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Ott hagytam abba leg-
utóbb, hogy a Disney-
land autó-parkolójának 
látványa után, amely 
káprázatos rétre emlé-
keztet, landoltunk Los 
Angeles repülőterén. It t 
kezdődött töprengésem, 
s ez immár nyilván a 
sírig ta r t : mi is ez a 
spanyol nevű, óriási an-
gol—amerikai hogyis-
hívják. Mert hogy „vá-
ros", az széttaposott, 
végtelen Rózsadomb jel-
legével egyáltalán nem 
pontos meghatározás, 
viszont 6 742 696 lakosá-
val azért fa lunak sem 
éppen mondható. És 
hogy „a fi lm fővárosa"? 
Hol van már az az idő?! 

III. . 

A százharminc telepü-
lés közül, amely a törté-
nelem folyamán Los 
Angeles-szé összeállt, 
történetesen éppen a hí-
res-nevezetes Holly-
woodban laktam. Nem 
is akárhol, hanem a 
Vine Street-en, amelyről 
m a j d még mesélek. Mo-
telemmel szemközt a 

Paramount Pictures 
hangárszerű épületei. 
No, ennek nagyon meg-

örültem, gondolván, 
hogy a stúdió mozgal-
mas élete szinte „in-
gyen" ellát f i lmmel kap-
csolatos eseményekkel, 
élményekkel, találkozha-
tom rendezőkkel, sztá-
rokkal. Hát ez nem egé-

szen így történt. El is 
neveztem magamban 
Hollywoodot „A f i lm 
Pompei-é"-nek. Nem ez-
redévek előtti, hanem 
néhány év előtti élet kö-
vült meg itt akkori álla-
potában, szinte mocca-
nat lanul — a portásfül-
kében még ott az utolsó 
uzsonna maradéka. A 
lávát, amely várat lanul 
elborította ezt a világot, 
úgy hívják, hogy televí-
zió. Ami élet mégis akad 
a stúdiók egyi'k-másiká-
ban, az is javarészt a 
különböző televíziós tár-
saságoknak köszönhető 
— bár sok köszönet 
rendszerint nincs ben-
nük. Valódi filmezésért 
igencsak messzire kel-
lett mennem, lakásom-
tól vagy harminc kilo-
méternyire (ez Los An-
gelesben nem olyan ve-
szedelmes távolság), a 
Warner Brothers Stú-
dióba. 

Megérte? Véleményem 
szerint minden élmény 
megéri a belé fektetett 
fáradságot — néha ép-
pen azzal, hogy semmi 
különös. Sokat amúgy-
sem válogathattam, mert 
ezen a nyári napon ez 
az egyetlen forgatás volt 
Hollywood híres stúdiói-
ban (a környéken ter-
mészetesen több). New 
Yorkban is több — a 
maradék „mozi-filme-
zés" jobbára áttolódott 
az Atlanti Óceán part-
jára, no meg annál is 

Lioncl Jeffr ies 
Az én utolsó hercegnőm 

forgatása közben 



messzebb, a tengeren 
túlra, bérelt stúdiókba. 

Amíg kikocsikázíunk, 
feljegyeztem néhány 
szembeötlő fi lmhirdetést , 
s közte némely egyebet. 
Talán megbocsátható, ha 
a Vermont Avenue te-
kintélyes mozijával kez-
dem: The fa ther (Szabó 
István Az apa című 

f i lmjét játszották). 
Egyébként európai fi lm 
alig-alig megy, a legnép-
szerűbb amerikaiak ak-
kor tá j t : Óvatosság és a 
pirula (Dávid Niven-nel 
a főszerepben), Oroszlán 
a télben (Katherine 
Hepburn-nel), Az én 
utolsó hercegnőm (Lio-
nel Jeffries-szel), továb-
bá a Babák völgye az 
az Al Capone ügy, és a 
Közjáték. 

Rosanna Schiaffino 
A7. én utolsó hercegnőm 

főszerepében 

Jelenet Az én utolsó 
hercegnőm című filmből. 

