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Először ültem olyan metrón, ami a föld felett
megy. Azért nagyon ügyesek a franciák, ha már
nem tudták valami okból a föld alá tenni a metrót,
akkor sem az utcára hozták fel, hanem egy via-
duktszerű építményre, a föld felett - úgy, hogy
alatta vidáman folyik a forgalom! Kicsit szédül az
ember, mert úgy vágtatnak, mint az istennyila, a
föld alatt nem veszi észre az ember, de ezen a
marha magas viadukton szédítő.

Ezen a föld feletti metrón a Pére-Lachaise teme-
tőbe mentem. 1804-ben nyílt meg - úgy mond-
ják, a világ egyik legszebb temetője. Én valaho-
gyan furcsán vagyok vele. Tetszik is, meg nemis.
Ami tetszik benne, az a következő: elsősorban
az, hogy dombon épült, azután van valami komor
ünnepélyesség sűrűn épített kriptáiban, bozó-
tok, fák bukkannak itt is, ott is ki a kőtömegből;
azután csupa tiszteletet ébresztő síremlék: Cho-
pin, Talma, Rachel, La Fontaine, Moliére, Wilde,
Beaumarchais, Géricault és még sok-sok min-
denki. Csupa emlék, és minden emlék valami
szépséget idéz fel az ember agyában és lelké-
ben - ez teszi széppé a Pére-Lachaise-t!

Ami nem tetszik, azaz, hogy alig-alig akad pár
szál virág, legtöbb helyen művirág, üvegvirágból
készült koszorúk - most, és pont Párizsban,
ahol nincs virág nélkül kirakat, asztal, és ahol
ilyen virágpiacok vannak, mint itt. A sírok, drasz-
tikus hasonlattal élve, úgy néznek ki, minta bak-
terház - sűrűn egymás mellett. A házon áll a
család vagy az egyén neve, aki alatta nyugszik.
Rendszerint hátul egy festett, színes üvegből ké-
szült ablak és előtte kis térdeplő. A házba vagy
kovácsoltvas rácson át lehet benézni, vagy má-
riaüveg fedi az ajtót. Furcsák, ridegek. Sehol
egyetlen virágágyás vagy gyeppel borított sír.
Viszont kevés a szobor, de ami van, az jó!

Az utaknak nevük van. Kis csendes házakkal
zsúfolt néma utcák. A főbejárattal szemben, a
dombon áll a kápolna és alatta Bartholomé gyö-
nyörű szoborcsoportja, a Monument aux Morts
igazán szép!

A három színész síremléke, Sarah Bern-
hardt-é, Rachelé és Talmáé igazán egyszerű és
megható - legalábbis számomra. Itt fekszik egy
gömbölyű építmény alatt, egy szarkofágon a hí-
res szerelmespár teste: Héloise és Abélard-é.
Romantikus hely - sokan látogatják! Itt fekszik
még Balzac, Musset, Rossini és Isten tudja hány
tábornoka Napóleonnak - csupa ismerős név!

A temetőben nem szabad fényképezni, azért
egy-két felvételt csináltam lopva. Egy őr szegő-
dött mellém, és mivel dadogott németül, és né-
mán unalmas menni, a legkülönbözőbb marha-
ságokat tömte belém. Gondolom, jólesett neki,
pikáns történeteket mesélt majd' mindegyik
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halottról, úgyhogy a végén megkérdeztem tőle,
ez talán csak a szerelmesek temetője? Azt felel-
te, hát bizony itt majdnem mindenki azért halt
meg. Lehet, hogy igaza van?!

Az 1871-es forradalmárok, akik a temető falá-
nál harcoltak, majd lelőtték őket - közvetlenül a
fal tövében vannak eltemetve. Egy emléktábla
őrzi harcukat és halálukat az eszméért: „Aux
Morts de la Commune. 21-28 . Mai 1871". Az
egyetlen hely, ahol rengeteg élő virág van. Az it-
teni elvtársak sok-sok vörösvirágos trikolórral és
vörös szalaggal díszített koszorúja. Ilyen felírá-
sokkal: „a metró alkalmazottai", „a párizsi szo-
cialista párt", „a párizsi kommunista párt" stb.

A dombon van a krematórium. Középen az az
épület, ahol az égetés van és a szertartás. A
szertartás helyisége valami furcsa: egy nagy,
gömbölyű helyiség, ami templomra emlékeztet
cifraságával és padjaival. Úgy az oltár helyén
egy olyan ágy nagyságú, ékszerdobozhoz ha-
sonló valami áll - aranyos, cifra díszítéssel -,
gondolom, ide teszik be a halott maradványait,
és itt történik a szertartás. E mögött, körül a falon
felhős, flitteres, cirádás égbolt, arannyal festett
kapukkal és csillagokkal, olyan, mint a Fővárosi
Operett Színházban egy tündérmese díszlete.
Ezekkel a dolgokkal szemben vannak a bőrrel
bevont padok. Ez az egész berendezés!

A krematórium zárva volt, gondoltam, hogy
körüljárom, egyszerre csak látom, hogy oldalt
építkeznek - és egy nyitott ajtón szépen besé-
táltam, így jutottam az előbb leírt helyiségbe, de
sokkal hamarabb mentem ki, mint jöttem be,
olyan félelmetes volt, hogy szedtem a sátorfá-
mat, anélkül, hogy egy lélekkel is találkoztam vol-
na (azaz pardon, lehet, hogy lélekkel igen, de
emberrel - nem!).

Ezt a nagy, templomszerű krematóriumot
négy félkör alakú, csontkamraszerű építmény
veszi körül. Itt vannak a krematóriumban elége-
tett halottak hamvai. Kis névtábla és mindegyikre
egy rászerelt váza, 90 százalékban művirággal
tele.

