
969.IX.7. Vasárnap

Drága Gizikém és Kislányaim!

A tegnapi kettős előadásra tervezett levélírásom bizony elmaradt (de tegnap reggel egy légi-
lap azért elment!) mert mindig közbejött ez- az-amaz. Pl. Rábai búcsúzott: ma már Pesten is van. A
repülőn idejövet bevérzett  a veséje, s itt nem tudják megfelelően gyógykezelni,  mert egy legalább
kéthetes kúra szükséges. Rudi is cvíder, a nyakamon lóg, unja az egészet, ami nála úgy látszik abban
nyilvánul meg, hogy élettempója még a szokottnál is lassúbb. A legtöbb főnök, a koncert igazgató úr
már  a  hét  közepén itt  hagyott  bennünket  egy igazán sajnálatraméltó  magán jellegű,  majdnem azt
mondhatnám tragédiája miatt. Zajlik az élet!

Igazán komoly sikerünk van: tegnap a délután is majdnem telt, az este teljesen zsúfolt ház előtt ment!
A nyugati színház-viszonylatban ez szinte rendkívüli.

Még mielőtt folytatom előző levelemben elkezdett naplót, leírom a pillanatnyi helyzetet. Most
ugye vasárnap van,  nincs előadás,  normális  a helyzet:  ¼ 8-kor vacsoráztam,  rengeteget:  szalonna,
szalámi,  sajt,  paprika,  paradicsom,  forró  limonádé  (most  citrom szörpöt  vettem)  reggelről  maradt
narancsdzsem, és : csokoládé. 8.10-kor eszembe jutott a TV! Van a hallban, de most nem megyek le,
inkább tovább írom ezt a levelet, hisz holnap reggel fel akarom adni. De ez a TV-gondolat is jól jött:
sikerült olyan jó hazai hangulatot teremteni. (Ti is biztos a TV-t nézitek!) Ha teleírtam ezt a levelet,
nekilátok a lapoknak. Azt is el kell már indítani. Meg is vettem. Aztán lefekszem és egy jót alszom.
Nem fog senki sem zavarni, mert a szobám szinte megtalálhatatlan. (Írtam, magam is alig akadtam rá!)
és Rudin kívül nem is mondtam meg senkinek, hol van. Ha valaki akar valamit, hívjon föl telefonon.
De nem is hívnak, minek, este az előadáson minden elintézhető. A szokásos szobalista sincs, egyetlen
tagomat sem tudom merre van.  Ez egy kellemes állapot:  nincs folyosói  ricsaj,  éjszakai  mászkálás
ebben a mi házunkban, és én boldogan elhiszem, hogy minden a legnagyobb rendben van. 

Tegnap a kórusprodukció a második előadáson igazán remekül sikerült. Kezd összeérni a társaság. S
ez nekem elég.

A Népszabadság,  amiben  a  pályadíjnyerés  benne  volt,  ide  is  elkerült,  sokan gratuláltak  (Erdélyi,
Katona, Szabó, stb) ………

Látod, jól elfecsegtem vagy másfél oldalnyit, hisz az élménybeszámolót még az első oldalon
ígértem. Tehát:

Vasárnap (múlt  vasárnap)  nagy kirándulásra  szántuk  magunkat:  lementünk  Greenwich-be.
Mert ott a múzeumok és egyéb látnivalók vasárnap csak délután nyitnak, déli 12-kor volt a gyülekező
a Westminsternél,  a  Big Ben alatt.  Összejöttünk vagy 12-en.  Itt  hajóra szálltunk,  s  kb 1 1/4 órát
hajóztunk lefelé a Temzén. Ez remek dolog volt! A vízről megnézhettük az egész várost. A hajón
hangszóróval végig magyarázták a látnivalókat (Mádi fordította). Az út második fele látnivalónak már
unalmas, mégis nagyon érdekes: csupa kikötőhely, daru daru hátán, 2-200 éves raktárak, ahová már
India kincseit gyűjtögették, meg ugyancsak ilyen öreg, már műemléknek számító, de még működő
matrózkocsmák. Greenwich kedves kis városka, inkább afféle falu, ahol az igazi nevezetesség a Royal
Observatory, a királyi csillagvizsgáló. Ma már múzeum. Itt találtuk meg a nevezetes 0-ik hosszúsági
kört.  Selmeczi  le  is  fényképezett,  ahogy egyik  lábammal  a  keleti,  m,másik  lábammal  a  nyugati
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féltekén állok! Érdekesek voltak a régi csillagászati és hajózási műszerek, meg maga az épület. A
Tengerészeti Múzeumot már egy kicsit untam, bár annak is igen nevezetes és értékes anyag van. 

Délben induláskor még csúnya, szeles, esőre hajló idő volt, de itt kisütött a nap, és az összes múzeum
közt legszebb volt a csillagvizsgáló dombjáról a kilátás a Temzére. 

Ugyanezen az úton visszahajókáztunk, és kb. 5 órakor a Hyde park sarkán a Speakers'Corner-en a
szónokok  sarkán  kötöttünk  ki.  Nem hiába  nevezetes  ez  a  hely:  valóban  olyan,  ahogy leírják.  A
szónokok bizonyára otthonról hozzák ki összecsukható-létraszerű emelvényüket, s arról ágálnak. Van,
akit senki se hallgat, s vannak komoly nagy tömörülések is. A legtöbb szónok néger vagy arab,esetleg
zsidó, vagy valamilyen bolond szektát propagál, mint pl. egy tüzes öreg hölgy, akin - nem is értve mit
is mondhat - sokat nevettünk. 

Itt a túlsó sarkon van az Odeon mozi, szerettük volna megnézni a híres Elfújta a szél c. monstre filmet,
de az előadás előtt  3/4 órával már nem volt jegy! Itt  már végképp szétszakadozott a társaság.  Én
azokkal mentem, akik mégis a mozi mellett kötöttek ki és megnéztem a Krakatoa, Jáva vulkánja c.
cinemascop produkciót. Ilyet még nem láttam: 3 géppel vetítik óriás vászonra, és legcsodálatosabb a
stereo  hang,  amit  még  sokáig  emlegetni  fogok.  A  film  maga  gyenge  közepes.  Végül  kalandos
körülmények közt - vasárnap a közlekedés este leáll! - sikerült a normális metró-vonalon haza érkezni,
persze hulla fáradtan. Bizony, alapos nap volt! De megérte! (Közel 3 font kiadás)

Drágám: még egy hét és végre hozzájuthatok egy jó kis kőbányai világos családihoz és persze
legeslegelső sorban HOZZÁTOK! Csókol benneteket

Apa
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