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Úton Do ver fe lé 
 

A Lear ki rály har ma dik fel vo ná sa leírás sal kez -
dô dik, ame lyet egy név te len Ne mes ad az ál -
ru hás Kent nek: úgy jel lem zi Leart, mint aki 

„vak dü hé ben” [„with ey e less ra ge” II I. i. 8.] tom -
bol.1 Mi elôtt elénk tá rul na a fe nyé ren ôr jön gô ki -
rály ször nyû lát vá nya, már ké pet ka punk ró la, 
amely ben a vi har min dent meg tesz, hogy „sem mi -
vé te gye” [„ma ke no thing of” 9.]. Szin te az zal egy 
idô ben, hogy ér zé kel he tô vé vá lik Lear el ker ge té sé -
nek ha tá sa Glo ster ott ho ná ból, Kent han got ad an -
nak a le he tô ség nek, hogy a da rab moz gás ba hoz 
egy Do ver kö ré kon cent rá ló dó el len ha tást is. Kent 
rea gál a Ne mes meg sem mi sí tô ví zió já ra, s an nak 
sem mi jé bôl te remt va la mit: ha ma ro san fel tá ru ló tit -
kok re mé nyé vel, a Frank hon ál tal kül dött fel sza -
ba dí tó se reg gel, Cor de lia vissza tér té vel és az iden -
ti tás vissza nye ré sé vel ke cseg tet. Kent „Do ver be” [„to 
Do ver” 36.] kül di a Ne mest, el lát va e re mény te li 

sza vak kal és egy gyû rû vel, s mint ha csak fe le sel ni 
akar na a szem te len vi har „vak dü hé vel”, biz to sít ja 
ar ról, hogy ott majd „meg lát[ja] Cor de li át” [„see 
Cor delia” 46.]. A kom pen zá ció, ame lyet e szó vál -
tás megelô le gez, s amely a Do ver szó ban össz pon -
to sul, az ezt kö ve tô je le ne tek ben is foly ta tó dik.  

Do ver mint a bol dog vég le he tô sé ge te hát még 
Lear nek a fe nyé ren va ló ví vó dá sa elôtt fel buk kan, 
s azután is elô ke rül, hogy Lear el szen ved te a vi hart. 
Glo ster ar ra buz dít ja Ken tet, hogy „eredj Do ver be, 
ott majd párt fo gást lelsz, / S szí ves fo gad ta tást” 
[„dri ve to ward Do ver … whe re thou shalt me et / 
Both wel co me and pro tec ti on” II I. vi. 89–90.]. Az 
al vó ki rályt oda vi szik, ahol ta lán el ke rül he ti mind -
azt, ami fe nye ge ti: hogy az éle té re tör je nek. A jel -
zett irány és Do ver is mé tel ge té se még na gyobb nyo -
ma té kot kap a kö vet ke zô je le net ben, amely nek so -
rán Re gan és Corn wall meg va kít ják Glo stert. A „vak 
düh” elô li me ne kü lés út ja – min den re ményt meg -
hiú sít va – e düh el sza ba du lá sá hoz ve ze tô út tá vá -
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* „Az a könyv, amely ben Jo na than Gold berg Lear ki rály-ol va sa ta meg je lent, az el sô ta nul mány kö tet volt, amely a de konst -
ruk ció shakes peare-i szö ve gek re va ló al kal ma zá sát de monst rál ta. Amint ar ra „De cent ring the Bard: The Dis se mi na ti on of 
the Sha kes pe a re an Text” (A dal nok de cent rá lá sa: a shakes peare-i szö veg dissze mi ná ci ó ja) cí mû, kö tet nyi tó ta nul má nyá -
ban Ga ry Wal ler rá mu ta tott: »A de konst ruk ció ra di ká li san sza kít a ’rend hez’, az ’egy ség hez’ és a ’je len tés hez’ ra gasz ko -
dás tu do má nyos ha gyo má nyá val, ami kor a tex tu a li tás fel for ga tó ere jét, a je len tés vég nél kü li el- kü lön bö zô dé sét, a nyelv 
üres sé gét, va la mint azt hang sú lyoz za, hogy a tex tu á lis mû ve le tek min dig el len té te sen mû köd nek az zal, amit je len lé tük 
in ten ci o nál.« (22.) A de konst ruk ci ós meg kö ze lí tést Wal ler éle sen el ha tá rol ja mind a ré gi, mind az új hi sto ri ciz mu stól, 
ame lyek el té rô prob lé má kat vet nek és ol da nak fel. A de konst ruk ció nem re du kál ja a shakes peare-i szö ve get egy kö rül -
ha tá rol ha tó té má ra, bár mely össze tett le gyen is az. Ehe lyett ar ra vál lal ko zik, hogy nyel vén ra gad ja a szö ve get, fel tár ja an -
nak ön kén te len el lent mon dá sos sá gát, ho má lyos sá gát és megold(hat)at lan sá ga it, ame lyek a mindun ta lan elil la nó je len té -
sért foly ta tott nyel vi küz de lem ered mé nyei. S Wal ler sze rint épp »eb ben rej lik a de konst ruk ció ál tal mind az or to dox, 
mind az ’új hi sto ri ci sta’ Shakes peare-kri ti ka fe lé in té zett ki hí vás. Ab ban te hát, hogy mint nyel vet kö ze lít jük meg a mû -
veit, s nem ví ziót, je len tést vagy egye te mes (eset leg tör té nel mi leg spe cifi kus) em be ri prob lé má kat lá tunk ben nük. To váb -
bá úgy te kin tünk rá juk, mint ame lyek ki sik lat ják Shakes peare tö rek vé seit éppúgy, mint a mién ket ar ra, hogy sza vak ál -
tal rög zít sük a je len tést.« (23.) Ez je len ti azt a ki hí vást is, ame lyet Gold berg szö ve ge in téz fe lénk.” Kier nan Ry an, a New 
Ca se books. Wil liam Shakes peare: King Lear (Lon don, Mac mil lan, 1993.) szer kesz tô jé nek ma gya rá za ta, aki kö te té ben (145–
157.) új ra kö zöl te Gold berg ta nul má nyát. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

1 A King Lear szö ve gét az aláb bi kiadás alap ján idé zem: Alf red Har ba ge (szerk.): The Comp le te Pe li can Shakes peare. Bal ti -
mo re, 1969. A Lear ki rály szö ve gét Vö rös mar ty Mi hály for dí tá sá ban az aláb bi kiadás alap ján idé zem: Shakes peare összes 
drá mái. II I. Tra gé diák. Bu da pest, Eu ró pa, 1988. 605–742. (A for dí tó meg jegy zé se.)
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lik. Glo ster épp azért kény te len el szen ved ni Re gan 
és Corn wall ink vi zí ció ját, mert Do ver be küld te a 
ki rályt: 

 
Corn wall   A ki rályt ho va kül döt ted? 
Glo ster      Do ver be. 
Re gan       És miért Do ver be? Nem kö töt tük éle -

ted re – 
Corn wall   Miért Do ver be? Er re szólj elôbb. 
Glo ster      Bi tó hoz köt ve tûr nöm kell a kín zást. 
Re gan       Miért Do ver be? 
Glo ster      Mert nem akar nám  
                Meg lát ni, mint váj ják ki sze gény öreg 
                Sze mét ke gyet len kör meid… 
 
Corn wall   Whe re hast thou sent the king? 
Glo u ce ster To Do ver. 
Re gan       Whe re fo re to Do ver? Wast thou not 

char ged at pe ril – 
Corn wall   Whe re fo re to Do ver? Let him ans wer 

that. 
Glo u ce ster I am tied to th’ sta ke, and I must 

stand the co ur se. 
Re gan       Whe re fo re to Do ver? 
Glo u ce ster Be cau se I wo uld not see thy cru el 

nails 
                Pluck out his poor old ey es…  

(II I. vii. 50–57.) 
 

