
Elvis a seregben

Elvis Presley 1958 ôszén belépett a seregbe, ami karrierje szempontjából
nagyszerû döntésnek bizonyult: az addigi lázadóból szempillantás alatt
nemzeti hôs lett, akit bátran lehetett a fiatalok elé állítani. Amikor 1960-
ban leszerelt, az addigi „koronaherceg” a rock and roll valódi királya lett.  

Elvis Presley 1953-ban végezte el a középiskolát, majd utána teherautó-
sofôrként dolgozott. Esténként továbbtanult, hogy elektrotechnikus
lehessen. 1953 késô ôszén egy magánhangfelvételt készített anyjának
az egyik memphisi hangstúdióban. A stúdió és egyben a Sun Records le-
mezkiadó tulajdonosa, Sam Phillips felfedezett valamit a gitározó fiúban.
1954 júliusában rábírta Elvist, hogy térjen vissza a stúdióba, és a fiatal
tehetség ekkor énekelte lemezre elsô önálló dalait, a That’s All Right, Ma-
mát és a Blue Moon of Kentuckyt. 

Ahogy mondani szokás, a többi történelem. A helyiek gyorsan meg-
szerették a jó hangú fiút, aki 1955-ben debütált a színpadon Jackie
Gleason Stage Show címû mûsorában. 1956-ban Ed Sullivan Talk of the
Town nevû televíziós show-mûsorában országos ismertségre tett szert.
(Persze sohasem lett belôle elektrotechnikus.)

Hamarosan kijött Heartbreak Hotel címû lemeze, amely milliószám fo-
gyott szerte a világon, illetve Elvis játszotta a fôszerepet a Love Me Tender
címû filmben is. Aztán Elvis belépett a hadseregbe. 1958 és 1960 közt
Nyugat-Németországban és máshol teljesített szolgálatot közönséges
(bár meglehetôsen ismert) katonaként.

Elvis persze elkerülhette volna a bevonulást és a szolgálatot, de nem
tette. Sôt meglehetôsen filozofikusan fogadta üstökösszerû karrierjének
ideiglenes félbeszakadását. Letöltötte a katonaidôt, és ezalatt a szépen
vasalt egyenruhában látva a közvélemény megítélése teljesen megválto-
zott róla. A hihetetlen csípômozgás és a jól ismert arc, amely lányok mil-
lióit hódította meg egyetlen mosollyal, mindenkivel elfeledtette az egy-
kori lázadót. Végül is fiatalon sokan bolondok vagyunk. Így aztán egy
idô után senkinek sem volt kínos Elvist imádnia. Tényleg ô lett a Király. 

Tanulságok
A karrierben tartott szünetek még akár hasznot is hajthatnak. Azzal, hogy a be-
vonulással félbeszakították a karriert, Elvis és menedzsere, Tom Parker
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