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IV. 

Terence Stamp és Julié 
Chrlstie, a Távol a zajgó 
trtmegtől című film ffisze-

replfli 

Beverly Hills híres 
dombjain váltunk el a 
múlt alkalommal. Mint 
eléggé ismeretes, ez a 
film milliárdosainak la-
kónegyede. Bejártam ke-
resztül és kasul is: 
egyetlen teremtett em-
beri élőlénnyel nem ta-
lálkoztam. Egy utcára 
tévedt fajkutya (nem 
kóbor-kutya —• olyan itt 
nem járhat) jelezte egye-
dül, hogy mégiscsak em-
berlakta vidéken kalan-
dozom. A villákból is 
csak imitt-amott tűnik 
ki valami az út felől, de 
ez a földhöz simuló, la-
pos csoda-építmények 
hátsó része, hogy úgy 
mondjam, cseléd-bejáró-
ja. De manapság Bever-
ly Hillst, legalábbis lan-
kásabb utcáit is zavarta-
lanul ellepik a hippiek, e 
fura és nem mindig fris-
sen mosdott figurák 
Kétségkívül bennük is 
van valami elembertele-
nedett (inkább azonban 
„főhadiszállásukon", San 
Franciscóban) — de ne-
kem így is rokonszen-
vesebbek, mint Beverly 
Hills szagtalanított ős-
lakói, ember-kivonatai. 

S ha már ilyen tetsz-
halott dolgoknál tartok 
— vessünk egy pillan-
tást a valóságos halottak 
világára is. Az ember-
halottakéra, mert beval-
lom, a kedvenc háziál-
latok, kanárik, majmok 
és kutyák temetőjét nem 
látogattam meg. A négy 
„Forest Lawn" (szó sze-

rint erdei pázsit, funk-
ciója szerint temető) Los 
Angeles idegenforgalmi 
nevezetességei közé tar-
tozik, nincs olyan hotel 
és motel, ahol prospek-
tusuk megtalálható ne 
volna. 

A Forest Lawn Holly-
wood Hills, de még 
inkább a Forest Lawn 
Glendalo kirándulásra 
is gyönyörű lankáin, az 
angol gyepet megszégye-
nítő pázsit alatt nyug-
szanak Amerika legis-
mertebb elhunyt film-
művészei. Amennyire az 
amerikai temetkezés 
szervezete, bonyolítása 
a legellenszenvesebb üz-

let (amerikai lapok so-
kat szidalmazzák az itt 
tapasztalható disznósá-
gokat), amennyire a Ca-
dillac, Pontiac, Ply-
mouth, Rolls-Royce ki-
állításra inkább emlé-
keztető proccos-puccos 
temetés maga azt hi-
szem leginkább nevetsé-
ges — annyira szép a 
temetkezés módja. Szo-
katlanul szép. A híres 
temetőkben nincs sír-
domb, gyakorlatilag sír-
emlék sem (azért gya-' 
korlatilag, mert néhány 
azért akad, s zavarja a 
temető gyönyörű, termé-
szetes egységét). A gye-
pen. a „sírokon" járunk, 



Henry Fonda az Enyém, 
tied, mienk cimfi fllmkomé-

diiban 

olyan az egész, mint egy 
ragyogóan ápolt golf-
pálya, csak piciny, egy-
forma réztáblácskák jel-
zik a gyepbe ágyazva, 
vele egy szintben, hogy 
emberi tetemek fölött 
sétálunk. Itt is, ott is 
világhírű emberek te-
temei felett. Amúgy 
csakugyan kedvenc és 
kellemes sétahelye itte-
nieknek és idegeneknek. 