A Do ver be me ne kü lés szá nal mas sá gá ra vi lá gít rá a 
több ször fel tett kér dés: „miért Do ver be?” [„whe re -
fo re to Do ver”]. Csakugyan, miért is? 

Miu tán Glo ster el szen ved te azt, amit nem akart 
meg lát ni, Re gan ki do bat ja, hogy „sza gol ja / Do ver 
fe lé az útat” [„smell / His way to Do ver” II I. vi i. 
93–94.]. Glo ster út ja, amely Lear út ja mel lett ha -
lad, ki kez di a „vak düh” és az eny hü lés re mé nyé -
nek el len té tét. Glo ster jel kép pé eme li, szó sze rinti -
vé mé lyí ti, és a le he tô leg ször nyûb bé te szi a be -
tel je sült, a nem lá tás ra irá nyu ló vágy út ját. A Do -
ver ben egye sü lô vágy és re mény mindin kább 
elenyé szik. A kö vet ke zô je le net ben, ami kor a Sze -
gény Ta más nak ál cá zott Ed gar ta lál ko zik vér zô 
sze mû ap já val, Glo ster ar ra ké ri, ve zes se „Do ver 
fe lé” [„i’ th’ way to Do ver” IV. i. 43.]. „Tu dod az 
utat Do ver fe lé?” [„Knows’st thou the way to Do -
ver?” 55.] – fag gat ja, majd is mét meg kér de zi: „Is -
me red Do vert?” [„Dost thou know Do ver?” 71.]. 

Ed gar igen nel vá la szol, mi re az öre gem ber le fes ti 
elôt te a szik lát, amely vég sô vá gyát je len ti: azt a 
szir tet, amely nek szé dí tô ma ga sá ról im már nem 
akar vissza tér ni.  

Akár az ke rül te hát em lí tés re, ahol Lear meg lát -
hat ja Cor de li át, akár az, ahol Glo ster ön gyil kos sága 
ál tal vég re meg pi hen het, a sok szor elis mé telt Dover 
a vágy nak, az eny hü lés re mé nyé nek, a meg nyug -
vás nak a he lyét je lö li: azt, ahol gyó gyírt lel ni a „vak 
düh re”, ahol örök re le csu kód hat a szem, s vég nél -
kü li vé vá lik az al vás. Ami kor Lear, im már Cor delia 
je len lé té ben feléb red, úgy ér zi, meg fosz tot ták végsô 
bé ké jé tôl: „mél tány ta lan ság / En gem ki ven ne tek a 
sír ból” [„You do me wrong to ta ke me out o’ th’ 
gra ve” IV. vi i. 45].  

Ed gar még ez elôtt tel je sí ti Glo ster ké ré sét, de 
úgy, hogy tel je sen szét zúz za mind azt a re ményt, 
amit csak Do ver meg tes te sít het. Glo ster Ed gar hoz 
in té zett kér dé sé nek több szö ri megis mét lé se után 
ugyanis a Do ver szó nem buk kan fel töb bé a da rab -
ban. Ama bi zo nyos hely hez sem ju tunk el, és a do -
ve ri szik lá hoz is csak Ed gar azon so rai ban, ame -
lyek ap já nak szól nak a IV. iv. je le ne té ben. „Shakes -
peare Ima gi nes a The at re” (Shakes peare el kép zelt 
szín há za) cí mû ta nul má nyá ban Ste phen Or gel meg -
gyô zôen ér vel e so rok fan tá zia dús vol ta, ere je és sú -
lya mel lett, megál la pí tá sait nem is sze ret ném e he -
lyütt megis mé tel ni.2 Le gyen elég annyi, hogy a do -
ve ri szik la csu pán Ed gar so rai ban lé te zik a Lear ki -
rály ban, se hol más hol. Az el len sze gü lés an nak, 
hogy a Do ver szó el jus son ah hoz a hely hez, amely -
nek meg ne ve zé sé re (lát szó lag) szol gál, más szó val 
an nak csôd je, hogy a je lö lô elér je a je löl tet, azaz a 
jel ku dar ca te rem ti meg azt a he lyet, ame lyet Do -
ver el fog lal a da rab ban. Az il lú zió he lyé vel ál lunk 
te hát szem ben – ama vágy il lú zió jáé val, amely nek 
Kent és Glo ster han got ad: a meg nyug vás és az el -
pi he nés, a vég il lú zió jáé val. De – hogy mon da ni -
va lóm lé nye gé re tér jek – Ed gar nak a do ve ri szik lát 
le fes tô so rai il lú zió kel tô re to ri ka ré vén te rem tik 
meg az il lú ziót. Leírá sa egy bi zo nyos lá tás mó dot 
imp li kál, és azok a ha tá rok, ame lye ket Do ver a szö -
veg ben rep re zen tál, ma gá nak a rep re zen tá ció nak a 
ha tá rait je len tik. Ed gar szö ve ge, amely rea lisz ti ku -
san rep re zen tál ja a te ret, pa ra dox mó don épp a 
szín pad – és a nyelv – ab bé li kép te len sé gé re mu tat 
rá, hogy elénk tár ja mind azt, amit a so rok rep re -
zen tál nak.

2 Ste phen Or gel: Shakes peare Ima gi nes a The at re. Po e tics To day, 1984/5. 549–561. (kü lö nö sen 556–557.)
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Pers pek tí vák 
 

Ezek Ed gar so rai: 
 
Csak jer fö lebb, sir. 
Hely ben va gyunk, megállj. Mily bor za lom 
S szé dí tô ily mély ség be néz ni le. 
Kö zép tá jon var jú és csó ka rep des, 
S ki sebb nek lát szik csak nem egy bo gár nál. 
A fél uton – ször nyû pénz ke re set! – 
Ló rom sze dô függ és alig na gyobb 
Sa ját fe jé nél. A part szé le ken 
Já ró ha lá szok egér nél sem na gyob bak. 
Ott egy ma gas ha jó áll hor go nyon, 
La dik ká zsu go rod va, és la dik ja 
Kis bó já vá, mely alig lát ha tó 
A szem nek. A zú gó csör ge teg, 
Mely a te mény te len rest ka vi cson 
Dü höng ve küzd, nem hal lik ily ma gas ra. 
Nem néz he tek to vább, ne hogy fe jem 
Meg szé dül vén, s el káp ráz ván sze mem, 
Ha nyatt-hom lok le buk jam. 
 
