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„La Lollo”
– ahogy én ismertem

REVICZKY KATALIN

tiszteletdíjat a titkárom veszi
át, még a bál elõtt! Kivel kell
beszélgetnem vacsora alatt

és kivel táncolnom a bálon? A fodrászt
kettõre, a sminkest háromra kérem. A
sajtótájékoztatóig pihenek.” Így rob-
bant be a dúsan ékszerezett, elegáns,
párducmintás bundát viselõ hölgy a Hil-
ton lakosztályába. Készültem belõle,
tudtam, de nem hittem, hogy hetven-
nyolc év van e tökéletes toalett, hibát-
lan frizura, lenyûgözõen hatalmas kar-
rier mögött. Az isteni Lollo, a világ leg-
szebb asszonya, a számtalan karakter-
szerepe ellenére is szexszimbólumnak
elkönyvelt díva állt elõttem, akivel most
néhány napig együtt leszek. Entrée-ja
hatásos volt, és annak megfelelõen le is
nyûgözött az olasz film nagyasszonya,
egy határozott fellépésû, magánélet-
ben természetesen alakító, sokoldalú
érdeklõdésû, de mint sejtettem és ké-

sõbb megtudtam, hiszékeny és jó szán-
dékú, kibírhatatlanul aggályoskodó és
kellemetlenül kötekedõ világhíresség.
Hogy lehet, hogy sokan utálnak téged,
Gina, aki pedig szeretetérõl biztosít, az
csak számító, és jóhiszemûséged hasz-
nálja ki? Hogy lehet, hogy a filmmûvé-
szet szinte valamennyi igazi férfije lá-
baid elõtt hevert, és te egyet sem tudtál
megtartani? Hogy lehet, hogy a karrie-
red kísérõ partnernõk gyûlöltek vagy
semmire sem becsültek, pedig neked
nem egyengette karriered világhírû
férj, menedzser, te minden sikered ke-
mény munkának köszönhetted? Neked
a hivatásban minden, a magánéletben
szinte semmi nem sikerült. Ilyen és eh-
hez hasonló kérdések cikáztak fejem-
ben, miközben lelki szemeim elõtt fel-
villantak mindig tökéletes, gondozott
outfitrõl tanúskodó képei, lenyûgözõ
ékszerei, legendásan karcsú és fan-

ringõ alatt a lábára tiport. Gina feltû-
nõ és hatásos volt piros csipkeruhájá-
ban, amelyrõl Molnár Ferenc, akár-
csak a magyar konyháról, azt mondta
volna, hogy alles, und noch ein Löffel
Rahm, vagyis kicsit kevesebb kicsit
több lett volna. Lollobrigida megjele-
néséhez azonban hozzátartozik, hogy
díszesebb, mint Claudia Cardinale és
nem oly diszkréten elegáns, mint
Sophia Loren. Egyszer ugyan sikerült
a hasonlóság, amikor Sophiával egy-
forma, fehér csipkés estélyi ruhát öl-
töttek, de ebbõl per lett. A királyi sza-
lon vendégei között a legszívesebben
Zwack Péterrel beszélgetett a nagy-
asszony, miközben az otthonról már
ismerõs Unicum is asztalra került.

Lassan barátkoztunk össze, de sike-
rült. Kinyittattam számára a gödöllõi
Grassalkovich-kastélyt, Sisi magyar-
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tasztikusan nõies vonalai, felejthetet-
len játéka és jobbnál jobb szerepei.
Egymást érve tolultak elém a képkoc-
kák René Clair filmjébõl, Az éjszaka szé-
peibõl, a Hûtlen asszonyokból, amely-
ben kisfiával együtt játszott, John
Huston filmjébõl, az Afrika kincsébõl.
Láttam a Kenyér, szerelem, féltékeny-
ségben, amelynek utolsó részét átadta
a média által riválist kiabáló és kebel-
háborút emlegetõ lapoktól kísérve
Sophia Lorennek (vajon várandóssága
vagy túl nagy anyagi igényei miatt?).
Felvillant emlékezetemben a Trapéz-
ban Tony Curtis és Burt Lancaster
oldalán, A párizsi Notre-Dame szépsé-
ges Esmeraldájaként mint Anthony
Quinn partnere, láttam mint Sába ki-
rálynõjét. Eszembe jutott a Törvény,
amelyre Melina Mercouri úgy emléke-
zett, hogy mindenkit kedvelt a szetten,
de Lollobrigidát utálta. Komédiázott
Belmondóval, krimit játszott Sean
Conneryvel, szeretetre méltó volt a
dörzsölt Mrs. Campbellként.

