
NEGYEDIK RÉSZ
jjel tizenegykor értük el Marseille-t,

millió lámpájával és forgatagos utcáival.
Meg-csapott a hal és a tenger sós,
furcsa szaga. A tengerből nem láttam
semmit, mert ködös idő volt, de az

öbölben lévő kivilágított hajók és az egész
nyüzsgő forgatag sejtette velem egy izgalmas,
számomra új világ megszületését! Ezek után
ágyba estem!

Június 18., péntek

Egy hosszú, széles, fákkal szegélyezett úton sé-
táltunk először le a tengerhez. Megrendítő lát-
vány! Hiszen voltak a Balatonnak is néha pillana-
tai, mikor az ember azt mondta róla, hogy most
pontosan olyan, mint a tenger - de ez más!!! A
tenger, míg én láttam, sohasem volt teljesen
csendes, úgynevezett „tükörsima". Mindig ját-
szik, vagy tomboló haraggal, vagy fehér kis fod-
rokat ereget, vagy lágy hullámokban hömpölyög.
A marseille-i tengerpart gyönyörű! Zegzugos,
csipkézett part, morcos, izmos sziklák, és bent, a
tenger közepén - már úgy értem, hogy a látóha-
tár és a part között -, az égen egy misztikus szi-
luett: If vára. Látványnak csodálatos! Mintha
színpadon lenne az ember; a vár „hátterét" - az
eget - mintha minden órában felhúznák a zsi-
nórpadlásra, és egy másik kulisszát engednének
helyére - vagy pedig egy eddig meg nem szüle-
tett zseniális világosító világítaná meg elképesztő
színekkel, hogy a legendás If vára kellő háttér-rel
fokozza az emberek lelkében amúgy is élő
meseszomjat.

Végig a part mentén vezet a híres Promenade
de la Corniche. Rakpartszerű az egész, de a ten-
gerpart minden jellegzetességével. Magasan ki-
épített a part a haragvó tenger ellen. Lent, a
kavicsos részen ezer és ezer tarka ernyő,
garnitúrák, fekvőszékek, csónakházak,
strandok, a tenger nyugodt élvezetéért.

Marseille! Engem lenyűgözött ez a város.
Egészen más ízű, mint Párizs. Millió ember az ut-
cán, zajos forgatag, zavaros beszédű, zajos,
piszkos, színes! „A" kikötőváros! Maguk az ut-
cák és házak tulajdonképpen az egységes stílust
leszámítva semmitmondók - de a tenger, a ki-
kötők, az emberek... Igen, valahogyan erről a
városról mindent elhiszek, amit romantikus
dalok-ban, szenzációt hajhászó újságcikkekben
és mendemondákban róla hallottam! Párizsban
is sok az ember, de itt rengeteg. Mindenkin
valami jó és rossz ízű „emberszag". Sok a kocsi,
de közöttük kék színű villamosok és kék színű
autóbuszok cikáznak vagy cammognak. A
villamos errefelé nem csenget, hanem dudál -
ez is így jó, és ide tartozik. A villamosmegállót
nem jelzi más, mint egy kis kék vagy sárga tábla,
ami fenn lóg a villamosdróton úgy egy-másfél
emelet magasságban. Párizsban például nem
engedik fel az

embert, ha a kocsi megtelt - Marseille-ben ki-
nyomhatják az ember belét, az se baj!

A tengerparton messze fehérlenek a mólók és
a kikötőjelző lámpák oszlopai, hatalmas testű fe-
hér és szürkés sirályok a vadász minden ügyes-
ségével fogják sárga csőrükkel a víz színén úszó
halakat. Sós halszag terjeng az egész város fö-
lött. A kikötők közelében a szagorgiát olaj- és
kátrányszag tarkítja. A „vieux port" (öreg kikötő)
öblében a legzajosabb talán az élet. Ezer és ezer
kis bárka, csónak, vitorlás, egy-két nagyobb
utasszálító hajó. Két-háromszáz méter hosszú,
száradó halászhálók, amiknél mindig kibicel
egy-egy halász, a legtökéletesebb rendben fek-
szenek a part mentén, és bármilyen nagy a for-
galom, nem akad emberfia, aki rájuk merne vagy
akarna lépni. A vitorlások és csónakok egy része
sétahajózásra van beállítva, részben If várához
vagy csak egyszerűen egy kis hajózásra a ten-
geren. Nagy táblák jelzik a parton, hogy „itt lehet
sétahajózni". Ez még rendben volna - viszont
tulajdonosuk, a forgalmat gyarapítani akarván,
eszeveszett üvöltéssel és az arra sétálók megtá-
madásával próbálja bebizonyítani, hogy az ő
ha-jója lényegesen jobb, szebb, olcsóbb, és
amit akarnak, a gyanútlan járókelőnek, akinek
esze ágában sincs hajókázni. Elképzelhető a
zűrzavar! Az üvöltöző hajósok bárkái között áll
egy-egy halászhajó, amelynek parthoz lapuló
oldalánál halvásár folyik. Nem mondom, ez sem
kiimondottan csendes foglalkozás!

Várkonyi Zoltán és Gobbi Hilda Trenyov Ljubov
Jarovájájában (1950)

Hát ami Marseille-ben halban van, az már
csak az állatkert akváriumaiban vagy a Brehm-
ben talál ható. Ezeken a halárusokon kívül van az
úgynevezett halpiac -- és általában minden pia-
con a halsor - de majdnem minden utcában
vannak kis bódék (mint nálunk a virágárusok),
ahol az erre érdemes gyomrúaknak osztrigát,
csigát árulnak, ném citrommal enyhítve az elfo-
gyasztott hüllőket. Figyeltem a fogyasztókat, és a
legnagyobb csodálatomra, az arcizmuk sem
rándult meg, miközben ezeket a borzalmakat
nyeldesték!

