NEW YORK, HOLLYWOOD ÉS KÖRNYÉKE
A „FILM VILÁG-.RÓL - A
Némiképp rendhagyó
lesz az, amit e hasábokon mesélni készülök —
nem lévén tulajdonképpeni mondanivalóm oly
lényegbevágó. A jósorsom a közelmúltban huzamosabb időre elsegített Amerikába. Annak
is különböző helyeire —
a többi között Hollywoodba is. Sosem hittem
volna, hogy elkerülök
ide. No de sok mindent
nem hittem volna, ami
mégis megesett.

„FILMVILÁGÁBA

Rab Pistával, Amerikában turnézó jeles táncosunkkal — találkoztam
ott.)
Ez a szörnyeteg szórakoztató gyár egy olyan
izé (azt hiszem, ez a legpontosabb),
amilyent
három évtizeddel ezelőtt
Rockefeller megbízásából kitaláltak, hogy a
végvergődő Roxy Színház helyett valami merőben újat, és ezzel sok
pénzt hozzon. És bevált.
A gigantikus intézmény
Kezdem talán az ele- a híres Rockefeller Cenjén, és elmondok min- ter jéghegyei egyikében
dent, ami valamiképpen (a tizenhat egyikében)
filmmel
kapcsolatos.
New Yorkban csak egyszer voltam moziban —
de az aztán
„mozi".
Hatezren ülnek a nézőtéren egyszerre, naponta
háromszor. Ilyen mozi
nincs több a világon, ez
a „leg"-ek közül az elsők egyike, amellyel az
ember azután naponta
találkozik az épületeknek ebben az épületes
tengerében. A
„Radio
City Music Hall" ez a
különös mozi, vagy mi.
Hadd mondjam
meg
ugyanis, hogy ez egyáltalán nem mozi, mint a
neve is mutatja, hanem
mondjuk színház. De az
sem. És nem is hangversenyterem, még kevésbé a tánc valamiféle
palotája. (Akkor sem, ha
egy korábbi látogatásom
alkalmával Kovács Nórával és
„Rabovszki"
Istvánnal — magyarul
Vivlan Leigh és Clark Gabié az Elfújta a szél egyik
Jelenetében

van, bankok, irodák, repülőtársaságok, földalatti
üzletnegyed, rádió- és
televízió központ, pénzmúzeum és egy nyáron
is működő jégpálya eszméletet fenyegető konglomerátumában.
Az embert több dolog lepi meg a Radio
City Music Hallban. A
méret, a fenomenális kivitel, a pazarló ornamentika, a technikai tökély, a kiváló akusztika
és — törzsökös newyorkinak ugyan ez már
nem meglepetés — az
elképesztő kosz a néző-

téren. A pompás szőnyegre egy másik fekszik vastagon, amerikai
mogyoróhéjak milliárdjából,
programok
és
egyéb
papír-termékek
ezreiből spontánul kiképezve.
Az előadás „non-stop"
folyik, az embernek az
az érzése, hogy végkimerülésig. Folyamatossága,
zökkenésmentessége elképesztő. A föld
alól előbukkan a jazzhangszerekkel kiegészített, hatalmas szimfónikus zenekar, de már
emelkedőben
játszik,
sztereofonikus hanghatással zsongva tele a
roppant nézőteret. Koiünk tánczenéjének, a
jazzből
származtatott
szórakoztató
muzsikának egyik élő legna-

gyobbja, és doyen-je,
Irving Berlin nyolcvanádik születésnapját ünnepelte éppen Amerika
és a világ, — a műsor
első felének minden számát az ő muzsikája adta, vagy támasztotta alá.
Ebben bennefoglaltatik
minden, ami szemnek,
szájnak, fülnek ingere,
elsőrendű énekesek, vokál-együttesek,
artista
világszámok, balett táncosok, és ami nélkül évtizedek óta műsor itt
nem létezett, a méltán
világhírű girl-csapat, a
Music Hall Rockettes.
Harminckét, elképesztően egyforma, tökéletes
méretű szép lány, aki
századmilliméterre egyformán és egyszerre esinálja gépiességében lenyűgöző táncát. Egyéb-

ként ez is „leg" — pontosan ilyen a világon
sehol másutt nem látható.
És aztán jön a film —
ez már a „City Hall"
műsorának
évtizedes
rendje. Előbb egy burleszk (ezúttal egy nőcsábászról, akit a modern
autó technikai tökéletessége, s a parkhelyek
zsúfoltsága üt el végülis
újabb hódításától)
—
utána a játékfilm. Ezúttal a Furcsa pár volt
műsoron. Éppen Amerikába távozásom ütött el
az élvezettől, hogy Neil
Simon nagysikerű vígjátékát Tomanek Nándórral és Bárdy Györgygyei láttam volna a Pesti Színházban, Várkonyi
Zoltán rendezésében —
ehelyett
hát,
időbeli

A New York-i Times Square, a város mozi- és tzínház-rentruma; a „legbrodwavibb"
Broadway (a hires útvonal) itt halad keresztai

