
NEW YORK, HOLLYWOOD ÉS KÖRNYÉKE 
A „ F I L M V I L Á G R Ó L " - A „FI LM VI LÁG"-B A 

A Broadway-n hagy-
tam el a mesémet leg-
utóbb — egy cseppet 
még hadd időzzek itt, a 
mozik, színházak, az őrü-
letig táncolás hajlékai, a 
bazárok, sex-ponyvák, 
night clubok össze-visz-
szaságában. 

Néhány címet említek 
itt csak, a legfőbb film-
és színházi sikerekét, az 
utóbbiak közül főként 
musical-okét — a» Brod-
wayn tovább is „ők" a 
„virilisták". A legna-
gyobb sikerek közé szá-
mít az Ambassador Szín-
házban a hosszú című, 
Jól tudod, nem hallak, 
ha a víz csobog {négy 
zenés egyfelvonásos), a 
Cabarot, a Don Quijote 
történetére épülő Man 
of Lamancha és az im-
már az egész világon is-
mert, Sólem Alechem 
novellájára írott Fiddler 
on the roof, (Hegedűs a 

II. 
háztetőn) Jerome Rob-
bins újabb világsikere a 
West side story után. A 
musical negyedik éve fut 
telt házakkal a Majestic 
Theatre-ben (immár a 
harmadik színész-garni-
túrával). A Kiss me 
Kate, a My fair lady és 
az idézett West side 
story után természetesen 
elérte a nagysikerű mu-
sicalok sorsa: filmre ke-
rül. 

A legfrissebb sikerek 
New York-ban: James 
Clawell filmje, a Tisz-
telt uram ... szeretettel, 
a Sam Spieleg rendezé-
sében készült Happe-
ning — Faye Dunaway 
főszereplésével —; Carol 
Reed Olivér című alko-
tása ; Norman Jewison: 
Az éjszaka hevében; Ge-
ne Kelly: Kis kalauz csa-
podár férjeknek című 
vígjátéka; és egy ferge-
teges vígjáték Carlo 

Ponti és a Metró Gold-
wyn Mayer koprodukció-
jában, az Egyetlen ház 
Londonban. 

A jelentékenyebb fil-
mek közül (az Elfújta a 
szél említett reneszánsza 
és közönség-primeritása 
mellett) néhány szép, az 
amerikai társadalom 
tényleges gondjait töb-
bé-kevésbé felvető mű is 
sok embert vonz, minde-
nekelőtt az Oscar-díjas 
The heat of the night 
(Az éjszaka hevében), a 
The graduate (mondjuk 
úgy: A végzős — jobban 
megfelelne azonban ma-
gyar címéül: A vizsga) 
és a Tudod ki jön vacso-
rára? Az utóbbi kettőről 
majd még szólok — nem 
New Yorkban láttam 
őket. 

De hadd maradjak 
még kis ideig e légbe, 
vízbe nyúló város utca-
szakadékainak mélyén. 
Bár a gyorslift hamaro-
san magasra repített, 
amikor végigjártam a 
National Broadcasting' 
Company televízió- és 
rádió-stúdióinak belvilá-
gát. A stúdió-labirintus-
ban könnyű eligazodni, 
mert külön rendőrsége 
van. (Ezzel most nem 
mondtam semmi különö-
set, mert ennél kisebb 
egységeknek is van.) így 
eljutottam a híres To 
night-adás stúdiójába is. 
ahol mindig közönség 
előtt folyik a műsor, és 
mindig tele van. A belé-
pés ingyenes. Mondtam. 

Judy Geeson, a Tisztelt 
uram . . . szeretettel című 
James Clawell-fllm főszere-

pében 



Michael Parks, Faye Duna-
way és George Maharis a 
Happening című filmben. 

Rendező: Sam Spiegel 

Mark Lester és Shanl Wal-
lis — Carol Reed: Olivér 

című filmjében 

hogy este eljönnék. 
Rendkívül előzékenyen 
közölték, hogy előre kell 
jelentkezni. Egy évvel. 
Megkértem, hogy mához 
egy évre jegyezzenek 
elő. 

