Vlssza a Tay
Szinte mindenkinek volt gyerekkorában kedvenc
autója, amelyért rqjongott - egy Matchbox vagy
esetleg egy filmes kocsi. Rengeteg ikonikus
autós szerep volt a filmtörténelemben, de
egyik sem tett olyan mély benyomást a vásznon,
mint Steve McQueen í968.as Ford Mustang GT
39o Fastbackie a San Franciscó'i zsaruban.
gon egredüli újságíróként, ahogy a Bullitt
l'isszatér az eredeti San Franciscó-i filmhely-

Axel E. Catton
Fotó: Morgan Segal

7T1Íz éves voltam.

l
l

színeke? Még szép! odafelé az úton üssza is
idéztem az ikonikus jeleneteket.

amikor a San Fran-

ciscó-i zsaru leljesen beszippantott

-

az

üldözéS, a sebességváltások hanfra és a

A film fószereplő autóiról több mint 40 éüg

mindenki úgy gondolta, hogy eltűntek _ egé-

szen idén januárig' amikor Sean Kiernan _ aki-

rengeteg (összesen hat) repülő Dodge Charger

nek a családjáé volt a Bullitt 44 éüg _, a

az érzést,
dísúárcsa. Et tudják képzelnt
amikor Sean Kiernan, a Íőszerep\ő autó, a

Detroiti Autószalonon felgördült vele a színpadra. Épp ott volt Steve McQueen unokája,

Bullitt tulajdonosa felhívott néhány

Molly is. fuóta mindenho|1áftmár a Bullitltal,
Detroittól Goodwoodig, és most a kedvünkért

al

héttel

ezelőtt, ho5, lenne-e kedvem megnémi ailá-
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visszatért oda, ahol a Bullitt legendássá vált.
Annak ellenére, hogy az autó nincs regisárálva, Sean beleegyezett, hogy még egy San
Franciscó-i körre elüszi a Butlittot, habár nem
az 1968-as tempóban.
A film főszereplője' a hollywoodi sú'ár és
autóversenyző, Steve McQueen ttldta, hogy az
autós üldözés a Íilm egdk központi eleme kell,

hogl legyen _ ezvolt egyébkénta produkciós

másodpercig le sem lehet venni a szemünket a

l80

szökésben. Max Balchowslry a Los Angeles-i

km,h-va| ságuldó autók-

Holl1rvood Motorstól érkezetÍ,hogy két autót

ról. Nagy látószög és közelik váltják egymást,
nincs semmilyen zene vagy párbeszéd ez
forradalminak számított 1 968-ban. Annfra,

-

építsena filmhez' egymást követő alviuszÁmokkal: ezlett az 558-as és az 559-es.
A forgatás óta él.tizedekig mindkét autót

hogy Frank Keller Oscart

vele.

eltűntnek hitték, egészen 2017-ig, amikor az

városban közel

is

nyert

McQueen az angol Peter Yates-t bíAa meg a
rendezéssel, miután látta a hasonlóan ütős

kant Kaliforniában.

558-as alvláza és néhány alkatrésze felbuk-

autós üldözést Yates Robbery című filmjében.

40 évig nem látta senki_ mostanáig. AZ 558-

Az

559-est viszont

cége, a Solar Company egyik első munkája a

McQueen és a dublőrkoordinátor, Carey

Warner Brothers stúdiő számára. McQueen

Loftin meghfuták Bud Ekinst, hogy csatla-

tásokra volt tervezve, bukókerettel' A filmben

igazi moziélményt' akart', ezerl éIőben, azutcán
vették fel az ildözős jeleneteket. 10 perc 53

kozzon a filmhez. Ekins McQueen dublőreként
motoros ugratásokkal kezdte karrierjél A nagy

Bud Ekins vezeÍte az 558_ast, minden más
jelenetet, ahol Steve McQueent látjuk vezetni,