Amikor még bécsi mintára nagysza-
bású, elegáns operabálok voltak Bu-
dapesten a fényes felsõ kétezerrel,
majd’ tíz éven át én gondoskodhattam
a VIP-vendégekrõl. 2005-ben Gina
Lollobrigidát hívtam meg, a linzi
Johann Strauss zenekart a hiteles
walzerjátszás és a fél évezrednyi
történelemre visszatekintõ Wiener
Sängerknaben fiúkórust a patina ked-
véért. Gina remekül játszotta az ope-
rabáli díszvendéget. Hõsiesen tûrte a
nyakába ugró – magát magyar
Lollónak nevezõ, közismert, de nem
közkedvelt – hölgy lerohanását, akit
még a testõrök sem tudtak feltartóz-
tatni, és nem sziszegett, amikor az is-
mert ügyvéddinasztia nagy öregje ke-
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országi kapcsolatai felettébb érdekel-
ték, alakjában nemcsak a császárné ál-
landó diétázó önuralmát tekintette sa-
játjával rokonnak. Akárcsak Sisi, Lollo
sem volt jellemzõen anyatípus. A
mamma-szerepeket mind a magán-
életben, mind a szetten meghagyta az
erre alkalmasabb Lorennek. Felkeres-
tük Budapest több exkluzív ékszer-
boltját, amelyekben régiségek után ku-
tatott. A nagy és feltûnõ mindenhol
megragadta fantáziáját. Mindig õ fize-
tett és nem a titkárnak nevezett, a saj-
tóban késõbb csak toyboy loverként
aposztrofált, harmincnégy évvel fiata-
labb, jóképû Javier Rigau y Rafols. Gina
egyébként a gazdag katalán üzletem-
bert võlegényeként mutatta be. Javier
mindig a nyomában járt, de szerényen
háttérbe húzódva tûrte az újságírók és

közéleti személyiségek Gina iránti ér-
deklõdését. Egy kávé mellett elmesél-
te, hogy 1984-ben egy monte-carlói
társaságban ismerte meg az akkor 23
éves fiatalembert, és nem zavarta,
hogy a férfi nyilatkozatában a korkü-
lönbséget abszolút ideálisnak tartotta.
Ki gondolta volna akkor, hogy fia és a
média nyomására a házasságból még-
sem lesz semmi, pedig már számtalan
vezetõ politikussal is egyeztették az
esküvõi parti idõpontját. Még kevésbé
gondolta volna bárki is, hogy akit Lollo
azokban az években depressziója el-
len „fogyasztott”, 2010 novemberében
nyolc tanú és egy Tereza nevezetû dub-
lõr elõtt, Gina jelenlétét nélkülözve, ki-
csalt, hamis aláírással ellátott doku-
mentumot felmutatva feleségül veszi
az arát. A cél – a filmdíva vagyonának
megszerzése – félreérthetetlen volt e
házasságszédelgõ manõverben. – Tu-
dod, mindig is lágyszívû és hiszékeny
voltam a férfiakkal, mert jobban érez-
tem magam, ha volt egy férfi mellet-
tem. Az internetrõl tudtam meg, hogy
bekötötték a fejem. Ma már iszonyo-
dom Javiertõl – mondta évek múlva
visszagondolva az eseményekre. 
– Végre ismét független nõ vagyok –
nyilatkozta kilencvenegy évesen a
Corriere della Sera milánói napilap-
nak. – Egy férfit megszeretni és meg-
kapni sokkal könnyebb, mint megsza-
badulni tõle. Javier csaló volt, a házas-
ság pedig szélhámosság. Mivel az
annulációt maga Ferenc pápa írta alá,
nem volt ellene apelláta – mesélte ne-
kem késõbb Rómában.

