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MÁRAI SÁNDORNÉ LOLA NAPLÓJÁBÓL

Salerno, 1974. július 28.
(Furcsa álmok ............. Terka!? Bemászott hozzá az ágyba!? Õ kidobta. Ter-
ka vendégeket hívott, hogy Õt szórakoztassa! Homann Bálintot és még egy
német államférfit! Lax jött be, vörös, locknis haja volt!! „Bevettük-e az
orvosságokat” - kérdezte?!) (Badar álmok !)
Vasárnap. Reggel fürdõ - de. háztetõn fekvés. Lustálkodás. Kész ebéd! Ha én
olyan szorgalmas lennék mint õ - mi mindent tudnék elvégezni! Eljátszom,
ellustálkodom az idõt. Ez gyönyörû, meleg nap. Reggel korán üres fürdõ. Si-
ma tenger. Mi jó itt? A tenger. A levegõ. Az idõjárás. A lakás. Mi kell még?!
(Du. alvás - Mamának írtam álmomban levelet és Oncitól jött egy kártya ál-
momban.) Este végre Lujzának írok - A többire nincs idõm. Öntözni kell,
háztetõn kis vacsora készítés. Talán holnap szorgalmasabb leszek?!

29.
A hétfõ „zafard”-ja! Posta várás. Semmi. Reggel tenger - napsütés - hústalan
ebéd kitalálás. Du. Õ megy be - postán semmi - (kávét hoz nekem, hogy ne
kelljen lemenni. Csak itthon jó! Nem szeretek lemenni!)

30.
Jó meleg - Hûvös esték - teraszon . Olvasás. Gábor Áron „a mondanivalók”
beszélnek helyette. Jó újságíró, megfigyelõ. Ha még igazi író is lenne - jobb
volna!

Nehéz tárgyilagosnak lenni ebben az indulatoktól széthúzó világban!

Nixont már „nagy ágyúkkal célozzák!”

Du. városba kellett mennie..........................drágaság! Semmi „extra”-Postán,
„Kék.....”
Párás hõség. - Éjjel háztetõ üdítõ! Esti öntözés -

31.
Párás levegõ. Nyitott ablaknál jó alvás. Végre levélírások. Marcelle - Zsazsa
- Ági - Joán
Korán reggel fürdés. Jó tenger, lehût egész napra. Apa szül. napja (106!) Le-
hetséges?! Még él!! Kis Jenny születésnapja, 3 éves!!! Megkapták-e a „vörös
kártyát”, amit küldtünk? Az idõ fictio! 106? 3? Reggel tenger. Gyógyfürdõ.
Hal vásárlás - „Olisei” kitûnõ - gyümölcs, kenyér, tej. 1500 líra. Azelõtt a fe-
le volt. Posta: csomó elkésett 2-3 hónapos újság folyóirat - Semmi levél.
Forró párás nap. Alvás du. együtt uzsona. Konyhában meztelenül jégszek-
rénybõl hideg kávé tej. Kitûnõ. Hol lehet jobban „nyaralni?” fõleg zavartala-
nabbul! Személyzet és idegen nélkül!! Csak olyan család vendégnek örülnék,
akivel így lehet ülni!! (Hol van?)

Mária telefonál Rómából - szerencsére Õ volt a telefonnál. Mennek Svájcba
nyaralni.
Este hûsölés késõ éjjelig a háztetõn - Öntözés - 10 óra után jön a víz nem
kell hajnalban felmászni!
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aug.1.
Fût-fût-fût a nyár. Napok óta 30 fok. Jól esik. Korán reggel tengerben - sima
- üdítõ. „Medúza” a közelben. Kisfiú a neptunvillájával és a vízi szemüvegé-
vel kihúzza a vízbõl. Különös állat - mint egy nagy felfújt kemény fehér
plasztik zsák!
Hústalan evések! Lehetetlen a rossz ízetlen kemény húsokat venni. Lujza
ugyanezt írja Ausztriából. 3 és fél hétig utazott a levele! Csomó régi elké-
sett nyomtatvány - meztelen élet - kitûnõ - zavartalan - Du. alvás - jégbe-
hûtött tejeskávé.
Postarestanciám végre elintézve - háztetõn levegõzés estig. Õ az „Erõsítõ”
befejezõ sorait írja. Szeretném olvasni. - Remélem, nem túl pesszimista.
Valaha ilyen nyaralásról ábrándoztunk, mint most itt öreg napjainkra meg-
kaptuk. Jobban és kényelmesebben sehol nem lehetne! És „budget”-on
belül!! dacára a drágaságnak, felmenõ áraknak!! Rendcsinálás íróasz-
talomon. Esti levegõzés háztetõn. Ricsaj szomszédék erkélyén. Mirella 3-ik
szül. napja! Szörnyû alakokat szedett össze. Larmelina korán elzavarja õket,
0 óra után csend.