Rendező: Ken Hughs 

A Los Angeles-i utcá-
kon amúgy is nehéz meg-
különböztetni a ha t -
nyolc méteres (átlag tíz 
méter magasan elhelye-
zett) tábla-hirdetések er-
dejében, hogy most tu-
la jdonképpen hová in-
vitálják, mire ösztönzik 
az embert . Mozi-csalo-
gatónak véltem nem egy 
sztár-képekkel, girlan-
dokkal, tükrökkel stb. 
fel tűnővé tett i tal-hirde-
tést, sőt, egy sajá tos má-
sikat is. Ez utóbbi ba-
rátságos zöld domboldalt 
ábrázol, a Bandolero cí-
mű western p lakát ja és 
egy Coca Cola hirdetés 
között, körülbelül nyolc 
méter széles, hat magas, 
és a r r a a közismert 

tényre figyelmeztet, 
hogy meg is kell halni. 
Ha már így van — 



Katharlne Hepburn 
és Jane Merrow — 

az Oroszlán a télben című 
filmben. Rendező: Anthony 

Harvey 

mondja rendkívül t á r -
gyilagosan a hirdetés —, 
gondoljunk rá, hogy ké-
nyelmes, szép hely kap-
ható a „Forest Lawn"-ok 
egyikében (Los Angeles 
híres temetői), 245 dol-
lártól felfelé. 

A hirdetés nem ked-
vetlenített el, a Warner 
Brothers belvilága már 
inkább. De aztán meg-
talál tuk a forgatást az 
udvaron: századfordulós 

díszletek és egy cirkusz-
kocsi, sok ló, coltok, 
sombrerók jelezték, hogy 
helyben vagyunk. A szí-
nészek nem akárkik, a 
cirkusztulajdonos Vin-
cent Price, akinek — 
mint később mondta — 
ez a „More dead than 
alive" (Több halott, mint 
eleven) éppen kilencve-
nedik f i lmje. A másik 
főszereplő a tagbasza-
kadt „új Garry Cooper", 

Clint Walker, továbbá 
Anne Francis és a fiatal 
Paul Hampton. A ren-
dező Róbert Sparr, az 
író (aki .végig jelen volt 
a forgatásnál, akárcsak 
a producer) George 
Schenck. A huszonhat 
éves f ia talembernek har -
madik forgatókönyve ez 
már. (A Háborús party 
című western volt az 
első, a Hongkongban 
forgatott Sárkányölés a 
második.) Ez a most ké-
szülő f i lm egy ter jedő-
ben lévő m ű f a j repre-
zentánsa, ahol igényes 
fiatal művészek tar ta l -
mat iparkodnak belevin-
ni a western közönséget 
vonzó formai keretei 
közé. A századvég kao-
tikus Amerikájáról szól, 
amikor az aranyláz már 
végetért, és sok tragikus 
figura képtelen volt be-
illeszkedni a viszonylag 
rendeződő, ú j életviszo-
nyok közé. 

Jelenet McLaglen Bandolero című filmjéből. (Dean Martin és James Stewart) 



Mark Robson: A babák völgye 

Ebéd közben, és a for-
gatás szünetében beszél-
gettem a művészekkel, s 
a producerrel is. Ez 
utóbbinak nem jegyez-
tem fel a nevét, de rög-
tön f i lmre léphetett vol-
na önmaga típusaként. 
Foghegyről beszélt, gu-
mit rágott, és tudatlan 
volt. A művészek ked-
vesek — a magyar f i lm-
ről nem tudnak semmit. 
A f iatal író, Schenck 
igen. Nagy véleménnyel 
van arról az egyről, ame-
lyet látott (Az apa). És 
kíváncsi a többire. 

Moziban is voltam — 
már New Yorkban erő-
sen a f i gye lmembea ján -
lották Mike Nichols m ű -
vét, címe: „The gra-
duate" (nálunk A diplo-
más címen emlegetik). 
Arról a jó polgári ne-
veltetésű i f júról szól sa-
játosan kesernyés, az 
amerikai középosztály 

Jelenet az Óvatosság és a 
pirula című filmből. 

Rendező: Fielder Cook 

életvitelét csúfoló hu-
morral , aki éppen le-
vizsgázott az iskolában, 
az életből meg most 
kezd, ha tud. Felej the-
tetlen a f i lmben Anne 
Bancroft. 