Gina Lollobrigida 1927-ben született
és három testvérével élt egy hivatal-
nok családban a szépséges fekvésû
Subiaco faluban. Festõ szeretett volna
lenni, a Római Képzõmûvészeti Aka-
démián tanult. Szépsége azonban fel-
tûnõ volt, 1947-ben a Miss Itália har-
madik helyezettje lett. Kisebb szere-
pekre, fõként operaszínpadiakra hív-
ták, majd Howard Hughes hollywoodi
filmmogul kezdett érdeklõdni iránta.
1949-ben mégis Itáliát választotta és
hozzáment egy Milko Scofic nevezetû
szlovén orvoshoz, de 1971-ben elvált.
Ezekben az években Luigi Zampa és a
film más neves mestere tanította a
szakma mesterfogásaira, mégis a
francia Királylány a feleségem címû
filmben hódította meg Gérard Philipe
mellett a világot. Hogy mennyire volt
szépsége a segítségére? Óvatos fag-

gatásomra egyszer így válaszolt: „Vé-
letlenül lettem színésznõ. Életemben
túl sok volt a románc, de nem voltam
igazán boldog a férfiakkal. Egy nõ
húszévesen olyan, mint a jég, harminc-
évesen meleg és negyvenévesen forró.
Büszke vagyok olyanok barátságára,
mint Alberto Moravia, a huszadik szá-
zad olasz irodalmának egyik legna-
gyobbja, Fidel Castro, Kissinger. A
népszerûség sok ajtót megnyit, de
könnyen tönkreteszi a magánéletet.”

Lollobrigida 1970-ben felhagyott az
aktív filmezéssel és elkezdett korábbi
hobbijának, a fényképezésnek hódolni.
1973-ban megjelent Italia Mia címû,
Az én Itáliámcímen magyarul is kiadott
fotóalbuma, amelyhez Moravia írta az
elõszót. Gina kétségtelenül nagyszerû
meglátásai, természetes, mégis néha
meglepõ képbeállításai nemcsak jel-
lemzõ olasz témákat ölelnek fel, fiatal
és idõs karaktereket, embercsoporto-
kat, családokat, apácákat és papokat,
hétköznapi utcai jeleneteket, de a köz-
élet iránti érdeklõdésérõl is árulkod-
nak. Néhány évvel késõbb már nem
elégítette ki egyedül a fényképezés, be-
lekezdett egy embert próbáló, kemény
fizikai munkába: márvány- és bronz-
szobrok készítésébe. Nem elégedett
meg csodás római villájával, a Spanyol
lépcsõre tekintõ lakásaival, mesés fek-
vésû monte-carlói házával, a farmmal
Szicíliában, de ott vett magának házat
és rendezett be mûhelyt, ahol Miche-
langelo is dolgozott. 

Gina háza nem hivalkodó, mûhelye
azonban az egyik legnagyobb Pietra-
santában, a szobrászok Mekkájában.
A The Wonder of Innocence címû fotó-
albuma szürrealista fantázia szülte
szobrait a gyerekek lelkivilágába és az
állatok világába helyezi. Költõi, filozó-
fiai, nem egyszer politikai és irodalmi
idézetek, emlékek kísérik a képeket,
egy sok mindennel foglalkozó, magá-
ban tépelõdõ ember gondolatvilágába
engedve betekintést. – Úgy neveznek,
hogy isteni Lollo, de miért nem akar-
nak elismerni képzõmûvészként is? –
tette fel a kérdést a láthatóan kidolgo-
zott kezû egykori screen siren. 

Ugyan büszkélkedhet néhány szobor-
kiállítással Olaszországban, sõt még
külföldön is, ezek azonban a pályát
váltó korábbi filmhírességnek szól-
nak. Egy-két évvel budapesti opera-
báli fellépése után Bécs belvárosában
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tiszteletdíjat a titkárom veszi
át, még a bál elõtt! Kivel kell
beszélgetnem vacsora alatt

és kivel táncolnom a bálon? A fodrászt
kettõre, a sminkest háromra kérem. A
sajtótájékoztatóig pihenek.” Így rob-
bant be a dúsan ékszerezett, elegáns,
párducmintás bundát viselõ hölgy a Hil-
ton lakosztályába. Készültem belõle,
tudtam, de nem hittem, hogy hetven-
nyolc év van e tökéletes toalett, hibát-
lan frizura, lenyûgözõen hatalmas kar-
rier mögött. Az isteni Lollo, a világ leg-
szebb asszonya, a számtalan karakter-
szerepe ellenére is szexszimbólumnak
elkönyvelt díva állt elõttem, akivel most
néhány napig együtt leszek. Entrée-ja
hatásos volt, és annak megfelelõen le is
nyûgözött az olasz film nagyasszonya,
egy határozott fellépésû, magánélet-
ben természetesen alakító, sokoldalú
érdeklõdésû, de mint sejtettem és ké-