2.
Változatlan nedves hõség. Nem zavar. Korán tengerben puha bársonyos víz,
nem akaródzik kijönni. Karkötõ órám mutatja az idõt a vízben. Õ is reggel
jön le!! (végre rájött!!) Reggeli elõtt!! Ez nem jó. fél 11, mire hozzáül a reg-
gelihez. Nem tud korán kelni. Este befejezte az „Erõsítõ”-t. Nagyon örülök.
Holnap nekikezdek az olvasásnak. (kicsit félek)

Paradicsomlében úszik az egész ház! Mindenki „befõz”, mint régen otthon.
Nem lehet kihagyni. 360 üveget fõznek be Larmelináék. Teherautón viszik
mázsaszámra a paradicsomot. Fõ eledelük. Talán jót tesz. Jobb, mint a kon-
zervek?! Én nem fõzök be. Régen a Mikó u.-n még csináltuk! (nem én! de a
személyzet!) A végén már nem is -) Itt hozzátartozik az élethez! Elteszik az
„alircit” besózva. Lekvárt fõznek a „szezon” gyümölcsökbõl, minden, mint
régen. Csak autó, televízió és jégszekrény mellett. Du. pihenés. Bemenjek
városba? Tejeskávé jégszekrénybõl. Jól esik neki, Õ dolgozik. Javítja, jegyze-
tekkel látja el az „Erõsítõ”-t - Nem megyek be - meztelen, „Miami short”-
omban legjobb itthon. (Mirellának kellene csokrot venni. Lebeszél. Meggon-
dolom!)

3.
Víztelenség, déli 12-tõl éjfélig! Ilyen hosszú még nem volt. Szerencsére víz
tárolva. Reggel fürdõ - tenger - vásárlás, „alirci” húst beszüntettük ebben a
hõségben! Nem is kívánjuk. Undorral nézem a mészáros kirakatokat, a be-
áztatott, bekent utálatos húsokat! Vettem egy doboz csokoládét Mirellának.
Odaadom alkalomadtán. Elkezdtem olvasni az „Erõsítõ”-t, érdekes, olvas-
mányos, a mondanivalója eleven, mint minden írása. Hogy lesz tovább?...a
kereszténység?...a téma?! -

4.
Este éjfél után hûvösödik, nyitott ablaknál alvás. Jól esik meztelenül. 4-kor
ébredés, fekvés, amíg világosodik. ablak behúzás - roló igazítások.
reggeli.............................................., hogy a keleti ablakokat lezárja, amíg
elmegy a nap. Vasárnap szomszédék kora reggeltõl „paradicsomoz”-nak -
éjfélig ültek a terraszon, várták a szokásos esti vizet - este nem jött. Fel kel-
lene menni vizeket tárolni - nem megyek. 8-kor korán tengerbe - a vasárna-
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pi tömeg elõtt. Frici szül.napja. 80 lenne! 21 volt, mikor elesett a háború-
ban!

5.
Blaumontag. Reggel 8-tól éjfélig egy csepp víz nem jön. Erre nem számítot-
tam. Több mint idegesítõ. Nedves, párás hõség. Hideg szendwich ebéd.
Konyha rendbehozás, mosogatás „bûvészmutatvány”! Este Gábortól exp-
ressz levél - panaszkodnak - Gábor allergiát kapott valamelyik orvosságtól.
Túl sok orvosságot eszik. (Mint Õ csinálta, akkor lett jobban, mikor abba-
hagyta!) Nem írhatom meg neki! Az orvosnak kellene erre figyelni! Az orvo-
sok tudatlanságánál csak a lelkiismeretlenségük nagyobb. Egész nap itthon.
Olvasás. Az „Erõsítõ”. Remek!

6.
Változatlan párás, nedves kánikula. A kora reggeli tenger piszkos!! a fürdõ-
zõk lábukat lógatják a teraszon, ahelyett, hogy hálókkal szednék ki a pisz-
kot a tengerbõl! - Reggel beöntik a tengerbe a felsepert koszt! - Mégis ten-
ger és hûsít! Befejeztem az „Erõsítõ”-t, akárhogy haragszom rá néha - dü-
hös vagyok rá. ha elkezdem olvasni (akármelyik könyvét) megenyhülök - el-
felejtem a rosszat - nem tudok rá haragudni.
Bomba robbant egy vonaton,12-en meghaltak. Felháborodás országszerte!
A reakció?! Sztrájk!! 4 órára minden megáll. Micsoda válasz ez? Bombára
„sztrájk”, bomba! Egyik rombol, másik mindent megállít. Õrültek az embe-
rek! Estefelé meglepõ telefon. Zoltán Salernóból Firkenzában. Barátjával au-
tóúton Szicília felé. - vacsorázzunk együtt! Lemondom. Õ bement városba.
8-ra lesz itthon. Abban maradunk, feljönnek vacsora után teraszra! Készít-
jük az italokat (látszik, hogy nem jönnek hozzánk, minden poros, fél üve-
gek!) Kis asztalt fent le kell mosni a piszok portól. Fel kell öltözni - ez a fõ
............... - Zoltán jön, fél 10-kor egyedül. Pocstümban voltak, barát fáradt,
lefeküdt! Jól tette! Legalább lehet magyarul beszélni! Zoltán olyan, mint
mindig (Õt bosszantja néha, én úgy veszem, ahogy van.) Kedves tõle, hogy
megállt nálunk. Hajnalban indulnak tovább. Éjfélig háztetõn. Megindul a
víz! Lehet öntözni, tárolni.

7.
Kánikula. Nem enyhül. Remek klíma! Nekem való. 6-kor ébredés - meleg víz
is jön - 8 órára minden ................................................................