A magasban lévő „csontkamrákhoz" egy lép-
cső vezet fel, és galéria övezi a felső részt, de
nem mindenhol; ahol nincs galéria, ott: egy síne-
ken futó lépcső van, minta könyvkereskedések-
ben. Amikor ott voltam, épp egy roggyant Térdű
öregúr, egy csomó művirággal a kezében talics-
kázott a lépcsővel, hogy kedves halottját kissé
mechanizált körülmények között üdvözölhesse.

Valahogyan, én, aki mindig az elégetés híve
voltam - hirtelen a kukacok javára döntöttem.

Már többször megfigyeltem itt, Párizsban, hogy a
templomok bejáratát hol fekete, hol vörös ara-
nyozott drapériákkal díszítik fel. A vörös drapéria
alkalmával esketnek vagy bérmálnak, a fekete

drapériánál temetnek (ez csak egyszerű?). Itt a
halottakat a templomban ravatalozzák fel - és a
Pére-Lachaise-ben megfejtettem az egész
ügyet.

Éppen kifelé igyekeztem, amikor a főkapun
begördült a temetési menet. Ez a következőkből
állt: két hatalmas autókár, az elsőben a sofőr
mellett két vagy három temetkezési alkalmazott,
azután a következő sorban a család (gyászruhás
férfiak és sűrűn lefátyolozott hölgyek), azután
egypár koszorú tövében a halott koporsója. A
második autókárom pedig a gyászoló rokonság,
baráti kör és egyéb kísérők tömege. Hát ez volt a
menet!

Én tudom, hogy így legalább nem káromkodik
senki, hogy: meleg van, esik, messze van, drága
a taxi, sokat kell a temetőben mászni, fúj a szél
stb., és mégis-mégis valahogyan ez nagyon nem
tetszett. Nem hiszem, hogy egy csupa krómve-
retű, modern autóbuszban zötyögve a Király ut-
cán meg tudnám siratni őszinte lélekkel azt a
barátomat, akit tényleg kikísérek utolsó útjára.
Igaz viszont, hogy itt a halottat is autókáron vi-
szik, és elvégre nem mehetnek külön. Talán ösz-
sze kellene beszélniök. De így, sehogysem jó.

Délután a Bois de Boulogne-ban autóztunk -
nem lehet ezt elégszer látni. Először nemigen
tudtam körülnéznie, mert Bözsi vezetett, az előző
nap letett sofőrvizsgájának bizonyítványával a
zsebében, és ebből kifolyólag némi rettegéssel
mi a szívünkben. De azt gondoltam, hogy a sze-
memmel úgysem, tudok megakadályozni sem-
mit, jöjjön, aminek jönni kell - én nézek. És lát-
tam! Csodálatos vízililiomos, páfrányos tavakat,
gyerekek százait, fűbe dobott bicikliket és mel-
lette hason fekvő' boldog embereket, kis étter-
mekből szűrődő zenét, csónakázó párokat, lova-
goló dámákat és csókolódzó szerelmeseket.
Igazán szép, gyönyörű, nagy és mindenkié ez a
park, vagyis erdő., A Bois-ban van egy szép víz-
esés és ugyanott egy nagyon elegáns étterem.
Egy fagylaltot ettünk itt. Csönd volt, a vízesés zu-
hogásán kívül csak az autók halk gördülése és a
fagylaltostányérok csörrenése hallatszott. Az ét-
terem neve: Cascade (vízesés).

Június 10. csütörtök
Idáig nem merészkedtem a Louvre-ba, mert va-
lahogy az volt az érzésem, hogy csak ha egy ki-
csit lehiggadtam, és nem az első impressziók őr-
jöngésében lehet megnézni. Igazam volt!

Az egész épülettömb olyan óriási, hogy igazán
nem is mer az ember bemenni, mert fél, hogy so-
se talál ki! A Louvre-t körülbelül hétszáz évig épí-
tették. Fülöp Ágost erődítményét I. Ferenc építet-
te át kastéllyá, ez volt a Louvre tulajdonképpeni
építésének kezdete. Utána Medici Katalin, IV.



Somlay Artur és Gobbi Hilda a Sári bíróban
(1946)

Henrik, XIV. és XV. Lajos építettek hozzá, majd
végül is III. Napóleon fejezte be. Az épület
szépségét hatalmas méretei és a száz és száz
rajta levő szobor emeli. Boltíves lépcsőházak,
oszlop-sorok, márványpadlózat, majd a termek
legtöbbjében káprázatos aranydíszítésű
freskókkal

tarkított mennyezet. Gazdag, hatalmas és ízlé-
ses!

A múzeum anyaga: királyi gyűjtemények, ál-
lami vásárlások és adományok. Furcsa érzés
fogott el, mikor beléptem: annyi, de annyi
ismerőssel találkozni, akiket az ember
tulajdonképpen gyerekkora óta ismer, csodál és
szeretne látni. Így hirtelenül szinte mellbe ütött,
hogy előttem áll a milói Vénusz - teljes fehér
szépségében, kar nélkül, mosolyogva egy
négyszögletű márvány-

kockán, a terem közepén. Szinte azt szerettem
volna mondani neki, hogy: „Halló, hát hogy lehet
az, hogy így megnőtt, asszonyom, menjen csak
vissza az én képeskönyveimbe, mert ez mégis-
csak furcsa, hogy teljes életnagyságban találko-
zunk." Lélegzet-visszafojtva figyeltem, hogy mit
felel. De semmit se szólt. Megszokta már, úgy
látszik, a kérdést, és csak halvány mosolya jelez-
te, hogy évszázadok óta már sok halandó állt le-
nyűgözve meztelen fehérsége előtt.

A mögötte gubbasztó őr riasztott fel, és hozott
vissza a földre. Fáradtan gubbasztott a szépség
megkoronázott királynőjével együtt, és egy kis
részt kért a csodálatból, hiszen a Madame sűrű
együttlétüknél fogva egy kicsit már őhozzá
tartozik.

