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Somerset Maugham igen jó író. Pontosan az,
aminek mondta magamagát: „a legjobb
másodvonalbeli". Ám míg ő nagyon hosszú
életében örökösen arra várt - sértetten,
gőgösen -, hogy megcáfolják, addig az utókor
inkább rábólintott a megállapításra. Nem is kell
cáfolat: remek mesterember ő, aki érdekesen,
céltudatosan elmond egy-egy történetet.

Maugham nemcsak regényíró, novellista, úti-
rajzszerző, hanem termékeny darabgyáros is
volt - de ezt az utóbbi évtizedekben felnőttek itt
Magyarországon nemigen tudhatják. Pedig a
század első felében népszerűsége szinte párat-
lan: akadt évad, amikor egyszerre négy művét
játszották a londoni színházak.

Nálunk ebből a tekintélyes (hellyel-közzel po-
ros, de jól alakítgatható) termésből az utóbbi két
évtizedben két cím ismeretes: az Imádok férjhez
menni, amely bármilyen címet visel is, nem más,

Almási Éva (Júlia)

mint Maugham Home and Beauty című vígjáté-
kának átfazonírozása; a másik pedig a Színház
című regény adaptációja, amit ilyen-olyan for-
mában szintén láthatott a publikum.

Most pedig Színház megint. S nem is az eddigi
színpadi verziók valamelyike, hanem egy vado-
natúj. Verebes István a regényből alkalmazta
színpadra és rendezte is a Játékszín évadzáró,
nagy produkcióját. Nem kellett neki az 1935-ben
megjelent nagy sikerű regény Helen Jerome-
féle, gyors színpadi változata, sem Marc-Gilbert
Sauvajconé. Nálunk mindkettőt a Vígszínház
játszotta: az előbbit 1941-ben, az utóbbit majd
három évtized múltán Mezei Mária és Somlay
Artúr, illetve később Ruttkai Éva és
Somogyváry Rudolf. S mikor az „örök
színésznő", Júlia Lambert portréjának
arcvonásait azonosítgatjuk, szólni kell Lilli
Palmerről is, aki az emlékezetes filmváltozat
Júliája volt. (Mindhárom színésznő neve hi-
telesíti az új címet: „csodás vagy".)

Egyszóval: van előkép bőséggel. S van az
„anyagban" is elég sok fontos mondandó. Mű-

vészsorsról, látszatok és a valóság viszonyáról,
amely a színpad és az élet kapcsolatában fordít-
va tükröződik) öregedésről, karrierről, szülő-
gyerek kapcsolatról. Tárgyilagosan, józanul,
keményen, kicsit szívtelenül: ahogyan azt
Maugham szokta volt.

Verebesnek s a dramaturg Kárpáti Péternek
olyan sokat nem kellett hát bűvészkedniök. Na-
gyon jó színésznőt kell választani Júliának, olyat,
aki még azt is el tudja játszani, hogy ő nagyon jó
színésznő, úgy, hogy ez ne tolakodó érvelés, ha-
nem evidencia legyen. (Júlia fiatal riválisával
más a helyzet: ő rossz színésznő. Csakhogy
rossz színésznőt is csak kiválóval lehet eljátszat-
ni, s nem olyannal, aki alkatilag fedni látszik a fi-
gurát.)

Aztán kell még egy hiú, charme-os, öregedő,
„nappali színész"-típus, Júlia színigazgató férje-
ként, meg a szókimondó, talpraesett, zsémbes
filozófus-öltöztetőnő szerepében egy ziccersze-
repre kész érettebb korú színésznő, s már gördül
is a dolog.

Verebesnél nem így történt. Ő nem bízott az
edwardiánus művészháromszög-történetben,
az öregedő színésznőnek az ifjú könyvelő iránti
tanulságos fellángolásában, illetve abban a
szépséges művészetpszichológiai tételben,
miszerint az üzleties, sznob, hiú életvitel sem
képes maga alá gyűrni a zsenialitást, mert ez
átüt a bejáratott színházi üzemmeneten, s ha
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másutt nem, akkor legalább, egy reváns erejéig,
az életben kamatozik.

Hiába találta meg Verebes az ideális színé-
szeket, azokat, kiknek láttán most azt mondjuk:
„tényleg, más szóba sem jöhetett volna" - Al-
mási Évát, Szilágyi Tibort, Pásztor Erzsit-, még
mindig nem volt nyugodt.

Pesti humort, kiszólásokat, színházi büfé-
zsargont dolgozott bele a szövegbe, amúgy
rádiókabarésan, s zenét is hozott. A rejtélyesen
vicces nevű Bryan Swyndle zenéjét, Fekete Mari
áthangszerelésében (?), főszereplővé tette, re-
vüvé, esztráddá, musicallé alakítva az épkézláb,
a szívhez és a művészetpártoláshoz egyformán
szóló, időtlen és „helytelen" történetet.

