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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)