És így tovább. Praxitelész alkotásai, idő rágta
kövek, amelyek zsenijük alkotó keze alatt élő
mozgásban töltik el az évszázadok, úgy látszik,
számukra futó éveit. Vénusza, Dianája és Apol-
lónja - csupa-csupa élő csoda.

A gladiátorok izmos teste, Tiberius és Néró, a
római szónok stb. Szinte félelem fogott el - és
hirtelen olyan lettem, mint egy törpe Gulliver or-
szágában.

A görög és római szobrok káprázatos gyűjte-
ménye után az egyiptomi gyűjeményhez téved-
tem. Azért írom, hogy tévedtem, mert itt igazán
nem lehet katalógust böngészni, részben mert
minden percért kár, amíg máshova néz az em-
ber, részben mert olyan jó ebben a labirintusban
barangolni, cél nélkül, szépről szépre szállva. A
szfinxek sorfalán át, egy bolthajtás alatt furcsa
neonfényekkel megvilágítva trónolt a „Nagy
Szfinx", vörös gránitból, a XII. dinasztia csodája -
olyan félelmetesen és vonzóan, hogy önkén-
telenül megsimogattam hatalmas márványfarát,
és szinte félve kaptam el a kezemet hideg és
végtelen testéről.

Szobrok, kis hajók kőből, falfreskók, írások,
tűzszerszámok, gyöngyök, papucsok, furcsa,
rafiából és szalmából készült ruhadarabok, mú-
miák, szkarabeuszok százai, kőedények teljes
színpompában és izgalmas régiségükben. Csak
az anyagok foszlásán látszik némileg a végtelen
idő. A „Guggoló írnok" körülbelül másfél méte-
res, szerintem vörös terrakottából készült szobra
olyan gyönyörű és olyan titokzatos, mintha
egész Egyiptom történetét ő írta volna meg az
ölében lévő füzetbe, és miután a füzet kőből van,
nem lehet benne többet lapozni sem előre, sem
hátra. Lezárt ügy! Titok, csupa titok! Borzonga-
tóan szép.

Rengeteg sírkő, szarkofágok tömege, közöt-
tük Ill. Ramszeszé. A szarkofágok izgalmas fur-
csasága, hogy úgy kívülről, mint belülről millió fi-
gurális és jelképes írással és mintával vannak te-
le, nyilván a benne fekvőknek címei, rangjaival,
méltatásával és egy-két mondattal útravalóul az
örökkévalóság felé. Az asszír, babiloni, föníciai



gyűjteményről is lehetne órákig beszélni és írni,
végig a falakat hatalmas kőplakettek díszítik,
szobrok, mozaikok - csuda szép és nagyszerű
látvány.

A Musée des Arts Décoratifs-ban viszont ami
porcelánban, mütyürkében, bútorban és gobe-
linben elképzelhető, az mind itt van. A múzeum
anyaga a gótikától napjainkig gyűjtődött. Porce-
lántálak, -vázák, -tányérok. Kis és nagy figurák,
dobozok, kis kocsik, szelencék, perselyek, hajók
és a legkülönbözőbb dísztárgyak, mind-mind
porcelánból - színek, stílusok, minták és önté-
sek csodálatos sokasága hatalmas üvegszekré-
nyekben. Ugyanott aranyból, ezüstből, elefánt-
csontból, bronzból, és a jó isten tudja, mi min-
denből dísztárgyak. Hogy csak egyet említsek,
például Néró feje egy kis ezüsttalapzaton talán
húsz példányban, minden példányon a fej más-
más színű drágakőből faragva - halványlilától
feketén keresztül fehérig.

A bútorok mind intarziás csodák. Az intarzia
vagy fából, vagy gyöngyből, drágakőből, arany-
ból, elefántcsontból vagy isten tudja, miféle
anyagból van. Elképzelhetetlenül sok munka.
„Milliók egy miatt!" Ezért készült! És íme, hogy
visszavág a sors és a történelem, most milliók él-
vezik szépségüket, és talán még eljön az a világ,
hogy minden szegény ember előtt is megnyílhat-
nak a szépség kapui.

A képtárban órákig lehet barangolni, és me-
gint csupa ismerős! A flamand, francia, olasz,
spanyol, holland, angol, német iskolák termei.
Lenyűgöző! Kanárisárgára vikszelt padló, fehér
vagy a képekhez megfelelő színre festett falak,
hatalmas ablakok, oszlopok, és ezen végeste-
len-végig a képek! Ezüst-, arany-, koptatott fe-
hér-, barna- stb. színű keretekben, egymást a
legcsekélyebb mértékben nem zavarva lógnak a
világ legszebb alkotásai - Rubens, Murillo,
Rembrandt, Hals, Leonardo da Vinci stb. stb.
Nem tudom őket sem méltatni, sem megítélni,
valami olyan tisztelet és mély meghatottság vett
rajtam erőt. Istenem, de szép! El nem kopó szí-
nek örök fénye, a különböző iskolák stílusa, és
minden olyan meghatóan szép. A Mona Lisa sár-
gászöld tónusú képe, amely millió ember barátja
és ismerőse - Murillo Koldusfiúja, Rembrandt
öregkori önarcképe - és hát te jó Isten, fel lehet
ezt sorolni? Nem! Olyan vitustáncot jár az ember
agyában és szívében ez a sok szépség, hogy
szédelegve kóvályog ki az épületből, és talán
csak sokszori látás után kezdi valamennyire fel-
fogni az egészet.