A halpiac, az csodálatos! Én már láttam Pes-
ten, a Teleki téren veszekedő kofákat - hiszen
az se kutya -, de amit ezek csinálnak, az minden
emberi képzeletet felülmúl. Nemcsak öreg, kö-
vér tehenek, nem, vannak közöttük csinos fekete
marseille-i nők, a legvegyesebb külsővel, de
egyben azonosak: rikoltva üvöltöznek. Én, ha
vevő lettem volna, biz' isten nem mertem volna
egy árva szardíniát sem venni tőlük!

A halaspolc rendszerint egyforma: lejtős már-
ványpolc, és alatta, a járdán rézráccsal fedett le-
folyók. Ugyanis a halak a márványpolcon, külön-
böző, zöld vízi vagy szárazföldi növényeken fek-
ve, állandó vízözönnek vannak alávetve. Tulaj-
donosuk, a kofa egy hatalmas kübli vízzel állan-
dóan locsolja őket, részben frissítés céljából,
részben esztétikai szempontból.

Na és a halak és hüllők! Sajnos, nem tudom a
nevüket. de olyan sokfajta van, hogy meg se le-
hetne tanulni! Vannak a rákok, a legkisebb olyan
háromcentis - olyan, mint valami szőrös kukac.
De aztán, ahogy 'nőnek, annál szebbek lesznek.
A legnagyobbak körülbelül félméteresek, káprá-
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zatos színpompában díszelegnek; világoskéktől
a piroson át sárga és zöld foltok, pöttyök, csíkok
szelik át és tarkítják zűrzavaros testüket. Élnek!
És szárazföldi életük utolsó küszködése megha-
tó. Testük alá hajtott farkukat kiszabadítva (ha si-
kerül) egy-két gyors mozdulattal, remegő ba-

jusszal a földre vetik magukat a márványpolc
zöld levelekkel álcázott hidegéről - azt híve ta-
lán, hogy alatta csobog a tenger!

A két-három centis kis szardíniák millióinak
csillogó pikkelyei messze csillannak a napsütés-
ben. Nem fontos - másod- vagy harmadrangú

Az olasz határon

áru. Sötétzöld és égszínkék, simapikkelyű hatal-
mas halak várnak némán, szépészeti szempont-
ból párosával egymás farkával az égnek tá-
masztva, mintha szeretkeznének - vevőre! A kis
vérvörös és sárga csukaszájú tüskés halak olyan
furcsák - minden uszonyuk széttárva, mintha a
rémület okozta volna, hogy meg kellett válniok a
tengertől. Az átlátszó halak szinte úgy néznek ki,
mintha csak egypár csík feküdne a zöld
leveleken. Testük szinte láthatatlan, és olyan az
egész polc, mintha egy rossz gyerek színes
krétával vonalakat húzgált volna a levelekre a
kofák bosszantására.

A csigák hatalmas ládákban vannak, és sze-
rintem nem sokat törődnek a „piac" szomorú té-
nyével. Számunkra, mint egy hangyaboly: ját-
szanak, szaladgálnak, gomolyognak, süttetik
testüket a nappal, fogócskáznak, szinte élvezet
őket nézni, úgy örülnek az életnek. De lehet,
hogy számukra az egész csak egy tragikus
danse macabre - nem tudom!

Aztán vannak a bélzsigerek! Nem tudom, mi-
csodák, de ezek sajnos úgy néznek ki, minta ki-
operált emberi belsőrész: nyálkás nyúlványok.
Nem csinálnak semmit - nem tudnak élni -, el-
nyúlva, szinte színtelenül várják azt a szájat,
amelyik képes őket lenyelni. Hatalmas tengeri
halak önmagukat meghazudtoló kis részei - csak
egy-egy gömbölyű keresztmetszet - krém- vagy
rózsaszínű kocsonyás halhús, közepén egy
gömb alakú csatornával - ez a gerinc!

Van egy nagy halom hal minden árusnál ku-
pacba rakva, kicsit nagyobbak, minta szardínia,
és csak szegényebb emberek veszik. Azt hi-
szem, ez a „prolihal". Istenem, de szépek! Ilyen
színorgiát ritkán láttam. Pöttyösek, csíkosak,
márványtestű kis csoda mindegyik, alig van egy-
két egyforma - égszínkék, rózsaszínű, vörös,
zöld, sárga, arany, ezüst és ezeknek a színeknek
minden válfaja, csíkban, pöttyben stb. Nem túl-
zok! Csodálatosak!!!

Hát körülbelül ilyenféle a halpiac! De költő kel-
lene hozzá, hogy leírja, egy kelmefestőcég szak-
értőjének segítségével, aki a színek pontos defi-
nícióját tollára dobja a költőnek.

Az „új kikötőből" hajóznak be az utasok. Két vagy
három Ú alakú öblében egy-két utasszállító állt
útra készen és temérdek teherhajó - Marseille
főleg teherkikötő. Az oszlopsoron levő, tetővel
fedett mólókon millió és millió láda, bála, olajos-,
benzines- és egyéb folyadékot őrző kanna, kö-
télcsomó, kis motoros fuvarkocsi és a hajók alsó,
feketére festett teste zárja el szinte a kilátást a
tengerre.



Monte Carlóban

Fegyveres francia katonák őrzik a bejáratot,
és csak utazót vagy valamilyen különleges indo-
kot felhozó idegent engednek belépni. Szóval
bejutottunk! Nagyon-nagyon érdekes!

Aranyosak, vadpofájúak és nagyon csinosak a
matrózok: sötétkék ruhájuk, fehércsíkos gal-
lérjuk és piros pomponos sapkájuk messzire virít
a kikötő káoszából.

A halászok és a többi munkás majdnem kivé-
tel nélkül kék melósruhában jár. Marseille-ben
tűnt fel az első ellenzéki felirat: „De Gaulle la
guerre!" (De Gaulle a háború!). Nem mondom,
jólesett látnom!

Az elnyomottakról jut eszembe: rengeteg itt a
néger. Lehet, hogy a többi idegen nemzetiségűt
színük egyformasága miatt nem tudom megkü-
lönböztetni, de néger, az pokolian sok van. És
mivel a francia férfiak nem éppen Adoniszok,
majdnem ők a legszebb férfiak ezen a tájon!

