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PÁRIZSI NAPLÓ
Június 2-3., szerda-csütörtök Ebéden voltam

Manciéknál, ahol még egy idős török diplomata volt
rajtam kívül. Achmed csinált két kitűnő török ételt:
töltött tököt citromos lében és pilafot (paradicsommal
ízesített rizs), ami török nemzeti eledel, és mindig
étkezés végén eszik, úgynevezett utóételnek. Az öreg
török, akinek fogalma sem volt róla, hogy ki fia-borja
vagyok, magyarázgatott nekem a szocializmusról
egyet-mást, de hát csak bólogattam, mint Bálám
szamara, mert mi-re meggyőzném, már meghal,
olyan öreg! Achmedék viszont bűbájos, rendes és
szeretetre méltó emberek!
Eddig a Notre-Dame-on kívül a Rodin Múzeum
hatott meg a legjobban! Ez már nem is szép, ez
sokkal, de sokkal több. Rodin régi palotáját ren-
dezték be múzeumnak a parkkal és a hozzá tar-
tozó kis templommal együtt. Az egész öt-hat
holdnyi területen fekszik. Isteni! Ahogy az ember
belép a rácsos régi kapun, elkáprázik a szeme:
szemben egy régi kastély, oldalt a templom, a
kastély mögött a park - és millió és millió rózsa.
Rózsafák, futórózsák illatos és színes tömege
varázsolja tündérkertté az előteret. Rodin szob-
rai szanaszét a kert és a park minden részén! Az
előkertben, a rózsák között a „da porte de I'en-
fer", Rodin csodálatos kapuja, amelyet órákig el
lehet nézni, és akkor is csak nagy vonalaiban vá-
lik ismerőssé, de félelmetes hatása lenyűgözi az
embert! Ugyancsak a rózsák között áll monu-
mentális alkotása: Les Bourgeois de Calais - és
még sok-sok szobor. A kastély mögötti parkban,
a sétányok mentén gyönyörű szobrok, aktok és
végig kőpadok, nyesett bokrok, lehajló fák, simá-
ra nyírott pázsit és némely helyen ölelkező bozót,
mintha Rodin csodálatos keze mintázta volna!
A park végén egy nagy kör alakú medence mély-
zöld vízzel, sok aranyhallal és a közepén Rodin
alkotása. Jaj, de gyönyörű! Egy pár gyerek sza-
ladgál, felnőtt ámul a furcsa megilletődött csönd-
ben, ahol, azt hiszem, Rodin zsenijének szelle-
me állandóan jelen van. Hiszen napsütésben az
ő alkotásai vetnek árnyékot a virágokra, és a nap
sugarát bronz testük sugározva szórja szét az
arra járók vakuló szemébe!

Az épület vagy kastély kétségtelenül szép, de
ami benne van, azt páncélvonatokon szállítanám
évről évre más-más országba egy-két hónapra,
mert úgy érzem, ezt a csodálatosat nem szabad-
na egy nemzet magántulajdonában hagyni.
Franciaország büszkén őrizze, szeresse, de vi-
gye, mint egy fáklyát a világ minden tájára. Van
ez olyan gyönyörű, hogy minden ukrán, kínai
vagy magyar paraszt levegye süvegét „Francia-
ország" előtt!

A „Danaidák", az összes kezek („Titok" stb.),
a Villion-ballada ráncos öregasszonya, az
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„Ádám és Éva" hatalmas márványtömbből ki-
buggyanó két teste, az izmok csodálatos fe-
szülése, az extázis már-már torzzá vált mámo-
ra, a halál merevsége, a szépség sima lazasá-
ga bronzban, márványban és vasban... Jaj, de
nagyon szép!!!

Jó ötlet és méltó Rodinhoz, hogy a templo-
mot egyszerűen az ő templomává avatták.
Szobrai állanak benne. A főoltár helyén a „La
défense" (A védelem) hatalmas angyala, gör-
bedi, roskadó izmos férfije, a mellékoltárok
egyikén a „Les trois ombres" (A három árnyék)
szomorú fiai, a másik mellékoltáron pedig Bal-
zac világhírű, köpenyeges, őserőt kifejező po-
koli figurája. A templom oldalhajói is telve
szebbnél szebb szobrokkal és szoborcsoportok
részleteivel. Vitrinek, alkotásainak gipszből ké-
szült kicsinyített mintáival! A kijáratnál ottfelej-
tett (?) perselybe csak úgy hull a frank, templo-
mokba bevezetett illetlen kufárkodások jelké-
pére, mert a vallástalanoknak vallásossá kell
válniok ebben a szentélyben! Nem fogom soha
elfelejteni Rodint, és ha mást nem, ezt megkö-
szönöm minden franciának!

Mellesleg a templomról jut eszembe, hogy a
Saint-Étienne-du-Mont templomában a szent-
képeket, levelezőlapokat és kis ereklyéket áruló
hölgy (minden templomban van!) asztalkájával
szemben, egy polcon egy csomó füzetet láttam.
Felhívta a figyelmemet egy Jeanne d'Arc füzetre
és mellette egy kommunistaellenes könyvecské-
re. Megkérdeztem, mennyibe kerül. Azt felelte a
hölgy, hogy a melléje kiírt összeget dugjam be az
ott levő perselybe. Elvittem mind a kettőt, de a
kommunistaellenes könyv miatt, bosszúból csak
a fele összeget dugtam be! Úgy kell nekik! Lega-
lább eggyel kevesebb „hívő" olvassa ezt a bár-
gyúságot!