Veterán Autó és Motor

as a legendás Taylor és Filbert

Streeti ugra-
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kocsival velték Íel az üldözéses ielenelek legnagyobb részél,az ugratásokal az 558-assal

az 559-essel forgatták.

fu

autósjelenetek

nagy része az 559-essel iorgott, miután az

558-as alaposan megsérült aZ

ugratáSok

során. Rajongók figyelem: azokban a jelenetekben' ahol McQueen vezet, az ő arcalátszik
a visszapillantó tükörben
amikor viszont
Ekins vezet, a tükör meg van döntve'
McQueen és Balchowsky is al, akarták,

-

hogy az autó morcosan' kicsit rosszfíúsan
nézzen ki.

A

',highland

green" festést (ame-

lyet tévesen British racing gTeennek híl.tak a

Road & Track hirdetésben) mattították, hogy
kevésbétükröződjön
ami egyébkéntmég
nehezebbé teszi manapság Sean számára,

-

hogy eredeti állapotában tldja tartani az
autót' ,,Az egész karosszériát hidrofób réteggel vontam be, hogy minimalizáljam a káros
kornyezeti hatásokat'' _ meséli.

Sean Kiernan, a kocsi mai uazdáia Vilte vissza a Muslan0ol San Franciscóba

A hátsó lökhárítót lemattították, és eltávolítottak róla minden feliratot, a Íolatólámpákat leszedték' akrómozást szintén' csak egy
kis csfu maradt meg a csomagtartó felső
részén.Elöl nincs vágtató lóalak, ugyanezen
okból. A karosszérián és a motortérben látszik még a kameraállványok nyoma, a csomagtartóban pedig az óriási lyuk, amely a
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Taylor $treel, San Francisco, Frank Bullitl hadna0y háza

kamer ákhoz hasznáIt generátor szelÍőúetője
volt ,,Hallottam, hogy néhányan aá terjeslették' hogl fustgép volt ott hátul, de csak egy
generátor'' _ hangsúlyozza Sean'

A motort

ugyancsak alaposan átalal<stották.

A 6,4 literes (390 köbhüvelykes) V8-as másik

ia

leárt területen belül. McQueen maximalista
volt, és addig forgatott egy-egy jelenetet, amíg

dublőr beköti

el nem értékpontosan az|, amiÍ elképzelt.

Charger befordul a Chestnut Streetre, a Bullitt

AZ 559 hollétéről mindig akadtak spekuláci-

ók, számtalan autót mutattak be ,,az igazi

Bullittként'', amelyek természetesen változó

övéÍ a koromfekete Dodge

Chargerében. A mozi közönsége látta, ahogy

a

üszont beragad, meÍ a forgalo m eláIlja az útját

a Taylor Streeten. A háttérben, a Columbus
Avenue-n óriási tábla hirdeti a Bimbo Club
365-öt, amely még ma is ott van.
A megfelelő pillanatban negjelenik egy fekete Ford F-350 pickup (mi más?), hosszu, árt

vezértengell kapott, módosított hengerfejet és
kipufogórendszert' ,,Nem azérl, hogy erősebb
legyen, inkább, hogy több nyomaték legyen
benne kis fordulaton is" _ magyaríuza Sean.

Mustang 20l9-es váltontát 2018. január
|4-én, a Detroiti Autószalonon. Steve lányu-

Balchowslq' beépített még egy Autolite karbu-

nokája, Molly McQueen is ott volt a bemutatón

utánfutót h(lna maga után _ kiderül, hogy
Sean maga intézi a szállítást. Mivel vasárnap

rátort is, amely a mai napig a helyén van.