Tarka és kedves kép a Louvre-ban, hogy a
festményeket állandóan sokan másolják; kis áll-
ványuk, palettájuk, ülőkéjük, köpenyük, ha el-
mennek, magányosan álldogál egy-egy kép
előtt. Tarka és furcsa figurák... Többnyire nők és
inkább furcsa öregek. Olyan precízek - ez rájuk a
legmegfelelőbb kifejezés -, hiszen precízen

kell dolgozniuk, a művész minden alkotó fantázi-
ája, lendülete és rapszodikussága nélkül. Sza-
bályosan másolni - ez a cél! Megjegyzem, a ké-
pek, amiket csinálnak, jók - hát hogyne volná-
nak jók, amikor egy Tizian, Rembrandt vagy Ru-
bens alkotta az eredetijét -, de - és ez nagyon
izgalmas és szép - mindig hiányzik belőlük „va-
lami", és hiába, ez a valami nem másolható!!!
Hál' istennek!

A délelőtti és délutáni Louvre között a Rue des
Capucines-en levő „Guetsch" nevű eszpresszó-
ban ebédeltem. Tündéri kis hely. Olyanszerű,
mint egy eszpresszó, de mégsem az. Az egyik ol-
dalon magaspultnál, bárszékeken lehet enni-inni,
az emeleten kis étterem és a földszint másik
oldalán olyan csemegekereskedés-szerű ki-
szolgálás folyik. Hogy itt miket lehet kapni, az
fantasztikus. Majonézes halak, saláták, felvá-
gottfélék, olajbogyó, homár, csiga töltve, lazac
és az összes francia specialitások. Mulatságos,
forgalmas és igen gusztusos hely!

Gózon Gyula, llosvay Katalin és Gobbi a Lum-
paciusz Vagabunduszban (1946)

Június 11. péntek
Délelőtt igen jól szórakoztam: piacon voltam. A
francia kofák nem kimondottan disztingvált höl-
gyek; úgy ordítanak árujukat kínálva, mintha ál-
landóan ütné őket valaki. Ha egy-egy standnál
túl sokaz ember„ a közönség magától szó nélkül
sorba áll és diskurálva, vidáman megvárja, míg
rákerül a sor. Dg jaj annak, aki előre furakszik!
Két-három dekás tiszta alumínium kosarakba
mérik a zöldség- és gyümölcsféléket - nem
olyan gusztustalanul, mint nálunk, otthon! A ha-
lasokon kívül az áru körülbelül ugyanaz, mint
mi-felénk - na persze, a déligyümölcsöket,
articsókát kivéve. Mozgalmas, forgalmas a piac
és nagyon mulatságos a háziasszonyok kosara
- fekete vagy barna linóleum cekker a legtöbb,
és sokkal nagyobb, mint nálunk; ez részben a
sok saláta miatt van, részben a hosszú cső
kenyerük miatt, hogy elférjen.

A Nemzeti Múzeumban van a modernek kiállítá-
sa. A múzeum a Palais Tokyóban van. Lehet,
hogy nincsen igazam, de valahogyan nem fogott
meg annyira, mint akármelyik régi iskola. Az
egész épület modern építkezés a Szajna partján,
közel a Trocadéróhoz. Nagyságában és ízlésé-



ben igazán szép. A rengeteg művész közül körül-
belül négy tetszett a legjobban: Suzanne Vala-
don, aktjaival és három képe, amelyek
mindegyikén egy szék van, vagy egy rávetett
hallal vagy gyümölccsel és egy tarka rongy!
Igazán szép! Desvalliéres Krisztusa a Kálvárián,
furcsa, tépett izomzattal, groteszkül, nagyon
érdekes! Pierre Bonnard Krisztusa és a többi
képe is nagyon jó, színeiben és formáiban
Maurice Denis képei is szépek. Nem tehetek
róla, Picasso képei és az ő kortársai és elődei
számomra borzalmasak. Semmit, de semmit
nem találok bennük, csak tömény agybajt - de
még az agybajnak is vannak érdekes,
szánalmas vagy valamiféle furcsaságai, amiket
ép emberi agy fel tud fogni. Hát én két
bélzsigerből és három kockából nem látom és
nem is érzem, hogy az, tegyük fel, egy asszonyi
fej! Hosszasan sétáltam és üldögéltem ezek kö-
zött a színekben és formákban bomlott valamik
között, de nem tudtam magamat egy pillanatig
sem olyan hangulatba rángatni, hogy valamit is

Ladomerszky Margít, Sallaí Kornélia, Gobbi
Hilda és Ungvári László Déry Tibor Tükör című
drámájában (1947)

értsek belőlük. A szobrok (már úgy értem a mo-
dernek) valamivel érthetőbbek és talán robusz-
tusságukban szépek is!

Június 12. szombat
St. Germainbe kocsikáztunk, körüljártuk az
egész várost ismét, és végül a városon kívül fek-
vő Pavillon Henri IV-ba mentünk. Igazán gyönyö-
rű szálloda és étterem. Ebben a házban született
IV. Henrik. Egy szoba teljesen olyan, mint régen
volt, kis múzeummá átalakítva, gyönyörű kora-
beli bútorok, falkárpit, csodálatos színekben és
mintákban lerakott padló, tükrök, freskók, vitri-
nek. A szálloda egy luxushotel, nagy terasszal a
Szajnára. A kastély mellett hatalmas p a r k - káp-
rázatos kilátás! Kis zenepavilon, rengeteg pad

és kis, frissítőket, cukorkát, levelezőlapot és
nyug ágyakat árusító bódék. Egy-egy szobor és a
francia kertészet remekei. A parkot regetegen lá-
togatják, kötögetnek, zenét hallgatnak, csóko-
lóznak. Igazán érdemes ide járni, mert friss, jó le-
vegő van, és végig látni egy hosszú darabon a
Szajnát, a piros fedelű házakat és rengeteg zöl-
det!