Furcsa itt, Párizsban a bérmálás! Mindennap ta-
lálkozik az ember, bármerre jár, öt-tíz kislánnyal,
akik földig érő krinolinszerű hófehér ruhában,
fátyollal, oldalukon egy kisfiúval, aki olyan
vőfély-szerűen van öltözve, megy vagy jön a
bérmálásról, felnőtt hozzátartozója
kíséretében.

A Marigny Színházban, a Champs-Elysées-n,
ami tulajdonképpen Barrault színháza, és most
nyárra ki van adva, megnéztünk egy balettet, Ro-
land Petit produkcióját. Nem nagyon tetszett.
Összesen öt szám volt, egy-egy balettkompozí-
ció. A nők elég szépen táncoltak, és két férfi volt
jó, az egyik Roland Petit, maga a producer! A
díszletek pocsékok voltak ismét. A világítás
ügyes. A ruhák szépek. A tánc igen közepes és

főleg fegyelmezetlen. Egy kompozíció tetszett,
amelynek tulajdonképpen nincs is címe (Ádám
tükörképe), maga a zeneszerző és író csak egy
pár jó lépést akart rá, mint ő maga bevallja, és a
nézők gondoljanak hozzá olyan mesét, ami-
lyent akarnak. Én azt gondoltam, hogy egy em-
ber, aki nem tud szabadulni önmaga másától,
akárhova néz, önmagát látja mindenben és
mindenkiben. Hátén így... Hogy más hogy? Azt
nem tudom.

Igazán különleges dolgok vannak itt. Eddig
még ahány magánházban voltam (Bözsi -
Manciék - Károlyiék), mindenütt ezüst-vagy
aranyszínű a WC fala. Hát komolyan, olyan
ünnepélyes a környezet, hogy alig sikerül
elvégezni az elvégzendőket, olyan
meghatottság vesz az emberen erőt.

Június 4., péntek
Meglátogattam a St. Michel kerületben a rue
de Savoie-ban Nagel színpadi kiadót és igen
szimpatikus segítőtársát, Ágoston Gertit. A
ház, amelyben laknak, gyönyörű és régi. A két
házzal lejjebb lévő Savoie-palotának
vendégháza volt. Kőkockás padló, gyönyörű
kandalló, csigalépcső stb. M. Nagel irodájának
bútorai is külön muzeális értékek (egy
íróasztal, amely a színpadi szerzők
egyesületéből való, ahol Hugo és ilye-nek írták
alá megegyezéseiket). Beszélgettünk Sartre-
ról, darabját most küldték Pest-re. Nem
hiszem, hogy előadható. Most még nem
alkalmas a mi világnézetünkkel (amelyben azt
mondjuk, hogy a társadalom felelős
mindenkiért) szembeállítani Sartre
világnézetét, aki azt próbálja bizonygatni, hogy
mindenki önmagáért felelős. Eljön annak is az
ideje, hogy ezen el lehet vitatkozgatni, de
szerintem nem most! Szabó Zoltán, akivel
szintén erről beszélgettem a követségen
egypár percet, nagyon érdekesen határozta
meg Sartre-t. Szerinte félember, aki csak az
egyik oldalát látja meg írja le a dolgoknak, a
rosszat, aberráltat, keserűt és aljasat - de el
kell ismerni, kitűnő tollal! Valahol igaza van
Szabó Zolinak!

Délben Gertivel együtt ebédeltünk a leg-
párizsiasabb helyen, ahol eddig voltam, Nagel
irodájának közelében. A helyiséget, azt
hiszem, „Békának" hívják. Angyali! Piros
kockás linóleum az asztalokon. Minden asz-
talnál négy szék, és nem lehet úgy ülni, hogy
az ember egyedül legyen - összeülnek! Ét-lap
nincs, csak egy-két helyen lóg fekete tábla,
amelyre krétával van ráírva a menü. Persze
ezek a táblák messze esnek az asztaloktól, és
erre a célra minden asztalon áll



egy gukker, hogy el lehessen olvasni az étlapot
rendelés céljából. Marha édes, nem?!

A falak színültig tele vannak aggatva a legkü-
lönözőbb holmikkal - úgyszintén a mennyezet is.
Ilyen logikátlan holmikat így összhangba hozni,
csodálatos! Például szalmából egy szamár,
vasedények, mézeskalács, üvegek, lám-pák,
egy kínai mandarinbábu, afalon szentképtől
kezdve pikáns képeken keresztül művészi
karikatúrákon és autogramokon át egészen
modern fotókig minden a világon lóg, fityeg és
leng! A tulaj ingujjban, kicsit piásan mindenkivel
lekezel, üvölt, kényes kérdéseket tesz fel a ven-
dégeknek, és meg kell zabálni az egészet.

A boulevard St.-Michel kezdetén, szemben a
híddal van a „La Fontaine St.-Michel". Egy
háznak a tér felé eső oldalán. Gyönyörű kút,
látványos és a legmeglepőbb az, hogy az
ember azt hiszi egy hatalmas palota, pedig egy
bérház tűzfalába épült!