Sean Kiernan és az ő igazi Bullittja, az 559-es

van, Sean le tudja

minőségtí hamisítványok voltak' Minden megvá|tozott, amikor

a Ford

bemutatta

a Bullitt

parkolniazutánÍuÍőtkönet-

is' Feltéte-

mellett. Azóta Sean turnézik a ülágban a
Bullittal a Ford Motor Company és a Historic
Vehicle Association támogatásával.
Amikor a páros San Franciscóba készült

lezhetjük, hogy hátul a generátor túl nagy Íár-

üsszatérni az új modell sajtóeseményére, Sean

mát csapott, és az élőben felvett hang így

megkérdele, lenne-e kedvem egy nappal

használhatatlan volt.

korábban találkozni és a ülág egyetlen újság-

A néma tanú című könyv, amelynek alapján a
film készült, New Yorkban játszódik, Yates

írójaként végigmenni vele még egyszer aZ ere-

deli autós üldözes helyszínein.

előszÖr látom élőben

a

azonban San Franciscót válasúotÍa, főleg mivel

polgármester promotální akarta a várost,
mint filmhelyszínt, Los Angeles ellenében.

Egy borongós vasárnap reggel Morgan
Segal fotós és jómagam várunk a Bullittra a

Francíscóban. Autóskarrierem csúcspontjának
hívni eil a pillanatot _ enyhe kifejezés' Sean

Chestnut

gyorsan beindítja a pompás V8-at' Te jó ég,

A végéna csapatnak négy hete volt rá, hogy

Francisco North Beach kerületében. lttkezdő-

teljesen olyan a hang'a, mint a filmben! De nem

felvegye azuldözÍsi jelenetet, egy 60 tömbös

dött az üldözés. A bal oldalunkon Bill Hickman

tökéletes a kép, amíg mind a hat hátsó lámpa

ti

,,Az autőnak tényleg ilyen a hangja'' - erősímeg Sean' de a filmhez külön vették fel a

hangot, és utóIaghonáadták,

ami megmagya-

ráuza a fura, ,,dupla kuplungolást''

Veterán AutÓ és Motor

és Taylor Street sarkán,

San

lenül a Chestnut Streeten. Habár biztosan érzi
a pillanat jelentőségét, nem árulja el. ,,Persze'
hogy van biáosítása a kislánynak. De a regisá-

ráció, hát, a papírokra még várunk, szóval ne
csapjunk túl nagy zajt. Mehetünk?'' Várjunk
csak! ,'Kislány''? ,,Persze, a Bullitt egy höl5',
mindig is azvolt" - nevet Sean.

Alán kinltja az

utántutót,

a

és életemben

Bullíttot. Itt, San

.'É
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Lematlílotlák a krómozást a ltikhárítókon a lorgalás eldll. Nem akarlak csillogó autól
fel nem gyullad .

Eznem akármilyen autó, akár-

milyen helyen, ez itt az autórajongók Szent
Grálja. Sean továbbra is úgy viselkedik, mintha
ez alegátlagosabb dolog lenne a ülágon.

odagurul egy üres parkolóhelyre, hogy
annft rajongtunk a
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áÍadla az autót, amelyért

Aki nem tudja, miről van szó, könynyen összetéveslheti a GT{ egy rommal.
tévéelőtt.

A festés fakó,
viszont

a

a lökhárítók rozsdásak. Nekünk
gyerekkori álom. A hátsó ülésen

észreveszek egy takarót. ,,Ennek mindig az
autóban kell lennie'' - mondja Sean.
egy

'Ha

csepp eső esik, azonnal rá kell terítened az
autőra, akár benne vagyok, akár nem'''
Morgannel kezdünk rájönni, mivel van dolgtlnk. Ez nem egy restaurált autó, ez egy
A Íilmben a valósághoz képest vélellenszeríÍaz utcák sorrendie. Felvették a ielenetekel, és a lehető
leglátványosabban összevágták

gondnok munkaállomása. Sean Kíernan; kurátor, gondnok. Hogy jutott ide?

ijket

Titkot tartani
Egy éwel édesapja halála ulán,20l5-ben Sean Kiernan megörökiilte

a sokal

vágyoll, legendás Bullitlol. Egy aulóipari Íestékekel gyárló vállalalnál doluozoll
l'lashville-ben, és eqyszer épp úlon voll a lerüleli érlékesílővel,egyben lőnökével,

casey Wallace-szal. Wallace érdeklődiill lőle az apiától ijrökölt

autÓkról'

