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Az epikus mese belső drámává alakult a
debreceni színpadon. Szikora János határozott
mozdulatokkal igazította ki Shakespeare
(vitatott szerzőségű) darabját: feszesebbé tette
a cselekményét, izgalmasabbá meseszövését,
elhagyta kidolgozatlan, fölösleges fordulatait,
pontosította az el-nagyolt motivációkat, drámai
feszültséggel telítette a színpadi narrációt. Az
így nyert (az eredetinél célratörőbb) anyagból
képekben, áttűnésekben, látomásszerű
elemekben gazdag elő-adást rendezett.
Lehetne akciódús „színházi filmként" is
színpadra állítania Periclest, hiszen a sztori: a
váratlan fordulatok, a végzetes megpró-
báltatások meghatározóak benne. Szikorát
azonban nem az esemény, hanem a hatása ér-
dekelte. A külső történet helyett a belső
folyamatokra figyelt: nem azt tette láthatóvá,
hogy mi történik Periclesszel, hanem azt,
ahogyan átéli, megszenvedi a kalandokat.

Shakespeare lineáris meseszövését Szikora
verziója az in medias res felütéssel, flash back
technikával helyettesíti. Az előadás az ötödik
fel-vonás első jelenetével kezdődik (majd
záróképében is a jelenet folytatásához tér
vissza): Lysimachus (Korcsmáros Gábor),
Mitylene kormányzója meglátogatja a város előtt
horgonyzó tyrusi hajót, ahol Helicanus (Sárközy
Zoltán) fogadja. Kérésére beszél neki a királyáról,
aki hosszú ideje búskomorságba esett,
némaságba vonult vissza. Meg is mutatja a
vendégnek urát: a megemelkedő vásznak alatt
láthatóvá válik a sátrában lótuszülésben
mozdulatlanul várakozó Pericles (Bertók Lajos).
Helicanus - mintegy magyarázatként - mesélni
kezd róla Lysimachusnak, s amit mond,
megelevenedik. A mozgékony, új és új
helyszíneket érzékeltető (gyors áttűnéseket
produkáló) vásznak között felidéződnek az
események, melyek a király mostani állapotához
vezettek. A történet így arról szól, hogy miképp
került ebbe a helyzetbe Pericles, ki is az az
ember, aki némaságba burkolózik. (Akárcsak
egy mítoszban, a múltja személyisége lényegére
világít rá.)

A titokzatos életút titokfejtéssel kezdődött. A
hullámzó vásznak közül kilépő Pericles elé a
mélyből egy lányalak emelkedik. Szoknyája alól
néhány pillanat múlva egy férfi bújik elő. Antio-
chushoz (Garay Nagy Tamás) azért érkezett Pe-
ricles, hogy megkérje lánya kezét. A feladatként
kapott rejtvény kettejük vérfertőző nászára döb-
benti rá. A megsejtett igazság veszélybe sodor-
ja. Menekülnie kell Antiochiából, de az otthoná-
ból is, hisz a lelepleződésétől félő Antiochus rá-
támadhat a védtelen Tyrusra. Ha önkéntes
száműzetésbe vonul, nem hozhat bajt városára.
Óvatlan boldogságvágya és a többiekért aggódó
felelősségtudata teszi hontalanná Periclest.
Mert titkokat lát, és mert maga nem titkol semmit,
kiszolgáltatottá válik. Minden reményére újabb

és újabb sorscsapás felel. Feleséget talál, de
Thaisa (Palásti Gabi) belehal a szülésbe. Gond-
viselőkre bízza a lányát, de hamarosan Marina
(Majzik Edit) halálhírét jelentik neki. Szikora jó ér-
zékkel hagyja el az első részből a feleség és a
lány történetét, így a második részben valóban
meglepetést kelt, hogy a lány életben van, s való-
ban kérdésként merülhet fel, hogy életben ma-
radhatott-e a feleség is.

Két tematikai egységre oszlik ezáltal a darab.
A második részben is megmaradt a flash back
technika, de módosul a történet visszaidézésé-
nek szituációja: most nem Periclesről, hanem
neki mesélnek. Az első részben Tyrus fejedel-
mének szenvedései elevenedtek meg, a máso-
dik részben viszont hallgatóként szenvedi meg
az eseményeket. (Szikora több visszaidézett
képbe belekomponálja a hozzátartozói múltbeli
sorsát aggódva figyelő Periclest.)