sõbb megtudtam, hiszékeny és jó szán-
dékú, kibírhatatlanul aggályoskodó és
kellemetlenül kötekedõ világhíresség.
Hogy lehet, hogy sokan utálnak téged,
Gina, aki pedig szeretetérõl biztosít, az
csak számító, és jóhiszemûséged hasz-
nálja ki? Hogy lehet, hogy a filmmûvé-
szet szinte valamennyi igazi férfije lá-
baid elõtt hevert, és te egyet sem tudtál
megtartani? Hogy lehet, hogy a karrie-
red kísérõ partnernõk gyûlöltek vagy
semmire sem becsültek, pedig neked
nem egyengette karriered világhírû
férj, menedzser, te minden sikered ke-
mény munkának köszönhetted? Neked
a hivatásban minden, a magánéletben
szinte semmi nem sikerült. Ilyen és eh-
hez hasonló kérdések cikáztak fejem-
ben, miközben lelki szemeim elõtt fel-
villantak mindig tökéletes, gondozott
outfitrõl tanúskodó képei, lenyûgözõ
ékszerei, legendásan karcsú és fan-

ringõ alatt a lábára tiport. Gina feltû-
nõ és hatásos volt piros csipkeruhájá-
ban, amelyrõl Molnár Ferenc, akár-
csak a magyar konyháról, azt mondta
volna, hogy alles, und noch ein Löffel
Rahm, vagyis kicsit kevesebb kicsit
több lett volna. Lollobrigida megjele-
néséhez azonban hozzátartozik, hogy
díszesebb, mint Claudia Cardinale és
nem oly diszkréten elegáns, mint
Sophia Loren. Egyszer ugyan sikerült
a hasonlóság, amikor Sophiával egy-
forma, fehér csipkés estélyi ruhát öl-
töttek, de ebbõl per lett. A királyi sza-
lon vendégei között a legszívesebben
Zwack Péterrel beszélgetett a nagy-
asszony, miközben az otthonról már
ismerõs Unicum is asztalra került.

Lassan barátkoztunk össze, de sike-
rült. Kinyittattam számára a gödöllõi
Grassalkovich-kastélyt, Sisi magyar-
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tasztikusan nõies vonalai, felejthetet-
len játéka és jobbnál jobb szerepei.
Egymást érve tolultak elém a képkoc-
kák René Clair filmjébõl, Az éjszaka szé-
peibõl, a Hûtlen asszonyokból, amely-
ben kisfiával együtt játszott, John
Huston filmjébõl, az Afrika kincsébõl.
Láttam a Kenyér, szerelem, féltékeny-
ségben, amelynek utolsó részét átadta
a média által riválist kiabáló és kebel-
háborút emlegetõ lapoktól kísérve
Sophia Lorennek (vajon várandóssága
vagy túl nagy anyagi igényei miatt?).
Felvillant emlékezetemben a Trapéz-
ban Tony Curtis és Burt Lancaster
oldalán, A párizsi Notre-Dame szépsé-
ges Esmeraldájaként mint Anthony
Quinn partnere, láttam mint Sába ki-
rálynõjét. Eszembe jutott a Törvény,
amelyre Melina Mercouri úgy emléke-
zett, hogy mindenkit kedvelt a szetten,
de Lollobrigidát utálta. Komédiázott
Belmondóval, krimit játszott Sean
Conneryvel, szeretetre méltó volt a
dörzsölt Mrs. Campbellként.

