
ELSŐRÉSZ

Nyolcvanéves lenne Gobbi Hilda. Tíz éve mára torokszorítóan szép szín-
házi ünnepnek, amelyet a Katona József Színházban rendeztek az akkor
még köztünk lévő nagy művészember hetvenedik születésnapja alkal-
mából. Mára ünnep is, ünnepelt is emlék csupán.

Az emlékezést hivatott éleszteni egy, a hagyatékból előkerült kézirat
folytatásokban való közzététele; a lehetőségért hadd mondjunk e he-
lyütt is köszönetet dr. Röder Editnek. Egy lázasan boldog párizsi nyara-
lást örökített meg (valóban kézzel írt) naplóban Gobbi Hilda - a páratlan
alkalmat, amilyenben se előbb, se utóbb jó évtizeden át nem lehetet ré-
sze magyar kultúrturistának. Az évszámot nem tüntette fel; alighanem
1948-ra tehetjük a mámoros heteket, amelyekkel Párizsban élő jómódú
barátai ajándékozták meg. Még élt Bajor Gizi (1951-ben halt meg), s Ká-
rolyi Mihály még persona grata volt Magyarországon (1949-ben, a Rajk

per elleni tiltakozása miatt veszítette el ezt a státust). Ennél korábbi idő-
ponttal aligha számolhatunk; Párizs és Franciaország Gobbi által oly
elevenen felidézett élete „érettebb", konszolidáltabb légkört tükröz a
háborút közvetlenül követő évekénél (s ez, bizonyos értelemben, az át-
tételesen felderengő hazai viszonyokra is vonatkozik).

Gobbi Hilda 1913. július 6-án született; senkit se tévesszen meg a
naplóban említett június 6-i dátum. Meglehet, hogy a szerző hónapot té-
vesztett, de elképzelhető némi tudatos misztifikáció is: Gobbi úgy akarta
„megrendezni" saját (vélhetően) harmincötödik születésnapját, hogy a
csodált Versailles ennek tiszteletére tündököljön ünnepi díszkivilágí-
tásban.

Születése nyolcvanadik évfordulóján mi az ő személyiségének fényét
szeretnénk felvillantani néhány oldalon.

üneményes történet, talán eddig ez
hatott meg a legjobban - a Victor Hugo
tér sarkán lévő templomba mentünk be
Bözsivel, egy fél cigarettám volt, és
sajnáltam el-dobni, templomajtóban

dolgozó melósok vasállványára tettem. Bözsi:
mire kijössz, úgyse lesz itt. Megnéztük a
templomot, és kijövet ott volt a cigaretta,
mellette egy kis Krisztus-fejes érem. Az egyik
melós sapkájához emelte a kezét és odaszólt:
C'est porte-bonheur, Madame (Ez szerencsét
hoz, asszonyom).

Igen praktikus, hogy a házakat átfestő meló-
sok azt a kis hidat, amin leengedve dolgoznak -
ponyvával fedik körül, úgyhogy egy csepp festék
nem hull az utcára.

Millió kis café mindenütt, pult (bár), ahol rend-
szerint csak italt lehet kapni, gyümölcs-, paradi-
csomszörpök és szeszes italok, de egy üveg
Perrier (szódavíz) mellett is nyugodtan el lehet
üldögélni. Trafik nincs, csak egy-két nagy do-
hánytőzsde - cigarettát a caféban lehet kapni,
ahol külön kis trafik van.

Nahát a pisilde, az külön szám, utcán csak fér-
fiklozet van, egy két méter magas pléhkerítés,
mögüle alul kilátszik a férfiak lába és a csurgás -
csuda muris, és nem túl jószagú. Na és a nők, az
ember kénytelen fent egy pohár bort betölteni, ha
lent pipilni akar, mert csak caféban lehet, de vi-
szont csak ezért nem lehet bemenni. A női klózik
kilencven százaléka nem ülő, hanem egy lyuk a
földön, körülötte kb. fél méter lejtős csempe van.
Első pisilésemnél azt gondoltam, hogy ez mér-
hetetlenül praktikus, de miután meghúztam a vi-
zet, rájöttem, hogy mégse az, mert vagy padlótól
derékig csuromvizes lesz az ember, vagy állati
bűz marad a helyiségben.

A taxisofőrök vagy viszik az embert, vagy nem -
az ember bemondja a címet, és erre vagy azt
mondja, hogy merci, vagy hogy ja, arra nem me-
gyek.

Tulajdonképpen egy hét feléig csak barátkoztam
a várossal, megnéztem a körutakat, a tébolyító

forgalmat, ahol millió autó közlekedik, valami fur-
csa, rendszertelen rendszerben - a rendőrök
egy kis fehér bottal irányítják sípolva és handa-
bandázva a forgalmat. Járókelők szabadon
közlekednek, senki nem törődik velük, és ők,
igen helyesen, nem a rendőrt és a kevés helyen
felállított lámpát nézik, hanem egészen egysze-
rűen a veszélyt jelentő autót. A metró külön szám
(Bözsi imádja). Több emelet mélyen, billió táblá-
val, úgyhogy tényleg hamar kiismeri az ember
magát - önműködő ajtók, csak a bejáratnál ül
egy jegyet lyukasztó hölgy, a kocsiban már nem
zavarják az embert. Egy jeggyel kétszer lehet
utazni, de ha kijön az ember a napvilágra, a jegy
már érvénytelen. Egy gombnyomásra a legtöbb
helyen Párizs térképe kivilágosodva mutatja az
útirányt.

Hát a papok angyalian néznek ki, svájcisap-
kában járnak, ha nálunk így ábrázolnánk őket,
azt mondanák: na persze, ezek a kommunisták
már megint persziflálják az egyházat (és
bicikliz-nek is!).

Első napok: 24., 25., 26. Étoile, Arc de Triomphe
- csodálatos ez a rendszer, a csillag szó nem
vicc, mert a tizenkét körút tényleg szabályos
rendben fut össze a diadalívig. Az Arc de Triom-
phe ívei alatt nyugszik az ismeretlen katona sírja
lángoló méccsel -- állandó kis menetek zarán-
dokolnak ide virággal, gárdisták dobbal és trom-
bitával - karddal megpiszkálják a tüzet, ami fel-
fellobban, dobszó és trombitaszó mellett emlé-
keznek. Az Arc de Triomphe-ot 1814-ben Napó-
leon kezdte építtetni, és Lajos Fülöp fejezte be.