Ígértem, hadd szóljak 
hát valamit a Vine 
Sreet-ről. Ez Hollywood-
nak, mondjuk úgy, szé-
lességi főutcá ja (Los An-
geles végtelen hosszú-
ságban az Óceán par t ján 

nyúlik, a kontinens felé 
hegyek zárják, mögötte 
sivatag). A szépnevű 

Sunset (Naplemente) 
Boulevard és a Holly-
wood Boulevard közötti 
részen, amelyet manap-
ság nappal és éjszaka 
teljesen ellepnek a „hip-
pik", ugyancsak sok vi-
lághíresség koptat ta a 
járdát , Chaplintől Greta 
Garbóig. Egy részük még 
akkor, amikor a kutya 



Roger Corman: 
Az A1 Capone-ügy 

Oakar Werner és Barbara 
Ferris a Közjáték főszerep-
lői. Rendező: Kevin Bil-

lington 

sem tudta a nevét. Ele-
inte a „Schwab Drug-
store"-ba jár tak, amely-
nek az volt a jogos híre, 
hogy az i t teni kiszol-
gálólánykák közül, de a 
vendégek közül is soka-
kat fölfedeztek a „vilá-

got jelentő vászon" szá-
mára. 

Persze még nagyobb a 
száma azoknak, akiket 
nem, — mint látható, 
magam is ezek közé ke-
rültem. De, helybeli ú j -
ságíró-kollégák jóvoltá-
ból így is le jutot tam a 
közeli Brown Derby-be 
(ez nem Barna Lóver-
senyt, hanem — ebben 
az összefüggésben — 
Barna Cilindert jelent), 
ahová a már felfedezet-
tek járnak. Ez afféle 
előkelő kávéház és klub. 
Az asztaloknál csak né-
hány, számunkra isme-
retlen hírességet lát tam, 
a falakon a tegnapi és a 
mai amerikai f i lmművé-
szet valamennyi neveze-
tességének elsőrendű 

kar ika túrá ja , illetve 
portréját . 

Amit ellenben haszta-
lan kerestem: a f i lm-
nek valamiféle múzeu-

ma. Meggyőződésem 
volt, hogy Hollywood-
ban van ilyen. A kollé-
gák elismerték, hogy 
feltételezésem és vára-

kozásom teljesen jogos 
— óriási hiba, > hogy a 
f i lm kezdeteinek e való-
ban kapitál is városában 
ilyesmit eddig nem léte-
s í te t tek Ami érdekes és 
megkapó — de persze 
nem a múzeum pótlása-
ként — a Vine Street itt 
emlegetett szakaszán, 
vagy kilométer-hosszat, 
mindkét oldalon félmé-
teres, vörös kövekből ki-
rakot t „star"-okon (ma-
gyarosan „sztár"-okon, 
azaz csillagokon) jön-
megy a járókelő. A csil-
lagokban sárgarézből a 
filmcsillagok neve, A1 
Jolson-tól Marilyn Mon-
roe-ig, Ramon Novarro-
tól Natalie Wood-ig 
mondhatn i „napraké-
szen", mindenki. 

A nevek tulajdonosai 
mind emberek voltak, 
illetve ma is azok. 
Egyetlen kivétel: Rin 
Tin Tin. ö kutya volt. 
Az évtizedekkel későbbi 
La jka kutyáig aligha-
nem az egyetlen, akit 
egy kicsit embertársul 
fogadtunk. Teljesen jo-
gosan — ha ugyan ez 
előrelépés a kutya-mi-
volthoz képest. 

Miért ez a kesernyés-
nek ítélhető megjegyzés? 

Mert Hollywoodban 
igencsak találkozik az 
ember olyasmivel is, ami 
csökkenti büszkeségét az 
önön mivoltára. Rám 
ilyen hatást tett Beverly 
Hills, a f i lmmágnások 
és szuper-sztárok ismert 
nevű világa. Erről, va-
lamint még egy és más-
ról azonban m a j d leg-
közelebb, az utolsó „fe-
jezetben". 

RAJK ANDRÁS 