Délután az Arc de Triomphe tetejére mentem fel
liften. Csodálatos látvány fogadott: a tizenkét
sugárút, az Étoile, fentről nézve káprázatos!
Mintha repülőgépen ülne az ember. Mind a ti-
zenkét körút zöld fákkal van szegélyezve, és a
zöld csíkok között a háztömbök mértani pontos-
sággal helyezkednek el. Egész Párizs látszik. A
szürke kőrengetegből zöld foltok tűnnek elő, és
a nap sugarában a házak pléhteteje szikrázik.
Csillogó kupolák (Invalides stb.), mintha gyé-
mánt- és aranyékszereket szórtak volna a vá-
ros tetejére, mint süteményre a porcukrot! Huh,
de szép!

A tetőtől egypár lépcső vezet le az Arc de
Triomphe múzeumába. A múzeum az Arc de
Triomphe építési tervétől kezdve az összes je-
lentékeny eseményét összegyűjti a diadalka-
punak, rézkarcokban, rajzokban, sőt fényké-
pekben a legutolsó korszakról. Napóleon Mária
Lujzával amint hatalmas ujjongó tömeg köze-
pette bevonul Párizsba, barikádok a diadalív
alatt, diadalünnepségek, majd a világháború is-
meretlen katonájának állított emlékmű felavatá-
sa stb.

A terem egyik oldalán az egész fal tele van ag-
gatva bronz és ezüst pálmagallyakkal és babér-
ágakkal - előtte az ismeretlen katona hatalmas
szobra. Ezzel szemben Napóleon fejszobra egy
talapzaton. Az egész kis múzeum szép és ünne-
pélyes.

Párizsban majdnem minden utcát fák szegélyez-
nek és a fák öntözését meg az utcák tisztán tartá-
sát igen ügyesen oldják meg: a járda szélén ki-

Gobbi Hilda (Karnyóné) és Apáthi Imre (Lázár)
(1945)

nyitnak egy csapot, ahonnan a víz szinte látha-
tatlanul ömlik ki az úttest szélére. Na, most jön
egy ember, és a csörgedező vizet egy
összetekert rongy segítségével arra irányítja,
amerre akarja. Ezek a rongyok ott maradnak
az utcán, nem bántja őket senki. A vizet egy
hosszú nyélen lévő lapát segítségével aztán
belocsolja a fák körül ásott kis árkokba.
Praktikus, gyors, és látszik a fákon, hogy
ápolják őket.

Június 5., szombat
Rengeteget kószálok az utcán, pusztán azért,
mert ismerni és érezni akarom Párizs levegőjét
és ízét, ami határozottan más, szép és izgalmas.
Minden egyéb nagyvárosnak vannak úgyneve-
zett „főutcái" vagy díszes körút és a kívülebb eső
területeken düledező viskók és kaotikus építke-
zési formák. Hát Párizsban ez nincs. Itt legfeljebb
keskenyebbek a régi utcák, de stílusban ugyan-
olyanok. A munkásnyomor és a prolinegyed csak
annyiban különbözik, hogy a lakások nem öt-hat
vagy még többszobások, gyatrábbak az üzletek
(általában itt vagy olyan egy kirakat, hogy elszé-
dül tőle az ember, vagy sokkal, de sokkal
koszo-

sabb, mint otthon), sok teherautó, tricikli, és ke-
vesebb luxuskocsi jár. Ablakban szárítják né-
mely helyen a fehérneműt, hangosabban be-
szélnek stb., stb.

Egy kiállítást néztem meg a Galérie Charpenti-
er-ben: D. de Segonzac-ét. Tájképfestő. Mo-
dern! Nagyon szép színei vannak. Száz és száz
francia táj tarka szépségével találkoztam. A leg-
jobban mégis a "Les Buveurs" című képe tet-
szett. Több görög klasszikust illusztrált, me-
lyeknek példányai nagy üvegszekrényekben
vannak kiállítva.

A kiállítás Párizs egyik legelegánsabb és leg-
szebb kirakatokban bővelkedő, se vége, se
hossza utcájában, a rue Faubourg-Saint-
Honoréban volt. Ebben az utcában vannak a
leghíresebb párizsi divatszalonok. Nehogy azt
gondolja valaki, hogy üzletben vagy esetleg egy
ház egy-egy emeletén. Nem! Egész kis palota
mindegyik. A palotán aranybetűvel csak egy-egy
név, és a földszinti ablakokban vagy
kirakatokban, káprázatos porcelánvázában
színpompás virágok - legfeljebb egy leomló
francia selyem, a virág és a váza színével
összhangban. Finomak és szépek. A magam
részéről bemenni sem mernék egyikbe sem,
mert azt, hiszem, mára küszöb át-lépése
tízezer frankba kerül.



A fiatal Gobbi (Fotó: Várkonyi stódió) Nyilas Misi a Légy jó mindhaláligban (1946)

Cigányasszony Az ember tragédiájában (1947) Margit királynő a 111. Richárdban (1949)



A Csongor és Tünde Mirigye (1952) Emma A tizenhetedik baba nyarában (1958)

A Chaillot bolondja főszerepében (1966) Rizi a Pisti a Vérzivatarban 1979-es előadásában



Gobbi Hilda (Pernellné) és Apáthy Imre
(Cléante) a Tartuffe-ben (1945)

Erről jut eszembe. Manci szalonjában megis-
merkedtem egy Londonban élő, zavaros nemze-
tiségű hölggyel, akinek beszélgetés közben el-
mondtam, hogy este a Comédie-be megyek. Azt
mondta, hogy ő is szeretné megnézni, de már ma
visszamegy. Kérdeztem, mióta van itt? Mire ő:
„Csak ma reggel szaladtam át ruhát próbálni..."
Úristen! Más egy fél életen át dolgozik, hogy egy-
szer láthassa Párizst, és vannak, akik Angliából
átugranak ruhát próbálni. Viszont meggyőződé-
sem, hogy ami fajtánk többet, szebbet lát és érez
Párizsból, azt a Párizst, amelyet Ady Endre,
Baudelaire megénekelt, amilyet Rodin megfara-
gott, és amit ez a forradalmi lelkületű nép az
összes királyok és diktátorok alatt alkotott. A
beszélgetés után dúsgazdagon váltam el a
ruhát próbáló hölgytől!