De még ez sem lenne gond: aki keres, az talál.
Aki ügyes, még jobbá teheti azt, amire rábuk-
kant. De itt külön válik s egymást gyengíti a kétfé-
le réteg: a rock-pop muzsika, mai kellékekkel,
mozdulatokkal, hangütéssel, s a húszas évek-
beli angol szalon, tengerpart, golfütő, Cambrid-
ge, gazdag zsidó leszbikus női mecénás; azaz
az angol neofrivol világ. A kettő egymásba ját-
szását Verebes nem tudta megoldani, s tovább
idegeníti el egymástól a két réteget Makai Péter

Kishonti Ildikó (Dolly), Pásztor Erzsi (Evie) és Szilágyi
Tibor (Michael) a Játékszín előadásában (Gábor Vik-
tor felvételei)

amúgy funkcionális díszlete s Torday Hajnal ru-
hatervezése.

Az ember órákig elnézné, ahogy például Al-
mási, Szilágyi, Kishonti diétás zöldségekkel teli
tányérokkal zsonglőrködve, dinamikusan ropja -
ugyanakkor kínosan hosszúra nyúlik Júlia és
Dolly reggelizőasztal melletti tárgyalása, majd a
házassági kríziseket tipologizáló slágeresszé
betétje.

S fordítva: mikor huszonötödször éneklik az
érdektelen, nyúlós dallamú refrént, legszíveseb-
ben fölállnánk már, ugyanakkor két perccel ké-
sőbb székünkhöz bilincsel Júlia és heves fiatal
rajongója bravúrosan megoldott egymásra talá-
lása.

Ez az ingadozás, ez az ide-oda csapongó né-
zői hangulatváltás nem tesz jót az estének, mely
amúgy is indokolatlanul hosszúra sikeredik.

Az önbizalomhiányos, felhígított, inkább ka-
barétréfákra tördelt, semmint szelíden ironikus
játék álságos életről és igazi színjátékról, időn-

A tavaszi hónapokban számos neves európai
rendező jelentkezett érdekes új előadással. A
Cartoucherie-ban Ariane Mnouchkine Atridák-
sorozatának harmadik bemutatójaként vitte
színre Aiszkhülosz Áldozatvivők című művét, az
Oreszteia második részét (ősszel követi az
Euméniszek bemutatója). A berlini Schaubüh-
nében Klaus Michael Grüber Kleist Amphitryonját
mutatta be, Alkméne szerepében Jutta
Lampéval. Új házában, a londoni Playhouse-ban
Peter Hall a Vízkeresztet rendezte meg, míg a
Royal Shakespeare Companytől megvált Trevor
Nunn a Young Vicben az Athéni Timont helyezte
modern környezetbe: Timon pénz-ügyeit
komputeren intézik, az egyik kép a londoni
repülőtéren, egy másik az ascoti derbyn
játszódik, s a polgárháború angolok és IRA-
harcosok között zajlik. Párizsban két német
rendező két Erzsébet-kori drámával arat sikert:
az Odéonban Peter Zadek Szeget szeggel ren-
dezése látható, a női főszerepben Isabelle
Huppert-rel, míg a Théâtre de la Ville-ben
Matthias Langhoff vitte színre Webster Az amalfi
hercegnő című tragédiáját.

ként felragyog: amikor például Szilágyi Tibor óg-
móg civil hangon, hogy rámelegszik a kabát;
amikor Júlia éjszakai telefont vár kucorogva;
amikor Pásztor Erzsi hirtelen felfogja sokat gú-
nyolt gazdája, az immár megcsalt férj fájdalmát.

Nyíltszíni tapsok, időnként kellemes zene és
mozgás, örömben és sikerben lubickoló, nagy-
szerű színművészek, kiknek egy-egy gesztusá-
ban, hangjában ott van, amiről nem ez a színház,
hanem a Színház szól: hogy a deszkákon ját-
szott szerep az igazabb, a kárpótlást adó élet-
szerep; ez az a kaméleoni hajlam, amely a való-
ságban is anyává, szeretővé, üzletféllé, vásárló-
vá és kártyapartnerré maszkírozza az embert.

A bölcs Szilágyi Tiborral, a még mindig renge-
teg titkot rejtegető, nagy színésznő Almási Évá-
val, a könnyed, pazar humorú, mesteriskolázó
Pásztor Erzsivel, a kedves Zubornyákkal, a
hangján kívül végre a játékával is meggyőző
Kishonti Ildikóval éppenséggel ezt is
következetesen el lehetett volna játszatni.

S. Maugham: Csodás vagy, Júlia! (Játékszín)
Maugham Színház című regényét színpadra alkal-
mazta, a dalszövegeket írta és rendezte: Verebes Ist-
ván. Díszlet: Makai Péter. Jelmez: Torday Hajnal.
Bryan Swyndle zenéjét áthangszerelte: Fekete Mari.
Koreográfus: Hegyesi Aranka. Dramaturg: Kárpáti
Péter.
Szereplők: Almási Éva, Szilágyi Tibor, Szokolai Péter,
Zubornyák Zoltán, Józsa Imre, Kishonti Ildikó, Pásztor
Erzsi, Prókai Éva.