Co me on, sir; he re’s the pla ce: stand still. How 

fe ar ful  
And diz zy ’tis, to cast one’s ey es so low!  
The crows and cho ughs that wing the mid way 

air 
Show scar ce so gross as be et les. Half way down 
Hangs one that ga thers sam phi re – dre ad ful tra -

de; 
Me thinks he se ems no big ger than his he ad. 
The fisher men, that walk upon the be ach 
Ap pe ar li ke mi ce; and yond tall an cho ring bark, 
Di mi nish’d to her cock; her cock, a bu oy 
Al most too small for sight. The mur mu ring 

surge, 
That on th’ un numb’red id le pebb le cha fes, 
Can not be he ard so high. I’ll look no mo re, 
Lest my bra in turn, and the deficient sight 
Topp le down he ad long. (IV. vi. 11–24.) 
 

E szö veg egy olyan je le net ele je fe lé hang zik el, 
amely ben a ka pott in for má ciók igen csak két ér tel -
mûek: Glo ster nek úgy tet szik, sík föl dön jár, és nem 

hall ja a ten ger zú gá sát sem. Tö ké let len ér zé kei nek 
nincs, ami bi zo nyít sa, hogy ama szirt fe lé kö ze lít, 
amely hir te len ott me re de zik Ed gar sza vai ban, s Or -
gel amel lett ér vel, hogy a né zô sze me és fü le által 
nyert bi zony ság is Glo ster két sé geit iga zol ja. Ám a 
né zô tud ja, hogy ha épp a do ve ri szik lá nál ját szódó 
je le ne tet szem lél ne is, Shakes peare szín pa dá nak ak -
kor sem áll na mód já ban rep re zen tál ni azt, ha csak 
nem a szín pa don je len lé vôk nyel ve ál tal, akik ta nú -
sít hat ják, hogy épp ott va gyunk, ahol – s eb ben a 
je le net ben csak Ed gar szol gál hat bi zony ság gal a lát -
vány te kin te té ben. A szín pad fe lü le te pe dig ak kor 
is sík, ha a do ve ri szik lá nál va gyunk, és ak kor is, ha 
nem – a nyelv jel zi, ha más ként kell lát nunk. 

Shakes peare gyak ran élt ez zel a megol dás sal: az 
V. Hen rik ben pél dául a Kó rus köz vet le nül a kö zön -
ség hez in té zi a kér dést, hogy va jon mit ké pes rep -
re zen tál ni a szín pad, azaz mi fé le át vál to zás ra ké -
pes a „fá ból ké szült O” [„woo den O”, Pro ló gus 12.], 
te remt ve va la mit a sem mi bôl.3 A pro ló gus fô té má -
ját a rep re zen tá ció ha tá rai je len tik, hi szen a Kó rus 
„höm pöly gô cse lek ményt” [„swel ling sce ne” 4.] kí -
ván a né zôk elé tár ni, de csu pán „nagy szám -
adás[sal]” [„gre at ac compt” 17.] s „né hány tör pe 
szel lem[mel]” [„flat un ra i sed spi rits” 9.] tud csak 
szol gál ni „kis he lyen” [„litt le pla ce” 16.]. Ma gát és 
sza vait ajánl ja fel, s ké ri, sok szo roz za meg ôket a 
kö zön ség: „Gon do lat pó tol ja hiá nyain kat, / Egy em -
bert ossza tok ezer da rab ra, / Kép zel je tek had se re -
get.” [„Pie ce out our im per fec ti ons with yo ur 
thoughts: / In to a tho u sand parts di vi de one man 
/ And make ima gi na ry pu is san ce” 23–25.]. A Kó -
rus itt egy Shakes peare ál tal gya kor ta al kal ma zott 
mû ve let re utal: ar ra, hogy a kép ze let ere je re pít sen 
a szín padi le he tô sé gek ha tá rain túl ra, s az le gyen a 
rep re zen tá ció vég cél ja, amit az agyunk kreál. A rep -
re zen tá ció min dig pre zen tá ció kí ván len ni, a kö -
zön ség pe dig az il lú ziót va lós ese mény ként hi te les -
nek ve szi.4 

A Kó rus te hát ar ra a lé nye ges shakes peare-i me -
ta mor fó zis ra cé loz, amely nek so rán a ké pek át vál -
toz ta tó ere je cse lek vé sek ké for mál ja a sza va kat a 
szín pa don. A Mac beth ben Ban quo megáll In ver ness 
vá ra elôtt, hogy szemügy re ve gye a kas tély fa lán 
fész ket ra kó ma da ra kat: 

3 Az V. Hen rik szö ve gét Vas Ist ván for dí tá sá ban, az aláb bi kiadás alap ján idé zem: Shakes peare összes drá mái. I. Ki rály drá -
mák. Bu da pest, Eu ró pa, 1988. 481–599. A kö vet ke zô mon dat ban idé zett „höm pöly gô cse lek mény” azon ban nem sze re -
pel a for dí tás ban, és nincs is ben ne sem mi lyen meg fe le lô je. (A for dí tó meg jegy zé se.)  

4 A shakes peare-i rep re zen tá ció kér dé sét tár gyal ja, s e ta nul mány felis me ré sei hez ha son lók ra jut Da vid Mar shall: Ex chan -
ging Vi si ons: Re a ding A Mid sum mer Night’s Dre am. Eng lish Li te ra ry Hi sto ry, 1982. No. 49. 543–575.
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Ez a nyá ri ven dég, 
A temp lom já ró fecs ke jel zi bol dog 
Fész ké vel, hogy az ég le hel le te 
Mily csá bí tó itt: se hol fríz, zug, osz lop 
Vagy hasz nos pár kány, ho va föl ne rak ná 
Gaz dag böl cse jét, füg gô nyo szo lyá ját: 
Ahol sok röp köd s fész kel, meg fi gyel tem, 
Ott jó a le ve gô. 
 
This gu est of sum mer, 
The temp le- haun ting mart let, do es app ro ve 
By his lo ved man si on ry, that the he a ven’s breath 
Smells woo ingly he re. No jutty, frie ze, 
Butt ress, nor co ign of van ta ge, but this bird 
Hath ma de his pen dent bed and pro cre ant 

cradle. 
Whe re they most bre ed and haunt, I ha ve 

observed, 
The air is de li ca te. (I. vi. 3–10.)5 
 

Ahogy Glo ster, úgy a né zô sem lát ja vagy hall ja a 
ma da ra kat, ame lyek rôl Ban quo be szél, de hi te lesnek 
ve szi a leírá sát, s ma ga szol gál tat ja hoz zá a lát ványt. 
Ami kor Ed gar a do ve ri szik lá ról be szél, min den 
okunk meg van azt fel té te lez ni, hogy leírá sa ha sonló 
elv alap ján mû kö dik. Úgy tû nik, már annyiszor is -
mé tel get ték Do vert, hogy vé gül oda lyu kad tunk ki 
– ha son lóan ah hoz, ahogy a Ne mes II I. i- bé li sza -
vai, ame lyek a ki rály dü hé vel pár hu za mo san tom -
bo ló vi har és a ben ne ôr jön gô, át ko zó dó Lear már-
már el kép zel he tet len je le ne tét ír ják le, szín pa di va -
ló ság gá vál nak a II I. ii- ben. A II I. i. vé gén Kent ura 
ke re sé sé re in dul, az üres szín pad pe dig rög tön 
ezután Leart tár ja elénk, aki lát ha tó vá te szi mind -
azt, amit az elôbb a sza vak ad tak tud tunk ra. Olyan 
átala ku lás ez, amely ben va ló ra vál nak a sza vak, 