Ez az, ami szép. Ha-
nem az itteni „művészet", 
amelyet olyan nagy 
hangsúllyal hirdetnek a 
temetők prospektusai — 
hát az valami szörnyű. 
Jelszó, ahogy az már 

Terence Fisher: Franken-
stein megteremtette az asz-
szonyt (Susan Denberg és 

Peter Cushtng) 



John Schlesinger: Távol a zajgó tömegtől 

Amerikában nem szo-
katlan: „the largest" (a 
legnagyobb). És ez igaz 
is. A Forest Lawn Holly-
wodd Hills-ben látha-
tó a világ legnagyobb 

történelmi mozaikja, a 
Glendale-ben, a domb 
tetején külön e célra 
emelt épületben a világ 
két legnagyobb festmé-
nye. Mekkora? A na-

gyobbik húsz emelet 
széles, mintegy tizenhá-
rom méter magas. Kü-
lön egy dolláromba ke-
rült, de megnéztem Jan 
Styka, illetve Róbert 

Delia Boccardo és Philippe Lproy a Szálka a szemben című filmben. 



Janet Landgard és Burt 
Lancaster -f Frank Perry 
Az úszó cfmű filmjében 

európai művészet leg-
szebb darabjai másola-
taival. Ott áll Michel-
angelo csodálatos Dá-
vidja — férfitestének al-
só harmadán, hogy úgy 
mondjam fókuszában, 
egész közönségesen meg-
sebesítve. Négy idétlen 
csavarral öntött vas 
szemérem-pajzsot he-
lyeztek rá — a jobb 
hollywoodi erkölcsök 
érdekében. Az egészben 
mélyen vallásos miliő-
ben itt szakadt ki belő-
lem először a sóhaj: ó, 
istenem! 

El innen, okosabb és 
vidámabb helyekre. A 
híres Disneyland-ba. Ta-
lán azért hagytam ezt 
ösztönösen beszámolóm 
végére, mert végül is itt 
éreztem magam a leg-
újabban, Walt Disney-
nek ebben a „Magic 
Kingdom"-jában (bűvös 
birodalom). 

Ez a birodalom tulaj-
donképpen kicsiny, a 
területe huszada sincs 
az előtte létesített autó-
parkolónak. Ügy gondo-
lom, sok építész és mű-
vész csodálatát válthat-
ta ki már az a szerke-
zeti-szervezeti ökonó-
mia, és az az ötletgaz-
dagság, amellyel Disney-
land-et megalkották és 
az 1955-ös megnyitás óta 
folyamatosan fejlesztik. 
A látogató halálos fá-
radtan úgy érzi egy idő 
után, hogy Disneyland 
nagyobb, mint a mont-
reáli világkiállítás. Fel-
ül hát a játékos, de re-
mek közlekedési eszkö-
zök valamelyikére. És 
akkor kiderül (magyar 
számára), hogy nem 
sokkal nagyobb a Vi-
dám-parknál. Amúgy is 
nyugodtan hasonlítható 
a vurslihoz — vursli a 

Clark festményét, amely-
nek továbbra sem ad-
hatok más esztétikai 
rangot: a világ legna-
gyobb festményei. Már-
minthogy méretre Tá-
lalásuk módja a legere-
detibb. Egy darabig ül 
az ember a sztereofoni-
kus zenével bezsongott 
sötét csarnokban, majd 

elindul a mérhetetlen 
pénzt érő függöny, és 
megy és megy, talán 
még most is megy. És 
mindenki meghatottan 
bámulja, hogy milyen 
nagy a festmény. Stí-
lusa, talán mondani 
sem kell: érzelmes, da-
gályos naturalizmus. 

A temető tele van az 

Julio Andrews A sztár című filmben. Rendező: Róbert 
Wise 



Paolo Cavara: Szálka a 
szemben 

technika huszadik, az 
ötletesség és kedvesség 
negyvenedik hatványán. 