A Trocadéro a világkiállításra készült monu-
mentális, modern épület - múzeumok és zene-
termek vannak benne, a kilátás, az isteni; az Eif-
fel, ami szintén a világkiállításra készült, csodá-
latos mechanikai munka - kis liftek visznek fel a
tetejére, és egy vendéglő van az első párkányán;
a Champ de Mars egy gyönyörű park, amely az
École Militaire-hez vezet: ez Párizs katonai főis-
kolája. Mme Pompadour kegyeket akart szerez-
ni, és ő építtette egy gazdag bankárral. Tehát a
kilátás a Trocadérótól egyenes vonalban az
École Militaire-ig csuda szép.

Mászkáltam és nézelődtem - a dimenziók el-
szédítenek, a forgalom, a szépség, az évszá-
zados kultúra és a mértani, ésszerű építkezés,
ami megint a szépet szolgálja, mert nem zsúfol
teret, és érvényesülést hagy a szépnek...

Első este a Montmartre-on voltunk egy tündéri
kis lokálban, a francia melósok és polgárok szó-
rakozóhelyén - a dekoráció végig párizsi sikáto-
rok házai, ilyen feliratokkal: „A szép tyúkhoz...",
„A szép fiúk háza" stb. Száradó gatyák az abla-
kokban - rengeteg asztal, és azoknál még több
ember. Őrült csókolódzás minden sarokban, de
senki nem törődik a másikkal - ez gyönyörű -,
nők egymással táncolnak (de a legelőkelőbb he-
lyen is, ez itt szokás), és a férfiak kizárólagosan a
hölgyek ülepét fogják, mintha attól félnének,
hogy elfáradnak. (Hát ez viszont nem minden
előkelő helyen van így.)

A Champs-Élysées híréhez méltó, legalább
négyszer-ötször végigmentem rajta. Ami itt kira-
katkultuszban van, az fantasztikus; sokszor a
leggyengébb dolgokat olyan módon tálalják,
hogy elkápráztatja a nézőt. A Champs-Élysées
közepe felé van, jobb oldalon, a Grand Palais és
a Petit Palais, megtévesztően szépek, és megint
a dimenziók! AZ 1900-as világkiállításra építet-
ték őket. Különböző kiállításokat rendeznek itt,
és Párizs szépművészeti múzeuma is itt van.

Szemben vele van a Théátre Marigny, Bar-
rault színháza - sajnos bérbe adta nyárra egy
olasz balett-társulatnak. Barrault vidéki turnén
és Londonban van. Ez nagy pech!

A Champs-Élysées végén van a Place de la
Concorde, hát ez megint valami káprázatos -
olyan nagy, hogy legalább egy félóra, amíg ké-
nyelmesen körüljárom (1793-ban itt végezték ki
XVI. Lajost, Marie-Antoinette-et, Dantont stb.). A
közepén áll az Obeliszk, amit Lajos Fülöp hoza-
tott haza az egyiptomi hadjáratból, az oldalán
mérnöki rajzok, a felállítás munkáját ábrázolják.
Itt nyílik a Tuileries kertje - jaj, szobor-szobor,
szökőkút, medence, kőpadok és ezek között a
csodálatos dolgok között kis vasszékek (ame-
lyeket soha senki nem lop el!!!), amelyeken a
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nép ül, olvas, eszik, játszik, szóval a Tuileries
kertje az övék... A medencékben halak..., de mi-
lyen halak: hatalmas pontyok, aranyhalak és va-
lamilyen furcsa, fehér színű halak pokolian nyá-
jas hadserege, nyugodtak és szelídek, mert tud-
ják, hogy nem bántja őket senki. Nyüzsögnek a
halak, és ugyanakkor egy kis öregasszony vitor-
láscsónakokat árul a srácoknak, amelyeket a
medence szélén úsztatnak - Napóleon halainak
nagy örömére.

A Tuileries végén emelkedik az Arc de
Triomphe du Carrousel. Napóleon emeltette sa-
ját dicsőségére, a római diadalívek kicsinyebb
mása (megjegyzem, így is elég nagy). Pokoli,
hogy milyen szép és fenséges dolgokat csinálta-
tott Napóleon tulajdonképpen hiúságból.

A diadalív alatt átmenve a Louvre U alakú te-
rére érünk. Tehát már megint egy építészeti
csoda: a Louvre ablakaiból egyenesen a
Champs-Élysées Arc de Triomphe-jára látunk -
pokoli.

Az autóbuszoknál a forgalom sima lebonyolí-
tása érdekében sorszámot kell tépni egy kis
vas-automata-ládából. Egy ilyen kis készülék
elromlott, mindenki húzta-húzogatta, nem hitték
el az

előttük levőnek, hogy rossz (nálunk az ilyesmit
egy rövid vagy hosszabb káromkodással elinté-
zik, nem így a franciák!). Egy derék polgár kö-
römpiszkálóval elkezdte javítani, a körülállók biz-
tatva és tanácsokkal ellátva figyelték a művele-
tet, és a készülék közmegelégedésre megjavít-
tatott.

Az autóbusz-kalauzok csuda jópofák. Mind-
egyik olyan, mint egy nagy hajó parancsnoka.
Hölgyek és gyerekek előnyben! - kiáltják, üvöl-
tik az előre letépett cédulák sorszámát stb. A bel-
ső kocsiban állóhely nincs, állni csak a peronon
szabad, ott viszont dohányozni is szabad. Ez ész-
szerű, mert gyorsabban megy a fel- és leszállás!
A kalauz a hasán lógó úgynevezett „darálóval"
kezeli a különböző távolságokra szóló több vagy
kevesebb szelvényt, amelyet az ember egy
tömbben nála vásárol. Itt minden ésszerű!!!

A Madeleine-templom (mondhatnám dóm),
amelyet 1764-ben kezdtek építeni, majd Napóle-
on a Grande Armée diadaltemplomának folyta-
tott, csak 1842-ben készült el. Igazán gyönyörű!

Ebből és mindenből, ami ilyen hosszú ideig ké-
szült, látható, hogy részben: milyen önkényura-
lom volt, hogy mindenki a saját ízlésére építtetett
mindent, részben mindenki még szebbé akart
tenni mindent, és végül mindennek a mérete,
hogy ilyen soká készült. A legfurcsább a francia
templomokban, hogy nincsen bennük pad, nád-
székek vannak - sőt mindenkinek kis táblával
ellátott saját imazsámolya van - a legtöbb he-
lyen, elöl fotelok az „előkelőségek" számára. -
A Madeleine kapuja fölött ez a büszke felirat: „Li-
berté, Égalité, Fraternité" - és a templomon kí-
vül, körül harmincnégy szentnek mintegy három-
négy méteres igazán szép szobra.

Bözsivel magyarul beszélgetve járkáltunk, ami-
kor a place Victor Hugón egy pasas megszólított:
pénzt kért, dadogott, hogy menekült, éhen hal,
deportálva volt, zsidó, majd a legvégén, hogy a
VIII. kerületben, Pesten a kommunisták elvették
az ő appartement-ját. Szóval - szó nélkül kirúg-
tuk.

