
AMERIKAI KALANDOM 

munkához látott Mondhatom, pénz, 
anyag nem számított náluk, estig 
fényképeztek, lélegzethez is alig en-
gedtek. Este uncitt arccal valamit 
morogtak és eltávoztak. Ez 1950-ben 
történt. Kinek kellett ez a rengeteg 
kép? Röviddel azután, hegy a két 
lapban megjelent néhány képem, 
távirat érkezett Amerikából', "önből 
egy éven belül1 ú j Ingrid Bergmannt 
csinálok stop Howard Hughes stop.« 
Mindössze ennyi. Rögtön családi 
megbeszélést tartottunk meglehető-
sen izgatott hangulatban. Férjem, 
aki egyébként józan ember, folyton 
csak ezt hangoztatta: Ez a karrier! 
Ez a karrier! Engem azonban nyug-
talanított ez a látatlanban történt 
előzetes szerződés, felhívtam telefo-
non Hughest, s megkérdeztem, hogy 
melyik filmemben látott? "Egyikben 
sem! — válaszolta száraz, kissé in-
gerült hangon. — Minek? Egy film-
színésznő pályája akkor kezdődik, 
amikor az én produkciómba lép. 
Ami azelőtt volt, nem számít. Goöd 
by!« És letette a kagylót. 

Los Angelesben Hughes megbízot-
tai vártak a repülőtéren. Egyenesen 
a villanegyedbe hajtattak velem, 
bevezettek egy álomszép villába, s 
közölték, hogy azt Mr. Hughes ren-
delkezésemre bocsátja, természete-
sen. megfelelő személyzettel, olasz 
tolmáccsal, angol nyelvtanárnővel, 
sőt titkárnővel együtt. Napok múl-
tak el anélkül', hogy Hughes érdek-
lődött volna irántam, vagy nekem 
lett volna alkalmam találkozni vele. 
Néhány hétig tartó betegségein estem 
át, s ez idő alatt senki sem látoga-
tott meg, mint megtudtam, egyene-
sen Hughes rendelkezett így, s olyan 
szigorúan vette, hogy még ő maga 
sem jött el egyszer sem. Végre talpra-
álltam, de az unalom ölt, s így 
végre bátorságot gyűjtöttem hogy 
ellátogassak a Paramount filmgyár-
ba, és valaki mással is beszélhessek, 
mint Mr. Hughes árnyékával. Char-
les Vidornál a véletlen összehozott 
Cecil B. de Millel, a világhírű film-
rendezővel — s talán az egyetlen 
kellemes pillanat volt az ott töltött 
időmből, amikor de Mill közölte — 

Gina Lollobrigida cikkso-
rozatot közölt a Filmspiegel-
ben. Pályafutásának fény-
nyel-árnyékkal teli kezdő 
éveit mondja el benne az 
első valóban meggyőző si-
kerig: a Királylány a fele-
ségem bemutatójáig és a — 
házasságig. Amikor első 
amerikai ú t j á ra került sor. 
már szárnyaira kapta a 
hírnév. 

Egy nap sürgető hang hívott tele-
fonon. Közölte, hogy a Life és a 
Vogué fotóriporterei jönnek ld hoz-
zám, készüljék fel a fényképezésre. 
A hang azt is értésemre adta, hogy 
a riporterek megbízója nem e két 
lap szerkesztősége, de hogy ki a 
megbízó, nem volt hajlandó elárul-
ni. Másnap megjelent két fölényes 
nyakigláb fiatalember, s azonnal 



ámulatomra —, hogy tud amerikai 
utamról, sőt ő is szeretett volna ú j 
filmjéhez szerződtetni, áslak hát a 
.tervek keresztezték egymást. 

Persze, a találkozás nem maradha-
tott titokban, s Hughes heves szem-
rehányást tett miatta. Ellentmondást 
nem tűrő hangon hozta tudomásom-
ra, hogy reklámozásom máris hatal-
mas összegeket emésztett fel, s nem 
engedheti meg, hogy kedvem szerint 
akárkivel találkozzam. Ezek után 
Les Vergas-ba küldött, hogy a fil-
mem megkezdéséig ott éljek. Egy 
isten háta mögötti helységbe, ahol 
káromkodó farmereken és a titkárnő-
mön kívül senkit se láthattam. Így 
telt el néhány hét, közben kiderült, 
hogy az előttem ismeretlen Mm fel-
vételeire csak egy fél év múlva ke-
rülhet sor és még csak szerződést se 
írtunk alá. Még egy fél év Les Ver-
gas-ban? Tisztára a megbolandulás. 
Tehetetlenségemből végre Milko, a 
férjem távirata rázott fel. »Vlagy 
szerződsz, vagy hazajössz." 

Autó, vad iramban Les Vergas 
felé rohanó farmok, országúti fák, 
végre Los Angeles, Hughes irodája. 
Meglehetősen ingerült voltam és ez-
úttal Hughes volt higgadt, sőt fölé-
nyesen hideg. Mintha egy jéghegy 
mosolyogna az emberre. Elém tett 
égy szerződést. »íme, ez a vála-
szom!" Csak ennyit mondott arra, 
amit panasz és szemrehányás for-
májában fejéhez vagdostam. Alig 
tudtam a szerződés főbb pontjait át-
nézni, bizonyos időbe tellett, amíg 
értelmük is agyamba ért. Annyit 
láttam, hogy 70 ezer dollárt ajánla-
nak fel három filmért. Aztán va-
lami gyanús következett: a cégnek 
joga van a szerződést hét évre pro-
longálni, esetleg engem egy másik 
filmgyártó cégnek kölcsönadni, de 
a fizetést ebben az esetben is Hu-
ghestől kapom. Csak mem fog el-
adni. Mennyit akar keresni raj tam? 
Nem írtam 'alá. És gyorsan el-
felejtettem Mr. Hughest. Itthon, 
Európában ért az első igazi si-
ker. A Királylány a feleségem Ge-
•rard Phitíppe-veL A siker után ú j -
ból jelentkezett Amerika. De most 
már én diktáltam a feltételeket. És 
mégis ők nyertek. A Trapéz olyan 
amerikai siker volt, hogy bizonyára 
nem fá j t a fe jük — legalábbis utó-
jag — »merész" feltételeim m i a t t 