A „birodalom" öt „or-
szágra" oszlik: a „Fő 
utca" az USA történel-
mének néhány általános 
fő jellegzetességét tar-
talmazza. öreg posta-
és tűzoltókocsiktól a „ló 
nélküli kocsi" tisztes 
szenzációjáig, az első 
gőzvonattól a Mississip-
pi nyurga-kéményes 
„Mark Twain" lapátos-
hajójáig és „Columbia" 
gályájáig sok mindennel 
bejárható. Második a 
„Kaland-ország", a töb-
bi között olyan dzsun-
gel-kalandokkal — itt 
csónakkal járunk az út-
talannak tűnő vízi uta-
kon — hogy elevennek 
tűnő állatok és állat-
csordák látványának és 
tréfáinak gyönyörétől 
visonganak a gyerekek. 
A „New Orleans Squa-
re" Amerika hőskorát 
idézi, „Határ-ország" sok 
érdekessége közt az in-
dián-történetek világa 
talán a legvonzóbb. De 
itt még a W. C.-re is 
csak az talál ki helye-
sen, aki tudja, vajon a 
„Squaws", vagy a „Bra-
ves" nemi fogalomkö-
rébe tartozik. (Aki eset-
leg nem tud indiánul: 
az előbbi a hölgyek.) A 
„Fantázia-ország" a Walt 
Disney-i képzelőerő ra-
gyogó ötleteitől csak ép-
pen nem sziporkázik, a 
legújabban létesített 
„Holnap-ország" pedig 
játékos és szórakoztató 
ismeretterjesztés eléggé 
nem dicsérhető világa. 
Gyerekek (és felnőttek) 
„legis de legelsőnek" 
repülnek itt a holdba — 
előbb, mint az űrrepü-
lők. És ez nagy öröm. 

A filmekről, melyeket 
itt és a környéken ját-

szanak a mozik — né-
hány régi és újabb holly-
woodi termék: a Tá-
vol a zajgó tömegtől 
Julié Christievel, a Tho-
mas Crown ügy Mc-
Quaen-nel, a legnagyobb 
sikerű komikus, Jery 
Lewin filmjei és egy 
Burt Lancester film, Az 
úszó. Csak egyről szól-
nék néhány szót: Dis-
neyland egyik örök szen-

zációjáról, Walt Disney 
búcsú-produkciójáról, az 
America the beautiful 
című ragyogó rövidfilm-
jéről. A művet a bűvös 
birodalom körmozijában 
játsszák (a moszkvai ki-
állításról sokan ismerik 
ezt a különös felvételi 
és vetítési technikát — 
körös-körül, sőt fölül is 
kép, kivéve a fejünk 
búbja feletti teret). Dis-

Jacquellne Pearce és Jerry Lewis a Ne törd a fejed, 
Jcrry cfmű filmben 



Disneyland 

Faye Dunaway és Steve McQueen A Thomas Crown-
ügy főszereplői. Rendező: Norman Jewison 

ney valóban gyönyörűen 
filmmé komponálta cso-
dálatosan szép hazájá-
nak tájait, természeti 
arcának legmarkánsabb 
lényegét. 

A világ legismertebb 

személyiségei, királyai, 
elnökei és maharadzsái 
közül számosan jártak 
már Disneylandben. A 
bűvös birodalom jelsza-
va: „Szívesen szórakoz-
tatunk királyokat és ki-

rálynőket is, de Disney -
land-ben minden ven-
dég egy-egy VIP." (Az 
utóbbi „Very Important 
People"-1, magyarul „fe-
jest", „nagyfejű"-t je-
lent.) fgy hát királyi ér-
zésekkel hagytam el a 
film nagy művészének 
gyönyörű kis birodal-
mát. No, de hiába, visz-
sza is kellett egyszer re-
pülni — ez már így van. 
A gépen ezúttal is volt 
filmvetítés. És mit tesz 
isten, Walt Disney pro-
dukció ment. A gyenge 
film végén következett 
a lista és a cím, amely 
az amerikai televízió 
mai jelszavával azonos: 
„Neves a dull moment!" 
(Egyetlen unalmas per-
cet sem!) 

Hát, ami engem illet, 
nálam megvalósult a kí-
vánság (persze így köny-
nyű!) — sok mindent 
csináltam Amerikában, 
de nem unatkoztam. Re-
mélem, hogy sikerült a 
jelszót megvalósítanom 
itt záruló sorozatom ol-
vasóinál is. 

RAJK ANDRÁS 


