módon gondolkozott, elég-
séges volt egy szó, hogy Wolsey belső hangulatáról meggyőződ-
jék. A tékozló fiu belátására jö t t : 

» . . . H a csak 
F é l i g oly hiven szolgáltam volna Istent, 
Mint a k i r á l y t ; vén napjaimra, igy 
Ki fosztva nem hagyot t vón' e l lenim 
K e z é b e . « 

3. fele. II. jel. 

Ezek a versek nem a ravaszság kifejezései,3) nem a meg-
átalkodott, képmutató, hizelgő szavai.4) Ezzel nem ellenkezik az, 
hogy Wolsey, jóllehet megalázva, nemesi ellenségeinek szidalmai 
közt nem hagyja el magát, vádjaik ellenében védekezik s hivat-
kozik nyugodt és csendes lelkiismeretére, melyet a király kegyel-
mének megvonása által dicsvágy szenvedélyétől és viharaitól, va-
lamint a hírvágytól megszabadított. Ettől meggyógyult, de azért 
még nem szent. Wolsey, mint Shakespeare később irja, istenfélően 
halt m e g ; itt azonban a költő a gyors bukásban tanúsított nemes 

!) W a r S h a k e s p e a r e ein Christ ? H e i d e l b e r g 1832. S. 12. v. ö. S. 1 7 1 . 
2 ) Nescit tarda mol imina sancti Spiritus gratia. t. A m b r o s i u s l ib 2. in 

L u c . c. 1. 
8) I. T h ü m m e l , V o r t r a g e iiber Shakespeare-Charaktere 1 9 1 . 1. 
4) K r e y s s i g I. 4 3 1 . 
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magatartást akarta lerajzolni, nem pedig szigorú önbirálatát, mely 
a tökéletes megtérés első föltételeit képezi. De a helyzet sem 
volt erre alkalmas. Istennel való kiengesztelődését sem ellenségei, 
sem Cromwell jelenlétében nem végezhette el. 

A költő Henrik királyt mint nyilvános képmutatót rajzolja. 
A másokkal való tárgyalás alkalmával sajnálatát fejezte ki afölött, 
hogy nejét, Katalin királynőt nélkülöznie kel l : 

» . . . O h de a 
L e l k i i s m e r e t ! l e lk i i smeret ! hogy oly 
É r z é k e n y ez ! V á l n o m miatta kell !« 

2. felr. II. jel. 

A Brackfriarban tartott első törvényszéki ülés után, melyen 
a válóper tárgyaltatott, ismétli Henrik, hogy ő, amennyiben há-
zassága érvényesnek mondatik ki, sokkal inkább megosztja a földi 
sorsot a királynéval, mint a teremtés remek példányával. De már 
mindjárt az első akadály alkalmával, mihelyest t. i. az érsek a 
a törvényszék elnapolását indítványozza, hogy eközben a Katalin 
által a pápához benyújtott fölebbezés visszavonassék, a költő ma-
gán-beszédben valódi gondolatjait igy adja a jkára : 

»Utálom a . . . 
Halogatás t , e R ó m a csel fogását ! 
K e d v e s s tudós szolgám, Cranmer, siess 
H a z a ! T u d o m , te hozsz vigaszt nekem.« 

2. felv. IV. jel. 

Ez a vigasz pedig nem más, mint Bulién Anna, kit az ud-
varias Cranmer által remélt megnyerni. Nem az első, a már 20 
éves házassága bántja lelkiismeretét: 

» I n k á b b szivével ő nyomult nagyon 
E g y idegen nő k ö z e l é b e ! « 

2. felr. II. jel. 

Bizonyítja ezt a szóbanforgó hölgynek pembroki őrgróf-
ságra való emelése s a számára megszabott évi járadék. Különben 
a költő a király ezen kétszínű alakját nem a szokásos forrásból, 
Holinshedből kölcsönözte. Ellenkezőleg, „Holinshed", mint Hertz-
berg a „VIII. Henrik"-hez irt bevezetésben irja, a király elválási 
szándékát őszinte lelkiismeretbeli furdalásainak tulajdonítja, Bulién 
Anna iránt érzett korábbi vonzalmáról mitsem tud, aggódva hárit el 
ebben a tekintetben magáról minden kósza hirt s ezáltal részre-
hajlását árulja el. Szerinte a királynak házassága felőli aggodalmai 
már 1527-ben nyilvánulnak, az Annával való ismeretség azonban 
1529-ben történt s a Brackfriari törvényülés után jó sokára. De Sha-
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kespeáret ez nem vezeti tévútra. Ő a nyomorult fejedelem nyil-
vános és istentelen kétszinüségét akarja mindenkinek bemutatni, 
akinek szeme van. Azért is Holinshed ellenére, a királynak föl-
támadt s azonnal aljas bujaságra irányult szenvedélye keletkezé-
sét 152l-re teszi, mielőtt még Buckingham megbukott volna." *) 
A költő még tovább megy. Mig a két bibornok az első házasság 
érvénye vagy érvénytelensége fölött tanácskozik 

»A király 
E szép leánynyal már megesküvék.« .?. 2. 