Június 13. vasárnap
Kirándultunk Malmaisonba. A kastélyt 1798-ban
Joséphine császárné vásárolta meg és sok időt
töltöttek itt házasságuk első idején Napóleonnal.
A kastély külsőleg is nagyon csinos - rendezett,
szép park veszi körül, rengeteg rózsa mindenütt,
kis hidak futórózsával befutva a kastély hátsó
frontján, ezek kötik össze a parkot a kastély hát-
só bejárataival, a kastélyt szegélyező árok fölött.
Egy pár hatalmas bronzszobor, ízlésesen elhe-
lyezve. Meghitt, csendes és nem túl nagy hely.



Jól érezhette magát benne Joséphine, amíg bol-
dog volt.

Csodálatos a hálószobája, piros selyem hu-
zattal, középen mindenütt egy hatalmas J. betű
beleszőve. Kis intarziás varróasztal és toalettlá-
da. Baldachinos ágya csupa selyem. A falakon
egy-két csiszolt tükör, Joséphine hatalmas port-
réja és Napóleon mellszobra fiatal korából. A
szoba ovális alakú, a fal végig selyemmel
bevonva és a mennyezet csodálatos mintájú
aranyozással díszítve. Szép az egész, bár egy
kicsit nyomott.

Napóleon dolgozószobája, kis kör alakú író-
asztalával, szép intarziás bútoraival, egyszerű,
nyugodt hely. Ágy is van benne, hiszen tudott do-
log, hogy éjjel is sokat dolgozott és egy-egy fél-
órára közben ledőlt pihenni. Legalábbis így
mondják. De hát ki lát be a császárok hálószobá-
jába?

Zeneterem, a spanyol király szobája, és a
könyvtár - mind-mind hasonló szépek, gazda-
gok. Az ebédlőben kőpadló van, mozaikszerűen
kirakva, az oldalán kis szökőkút. Egy kb. tizenkét
méteres gyönyörű asztal és a falak mentén vitri-
nek. Ebben a szobában vannak a császári pár
edényei is kiállítva. Hát az valami csuda! Szín-
arany tálak, tányérok, evőeszköz, és a sótartótól
kezdve minden dús cirádákkal. A zsardinetteken
táncoló angyalok, gyümölcsök, hajlatok, minták,
mind-mind tiszta arany!

Ha mosogatólány lettem volna Joséphine-nél
és minden nap csak egy csipetet vakartam volna
le egy-egy edényről, dúsgazdagon térhettem
volna nyugalomba.

Az egyik teremben kiállításszerűen, nagy vitri-
nekben Napóleon és Joséphine különböző tár-
gyai - Joséphine főkötője, papucsa, legyezője,
zsebkendője, erszénye, egy-két gyűrűje, kis
napernyői stb., mintha egyenesen egy-egy réz-
karcról röppentek volna ide. Látható még Napó-
leon esküvői ruhája, cipője és teljes felszerelése,
rengeteg kis és nagy szobor fiatal és öreg korá-
ból, zsebkendője, amin egy csepp vér van, alája
írva, hogy sebesülése alkalmával ezzel kötözte
be sebét. Rosszmájúan megjegyeztem, hogy
akkor legfeljebb a tyúkszemét vághatta be, olyan
kevés a vér!

Az egész kastély megőrizte lakóinak ízét, és
nagyon sok ügyesen elrendezett ereklye díszíti
az amúgy is jó karban maradt szép kis kastélyt.

Válásuk után Napóleon már csak egyszer jött
ide; a waterlooi csata elvesztése után ide mene-
kült a csendes magányba. Joséphine 1814-ig la-
kott itt, egészen a haláláig. Őrület lehetett ennyi
emlék között élni, valahogyan olyan ez, mintha
szerelmének kriptájába temette volna el magát.

Malmaison mellett a Szajnára ráépítve egy tün-
déri étteremben uzsonnáztunk. Csupa tarka er-

Olthy Magda és Gobbi Pavlenko Boldogság
című darabjában (1949)

nyő, futórózsák, rengeteg virág. Az étterem mel-
letti réten, ami tulajdonképpen hozzátartozik,
rengeteg virág, bokor és fa között tarka ernyők
alatt fekvőszékek színes sokasága. Hát amit
ezek a franciák színorgiában műveinek, az csu-
d a - annyira tarka, hogy már gyönyörű!!! Az
ét-terem neve: „Le fruit défendu" (a tiltott gyü-
mölcs). Hát tényleg olyan az egész, mintha az ét-
terem a bokrok, a fák és a Szajna tilosába tévedt
volna.

Június 14. hétfő, 15. kedd
A Marché des Puces körülbelül olyan, mint ná-
lunk a Teleki tér - vagyis teljesen más! Itta leg-
vacakabb holmi is szépen és rendesen van kité-
ve, és tiszta, gusztusos kőbódékban árusítanak.
De vannak olyan gyönyörű régiségek is, mint
ott-

hon a legszebb régiségkereskedésben. Az áru-
sok percenként különböző kannákból locsolnak
vizet a járdákra, és így az egész piac tiszta és
aránylag jószagú. Én egy Johanna-szoborral,
Bözsi egy képpel gazdagabban tért haza, Manci
pedig egy ormótlan asztalt vásárolt és begyömö-
szölte egy kocsiba. Minden szép és régi - pesze
itt is vannak öreg ruhák, cipők és mindenféle
vacak, de tisztábbban és ügyesebben rakják
ki.

A Place St.-Sulpice egy tündéri kis tér, közepén
szoborcsoportokból összerakott szökőkúttal. Az
egész olyan, mint egy díszlet, a Luxembourg-
kert közelében. A téren áll a hatalmas Saint-
Sulpice-templom. 1646-tól építették, kb. száz
évig. Óriási dimenziói lenyűgözik az embert.
Delacroix gyönyörű freskói díszítik. Belül azért
nem olyan szép, mint amit külső formája és
mesteri építkezése ígér. A forradalom alatt
győzelmi templommá alakították át.