Marseille talán nem szép - de olyan furcsa,
izgalmas és más ízű minden egyéb helyhez ké-
pest, amit eddig láttam, hogy egyéni varázsával
és ízével méltán vetélkedik a legszebb széppel!

Délután útnak indultunk a tengerparton, a híres
„Cote d'Azur"-ön végig, amelyikre annyi gazdag
ember volt büszke, hogy itt nyaralt - és annyi
szépséget kereső ember volt boldog, hogy egy-
szer láthatta az életben! Marseille-i vezetőnk,
fiatal barátunk innen kezdve magántulajdoná-
nak tekintette a tengerpartot, és jogos soviniz-
musból nagyon kedvesen és büszkén
mutogatta. Csak egy hibája volt az egész útnak:
azért, hogy mindent lássunk, sietnünk kellett, és
így kissé ámokfutásjellege volt utunk egy
részének. Vezetőnk viszont nem csodálatos
helyről csodálatos helyre vitt minket, hanem
kaszinóról kaszinóra! Ez volt büszkeségének
maximuma! Pedig istenem, micsoda táj!
Cassison, La Ciotat-n és Baudolon át Toulonig!
Gyönyörű! Csillogó tenger, fehér kis
fodrocskáival, vérvörös bazaltsziklák, és a zöld!
Háta zöld innen kezdve más - és mesébe illő.
Agávék sorfala, amelyek úgy nőnek, mint nálunk
a gaz - hatalmas, húsos testük ki-nyúlik a
sziklák testéből, jelezni akarván, hogy belül
azért nedvekben dús élet folyik. Ciprusok,
pálmák barázdás testükkel és hatalmas koroná-
jukkal, mintha mindegyik pálmagally a tenger és
a környezet szépsége előtt hajolna meg. Az utat
kétoldalt, végig rózsaszín, fehér és hússzínű le-
anderbokrok és -fák szegélyezik. Olyan szín-
pompa, hogy igazán lélegzet-visszafojtva kap-
kodja az ember a fejét.

Toulon sajnos a háború alatt némileg megrongá-
lódott, jobban mondva, a kikötőben lévő első
házsor eltűnt a föld színéről - és most az utána
következő képezi a rakpartot. Az élet változato-
san tarka, forgalmas - hasonló Marseille-hez,
de kisvárosi jelleggel. A lerombolt házak kőtöme-

gét elhordták, és helyette vidám kis bisztrók tar-
kaemyős asztalai hívogatják az előttük sétáló és
dolgozó sokaságot. Hajók, csónakok, zászlódí-
szes vitorlások, matrózok, kikötői démonok, szí-
nes idegenek és az ottani lakosság tarkítják a ki-
kötő szépségét.



A versailles-i parkban

Toulonból Hyéres-en, Le Lavandou-n és Ca-
valiére-en át jutottunk St.-Tropez-ba. Ez az út
különösen szép, egy hosszú része közvetlenül a
tenger felett vezető sziklás szerpentin! A színek
a következők: a tenger világoskék és a horizont
felé sötétzöld, az ég halványkék, apró fehér bá-

rányfelhőkkel, a sziklák hússzínű testén izzik a
napsugár, és elszórt zöld, furcsa fák és bokrok
nyúlnak bele a vörös testbe; a sziklákat a víztől
egy hófehér, habzó vízfodor választja el. Ez a
tényállás - festve giccses, leírva szentimentális -
, és mit csináljak, ha igaz!

St.-Tropez-ba szürkületkor értünk. Éjszakai
szállást az Hőtel Méditerranéeban találtunk.

Megyünk tovább!
A növényzetben az a furcsa, hogy nemcsak

délszaki növények láthatók, hanem a fügefa mel-
lett, tegyük fel, akác virít, majd arrébb, páfrány-
bokrok és tujafák tőszomszédságában egy kis
nádas húzódik a tengerig. A hortenziáról mindig

Kedves kis szálloda, egy kövér, lenszőke, öreg,
kifestett, sokat és hangosan beszélő francia ki-
kötőbeli tulajnővel. (Na, azért nem kupiban vol-
tunk, azokat bezárták Frankhonban, és azt
mondják, hogy azóta az erkölcsök meglazultak.)

Én most először hallottam az úgynevezett
„tenger mormolását". Csodálatos zaj - zsong -,
és tényleg zúg. Nem is annyira a hullámverés
zaja ez, hanem a visszazuhogó vízé, amint vé-
gigszalad a köveken, vagy visszarohan a zegzu-
gos sziklák között. A tenger morajlása közben
egy jó, némileg olajos vacsora után végkimerül-
ten, a Hold résztvevő fényétől kísérve, ágyba
dőltem.

Június 19., szombat
St.-Tropez hasonló város, mint Toulon, csak ki-
sebb, macskaköves házak, piros, félkör alakú
cseréptetőkkel, szűk utcák. Az üzletek és biszt-
rók ajtait gyöngyfüggönyök védik a beröppenő
bogarak elől. Ha valaki belép egy ilyen ajtón, halk
gyöngycsörrenés kíséri lépteit. A felkelő nap su-
garában kísértetiesen szép az ébredő város.

A kikötő Ú alakú öblében hatalmas munka fo-
lyik. A száz és száz bárka és csónak között hatal-
mas emelődarukkal építik a mólót, amit a nácik
betonfedezéknek használtak és képeztek ki a
partraszállók ellen. Az U alakú part közepén, a
házak előtt egy hatalmas bronzszobor áll, és a
móló pontosan a lábai előtt válik romhalmazzá.
Mintha hatalmas alakja gátolta volna meg a to-
vábbi rombolást.