No, de ideje elhagyni 
New Yorkot — indul a 
gép. Maga az indulás 
filmre kívánkozó jele-
net — s mindjárt meg-
látják, össze is függ 
filmmel a John F. Ken-
nedy International Air-
port, a város nemzetközi 
repülőtere a Jamaica-
öböl partján, nem egy-
könnyen megfogalmaz-
ható konglomerátum, 
még olyan valaki szá-
mára sem, aki, mondjuk 
ismeri Európa nagy re-
pülőtereit. Itt csak any-
nyit: angol legyen a tal-
pán, aki eligazodik fan-
tasztikusan rendezett 
káoszán, benne hang-
káoszán. így hát nem 
értettem kísérőim hir-
telen fellelkesülését va-
lamely bemondásra, 

amelyről joggal hihet-
tem, hogy még a menet-
rendi, illetve étrendi tá-
jékoztatáshoz tartozik. 

Annál is inkább vélhet-
tem így, mert a „din-
ner" szót történetesen 
tisztán kivettem a hang-
zavarból. Már elnézést, 
de arra igazán nem gon-
doltam, hogy a gépen 
filmet vetítenek. Márpe-
dig így van. Ezt irigyel-
ték kísérőim, akik a ri-
portom elején említett 
filmhez (Tudod ki jön 
vacsorára?) hetek óta 
nem kaptak jegyet. 

Az American Airlines 
szolgáltatásaiban aligha-
nem verhetetlen az uta-
sokért világviszonylat-
ban vetélkedő társasá-
gok között. Az ülések 
karfájában elektromos 
csatlakozó, többféle kap-



Steve Mc Queen és Fayc 
Dunaway — Norman Jewi-
son: Az éjszaka hevében 
című filmjének főszereplői 

film. (Természetesen 
színes — mint Ameriká-
ban minden ilyesmi. A 
fekete-fehér tévé-készü-
lékeket is inkább már 
csak hokkedlinek hasz-
nálják.) 

Mint a gép „Fun in 
flight" (Szórakozás a re-
pülő-úton) című színes 
műsorfüzete mondja: 
„To view or not to view 
is up to you" (az, hogy 
nézi-e filmvetítésünket, 
nem-e, teljesen az ön 
dolga). Az utasok amúgy 
felhatalmazás nélkül is 
ehhez tartják magukat. 
A rutinosok szemrebbe-
nés nélkül olvasnak to-
vább, feltehetően látták 
is már a filmet. Akad-
nak, akik zavartalanul 

csolás lehetőségével. 
Könnyű- és komoly mu-
zsikát olyan akusztikai 
hatással hallgathat az 
utas, amilyent a Carne-
gie Hall-ban nem kap 
meg. Egyébként a klasz-
szikus programot ezen 
az úton kivétel nélkül 
szovjet művészek és 
együttesek számaiból ál-
lították össze. A könnyű-
zenei csatornán a nagy-
szerű „Ella" (tavalyi 
vendégünk, a néger 
dzsessz-énekesnő, Ella 
Fitzgerald) műsora ment. 

Ami a „mozit" illeti 
— az utazás normális 
menetébe semmiféle kü-
lönös cezúra nem ikta-
tódik be általa. Minden 
harmadik ülés-sor fe-
lett lecsapódik egy-egy 
ernyő (közepes tévéernyő 
méretű) — és jön az elő-

Walter Mathau és Róbert 
Morse — a Kis kalauz csa-
podár férjeknek című Gene 

Kelly-film főszereplői 



Kis kalauz csapodár férjek-
nek — jelenet Gene Kelly 

filmjéből 

Sidney Poitier és Katherine lloughton — Stanley Kra-
mer: Tudod ki jön vacsorára? című filmjének fősze-

replői 

alszanak, és mások, aki-
ket partnerük, vagy az 
erre korábban felkért 
idegen felráz: „Excuse 
me, here you have the 
picture" (Elnézést, kez-
dődik a vetítés). Van, 
aki a szputnyik-távlat-
ból is bámulatos tájat 
nézegeti, lévén felhőtlen 
„az ég", amely azonban 
adott esetben alattunk 
„foglal helyet". Megint 
mások lehúzzák maguk 
mellett a függönyt — 
bár a film élvezéséhez 
nem feltétlen szükséges. 

Dilemmám — ez nyil-
ván elképzelhető — 
nem volt kicsiny. Hány-
szor életemben hever-
nek még lábaim alatt 
gyors váltakozásban a 
Missisipi, a Missouri, a 
Rocky Mountains minia-
tűrré zsugorodott, hó-
fedte csúcsai és a neva-
dai sivatag holdbéli, f i-
nom-mintás abrosza? Vi-
szont még ilyen mozi-
előadást sem láttam — 
és érdekelt maga a film 
is — amelynek hangjá-

hoz az említett fülhall-
gató további átkapcso-
lásával juthat az ember. 