és Katalin királynő „ágyából, szerelméből már rég ki van zárva." 
Ennek okát maga a királynő mondja meg. „Én idős vagyok." 
(3, 1.) 

A király kétszinüsége történelmileg még szembetűnőbb. Mert, 
ha első házassága a fölmentvény kinyerésével is aggodalmat oko-
zott neki, mivel Katalin azelőtt fivérének a neje volt, jóllehet a 
házasság elhálva nem volt, ugy az Annával való házasság, mivel 
azelőtt Anna nővérével tilos viszonyban élt, gyengéd lelkiismere-
tének még több furdalást kellett volna okoznia. A történelem a 
házassági elválás valódi okáról is fölvilágosit bennünket. A király 
Annát nem akarta elhagyni, ez azonban vonakodott ágyasává 
lenni. Innen származik Brian és Vannes ügynököknek a legügye-
sebb római kanonistákhoz intézett kérdése, váljon a pápa állami 
tekintetekből nem engedhetné-e meg valamely fejedelemnek, hogy 
két neje legyen, kik közül csak az egyik lenne nyilvánosan elis-
merve és a királyné. 

Tudjuk, hogy az egyház Henrik érzékisége, kétszinüsége s 
szeszélyes önkényének esett áldozatául. Shakespeare ebben a te-
kintetben, mint az igazság barátja, a hamis kútfőket, melyek a 
királyt dicsőitették, mellőzte s a tényeket egész gyermeteg hű-
séggel adja elő. „Különös, mondja Gildemeister O., hogy a költő 
Henrikére nézve a nyomatott források, melyek többnyire loyalis 
és protestáns elfogultsággal irvák, egyes rész és szinre nézve nem 
használhatók. Shakespeare leirása szerint Henrik az élvezetvágy 
és könnyelműség, szultánszerü szeszélyesség és királyi erély, ke-
mény- és jószívűség, érzéki önzés s minden iránt fejedelmi érzék-
kel biró egyén vegyülete ; igy irta le arczképét nagyban és ki-
csinyben a megvesztegethetetlen tudományos kutatás is . . . Az az 

1) Shakespeare's dramat. Werke , redigirt von Ulrici, 4, 18. 
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előkelő szerep, melyet a hóhér ebben a fényes udvarban játszott, 
különös árnyat vet a király mulatságainak fényére. Bulién Anna, 
More Tamás, Cromwell ép ugy a vérpadon multak ki, mint 
Buckingham s személyeink közül négyen, nem is emlitve a töb-
bieket. Shakespeare ezeket a sötét vonásokat enyhítette, de ő 
azokat nem tusolta el, mint a történészek." 

Hogyan czáfolja meg Shakespeare az általa használt Holins-
hedet, azt már emiitettük. A többiek még tovább mennek. Hall 
szerint nem az eltaszított királynő, de maga a király az áldozat. 
„Egyedül az égnek köszönhető", irja ő, „hogy a királynak erőt 
adott, miszerint a gyengéd kapcsot, mely őt Katalinhoz kötötte, 
eltépje. Ezen nehéz áldozat árán a király uj erényekkel gazdago-
dott, melyek őt mindazon uralkodók fölé emelték, kik valaha 
Angliában uralkodtak." Még a Cherbury Herbert lord is nagy-
szerű jellemnek ismeri föl ezt az uralkodót szabályellenes cselek-
ményeiben, melyek a végtelenség jellegével birnak. A puritán 
Fox a költőnek a „VIII. Henrik" darabhoz irt felvonásában ke-
zese, kinek martyrologiumja, Erzsébet királyné akarata szerint, 
palotája minden szobájában ki volt függesztve, a királyt követke-
zőkép irja l e : „Az isteni gondviselés az evangelium védelmére 
ily jó, tiszta, erényes és valóban evangeliumi fejedelmet küldött a 
világra; csak akkor, midőn már a pápához hiában fordult igaz-
ságért, volt kénytelen félreismert ügyét saját kezébe venni s Isten 
akaratából arra rendeltetett, hogy egy uj Sándor nemes szerepét 
játsza, ezt a gordiusi csomót ketté vágja." Ezen történelmi hami-
sítás, melyet Rio állított össze (183—201.), teljes világosságba 
helyezi, miért hivatkozik Shakespeare az „ A l i s i t r u e " czimű 
drámájához irt prologban oly gyakran az igazságra. 