Változatos tömeg nyüzsög itt: építőmunká-
sok, akik a tengerből kiszedett kőtörmelékkel töl-
tik a partot, halászok, akik semmivel sem törődve
foltozzák, rakosgatják hálóikat, bisztrók tulajdo-
nosai, akik a reggeli napsugárban nyitogatják
tarka ernyőiket a bolt előtt terasszá kiképzett
(vagy inkább kinevezett) utcán, öreg halaskofák,
vásárlók és pecázók tömege. A halászok vékony
nádbottal és hajszálvékony zsinórral halásznak,
horguk és csalétkük szinte láthatatlan. A fogott
zsákmányt (kisebb-nagyobb furcsa halakat) nem
neccbe rakják, mint mifelénk, hanem egy
vállszíjon lógó, fonott kosárba. Sokan halásznak,
bámulatos türelemmel és nagy szakértelemmel.
A kékeszöld, fehér fodros vízen, ami beleolvad a
végtelenbe az éggel közösülve, csak egy kitárt
szárnyú fehér kis vitorla úszik. Olyan az egész,
mint egy rosszul színezett levelezőlap!



azt hittem, hogy olyan „temetővirág", mert egy
vagy két sápadt színű gömb ült egy cserépben
otthon, és mindig ravatalok köré tették dísznek.
Na de itt! Egy bokorban ötven-száz virág, tarka,
gyönyörű színekben, olyan valószerűtlenül szé-
pek, mint egy virágkiállításon a díjnyertes darab.
A házak provence-i stílusban, tarkák, rikítóak, de
annyira beleillenek ebbe az élénk színű termé-
szetbe. Itt pasztellszín nincs! De mindegyik szín
kiegészíti egymást!

St.-Raphaélon át a csodálatos Corniche
d'Oron ittunk egy apéritifet egy kis bisztróban,
egy vörös szikla tetején. Benn a tengerben apró
kis vörös bazaltok bukkannak elénk, rajtuk vagy
egy hófehér világítótorony, vagy egy régi várrom.
Már nem is írom, hogy szép!

Délfelé jutottunk Théoule-ba. Hát ha valahol
hosszabban letelepednék, biztosan ezt a helyet
választanám. Színekben, tisztaságban, egysze-
rűségben: gyönyörű! Az egész nyaralóhely nem
akar mást, mint belesimulni a természetbe, hogy
az teljes szépségével érvényesülhessen. Sike-
rült neki! Itt ebédeltünk, egy nagyon szép kis
szálloda éttermében. Leírom a menüt, nem
azért, mintha itt más vagy különb lenne, mint
máshol; legfeljebb mennyiségben és minőség-
ben van némi eltérés, de a fogások száma min-
denütt azonos!

1.Tehát az előételek-előétele egy tálon:
disznósajt, kb. két szelet;
két-három szardínia;
uborkasaláta;
majonézes krumplisaláta;
paradicsomsaláta;
töltött tojás (két fél);
egy csomó retek;

2.roston sült hal - két darab, kb. olyan húsz
centisek, némi citrom;

3.egy szelet angol bélszín, sült burgonyával
és fejessalátával;

4.gyümölcs: ringló, cseresznye, barack.
És mindez kb. háromszáznegyven frank. Bár

egy ilyen ebéd elvon némi érzést a természet
szépségétől, maradt annyi, hogy ezt a millió gyö-
nyörűséget élvezni tudjam.

A menü utáni feketét és egy kis vörösbort már
a Cote d'Azur legmondénebb helyén, Cannes-
ban fogyasztottuk el. Hát tényleg szép - ami lu-
xusban és természeti szépségben elképzelhető,
azt itt mindent meg lehet találni! Most már nem
macskaköves házak szegélyezik a tengerpartot,
és nincs vidám kikötői élet, hanem hófehér kris-
tálypaloták, széles autóút, pálmákkal szegélye-
zett promenád, és a kiépített rakpart alatt sárga-
homokos kifutója a kék tengernek. Strandok, ka-
binsor a rakpart alá beépítve, kis fahidak, hogy
ne kelljen kavicsokon a tengerbe menni.

A kikötőben csak a csónakok és a hálók; nem
beszélve a halászokról, azonosak az előző kikö-
tőkkel: őket nem érdekli a pompa - csak a ten-
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ger és a hal. A maga nemében persze ez is le-
nyűgöző és káprázatos! Millió autó; a part menti
kristályszállodák teraszai vetélkednek egymás-
sal szépségben, és mindegyik legyőzhetetlen!
Egypár pazar kirakat tarkítja az éttermek sorát.

Az embereken kék, piros, sárga és zöld színek
kavalkádja - de ha nem lennének ilyen tarkán
(és mégis hallatlanul ízlésesen) öltözve, kiríná-
nak ebből a színes csodálatból. Cannes teljesen
sértetlen, ragyogó pompával tündököl; nem kel-
lett a háborúnak - luxushely volt!



Tovább! Golfe-Juanon át Juan-les-Pins-be.
Juan-les-Pins nagyon szép, nemhiába köz-

kedvelt hely - de csak külföldiek számára, a
franciák alig ismerik. Egyesül benne az egysze-
rűség a legrafináltabb luxussal - talán tudato-
san. A luxushotelek kisebbek, kevesebb a pál-
ma, több a virág, a bisztrók közvetlenebbek, az
autóút keskenyebb. Egy-két levelezőlap megírá-
sa után egy pohár vörösbor, egy órai tátott szájú
bámulás és ide-oda ténfergés, és tovább! Hi-
szen sokáig kellene, azt hiszem, egy-egy ilyen
helyen élni, hogy az ember csak hozzávetőlege-
sen megértse és átérezze szépségét és lényét.
Így csak „láttam" - és megpróbáltam magamba
szívni minden illatát és ízét.

Antibes-on keresztül, szürkületkor megér-
keztünk Nice-be! Gyors szállodakeresés, két
szempont a döntő: a tengert látni kell! - és na, mi
a másik? A pénz!

Sikerült! A kecske is jóllakott, és aránylag va-
lami káposzta is maradt!

Rövid pihenő után, Nice-t jóformán meg se
nézve, átrándultunk Monaco „államba".

