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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

tett színészi magánszámnak érzôdik. Ezáltal súlyo-
san csorbul a játék tétje, értelme, nem jön létre az az
összetett, egyszerre röhejes és megrázó tragikomikus
hatás, mely a mû legfôbb értéke.

Bérczes helyenként mintha azzal kísérletezne,
hogy Czintos eszközeihez igazítsa az összképet; né-
hol komikusabbra, sôt bohózatibbra hangolja az ex-
pozíciót is (a magam részérôl legalábbis a két vizitáló
orvos alakját csak ebbôl a nézôpontból tudom értel-
mezni), ám A Janika mégsem prezentálható bohó-
zatként, így az elôadás többnyire csúszkál a különbö-
zô interpretációs lehetôségek között. Lôrincz Ágnes
visszafogottan, realisztikus eszközökkel és különö-
sebb intenzitás nélkül játssza Perticsnét. Rappert Gá -
bor eleinte kissé karikírozza Boér figuráját, majd ter-
mészetesebb tónusra vált, s ekkor jóval többet sikerül
megmutatnia a házibarát jellemének ambivalenciájá-
ból, nagylelkûségébôl és kisszerûségébôl, erejébôl és
opportunizmusából. A mellékszereplôk különbözô
zsánereket próbálnak kibontani, hol komikusabb, hol
drámaibb tónusban, általában a pillanatnyi helyzet
szülte legkézenfekvôbb megoldásokat alkalmazva.

Ám nemcsak a széttartó színészi energiák miatt ér-
zôdik stilárisan eklektikusnak az elôadás. Sárkány
Sándor kispolgári eleganciát tükrözô lakást gondolt
el. Hogy ennek falai átderengenek, átlátszóvá válnak,
az némi – Csáthtól abszolút idegen – rendezôi szen-

timentalizmussal magyarázható, hogy e falak amúgy
is igen koszlottak, annak okát pedig inkább a szat-
márnémeti színház, mintsem a Pertics család anyagi
helyzetében kell keresnünk. Arra azonban, hogy Per -
ticsné miért viseli a temetés után is, gyászruhája alatt,
az elsô jelenetben felhúzott piros cipôt, semmilyen
magyarázatot nem sikerült találnom. Mintha Bérczes
Lászlónak túl sok kényszerû kompromisszumot kel-
lett volna kötnie, s a lavírozás bizonytalanságai köze-
pette fokozatosan kicsúszott volna kezébôl az elô-
adás. Merthogy az általam a Bárkán látott bemutató
né hány erôsebb színészi pillanata és találóbb ötlete
ellenére sem tûnik többnek egy elnyújtott, kicsit za-
varos, unalmas, túlságosan poénra játszott tragiko-
médiánál. S noha A Janika távolról sem remekmû,
en nél azért bizonyosan több lehetôséget tartogat.

CSÁTH GÉZA: A JANIKA (Szatmárnémeti
Északi Színház Harag György Társulat)

Díszlet: Sárkány Sándor. Jelmez: Bodor Judit.
Rendezô: Bérczes László m. v.
Szereplôk: Czintos József, Lôrincz Ágnes, Méhes
Kati, Rappert Gábor, Péter Attila Zsolt, Nagy Orbán,
Zákány Mihály, László Zita, Csiki Orsolya.

Madách Színház új – bár Magyarországon más
címen már játszott – musical-elôadásának

mindkét szereposztását megtekintve két – aligha va-
donatúj – felfedezést tettem.

Az elsô: nincs jobb musicalszínész a jó prózai szí-
nésznél; egyszerûbben: a jó színésznél. A két-két,
összesen négy szereplô közül toronymagasan ki-
emelkedik Alföldi Róbert, leginkább azzal, hogy vala-
ki. A zenés színház, még inkább, mint a prózai, jel-
legzetes egyéniségekre szorul. Bóni grófból és Mág -
nás Miskából Tonyn át a minapi Vernonig annyi van,
ahány színész a szerepbe bújik. (Ez persze Hamletre
is igaz, mégis, Hamletünk az olvasmányélmény alap-
ján is lehet.) Az Alföldi-féle Vernon mindenekelôtt –
ha nem is par excellence slágerszerzô – kortárs értel-
miségi: kattog az agya, és önálló gondolatok zsibon-

ganak benne. Ezen belül nyegle, játékos, sôt szerep-
játékos, lezser, divatosabban: laza, egocentrikus, han-
gulatember, bolondos és tudatos, könyörgi és taszítja
a szeretetet – az Alföldi-ego. Az Alföldi-persona.
Amely a Neil Simon-féle ártalmatlan futószalagról le-
került csacska sztori minden mozaikkockáján, a diva-
tot a dallamossággal szemérmesen egyesíteni próbá-
ló Hamlisch-énekszámok minden taktusán átüt.
Alföldi, azazhogy az Alföldi-Vernon eljátssza, hogy a
kínos bemondásokért („Massachusetts – messze
csúszhatsz”, tejóisten) maga is szégyelli magát, de
mit tegyen, még ennél is van rosszabb, és olykor,
mint tudjuk, a nagy Homérosz is elbóbiskol. Ha
Alföldi mondja a notóriusan halogatott összefekvést
kommentálva, hogy „csupa fül vagyok, a többi része-
met behúzom”, az egy csalódottságából is bonmot-t
faragó s azt mindjárt el is idegenítô kedves kópé

Szántó Judit

Mit szeret a közönség?
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allûrje – Miller Zoltánnál csak trágárság. Ha a finálé,
azaz a hepiend elôtt Alföldi jön vissza Soniához sán-
tikálva, állítólag botját vesztetten, az egy rossz hely-
zetbôl kibújni akaró szerelmes játékos alakoskodása
(ha bejön, jó, ha nem, az se baj) – Miller Zoltánnál
drabális trükk.       