Sean

emlílelle, holy egy l975-ös Porsche és egy l968-as Muslang GT 390 Fastback, és
leesell az álla, amikor lőnöke ráváola: ,,maidnem, mint a Bullill Muslang'''
Sean allól larl0ll, h0gy lebukik' líínöke pedig elmesélle, holy régi lerve egy lilm,
amely a San Francisctí-i zsaru elÍÍíntMuslangiáról szól. Erre mekkora az esély?
A lőniik egy lilkos raiongója

''A''

lilmnek?

,,Apám halála óla akkor elűsziir érezlem, hogy 0ll van velem. Úgy érezlem, ez

a meglelelő pillanal, hogy elmondiam a nagy lilkomal, amelyet addig őrizlem''

-

Családi Íoló a régi időkből

mondja Sean. Kiernan, tllallace és lilmes üzleli parlnere, l(en Horslmann közösen

meulervezlék az imádoll klasszikushoz illő leleplezést.
volt, hogy az aulól egy harmadik íélis hitelesítse'' - leszi hozzá

''Elengedhelellen
Kiernan később. Horslmann
összekötölle

megvizsgálta a különböző

árulkodó Íorgatási sériilésekel,megerősíletle a Bullill

származásál. John clor iavaslalára összeköliillék Seant Mike Berardival, egy már
visszavonull Fordj!az!alóval, aki segíletl a csapalnak a Ford

Seanl a Ford Perlormance

!!ÉPNEP BEos. !a!c'

közponljával kiizösen meuszervezni az l968-as visszaÍéréséta 20l9-es

Pfl-menedzserével, John clonal, aki

Bullitt Special Edilion Muslang bemutatóiával együll a 20l8-as 0elroili

gyorsan elindÍlolla az iigyel. Kevin

Auttíszalonon. Csatlakozotl hozzáiuk a llisloric Vehicle Associalion (az

Marli nemcsak ulánuyárloll

Ford

Euyesü[ Államok veleránaulós-szövelséue),

az tí segítsé0ükkel mindenl

alkahészekkel kereskedik, hozzálérése

dokumenlállak, s az adalok bekeriillek a Kongresszusi Könyvlárba

van a világ euyetlen olyan gépiármű-

eddig tisszesen kél tucal autóról mondhaló el.

adatbázisához, amelyben meglalálhatók
az amerikai Ford gyárlási inlormációi
minden

l967 és 20l4

aulóról. Marli előszíjr
lálta a Bullilt

559tsl.

köztill készüll

20l6
Miután

máiusában

A

nagy visszalérésl megelőző évben a

közponliában

-

ez

Bullill a Ford dearborni

reilőzötl. Egészen 20l8. ianuár l4. reggeléig, amikor

Sean Kiernan beÜlt a kormányhoz a sötél ÍÜggönyök

valaki elindílolla a zenél' maid bekiahálla' hogy
lelvélell''

A lilmgyár igazolása
az auló eredeléről

mö0öll,

''Fények'

aztán

kamera..' és

2O18. december

Minden úgy maradl' ahogy voll

Miután véget ért a forgatás, az 559-est

eladták _ az eredeti, filmes sérülésekkel egnitt

-

Robert Rossnak, a Warner Brothers egyik
munkatársának. Ross nem sokkal később
eladta egy New Jersey-i rendőrségi detek1ívnek, Frank Marrancának, nála volt egészen
1974-ig. A Road & Track magazinba mind-

tóhiba miatt. ,u{pukám akkor r'ett egy 1981es Plymouth Horizont _ amely azóta szintén
megvan náÍam'" A Bullitt éúizedekigállt a
ponyva alatt, és eg're kevesebben tudtak a
létezéséről.,,Nekünk mindig ott volt. Régebben
családtag, mint én'' _ meséli Sean, aki
ben született.