Hogy az ilyen király kormánya minő befolyást gyakorolt a 
nemességre, bírákra és az egész népre, kitűnik Katalin szavaiból: 

» . . . Gondolják, urak, 
Mer-e nékem tanácsot adni itt 
Akárki ? merhet-e nyilt pártolóm, 
Királya ellen lenni ? vagy ha ily 
Kétségbeesett becsületes vájjon 
Maradna élve, mint alattvaló !« 

Wolsey és Campejus bibomokok nem mertek ezen fölszóli-
tás ellen szólni. A koronázási menet ezen megromlott gondolko-
zásmódnak valódi színjátéka. Henrik második nőt vesz magához, 

i) V . ö. I l á g e r 6, 310. 



mialatt első házasságának érvénytelensége tárgyaltatik; Cranmer, 
a derék férfiú, aki bensejében protestáns, külsőleg azonban katho-
likus püspökként szerepel, de azért a királyt az egynejüség, 
mint a keresztény házasság sarkkövének megtániadóját, titkon 
segiti. Csak ezután hivja össze Cranmer Dunstatleba a tör-
vényszéket, amely az elválást s az előbbi házasság érvénytelen-
ségét kimondja, de nem jogi szempontból, hanem, amint Shakes-
peare készakarva kiemeli azért, „ hogy az Ítéletre az érvénytelenség 
bélyegét rányomja, Katalin meg nem jelenése s a királynak rég 
táplált aggodalmai miatt." (4, 1.) Miben állott ez az aggodalom, 
a költő már kezdetben ráutalt : „Szive egy más nőhöz nagyon 
közel áll" s a nézőt illetőleg, aki ezt talán elfeledte, a koronázási 
menet alkalmával Bulién láttára egy nemes igy kiáltott gúnyosan: 
„Dicsérem aggodalmait." Az összes rendeket átható érzület hiányt 
ugyanabban a jelenetben festőiesen irja le. Ugyanaz a Cranmer 
az állítólagos királyné fejére teszi Edvard hitvalló koronáját s 
végzi a katholikus koronázási szertartást; két más püspök áll 
mellette ; Norfolk herczegnő, a tisztes agg hölgy viszi uszályát; a 
menyezetet bárók viszik. Suffolk és Norfolk herczegek tiszteleti 
hivatalt viselnek — szóval: a papság, nemesség, birák és hivatal-
nokok bebizonyítják, hogy komolyan gondolkozni nem tudnak s 
az Ítéletre képtelen, akarat nélküli tömeg a szegény, beteges öz-
vegy Katalin herczegnőt mellőzve, fölötte napirendre tér s vad 
örömrivalgásban vezetői példáját követi. 

Az ellenpárton csak egyetlen egy személy áll tisztán és ne-
mesen mindvégig, Katalin királyné. „Példátlan szabadelvüséggel, 
mondja Kreyssig, állítja a protestantismus, s mint mondják a Tu-
dorok költője, az ős egyház képviselőjét, az uj korszak és uj 
uralkodói nemzedék áldozatát győzelmes ellenségeivel szembe. És 
pedig — s ez jól megjegyzendő — öntudatos s nyilt szándékkal : 

»Félek . . . . 
H o g y a tetszést, mit csapatunk reméllett, 
Ma nélkülözni fogjuk, hogyha tán csak 
Jó szivű nők egy tapssal meg nem szánnak.« 

Az epilog eme szavai a szerencsétlen Katalint a darab főjel-
lemévé teszik s az ő megjelenésének módja által megerősíttet-
nek. A királyné első föllépte, őt emberbarátnőnek, az elnyomott 
nép szószolójának, az önző hízelgőktől körülvett uralkodó szaba-
don hű tanácsadójának mutatja. Egyedül mer kikelni Wolsey zsar-