Gobbi Hilda a Szent Johanna (1945) ...és a Sasfiók (1942) címszerepében



A komolyabb színházakban ajánlólevelemmel
már egyszer-kétszer voltunk, de nem találtuk ott
az igazgatóságot, általában Párizsban déli 12-től
2-ig nincs senki és semmi - viszont a boltok kb.
akkor zárnak, amikor akarnak, viszont az élelmi-
szerüzletek vasárnap is nyitva vannak. Minden
színháznak és majdnem minden múzeumnak
van egy szünnapja!!! Ez nem ártana nálunk
sem!!!

Tehát szó, ami szó, elmentünk a Montmartre-
ra, a Folies-Bergére-be - az igazgatója, aki ma-
gyar, valami segédrendező volt (Gyarmati) Pes-
ten, nagyon kedvesen fogadott, és megnéztük a
revüt. Az egészet valami enyhe szentimentaliz-
mus és giccs jellemezte, de viszont voltak csodá-
latos dolgok: a töpörtyű színpadon olyan távla-
tok, hogy azt hittem, az operában vagyok, a jel-
mezek (a darab ezernégyszázszor megy - ok-
tóberben jön az új), egy-két gyönyörű testű nő, a
nekem szokatlan meztelenség és egy kínai kép
olyan művészi maszkokkal és figurákkal, hogy
az csuda. Színek csodálatos keveréke, egy ferde
festmény-élőkép: a vadászat - frappáns.

Bözsivel a metrón (aki, ha azt a szót meglátja,
hogy sortie [kijárat], elkezd rohanni, de most már
láttam, hogy ez nemzeti szokás, sőt már jóma-
gam is beleestem). Szóval a metrón utaztunk, én
a megálló előtt kinyitottam az ajtót, és a velem
szemben álló fiatalember, akire Bözsi magyarul a
következő szövegeket mondta nekem: „Figyeled
ezt a francia ízlést, hogy a férfiak hogy öltöznek".
- „Nehogy kikezdj vele" (mert a fiú nézett), szóval
a fiú egyszerre megszólalt magyarul: „Vigyázzon,
művésznő, nehogy kiessen!" Ajvé, ez Párizs,
magyar, angol, néger, kínai - szóval ez az, ami
szép.

Egyike a legmeghatóbb és legfélelmetesebb
épületeknek a Notre-Dame, engem mélyen
megrázott. 1330-ban fejezték be építését, majd
ezt az isteni gótikus csodát összevissza díszítet-
ték a XVII. század cifrázataival. A forradalom
alatt nagyon megrongálódott, eredeti állapotá-
ban 1844-ben állították vissza, amikor Victor Hu-
go híres regényének hatására Lajos Fülöp
visszaállíttatta úgy, ahogy elkészült. A főkapu
fölött Judea és Izrael huszonnyolc királyának
szobra, csodálatos díszítések, oltárok és az
egyházfők kriptái. Egy külső járatról
kimondhatatlan számú és egyre keskenyedő
lépcső vezet fel a torony te-tejébe. A felső
galérián húzódó erkély peremén vannak azok a
furcsa és híres figurák. A legtetejéről csodás a
kilátás, egész Párizst lehet látni (nekem enyhe
hányingerem volt, olyan magasan van). Ha az
ember a templom hajója felé néz le a toronyból,
csodálatos, zöldre mart patinás szentek sorfala
kíséri a torony lejtőjét. A csatornalefolyók kb.
egy-másfél méteres nyakon lévő tigrisfe-

jek, amelyek kinyúlnak a templom minden ré-
szén. Szép és félelmetes látvány. Az úgyneve-
zett kincseskamrában rengeteg szentségtartó,
szelence, papi ereklye, szentségláda, kápráza-
tos aranyozások, díszek, Napóleon koronázási
palástja, ostyatartó, amit a Temple-ben használt
a királyi család. Szép. De mindezeken felül az
egész épület komor, sötét, furcsa, csúszós, szi-
kár, hatalmas, bizarr gótikája nyűgözi le az em-
bert. Minden oldalán üldögéltem, az utcán és té-
ren, és csak bámultam, lélekben óriássá és test-
ben törpévé változva.

Ugyanezen a szigeten van még az Hötel-Dieu
kórház - a középkorból fennmaradt épület -,
olyan nagy, mint nálunk a városháza, csak per-
sze régebbi, és sokkal, de sokkal szebb.

Óh, de irigyelek minden olyan nemzetet, ame-
lyiknek olyan fővárosa van, mint Párizs - egysé-
ges stílusban épített házaival, úgynevezett fran-
cia reneszánsz épületeivel - olyan kevés a más-
képp épített ház, hogy szisszenve kapja fel az
ember a fejét, ha a megszokott nagy fehér zsa-
lus, kovácsoltvas ráccsal ellátott és hatalmas ko-
vácsoltvas vagy faveretekkel díszített kapuk és
ablakok helyett egy-egy modernebb épülettel ta-
lálkozik.

Érdekes, hogy egész Párizsban szimpla abla-
kok vannak.

Egypár szót a házak belsejéről. Mikor megérkez
tem, és taxival Bözsi lakására hajtattunk, be

Szent Johanna-szobrocskák (Bajor Gizi Szí-
nészmúzeum) (Somfai Sándor felvétele)
lépve a kapualjba, hatalmas márványoszlopos,
tükrös és szőnyeges vestibule-be és lépcsőház-
ba kerültem. Azt hittem, hogy Bözsi tán az elnök-
kel kötött belső és főleg anyagi barátságot, de
bizony, itt, kivéve a legszegényebb házakat,
mindenütt így van. Kapupénz, liftdíj és főleg
házmester, az nincs. Jobban mondva házmester
az van, csak nem a jó pesti börtönőr
viszonylatban, ha-nem egy derék úriember, akit
csak az lát, aki akar. Az ember éjszaka
megnyom egy gombot, kinyílik a kapu,
megnyom egy másikat, becsukódik, egy
harmadikat, kivilágosodik, és addig nyom, amíg
a lakásába jut, de már engedelmet, inkább
gombot nyomok, mint házmestert látok. Na,
nem?

Május 27., 28., 29.
A Petit Palais-t és a Grand Palais-t a III.
Alexandre-híd köti össze az Invalides-dal - előt-
te egy hatalmas kert, vagyis térség; amikor arra
jártam (ez is jellemző a franciákra!), egy húsz-
harminc ringlispilből, jósnő sátrából, hullámvas-
útból és különböző vacakokból álló vándorcir-
kusz tanyázott ott. Gyerekvisítás, kacagó és
szaladgáló emberek töltötték be a térséget, egy
pár cirkuszkocsiból kifogott ló legelészett
békésen az Invalides-ból ráirányított ágyúcsövek
sugarában.