Mint említettem, a 
Brodway egyik nagy si-
kerét vetítették, Stanley 
Kramer filmjét, amely-
ben Spencer Tracy utol-
jára szerepelt. A törté-
net kapitális szereplője 

Sidney Poitier, az is-
mert néger színész, part-
nere az ifjú fehér bá-
rányfelhő, Katherine 
Houghton. A meghatáro-
zással nem célom gú-
nyolni a kellemes és 
szép fiatal színésznőt, 
sőt, magát a filmet sem, 
amelyről itt kimerítő 



Dávid Hammings és Dany 
Robin — az Egyetlen ház 
Londonban című vígjáték-

ban 

elemzést adni nincs 
szándékomban — pusz-
tán a mű karakterét 
óhajtom meghatározni. 
A közelmúltban érdekes 
gondolatmenet látott 
napvilágot ezeken a ha-
sábokon az amerikai 
film újsütetű, „lojális" 

néger-ábrázolásáról; 
ezenbelül arról a hamis 
beállításról. amelynek 
középpontjába a kiváló 
Sidney Poitier mindin-
kább kerül. Ez az első-
rendű művészi erőkkel 
készített film is ennek 
a fajta néger-sorozatnak 
egy darabja — talán 
nem is a legrosszabb. 

Mivel figyelmemet 
megosztottam Amerika 
elragadó tájai és film-
művészetének itt tag-
lalt terméke között — 
ma meg nem mondom, 
hogy utóbbi benyomá-
som a kitűnő színészi já-
téknak, a gép finom 
zümmögésének, Kramer 
rendezésének, vagy az 
én szokatlan helyzetem-
nek, belőle fakadó de-
koncentráltságomnak kö-
szönhető-e. Mindeneset-
re jobb lenne a film, ha 
nem kapnánk a végefelé 

valami olyasmit, amit a 
Mozart operáknál „Mo-
rál der Geschichte"-nek 
nevezünk. 

A filmmel kapcsolat-
ban még egy élményem 
adódott — ez már csak 
félig mozi-élmény. A 
Tudod ki jön vacsorára? 
ugyanis történetesen 
pontosan ott játszódik — 
Los Angelesben és San 
Francisco-ban — ahová 
én most repültem. És két 
héttel később alkalmam 
nyílt megtekinteni San 
Franciscóban, a híres 
Golden Gate hídfőjénél, 
a házat, ahol Kramer-
ék forgattak. Mondanom 
sem kell, a miliő jobban 
elragadott, mint a film. 

És, hogy a repülő-rpo-
zizás témáját ehelyütt 
békével zárjam, a más-
napi utasok már Eve-
rett Freeman filmjét 
látták, Doris Day-ve 1, 
Terry Thomas-szal: Hol 
voltál, amikor a fények 
kialudtak? Hogy filmek 
dolgában szerencsém, 
vagy balszerencsém volt-
e, ezt nem tudhatom, 
mivel Los Angelesben 
maradtam. 

Egyelőre azonban még 

éppen csak sülyedni 
kezdtünk a híres film-
város irányában. Az em-
bert ez mindenekelőtt a 
fülén, átmeneti viszony-
lagos süketülésén, veszi 
észre (még a világ leg-
kiválóbb gépein is) — 
de akadtak egyéb ismér-
vek is. Amikor a gép 
már alább járt vagy 
kilencezer méterrel (ó, 
egek, hát a Mont Eve-
rest ilyen magas?'.) va-
lami csodálatosan színes, 
véghetetlenül nagy rétet 
pillantottam meg. Hogy 
ne legyek titokzatos, 
megmondom — amit én 
is már csak az édes-
anyaföldön tudtam meg 
—: Disneyland autó-
parkolója volt az a rét. 
Mint később személye-
sen meggyőződtem, vagy 
hússzor akkora, mint a 
különös meseváros ma-
ga. 

Csak azért említem ezt 
az első impressziót, hogy 
valamiképpen bevezes--
sek zavarom, össze-visz-
sza benyomásaim vilá-
gába, amely ebben a 
rendhagyó városban ke-
letkezett. Az érkezéskor 
élt és meg is fogalmazó-
dott bennem a kérdés: 
— Mi ez a Los Angeles? 
Nyugtattak, hogy majd 
meglátom. Meg is lát-
tam sok mindent, ami-
ről legközelebb megkí-
sérlek holmi képet adni. 

Ügy, hogy most mái-
sokkal mélyebbről, této-
vábban és tanácstala-
nabbul kérdezhetem, im-
már önmagamtól: — Mi 
ez a Los Angeles? 

RAJK ANDRÁS 