Este Károlyiékkal a Comédie-Franpaise-be vol-
tunk. A köztársasági elnök küldte el nekik a páho-
lyát. Na, úgy látszik, azén forradalmi lényembe is
belecsúszott némi sznobizmus! A Comédie-
Franpaise-nek két színháza van: az egyik az ere-
deti, régi épület, amelyet Salle Richelieu-nek ne-
veznek, a másik az Odéon színházban levő Salle
Luxembourg. Szóval az előadás ez utóbbiban
volt. A színház lényegesen nagyobb, 1889-ben
építették. Úgy néz ki, mint egy templom kívülről.
A színház körül húzódó boltívek alatt száz és
száz könyvkereskedő bódéja áll. A színház előtti

tér egy nagyon jó és szép színpadi díszlethez ha-
sonlít.

Az előadás igen közepes volt, a darab -
Erckmann-Chatrian: L 'ami Fritz - szentimentá-
lis, poros, igen gyenge mű. A színészek vagy
túloztak, vagy semmitmondók voltak (a pásztor-
lányt vörös körmökkel és sok unalommal játszó
naiva!). Az öreg zsidó rabbit alakító M. Denis
d'lnés kitűnő művész, nélküle még a franciául
perfekten beszélő és értő Károlyiék is elaludtak
volna.

Június 6., vasárnap

Gyönyörű nap volt! Reggel kocsival Bözsiékkel
és Manciékkal elindultunk Fontainebleau-ba.
Körülbelül másfél órai út. Csendes, tiszta kisvá-
ros. Kocsink a kastély előtt állt meg. A hatalmas,
cifra vasrács mögött óriási, zavaros építkezésű
épülettömb, a kastély! Az előtte lévő udvaron
gyepágyak, a kastély épületében több boltíves
átjáró, amelyeken keresztül a parkba vezet az út.
Először ezt néztük meg. Az épületnek öt hatal-
mas udvara van. VII. Lajos alapította, majd I. Fe-
renc építtetett hozzá, szépítette. Később I. és IV.
Henrik lakóhelye volt. Legvégül pedig Napóleon
kedvelte meg, nyilván fekvése, csendje és
aránylagos közelsége (Párizshoz) miatt. Ide ve-
zethető vissza az épület rendszertelensége,
hogy ennyi uralkodó építette, használta, nagyob-
bíttatta és szépíttette.

Mára kert megragadta figyelmemet: egysze-
rűsége, rendezetlensége sokkal közelebb kerül
az emberhez, mint Versailles mértani
precizitás-

sal és rafinált ízléssel tömött, igazán lenyűgöző
szépsége. A fák és bokrok itt szabadabbak,
mintha idáig nem ért volna el az udvari kertészek
nyesőollója. Kevés szobor, egy szökőkút és egy
tó tarkítja a lombos fasorokon kívül ezt a kedves,
közvetlen parkot. Az udvarok árkádos folyosói-
nak és macskaköves térségének csöndjét csak
az érdeklődők és szépséget keresők cipőinek
koppanása zavarja meg.

Szép és megható ez a halott kastély, amely
Franciaország történelmének nagy részét te-
mette magába. Ebben a kastélyban töltötte fog-
ságát VII. Pius pápa és Krisztina svéd királynő. A
kastély első udvarán búcsúzott el Napóleon a ré-
gi gárda gránátosaitól 1814-ben, miután aláírta
lemondását a fontainebleau-i kastélyban. Ezt az
udvart Napóleon búcsúja óta „Cor des Adieux"-
nak hívják. Ez szép! A kastélyba belépve lenyű-
göző látvány fogad: teljes rendezettség: eredeti
holmik, minden ugyanúgy, ahogyan használták!
Versailles-jal ellentétben, ami úgy látszik, az idők
folyamán megrongálódott, és így a legkülönbö-
zőbb helyekről összegyűjtött anyag képezi a mú-
zeum berendezését.

Az összes szobában csodálatos pompa, fres-
kók százai, stukatúrák aranyból és ezüstből, a
selymek selymei, minden teremben és szobá-
ban az eredeti szőnyeg káprázatos mintákkal,
kandallók márvány csodái; az ablakok spalettái
mitológiai jelenetek gyönyörű festményeivel dí-
szítve. Én még ilyen padlót nem láttam, sem
színben, sem minőségben, sem mozaikmintái-
nak szépségében.

Az első szoba, egy előszobaszerű terem kö-
zepén, egy asztalon, üvegszekrényben Napóle-
on kalapja, amelyben Elba szigetéről visszatért.
Ugyanott Napóleon hatalmas potréja és nap-
órája, amely az időn kívül a nap állását, a szelet
és még vagy hatféle dolgot mutat.