o

198l-

és édesapja, Rob mindketten

össze egy ötsoros hirdetéssel, kép nélkül került

autórajongók voltak, főleg a Mustangoké'

be' Sean édesapja, Robert Kiernan

utolsó közös

családi

autónak vásárolta, egy öregedő MGB GT
helyére. ,,Először egy GT 350-est keresett
édesapám'' _ maglarázza Sean.,"Ae aut6Í úg
hirdették, hogy ez az eredeti modell a Íilmből,
úgyhogl fel sem merült bennünk' hogy ne í
lenne. Akkoriban a filmes autók nem jelentettek sokat. Apám leginkább al szerette benne,
hogy jól ment és jól kezelhető volt. A hetvenes
években anyukám, Robbie használta munkába
1árásra,

a katolikus iskolába. Mesélte, hogy a

élményuk a

hell Cars d

fu

Coffee

esemény volt, négy éwel ezelőtt. ,,Másnap
meghalt _ hirtelen és váratlanul, mindössze 66
évesen'' _ meséli Sean.

Mindeközben San Franciscóban

a

sokat

látott tulajdonos kezdi átérezni a pillanatot.
,"A.pukámmal mindig is rendbe akartuk hozatni

a Bullittot, de az
jutottunk el odáig''

évek során valahogy nem
- mondja. Ennek az autó-

nak a feltámadása több mint egy legenda újjászúletése' A közönségnek

ez mindig is Steve

nővérek mindig távolról hallották, ha jött, és

McQueen Mustangja volt, de Seannak ez

mondták' ,,Ó, ez Robbie lesz''.

elsősorban az édesapia autőja.

l 977-ben levelet kapott a család Steve
McQueentől, akinek akkor épp a szakadék
szélénáIÍt aháaassága Ali McGraw-val. Steve
azon volt, hogy összegljtse az élete során

szamára fontossá vált dolgokat. Szerette volna

üsszavásárolni a Mustangiát, de a vásárlás
nem a legiobb kifejezés. ,,Nem akart fizetni
érte, felajánlotta, hogy egy megfelelő autóra
becserélné. Apám udvariasan vísszautasította''
_ meséli Sean vigyorogva.

1980-ban

a

Bullitt

kényszerpihenőre

vonult Kiernan NewJersey-i otthonában, vál-

Veterán Autó és Motor

Morgan, a totósunk készBn álÍ az indulásra,
akárcsak Sean. Annak ellenére, hogy nem filmet forgatunk, tehát a sebesség és a hang nem

annfra lényeges, Sean úg/ lép rá a gíara,
mintha forognának a kamerák' ,,Nem bírtam
_ mondja. ,,Eg'szerűen hallanom

A hadnagy ÍSleve Mc0ueenl hazalér
nak rá a hídra. Ez is olyan dolog, mint a filmben a Charger hatszor elrepülő dísdárcsfia, és

azí1ra és újra felbukkanó kis zöld VW Beetle'
fu utolsó helyszínünk a Taylor Street
1153.' Frank Bullitt hadnagy háu'a'. Már dél
van és megjelenik egy rakás turista Morgan
és az autó körül. Sean észrevehetően ideges,
túl sok lehetséges károkozó autó és ember
van a közelben. Gyorsan lelépünk, a Bullitt

megállni''

bálja véget ér.

A

Ahogy Sean lecsukja az utánfutő hátul1át,
mond valamit, amitől minden értelmet nyer.
Amikor januárban bemutatták az autót a

kellett el a hangot.'' Következik a Filbert
Street, háttérben a Larkin az Ncatrazzal.
filmben

a

helyszínek sorrendje eryébként

teljesen értelmetlen. fu üldözés során egyszer

az autők a 20. utcán vannak délen, azlán mennek a Golden Gate Bridge felé, de nem hajta-

Detroiti Autószalonon, Molly McQueen

al

mondta neki: ,,Steve-nek tetszene, ahogy bántokazautőval Jó kezekben van nálatok.'' o