13* 
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noksága ellen s ezáltal nagy szerencsétlenséget hárit el. A halálra 
vádolt Buckingham érdekében is bátran szót emel . . . A király, 
a bibornokokkal szemben ép oly bátor, mint szelid, ép oly mél-
tóságteljes, mint alázatos1), férjétől eltaszítva, a püspököktől, ne-
mességtől és egész Angliától elhagyatva, hivatkozik spanyolországi 
hű barátjaira, a pápára s jóllehet ezek nem segíthetnek rajta, 
még sem ingadozik. „Lelke a trónon szép marad, mondja Ger-
vinus, de még szebb lesz a külső megaláztatásban : ellenségével 
és rosszakarójával teljesen kibékülve megy a sirba." Maga John-
son is kiemelte az ő ineghalási jelenetét nemcsak azok fölött, me-
lyeket Shakespeare, hanem azok fölött is, melyeket minden más 
költő leirt.2) De női méltósága és királynői jogáról sohasem mondott 
le. S annak elismerését környezetétől egész halálig követelte. Ez 
nem lehet jellemének hátrányára, hanem csak becsületére. Lelki-
ismerete s az ég előtt „hol oly biró van, kit egy király sem vesz-
tegethet meg", (3, 1,) Henrik neje, Anglia királynője volt, habár 
egész Anglia óvást tett is ellene. Ezt a jogot, a keresztény há-
zasság jogát megőrizte halálig, ezt védelmezve bukott meg ő éá a 
kath. egyház Angliában. 

A királynőn kivül még egy másik kitűnő katholikus szemé-
lyiség említtetik, More Tamás, Wolsey utóda a kanczellári méltó-
ságban. Az angol krónikások ezt a nemes férfiút nem igen dicsé-
rik. A puritán Fox az örök kárhozatra szánja. Hall, VIII. Henrik 
uralkodásának történetirója, kivégeztetését érzéketlenül, részvét 
nélkül irja le s kételkedik, váljon hóbortos bölcsnek vagy 
bölcs bolondnak nevezze-e őt ? Maga Holinshed sem sokkal ked-
vezőbben itél : „Isten ezt az embert bőségesen megáldotta, ameny-
nyiben szónoki tehetséggel, bölcsességgel és tudománynyal gazda-
gon megajándékozta; de miután az isteni kegyelem tőle elfordult, 
ezeket az adományokat, sőt eszét sem volt képes többé helyesen 
használni."3) Shakespeare itt is megczáfolja azt, akit máskor oly 
szívesen követ. 

Alig értesült Wolsey bukásáról s a kanczellári méltóságban 
utódja nevéről (3, 2.), a dicsvágyból kigyógyult férfiú a magbu -
kott nagyság legszebb vonásáról tett tanúságot. Ahelyett , hogy kis-
lelkü kedvetlenséget mutatott volna, csakis a jóakarat hangján 
beszél : 

1) Vorlesungen I. 436. 
2) Shakespeare, 2, 3 5 1 . 
3) V . ö. Rio, 209. 1. 
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» . . . . Úgy ? 
Kissé korán ! Egyébiránt tudós 
Bölcs férfi. Birja hosszabban a 
Király kegyét ; s tegyen törvényt, igaz 
Lélek szerint, hogy ha majd megfutva 
Pályát s megáldva alszik : csontjain 
Árvák siralma légyen ravatal!« 

3. / . II. jel. 

Ezekkel a szavakkal disziti Shakespeare a királyi önkény 
legnemesebb áldozatának sirhalmát. Azért jogosan jegyzi meg 
Hertzberg: „Maga az erkölcsi melegség, melylyel More Tamást a 
későbbi utókor a kath. hit vértanujának tekinté, részvétünket költi 
föl s az egyházat, melynek követője volt, szelid és békeszerető 
fénynyel övezi körül."1) A költő az utókort megelőzte s őt már 
a katholikusokkal abban az időben a kath. egyház vértanujának 
tekintette. 

Ez a darab tartalma vallási szempontból véve. Egymás után 
a színpadra lépnek mindazok a tényezők, melyeknek közremű-
ködése okozta Angolországban a kath. egyház bukását.2) Shakes-
peare ezt a történeti szomorú játékot angol népének teljes valósá-
gában óhajtotta bemutatni. Katalin királyné bátor védelme az egyház 
olyan védelmét képezi, minőt a protestantismus költője sohasem lett 
volna képes irni. A katholikusoknak I. Jakab alatt folytatott ül-
dözése bírhatta arra a szelidség és kegyelem költőjét, hogy a győ-
zelmes többséget üdvös önvizsgálatra birja, hogy szoros megfon-
tolás után a legyőzött katholikus polgártársak iránti szelídséget és 
mérsékletet tanúsítson. 