ugyanak kor a je le net ha tá sá ban az is köz re ját szik, 
hogy a kép ze let és a szó ré vén már ki bon ta ko zott. 
Ami a szí nen meg va ló sul, azt már pó tol ták a Nemes 
sza vai. A szó te hát már a cse lek vés elôtt je len van, 
és a je le net ha tá sa jó részt az elôz mé nye ken alap -
szik. Do vert is ezen el vá rá sok men tén ke zel jük, ám 
e szó csak hi te get min ket.  

Le het, hogy a szín re vi telt te kint ve ke vés bé ön -
reflexív a Do ver be va ló megér ke zés a Lear ki rály -
ban, mint az V. Hen rik ben a Kó rus pro ló gu sa, de 
legalább annyi ra a gyö ke réig ha tol azok nak a prob -
lé mák nak, ame lye ket e moz za nat rep re zen tál. 
A Lear ben ugyanis an nak le he tô sé gét, hogy a nyel -
ven ke resz tül te rem tôd jék meg a hely il lú zió ja, 
megakaszt ja ama il lu zó ri kus hely je len té se a szö -
veg ben.6 Do ver eléré se dön tô je len tô sé gû mind 
Lear, mind Glo ster szem pont já ból, ám a rep re zen -
tá ció ha tá rai nak fe sze ge té se egy szer re zúz za szét a 
szín pad rep re zen tá ciós ké pes sé gé be ve tett, il let ve 
a do ve ri szik la kö ré kon cent rá ló dó re mé nye ket és 
vá gya kat. El vég re az V. Hen rik Kó ru sa ál tal kí nált 
kép ze let be li lát vánnyal szem ben az Ed gar ál tal le -
fes tett lát vány az il lú zió kel tô el be szé lés olyan nyel -
vén ke rül meg fo gal ma zás ra, amely pél da nél kü li 
Shakes peare élet mû vé ben. A va lós rep re zen tá ció -
ja, a rep re zen tá ció va lós sá té te le vá lik kér dé ses sé. 
A Do ver rôl adott leírás ban a re ne szánsz fes té szet 
alap ját ké pe zô il lú zió kel tô rep re zen tá ció jut szó -
hoz: Ed gar so rai a pers pek tí va kér dé sét ál lít ják sa -
já tos pers pek tí vá ba.7 

Az (olasz) re ne szánsz fes té szet el mé le te – amint 
azt Al ber ti A fes té szet rôl (Del la pit tu ra) cí mû ér te -
ke zé sé ben vá zol ja – elô fel té te lez né hány dol got.8 A 
szem lé lôt pél dául egy hely ben ál ló nak, a fest mény 
fe lü le tét pe dig ke ret be fog lalt ab lak nak gon dol ja. 
A né zô sze mé nek a fest mény fe lü le té tôl va ló tá vol -

5 A Mac beth szö ve gét Sza bó Lô rinc for dí tá sá ban, az aláb bi kiadás alap ján idé zem: Shakes peare összes drá mái. II I. Tra gé diák. 
Bu da pest, Eu ró pa, 1988. 743- 833. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

6 A ling visz ti kai he lyek (to poi) kér dé sé hez lásd Ma ri on Tro us da le: Shakes peare and the Rhe to ri ci ans. Cha pel Hill, Ca ro li na, 
1982. 

7 A pers pek tí va kon tex tu sá ban vizs gál ta Ed gar so rait Mar shall McLu han is (The Gu ten berg Ga la xy. To ron to, 1962. 15–17.), 
il let ve a Har ley Par ker rel kö zö sen írt Thro ugh the Va ni shing Po int (New York, 1968. 14. és 74–75.) cí mû mû vei ben. Mind -
két eset ben a vi zua li tás tö re dé kes sé gé re he lyez te a hang súlyt. 

8 Az itt kí nált össze fog la lás hoz bô veb ben lásd Le on Bat ti sta Al ber ti: A fes té szet rôl – Del la pit tu ra. Bu da pest, Ba las si, 1997. 
ford. Haj nó czi Gá bor. A mû vet rész le te sen tár gyal ja Harry Ber ger és Jr „L. B. Al ber ti „Art and Ac tu a lity in Hu ma nist Pers -
pec ti ve” (Cen ten ni al Re view, 1966/10. 237–277.) cí mû cik ke. Ál ta lá nos ság ban fog lal ko zik a té má val John Whi te The Birth 
and Re birth of Pic to ri al Spa ce (Bos ton, 1967) cí mû köny ve és Ro bert Klein re cen zió ja, amely „Stu dies on Pers pec ti ve in 
the Re na is san ce” cím mel je lent meg Form and Me a ning (New York, 1979) cí mû kö te té ben. Svet la na Al pers The Art of Des -
cri bing (Chi ca go, 1983) cí mû mû ve a fes té szet ben, az írás ban és a leírás ban meg va ló su ló rep re zen tá ciót kap csol ja össze, 
és jó út mu ta tást kí nál a rep re zen tá ció Itá lián kí vü li tra dí ció já hoz, amely egy ben az Al ber ti- fé le pers pek tí va al ter na tí vá ja -
ként szol gál Ed gar szö ve gé ben. 
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sá ga ha tá roz za meg a kép te ré nek mély sé gét, amely 
a lá tó ha tárt rep re zen tá ló enyész pont kö ré szer ve -
zô dik, s amely pon tos meg fe le lô je a je le net re te -
kin tô szem nek. A ke re ten be lü li ele mek mé re te ará -
nyo san csök ken, míg el nem éri a fest mény te rét 
szer ve zô lát vány ha tá rát.  

A vak Glo ster hely ze té bôl ki fo lyó lag ilyen il lú -
zió kel tô él mény elôtt áll – Ed gar a meg fe le lô „hely -
hez” ve ze ti, majd fel szó lít ja: „megállj” [„stand still” 
IV. vi. 11.]. A szé dí tô lát vány és ama hely kö zött, 
ahol áll nak, jól ki ve he tô né hány fe le zô pont, ame -
lyek mér ta ni sza ka szok ra oszt ják a te ret. Ek ko ra tá -
vol ság ból úgy tû nik, a ma dár ki sebb a bo gár nál, s 
az em ber „alig na gyobb / Sa ját fe jé nél” [„se ems no 
big ger than his he ad” 16.]. Len tebb még ki sebb -
nek lát sza nak, szin te ege rek ké vál nak az em be rek. 
A még ép pen ki ve he tô dol go kat pe dig olyan be tû -
szám tan ír ja le, amely az arány szá mí tás kép le té nek 
(ne ve ze te sen a: b:: b: c) szó be li meg fe le lô jét kí nál -
ja. „Ott egy ma gas ha jó áll hor go nyon, / La dik ká 
zsu go rod va, és la dik ja / Kis bó já vá, mely alig látható 
/ A szem nek.” [„yond an cho ring bark, / Diminish’d 
to her cock; her cock, a bu oy / Al most too small 
for sight.” 18–20.]. A dol gok ará nyo san vál nak egy -
re ki seb bé, ami hez ha son ló je len tô ség gel bír e gon -
do san meg kom po nált lát vány il lu zio niz mu sa, vagy -
is an nak igaz sá ga, ami lát ha tó: Ed gar a show (mu -
tat ko zik), a se em (lát szik) és az ap pe ar (tû nik) igék -
kel ope rál a szö ve gé ben. 