Három út vezet Nice-ből Monacóba: a tenger-
parton levő Corniche lnférieure, a valamivel ma-
gasabban húzódó Moyenne Corniche és a ba-
zalthegyek kacskaringós szerpentinjén, maga-
san a tenger fölött vezető Grande Corniche. A
sötétségre való tekintettel a legalsó Corniche-on
mentünk. A holdsütésben a tengeren sárgán tük-
rözött a fény, és Nice elmaradó rakpartjának mil-
lió kis csillogó lámpája olyan volt, mint egy kará-
csonyi gyerekalbum mesébe illő képe. Sötétben
csillogó kis lámpák és virágillat közt átléptük
Monaco „határát", és megérkeztünk Monte Carlo
híres bűnbarlangja, a kaszinó elé!

Mintha filmfelvételre készültek volna, vakító
fényben úszó kis tér, hófehér paloták körös-körül,
és a szépek közül csillogva emelkedik ki a leg-
szebb: a kaszinó. Autópark, márványlépcsők,
pálmasor - szinte fél az ember bemenni!

Szóval a kaszinó! Minden második lépésnél
egy portás vagy köszönőember. Vörösmárvány
előcsarnok és márványfolyosók, szökőkutak és
csillogó vitrinek, csodálatos kristálycsillárok és
hasonló ínyencségek izgatják fel az ember
amúgy sem nyugodt kedélyét. Először betessé-
kelik a „palikat" egy olyan jegyirodaszerű dolog-
ba, ahol egypár frakkos úr ül, és udvariasan
elkéri az ember igazoló iratait, idegenektől
természetesen útlevelet. Na és akkor jön a
könyvelés! Atyaisten! Kartoték ide, kartoték oda
- nyomtatott betű, egy-két gyanakvó pillantás,
szóval, megfelelő ceremónia és ötven frank
ellenében kap az ember egy kis kartonlapot,
amin büszkén díszeleg a saját neve és -
bemehet! Viszont az is igaz, hogy mindenütt az
ilyen nagyobb kaszinókban perceken belül
megmondják, hogy ki és mikor járt ott. Hála a
könyvelésnek!

A belső kép már sokkal érdekesebb. Renge-
teg hatalmas terem, és minden teremben (ame-
lyek egymásba nyílnak) két vagy három rulett-
vagy bakkasztal. Aránylagos csönd! Az asztalok
fölött két-három hatalmas selyemernyős lámpa
világítja meg a reménnyel kecsegtető asztalt.
Süppedő szőnyegek, frakkos krupiék és neszte-
len járású, előkelő pincérek.

A közönség kevésbé előkelő! Rengeteg a nő
- sokkal több, mint a férfi. Öreg hölgyek előny-
ben! Mintha ez lenne a jelszó, olyan sok a koro-
sabb dáma és nem dáma: „kokott"-szerű nők,
piszkos körmű férfiak, elhízott, izzadó öregem-
berek hatalmas brillel a kisujjukon, idegesen ját-
szó klimaxos nagyságák - de igen kevésen lát-
szik a „játék" örömteli szenvedélye - majdnem
mindenki csak a pénzért játszik!

Aztán van egy külön csoport, a „jegyezgetők
szektája". Hogy miért, azt az isten tudja, minden
golyópörgésnél feljegyzik, hogy mi jött ki, majd
később áthúzzák, és elvesztik a pénzüket! Je-
gyeznek-jegyeznek hosszú papírokon - mintha
az életük függne tőle. Ha netalán nyernek, kivétel
nélkül úgy bólogatnak, mintha ők már régen tud-
ták volna, hogy ez a szám bejön - mert kiszámí-
tották! Persze hogy a számtani feladaton a ga-
tyájukat elvesztették, az végeredményben nem
számít.

A krupiék csodálatosan dolgoznak, a rulett-
asztalnál egy olyan gereblyeszerű valamivel, a
bakknál egy hosszú lapáttal, és zsetonnal, kár-
tyával, golyóval. Tisztelem az agyukat, villám-
gyorsak, pontosak, hirtelen levonják az adót,
osztanak, pörgetnek, és ha a játékos húsz külön-
böző számot mond be, ők pontosan oda dobálják
egy virtuóz ügyességével a zsetonokat. Körülbe-
lül óránként váltják őket, hát szerintem még így is
őrült agymunka - de azt hiszem, sokat keres-
nek!

A mellettem ülő öregasszony fehér zsokésap-
kában valami galibát csinált. Nagy zavar keletke-
zett, és a kis öreg állandóan rám hivatkozott per-
gő beszéddel, hogy én vagyok a tanú. Mit csinál-
jak - bólogattam, és így a nyanya ötezer frank-
kal gazdagabban és nevemet ugyan nem tudva,
de külsőmet imába foglalva távozott.

A termeket hosszú, keskeny, de nagyon ele-
gáns éttermek veszik körül, minden csupa se-
lyem, perzsaszőnyeg, kristály, virág és hangu-
latlámpa. Szép! A bárban az izgalomtól izzadt
vagy általában italt kedvelő játékosoknak arány-
lag olcsón (normális áron!) italt szolgálnak fel!

A játék addig folyik, ameddig a kaszinónak
rentabilitás szempontjából megfelelő mennyisé-
gű a játékos. Záróra hivatalosan nincs! Vérfa-
gyasztó összegekben nem játszottak, csak úgy,
szép csendesen vesztette el mindenki a pénzét!

Kétezer frankos veszteséggel a rulettnek
hosszú időre búcsút mondtam, mert itt,
ugyanúgy, mint a lóversenynél, nem érvényesül
az ember-

nek a legcsekélyebb mértékben sem az akarata
vagy esetleges ügyessége.

Hajnalfelé a sós tengeri levegőben, a Hold és a
tenger zúgása kíséretében átkocsikáztunk Nice-
be, ahol most már végképp és nem csodái-ható
módon ágyba dőltem!