Gorkij: Ellenségek (Tőkés Anna, Várkonyi Zol-
tán és Gobbi Hilda) (1949)

Egy elegáns étteremben ebédeltünk a szigeten.
Le Vert-galant a neve. Sok salátás és töltött nem-
tudoménmis ebéd után, ami igazán kitűnő volt,
éppen a feketekávéhoz eltett vörösboromat sze-
rettem volna meginni, amikor a pincér, minta vil-
lám, elkapta előlem. Itt kávé után - vagy egyál-
talában ebéd után - bort inni szentségtörés. Hát
ez, őszintén szólva, marhaság.

A Louvre régi részével szemben van a Saint-
Germain-I'Auxerrois-templom. A XII., XIII. és
XIV. században épült; tulajdonképpen a francia
királyok parókiája volt. Ez úgy kívülről, mint
belül-ről csodaszép. Tornya és kapui csupa
hosszúra nyúlt szent szobrával díszítve,
gyönyörű csúcs-ívei magasba nyúlnak. Fából
faragott oltára mestermű! Bonnardet Piétája
gyönyörű. Nagyon-nagyon szép templom.
Nevezetessége még az,

hogy állítólag ennek harangján adatta meg ajelt
Medici Katalin a Szent Bertalan éjszakai mészár-
lásra.

Furcsa valami itta pénz. Aránylag stabil és érté-
ke van, de hogy ezek a franciák hogy bánnak ve-
le, az egyenesen csuda. A pénz itt egyszerűen
egy rongyos cafat. Van olyan bankjegy, amelyik
körülbelül tíz-húsz helyen van összevissza ra-
gasztva a legkülönbözőbb ragasztókkal, amikkel
a pénz pillanatnyi tulajdonosa rendelkezett. Az
ezer frankosok tízesével egy nagy gombostűvel
vannak összetűzve. Először mérhetetlenül cso-
dálkoztam azon, hogy ilyen lyukacsos, azt hit-
tem, hogy talán valami jelzés. Mindenki szó
nél-kül elfogad minden rongyot! De
hangsúlyozom, nem azért, mert nincs értéke,
hanem azt hiszem, a franciák oda helyezik a
pénz értékét, ahova való! Csak addig ér valamit,
amíg kapni lehet érte egyet s mást. Ez így
helyes!

Bözsi elterjesztette Európában, hogy Francia-
honban rossz a fekete. Hát ez egyszerűen nem
igaz. Igaz ugyan, hogy itt nincsen olyan eszpresz-
szókultusz, mint otthon, jobban mondva, itt
egyáltalában nincs eszpresszó, de egészen jó a
feketekávé.

Június 16. szerda
Indulás a tenger felé! Izgalmas gondolat: látni a
tengert! Párizson keresztül először Fontaine-
bleau-n át visz az út, majd nagyon szép, lankás
francia táj, csörgedező patakok, kis hidak, dom-
bok, pirosfedeles házak, szalmakalapos
parasztok... Rátértünk a Loire partjára, és azt
követve mentünk tovább. Önkéntelenül
eszembe jutott Johanna, aki szerette és sokat
járta a Loire mind-két partját. Nevers-en át
folytattuk utunkat. Itt minden ház régi
terméskőből épült. Messziről úgy néz ki egy-
egy falu, mintha lakatlan lenne, csak a házak
félkör alakú piros teteje hirdeti bennük az életet.
Minden város vagy falu meglehetősen szűk
utcájú. Földszintes vagy pláne meszelt ház erre
alig-alig látható!

Moulins-be érve megálltunk egy pillanatra,
mert egy nagyon régi és szép temploma van. Ro-
mán stílusban épült és ugyanolyan groteszk figu-
rák az esőcsatornái, mint a Notre Dame-nak.
Szép, régi és monumentális. Az út innen is ked-
ves, és megnyugtató fehértehenek legelésznek;
még több a kutya, mint Magyarországon, és úgy
látom, nemcsak házőrzőnek, hanem barátnak
tekintik őket. A termés dús és ápolt. A földeken
inkább férfiak dolgoznak, mint nők. Kevés az
út-széli kereszt, de annál több a virág. A vallás,
úgy látom, nem kis kápolnákhoz és
fakeresztekhez, hanem hatalmas régi
bazilikákhoz és dómokhoz kapcsolódik.

Estére Vichybe értünk. Emlékezetes város,
úgy a gyógyászat, minta politika terén. De hál' is-
tennek Hitler politikáján kívül a többi aránylag ke-
vés nyomot hagy egy városon, és így Vichy egy
gyógyfürdőhely benyomását kelti. Szép, rende-
zett és nagystílű város, Az Hőtel de Londres-ben
szálltunk meg. Általában Vichyben minden má-
sodik ház szálloda vagy ivókút. A szállodák olya-
nok, mint egy-egy fehér kristálypalota - irtó
nagystílűek. Rengeteg garázs. Úgy látszik, so-
kan vagy majdnem mindenki kocsival jön! Gyö-
nyörű és gondozott parkok, sok szökőkút, és az a
nagyszerű Franciaországban, hogy a szökőkút
szökik is, nemcsak holmi dísz, mint otthon!
Pétain háza, ahol lakott. Általában az ivókút körüli
parkot szegélyező szállodák mindegyikében kö-
vetségek és a kormány lakott a kritikus időben.

Egész itt-tartózkodásom alatt, mint egy rejtett
mikrofon úgy zúgott a fülemben az ismert és
akkor olyan fontos szöveg: „A vichy-i kormány
jelentése szerint..."



Igen ügyes megoldás, hogy az utcajelző táblák
nem egy-egy ház falára vannak felszegezve, ha-
nem egy olyan gázlámpaszerű oszlopon kis vilá-
gító nyilak a ráírt utcanévvel jelzik az utat.