Az 5-ik felvonás szerzője a kath. egyháznak bukásával, 
mit Shakespeare szomorúan énekelt meg, nem elégedett meg, ha-
nem még a protestantismus győzelmét függesztette hozzá. Ez 
történelmileg jogosult, de a költő ezt a második alapeszmét nem 
csatolhatta oda anélkül, hogy müvének egységét s eszményi tar-
talmát meg ne zavarja, Mert „ahol a befejezés a kezdettel és a 
középpel oly merev, megsemmisítő ellentétben áll, ott nem lehet 
alapeszme, nem lehet valami egész."3) Az a föltevés, hogy Sha-
kespeare elhatározta műremekét az odaragasztott 5-ik felvonással 
szétrombolni, hogy ezáltal azt kényszerítő ok nélkül szinpadké-
pessé tegye, nem állhat meg. Ilyen okot pedig nem tudunk. Ellen-

1) Einleitung zu Henrik VIII . S. 17 . 
2) V. ö. Kreyssig Vorlesungen I. 146. 
3) Ulrici, Shakespeares dramat. Kunst 714. 



kezőleg, minden körülmény amellett szól, hogy a befejező fölvo-
nást idegen kéz toldta hozzá.1) Ebben az esetben azonban Shakes-
peare szomorujátéka a legnagyobb merészséggel leirt óvástétel az 
angol szabadság ellen s fennhangon szóló, ékes védelem a katho-
likus egyház mellett. 

1) Spedding és Hickson az udvari jelenetet, Cranmer jövendölését, valamint az 
egész befejező fölvonást Fletcher müvének tartják. Még K . Elze is odanyilatkozik, 
hogy az angol és olasz Ítészek nézete, miszerint a darabon egy más, idegen kéz is 
működött, ami nem éppen megvetendő nézet. Jahrbuch 9, 85. V . ö. E . Dowden, 
Shakespeare 309. 



BEFEJEZÉS. 

Hogy Shakespeare csakugyan katholikus volt, ebbeli fölte-
vésünket megerősítik az eddigi, valamint a következő érvek. 

Shakespeare családját és személyét illetőleg igen kevés meg-
bízható adatokkal birunk. 

Hogy Shakespeare szülői a katholikus valláshoz hivek ma-
radtak és gyermekeiket a kath. vallásban nevelték, anélkül, hogy 
magukat az anglikánok előtt elárulták volna, ez a föltevés számos 
oly történelmi tényt megmagyaráz előttünk, melyek különben rej-
télyszerüek maradtak volna örökre. 

A költő vallását illetőleg közvetlen bizonyítékkal szolgál 
egy olyan férfiú, aki mind Shakespeare kortársainál, mind pedig 
Stratfordban erről kellő fölvilágosítást szerezhetett s amint a kö-
rülmények tanúsítják, szerzett is. Ez nyíltan és határozottan bizo-
nyítja, hogy Shakespeare katholikus volt. 

Másrészről bizonyos, hogy William protestáns egyházban ke-
reszteltetett, mint vőlegény a hirdetés alóli fölmentvényért protes-
táns püspökhöz folyamodott, de azt hiába kutatjuk, hogy vájjon 
protestáns egyházi szertartás szerint lépett-e házasságra; gyerme-
keit ugyanazon stratfordi szentháromság-templomban keresztel-
tette, melyben ő halála után eltemettetett. Az ilyen tények más 
körülmények között mérvadók volnának és sokat nyomnának a 
latban, de be kell látnunk, hogy az angol vallási zavarok köze-
pett a katholikusok vallási ügyeikben igen sokszor az állami pa-
pokhoz voltak kénytelenek fordulni, akik eleinte még maguk sem 
voltak tisztában helyzetükkel s VIII. Henrik egyházi fensőbbségét 
azon megjegyzés alatt fogadták e l : „amennyiben ezt Krisztus 
törvénye megengedi." 



Azt el kell ismernünk és be kell látnunk, hogy a vitás kér-
dést a rendelkezésünkre álló csekély történeti adatokból megol-
dani nem lehet. Annál jelentékenyebbek s annál nagyobb fontos-
sággal birnak a Shakespeare müvében foglalt bizonyítékok. 

Az a kérdés merül föl mindenekelőt t : miféle alapon kívánja 
valaki megmagyarázni Shakespearenak a különböző egyházak kép-
viselői s lelkészei iránt tanúsított magaviseletét, ha ő csakugyan 
protestáns volt ? Valamint történelmi, ugy lángesze költői müvei-
ben is a kath. papság s a szerzetesekről kivétel nélkül a legna-
gyobb tisztelettel szól, sőt egyeseket egészen bálványozva emlit 
föl. Hasonlóképen szól a zárdaszüzekről is. Mig a protestáns pap-
ságról gúnyosan s hallgatói folytonos hahotái közt beszél. 