Június 20., vasárnap
Reggel ismét átrándultunk Monacóba. Most már
napsütésben tettük meg az utat a Grande Cor-
niche-on át. Lenyűgöző! Szépségét, ha lehet,
még fokozta, hogy hirtelen jött és el is tűnő vihar-
ba kerültünk. Hirtelen minden szín - mintha egy
idétlen napszemüvegen át nézném a természe-
tet - megváltozott. A fák zöldje zöldebb lett, a
sziklák vöröse romlott hússzínűre változott - és
a tenger, az majdnem leírhatatlan!!! Az ég aljától
úgy a közepéig majdnem fekete volt, onnan
kezdve a part felé sötétkék, majd mintha valami
mérnök körzővel és vonalzóval húzta volna meg
a határt, a sötétkékből egyszerre világos pasz-
tellzölddé vált! A parthoz verődő tajtékzó hullá-
mok viszont hófehérek voltak. Jaj, de gyönyörű!

Monaco és Monte Carlo, ami tulajdonképpen
egybeolvad, igazán olyan, mint egy operett
királyság. Hófehér házak, élénkzöld ciprusok,
bólogató pálmák, húsos, dúsnedvű, zöld és
sárga csíkos agávék - na és a színes virágok
minden válfaja, muskátlitól sárga büdöskén át
hortenzia, leander, kankalin, valami rózsaszín
bükkönyféle stb. Az utcák kristálytiszták - és úgy
néz ki, mintha az egész államot egy
takarítóvállalat havonta kétszer jól átpucolná,
smirglizné és mosná! Mindenféle, számomra
idegen uniformis, de egy kicsit emlékeztetnek a
Sybill nagyhercegének ruhájára. Nem tudom,
hogy melyik a rendőr és melyik a nagyherceg
első számú segédje - minden-esetre tiszták,
csinosak és talán egy kicsit mulatságosak. Egy
letűnt világ utolsó mohikánjai, és talán ők maguk
sem veszik az egészet komolyan, de ez a
környezet megkívánja.

A kaszinó körül paloták vagy nagyon elegáns
éttermek, vagy bankok. Rengeteg a bank - na
persze, hogy az ingüket elvesztő gazdag külföl-
diek intézkedni tudjanak újabb pénzek és ingek
beszerzése céljából. De a város operettjellege
és tulajdonképpeni szépsége nemcsak a főutcá-
kon és a tereken van meg, hanem az egész ilyen
- akármerre jár az ember. A kaszinó előtti téren,
a tér közepén levő pálma- és virággruppot kerti
székek szegélyezik. A székeken ülő emberek
már reggel várják, hogy a kaszinó kinyisson. Már
délelőtt is folyik a játék.

Átmentünk Mentonba, az olasz határvárosba
ebédelni. A tengerparton, egy étteremben fo-
gyasztottuk el az ebédet, gyönyörködve a tenger
viharszíneiben, mert a nap ugyan már ragyogó-
an sütött, de a tenger nem könnyen békül! Meg-
tartotta csodás, haragvó színeit, amelyek most a



nap sugarában még sokkal félelmetesebb szép-
séggel tündököltek!

Mentonból egy sziklás szerpentin vezet az
olasz határhoz, talán ezer vagy ezerötszáz mé-
ter az egész út. A sziklás úton két, fából épült
vámház, egy francia lobogó és egypár katona jel-
zi, hogy itt a határ. A sorompón túl világoskék
táblára írva egy szó: „Italie". Mindez körülbelül
négy-ötszáz méter magasan, sziklás úton, köz-
vetlenül a tengerparton. Agávék, virág, egy kicsit
lejjebb egypár bódé emléktárgyakkal, kaktu-
szokkal, narancs-, citromkosarakkal és egy tün-
déri kis bisztró a határon átkelő turistáknak. Ked-
ves, hangulatos, színes, szép és egy kicsit izgal-
mas, hiszen jóformán át tud az ember Olaszor-
szágba köpni!

Visszafelé Monte Carlóban egy nagyon zsúfolt
és szép cukrászdában ettünk habos fagylaltot;
Bözsi egy tucat mindenféle ragacsos cukrászkü-
lönlegességgel fűszerezte az amúgy is édes itt-
létet.

Június 21., hétfő
Kocsink és kocsisunk eltűnt, és így végre nyu-
godtan végignézhetjük Nice-t. Tulajdonképpen
viszont kocsi nélkül hosszú hetek kellettek volna,
hogy ennyi mindent és aránylag ilyen alaposan
lásson az ember. Kicsit szédülök, de felejthetet-
lenül szép volt!

Lakásunk, az Hőtel Volnay, nagyon szép és
elegáns szálloda. Szobánk ablakából az előttünk
levő téren és annak pálmáin át csillog a tenger!
Hasonló a tengerpart, mint Cannes-ban, hosszú,
tündöklő szállodasor, gondozott úttestek, pál-
masor, virágerdő és a különböző nevű plage-ok,
a strandok. Itt a part kavicsos. Rengeteg az in-
gyenfürdő. Olyan furcsa, hogy egypár méter vá-
lasztja el a sétáló, felöltözött embereket és a félig
meztelen fürdőzőket. Olyan az egész, mintha
nálunk, a Duna-parton, az alsó rakparton strand
volna.

A kikötőben nincs túl nagy forgalom, ez inkább
fürdőváros - csak pecázók tömege, vitorlások,
csónakok és egy-két halászbárka és egypár ha-
lász. A strandon, ami tulajdonképpen csak kavi-
csos part, egy csomó tarka ernyő, rácsos „fasző-
nyeg", nyugágy és rengeteg ember, ül egy
fürdő-mesterféle ember, aki állandóan sípol-
sípol, ha a gyerekek túl nagy hullámokba
merészkednek, sípol, ha nem úszók egy kicsit
beljebb lépnek a kelleténél, sípol, havalaki kővel
dobálózik - szóval ő a rend őre. A rakpart alá
beépített kabinsorokat kis, bisztróféle fedett
büfék, pingpongtermek, tusolók tarkítják.
Tusolni igen ajánlatos, mert a sós vízben valami
hófehér kristály rakódik az ember testére.