Az Ed gar ál tal leírt lát vány szem be szö kô pon -
tos ság gal te szi tér be li vé a dol go kat. Ami kor Banquo 
a fé szek ra kó ma da rak ra irá nyít ja a te kin te tün ket, 
nem ma rad oly „fríz, zug, osz lop / Vagy hasz nos 
pár kány” [No jutty, frie ze, / Butt ress, nor coign of 
van ta ge” I. vi. 5–6.], amely sza vai ré vén ne a te rem -
tés gaz dag sá gá val tel ne meg. E sza vak Ban quo és a 
ven dég lá tó ja ér zü le tét tük rö zik, és so kat mon dó a 
szö veg mo rá lis és re to ri kai te lí tett sé ge.9 Nem azt 
cé loz za, hogy a kö zön ség pon to san el kép zel je e je -
le ne tet, ha nem hogy jó vá hagy ja a be leol va sott je -
len té se ket. El fo gad juk a Ban quo kí nál ta lát ványt, 
hi szen azon mér jük le a kép ze lô ere jét, de nem kell 
lát nunk, ho gyan vi szo nyul nak egy más hoz az épí -
té sze ti ele mek, vagy hogy pon to san ho vá is rak ja 
fész két egyik-má sik ma dár. Ha son ló képp, az 

V. Hen rik Kó ru sa ar ra buz dít, hogy „Lo vak ról / Be -
szé lünk? Lás sá tok, amint ke vély / Pat kói kat a puha 
föld be vág ják” [„Think, when we talk of hor ses, 
that you see them / Prin ting their pro ud hoofs i’ the’ 
re cei ving earth” Pro ló gus 26–27.].10 A lát vány, 
amely nek el kép ze lé sé re ser kent, a fes té szet bôl nyeri 
va lós jel le gét, hi szen a sza vak ér tel me zé sé be be le -
hal lik egy be nyo más le ké pe zô dé se. A szó le -
nyomatot hagy az agyunk ban, és amit kép ként lá -
tunk, va lójá ban olyan, mint a pa pí ron élet re ke lô 
szó. A Kó rus, akár csak Ban quo, egy bi zo nyos ese -
mény re össz pon to sít ja itt a fi gyel mün ket. Az Edgar 
ál tal felidé zett lát vány tól el té rôen azon ban e fo ku -
szá lás verbá lis, és a sza vak nak a kép ze lô erô re tett 
ha tá sát céloz za. Ban quo ma da rai és a Kó rus lo vai 
ké pe sek kép ze let be li nyom má vál ni, mert tisz te let -
ben tart ják a rep re zen tá ció ha tá rait, s nem akar ják, 
hogy a szín pad meg ha lad ja ön nön le he tô sé geit. Ám 
Ed gar so rai ban az, amit a Kó rus „kép ze let be li 
(had)erô nek” ne vez [„ima gi na ry pu is san ce” 25.], 
vagyis a ké pek ha tal ma túl megy min den ha tá ron.11 
Do ver nem pusz tán el kép ze lés re, ha nem meg va ló -
sí tás ra vár. 

Az Ed gar leírá sá ból kiol va san dó mo rá lis je len -
tés épp a rep re zen tá ció ból a tény le ges pre zen tá ció -
ba va ló át me net kí sér le té bôl szár ma zik. Akár csak 
Ban quo ese té ben, Ed gar so rai is a szem lé lô ér zü le -
té nek meg mé ret te té séül szol gál nak. Vi zuá lis for -
má ban reflek tál ják a le he tô sé gek reá lis ha tá rait, il -
let ve a nyelv va lós sá té te lé nek, a vá gyak meg va ló -
sí tá sá nak le he tet len sé gét. Ami va lós, lé nyeg nél kü li 
(kép ze let be li) ala po kon nyug szik. En nek egyik je -
le, hogy az Ed gar kí nál ta lát vány nem csak mér ta -
ni lag, de az ér ték becs lést te kin te té ben is ijesz tôen 
re duk tív: a bo ga rak ká vál to zó ma da rak, az ege rek -
ké ala ku ló em be rek erô tel jes csök ke nést je len te -
nek a lét fo ko za tai ban, a ló rom sze dô „ször nyû 
pénz ke re se te” pe dig még bor zasz tób bá vá lik fel da -
ra bo ló dá sa miatt: nem ma rad más be lô le, csak a fe -
je. Ed gar so rai azt sej te tik, hogy az il lú zió kel tô tér 
te rem té se és a be lé je ve tett hit a pusz tí tás ak tu sá -
nak függ vé nye. A lát vány úgy te he tô hi te les sé, ha 
a lá tó me zô ha tá rai fe lé tol juk, úgy hogy az il lú zió -
kel tô rep re zen tá ció alá ren de lô dik a re duk ció nak. 
Az egy be füg gô tér il lú zió ja azon alap szik, amit nem 

19 E so rok pro vo ka tív ol va sa tá val szol gál Harry Ber ger, Jr: The Early Sce nes of Mac beth: Pre fa ce to a New In terp re ta ti on. 
Eng lish Li te ra ry Hi sto ry. 1980. No. 47. 1–31. (kü lö nö sen 23–30.) 

10 Szó sze rint: „ami kor lo vak ról be szé lünk, gon dol já tok, hogy lát já tok ôket, amint büsz ke pa tái kat a kész sé ges föld be nyom -
ják”. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

11 Vas Ist ván for dí tá sá ban a „(ma ke) ima gi na ry pu is san ce” he lyén a „kép zel je tek had se re get” sze re pel. (A for dí tó meg jegyzése.)
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le het lát ni: a lá tás ha tá rai nak ki me rí té sén és az odáig 
el ju tá son, „mely alig lát ha tó / A szem nek” [„too 
small for sight” IV. vi. 20.]. A lá tás/lát vány te hát a 
vak ság és a lát ha tat lan ság függ vé nye, el vég re egy 
enyész pon tot fel té te lez.  

