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Maugham mindig előzékeny olva-

sójóval, soha nem követne el olyan 
udvariatlanságot, hogy leszállni kény-
szerítse az érzelmek és gondolatok 
sötét és zegzugos mélységeibe, ahon-
nan netalán ziláltan és meggyötörve 
kerülne ismét napvilágra. Aki vele 
indul útnak, biztos lehet, hogy fris-
seségén és eleganciáján nem esik 
csorba, s a lelki egyensúlyára kényes, 
de azért nívós szórakozásra vágyó 
olvasók népes tábora világszerte há-
lásnak is bizonyul ezért. 
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lemes pórbeszédeket, sőt humorba és 
bölcsességbe oldva az emberi tragi-
kumnak némi kis felvillanását is, 
persze éppen csak annyit, hogy a 
néző álmát meg ne zavarhassa. 

Az öregedő színésznő hirtelen fel-
lobbanó szerelme a nálánál jóval fia-
talabb, csinos fiú iránt, tulajdon-
képpen csak az alkalmat szolgáltatja, 
hogy mulatságosan leleplező, de 
ugyanakkor tiszteletet ébresztő kis 
tanulmány szülessen a színész és a 
nő lelkialkatáról. Ha ezt a kettőt 
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A -Szinház-K talán legjobb regénye, 
és az ebből készült osztrák-francia 
filmváltozat megőrizte mindazt, ami 
Maugham írásművészetét jellemzi: a 
könnyed és fordulatos cselekményt, 
az érzékletes megjelenítést, a szel-

egyáltalón külön lehet választani. 
Hiszen ki tudná pontosan megmon-
dani, hol húzódik a határ a színész 
női és a nő színészi ösztöne között? 
Mikor használja fel a színész a női 
rutinját, és mikor a nő a színészit? 
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őszinteség és póz, természetesség 
és raffináltság, a tehetség találé-
konysága és a színészi beidegződések 
állandó kettőssége adja Julia Lam-
bert, a hires színésznő jellemének 
vibrálását. A színészi alkatnak az a 
különös adottsága, mely ösztönösen 
egymásba olvasztja a valóságot és 
illúziót, a színpadon megteremti 
maga körül az élet atmoszféráját és 
az életben a színpadét. Vérbeli ko-
médiásként mindig játszik, hol tuda-
tosan, hol öntudatlanul. Megjátssza 
az utolérhetetlen művésznőt, az oda-
adó hitvest, a lángoló szeretőt, az 
elnéző és ünnepelt anyát. Időnként 
rajtakapja magát — vagy rajtakap-
ják —, hogy nem is a saját szavait 
mondja, hanem valamelyik szerepé-
ből idéz. "Te nem is létezel, te csak 
az a megszámlálhatatlan sok szerep 
vagy, amit játszottál!* — veti sze-
mére nagyranőtt kamaszfia, akit leg-
szívesebben elrejtene a világ szeme 
elől. És mégis, Julia ellenállhatatla-
nul vonzó egyéniség, mert minden 
modorossága ellenére képes arra, 
hogy őszinte legyen önmagával. A 
külső szerepjátszás és a belső szó-

kimondás mulatságos ellentétét ki-
tűnően fejezi ki a filmnek a regény-
ből átvett módszere: az egyes szituá-
ciók képel alatt Julia iróniával teli, 
találó gondolatait halljuk. 

A néző szórakozás közben mint-
egy bepillantást nyerhet a színészi 
alkotás folyamatába is, megtudhat 
egyet s mást a művészi megformá-
lás titkaiból. Talán legérdekesebb a 
regény az a méltán híres részlete —, 
melyet a film hűségesen elevenít meg 
— amikor Julia, szerelmi szakításá-
nak minden fájdalmát beleérzi a 
színpadon szerepébe és önmagától 
elragadtatva azt hiszi, soha életében 
nem játszott jobban. Legnagyobb 
megdöbbenésére férje, aki egyben 
rendezője, azzal fogadja: förtelmes 
volt. "De hiszen minden szót átél-
tem* — tiltakozik jogosnak vélt fel-
háborodásában. "Semmi közöm ah-
hoz, hogy átélted-e, ha egyszer nem 
játszottad meg*. És Julia ráébred a 
színészi teremtés egyik furcsa alap-
igazságára, azért volt rossz, mert 
hagyta, hogy érzései eluralkodjanak 
rajta, érzett és nem játszott. A szí-
nésznek át kell élni az érzéseket, de 
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csak akkor tudja játszani őket, ha 
már túl van rajtuk. - A költészet 
forrása az az érzelem, amelyre az 
ember nyugalomban emlékszik visz-
sza-. 

Hogy a történet nem süllyed el a 
banalitásban, azt csak mindvégig 
résenlevő humorának köszönheti. Az 
öregedő, elhagyott asszony szeren-
csére nem szenveleg az idő tüné-
kenységén, hanem mosolyognivaló 
bölcsességgel felfedezi, hogy a test 
örömeit pótolni tudják a test más-
fajta örömei, és megfogalmazza a 
film végső nagy tanulságát: mit ér a 
szerelem egy adag sült húshoz és 
sült krumplihoz képest?! 

A színésznő teremtő tehetségének 
felragyogtatásával nemcsak bosszút 
képes állni hidegszívű, fiatal vetély-
társnőjén, de az ábrázolás és önkife-
jezés szenvedélye kárpótlást nyújt 
számára az életben elszenvedett 
csalódásért. És itt a film, a maga 
derűs, szórakoztató módján egy ko-
molyabb tanulságot is megfogalmaz. 
A fiatalság elmúlásával a nő csak 
akkor tudja megőrizni életkedvét és 
belső harmóniáját, ha tartalma van 
életének. 

A fordulatos és hatásos forgató-
könyv (Guy Bolton és Marc-Gilbert 
Sauvajon munkája) és Alfred Wei-
denmann rendezése nyomán a -Szín-
ház- világa mit sem vesztett színei-
ből és csillogásából. A sikerben ter-
mészetesen méltó részük van az 
olyan kitűnő és népszérű színészek-
nek, mint a rég nem látott Charles 
Boyer (döbbenetes öregsége, a film 
minden bíztató tanulsága ellenére, 
melankolikus gondolatokat ébresz-
tett) Jean Sorel, Jeanne Valérie, 
Charles Regnier. De elsősorban Lilli 
Palmer szellemes és fölényes alakí-
tásáról kell beszélnünk, akit a film 
címszerepe szinte megoldhatatlanul 
nehéz feladat elé állított: egy zseniá-
lis színésznőt kellett eljátszania. Ezt 
pedig vagy zseniálisan lehet, vagy 
sehogy. Lilli Palmer tökéletes illú-
ziót tudott kelteni. Érzékenységével, 
intelligenciájával, humorérzékével és 
ami még fontosabb, öniróniájával el-
érte a legtöbbet, amit színésznő el-
érhetett, elhittük amit a filmben 
annyiszor mondanak: -Csodálatos 
vagy, Julia ! -

LÉTAY VERA 