Amikor még bécsi mintára nagysza-
bású, elegáns operabálok voltak Bu-
dapesten a fényes felsõ kétezerrel,
majd’ tíz éven át én gondoskodhattam
a VIP-vendégekrõl. 2005-ben Gina
Lollobrigidát hívtam meg, a linzi
Johann Strauss zenekart a hiteles
walzerjátszás és a fél évezrednyi
történelemre visszatekintõ Wiener
Sängerknaben fiúkórust a patina ked-
véért. Gina remekül játszotta az ope-
rabáli díszvendéget. Hõsiesen tûrte a
nyakába ugró – magát magyar
Lollónak nevezõ, közismert, de nem
közkedvelt – hölgy lerohanását, akit
még a testõrök sem tudtak feltartóz-
tatni, és nem sziszegett, amikor az is-
mert ügyvéddinasztia nagy öregje ke-
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országi kapcsolatai felettébb érdekel-
ték, alakjában nemcsak a császárné ál-
landó diétázó önuralmát tekintette sa-
játjával rokonnak. Akárcsak Sisi, Lollo
sem volt jellemzõen anyatípus. A
mamma-szerepeket mind a magán-
életben, mind a szetten meghagyta az
erre alkalmasabb Lorennek. Felkeres-
tük Budapest több exkluzív ékszer-
boltját, amelyekben régiségek után ku-
tatott. A nagy és feltûnõ mindenhol
megragadta fantáziáját. Mindig õ fize-
tett és nem a titkárnak nevezett, a saj-
tóban késõbb csak toyboy loverként
aposztrofált, harmincnégy évvel fiata-
labb, jóképû Javier Rigau y Rafols. Gina
egyébként a gazdag katalán üzletem-
bert võlegényeként mutatta be. Javier
mindig a nyomában járt, de szerényen
háttérbe húzódva tûrte az újságírók és

közéleti személyiségek Gina iránti ér-
deklõdését. Egy kávé mellett elmesél-
te, hogy 1984-ben egy monte-carlói
társaságban ismerte meg az akkor 23
éves fiatalembert, és nem zavarta,
hogy a férfi nyilatkozatában a korkü-
lönbséget abszolút ideálisnak tartotta.
Ki gondolta volna akkor, hogy fia és a
média nyomására a házasságból még-
sem lesz semmi, pedig már számtalan
vezetõ politikussal is egyeztették az
esküvõi parti idõpontját. Még kevésbé
gondolta volna bárki is, hogy akit Lollo
azokban az években depressziója el-
len „fogyasztott”, 2010 novemberében
nyolc tanú és egy Tereza nevezetû dub-
lõr elõtt, Gina jelenlétét nélkülözve, ki-
csalt, hamis aláírással ellátott doku-
mentumot felmutatva feleségül veszi
az arát. A cél – a filmdíva vagyonának
megszerzése – félreérthetetlen volt e
házasságszédelgõ manõverben. – Tu-
dod, mindig is lágyszívû és hiszékeny
voltam a férfiakkal, mert jobban érez-
tem magam, ha volt egy férfi mellet-
tem. Az internetrõl tudtam meg, hogy
bekötötték a fejem. Ma már iszonyo-
dom Javiertõl – mondta évek múlva
visszagondolva az eseményekre. 
– Végre ismét független nõ vagyok –
nyilatkozta kilencvenegy évesen a
Corriere della Sera milánói napilap-
nak. – Egy férfit megszeretni és meg-
kapni sokkal könnyebb, mint megsza-
badulni tõle. Javier csaló volt, a házas-
ság pedig szélhámosság. Mivel az
annulációt maga Ferenc pápa írta alá,
nem volt ellene apelláta – mesélte ne-
kem késõbb Rómában.

Gina Lollobrigida 1927-ben született
és három testvérével élt egy hivatal-
nok családban a szépséges fekvésû
Subiaco faluban. Festõ szeretett volna
lenni, a Római Képzõmûvészeti Aka-
démián tanult. Szépsége azonban fel-
tûnõ volt, 1947-ben a Miss Itália har-
madik helyezettje lett. Kisebb szere-
pekre, fõként operaszínpadiakra hív-
ták, majd Howard Hughes hollywoodi
filmmogul kezdett érdeklõdni iránta.
1949-ben mégis Itáliát választotta és
hozzáment egy Milko Scofic nevezetû
szlovén orvoshoz, de 1971-ben elvált.
Ezekben az években Luigi Zampa és a
film más neves mestere tanította a
szakma mesterfogásaira, mégis a
francia Királylány a feleségem címû
filmben hódította meg Gérard Philipe
mellett a világot. Hogy mennyire volt
szépsége a segítségére? Óvatos fag-

gatásomra egyszer így válaszolt: „Vé-
letlenül lettem színésznõ. Életemben
túl sok volt a románc, de nem voltam
igazán boldog a férfiakkal. Egy nõ
húszévesen olyan, mint a jég, harminc-
évesen meleg és negyvenévesen forró.
Büszke vagyok olyanok barátságára,
mint Alberto Moravia, a huszadik szá-
zad olasz irodalmának egyik legna-
gyobbja, Fidel Castro, Kissinger. A
népszerûség sok ajtót megnyit, de
könnyen tönkreteszi a magánéletet.”