A bejárat rácsánál, körös-körül ágyúk állanak,
amelyeket részben zsákmányoltak, részben
egy-egy győzelem emlékére helyeztek el. Azóta,
tradícióból, valahányszor békét kötnek vagy
győzelmi sikerük volt, az Invalides ágyúszója jelzi
ezt az ünnepet Párizs népével. Az Invalides-ot
XIV. Lajos építtette rokkant harcosok számára,
ma ez már csak szimbólum. Múzeum és kiállítási
terem ma már - a belső udvaron levő árkádos
folyosókról nyílik az Eglise Saint-Louis - a kato-
nák temploma. Szép! Ezer és ezer zászló díszíti,
sajnos nem túl régiek, mert 1814-ben, Napóleon
leverésekor a bevonuló ellenség elől csak keve-
set tudtak eldugni, a többit Sérurier marsall elé-
gettette, nehogy, illetéktelenek kezébe kerüljön!
Így is megható! A galériáról lógnak egyformán
tarkán, tépetten, de igazán büszkén lefelé!

Szintén az udvarról nyílik a Musée de L'Armée
- a hadsereg múzeuma. Millió egyenruha, zász-
ló, kardok, nyergek. Napóleon legszemélyesebb
ereklyéi (haja, szelencéi, zsebkendője, tábori
ágya, karosszéke Szt. Ilonáról stb., stb.), XIV.
Lajos fegyverzetei stb., a leghíresebb táborno-
kok fegyverzetei, pisztolyai, csatafestmények,
szobrok, híres békét vagy háborút jelző iratok, és
zászló, zászló mindenfelé. A legmegrázóbb volt
számomra egy öreg gránátos hatalmas vas-
szobra, amely kitárt karral, lobogó hajjal az égre
emeli puskáját! A felirata a következő: „Éljen a
császár!" És a kis kalap, a híres napóleoni kalap
és a kis szürke köpeny - hiába volt diktátor, hiá-
ba volt önkényuralkodó, olyan furcsa, nagy és
megható nimbusz öleli körül.



A Döme des Invalides csodálatos épület. 1706-
ban készült el, a dóm közepén süllyesztve áll
Napóleon sírja vörösmárványból (a babona azt
mondja, hogy azért van lesüllyesztve, hogy min-
denki meghajoljon, ha lenéz). Gyönyörű! A dó-
mot Napóleon győzelmeit hirdető szobrok díszí-
tik. Foch tábornagy van ide temetve, koporsóját
nyolc rohamsisakos katona viszi a vállán; Napó-
leon családjának két férfitagja fekszik még itt és
a Sasfiók. A legegyszerűbb kis bronzkoporsó az
övé. Egyszerű, sima, és csak ez az egy van
rács-csal körülzárva, de csak az ő koporsója
lábához szórnak mégis virágot. Hiába, a
romantika, úgy látszik, kiölhetetlen. Csillog a
dóm kupolája, aranylik Párizs háztetői fölött,
hirdetve azt a sok ragyogást, dicsőséget,
amelyet az alatta fekvő kiskáplár szerzett
népének.

Egy-két pihenőórát töltök el a Mad. et Manci sza-
lonban, ahol Bözsi is dolgozik. Tündéri kis palota,
amit Manci ügyessége kovácsolt össze ebben a
divatjáról híres országban egy magyar kolóniá-
val, és remekül megy. A dolog a következőkép-
pen néz ki: az egyik helyiségben Nágai szélhá-
moskodik és remek ízléssel varr, a másikban
Manci dobálja harminc nyelven beszélő dámák
fejére a banántól kezdve a kengurun keresztül a
strucctollig mindennel díszített fátylas kalapokat.
Bözsi középen nyüszög, különböző nyelveken
beszél, és a nagy hangzavarban egy-egy táskát,
gyöngyöt sóz az ottlevők nyakára. A holmik iga-
zán szépek, a dámák vegyesen, de az egész
olyan mulatságos, hogy csoda!

A Szajna-parton levő könyvárusok drágák, na-
gyon sok vacakot úgy értékelnek fel, hogy celo-
fán alá rejtik. Persze itt is van egypár szép holmi,
de inkább látványnak kedves a kőkorlátra rásze-
relt kis fastandjuk, előtte egy csomó ember, és
mögöttük a Szajna!

Este a Montparnasse „Le monocle" nevű kis
mulatójába mentünk. Női zenekar és egyébként
is sok a hölgy! A tulaj egy eredeti, édes, kövér
malacpofájú hölgy - szmokingos nők, de persze
férfi is sok van -, nyíltan csókolóznak, röhögnek,
táncolnak, isznak, kedves, hangulatos és főleg
nem megrendezett. Jól éreztük magunkat.

Hogy itt milyen tébolyító Jeanne d'Arc-kultusz
van, az pokoli! Engem persze meghat, úgy ér-
zem, valami közöm van hozzá. Rengeteg szobra
áll mindenütt, utcán, templomban stb. Az Hőtel
des Invalides-ben kiállítás van: Jeanne d'Arc!!!
Bözsivel szaladunk! (Általában Bözsi ámokfutó-
nak nevez röviden - van benne valami!) Sok do-
kumentum nincsen, amint azt a kiállítás egyik
folyosóján nagyon szépen felírták, hogy
mindenki annyit és úgy hisz el belőle, ahogy
érzi, vagy

ahogy a szíve diktálja - mindent elégettek, ami
az övé volt vagy rá emlékeztetett, egy-két dolgot
kivéve. Aki „boszorkány", annak mindenét el kell
tüntetni, mert félő, hogy szent lesz belőle!

Az egész kiállításnak két fő érdeme van: az
egyik, hogy hogyan tudták csoportosítani a
sem-mit, hogy mégis valami legyen, a másik,
hogy ki-tűnő és áttekinthető képet nyújtanak a
korról, amely szétszakított nemzeti élete,
zavaros politikája és megszállottsága
következtében, meg kellett, hogy szülje Jeanne
d'Arcot!

Határtalan ízlés, kis makettek, korabeli pán-

Gobbi Hilda és Balázs Samu (Cauchon) a
Nemzeti Színház Szent Johannájában

célok, statisztikai adatok, pecsétek, dinasztiák
táblázata, dómok és várak fényképe vagy ma-
kettje, ahol Johanna megfordult, a per eredeti
iratai, egy-két egykorú karc róla, szülőfalujának
templomából a szentek szobrai, jelképesen a
máglya stb. Szép! És ha kilép az ember a kiállítás
terméből, biztosan tudja, hogy Johanna élt, hogy
eggyé kovácsolta Franciaországot, hogy hitt Is-
tenben, és hogy egy derék parasztlány volt, akit
azért égettek meg, mert nem tudták elképzelni,
hogy korával, társadalmi helyzetével és zseniális
stratégiai tudásával különb lehet, mint ők. Na
persze, itt még jobban meg voltam hatva, és még
izgatottabb voltam, mint bárhol!! Hiszen ismer-
tem minden szót, amit a falra helyeztek mondá-
saiból, hitéből és szenvedéséből!