Vichy tipikus fürdőhely, este csöndes lesz,
csak a „főutcán" van élet. Promenád, éttermek,
kávéházak, elég hangos zenével. Megettünk az
egyikben egy fagylaltot. Erősen kivilágított helyi-
ség, az utcai kirakatablakok tövig felhúzva és han-
gos zenekar mindenféle mókával édesítve. Olyan
volt, mint egy elegáns hely az Angolparkban.

Kedves francia étteremben vacsoráztunk.
Kockás abroszok, fapadok, nyílt tűzhely, ková-
csoltvas lámpák, az étterem közepén letakart
asztalon gyümölcs, saláták, felvágott stb. zöld le-
velekkel, fadeszkákon, durva, színes kerámiatá-
lakon. Nagyon-nagyon ízléses! Na persze a szo-
kásos négy-öt fogás; akármilyen olcsó és akármi-
lyen keveset adnak, a sok fogás közül egy sem
marad el!

Meg kell emlékeznem egy itteni nemzeti ele-
delről, ami kitűnő és Vichyben, ebben az étterem-
ben is azt ettem, Derelye, csak nem lekvárral van
töltve, hanem hasírozott és ízesített hússal, a tete-
jén egy csepp paradicsommártás és némi sajt. Ki-
tűnő. De mire az ember enni szeretné, már régen
elfogyott, olyan kicsi az adag.

Június 17. csütörtök
Vichyből elindulva körülkeringtünk a városon. Így,
reggeli tisztaságában talán még csillogóbb, még
némább és tisztább; azt hiszi az ember, hogy egy
soha szűnni nem akaró csodálatos szanatórium-
ba került. Nadrágos-sortos fiatal hölgyek, fürdő-
kabátos urak, öreg, totyogó férfiak és nők sietnek
a gyógyfürdőkbe, vagy kis fonott, horgolt vagy
varrt tasakba rejtett poharakkal a minden bajt
meggyógyító híres-neves vichy-i víz felé.

Innen az út igazán mesébe illő. Ez a híres „route
bleue", a kék út - vagyis az út, amely a tengerhez
vezet.

A vidéket, amely Vichyből Marseille-ig tart,
„Massif Centralnak" hívják. Hegyek, völgyek. pa-
takok, dús zöld, hirtelen felbukkanó falvak - de
ezek a falvak a világért sem hasonlítanak a ma-
gyar falvakhoz. Egészen mások - megannyi kis
égnek ugró, bazaltköves, szűk utcájú régi város! A
hegyek és völgyek közt némelykor feltűnik egy-
egy égig nyúló vörös szikla, rajta egy várral. Na-
gyon-nagyon szép! Szerintem itt csak kötélhág-
csókkal lehetett közlekedni; nem lehetett túl
gyors! De hát akkor, azt hiszem, nem siettek az
emberek a biztos halál felé...

Dél felé értünk egy gyönyörű helyre, „La Chaise-
Dieu" (az isten széke) a neve. Hogy miért hívják
így, azt nem tudom, de hogy gyönyörű, azt láttam.
1250 méter magasságban terül el; szűk kis utcák,
kötélen száradó fehérnemű, kapuk előtt üldögélő
öreg nénik és kék zubbonyos munkások.

Zegzugos, meredek az egész kisváros. Szemben
avasútállomással, egy kis hegyi szállodában ebé-
deltünk - jól -, és kissé borzongva a friss hegyi
levegőtől. A kisváros lenyűgöző nevezetessége a
St. Robert apátság és a hozzá tartozó kolostor. A
XIII. és XIV. századból való. Olyan szép, öreg,
hogy lenyűgözi az embert a puszta látása. A ko-
lostor bolthajtásos ódon folyosói, falai, mállott lép-
csői a XIII. század döbbent csendjével veszik kö-
rül az embert. Az apátság is felejthetetlen - talán a
legmegrázóbb templom, amit eddig láttam. A két
oldalhajóban, végig a falon egy málladozó freskó:
„La Danse Macabre". Jaj, de szép! Szinte szeret-
né az ember odavarázsolni lehullott faldarabkáit,
hogy patinájával együtt a kép még vagy ezer évig
látható, csodálható és ilyen megrázó legyen. A
freskók alatt öreg szarkofágok, falba vájt jelek és
minták. Teljesen egyedül voltunk az apátságban
és igazán lábujjhegyen járkáltunk, annyira megil-
letett a hideg csönd és a művészet csodája. A
középső vagyis főhajóban viszont a fafaragás
mestermunkái láthatók. A padok, az oltár, az
orgona - igazán gyönyörű. A faragott ülőhelyek
fölött viszont a gobelinek gobelinje. Nem lehet
meghatódottság, sőt majdnem borzongó félelem
nélkül végignézni.

Az apátságból kijövet a téren álló régi kis kútból

Monte Carloban

locsoltunk friss vizet a szépségtől és a kinti napsu-
gártól izzadt homlokunkra.

Hegyről le, hegyre fel visz az út. Fenyőerdők, dús
lombú fák, bokrok, pázsit. legelők, sárga, fehér és
lila virág. Vagy millió és millió pipacs szegélyezi az
utat, vagy sárga, olyan kankalinhoz hasonló vala-
mi; olyan sűrű, hogy az ember szinte azt hiszi, va-
lami kertész ültette el.

A hegyek és a völgyek között értünk egy na-
gyon szép helyre: Le Puy a neve. Itt már, érdekes,
több a fehér ház pedig olyan egységes stílusa
van ebben az országban mindennek. Le Puynek
legszebb szépsége a város két pontjáról feltörő
sziklacsúcs, amelynek egyikén egy ódon várkas-
tély áll, a másikon pedig méreteiben nemis tudom
mihez hasonlíthatóan nagy, vérvörös Mária-szo-
bor. Lenyűgöző színpompa! Lent a fehér házak
piros cseréptetővel, a zöld száz színe fákban és
bokrokban, a szürkés-kékes hegycsúcs, rajta az
égszínkék égbe nyúló vérvörös Mária!