Lollobrigida 1970-ben felhagyott az
aktív filmezéssel és elkezdett korábbi
hobbijának, a fényképezésnek hódolni.
1973-ban megjelent Italia Mia címû,
Az én Itáliámcímen magyarul is kiadott
fotóalbuma, amelyhez Moravia írta az
elõszót. Gina kétségtelenül nagyszerû
meglátásai, természetes, mégis néha
meglepõ képbeállításai nemcsak jel-
lemzõ olasz témákat ölelnek fel, fiatal
és idõs karaktereket, embercsoporto-
kat, családokat, apácákat és papokat,
hétköznapi utcai jeleneteket, de a köz-
élet iránti érdeklõdésérõl is árulkod-
nak. Néhány évvel késõbb már nem
elégítette ki egyedül a fényképezés, be-
lekezdett egy embert próbáló, kemény
fizikai munkába: márvány- és bronz-
szobrok készítésébe. Nem elégedett
meg csodás római villájával, a Spanyol
lépcsõre tekintõ lakásaival, mesés fek-
vésû monte-carlói házával, a farmmal
Szicíliában, de ott vett magának házat
és rendezett be mûhelyt, ahol Miche-
langelo is dolgozott. 

Gina háza nem hivalkodó, mûhelye
azonban az egyik legnagyobb Pietra-
santában, a szobrászok Mekkájában.
A The Wonder of Innocence címû fotó-
albuma szürrealista fantázia szülte
szobrait a gyerekek lelkivilágába és az
állatok világába helyezi. Költõi, filozó-
fiai, nem egyszer politikai és irodalmi
idézetek, emlékek kísérik a képeket,
egy sok mindennel foglalkozó, magá-
ban tépelõdõ ember gondolatvilágába
engedve betekintést. – Úgy neveznek,
hogy isteni Lollo, de miért nem akar-
nak elismerni képzõmûvészként is? –
tette fel a kérdést a láthatóan kidolgo-
zott kezû egykori screen siren. 

Ugyan büszkélkedhet néhány szobor-
kiállítással Olaszországban, sõt még
külföldön is, ezek azonban a pályát
váltó korábbi filmhírességnek szól-
nak. Egy-két évvel budapesti opera-
báli fellépése után Bécs belvárosában
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egyengettem egy kiállítása útját, amit
egy polgármester-választás promó-
ciójához akartak „felhasználni”. A
részletek megbeszélésére Rómába hí-
vott. A Via Appia több ezer éves kö-
vein döcögve számtalan porco mise-
riától kísérve a taxis kétszer is meg-
emelte a fuvardíjat, mondván, „új ko-
csira lesz szüksége, hiszen a keresz-
ténység üldözését is látott kövek szét-
rázzák az Alfa Romeót”. A kert és a vil-
la látványa azonban minden pénzt
megért. A díva piros szegéllyel díszí-
tett kék kötött ruhájában még mindig
csinosan sietett elém, szeretettel fo-
gadott, isteni pasztát készített frissen
és saját kezûleg, majd végigvezetett
birtokán. A kert, melynek határai lát-
hatatlanok maradtak a pálmák, gyö-
nyörû, ápolt virágok, színes tollú pá-
vák, egzotikus madarak és patinás
szobrok között, talán még hatásosabb
volt, mint a monacói Exotic Jarden. 

A legváratlanabb élményt azonban
Gina bûnbarlangnak becézett hálószo-
bája nyújtotta. Akárcsak egy valódi
barlang, kék éggel és festett csillagok-
kal, gazdagon díszpárnás, hatalmas
ággyal és a falakon több száz fénykép-
pel. Romantikus, gyermeteg vagy csak
filmszerû berendezés? Lelkesen ma-
gyarázott, milyen részlet melyik film-
jébõl való, vagy kihez fûzte éppen ak-
tuális szerelem. Mintha csak színpa-
don lett volna, megnyílt és tréfákkal,
történtekkel kommentálta a sok jóké-
pû, vakító fogsorú széptevõt: Jean