A place Vendôme XIV. Lajos alkotása;
Vendôme hercegének palotája állott itt. A
nyolcszögletű tér csak azért készült, hogy a
paloták méltó keretet adjanak a király
lovasszobrának. Hiúság! De szépséggé vált.
Napóleonnak jobban tetszett saját dicsősége, és
így a király szobra eltűnt! Helyette emeltette
ezerkétszáz zsákmányolt ágyúból öntött
oszlopát, a Vendôme-oszlopot, amely-nek
tetején jómaga áll. Csatajelenetek százai díszítik,
és rajta ez az évszám: 1805! A sok üdvözlet
helyett, amit pesti barátaim küldtek a
Vendômenak, hirtelen elszavaltam az oszlopot
körül-járva: „1805. október 6., mikor nem várta
senki, s azt mondták, képtelenség, hogy
támadjon a sas, hisz nincs már ereje, mikor már
megszűnt fájni Bécs okos feje, abban a bölcs
hiszemben, hogy London most a cél - kimegy
Strasbourg-ból, átszáll a Rajnán, mint a szél: a
Császár..." Itt már nem Johanna, itt a
Reichstadti herceg be-szélt!

Ebben az épülettömbben van az igazságügy-mi-
nisztérium, a város egyik legelőkelőbb szállodá-
ja, a Ritz, és ennek a tömbnek egyik házában
nyugodott meg örökre Chopin!

A francia férfiak valami nagyon csúnyák, kicsik,
rosszul öltöznek, de van bennük valami intellek-

Turnéra indul a Nemzeti (a búcsúzók között
Gobbi mellett többek között lukács Margit, Tő-
kés Anna, Makai Margit látható)

tuális, degenerált furcsaság. A külsejükben is
van valami fanyar humor, minta belsejükben is!
A nők - hát az külön fejezet!! Nem szépek, de...
Egy részük rosszul öltözik - főleg, hogy enyhe
kosz veszi őket körül, de így is érdekesek, má-
sok, mint a mi polgáraink -, a másik részük re-
mekül öltözik, francia divat szerint - fantaszti-
kus kalapok, díszek, fátylak, gyöngyök, esernyők
stb. Ha nálunk egy így öltözött nőt látnánk, azt
mondanánk: hülye! De itt, a kis pikáns pofájuk-
kal, csicsergő beszédükkel, Párizzsal a hátuk
mögött, és azzal az ősimádattal a szépítkezés
iránt, mintha millió és millió késő századokba
csöppent Marie-Antoinette, Madame Pompa-
dour és Récamier szaladgálna! Csak jóleső mo-
sollyal lehet őket nézni és hallgatni.

A Quartier Latinben van Párizs leghíresebb
egyeteme, a Sorbonne. A mai épületet Richelieu
költségére építették 1617-től 1885-ig! Micsoda
idő!! Millió diák szaladgál ki és be a kapukon. Né-
ger, japán, kínai és biztos sok-sok európai és
amerikai fiatal - nem csodálom, hogy ide jönnek
tanulni, mert egészen más, tág perspektívával

indulhatnak útnak bármely ország és világrész
társadalmában! A Sorbonne mellett elhaladva, a
Panthéon felé áll a Bibliothéque Sainte-
Geneviéve, ami szintén a diákság közkedvelt
épülete. Az épület homlokzatán lengő trikolór
mellett jobbra és balra, végig az egész főfalon
ezer és ezer név kőbe vésve. Tudósok, bölcsek,
filozófusok, költők neve, akiknek tudását hirdeti a
bent levő anyag és az egész épület!

A Panthéon eredetileg Párizs védőszentje,
Sainte-Geneviéve templomának készült. A kon-
vent 1757-91 között a haza nagyjainak temet-
kezési helyéül választotta! A homlokzatán ez a
mondat áll: „Au grands hommes la Patrie recon-
naisante". Klasszikus építészet, hatalmas mére-
tek, szépség és tömérdek ezerszínű márvány.
Szent Genovéva életét gyermekkorától haláláig
ábrázoló hatalmas freskók díszítik a Panthéon
falait. Két Johanna-kép is van itt: Johanna a szü-
lőfalujában és a máglyán.

A Panthéon kriptájában van eltemetve: Rous-
seau, Voltaire, Zola, Victor Hugo, tábornokok, tu-
dósok tömege - gyönyörű! Boltíves folyosók,
jobbra és balra kis kamrák a szarkofágokkal és a
kis oltárral. A világítás megint - francia! Rejtett
fények, hangulatos világítás, és minél mélyebbre
megy az ember, annál sötétebb van - a legvé-



Az 1945-ős Karnyóné társulata a május elsejei
fölvonuláson (Gobbi, Somogyi Erzsi, Ungvári
László, Eőry Kató, Pásztor János, Lázár Gida)

gén már kék neon van a falba rejtve! Micsoda tu-
datosság!

Az idegenvezetők persze franciául beszélnek -
egy szót sem értek belőle, de azt hiszem, ha tud-
nám a nyelvet, sem érteném, úgy hadarnak. Az a
fontos ilyenkor, hogy az ember a szóáradatból
elkapjon annyit, hogy XIV. Lajos vagy Voltaire, és
a többit már látja.

A legtöbb idegen úgy járkál ilyen helyeken, mint
egy tábornok a katonai díszszemlén: jó gyorsan

végigszaladnak ezzel a jelszóval: „Na, ezen is
túl vagyunk."

A Panthéon háta mögött van a Saint-Étienne-
du-Mont. Késői gót stílusban épült 1491-től
1610-ig. Nagyon szép - különösen az ablak-
festmények, Szent Genovéva sírja (tiszta arany
ciráda) állandó gyertyafényben úszik a kegyelet
lángjától, gyönyörű faragott szószék!

Bözsi lakásáról külön kell írnom: ötszobás,
hatalmas előszobával, folyosó, mellékhelyiségek
stb. Körülbelül úgy néz ki, hogy ha nem tudnám,
ő bérli, elhinném, hogy valamelyik Lajosnak volt
a garzonlakása bent a város közepén. Kínai
porcelán, reneszánsz, barokk, biedermeier stb.
bú-torok, tiszta selyem függönyök, karcok,
festmények, régi órák, elefántcsont szobrok,
márvány-

kandalló - általában a város elegánsabb részén
levő lakások mind ilyenek. Kíváncsi volnék, hogy
ilyen pompa mellett mennyi ízlés és pénz jutott a
külvárosi szobák és lakások berendezésére.