E so rok egy vak em ber ja vát szol gál nák, aki a 
lát vány tö ké le tes szem lé lô je lesz. Az egy re ki seb bé 
zsu go ro dó kép pe dig oly né ma ma rad, akár a fest -
mény: „A zú gó csör ge teg, / Mely a te mény te len rest 
ka vi cson / Dü höng ve küzd, nem hal lik ily ma -
gasra.” [The mur mu ring sur ge, / That on th’ un -
numb’red id le pebb le cha fes, / Can not be he ard so 
high.” IV. vi. 20–22.]. Ed gar úgy ér zi, ha to vább 
né zi, ak kor meg va kul, sôt be ránt ja és el pusz tít ja a 
lát vány: „Nem néz he tek to vább, ne hogy fe jem / 
Meg szé dül vén, s el káp ráz ván sze mem, / Ha nyatt-
hom lok le buk jam.” [„I’ll look no mo re, / Lest my 
bra in turn, and the deficient sight / Topp le down 
he ad long. 22–24.]. A szem lé lô te ré nek, il let ve a 
fest mény te ré nek egy be füg gô sé gé rôl al ko tott Alber -
ti- fé le el kép ze lés az ôrü let táv la ti ké pé vel szol gál, 
hi szen az il lú zió ba ve tett hit a szem lé lô meg sem -
mi sü lé sét ered mé nye zi. Glo ster be le ka pasz ko dik 
eb be az il lú zió ba, sôt: fe jest ug rik be le. Hisz a rep -
re zen tá ció szem fény vesz té sé nek, s ug rá sa is azt mu -
tat ja, mi lyen tö ké le tes szem lé lô je an nak.  

A je le net cél ja azon ban – legalábbis vissza te kint -
ve – épp a rep re zen tá ció kér dé ses sé té te le. Az idé -
zett so rok nem csak ar ról árul kod nak, hogy a kép 
te re il lú zió csu pán, ha nem ar ról is, hogy a sza vak -
nak csak az il lú zió lét re ho zá sá ban le het si ke re. Ha 
rá vi lá gí ta nak ar ra, hogy nem le het hin ni a sze -
münk nek, nyil ván nem táp lál ják ben nünk a bi zal -
mat, hogy amit lá tunk, azt higgyük is el. De nem 
erô sí tik a vak ság ba ve tett hi tet sem, hi szen ál ta luk 
a lá tás és a vak ság egy beesik. Ha felele ve nít jük Glo -
ster kez de ti pers pek tí vá ját – a szín pad sík, és nem 
hall ha tó a ten ger zú gá sa –, vissza ju tunk az Ed gar 
nyel ve ál tal felidé zett le he tô sé gek tôl tel jes egé szé -
ben meg fosz tott, csu pasz szín pad hoz. Glo ster él te 
nem „cso da” [„mi rac le” IV. vi. 55], ha nem csa lás. 
S azok a cso dák sem épp ár tat la nok, ame lyek rôl 

azt hi het tük, hogy Do ver nél vár nak ránk: rá juk is 
az il lú zió vád ja há rul. A hi te les, va lós te ret kiala kí -
ta ni ké pes nyelv vel ope rá ló je le net a szín pad ere -
jét de monst rál ja.  

Az el kép zelt do ve ri szik lá ról nyí ló pers pek tí va 
egé szen rend kí vü li Shakes peare-nél, s alig van nyel -
vi bi zo nyí té ka an nak, hogy is mer te vol na az ef fé le 
lát ványt.12 Csak a 24. szo nett hasz nál ja úgy a pers -
pek tí va szót, hogy kö zel ke rül ah hoz, amit Al ber ti -
nél je lent: „a táv lat re mek mû vész re mu tat” [„pers -
pev ti ve it is best pa in ter’s art” 4.]. A szo nett azt ír -
ja le, ho gyan vé sô dött a ked ves ké pe a sze rel mes 
szí vé be: elég volt egyet len pil lan tást vál ta ni, és a 
szem bel sô vé tet te a lát ha tót, hogy olyan kép szü -
les sen, amely a fes tô mû vé sze tét idé zi, s ame lyet a 
szem lé lô tes te fog lal ke ret be: 

 
Sze mem a fes tôt ját szot ta, s szi vem 
Lap já ra kar col ta be ar co dat; 
Ott most tes tem mel én ke re te zem, 
S a táv lat re mek mû vész re mu tat.13 
 
Mi ne eye hath pla y ed the pa in ter and hath 

stelled 
Thy be auty’s form in tab le of my he art; 
My bo dy is the fra me whe rein ’tis held, 
And pers pec ti ve it is the pa in ter’s art. [1–4.] 
 

A II. Ri chárd vi szont in kább a szo kott ér te lem ben 
hasz nál ja a pers pek tí vát. Bu shy, aki el akar ja tán to -
rí ta ni a Ki rály nét a bá nat tól, így ír ja le a tév kép ze -
tet: „a ke serv könny be va kult sze me / Egy dol got 
sok pi ciny rész let re bont; / Mint táv lat kép, mely 
szem bôl néz ve csak / Me rô za var, de messzi rôl 
azon nal / Ala kot ölt.” [„sor row’s eye, gla zed with 
blin ding te ars, / Di vi des one thing en ti re to many 
ob jects; / Li ke pers pec ti ves, which rightly ga zed 
upon, / Show no thing but con fu si on – ey ed aw ry, 
/ Di stin gu ish form” II. ii. 16–20.]. E pers pek tí va az 
ana mor fó zis nak fe lel tet he tô meg: ez pe dig a kép -
al ko tás olyan mû vé sze te, amely nem a szem bôl tör -
té nô, moz du lat lan né zôi po zí ciót kö ve te li meg.14 

12 Az itá liai el mé le tek ang liai is mert sé gé rôl és a 16. szá za di an gol szak szó kincs rôl lásd Lucy Gent Pic tu re and Po et ry 1560–
1620. (Le a ming ton Spa, 1981.) cí mû köny vét, kü lö nö sen a pers pek tí vá ról szó ló ol da la kat (23–25.). Jo el Fi ne man Shakes -
peare’s Per ju red Eye (Berke ley, 1986.) cí mû mû ve (fô ként a 135–140.) pe dig a 24. szo nett olyan ol va sa tát kí nál ja, amely 
az általam érin tett kér dé sek kö zül töb bet is fel vet, és el he lye zi ôket a lát vány ról al ko tott el kép ze lé sek tá gabb kon tex tu -
sá ban. Lásd még Jo na than Gold berg: Vo i ce Ter mi nal Echo. New York, 1986. 92–98. 

