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EGY TISZTA OLVASAT
PETŐFI SÁNDOR: TIGRIS ÉS HIÉNA

sorok írója először és utoljára
másodéves magyarszakos egyetemista
korában olvasta Petőfi Tigris és hiéna
című drámáját, s pontosan azt gondolta
róla, amit Szigethy Gábor a

Shakespeare-t olvasó Petőficímű könyvében
említ hibás közfelfogásként: „Petőfi drámája
szerény mű, csekélyke értékű, és sem korában,
sem ma nem állná meg helyét a színpadon."

S ha jól emlékszem, nem csak a színpadi
megvalósíthatóság, a mű színpadi helytállása
tekintetében voltak fenntartásaim - bár a hely-
színekben túlontúl gazdag dráma ránézésre ezt
is könnyedén indokolja -, hanem a figurák és a
szituációk drámaiságát illetően is. A mindkettő-
ben bővelkedő opusz meglehetősen könnyű
kézzel bánik a dramaturgiával: feldob és eldob
alakot, konfliktust, helyzetet; főszereplő méretű-
vé emel szakaszonként mást és mást; viszonyo-
kat, kapcsolatokat villant fel, s mire színszerűen
megérzékítené drámaiságukat, már túl is szalad
rajtuk. Predszláva és Borics - anya és fia -
konfliktuózus viszonyát Predszláva és Saul (a
másikfiú), majd Predszláva és Sámson (az apa),
majd - egészen más aspektusból - Saul és

Sámson nem kevésbé konfliktuózus viszonya
váltja fel a dramaturgiai malom működése követ-
keztében, s mind felőrlődik; előbbieket az utób-
biak, a legutóbbit a többszörös halálok váltják fel.
Borics és Judit házasságának válsága motivá-
latlannak látszik és zavarosan - a szöktetés
deus ex machinája képes csak a dráma folyamá-
ba beleilleszteni. Szinte a semmiből bukkan fel a
bonyolult családi szövevény drámájában a jó
Vak Béla király, meg bosszúszomjas felesége,
Ilona - s ekkor mára bosszúszomj is megér egy
izzó monológot, valamint egy kevésbé izzó jele-
netet. Vannak aztán békétlen magyar urak is,
minta Bánk bánban; ha a couleur locale drama-
turgiai elem, akkor ők is azok.

Szigethy Gábor, aki egyebek mellett a reform-
kor irodalmának kiváló történésze is, hathatós és
dicséretes formát talált a művet illető közfelfo-
gással való szembeszegülésre: maga rendezte
meg a darabot a veszprémi színházban. Az elő-
adásból sok minden kiderül; például az, hogy az

Bősze György (Sámson) és Szakács Eszter
(Predszláva)

újsütetű rendezőnek nem víziója, hanem értel-
mezése van a műről, nem érzéki, inkább
intellektuális úton közelít hozzá, s amit előállít,
az nem „feeling", hanem olvasat - képben.

Khell Csörsz igazi huszárvágásnak beillő
megoldást alkotott; elsősorban is azt, tehát nem
díszletet. Nagy, szárnyas udvari faajtók félköré-
ben zajlik az egész előadás; ezek a faajtók tárul-
nak és zárulnak, mint minden rendes ajtó, s csak
a tér, amit behatárolnak, csak az jelent mindig
mást és mást. Pontosabban: másholt és más-
holt. Kevéske bútor - egy posztmodern trón, s
egy-két más ülőalkalmatosság - van még jelen
néha, ahogyan a szöveg megkívánja.

