
A színész mint filmhős 
A film sokszínű vilá-

gában játszódó, a film-
gyártás mindig izgalmas 
kulisszatitkait leleplező 
regényekről, színdara-
bokról és filmekről ír-
tam e hasábokon néhány 
héttel ezelőtt. Ebbe a 
kategóriába tartozik az 
az angol regény és az az 
amerikai színdarab is, 
amelyek nemcsak a 
film világából merített 

témaválasztásuk — 
mindkét mű hősei színé-
szek, — miatt érdemlik 
meg az ismertetést, ha-
nem ezen túl még azért 
is, mivel az egyikből ké-
szült filmet már be is 
mutatták, a másik pedig 
rövidesen az író fősze-
replésével kerül filmsza-
lagra. 

Az angol mű a film-
jeiből (Tövis és boros-

tyán, Bunbury stb.) va-
lamint magyarországi lá-
togatása alkalmából sze-
mélyesen is megismert 
angol Shakespeare-szí-
nész, Michael Redgrave 
első és egyetlen regénye: 
The Mountebank's Tale 
(A sarlatán története.) 

Redgrave új regénye 
egy rejtélyes sorsú, ho-
mályos — állítólag ma-
gyar — származású nagy 
színész életútját meséli 
el az első világháború 
utáni Bécstől Párizson és 
Londonon át a new yorki 
Broadway-ig és Holly-
woodig. Maga a szorosan 
vett mese, a már sokszor 
megírt, de a színpadi 
háttér előtt különösen 
izgalmas Doppelgánger-
motivum. A regény 
tervbe vett angol film-
változatában a pará-
dés kettős filmszere-
pet természetesen Red-
grave maga játssza, leá-
nyát pedig — aki a re-
gényben egyforma tö-
kéllyel alakítja Violát 
és Sebastiant, Mirandát 
és Lady Macbethet — 
a színész-író színésznő-
leánya: Vanessa Red-
grave alakítja, aki egyéb-
ként kiváló Shakespeare-
alakításaiért 1961-ben 
-az év legjobb angol' szí-
nésznője« címet nyerte 
el. 

Tennessee Williams 
legújabb drámája, Az i f -
júság édes madara 
(Sweet Bird of Youth) 
ugyancsak a filmvilág 
mikrokozmoszának mű-
vészi, morális és etikai 
kérdésein keresztül vizs-
gálja mélységesen allego-
rikus elfenpontozással 

Vanessa Redgrave a »Cym-
bellne- egyik Jelenetében 



Ed Begley és Shirley Knight az " I f júság édes m a d a r á -
ban 

egy egész társadalom 
válságának legsúlyosabb 
alapproblémáit. (A da-
rab Broadway-bemutató-
jának előszavából egyéb-
ként megismerhetjük 
Tennessee Williams ars 
poeticáját is: számára 
az írás az elviselhetetlen 
élet-realitásból való me-
nekülés eszköze, és csak 
a különböző aspektusok-
ból vizsgált "főtéma- — 
az amerikai társadalom 
belső rothadása és dez-
integrálódása — egy-
egy sikerültebb megfo-
galmazása tudja benne 
rövid, átmeneti idősza-
kokra fel-feloldani a 
teljes hiábavalóság és ér-
telmetlenség állandó ér-
zését.) 

A Sweet Bird az egyik 
jellegzetes variánsa nem-
csak általában ennek a 
williamsi "fótémának", 
hanem ezen belül külö-
nösen az Orfeusz alá-
száll-nak, amelynek négy 
hósét_és egész álapszitu-
ációját helyezi át itt az 
író más környezetbe és 
megváltozott körülmé-

nyek közé. Vali Xaviert, 
a vándor gitárost most 
Chance Wayne-nek hív-
ják, és annakidején szép-
reményű filmszínészként 
indult; 30 éves korára 
elzüllött, reménytelenül 
kiégett gigoló lett. Lady 
Torrance itteni neve 
Kosmonopolis hercegnő, 
született Alexandra del 
Lago: valaha világhírű, 
most már kiöregedett, 
karrierje csúcsán messze 
túljutott, fiatal fiúkban 
feledést kereső nimfomá-
niás hollywoodi exfilm-
sztár a williamsi panop-
tikumban a római ta-
vaszt kergető Mrs. Stone 
újabb változata. Talbott 
sheriff itt Boss Finley, 
egy floridai kisváros de-
magóg polgármestere; 
lánya, Heavenly pedig, 
Chance hajdani szerel-
me, az Orfeusz Carol-fi-
gurájának áthangszerelt 
variánsa. 

Tennessee Williams ú j 
drámájában azonban 
nemcsak a szituáció, a 
konfliktus és a karakte-
rek hasonlósága idézi az 

Michael Redgrave, a "Ványa 
bácsi—ban 

Orfeusz alászáll-t, hanem 
ezen.messze túlmenően a 
darab egész alapkoncep-
ciója, valamint annak 
számos konkrét drama-
turgiai részletmegoldása 
is. Szemben az Orfeusz-
szal, a Sweet Bird végén 
fizikailag nem hal meg 
ugyan senki; hőseinek 
élete azonban értelmét 
és tartalmát vesztette: 
sorsuk a függöny lehullá-
sakor a halálnál is vég-
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ban 

érvényesebben megpe-
csételtetett. 

A Vágy villamosát idé-
zi viszont a darab szim-
bólum-világa, amely töl-
tésében talán még maga-
sabb feszültségű aman-
nál. A szimbólumhordo-
zók itt nem pusztán al-
legorikus epizódfigurák, 
mint amott a Pénzbesze-
dőfiú és a Virágárusasz-
szony, hanem maguk a 
főszereplők, amire már a 
névszimbolika is utal: 
Chance a fiatalkorban 
adott lehetőségeket jel-
képezi, Heavenly az if jú 
kor mennyei tisztaságát, 
Kosmonopolis hercegnő 
a nagyváros, a felső tíz-
ezer és a nemzetközi 

filmvilág mocsarát; és 
így tovább. 

A Sweet Bind filmvál-
tozatának két főszerepét 
ugyanazok alákítják, 
akik a new yorki szín-
padi premierét: Geral-
di Page, aki Laurence 
Harvey mellett az ezelőt-
ti Tennessee Williams-
film, a Nyár és füst női 
főszerepét is játszotta, 
és Paul Newman, az utol-
só karlovy vary-i feszti-
válon bemutatott He-
mingway-film, az Egy 
fiatalember kalandjai 
egyik főszereplője. A 
Sweet Bird-öt Richard 
Brooks rendezte. 

L1EBNER JÁNOS 

j f i f t H r r / t í y VI. évf., 9. sz. — Filmművészeti folyó-
irat. — Megjelenik minden hónap i-én 

13-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja a 
Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin körút 

9—11, Telefon: 221—285. 
63 1789 

Az Athenaeum Nyomda íves és rotációs mélynyomása 
Felelős vezető: Soproni Béla Igazgató 

Terjeszti a Magyar Posta; külföldön a - K u l t ú r a - külke-
reskedelmi vállalat 

"INDEX- 25.286 