Innen kezdve némileg letértünk a rövid és egye-
nes útról, ugyanis kedves marseille-i fiatalembe-
rünk, aki a kocsit vezette, meg akarta mutatni ne-
künk a Magas-Loire csodálatos szépségeit. Sike-
rült! Körülbelül két óra hosszat bolyongtunk ezer
és ezerötszáz méter magas hegyek eszeveszett
szerpentinjein. Igazán Svájcot meghazudtoló
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zépség. Igen ám, de közben kitört egy olyan
ihar, amilyenről egyszer nagymama mesélt, de
kkor is azt hittem, hogy hazudik. Szél, az esőt
intha dézsából öntötték volna. Kocsink ablakát

s tetejét pokoli robajjal verte. A hegyek még né-
ileg fölöttünk lévő csúcsai eltűntek a zápor kö-
ében. A villámok egymást szinte kergetve
zökelltek az égen, és az utánuk következő dör-
és a hegyek visszhangjában ezerszeres robajjal
übörgött körülöttünk. Naiv vezetőbarátunk a
zakadékos szerpentinen őrült tempót diktált,
ert azt hitte, majd csak kievickélünk ebből a
hakespeare Viharjából. Szólni nem lehetett
eki, mert részben lélegzetünk a szépségtől és
élelemtől elakadt, másrészt egy szót sem hallott
olna meg ebben a megveszekedett
stenítéletben!

Visszatekintve köszönöm, hogy így volt, és
áthattam ezt a csudát, de abban az órában még a
zületésem pillanatát sem tartottam okvetlenül
zükségesnek!

Másfél-két órai tekergő harc után lejjebbjutot-
unk egy hegyek közt lévő faluba, ahol ugyan
em esett az eső, de az emberek ablakok és ajtó-
ácsok mögül figyelték a Jóisten aratását a he-
yekben; úgy látszik, ilyenkor küldi le fergeteges
ngyalait egy pár fenyőfáért, kőszikláért és elté-
edt lélekért a földre.

legelhagyatottabb úton is van benzinkút - re-
ekül van megszervezve. Száz és száz piros

agy sárga benzinállomás. Rendszerint egy kis

kocsma is van az épületben. A benzin ugyan
jegyre jár és nem sok, de kút az van és csodála-
tosképpen, úgy látszik, jegy is!

Az öregasszonyok végtelenül kedvesen néz-
nek ki. Fekete ruhában, aszott kis arcuk fölött a
hajukat egy hófehér csipke (de milyen csipke!)
főkötő fedi, a szélén fekete bársony szalaggal
körülkötve. Egyformák és nagyon ízlésesek.

Csepegő kocsival és felszabadult lélekkel ér-
tünk Vals-ba! Gyógyfürdő, kisebb, mint Vichy, de
talán kedvesebb és szebb. Gyorsan futó kis folyó
szeli keresztül, rengeteg híddal. Csinos szállo-

Molnár Gál Péter a rá közismerten jellemző körülte-
kintéssel és filológiai igényességgel a Népszabad-
ságban figyelmünkbe ajánlja a Széchenyi Könyvtár
Színháztörténeti Tárát, amelyben megtalálható az
általunk közölt Gobbi-naplóhoz tartozó album
(el-igazító évszámokkal, beragasztott párizsi
metrójegyekkel stb.), s amelynek megtekintését
mi, hozzá nem értő szerkesztők, elmulasztottuk.
Mindenek-előtt illendő az önkritika: bár
munkatársunk természetesen járta
Színháztörténeti Tárban, és áttanulmányozta a
szóban forgó dokumentumot, melynek egyik
oldaláról készült a fenti fotó (ha megkésve is,
köszönetet mondunk az albumot rendelkezésünkre
bocsátó Belitska-Scholtz Hedvignek), ám időköz-
ben, noha nem éppen a dátumozatlan színház- és
metrójegyekből, kiderült, hogy Gobbi Hilda 1949-
ben járt Franciaországban. Hibáztunk, elnézést ké-
rünk az olvasóktól.

Akiket viszont remélhetően kárpótol az, ami
MGP-t ajelek szerint hidegen hagyta: maga a napló

dák, parkok, tiszta utcák, levelezőlapot és em-
léktárgyakat áruló millió kis bolt, játékkaszinó, és
na persze, ivókút dogivel, kristálytiszta, friss le-
vegő. Híressége egy forrás, amely a park köze-
pén van és minden kilenc órában lövelli ki magá-
ból a vizet.

Mondanom sem kell, mi a hetedik órában vol-
tunk ott.

Sötétedő úton, friss levegőben robogtunk a
„kék úton" az avignoni szőlőtermő vidéken át,
egyre dúsabb és furcsább növényzet között Aixbe
és azon keresztül Marseille-be.

s Gobbi Hilda belőle sugárzó páratlan személyisé-
ge. A Gobbi emlékét különben tisztelni látszó pálya-
társ közönye sem ingathat meg abbéli hitünkben,
hogy a közléssel sikerült kifejeznünk tiszteletünket
a nagy művész emléke iránt, s olvasóinknak is igazi
csemegét nyújtani.

Végezetül hadd adjunk hangot
csodálkozásunk-nak az írásból - sőt már annak
címéből: „Színház-történet retikülből" is -
sugárzó, kevéssé barátságos szarkazmus miatt,
amely dr. Röder Edit ügyvédet sújtja. Mi, amikor a
közlés engedélyezését meg-köszöntük, nem
állítottuk, hogy személyében szín-háztörténészt
kellene üdvözölni, s úgy véljük, foglalkozása a
Gobbi-napló, illetve a közlés szempontjából
merőben közömbös. Ezért - szerény kárpótlás
gyanánt - ismételten köszönetet mondunk neki,
elnézést kérve, amiért személyét akaratlanul a
témától idegen stiláris játékoknak szolgáltattuk
ki.

A Szerkesztőség
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