Bözsivel a lakás barátságos lett és kedves.
Egész nap huzat van, könnyen el lehet tévedni,
minden ajtó veretes zárja másképp nyílik, és a
villanykapcsolók a legfantasztikusabb helyeken
vannak eldugva. (Ezek ilyen nemzeti szokások!)

Őrült imponáló itt valami: az, hogy a fűszer- és
gyümölcskereskedők este, ha bezárnak, kint
hagyják az utcán a kirakat előtt levő faállványo-
kat és az összes gyümölcsös és zöldséges kosa-
rakat és faládákat. Párizsban nem lopnak! Pedig
talán nincs is mindenkinek elég pénze, de vala-
hogy a más holmija - tabu. Elképzelem ugyan-
ezt Pesten?!!

Május 30., vasárnap
Hát ez igazán felejthetetlen! Manci, Ahmed,
Manci férje, nyugalmazott török diplomata, Bözsi
és én autón kimentünk Versailles-ba!

Útközben St.-Cloud-nál megálltunk - a St.-
Cloud-i kastély a forradalom alatt elpusztult, de
megmaradt az a csoda, amit Franciaországban
röviden parknak lehet nevezni. Millió plató, ku-
tak, szobrok és olyan kilátás Párizsra, hogy töb-
bé nem tartom az ezt ábrázoló levelezőlapokat
túlzásnak.

Elfelejtettem, hogy az út Párizsból St.-Cloud-
ba a Bois-de-Boulogne-on keresztül vezet. Ah-
med, a kedves, körülkocsikázott velünk, hogy
valamennyire láthassam. Nyolcszázhetvenkét
hektár területen fekszik. Szabadon nőtt bokrok,
fák, kis tavak és zöld, zöld, minden zöld. Ezt a ha-
talmas zöld lombos parkot, ami körülbelül ötven-
szer nagyobb a Városligetnél, nyílegyenes utak
szelik keresztül-kasul. Itt van a lóversenytér és
egy csomó kis és nagy étterem. Ünnep- és va-
sárnap hangos a Bois, de hétköznap csak jómó-
dúak sétahelye kocsival, mert olyan hatalmas te-
rület, hogy nem lehet rövid idő alatt bejárni.

Engem rendezetlensége fogott meg, ami va-
lami furcsa láthatatlan rendszerrel párosult. Sok
helyen van ez így Párizsban.

Szóval St.-Cloud-n át sok kedves, stílusos fa-
lun keresztül elértünk Versailles-ba. Az egész
város ünnepélyes, mintha átvette volna a kastély
múltjának történetét.

A kastély előtti térre futnak össze a város főút-
vonalai, és a kastéllyal szemben két hatalmas
épülettömb, ami lovardául szolgált.

Mára bejárati kapu is érdekes és szép. Körül-
belül akkora korona van a tetején, millió aranyci-
ráda között, mint egy éjjeliszekrény. A kastély
udvarának közepén áll XIV. Lajos lovasszobra.
Őhozzá fűződik a kastély tulajdonképpeni felépí-
tése a két oldalépület nélkül, amelyeket viszont
XV. és XVIII. Lajos emeltetett hozzá. Hogy itt mi



van Lajosokból, az csuda: lépten-nyomon egy
szobor, egy kép, egy címer és persze mindenütt
hősként és délcegen, katonái élén.

Szegény alkotóművészek (a legjobbak), hogy
meg kellett alkudniok, de hiszen csak próbálták
volna gyávának vagy valami ilyesminek ábrázol-
ni őket! És itt már megint a régi mottó: hiúsá-
g+becsvágy=szépség!!! Az egész nagy palota
múzeum, van itt minden: a háború terme, a béke
terme, Apolló, Herkules, Diana stb. terme, foga-
dó- és dolgozószoba, mind tüneményes fres-
kókkal, szobrokkal, kézzel szőtt gobelinekkel és
szőnyegekkel díszítve. A tükörterem egyenesen
káprázatos, itt tartották a bálokat. Az összes La-
josok, Fülöp, Joséphine, Marie-Antoinette búto-
rai és ereklyéi. Amit márványban el lehet képzel-
ni, az itt mind jelen van - olyan sok színben, min-
tában és faragásban, hogy igazán lenyűgöző!

Túlzott fürdőszobakultusz, az nem volt! Rövi-
den: egyet láttunk csak (nekem való hely!). Itt áll
az asztal, amelyen a '19-es békét aláírták. A bú-
torhuzatok olyanok, hogy hinnem kell ezentúl a
mesékben - mert láttam őket -, sévres-i porce-
lánvázák tömege, de milyenek! És micsoda öni-
mádat, például az egyik szőnyegbe beleszőve a
„Napkirály", sugárzó napkoronggal a feje körül.
Arról már nem is beszélek, hogy a mennyezet
stukatúráiban és az ablak- és ajtóvereteken min-
denütt a király monogramja, L.R. vagy Bourbon-
liliomok.

Kandalló mindenütt márványból, jobbról és
balról kis bronztartó a piszkavasaknak és közé-
pen fatartó vagy két tigris-, vagy madárfej stb. A
vasmunkák csodái!! A freskófestők nem kiseb-
bek, mint például Delacroix.

A Galerie des Batailles százhúsz méter
hosszú és tizenhárom méter széles terem.
Hatalmas csataképek - a legnagyobb győzelmek
és ütközetek megörökítve -, Franciaország
egész történelme! A terem négy sarkában
fekete alapon arany betűkkel a hazáért elhalt
tábornokok és az uralkodó család elhalt tagjainak
névsora. Tábornokok szobrai. Az emeleti
lépcsőházból nyílik a kápolna „királyi páholya",
itt ült a király és a királyné, a galéria jobb és bal
oldalán viszont a kurtizánok helyezkedtek el.
Szép templom, a padló-ja márványmozaik, piros
bársonnyal bevont kis padok az ülőhelyek.
Ebben a templomban esküdött meg XVI. Lajos és
Marie-Antoinette.

Joséphine eperszínű selyemmel bevont cso-
dálatos hálószobáját Malmaisonból hozták ide.

Sajnos a földszinti helyiségeket már nem tud-
tuk megnézni, mert csak délután nyitották ki
őket, és még hátravolt a park és Trianon!

De június 6-án (úgy látszik, születésnapom
tiszteletére!) kivilágítják Versailles-t, és akkor az
elmaradt látnivalót feltétlenül bepótolom. Nem
azért, mert látnivaló, hanem, mert valóban cso-
dálatos!