13 A 24. szo nett szö ve gét Sza bó Lô rinc for dí tá sá ban, az aláb bi kiadás alap ján idé zem: Wil liam Shakes peare: Szo net tek. Buda -
pest, Eu ró pa, 1984. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

14 Az ana mor fó zis ról, fô ként an nak iro dal mi al kal ma zá sá ról lásd Clau dio Gu il lén: On the Con cept and Me ta phor of Pers -
pec ti ve. In: Ste phen G. Ni chols, Jr and Ri chard B. Vow les (szerk.): Com pa ra tists at Work. Wal tham, Mass, 1968. és Ernst 
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A szem lé lô nek legalább két he lyen kell len nie egy -
szer re, hogy be fo gad ja a ké pet, és csak az agy ké -
pes össze han gol ni a lá tás két fé le mód ját. Le het sé -
ges, hogy a fes tô nek a 24. szo nett ben em lí tett mû -
vé sze te is in kább ef fé le op ti kai il lú zió ra, sem mint 
a va ló ság il lú zió já ra utal, hi szen a má sok sze mé vel 
tör té nô lá tás ról van ben ne szó, il let ve an nak el len -
té té rôl, ami kí vül, és ami be lül lát ha tó. Meg le het, 
a har ma dik ok tá va el sô so rá ban – „Már most, nézd, 
sze met hogy se gít a szem” [Now see what good 
turns ey es for ey es ha ve do ne” 9.] – a turns ki fe je -
zés ana mor fó zi sos átala ku lá sok ra vo nat ko zik.15 
A szo nett be fe je zé se min de ne set re dis tan ciát te remt 
a fes tô mû vé sze te és a tu dás/megis me rés kö zött: 
„De egy va rázs nincs meg e bölcs sze mek ben; / Csak 
a lát ha tót fes tik, szí ve det nem.” [„Yet ey es this cun -
ning want to gra ce their art; / They draw but what 
they see, know not the he art” 13–14.].  

Meg lep, hogy Bu shy nak leírá sa a tév kép zet rôl 
mennyi re elô re ve tí ti az V. Hen rik Kó ru sát, aki ar ra 
ké ri a kö zön sé get, hogy sok szo roz za meg, amit lát, 
a né zô pe dig – mi vel nem azt lát ja, ami a szín pa -
don van, ha nem egy dol got több nek vesz – épp azt 
a ha mis pers pek tí vát szol gál tat ja, amely a szín há zi 
il lú zió igaz sá gá hoz szük sé ges. A Kó rus egy ben azt 
is jel zi, hogy Shakes peare szín há za min dig a pers -
pek tí va szín há za, még pe dig olyan, ami lyen rôl 
Bushy be szél: a lá tot tak és hal lot tak e szín pa don 
ar ra ösz tön zik a né zôt, hogy túl lép jen az ér zé ki bi -
zo nyos sá gon. E te kin tet ben lesz lé nye ges az a moz -
za nat is, ami kor a Víz ke reszt vé gén Vio la és Se bas -
tian vég re együtt lép nek szín re, és áll nak a Her ceg 
elé. A Her ceg meg is jegy zi: „Hisz ez va ló di káp rá -
zat: van és nincs!” [„A na tu ral pers pec ti ve that is 
and is not” V. i. 209.].16 E pil la nat ban a szín pad 
sok szo ro sí tó vá vá lik: ami kor az ik rek egy más mel -
lé áll nak, a sze rep lôk nyel vé ben és vá gyai ban je -
lent ke zô el len té tes ten den ciák öl te nek ala kot – a 
le he tô leg na gyobb ter mé sze tes ség gel. E „va ló di káp -
rá zat nak” [„na tu ral pesr pec ti ve”, szó sze rint: ter -
mé sze tes pers pek tí vá nak] azon ban nincs kö ze Al -
ber ti hez: nem egy enyész pont ál tal meg ha tá ro zott 

rend bôl, ha nem a meg sok szo ro zás mû vé sze té bôl 
fa kad. Az V. Hen rik Kó ru sa olyan ma te ma ti ká ra tö -
rek szik, amely sze rint a „fá ból ké szült O”-ba [„woo -
den O”], a sem mi szín há zá ba min den be le fér. 
A Lear ki rály ban vi szont a sem mi bôl mi sem lesz, 
s a nyelv, amely rôl azt hi het nénk, szo ro san le fe di 
a vi lá got, sza ka dék ba csú szik: a pusz tí tó, min dent 
el tün te tô sem mi be. 

Az Ed gar ál tal kí nált lát vány két fé le pers pek tí -
vát tár elénk: az egyi ket – amely ben a szín ház il lú -
zió és meg sok szo ro zó dás –, az ana mor fó zis op tikai 
il lú zió já val, míg a má si kat a rep re zen tá ció val (vagy 
il lu zio niz mus sal), a szín há zi va ló ság gal és az egyet -
len né zô pon tot fel té te le zô ma te ma ti ká val hoz hat -
juk össze füg gés be. Mi cso da iró nia, hogy épp ez az 
utób bi rend szer fo gya té kos, pe dig haj la mo sak vol -
nánk azt ál lí ta ni, hogy az anya gi vi lág va ló sá gát és 
az ész tel je sí tô ké pes sé gét de monst rál ja. Ráadá sul 
aláás sa az el sô pers pek tí vát, amely azon a fel té te -
le zé sen alap szik, hogy a so rok (ez eset ben Ed gar so -
rai) lát ványt kí nál nak. De e két fé le pers pek tí vá nak 
lé nye ges sze re pe van a Shakes peare-ko ra be li szín -
pad tör té ne té nek megér té sé ben is: a szín há zi rep -
re zen tá ció újabb pers pek tí vá ba ál lít ja Ed gar so rait. 

Az an gol kö zön ség – legalábbis az a ré sze, amely 
ab ban a ki vált ság ban ré sze sült, hogy az ud va ri szín -
já té kok né zô je le he tett –, két-há rom év vel a Lear 
ki rály elôtt lá tott elô ször il lú zió kel tô dísz le tet, s né -
hány kor társ be szá mo ló ar ról ta nús ko dik, hogy za -
var ba ej tô nek, hi tel te len nek ta lál ta. Mind azt a tor -
zu lást – bo ga rak ká vá ló ma da rak, fe jek ké vá ló em -
be rek –, ame lyet Ed gar a pers pek tí va fel té te le ként 
elô szám lál, Sir Dud ley Car le ton sa ját sze mé vel lát -
ta Ben Jon son The Mas que of Black ness (A fe ke te ség 
ál ar cos já té ka) cí mû da rab já nak elôadá sá ban. Mi -
vel Ini go Jo nes dísz le té ben nem fe dez te fel a rep -
re zen tá ció kény sze rét, Car le ton csu pán annyit lá -
tott, hogy a szín pa don van „egy esz köz, … amely 
mo zog, … s ben ne csi kó ha lak ké pei”, így ar ra a kö -
vet kez te tés re ju tott, hogy „az össze nem il lô ség oka, 
hogy csak hal volt, de víz nem”. Car le ton te hát nem 
a dísz le tet lát ta, csak an nak ré szeit.17 Ed gar ral szem -

B. Gil man: The Cu ri o us Fra me. New Ha ven, 1978. Szé le sebb kul tu rá lis imp li ká ciói hoz pe dig lásd Ste phen Gre enb latt: Re -
na is san ce Self- Fa shi o ning: From Mo re to Shakes peare. Chi ca go, 1980.  

15 Sza bó Lô rinc for dí tá sá ban nem ta lál juk a turns ma gyar meg fe le lô jét, amely szó sze rint (töb bek kö zött, s it te ni al kal ma -
zá sát te kint ve) for du la to kat, át vitt ér te lem ben se gít sé get, ke gyet (is) je lent(het). (A for dí tó meg jegy zé se.) 