A fejedelem vigasztalására hívott Marina va-
lóban elvarázsolja Periclest. Szikora látvánnyal
igyekszik felkelteni azt a hatást, amelyet
Shakespeare a szavakra bízott. Marina bája a
szöveg szerint varázsos, megejtő s meggyőző
beszédéből adódik. A nyelv devalválódásának
korában, az alpári rétorok dühöngései közepette
erre valóban nehezen építhető színpadi hatás.
Szikora játékötlethez folyamodik tehát: az első
rész záróképében Marina valóságos vonóval
egy láthatatlan hegedűt szólaltat meg. A máso-
dik rész nyitánya ezt a képet folytatja. Pericles
megbűvölten figyeli a lányt: varázsereje feltöri
némaságának páncélját. A megoldás elsősor-

Jelenet az előadásból. Középen a címszereplő,
Bertók Lajos

ban azért hatásos, mert Szikora gondosan építi
föl „visszamenő legesen" a motívumot: az elő-
adásban láthatóvá válik az a pillanat, amikor
Marina mintegy véletlenül fölfedezi saját
különleges képességét. Maga is megdöbben,
amikor a vonóval Lysimachus ellen hadakozva
megszólal néhány torz akkord. Aztán a
felfedezéstől el-ámulva játszani kezd, s a
megrontására érkezett mitylenei kormányzó
azonnal hívévé szegődik. Később látjuk, amint
összetörik Marina hegedűjét, majd - ahogy a
történet visszafelé halad az időben - Marima
valóságos hegedűvel is megjelenik a színpadon.
Amit a darab szövegéből alig-ha lehet
hitelesíteni - hogy tudniillik Pericles lánya
minden megpróbáltatás ellenére is megőrzi
ártat lanságát-, azt a játék újraértelmezi: min-
den vesztesége ellenére is megtartható valami
(legalább a virtuális valóság szintjén) a régi énjé-
ből. (Árnyjáték jelzi, hogy a kalózok meggyaláz-
ták Marinát. A kép azt a jelenetet is visszaidézi,
amikor a lányával szeretkező Antiochus árny-
alakját láttuk.) i

Szikora jó érzékkel cserélte meg a darabbeli
ötödik felvonás két jelenetét, s mindez idézőjelbe
teszi Thaisa föltámadásának történetét. Álom
Diana üzenete, látomás a feleséggel való talál-
kozás. Pericles megismétli a mozdulatot, aho-
gyan Thaisa koporsóját a tengerbe, a színpad
előtti árokba vetette. Ezt folytatja, ellenpontozza
az a kép, ahogyan az ephesusiak a színpad má-
sik oldalán kiemelik a koporsót. (Ugyanitt húzták
ki az első részben a tengerből a halászok a háló-
ba gabalyodott Periclest. A kép azt a helyzetet
értelmezte, amelybe a fejedelem az antiochiai
leánykérés után került.) Amikor Thaisa úgy
dönt, hogy szerettei elveszítése után Pericles
némaságához hasonló helyzetet választ, Diana
szen-
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Korcsmáros Gábor (Lysimachus) és Majzik Edit
(Marina) (Máthé András felvételei)

télyébe vonul, s Cerimon (Simor Ottó), aki
visszahozta őt az életbe, felemeli előtte a vásznat.
A jelenet folytatásában Pericles vásznak alatt
mozgó kísértetalakként öleli magához a király-
nét, s így köszönti a lánya is. Aztán eltűnik az
asszony, mint egy álomkép. Ettől a törékeny
reménytől vezérelve indul Pericles Ephesus
felé. Előbb azonban - egy, az előadás
nyitóképét folytató jelenetben - elbúcsúzik a
lányától. Meg-lelte és elveszíti. Boldogan
simult egymáshoz apa és lánya, de tudják: itt a
határ, amit nem léphetnek át (különben arra az
útra tévednének, melyen Antiochus és lánya
járt). Két egymásnak teremtett ember csak az
elválást választhatja: Marina, leendő férjét,
Lysimachust követve, nehéz lélekkel száll le a
hajóról, Pericles pedig az ephesusi Diana
szentély felé indul. Hátha nem-csak álom, amit
látott... Az előadás záróképében szélnek feszített
arccal álla dagadó vitorlák előtt.