A puritánokkal, Anglia legmegtestesültebb protestánsaival 
állandóan vitatkozik, mig a kath. egyházról mindig a tisztelet leg-
nemesb hangján beszél. 

A kath. egyház dogmáiról tiszta fogalma van ; egyes vallási 
intézkedéseit apró részleteig ismeri s azokat mindenkor helyesen 
tudja alkalmazni, tévesen sohasem ir azokról. Hol tanulta volna 
tehát Shakespeare a kath. egyház szervezetét ily alaposan ismerni, 
hacsak arra az anyai emlőtől kezdve nem lett oktatva? 

A szentírás és hagyomány, akarati szabadság és lelkiismere-
tet illető nézeteit, egész erkölcsi rendszerét, a keresztény ember-
nek ez életben s a halálos ágyon való megigazulására vonatkozó 
tanát a kath. katekizmusból, a tridenti apostoli hitvallásból men-
tet te; mig ezeket illetőleg egészen ellentétes állást foglal el 
Luther és Kálvinnal és az angol főzsinat 39 czikkelyével. Az 
anglikán hitszabályokkal szemben a tisztitóhelyet (purgatórium), a 
szentek tiszteletét, a kath. askezist és imaformákat határozottan 
védelmezi. 

Ebben a tekintetben szinköltő kortársaival merev ellentétben 
áll ; mert azok, midőn a kath. vallásról irnak, csak tudatlansá-
gukat s ellenmondási viszketegségüket árulják e l ; szóval, egész 
eljárásukból az tűnik ki, hogy türelmetlen protestánsok. 

Elleneink „János király" és „VIII. Henrikre" hivatkoznak; 
de jogtalanul; Shakespeare a katholikusok iránti ellenszenvtől 
hemzsegő „János király" czimü színdarabot sorról-sorra átnézvén, 
abból mindent kiküszöbölt, ami a kath. egyházat sértette. Ugyan-
ekkor az „V. Henrik" czimü színdarabban egy középkori ked-
vencz hőst alkotott, akinek minden tekintetben katholikus s az 



ellenfélt megbotránkoztató jámborságát, a régi darab ferdítései 
ellenében — fényesen kiemeli. 

A „VIII. Henrik" czimű színdarabban, eltérve a régi forrá-
sok protestáns szellemű magasztalásaitól, a szakadárság létrehozó-
ját, Henrik angol királyt határozottan kárhoztatja s Katalin ki-
rálynő eszményi alakjában annyira dicsőíti a kath. egyházat, hogy 
a darab a protestáns Anglia színpadjain is előadhatóvá legyen, né-
melyek jónak látták azt egy befejező felvonással megtoldani, mely 
a kath. egyház dicsőségét egyensulyozza ugyan, az egészszel azon-
ban kirivó ellentétben áll. A befejező felvonásban Erzsébet ki-
rálynő, mint az angol protestantismus megalapítója, valamint az 
ügyetlen I. Jakab egekig ható magasztalásban részesülnek, holott 
egyedül .Shakespeare volt az költőtársai között, aki az ilyen töm-
jénezéseket nem igen szerette s nem is gyakorolta s akit még 
Chettle Henrik könyörgése által sem birt arra, hogy Erzsébet ki-
rálynő halálára gyászhymnust szerkeszszen. 

Mindezen érvek megerősítik Chateaubriandnak azt az állítá-
sát : „Shakespeare, s'il était quelque chose, était catholique." Ira-
tai szelleméből Ítélve, nem lehet őt lutheránus vagy kálvinistának, 
annál kevésbé lehet az angol egyház vagy a puritán felekezet 
követőjének tartanunk. Ellenfeleink tehát, hogy mégis a katholi-
kusoknak ne legyen igazuk, őt felekezetnélkülinek tartják s a 
modern humanisták közé sorolják, vagyis a legtárgyilagosabb köl-
tőt a legelvontabban gondolkozó férfiúnak tekintik, hogy ezáltal 
a költeményeiben rejlő magasztos keresztény eszméket csupán 
költői üres cziczomák, üres költői szólamokká alacsonyítsák, 
melyeknek a költő nem tulajdonit valami komoly értelmet. 