Miller Zoltán, a másik Vernon, jobban énekel, ez
két ségtelen, és ez musicalnél méltánylandó erény.
Amellett az átlagnézônél mindig sikeres, a bonviván
és a táncoskomikus között félúton lévô komplett ru-
tinnal is rendelkezik: a két szerepkör valamennyi sab-
lonját és közhelyét üzem- és hatásbiztosan, mindet a
maga helyén tudja bevetni. Utaltam már rá, hogy a
hôs zeneszerzôi minôsége csak pragmatikus ötlet, le-
hetne éppúgy tanító vagy fogorvos is; Miller Zoltán
azonban inkább biztonsági ôrnek volna hihetô, értel-
miséginek semmiképp. 

Hôseink Soniái között nehéz különbséget tenni.
Alföldi partnernôje, Oroszlán Szonja expozíciós jele-
netében a szó legpôrébb és legprivátabb értelmében
idegesített a „be van sózva”-állapot, a hisztérikus ne-
géd, a sipító, hamis fejhang, a forszírozott, szûnni
nem akaró izgékonyság-mozgékonyság, de aztán meg -
lepôdve állapítottam meg, hogy szakasztott ugyanígy
indít Miller Soniája, Balla Eszter is – lehet, hogy ez
volt Szirtes Tamás rendezô instrukciója? Mindkét
hölgy nagyon csinos, nagyon mutatós, remekül hord-
ják Kovács Yvette látványos toalettjeit, mind a kettô
szépen énekel, de végig sztereotip tûzrôlpattantság-
gal hozzák az inkább szubrett-, mint primadonnafi-
gurát, csekély eredetiséggel, semmi személyességgel.
Nekem úgy tûnt, Balla Eszterben van több, a csendes
lírai passzusokban szemérmesen elôbúvó egyéni je-
lenlét, és olykor még az is elképzelhetô róla, hogy ön-
álló szellemi foglalkozást ûz (lévén Neil Simon ké-
nyelmes konvenciója szerint dalszövegíró). De nem
tenném magamért tûzbe a kezem: lehet, hogy csak a
minap látott Moszkva tér címû film bájos és finom di-
áklányfigurájának az emlékét vetítem ki Soniájára. 

Zene-tánc ügyekben csak az átlagosnál jóval több
nézôi élmény különböztet meg a laikustól, így aztán
csak tartózkodón jegyzem meg, hogy Papp Tímea ko-
reográfiája szerintem nemcsak üres és jellegtelen, de
egy nagy lehetôséget el is szalaszt. Sonia a benne
kon zultáló „csajokra” utal, s meg is jelenik négy egy-
formán öltözött, olykor hozzá hasonlón mozgó (más-
kor meg csak magát illegetô) táncoslány (kettô enyhén
molett). Vernon azonban tagadja, hogy neki doppel-
gängerei volnának, mégis megjelenik körü lötte-mö-
götte négy egyformán öltözött, jellegtelen fiatalember,
és engedelmes összehangoltsággal járja alaplépéseit.
Micsoda lehetôség nyílt volna négy-négy különbözô
egyéniségû, icipicit pszichedelikus hasonmás játékos
felsorakoztatására! Négy tökegyforma belsô én sze-
rintem luxus; legalább három fölösleges közülük. 

Kis bajom van még a suta, sikktelen címmel. A Ma -
dáchban kedvelik az ilyet; ugyanerre a kaptafára ké-
szült a megjegyezhetetlen Szeretlek, édes, ne légy már
olyan jó is.

No de kezdetnek két felfedezést ígértem. Tessék a
második. Azon nem csodálkoztam, hogy az elôadás
istentelen siker, eksztatikus beletapsolások, számta-
lan visszahívás. Szirtes Tamás rendezése nem jelen-

tôs, de szobatiszta profi
munka, és a közönség-
nek mint falat kenyér

kell az ilyen igénytelen, felhôtlen kikapcsolódás. Ám
az már szíven ütött, hogy a fel tû nô en nagyobb sikert
a második, alfölditlen elôadás aratta. Itt nemcsak az
énekszámokat, de a prózai részeket, sôt az abgango-
kat is megtapsolták, a be mon dások elemi erejû haho-
tát keltettek, személyes sikere pedig Miller Zoltánnak
mérhetôen nagyobb volt, mint Alföldinek. (A boldog
nézôi közre mûködés okán valamivel tovább is tartott
az elôadás.) 

Mi ebbôl a tanulság? Nem sok. Ki-ki járja csak to-
vább a maga útját (jobban mindig lehet), s „Jancsi
Pannit nyerje meg, zsák a foltját lelje meg”.       

NEIL SIMON–MARVIN HAMLISCH:
ÉDESKETTES HÁRMASBAN (Madách Színház) 

Szövegkönyv: Neil Simon. Zene: Marvin Hamlisch.
Dalszöveg: Carole Bayer Sager. Fordította: Galambos
Attila. Díszlettervezô: Szlávik István. Jelmeztervezô:
Kovács Yvette. Koreográfus: Papp Tímea. Zenei ve -
ze tô: Kocsák Tibor, Zádori László. Dramaturg:
Springer Márta. Világítástervezô: Kiss Zsolt. Kor -
repetitor: Szegeczky Ágnes. A rendezô munkatársa:
Harangi Mária. Vezényel: Bolba Tamás/Kemény
Gábor/Zádori László. Rendezô: Szirtes Tamás.
Szereplôk: Alföldi Róbert/Miller Zoltán, Oroszlán
Szonja/Balla Eszter. 

Oroszlán Szonja (Sonia) 
és Alföldi Róbert (Vernon) 
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