Marais, Humphrey Bogart, Sean
Connery, Errol Flynn, Yul Brynner,
Tony Curtis, Orson Welles, Burt
Lancaster, Frank Sinatra, Gary Coo-
per, III. Rainer monacói uralkodó her-
ceg, a nevek záporoztak. E szentély-
ben Gina megtiltotta a fényképezést,
hogy emlékei szigorúan sajátjai ma-
radhassanak. Voltak itt bekeretezett
lapkivágatok, különféle díjak, kitünte-
tések, elismerések. Különösen tet-
szettek az 1974. évi Diamond Award
alkalmából készült fotók, ahol a gyö-
nyörû sztár szebbnél szebb ékszert
mutatott be az impozáns firenzei
Palazzo Vecchióban. Olvastam, hogy a
Dózse-szalonban nem kis gondot és
bosszúságot okozott a rendezõknek,
mert minden beállításnál más vélemé-
nyen volt, mint a rendezõ. Az elmúlt
években az emlékek ugyancsak meg-
szaporodtak, hiszen a 2006. évi leg-
jobb színésznõ kitüntetés óta a
Taorminában kapott életmûdíj, fotók a
hollywoodi Hírességek sétányán elhe-
lyezett lábnyomairól, hazai filmfeszti-
válokon közös pózolásról Claudia
Cardinaléval és a fiatalabb nemzedék
képviselõivel szintén fellelhetõk emlé-
kei barlangjában. Azt mondja a fáma,
hogy Lollo kilencvenegy évesen doku-
mentumfilmet kapott Hollywoodban,
amelynek rendezõje Giulio Base, a
Pompei film rendezõje volt.

Magánéleti szerencsecsillagát hiszé-
kenysége második alkalommal is aka-

dályozta, ugyancsak egy fiatalember
miatt. A 32 éves Andrea Piazzola
2013–2018 között sofõrje, menedzse-
re, sõt a pénzügyeket kezelõ bennfen-
tese lett. A fiatalember Lollobrigida
millióit eltulajdonítva sportkocsikat,
feltûnõ motorokat vásárolt magának,
és gigoló életet élt. Leginkább azon-
ban James Bondnak képzelte magát,
aki Lollóval mint Bond-girllel elnöki
lakosztályokban nyaral, például Szar-
dínián. Értékesítette Gina három,
Spanyol lépcsõre nyíló lakását, és a
svájci aukción 3,9 millió fontért el-
adott Bulgari-ékszereibõl kapott be-
vételt is megkaparintotta. Gina ettõl
sem rendült meg, mígnem fia és uno-
kája közbelépésére ezt a lovagot is el-
távolították, Ginát pedig állítólag ügy-
védi vagyonkezelõ alá rendelték. Fiá-
val is peres viszonyban állt, de nekem
errõl részleteket nem mesélt, talán
büntetésképpen, mert az õszintén
akart bécsi szoborkiállításából sajnos
semmi sem lett…

Pietrasantából hallom, ahol több vi-
lághírû szobrász barát és ismerõs töl-
ti nyári munkás napjait, hogy bár az
idõs díva sokat betegeskedik, rendít-
hetetlenül tovább munkálkodik szob-
rászi életmûvén.

Mi maradt nekem találkozásaink-
ból? Feledhetetlen emlékek, érdekes
és értékes barátság, néhány fénykép
és egy Teréz anyát ábrázoló bronzpla-
kettje.
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„Retrográd”
A helyiek csak Pityernek nevezik, de volt már Leningrád és Petrográd is

a Nagy Péter cár által 1703-ban alapított Szentpétervár.
Mára a 42 szigeten fekvõ, javarészt cölöpökre épült, ezért Észak

Velencéjeként is emlegetett metropolisz több mint ötmilliós lélekszámával
Moszva és London után Európa harmadik legnagyobb települése.

Bolgár Judit épp a városalapítás tricentenáriumán járt kamerájával
a világörökség részévé nyilvánított óvárosban.

Sajátos hangulatú felvételeit a Premier szerzõi látták el „képalákkal”.

A te autód régesrég kiment a divatból,
de az én lovam mindig divatban van. (Háy János)

„Szép a perspektíva, de a hátam mögött van.
Minek nézném? Ha indulnék feléje, úgyis
távolodna. Hát csak ülök itt, s játszom ma-
gamnak valami reményt a zöld harmonikán.”

(Szakonyi Károly)

A valóság és az Örökkévalóság!
(Sándor György)

Lopják a menyasszonyt. A võlegény már megszökött.
(Kárpáti Tamás)