A halászok napnyugtakor lerakják végtelenül
hosszú hálójukat a tengerbe. Igazán szép lát-
vány! Rengeteg kis csónak úszkál ilyenkor a part
mentén, és minden halásznak különböző parafa
jelzése úszik a vízen. Gondosan kikerülik egy-
más jelzéseit és hálóit. Nem irigykednek - tág a
tenger, és sok a hal.

Ha kisebb a hullámverés, fehér kis csónak-
szerű építmények nyüzsögnek a vízen, az úgy-
nevezett vizibiciklik. Nagyon ügyes találmány,
két nyugágy van beépítve egy talpazatba és egy
kis malomszerű lapátszerkezet, amit lábbal haj-
tanak. Nagyon könnyen mozog, és gyorsan ha-
lad.

Ami a legfurcsább, hogy a hullámzó tengeren
elég közkedvelt sport a kajak. A magam részéről
frászt kapnék benne, hiszen a legcsekélyebb
hullám felboríthatja. És bizony, ahogy Ady írja, a
tenger, ez a vén hisztérika, igen szeszélyes.

A város nagyon szép. Régi és -- ellentétben a
csillogó internacionális stílusban kiépített parttal
- őrzi népi jellegét. Egy-egy utca szélessége
sok helyen alig három-négy méter. Millió szára-
dó ruhadarab az ablakokra szerelt köteleken. A
ruhák szárítási módja, azt hiszem, azért is egy-
szerűsödik így le, mert a legtöbb ilyen régi
házban a padlástér is be van építve.

Az egyik szűk utcában, egy vasrácsos, nehéz
tölgyfa kapu fölött öreg vörös paraplé feszül ég-
nek meredve, hirdetve, hogy itt valami van. Az
ember azt hinné első pillanatban, hogy egy
eser-

nyőkészitő reklámja. -- de nem, ez bizony egy
vendéglő - mégpedig milyen vendéglő! Végte-
lenül hangulatos,' kedves és eredeti! Nyitott tűz-
hely, vörösréz fazekak és tepsik, cserépkan-
csók, kockás, abrosz, koszos, öreg fal (nem mű-
piszok), és rajta egypár, ceruzával vagy valami
éles szerszámmal rajzolt vagy vésett szív, mo-
nogram, egypár szerelmes otthagyott és csak
számukra ismert emléke! A tulaj mindenkivel le-
kezel, megkérdezi, hogy mennyi a pénze, hogy
aszerint tudjon enni adni - majd aránylag nem
sok pénzért kitűnő, változatos menüt tálal fel! Ét-
kezés közben egy-két műsorszám segíti elő az
emésztést. Egy láthatatlan harmonikás
valahonnét a kemence mögül és egy öreg,
csúnya kikötői ringyó gitárkísérettel tüneményes
kis francia dalokat énekelt. Ebéd után a tulaj az
asztalhoz ülve adta össze a szám át, de nem
számokkal, ha-nem minden ételt egy-egy
primitív jellel lerajzolva. Marha jó ötlet, persze
semmi reális értelme nincs, hiszen előre tudta,
hogy mennyit kér, de végtelenül ügyes és
eredeti!

Minden étterem előtt kint lóg a menü, és
nem-igen akad ember, aki hosszasan ne
tanulmányozná, mielőtt bemenne. A franciáknál
az étkezés komoly szertartás! Némi
megütközéssel szemlélték mindig, hogy az
előételként adott hatalmas adag salátából
megpróbáltam valamennyit eldugni a
húsételhez. Ez nem illett, de mit csináljak, ha
így ízlik.

Tizenkét órakor mindenki eltűnik mindenhon-
nan, és megkezdődik az étkezés és pihenés, két
óráig az emberek láthatatlanok, de ez nemcsak a
tengerparton, hanem egész Franciaországban
így van.

Délután Nice-ben, a rakparton zeneszó és
korzó, aki él és mozog, ott sétál.

Gobbi Hilda albumából



SUMMARY

Este megjelent egy ember talicskával, rajta
egy hatalmas cső. Felállította - csillagvizsgáló
volt! A legelegánsabb nők éppúgy, minta kis ut-
cakölykök képesek voltak sorban állni, hogy
egy-pár frankért megpillanthassák a Hold kővé
dermedt csúcsait. Ilyenek a franciák, kedvesen
naivak és mulatságosan gyerekesek!

A Casino Municipal de Nice hasonló, mint a
Monte Carlo-i kaszinó - talán egy kicsit egysze-
rűbb, és talán egy kicsit kisebb méretű a játék. De
így is csillogó, elegáns és nagystílű! A szokásos
igazolás után már másnap reggel a szállodában
várta meghívó, hogy a kaszinó szívesen lát min-
ket vendégként. Nem tudom, hogy esetleges
rossz menetele miatt, vagy puszta udvariassági
reklámforma, de ügyes. El is mentünk! Na, azért
enélkül is elmentünk volna, azt hiszem.

Mindennap majdnem ugyanazok az arcok,
legalábbis a kisjátékosok egyformák - ha szeré-
nyen is, de ebből élnek, azt hiszem. Különböző
módszereket dolgoznak ki, jegyeznek; ismerik
egymást, de azt hiszem, ez az a hely, ahol senki
nem tudja, de nem is kérdezi meg a másiktól,
hogy tulajdonképpen kicsoda.

Egy őrjöngő, összeroncsolt pofájú olasz autó-
versenyzővel játszottam mutyiba, és a három
nap végeredménye, hogy megkerestem a szál-
lodaköltséget. Persze ez nem konklúzió, mert
ugyanúgy elveszthettem volna még a kofferkul-
csom árát is!

A kaszinóban talán az a legszebb, hogy hajnal-
felé, kijövet végigmegy az ember a tengerparton!
A kihalt part dübörgő hullámaival, a Hold kékes
sugara, a kristálytiszta, sós, virágillatú levegő -
óh, de szép! A kisemberek lélegzet-visszafojtó
zsetoncsörgése után a természet tiszta és örök-
kévaló nyugalma és biztonsága megmutatja az
utat, ami örök.