16 A Víz ke reszt vagy amit akar tok szö ve gét Rad nó ti Mik lós és Ró nay György for dí tá sá ban, az aláb bi kiadás alap ján idé zem: 
Shakes peare összes drá mái. II. Víg já té kok. Bu da pest, Eu ró pa, 1988. 793–895. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

17 Ész re vé te leim alap ja: Ste phen Or gel, Roy Strong: Ini go Jo nes: The The at re of the Stuart Co urt. I. Lon don and Berke ley, 1973. 
6–8., 11–12. és 89.
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ben ôt nem fe nye get te az a ve szély, hogy ma gá val 
ra gad ja az il lú zió, hi szen nem is lát ta. Ed gar so rai 
a dísz le te zés nek ezt az új kon ven ció ját tár ják elénk, 
amely elôbb ki kezd te, majd fel vál tot ta a meg je le -
ní tés nek a Glo be- ban al kal ma zott mód ját. Glo ster 
ra gasz ko dá sát a sík szín pad hoz, ame lyen a rep re -
zen tá ció szin te ki zá ró lag a nyelv re tá masz ko dik, 
ki kez di Ed gar pik to re a liz mu sa. E je le net ben 
Shakes peare nem csu pán a mû vé sze tek kö zött ana -
ló giát te rem tô, is mert tró pus (ut pic tu ra po e sis) sa -
já tos vál to za tát lép te tet te ér vény be, ha nem két kü -
lön fé le szín pa dot ját szott ki egy más el len. Olya no -
kat, ame lyek ben egy for mán ér de kelt volt, hi szen 
1603-tól a tár su la ta ki rá lyi li bé riát vi selt, és a Lear 
ide jén már nem csak a Glo be- ban, ha nem az ud -
var ban is ját szott: a Ki rály Em be rei azok ban az ál -
ar cos já té kok ban is fel lép tek, ame lye ket Jo nes ter -
ve zett II. Ja kab sze mé nek kielé gí té sé re. 

E je le ne tek egyéb ként a leg jobb pél dái an nak, 
hogy Shakes peare is mer te az Al ber ti- fé le pers pek -
tí vát. Az an gol fes té szet az 1620-as éve kig in kább 
az ana mor fó zi sos, sem mint az il lú zió kel tô pers pek -
tí va ér tel mé ben al ko tott fo gal mat a kép fe lü le té rôl. 
Az Er zsé bet-ko ri ké pek sa já tos sá gait sum máz va Roy 
Strong ki tér „a kép fe lü le té nek se ma ti kus és epi zo -
di kus né ze té re”, majd ar ra a kö vet kez te tés re jut, 
hogy „a felira to kat, jel ké pe ket, szim bo li kus össze -
te vô ket és egész köz beik ta tott je le ne te ket kü lön és 
egy szer re kel lett ol vas ni, mert nem egy pers pek ti -
vi kus né zô pont ból szer ve zôd tek, mint a re ne szánsz 
Itá lia mû vé szei nél”.18 Az an gol fes té szet ben ak kor 
vál to zott meg a kép fe lü le té rôl al ko tott el kép ze lés, 
ami kor Ini go Jo nes im por tál ta az itá liai dísz let ter -
ve ket, s a fel szín egyen ran gú, két di men ziós ele mei -
nek rend jét há rom di men ziós hie rar chiá val he lyet -
te sí tet te, azaz a fel szí ni po zí ció kat tér ben ér zé kel -
he tô he lyek ké vál toz tat ta. Az egy más mel lé ren delt -
sé get fel vál tot ta az egy más fö lé-, alá ren delt ség.  

Ed gar so rai új ra és új ra ke resz te zik a ké pi ség 
eme út jait. Miu tán vé gig hall gat ta ôket, Glo ster le -
tér del, hogy a „nagy is te nek[et]” [„mighty gods”] 
szó lít sa, és le mond jon „szín[ük] elôtt” [„in yo ur 
sights” IV. vi. 34–35.] a vi lág ról. De mi zaj lik e pil -

la nat ban a mi sze münk elôtt? Mi lyen pers pek tí vá -
ból néz zük mi az egé szet? Ed gar olyan il lú ziót kí -
nál, ame lyet csak a vak lát hat, s egy szer re ha tás ta -
la nít ja Glo ster szín pa dát, amely a nyel ven és azt a 
szín pa dot is, amely a ké pek il lú zió ján alap szik. A je -
le net, amely a rep re zen tá ció ere jét de monst rál ja, 
egy ben a rep re zen tá ció ha tá rait fe di fel elôt tünk. 
Glo ster te remt va la mit fia sem mi jé bôl, s Ed gar el -
kép zelt Do ver je an nak az il lú zió nak az ered mé nye 
lesz, amely a sem mi ben: a csönd ben, a lát ha tat lan -
ság ban, a vak ság ban gyö ke re zik. A kép te re a szem 
és az enyész pont ta lál ko zá sá nál kez dô dik. E rep -
re zen tá ció ból kiin dul va Glo ster át lép az enyész -
pon ton, s egye nest a ket tôs vak ság ba ha nyat lik, 
mert el hit te, hogy lát ja, amit nem le het lát ni – akár -
csak mi ma gunk, ami kor úgy hi vat ko zunk er re, 
mint a do ve ri szik lá nál ját szó dó je le net re, mint ha 
va la mi cso da té tel rôl len ne ben ne szó. A je le net 
azon ban nem hagy két sé get afe lôl, hogy mindez 
csak il lú zió, s a nyel vi és ké pi il lú zió azon el já rá -
sai nak ana tó miá já val szol gál, ame lye ket Shakes -
peare szín há za al kal maz. A „vak düh”, amely Lear -
re sza kad, hogy „sem mi vé te gye”, most Glo stert és 
a je le net kö zön sé gét is eléri. „A sem mi bôl mi sem 
lesz” [„No thing will co me out of no thing” I. i. 90.] 
– mond ja Lear Cor de li á nak, a IV. vi ese té ben pe -
dig a rep re zen tá ció ana tó miá ja azt a te ret fog ja át, 
amely az enyész pont sem mi je és Glo ster nek Lear 
„sze gény öreg sze mé[rôl]” [„poor old ey es” II I. vi i. 
57.] va ló fel té te le zé se kö zött te rül el, s amely nem 
más, mint a rep re zen tá ció te re. E sem mit a rep re -
zen tá ció fel té te le ként megidéz ve a IV. vi épp azt 
mu tat ja meg, ami re a Lear ki rályt lát va mi ma gunk 
is haj lunk, s a je le net meg sem mi sí tô lát vá nya a kö -
zön sé get is ma gá ba fo gad ja. 
 
(A for dí tás alap jául szol gá ló szö veg: Jo na than Gold -
berg: Pers pec ti ves. Do ver Cliff and the Con di ti ons 
of Rep re sen ta ti on. In. Da vid M. Ber ge ron, G. Douglas 
At kins (szerk): Shakes peare and De const ruc ti on. New 
York, Bern, Frank furt and Pa ris. 1988. 245–256.) 

 
For dí tot ta: Ké ke si Kun Ár pád

18 Roy Strong: The Cult of Eli za beth. Lon don, 1977. 111.