Napóleon dolgozószobájában egy kis göm-
bölyű asztal, amelyen 1814-ben lemondását
aláírta.

Hálószobájában mennyezetes ágy (kicsi!),
előtte egy kétfokú, olyan sámliszerű lépcső pár-
názva és a leggyönyörűbb selyemmel bevonva,
amelyen az ágyába mászott. Ugyanebben a szo-
bában álla Sasfiók bölcsője, világoszöld selyem-
mel bélelve, aranyozott cirádás kis csoda,
különösen nekem és mindazoknak, akik legen-
dás alakját szeretik. Itt az egyszer az izgalmon
és meghatottságon kívül arra a galádságra ve-
temedtem, hogy a bölcső foszló selyembélésé-
ből egy szálat ki akartam tépni, de sajnos -
vagy hála istennek - az akkori selymek mara-
dandósága csodálatos: hiába rángattam, nem
engedett. Az őr már sunyin pislogott felém, úgy-
hogy abbahagytam műemlékromboló munká-
mat.

Napóleon trónterme egyszerűségében olyan
pompás és szép, hogy a látogatók



szája tátva marad. Baldachin alatt levő és egy
kis emelvényen álló trónszékére megint Ros-
tand szavaival emlékezem:

„Így láttam egykor mint apró gyerek, kis
támlás trónszék, mint a dob, kerek. Es
aranyos..."
A trónszék közepén a híres N betű. Az emel-

vénnyel szemben temérdek selyemmel bevont
pad - nyilván tanácskozó főurak és generáli-sok
számára. Az egész terem csupa freskó, arany,
és függönyei, bútorhuzata, baldachinja stb.
vörös selyem. Csuda szép! A császárné és
szobája dús pompájával lenyűgöző - még a fa-
lak is nehéz selyemmel vannak bevonva. Az
egész szobát Lyon városa adományozta a csá-
szárnénak. Ékszerszekrénye csupa intarzia,
gyönyörű!

A zeneterem a mereven álló hárfával és kotta-
tartókkal - igazán azt hittem percekig, hogy ta-
lán az udvar lement egy kicsit sétálni a parkba, és
mindjárt folytatják a hangversenyt, annyira él itt
minden...

A konzulok és udvari tisztek szobái - mind
teljesen berendezve, mintha lakójuk nem lenne
itthon. Ez a kastély él, minden porcikájával, min-
den bútorával, függönyével és csecsebecséjé-
vel együtt!

Marie-Antoinette boudoirja finom vonalú, tö-
rékeny, túldíszített és szép, pontosan ilyen lehe-
tett a gazdája is. A szobából látszó fürdőszobá-
ban kisebbfajta ruháskosár látszik, aranyból, se-
lyemmel bélelve: Marie-Antoinette szennyesko-
sara. A kandallón mellszobra áll, márványból, és
finom kis mosollyal a szája szegletén elismerni
látszik, hogy az idő elmúlott felette és kora
felett!

A Galerie de Diane eredetileg ebédlő volt, Na-
póleon alakíttatta át könyvtárszobának, pokoli
gyönyörű, nyolcvan méter hosszú, végig a fal
mellett mindkét oldalon könyvszekrények, tele
és tele könyvvel. Félő, hogy a könyveket nem so-
kat forgatták. A padlója kétszínű fából van össze-
rakva, és ahogy a fény rávilágít, csodálatosan
tükröz, szinte azt hiszi az ember, hogy naponta
száz takarítóasszony vikszeli éjt nappallá téve.
Ugyanez áll a hatalmas méretű bálteremre,
amelynek kis galériájáról nézték az előkelőségek
(királyok, azok szeretői és feleségei) az udvari
játékokat és a táncot. Azt mondják, hogy egy
ilyen játékon II. Henrik nem a felesége, Medici
Katalin, hanem a szeretője, Diane de Poitiers szí-
neiben jelent meg, mire Katalin elhagyta a bálter-
met. Megjegyzem, nem csodálom, hogy Medici
Katalinból az lett, ami, mert nem lehet könnyű
egy féltékeny asszonynak együtt élni férje szere-
tőjével, akinek kezdőbetűjét, a „D"-t a királya ká-
polnától kezdve az ő idejében meglevő összes
helyiségben az ajtók fölött lévő stukatúrába be-
íratta!

Maradjunk a szeretőknél: ugyancsak szép,

Mirigy (Gobbi Hilda) és az ördög fiak (Pásztor
János, Bozóky István és Gábor Miklós) a Cson-
gor és Tünde 1946-os előadásában

bár sokkal kisebb szoba Mme de Maintenon há-
lószobája és csodálatos, tiszta tükör öltözőhelyi-
sége. Csak azt nem értem. hogyan láthatta ma-
gát a tükrökben, mert azok színültig tele vannak
festve reneszánsz angyalokkal meg a hozzávaló
miegymással. Hogy a király nyugodtan és „feltű-
nés nélkül" tudjon beosonni szeretőjéhez, külön
lépcsőházat építettek erre a célra, ami sokkal
nagyobb és szebb, mint a főlépcső.

Gyönyörűek még I. Ferenc termei - ezek a
kastély legrégibb részei - és Szent Lajos szo-
bái, valamint a kandalló feletti hatalmas lovas
plakettje.