Valaki azt írta valahol, hogy Franciaország-
ban még a természetet sem hagyják meg termé-
szetes szépségében, hanem irányítják. Távlato-
kat, hátteret teremtenek - és mégis itt ez így van
jól. A millió szobor (görög mitológiai figurák!), a
kúp alakúra nyesett tiszafabokrok, a medencék
sokasága és szépsége (nekem a legjobban
„Apolló szekere" és a „Béka"-medence tetszett!), a
reneszánsz mintákat ábrázoló nyesett gyepá-
gyak, szóval, amit a hiú emberi agy művészek
segítségével ki tudott tervelni, azt itt mind meg le-
het találni.

A Versailles-t és Trianont összekötő kis út men-
tén, egy épületben van a kocsikiállítás. Egypár
korabeli hintó és szán van közszemlére téve.
Hatalmasak, cifrák, aranyozottak, címerek,
faragások a kocsis ülőkéjén, dúsan hímzett,
rojtos, címeres takarók! Napóleon pompás
hintója és egy sokkal egyszerűbb, zártabb,
amelyet a legtöbbet használt, és amelyben az
orosz vereség után hazajött. (De furcsa, hogy
egy megvert császár nem tajtékzó paripán
nyargal haza katonái élén, hanem egy csukott
batáron!?)

A Sasfiók hintója aránylag egyszerű és a leg-
kisebb, nem tudom, hatalomban volt-e kicsi,
vagy lélekben - nagy?! (Na, tessék, már megint
elfogult vagyok!)

Mme Pompadour szánja egy tigris teste
(olyan, mint nálunk a ringlispilen, hogy hogy fért
bele, az rejtély?), a hajtónak két papucs van há-
tul a szántalpra rászerelve. Joséphine hintója,
egy-két államférfié, Mme Dubarryé látható még,
Marie-Antoinette szánkója stb. A legügyesebb,
szépségük és pompájuk mellett, hogy ezek a
nagytestű járművek milyen kitűnően vannak ru-
gózva: az őr egy kézbillentésére, ringatózva bil-
lentek ide-oda.

Kocsink a Versailles előtti téren vesztegelt, te-
mérdek kocsi között. Hideg ebédünk után, ame-
lyet a kocsiban fogyasztottunk el, betértünk a
téren levő száz tarka ernyős étterem egyikébe,
és a pultnál egy pohár bort és feketét ittunk.
(Óh, drága jó fröccsöm, de sokat emlegettem!
Itt, ha vizet kér az ember a bor mellé, kicsit
csodálkozva ránéznek, majd egy külön pohár
kíséretében le-teszik a kisüveg Perrier-t [szódát!]
az asztalra.)

A Grand Trianon XV. Lajosnak épült, az udvari
élet pihenőhelyéül, később az épület oszlopait és
külső díszítését Marie-Antoinette rózsaszínű
márvánnyal cseréltette fel. Szép - Napóleon,
XIV. Lajos, Lajos Fülöp fogadó-, dolgozó-, billi-
árd- és lakószobája alkotja az épület belsejét -,
ismét márvány, freskó, festmények csodálatos
keveréke.

A három épülettömb közül a legmegkapóbb a
Petit Trianon! A többi pazar pompájával és cse-
reberélt holmijaival muzeális értékével, valami

hideg, zsúfolt, kiszámított szépséget mutat - de
hangulatot, ízt, emléket, levegőt a Petit Trianon!
Szinte ott él Marie-Antoinette szelleme, parfüm-
illata ott leng a levegőben! Az épület egyébként
sem túl nagy: előszoba, ebédlő (micsoda luxus:
az ebédlő közepén süllyeszthető a padló, mert az
ebédhez a pincében levő személyzeti helyisé-
gekben és konyhában terítettek meg, és a meg-
terített és feldíszített asztal emelkedett a magas-
ba), két dolgozószoba és szalon, szinte érintetle-
nül, kis zongora, íróasztalok, tündéri bútor stb.
Marie-Antoinette baldachinos ágya és hálószo-
bája egy öltözőhelyiséggel - és íme, csodák
csodája, egy fürdőszoba! - valódi káddal! Igaz,
hogy a kád olyan kicsi, hogy nálunk egy hatéves
gyerek is szorongana benne, és hogy a fürdő-
szoba padlója parkett - de mégiscsak fürdőszo-
ba. Gondolom, ez is csak azért készült, mert Ma-
rie-Antoinette osztrák volt, és nem francia.

A kastély megható, szép és nagyon, de na-
gyon hangulatos - az élő történelem lengi illato-
san körül!

Május 31., hétfő
Jaj, majdnem elfelejtettem, hogy tegnap
Versailles-ból Párizsba jövet átmentünk, vagyis
megnéztük Saint-Germaint. Csendes, szép vá-
ros. Elegánsabb párizsi lakosok nyaralóhelye,
ahonnan bejárhatnak hivatalukba.

Kastélya a XII. században épült I. Ferenc ide-
jén. Inkább lovagvár ez az épület, komor nagy
köveivel, felvonóhídjaival, tornyaival és néma
szürkeségével. Fegyvermúzeum van ma benne.

Szemerkélő esőben a várral szemben lévő cuk-
rászdában ettünk egypár valódi párizsi süte-
ményt - olyan csúszós vajastésztában külön-
böző krémek. Állítólag nagyon jó. Nem értek hoz-
zá. Egy uborkáért a fél országomat! Ez nálam a
jelszó!

Nahát a Lafayette áruház pompás. irtó nagy, és
minden a világon kapható benne - talán nem is
az, hogy mit, hanem hogy hogyan tálalnak a fran-
ciák. Hatalmas üvegszekrények alatt holmik,
gyönyörű díszítések, a sportosztályon például
végig homok a csónakok és sátrak alatt. A
parfümöknél és pipereholmiknál több a virágdísz,
mint maga az áru, amit kínálnak.

Na és a horgászosztály! Érdekes, hogy az
úsztatók csúnyák és egészen primitívek, ugyan-
akkor olcsó és pompás tárcsák vannak, de min-
den úgy van tálalva, hogy tanulhatnánk belőle.

Hát idegen helyen végképp nem tudok étkezni.
Például a Lafayette-ben lementem a büfébe, és
hosszas leselkedés, ácsorgás után elszántam
magam egy hurkának kinéző valamire, ami rém
gusztusosan volt tálalva. Megkérdeztem dadog-



A Gobbi-szoba a Bajor Gizi Színészmúzeum-
ban (Somfai Sándor felvétele)

va azt a bizonyost evő urat, hogy ez mi? A mon-
dott dolgot megrendeltem, s mint aki jól végezte
dolgát, enni kezdtem. Hát, kisült, hogy a krumpli
olajban van, a saláta zöldpetrezselyem-szerű,
ízetlen gaz, és hogy az általam képzelt hurka va-
lami pacalszerű bélzsigerrel van töltve. Bah!

