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Orgoványi Anikó 
 
Mediterrán emlék 
 
Fönt és lent helyet cserélt 
mélykék ég csábított merülésre 
felhő vitorlák ringtak hűvös testén 
felettünk fehér tajtékhabok úsztak  
felfordult szférák világa zenélt 
 
lemerültem az érzelmek  
világegyetemébe 
azt mondtad, ez a vége 
 
örvények lázas sodrásában 
vákuumot markolok 
te vagy mélyen az ég és  
fönt a tenger tintakékje 
mindegy partra vetődök-e, vagy 
belédfulladok.  

test, vagy, ha úgy tetszik, maga a Hold-
istennő: Diána. 

Márpedig mindaz, ami a viharban történt, 
pontosabban viharokban, mert több is volt, sors-
döntő: 

Az első viharban Pericles egész népe odave-
szett, maga Pericles pedig Pentapoliszba vető-
dött, ahol rálelt későbbi feleségére, Thaisára, 
míg a második viharban elvesztette feleségét, 
akinek a koporsóját ugyanez a vihar Ephesosba 
sodorta. Ugyanebben a második viharban szüle-
tett meg a lánya, Marina (a név jelentése: 
„tengeri”, „tengerből származó”, „tengerhez tar-
tozó”), és végül visszajutott oda, ahonnan elin-
dult: Tarsusba. 

Talán mondanunk sem kell, hogy a viharok a 
túlélőkben, de elsősorban Periclesben és Mar-
inában olyan testi-lelki átalakulásokat idéztek 
elő (a viharok inkább voltak belsők, mint külsők 
– persze nézőpont kérdése), amelyeket nyugod-
tan nevezhetünk beavatásoknak. 

Ez a beavatottság teszi majd alkalmassá arra 
az apát és lányát, hogy egészséges, természetes 
szülő–gyermek viszony alakuljon ki kettejük kö-
zött, de talán az sem elhanyagolandó körülmény, 
hogy ez az érettség teszi lehetővé Marina számá-
ra, hogy új otthonában, Tyrosban, mint egyedüli 
nő továbbvigye az életet. (Tudjuk, az első vihar-
ban Tyrus egész népe odaveszett, így helyesebb, 
ha újrakezdésről beszélünk.) 

Marina a darab végére rokonává, utódává, 
ősévé válik a nőiről nem véletlenül híres Tyrus-
nak, aki majd Europé és Didó szellemében fekte-
ti le a múlt és a jövő fundamentumait. 

A darab végéig azonban sok minden történik 
még, de a viharokban, viharokkal kezdődő be-
avatási folyamatok most, mintha látszólag meg-
torpantak volna. 

Az igazság viszont az, hogy nyugodtabb vizeken 
és kevésbé látványos formában ugyan, de folytató-
dik a család tagjainak, vagyis Periclesnek, Thaisá-
nak és Marinának az átalakulása. Úgy is mondhat-
nánk, hogy az elkövetkezendő idő, vagyis az a bizo-
nyos 14 év, ami egyébként a darab leghosszabb idő-
intervalluma, a cselekmény tekintetében nem más, 
mint egy hosszú szünet(jel?), amely arra szolgál, 
hogy a szereplők is, és a nézők is felfrissüljenek, 
megújuljanak, átalakuljanak. 
 
Hagymás István Shakespeare-látlatok I. – János 
király; Julius Caesar; Antonius és Kleopátra; Athéni 
Timon című tanulmánykötete 2016-ban jelent meg a 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület gondo-
zásában. A készülő, Shakespeare-látlatok II. című 
kötet egyik fejezete a Pericles-tanulmány, amelyet 
folytatásokban közlünk. 
 Simon Anikó: Tánc 1. 