A kastély legszebb reneszánsz alkotása a
Galerie Franpois I. A falon tizennégy hatalmas
freskó: Ferenc allegorikus hősi elképzelések-
ben. Szép, igazán szép! A terem nyolcvan méter
hosszú, olyan padlóval, hogy igazán kár rálépni.

A kápolna is szép - ismét a királyi galéria -
(ott, ahol nálunk az orgona szokott lenni). Mo-
zaikpadló, hatalmas, ovális, bibliai témájú fest-
mények a falon. Ebben a kápolnában keresztel-
ték meg Ill. Napóleont.

Ez az egész kastély igazán nagyon-nagyon
megható, gyönyörű, és olyan élő állapotban tud-
ták megőrizni, hogy napokat kellene benne
tölte-ni! Beszívni illatát, ami még mindig ott leng
a bú-torokból, selymekből és abból a
parfümből, politikából és szerelemből
összetevődött királyság-

bál. Akkor talán sok mindent tudnánk meg-
köszönni és megbocsájtani...

A kastély előtti téren egy nagyon régi szálloda áll,
de régiségénél sokkal érdekesebb, hogy a szállo-
da összes falát hetvenszer ötvenes vagy na-
gyobb vasplakettek díszítik!! A szálloda építője
összegyűjtötte az általa épített kastélyok kandal-
lóinak címeres, díszített rácsait. Furcsa és izgal-
mas látvány: kopott, rozsdás, patinás, sok-sok
címert, mintákat és stílusokat ábrázoló rácsok,
amint a szálloda hófehér faláról messze virítanak.

Visszafelé ellátogattunk Barbizonba. Nahát,
tündéri kis hely! Elsősorban is az út a
fontainebleau-i erdőn át visz, ami vadregényes
(ez ritka Párizs környékén!) és irdatlanul nagy!
Másodszor: az egész hely kicsi és rengeteg
szebbnél szebb kis szállodával és étteremmel
van tele. Egy finom uzsonna, majd megnéztük
a szálloda hallját és bárját, amelyben annyi és
olyan ízlésesen elhelyezett virág volt, hogy azt
hittem, virág-kiállításon vagyok!
(Meghatottságomban száz frankot adtam a
vécés hölgynek!)

Ebben a tündéri kis szállodában az egyik
asztal-nál az amerikai aranyifjúság képviseltette
magát. Üvöltve, hordozható rádiójukat
fitogtatva, pimaszul, ízléstelenül tönkre
lármázták Fontainebleau-nak és környékének
megható szépségét és csendjét. Hátén kiírnám
itt, mint ők otthon a négerekre, hogy:
„amerikaiaknak tilos a bemenet!"



Básti Lajos és Gobbi Hilda Szimonov Az orosz
kérdés című darabjában (1947)

Mintha a születésnapomat ünnepelné Francia-
ország - csuda nap! Este Versailles-ban tűzijá-
ték és kivilágítás. Egy rövid délutáni pihenő után
Bözsi és Manciék kivittek Versaillesba. Azt hit-
tük, hogy lesznek egy páran, de körülbelül har-
mincezren voltak. A legnagyobb bassin körül
széksorok ezrei, és vasemelvényeken szintén
ezer és ezer ülőhely. Amíg teljes sötétség nem
lett, állandóan szólt a zene - hangszórón, de
olyan jól, hogy nem zavart. Egy-két kórusszám
után elkezdődött a balett. Részben az operaház
balettkarának és szólistáinak számai, részben
szerintem artisták (bottal, fátyoltánc!). Csoda-
szép volt a távolban az ezer színnel megvilágí-
tott, lengő táncoló menüett, polka, fátyoltánc, a
tűzbe omló nimfák stb.

A nézőtér majdnem egy síkban volta meden-
ce másik oldalán lévő színpaddal - ez némi za-
vart okozott a közönség körében. Csak úgy zú-
gott a „leülni" szó. Manci aranyos volt, ő ordított a
legjobban, de annyit nyüzsgött, hogy a végén
tő-le nem látott senki.

Ami a balett után következett, azt röviden úgy
definiálom, hogy kinyílt a mennyország kapuja. A
tűzijáték... Azt mondták, hogy ehhez értenek a
franciák. Hát igen. Értenek! Rakéták százai hull-

tak alá, repültek az égig - millió szín és forma:
tűzcsóvák, csillagok, szikrázó kis gömbök. Nem
egy-egy, hanem egyszerre tíz-húsz, ugyanakkor
a medence összes szökőkútjai megindultak, és
hol vörösen, hol zölden, fehéren, lilán és isten
tudja, milyen színekben csillámolva szökkentek
felfelé - olyan volt, mintha a felszökkenő víz ta-
lálkozni akart volna a hulló csillagözönnel. Vá-
gyuk teljesült: egymásba fonódva hulltak a me-
dence nyálkás, moszatos, vízililiomos vízébe!

Jaj, de szép! Hátul az összes kis szökőkútból
hol megvilágított, szökellő vízsugár, hol rakéták
sokasága szikrázott; a fák lombjai a színek
orgiájában a zöld minden változatában
tündököltek! Végül körülbelül a fák
magasságában, egy kifeszített valamiről
tűzfüggöny hullott alá. Hát ilyet még nem
láttam. Sisteregve, villámló fénnyel zuhogott,
mint a lángoló Niagara. Közben az égről
csillagzápor, a szökőkutak táncoló színei - hát
ez igazán egyedülálló látvány! Köszönöm Bözsi-
éknek, Manciéknak és Franciaországnak június
6-át!