Shakespeare sem egyetemen, sem felsőbb tanintézetben nem 
tanult soha ; azért őt sem valamely bölcsészeti iskola tanitványá-, 
nak, sem valamely bölcsészeti rendszer vagy vallási irány feltalá-
lójának nem tekinthetjük. Müveiben nem akadunk az alanyi el-
mélkedés nyomaira. O egyáltalán tudományos szempontból nem 
tekinthető vezér- és irányadó férfiúnak, mint aki korát mintegy 
megelőzve, az úgynevezett humanitási elveket s a deistikus hitkö-
zönyt ápolta volna. Számtalanszor kigúnyolja azokat a felvilágoso-
dott férfiakat, kik a természetfölötti dolgokat meghaladott állás-
pontnak tekintik. Más bölcsészetet és bölcsességet nem ismer, mint 
azokat, melyek, mint az igazságnak alapelvei, az ember észszerű 
hajlamaiban gyökereznek ; melyek a keresztény katekizmus tani-
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tásán alapulva, az emberiség közös birtoka lettek s melyek az 
idealisták és Pantheisták ábrándjaitól olyannyira különböznek, 
mint az élő Isten a hiu ábrándképtói, melyet a modern bölcsészek 
„Isten" névvel csúfolnak. 

Shakespeare sem az uj korszaknak, sem az emberi ész fel-
szabadításának a megcsökönyösödött ósdiság alól való megszaba-
dítója, ő nem a „modern haladásnak hőse." O nemcsak félig, hanem 
egészen, gondolkozása és költészetében is a középkor gyermeke. 
Nem kezdett uj korszakot, ő csak befejezője az előbbi időszak-
nak, költeményeiben a „középkor költői ereje és magasztossága 
tetőpontját érte el, hogy századokra eltűnjék." Ennélfogva „meg-
jelenésében nem a napkelet, hanem — ebben az esetben, a nap-
nyugot — nem kevésbbé fényes — színjátékát kell csodálnunk."1) 

A középkor ő előtte nem a sötétség s műveletlenség kora, 
hanem időszak, melyben a jó és a rossz egymás mellett nem 
gyáván és elhagyottan, hanem teljes erővel tenyész; oly időszak, 
mely müvének hőseit az általuk véghezvitt hőstettekkel ékesiti. 

Múzsája előszeretettel viseltetik a kath. idők és országok 
iránt. Teremtő lelke alkotásainak színhelyéül Francziaországot, 
az Arden hegységet, Navarrát, Bécset, de kiváltkép Olaszország-
nak Milánó, Velencze, Verona, Padua, Flórencz, Róma, Nápoly 
Messina, Syrakusa városait választja ki, majd átteszi egyszer az 
események lefolyását Ephesusba, máskor Ilyriába. Angliában egy 
költői műve sem játszik : mert a „Windsori vig asszonyok" szín-
helyét nem választhatta szabadon, hanem azt maga Falstaff jelölte 
meg. A három regeszerü drámában Sziczilia és Csehország a szín-
tér, majd Athén vagy valamely sziget. A klasszikus ókorból át-
vett darabok színhelyét a mű anyaga, Macbeth és a mondakörből 
kölcsönzött drámák (Cymbelin, Lear, Hamlet) színhelyét pedig 
Holinshed angol krónikás s a dán Saxo grammatikus jelölte meg. 
Némelyek Shakespeare műveinek protestáns irányára abból követ-
keztet tek, hogy a gyönge hitű Hamlet Wittembergában végezte 
tanulmányait. De ezen egyetemi város nem annyira Luther, mint 
Marlove számításából választatott ki, aki Faust ama darabjában 
már Shakespeare előtt jóval megkedveltette az angol közönséggel 
a wittembergi egyetemet. 

Dr. A u g . Reichenpergers' Schrift über William Shakespeare im Frankfurter 
Brosschüren-Verein Bd. 7. S. 198. 
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Aki mindezeket az érveket megfontolja, könnyen belátja, 
hogy a brit költő buzgó kath. volt s őt a legkitűnőbb katholikus 
költők, egy Camoens, Cervantes de Vega, Calderonnal egy 
rangba emeli, kik vele Spanyolország és Portugália költészetének 
egén majdnem egykorulag tündöklő csillagok voltak. 