Vivtan Léig! i és Leslie Howard az Elfújt

szinkronban, megnéztem
ebben a Váci utcától
erősen nyugatra eső, tágas moziban, Jack Lemmon-nal
és
Walter
Matthau-val a főszerepekben, Gene Saks rendezésében. Mondhatom,
jól mulattam. Részben a
filmen magán, amely az
amerikai filmvígjátékok
jó fajtájából való, és
brilliáns színészek játszszák. A baráti társaság
mindegyik tagja
egyegy vígjátéki karakter1i találat, a két lány
pedig, Monica Evans és
Carole Shelley elragadó
idétlenséggel
igyekszik
rá-pózolni,
illedelme&kedni
zománc-szajha
mivoltára.
Akinek van lelki, és
ami még sokkal fontosabb, testi ereje, az sé-

tálgatva sok mindent
megláthat New Yorkból.
Persze úgy is, ha a
„subway"-t (a földalatti
vasutat) igénybe veszi,
csak éppen az nem bizonyos, hogy a többszázkilométeres
labirintus
melyik kijáratán látja
meg újra a napvilágot.
Tudósok és analfabéták
egyaránt eltévednek.
Szóval mondjuk, hogy
gyalog. Ehhez csak anynyit, hogy Manhattan
szigete, amelyről a halandók úgy vélik, hogy
tulajdonképpen
New
York (holott a mintegy
tízmilliós városnak csupán hárommilliós magja) — szóval ez a sziget
huszonnégy
kilométer
hosszú. No de a Rockefeller Centertől a Broadway híres részéig, a 42.

> szél-ben

utca, a Times Square
környékéig természetesen nincs ennyi. Itt van
„minden".
Ez
persze
nem igaz — csak így
mondják. Az igaz, hogy
itt vannak a leghíresebb
színházak, mozik, mulatók. Mielőtt róluk szólnék egy és mást, hadd
adjak egy pillanatképet
erről a híres fertályról.
A Brcadway-ról csak
annyit: nehogy azt higygyék,
hogy
nevének
megfelelően (Széles út)
csakugyan széles. Egyáltalán nem. És ha valahol azt olvassák, hogy
egy mozi a Broadway-n
van, kilencven százalékig az a valószínű, hogy
„off Broadway" moziról
lesz szó.
A fogalmat helyes lesz
tisztázni. A Broadway

Csaknem olyan hosszú,
mint Manhattan szigete
maga („Broadway" nélkül egyébként kétezer
lakosúnál nagyobb, tisztességes amerikai település nem képzelhető —
New York más negyedeiben is
van
más
Broadway). No de a tárgyalt híres Broadwaynek is csak mintegy jó
félmérföldnyi
(kilométernyi) szakasza és néhány becsatlakozó utca
híres — a többi „nem
számít", a többi „off
Broadway",
magyarul
Broadway-n kívüli. Akkor is, ha történetesen
a Broadwayn van.

Manapság hovatovább
az a helyzet, hogy a valóban művészi kísérletezések, sőt beteljesülések
javarésze is a Broadway-n kívül megy végbe, illetve valósul meg
— de az azért „off
Broadway". Nem vitás
azonban, a Broadway
világtekintélye még jogos, az itteni előadásnak
még ma is nagy a jelentősége, mind a filmek,
mind a színdarabok további sorsa tekintetében.
Ottlétemkor egy agg
film élte bámulatos reneszánszát (akárcsak az
egész nyugati világban),

A Rockefeller Center, város a városban, ahol naponta
negyvenezer ember tevékenykedik

az Elfújta a szél, Victor
Flemint, George Cukor
és Sam Wood eredetileg
is
világsikert
aratott
műve Margaret Mitchel
hazug, de vonzó regényéből, a többi között
Clark Gable-lel, Olivia
De Havilland-del, Susan
Hayward-dal, Leslie Howard-dal, Vivien Leighjel, Thomas Mitchell-lel.
Ma, amikor a mozik
még a Broadway-n is
fél, és egészen gyér házakkal mennek — ehhez
a harmincéves sztár-parádéhoz nehéz volt jegyet kapni. (Ügy, hogy
meg sem kíséreltem.)
Kitartó siker a Dr. Zsivágó is.
A másik főtéma a sex.
Ezzel azonban vigyázni
kell, mert nemcsak a
filmek készítésében, hanem tálalásában is rengeteg a kóklerség. Karinthy híres film-előzetesére emlékeztet a dolog, amelyben véres késsel szörnyalakot látunk,
s egy nőt, aki rimánkodva kérdi: „Hát nincs
szíve?!" A filmben azután kiderül a szörnyalakról, hogy derék mészáros, a hölgy pedig
csak az iránt érdeklődik, hogy borjúszív kapható-e? Az Orgia Évánál például (ezt korábban láttam, hogy hazugságban ne maradjak) a
kirakat felől rendkívül
csábító — a nézőtér felől
felettébb unalmas.
A
gondolattól felhevült néző bosszankodva siratja
kiadott dollárjait — orgia sehol.
No de a rossz filmet is
el kell adni valahogy.
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