Június 7-8., hétfő-kedd
Egy apró incidens zavarta meg Párizs szépsé-
gét. Átutazó vendégünk egy-két elefántcsont
szobrocskát meg miegymást vitt el magával az
„új világba" (úgy látszik, ott nem lehet kapni), és a
mi maradi európai agyunk sehogy sem tudott
na-

pirendre térni az ajándékszerzés e furcsa mo-
dern formája fölött.

A rue de Rivoliról azt hittem egy jó ideig, hogy
Pá-rizs legelegánsabb utcája! Igen ám, de
akkor még csak a Louvre mellett elhúzódó részt
láttam. Ma megpróbáltam rajta végigmenni, azért
írom, hogy megpróbáltam, mert Párizsnak olyan
hoszszú utcái vannak, hogy közlekedési eszköz
nél-kül nem nagyon lehet utcákon „végig"
menni. Szóval, végigmenve a rue de Rivolin,
bizony, érdekes kép fogadott. A Louvre utáni rue
de Rivoli teljesen más kép: addig árkádos, a
legelegánsabb kirakatokkal díszített utca, de
később a házak ugyan azonosak, ám az
árkádsor elmarad, és az elegáns üzletek, száz
és száz rendetlen áruházzá változva, az üzlet
előtt, az utcán árusítják holmijukat.

Átmentem a túlsó partra a Cluny Múzeumot
megnézni. A bejárati ajtó csukva volt. Gondol-
tam, megkérdezem az őrt, hogy mikor van nyitva.
Kérdésemre azt válaszolta, hogy a múzeum
ugyan 1939 óta be van zárva, de ha kap valamit,
megmutatja! (Ez is Párizs!) Szóval kőrülmen-
tünk, de egypár gyönyörű faragott oltáron, egy-
két tizenharmadik századbeli ládán, egypár mo-
zaikon és szarkofágon kívül bizony a múzeum
szomorú képet nyújtott. Megpróbáltam megtud-
ni az őrtől, hogy hogy ment ennyire tönkre, de da-
dogásomra egy fél óráig felelt, és én bizony egy
szót sem értettem belőle. Az épület így, romosan
is gyönyörű, hatalmas park veszi körül, és egy
cifra vasrács zárja le az egészet. Az épület a
középkorból való. Hercegi palota volt, majd jóval
a forradalom után vette meg a város
múzeumnak. Igazán sajnálom, hogy nem
láthattam azt a sok-sok, bizonyára gyönyörű
holmit, ami ládákban és papírosba csomagolva
várja, hogy méltó környezetet teremtsenek
köréje. Talán, ha még egyszer kijutok az
életben, megláthatom őket.

Párizs virágpiaca a Citén, vagyis a Szigeten van.
Tudom, hogy a jelzőim már nagyon unalmasak,
de igazán csodálatos látvány. A vágott és csere-
pes virágok orgiája olyan, mint egy hatalmas pi-
ac, de csak virág. Körülbelül hat kis utca a bódék
között. Az árusok kilencven százaléka asszony;
tereferélve, kézimunkázva üldögélnek az illatár-
ban, és eszük ágába sem jut a járókelőket, akik a
virágokat nézik és fogdossák, figyelni, hiszen
Párizsban azt a szót, hogy lopás - legalábbis ut-
cán - nem ismerik. Délszaki növények, mellettük
rózsák, hortenziák, muskátlik, begóniák, kak-
tuszok s vágott virágok tarka, illatos serege.
Gyönyörű! Egy-egy régi kút, amelyet három nim-
fa tart magasba, hogy a víz könnyen csuroghas-



son a kofák öntözőkannájába vagy izzadt tenye-
rébe, ha túlságosan meleg van.

A sor végén öreg nénike esernyővel üldögél
egy kis összecsukható széken, amolyan orvá-
rus! Előtte két aszott pálma. Biztosan valamelyik
Lajos ivadéka, aki most árulja a család utolsó
zölddé kopott pálmagallyát... Olyan szép ez a vi-
rágpiac, hogy igen sokan sétálnak benne vevési
szándék nélkül, pusztán a szépségéért.

A rue de Rivoli és a boulevard de Sébastopolnál
áll, a régi St. Jacques-templom maradványa-
képpen, az 1522-ben épített Tour Saint-Jacques
- ma meteorológiai célokra használják. Gyö-
nyörű gótikus építmény, körötte egy kis park,
ahol gyerekkocsik, játszó gyerekek és kötögető
felnőttek sokasága nyüzsög.

Ettől a Szajna felé van a place du Chátelet. Ma
már a régi kastélyból csak egy kis épület áll,
amelyben a Théátre Chátelet van, s ezzel szem-
ben a Sarah Bernhardt Színház. Mindkettőben
operettet játszanak. A tér közepén a győzelem
istennője megkoronázva! - egy emlékoszlop
Napóleon dicsőítésére? A város itt is régi,
stílusos és szép, csak sokkal zajosabb,
nyüzsgőbb az élet, és hangosabb a
kereskedelem.