Tárgyilagosan biztos kérlelhetlen Ítélete, mely csalhatlan te-
kintélyen, nem pedig alanyi felfogása ingatagságán alapul; az a 
felülmúlhatatlan humor, mely által ő a régi Anglia utolsó képvi-
selőjeként szerepelt ; az a mindenekre kiterjedő szelleme, mely az 
egész embert s minden embert képes volt megfigyelni és jelle-
mezni ; az a szinteljes költő, aki képzelőtehetségének eget ver-
deső szárnyaival az emberi lét összes birodalmát villámgyorsan át-
futja s magában egy egész életet rejt, ugy, hogy néha valamely 
darab egész főcselekménye nem elegendő arra, hogy azokat az 
eszméket, melyek egyidejűleg alkotó szellemében élnek, kellőleg 
gazdagon színezve kifejezze; hanem két, sőt három egymást ki-
egészítő cselekvényeket mellőz — a katholikus egyént önkény-
telenül is a kath. egyházra emlékezteti, mely önmagát kath. ne-
vezi s örül, hogy a világ megváltó összes bölcsességének kincstá-
rával rendelkezik, az embert egész valóságában fölfogni képes és 
hogy minden kor és népek számára rendel te te t t ; figyelmezteti a 
katholikust egyházának mindent lelkesítő röperejére, mely az 
egekbe , nyúló dómjai által van jelképezve, hit- és erkölcstanának 
elágazó és még is egységes müvére, különféle isteni tisztelete, 
ünnepei, intézvényei és alkotásaira számtalan vértanúi és szentjeire. 
A katholikus ember otthonosnak érzi magát Shakespeare költé-
szeti kertjében. Azok a pompás sudarfák, a finom dísznövények, a 
pompás virágok, melyeket az avoni hattyú elénk varázsol, mind 
oly ismeretesek előtte, mintha azokat saját egyháza kertjében már 
régen látta s megszerette volna. A katholikus ember Shakespeare 
észmeneténél otthonosnak érzi magát. Idegenszerű dologra nem 
akad, nem hozza zavarba, mint a protestáns olvasót vagy a mo-
dern szellemi áramlat követőjét. 

De viszont nincs Shakespeare költeményeinek olyan magya-
rázója, aki azt merné állítani, hogy a költő világnézeteit Luther 
egyoldalú rendszeréből, vagy Calvin homályos tanaiból merítette 
volna, vagy hogy kiapadhatlan lángesze azoknak légkörében jól 
érezte volna magát. Mindkét tévtanitó megsértette az emberi ter-
mészet méltóságát, majd az eredeti bün és következményeiről 



táplált túlzott nézetei, majd az emberi akarat szabadságának taga-
dása, majd a kettős praedestinatió, majd a megigazulásról szóló 
tanával, mely szerint az üdvösségre elegendő a hit egyedül, mig 
a jó cselekedetek Isten előtt semmi érdemmel nem birnak ; ez 
által lehetetlennek nyilvánitá a törvény teljesítését, a jó cseleke-
deteket háttérbe szoritá, az evangéliumi tökéletesség után való 
eszményi törekvést hiu, gőgös nagyravágyásnak nyilvánitá; zárdát és 
askezist megvetett, az oltárt felforditá, az isteni tiszteletet egye-
dül a prédikáczió s néhány énekre szorította, a szentek példáját 
mellőzte, képeiket elrombolta s imaházuk csupasz falaiban találta 
gyönyörűségét. 

Az áldozat megvetésével együtt a papi hivatal, a látható 
egyház és ennek tekintélye, a hit élő hagyománya s a múlttal, 
egész az apostoli korszakig való összhangzata megszakadt s a ke-
resztény tan a szabad szentirás-magyarázat önkényének s az 
egyéni gőgnek lett áldozata. Ennek az egyoldalú tagadásnak ered-
ménye aztán olyan se hideg, se meleg rationalistikus eljárás, oly 
közömbös valami lett, mely Shakespeare szelleme lényétől épen 
ugy különbözött, mint a fagyos téli nap a nyájasan mosolygó 
enyhe tavaszi reggeltől. 

Elleneink legnagyobb része a kath. egyházban nem lát mást, 
mint korát illetőleg egy tiszteletreméltó, de régen roskadozó örök-
séget, egy megcsontosodott élet és mozgás nélküli rendszert, egy 
olyan egyletet, melynek kiskorú tagjai külső kötelék által össze-
tartva, a külső vakhit és babona járszalagán engedik magukat 
vezettetni. Az ilyen előítélettől elfoglalt egyén nem képes Sha-
kespearet katholikusnak tartani. Költőnk az ilyen előadást nem 
ismeri. Előtte a kath. egyház ugy szerepel, mint szellem és élet, 
mint isteni mű az emberek között, honnan ő eszményeit meriti. 
A kath. egyházat a keresztény gondolkozásmód hordnokának te-
kinti, mely őt az igazi bölcsességre tanította s mely az élet utjain 
s tévelyei közt előtte világolt s az élet terhei közt jótékony táma-
sza volt utolsó lehelletéig. 
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