A nyitó- és záróképben (a történet visszaidé-
zésének alaphelyzetében) megjelenő hajókép
az előadás meghatározó metaforája: az útrake-
lés, a sodródás, a vészeknek, viharoknak való ki-
szolgáltatottság jelképe. A vitorlavásznak funk-
cióváltásaiból születik meg az előadás képlé

keny tere (tervező: Dávid Attila). Ebben a kiis-
merhetetlen világban mozognak az előadás
sorsfordulatok által űzött szereplői. A világos
vásznak nemcsak hajót, hanem tengert, sátrat,
palotabelsőket is formáznak. Átgondolt, hogy a
díszlet mikor nyitja ki, zárja le, fedi el a teret,
fontos, hogy mikor kerülnek a vásznak alá, mellé
fölé a szereplők. (Szép ötlet például, ahogy
Marina megidézi születésének helyzetét,
elmesélve potencionális gyilkosának a legendás
napot: a hullámzó vásznak fölött mozogva
újrajátssza, ahogy a korábbi jelenetben Pericles
a viharral viaskodott. A fejedelem az előtérből
figyeli a meg-ismételt helyzetet. Látjuk, apa és
lánya ugyanazt a küzdelmet folytatja: két,
boldogságnak elkötelezett ember szembesül újra
és újra a remény hiábavalóságával. De hitük
újra és újra megmenekíti őket a pusztulástól.)

A jelmezhasználatot is átgondolt dramaturgia
szervezi (tervező: Libor Katalin). A 17. század
elejét (a darab keletkezésének korát) idézi az
összes öltözék, de a különféle városok lakói
más-más kultúrkör ruháit hordják. Periclesnek
délangol öltözéke van. „Ellenfele", Antiochus
észak-angol reneszánsz ruhában jelenik meg.
Pericles helytartója, Helicanus spanyol jelmezt
visel. Pericles apósa, a pentapolisi Simonides
(Miske László) mediterrán ruhát hord. A Marina
vesztét okozó tarsusi uralkodópár (Jantyik
Csaba és

Oláh Zsuzsa) előkelő kínai jelmezt visel. A mity-
leneiek arab ruhákban járnak. Hitelesek a jelme-
zek, akárcsak Shakespeare városnevei, de
funkciójuk éppúgy nem valóságos, mint ahogy a
szöveg sem a valóságnak megfelelő jellemzők-
kel ruházza föl az egyes helyszíneket. A hiteles
történelmi öltözékek ezáltal némileg mesei vise-
letnek is hatnak. A kalandelemekre is utalnak, de
a „sztori" mélyrétegeire is felhívják a figyelmet: a
különféle kultúrák, az eltérő civilizációs formák
ugyanazt a próbatételt róják az emberre. Beren-
dezkedni mindenhol csak időlegesen lehet.
Bomlékony kulisszák alkotják mindegyik szín-
hely kereteit. Az életbe szüntelenül betolakodó
természeti elem állandóan veszélyhelyzeteket
teremt. A sorsát uraló ember képzete szétfoszló
illúzió, a kultúra anakronisztikus kísérlete önma-
ga igazolására.

Az átgondolt, meggyőző koncepció ellenére
sem adott azonban maradéktalan élményt a
debreceni előadás. Elsősorban azért, mert a szí-
nészi játék nem tölti fel kellő drámai erővel a
megelevenedő történetet. A félsikerért legke-
vésbé a főszerepet játszó Bertók Lajos hibáztat-
ható. Alakításában Periclest kétféle késztetés
vezérli. Egyrészt a naiv remény, ahogyan a bol-
dogság minden lehetőségére rácsodálkozik. A
lelkét tárja ki minden esélynek. Nincs benne
gyanakvás és óvatosság. Állandóan a teljes
életet akarja - áhítattal és odaadóan. Lehetne
gyönyörűség is élni - ezt sejtetik a gesztusai;
ám a csalódások szüntelenül megkeményítik
mozdulatait. A másik meghatározó késztetése:
szem-beszállni a vésszel, vállalni a
küzdelmeket, el-szántan nekifeszülni minden
újabb próbatétel-nek.

Bertóknak legfeljebb egy-egy villanásra van-
nak társai a játékban. Majzik Edit érdes, kiszol-
gáltatott Marinája nem válik a második rész fő-
szereplőjévé (és nem válik egy megpróbáltatá-
sokra kényszerítő világ gyöngéd ellenpontjává).
Garay Nagy Tamás Antiochusa csak a romlott-
ság alaptípusát jelzi, de nem érzékeltet valódi
fenyegető erőt. Hasonlóképp nem lép túl a
sémákon a tarsusi pár: szintén csak jelzésértékű
Jantyik Csaba reszelős hangú Cleonjának és
Oláh Zsuzsa álnok tekintetű Dionyzájának
gonoszsága. Szélsőséges indulatok között
hányódik Miske László Simonidese. Jó Tóth
Zoltán és Kakuts Ágnes bordélyházi komikus
párosa.
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