Délután egy igen kulturált lengyel úrral beszél-
gettem, aki itt él Párizsban, és többek közt mű-
gyűjtő. Legnagyobb meglepetésemre és őszinte
dühömre az egész magyar irodalomból csak
Molnár Ferencet ismeri és Földes Jolán: A halá-
szó macska utcáját. Ő, aki kívülről szavalja
Shakespeare-t. Olyan szomorú lettem! Nagyon
igazságtalan dolognak tartom azt, hogy kis nem-
zetek fiai boldogan szívják magukba a nagy
nemzetek sokkal dúsabb kultúráját, hát akkor a
nagy nemzetek még könnyebben megtanulhat-
nák azt az egypár zsenit, aki egy kisebb létszámú
nemzet életében előfordul. A művészet igazán
egyforma elbírálásban kell, hogy részesüljön, lett
légyen az alkotó francia, orosz, albán vagy ma-
gyar!

Ugyanez zöldben: Nágai azt mondja, hogy talál-
kozott Bajor Gizivel, mikor kint volt Párizsban, és
állítólag Bajor azt mondta volna, hogy: „Pszt! Ná-
gaikám, inkognitóban vagyok!" A mondás köz-
derültséget keltett! Jó, én is nevettem rajta! De
kérem, egy szerény kérdést! Ha ugyanezt mon-
daná Gaby Morlay Pesten, ugye senki sem ne-
vetne rajta! Na már most, énszerintem Bajor
Európa egyik legnagyobb színésznője; és

Gaby Morlay is az? Lehet, de akkor minimum
egyforma elbírálást kérek!

A place de I'Hőtel de Ville-en van a reneszánsz
stílusban épített hatalmas városháza, amelyet a
forradalom után építettek újjá: az Hőtel de Ville.
Igazán monumentális, rengeteg szobor díszíti,
és fenn büszkén leng a trikolór.

Madách történelmi tévedése, hogy Dantont a
pláce de I'Hőtel de Ville-en végezték ki. Nem, a
Concorde-on voltak akkoriban a kivégzések.

A tér mellett van az Hotel de Villa áruház,
ugyanolyan, csak talán egy kicsit kisebb, mint a
Lafayette. Az áruház előtt az olcsóbb holmikat
körös-körül asztalokon és polcokon, kiáltozva
árulják! Mozgalmas, színes vidék ez!

Pár lépésnyire a place de I' Hőtel de Ville-től van a
Saint Gervais-templom. XIII. Lajos építtette, dór,
korinthoszi és jón oszlopsor díszíti a szép gótikus
templomot. Nagyon szép ablakfestményekkel
van tele, de egy része romos volt, amit most res-
taurálnak.

A rue Copernice-én, Manciék szalonjával szem-
ben van egy hivatal, ahol „hontalan" útlevelet ad-
nak. Persze nagyon nehezen - és rengeteg em-
ber áll sorban egész nap. Az ott ácsorgók nagy
része magyar, de persze a legkülönbözőbb
náci-ók csenevész lelkű fiai, akik nem vállalják
nemzetük sorsát, vagy esetleg a nemzetük
kormányzatával szembeni küzdelmet. Gyáva
hadsereg. Nyilasok, jobboldali fickók a
magyarok! És ezek

között láttuk gróf Károlyi Pistát, „a kis grófot", aki
szellemi képességeihez mérten igen kitűnő pozí-
ciót töltött be demokráciánk jóvoltából otthon. Ó,
de szerettem volna odakiáltani: Halló, gróf úr,
nem jobb otthon?

A nácik rengeteg jó és szép szobrot cipeltek el,
hogy hadseregük legvitézebb mészárosait pá-
rizsi szobrok bronzából készült érdemrendek-
kel ékesítsék. Őrült disszonancia! A francia for-
radalmárok, Shakespeare, Victor Hugo és eh-
hez hasonlók bronzteste náci pribékek mellén.
Az ottfelejtett kőtalapzatok szomorúan emlé-
keznek - talán sokkal szomorúbban, mint maga
a Nép.

Sajnos elmulasztottam valamit, amiről nem
volt, csak utólag, tudomásom: Békeffi László itt
tartott egyetlen estjét, ami körülbelül kétszáz
meghívott magyar néző (nagyobbára emigrán-
sok) előtt zajlott le. Úgy mondják, az egész elő-
adás politikai jellegű volt, és hogy Békeffi
önma-gát sajnálgatta hosszabb ideig, majd
krisztusi jóságot álcázva kijelentette, hogy
meg kell bocsátani a náciknak, nyilasoknak stb.
Mert gyűlölettel nem lehet élni. Az ottlevők
közül, akiknek családját, sőt családfáját irtották
ki ezek a meg-bocsátásra szánt szegény
emberek, sokan élénken közbeszóltak! Az
egész előadás nem túl békés körülmények
között zajlott le. Az elő-adás bevétele fiának
ismeretlen céljaira szolgált, mert az biztos,
hogy nem a pesti adósságait fizeti ki belőle,
amit a jól menő színháza mellett csinált.

EGY KÉRDÉS KÉT KRITIKUSHOZ

Ezúton szeretném megkérdezni Molnár Gál Pétertől és Mészáros Tamástól: vajon volt-e
kezükben valaha is a Koldusopera német szövege? Vajon szigorúak voltak-e, vagy
ellenkezőleg, a végtelenségig elnézők, amikor egyetlen konkrét hibát sem találtak (mert
nem is kerestek) fordításomban, hanem a munka és a vállalkozás egészét utasították
el? Vajon komolyan vehető bírálatot írtak-e, vagy csupán előítéleteiket és
nyegleségüket tárták - nem először - a nyilvánosság elé?

Márton László