Egyáltalában: itt mindig minden úgy történik,
ahogyan azt a szöveg - Szigethy értelmezésé-
ben - megkívánja, s ennek van egy pozitív meg
egy negatív következménye. A pozitív következ-
mény némileg leegyszerűsítve annyi, hogy itt a
szöveg meg van értve, a megértés pedig el van
játszva. A színészek nemcsak azt tudják és értik,
hogy éppen mit mondanak, játszanak, hanem
azt is, hogy mit mondtak három jelenettel koráb-
ban, s mit fognak mondani öt jelenettel később.
Egy-egy figura tehát a darab egészéből épül fel
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Fazekas István (Saul) és Rancsó Dezső (Borics)
(Ilovszky Béla felvételei)

(már ha e folyamatot a szöveg engedi, mert nem
mindenkinek engedi) - erre a legjobb példa talán
Saul. A kezdetben Borics iránt lojális Saul fi-
gurájának már e kezdetben is a lojalitás a lénye-
ge, ez az ő legstabilabb jellemvonása, némi ro-
mantikus rajongással fűszerezve, csak éppen
irányultsága változik sűrűn. Fazekas István meg
sem kísérli, hogy az általa játszott alak valamely
választását játékában hitelesítse, vagyis hogy
voksoljon; ő ebből a pánlojalitásból teremti meg
Saul formátumát - aztán ez a formátum persze
olyan, amilyen. Mérsékelt.

Mérsékelt ebben az előadásban más is, pél-
dául a vérségi kötelékek romantikus drámaképző
szerepe. A testvérek persze nem tudják egy-
másról, hogy testvérek, s egymás ellenségeivé
válnak - de nem azért, inkább attól függetlenül.
Az anya mindössze hangsúlyos gesztussal - egy
szeretetteli öleléssel - jelzi nekünk, hogy ő
felismerte fiát, aki persze nem ismerte fel őt (de
ha felismerné, az sem változtatna a történet irá-
nyán). Miként az apját sem - vele majd meg is
ölik egymást, szintén a rokonságtól függetlenül.
Ez a mitikus elem tehát mérsékelten fontos az
előadásban, mert visszafogott a tragédia is.

S ha visszafogott, hát szinte magától értető-
dően ironikus, mint azt Szigethy a színlapon fel-
tüntetett alcímben - meg a már említett könyvé-
ben - jelzi, illetve kifejti. S hogy a romantikus
szomorújátékból ironikus tragédia lett - nos, va-
lahol itt, ezen a ponton körvonalazódik az a kon-
cepció, mely a pontos olvasatot, a tiszta értelme-
zést teszi a színielőadás legfontosabb elemévé.
S csöppet sem mellesleg az is kiderül: a lánglel-
kű költő drámája működőképes, élvezhető és
érthető - az általam látott délutáni diákelőadás
kezdetben kívülálló, majd hamarosan feszülten
figyelő közönségének is.

A fentebb említett negatív következmény ös-
szefügg az értelmezés, a gondolatiság kiemelé-
sével: az előadásban a szöveghez képest min-
den illusztratív. Hullámzása, sodrása nem a já-
téknak, a látványnak, az érzéki elemeknek, ha-
nem a gondolatoknak van. A színészek a tiszta
olvasatot értelmesen és többnyire alig mozogva
adják elő - a játéktérnek van néhány kitüntetett
pontja, de tér mégsem képződik belőlük.

A színészek rendezve és vezetve vannak, s ez
láthatóan nincs ellenükre, az előadásnak pedig
kifejezetten a javára szolgál. Legnagyobb meg-
lepetésemre ugyanis nem szolíd-szelíd irónia,
hanem ennél több is: aktív humor fakad egyik-
másik jelenetből; a szöveg mintha nemcsak
megjelenítené, de mindjárt ironizálná is a sze-
replők és a viszonyok legtöbbjét - például a „bé-
kétleneket", akiknek indulatából csak vicces

handabandára futja. A dráma szerepei közül
jobb jutott Fazekas Istvánnak (Saul), Szakács
Eszternek (Predszláva) és Sashalmi Józsefnek
(Béla), ők azok, akik azt a bizonyos tiszta olvasa-
tot játékkal, alakítással a legjobban közvetíthetik.

Az előadásban szomorú és higgadt király
szemlélhetné a hatalom bűvköre után ácsingó-
zó, kissé enervált és kissé jelentéktelen figurá-
kat. Ha látná őket a jó Vak Béla, akkor sem félne
tőlük: fogatlan tigrisek, kivénhedt hiénák... De a
szomorúságra minden oka megvan: ez az ő né-
pe. Az önkiirtó család, a kisszerű hivatásos „bé-
kétlenek" meg a bosszúszomjas feleség.
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