Június 22., kedd
A legfurcsább talán az életben, hogy az ember
minden szépségnél lerakja a névjegyét csakúgy,
mint egy futó látogató, és szalad tovább. Nézi-
nézi, és nagy szerencséje van, ha meg tudja lát-
ni!

Búcsúzom a Cote d'Azurtől - még egy-két rö-
vid óra, és már csak mozgó vonatablakból egy
kis korom és füst között elsuhanó és számomra
elmúló tájként tűnik minden tova... Még egyszer
beszívom a bódító illatokat, és szemem, mint egy
filmfelvevőgép megpróbálja felvenni, agyamba
és szívembe rögzíteni a színeknek és formáknak
ezt a csodálatát, amiben a legcsekélyebb mes-
terkéltség sincs, ami lefesthetetlen, megírhatat-
lan és megformálhatatlan - talán, de csak na-
gyon talán, érezhető! Olyan lettem, mint egy le-
taglózott borjú. Valaki egyszer azt írta, hogy akik
a magasságot megjárták, lehajtják a fejüket. Igaz
lehet. Mert az igazi szépség ugyanakkor, amikor

a legnagyobb öröm, a legnagyobb szomorúság
is.

Csillogó paloták, pálmasorok, kékek kékje:
tenger, bárkák, macskaköves házak, száradó
fehérneműk, hullámverés, vörös bazaltsziklák,
végtelenbe bukó víz, mint egy tolvaj, lopok belő-
letek a vonat ablakából, amint egy-egy pillanatra
a sziklák, fák és alagutak rengetegéből elő-
tűntök. Lassan a valóságból pergő színesfilm
lesz és levelezőlapok valószerűtlen színezésű,
merev, mozdulatlan tája.

Búcsúzom Tőled, öregem! Te valószerűtlenül
kék tenger, te testek-testje, véres szikla! Búcsú-
zom tőletek, lágyan és színesen illatos sokféle
zöldek és nyíló virágok. Búcsúzom tőletek, öreg,
tiszteletre méltó halászok és sok foltú hálók, ti
furcsa szagok, és zavaros aggyal, kábult szívvel
utazom tovább.

Június 23., szerda
Még egy futó délelőtt Marseille-ben! Végigszala-
dok az utcák zajos tömegén. Az öreg kikötőben
perzsel a nap; egy viharedzett, kékzubbonyos
hajós hosszas előadást tart anélkül, hogy felelni
tudnék, hogy hajókázzak vele. Szívesen meg-
tenném. Sőt szívesen ülnék le a halat áruló kofák
közé, és órákig vagy napokig hallgatnám a lelke-
sedéstől egy pillanatig sem csökkenő, kissé za-
jos árulási módjukat.

Az utcasarkokon a citromcseppek alatt meg-
merevedő osztrigákat halomszámra szürcsölik.
Az autók még vadabbul szaladgálnak, mint Pá-
rizsban, és a csilingelő, dudáló hangzavarban, a
nyüzsgő, természetes emberek között olyan ott-
hon érzi magát az ember. Egyszerűek, mint egy
falat kenyér, és vidáman, dühösen, rongyosan,
büdösen, jószagúan az egész képet nézve egyet
akarnak: élni!

Marseille-ből a híres „kék vonattal" tizenkét
órás úton - Avignonon, Lyonon és Dijonon ke-
resztül - Párizs! Bokrok, patakok, szőlő, domb,
elsuhanó francia falvak és kisvárosok között ro-
hanunk. A vonat zsúfolt. Lyoni kereskedők, Ame-
rikából hazatérő öreg dáma, egy-két heti sza-
badságából hazatérő család, szerelmeséhez Di-
jonba siető fiatal démon stb. A folyosón egyszer
csak valaki egy csomó magyar újságot nyújt át:
„Hogy ne unatkozzon, művésznő!" Hiába, min-
denütt vannak magyarok. Svájci kereskedő a fe-
leségével.

Éjjel érkezünk meg. Taxink végigrobog a kivi-

lágított városon és a Champs-Elysées-n.

Sugár-útja millió csillogó lámpájával belevész az
Arc de Triomphe komor égre rajzolt ívébe. Ezzel
az úttal, mint egy hatalmas kéz, visszarabolta
egész lényemet a tengertől ez a felejthetetlen
szerelmes: Párizs!!!

Atilla, the Sword of God, a rock opera by Sándor
Lezsák and Levente Szörényi, has been a highly
contrioversial offering of the summer season. In
our first group of contributions we publish some
historical considerations by András Gerő, a re-
view by László Bérczes and a survey of some ot-
her reviews.

In our column of reviews István Nánay sums
up some impressions of the summer season,
while Tamás Koltai writes on Schiller's Mary Stu-
art (Miskolc), István Sándor L. on Audiberti's Le
Ma/ court(Arany János Theatre), István Tasnádi
on Büchner's Woyzeck (Kaposvár) and Andrea
Stuber on two revivals of Romain Weingarten's
Summer(seen at Pécs and the Budapest Univer-
sity Stage).

The rest of this issue is made up by the text of a
conference held in Budapest by Jörg-Ingo We-
ber, cultural senator of Berlin, on questions of
subsidy and structure in Berlin's theatre landsca-
pe, by an interview László Bérczes made with
Iván Sándor, concerning the latter's new monog-
raphy on our national classic, József Katona's
Banus Bánk, by the fourth and final part of Hilda
Gobbi's Paris Diary and by the first part of a new
series: we have the honour to publish a study by
Martin Esslin on the essence of drama.

This month's p!aytext, The Broken Reed is
written by László Márton.

Helyesbítés

Az októberi számunkban megjelent A színi-
kritikusok díja 1992/93 című összeállításban
az Akárki helyesen a Dunaújvárosi Bemutató
Színpad és a Kamra közös produkciója.

Korniss Péter: Üvöltő szelek

Októberben három előadással nyitott az új Mű-
vész Színház. Ezek egyike Emily Bronté Üvöltő
szelek című regényének adaptációja volt. Az
előadás főszerepeit Kubik Anna és Gáspár
Sándor játssza.