A Tuileries kertjében nézegettem délben a szob-
rokat, halakat és a párizsiakat! Majd a parkban
álló két épületet, ami képzőművészeti kiállítási
terem, látogattam meg.

Az egyik, a Jeu de Paume-ban az impresszio-
nista kiállítás - hát ez igazán szép! Jó
tulajdonképpen először találkozni bizonyos
alkotásokkal, amelyeket az ember már ismer
vagy szeret - nagy élmény. Legjobban Renoir,
Degas, Monet és Rodin művei rendítettek meg.

Külön találkozásom volt Gauguin képeivel -
megköszöntem képeinek azt a sok szépet, amit
nekem adtak és azt a sok örömöt. A második
kiállítás a külföldiek kiállítási termében, a Tuileries
másik épületében volt. Svájciak - Liotard, a
portréi lehet, hogy nagyon jók, engem nem fo-
gott meg, nem mondom, szép színei vannak, de
sajnos nem értek eléggé a festészethez, hogy
détail-kérdésekért rajongjak - vagy megrendít
az egész, vagy...

A másik kiállító neve: Füssli - ez már nagyon
tetszett! Valami beteges borzalom jellemzi képe-
it - izgalmasak és furcsák. A legjobban a „Les
trois sorciéres" című alkotása tetszett.

Mikor a kiállítás épületéhez értem, azt hittem,
hogy rossz helyen járok, mert egy iskola vonult
éppen befelé, de ne értsük félre egymást, nem
gimnazisták, hanem igen kezdő elemisták. Hát

ez Franciaország! Nem mondom, hogy éppen az
édesanyjuk kebléről, de az elemiben (!!) jegyze-
teket készítettek Rodin és az impresszionisták
műveiről. Nahát!

A Petit Palais-ban a Louvre francia festőinek a
primitívektől Manet-ig alkotott remekműveinek
kiállítását néztem meg.

Azt, hogy mért szép az, ami szép, már sokan
és sokszor meghatározták - elfogadom! De ar-
ra lennék kíváncsi, és erről nem tudok, hogy mi-
ért tetszik olyan borzasztóan az, ami szép!?

Károlyiék hazajöttek Londonból, fenn voltam ná-
luk. Károlyiné csinos, kedves és főleg nagyon
okos asszony, egy kevés politika és színház,
szóval kellemes volt!

Június 1., kedd
Azt hiszem, errefelé az éghajlat egy picit átvette
az itteni emberek mentalitását: bolondos - süt a
nap és esik az eső, és fordítva. Jobb napsütés-
ben kóborolni - minden derűsebb és szebb! Ná-
lunk zuhogó esőben alig látni embert, itt ugyan-
olyan nagy a forgalom!

Találkozásom a Comedie-Frangaise-zel nagyon
szép volt! Roppant udvariasan a rendelkezé-
semre bocsátottak két jó jegyet. Az irodák körül
pompástermek és folyosók- minden régi és pa-
tinás. Itt, hátul van az úgynevezett múzeum -
Rachel, Talma, Moliére, Racine szobrai, képei
díszítik az összes helyiséget. Pompás múlt tük-
röződik a falakról. De nemcsak a múlt, hanem
hála a művészek iránti tiszteletnek, kiváló festők
és szobrászok festették és mintázták őket. (Nem
Várkonyi-fotók (!), mint otthon (!), az inkább
Amerika!) Hamletek, Learek, Macbethek, Tar-

tuffe-ök és Falstaffok néznek vissza ránk, hirdet-
ve, hogy a színészet is olyan művészet, ami ma-
radandó! XIV. Lajos egy írása függ berámázva a
falon, amelyben közli, hogy tizenkétezer nem tu-
dom, milyen pénzt adományoz a Comédie-nek!
Hiába, a szubvenció örök!

A színház nézőtere kicsi, de kultúrája a régi. A
színházat, ami a Palais-Royalhoz tartozik, Égalité
Fülöp építtette. A színház oldalán márványpla-
kettek: Corneille, Racine, Moliére, Hugo stb; sar-
kán egy nagy Musset-szobor! Ha belép az em-
ber, az előcsarnokban Talma és Rachel hatal-
mas szobra - a színház olyan, mint egy kicsi,
egyszerű múzeum!

Két darabot adtak: Racine: Andromaque és
Musset: Un caprice - ez utóbbinak hatszáz-
nyolcvanadik előadása volt, premierje 1847-ben
a Comédie-Franpaise-ben! Az előfüggöny festett
vászon és felfelé húzzák! Nyilvánvalóan tra-
dícióból tartják meg!

Néhány tompa botütés után felment a füg-
göny: az előadás kitűnő, csodálatosan beszél-
nek és mozognak, tökéletes stílusérzékük van!
De - és itt a világért sem akarok sem soviniszta,
sem nagyképű lenni - valami hitnélküliség, me-
chanizmus ülte be az egész előadást. A díszletek
botrányosan rosszak! Viszont nagyon szépek a
jelmezek, a színek összhatása, és nekem tetszik
a sajnos általam is kedvelt kopf (fejgép) teljes ki-
küszöbölése. Hangulatokat világítanak meg,
nem fejeket (Lala, Lala!).

A közönség késik, közben bejön, zajjal ül le, és
az első percben úgy néz ki, semmibe veszi az
előadást - de aztán viszont, ha már leült, halotti
csendben van - szó sincs köhögőgörcsökről,
cukorkapapír-zörgésről és egyéb ilyen, jól bevált
hazai szokásról! Ha előadás közben valaki neve-
letlenül viselkedik, az fix, hogy idegen. Előtte, az
más!

Az előadások általában kilenc órakor kezdődnek
és körülbelül éjfél előtt van végük. Még valami
van, amit roppant ízlésesnek tartok: a szereplők
csak együtt jönnek függöny elé - jobban mond-
va, nem a függöny elé, mert ilyen a felfelé húzha-
tó előfüggönynél nincs -, bejönnek a színpadra,
és az előfüggönyt felhúzzák! Jó!

Az előadásnak három kitűnő művésze volt:
Andromaque alakítója, Annie Ducaux, Oreste
alakítója, M.M. Yonnel, egy kitűnő karakterszí-
nész és Hermione alakítója, Vera Koréne, aki úgy
drámában, mint az utána következő Musset-víg-
játékban kitűnő volt.

Hogy egészen őszinte legyek, a színház pati-
nája meghatott, egy-két jó művész megörven-
deztetett, a gyönyörű beszéd irigységgel töltött
el, de azt a nagy élményt, amit a Comédie-Fran-
caise-től vártam, megtartottam magamban, és
várom továbbra is, hogy valamelyik előadás ta-
lán feloldja és kielégíti.


