
Robert Capa 

( Pablo Picasso és Francoise Gailot kép kapcsán). 

A tengerparti hölgy 

 

1948. augusztus 18., szerda, 15:45 

Egy sürgős eset miatt nemrég tértem vissza a marseille-i szállodába, hogy meglátogassam a 

feleségemet és a barátomat George-t, akivel fiatal korunkban a hadseregben együtt szolgáltunk 

és azóta mély barátság van közöttünk. A feleségem, Francoise egy adott helyzetből, és 

egyáltalán az életből a legjobbakat igyekszik kihozni, ő művészi nő tele van energiával, úgy 

szereti a művészetet mint én. Egy művészeti cégnél dolgozik itt Marseille-ben, és abban a 

szállodában szállt meg, ahol a barátom George már öt éve él. George a háború alatt veszítette 

el a feleségét, amely nagy trauma volt a számára.  

Két nappal ezelőtt... augusztus 16., vasárnap üzleti útra mentem egy konferenciára Párizsba, a 

művészetéről híres látnivalóiról ismert fővárosba. Szerda reggel George hívott telefonon, hogy 

valami nincs rendben a feleségemmel, én pedig gyorsan összeszedtem a cuccaimat, és 

felszálltam az első Marseille-be tartó gépre. Tudtam, hogy Francoise-nak gyakran volt 

epilepsziás rohama, tíz éve szenved a központi idegrendszeri betegségben. Féltem, hogy valami 

baja történik. Miután megérkeztem a Marseille-i szállodába, megnyugtattam Francioise-t, és 

beadtam neki a gyógyszereit. Miután elaludt, az asztalomhoz mentem, bekapcsoltam a zenét, 

és az asztali lámpámat, utána pedig megkértem George barátomat, hogy töltsön a poharamba a 

híres franciaországi Loire vörösborból. Belenéztem a tükörbe, látszott rajtam, hogy rettenetesen 

megijedtem az aggodalomtól, meggyújtottam a pipámat, amelyet néhai édesapámtól örököltem, 

és én is lassan elaludtam az asztalnál.  

Másnap reggel Francoise szavaira ébredtem. Hirtelen azt hittem, hogy álmodom. – Pablo! Az 

élet nem egyszerű, és ha nincs megfelelő ember akit szeretsz, akkor semmit sem ér! -hallottam 

a hangját. 

Lassan felkeltem, odamentem hozzá és megcsókoltam, majd megkérdeztem tőle, hogy hogyan 

aludt. Azt válaszolta: - Nagyon jól aludtam, Pablom, mert a közelemben voltál, és biztonságban 

éreztem magam. 

Örömmel hallottam tőle ezeket a szavakat, majd kimentem a konyhába és főztem nekünk kávét. 

Miközben mentem a konyha felé, megnéztem a portréimat, és elmosolyodtam. Elégedett voltam 



a munkámmal. Kávézás után arra gondoltam, hogy bekopogok George szobájába, már reggel 

tíz óra volt. Amikor kiléptem az ajtón, felvettem a kedvenc barna kalapomat, kisétáltam a 

szálloda-szobából, elcsodálkoztam, mert teljes volt a csend. Megkérdeztem az urat a szálloda 

recepcióján, hogy mi történt, hogy ilyen nagy a csend. Elmondta, hogy a szállodának csak hat 

vendége van már, mert a nyári szünet a végéhez közeledik és a vendégek hazautaztak. 

Bekopogtam George ajtaján és megkérdeztem, eljön-e velem a városba. Így hát kettesben 

mentünk a városba, miközben Francoise az ablak melletti karosszékében ült és teázott. George-

dzal  Marseilles belvárosában sétáltunk, amikor én a tanácsát kértem séta közben:  

– George, szerinted hogyan lepjem meg a feleségemet Francoise-t? Azt válaszolta: 

- Azt hiszem, nagyon tetszene neki, hogy meglepd valamivel, de neked kell tudnod, hogy minek 

örülne. 

- Barátom, aggódom Francoise miatt. Idővel a betegsége súlyosbodni fog, soha nem tudhatjuk, 

mikor hagyja el ezt a világot. Arra gondoltam, hogy elutazhatnánk a floridai tengerpartra 

szórakozni. Te is csatlakozhatnál hozzánk, és jól érezhetnéd magad, mint a régi szép időkben! 

 Szerintem ez jó ötlet, szívesen csatlakozom hozzátok!- mondta George. 

 Délután visszaértünk a szállodába, és amikor beléptem az ajtón, Francoise megkérdezte tőlem, 

hogy emlékszem-e a megismerkedésünk pillanatára, és azon nyomban el is kezdte mesélni az 

emlékeit:  

-Egy nyári napon a tengerparton napoztam, amikor egy csapat fiatal férfi megállt a közelben. 

Figyeltem őket és hamar rájöttem, hogy művészek, mert elővették a festőállványukat. Egyikük, 

sötétbarna hajú fiú volt. Én csak néztem, ahogy ül a homokban, és festi  a festményét a lenyugvó 

napról. Elpirult, amikor észrevett, mert talán még soha nem keltette fel senki figyelmét ennyire, 

gondoltam. Késő este az egész társaságom egy hangulatos étteremben gyűlt össze, ahol helyi 

zene szólt, és ott újra megláttam a tengerparti fiút. Odamentem hozzá, megismerkedtünk és 

egész este beszélgettünk, jókat nevettünk. És ez a fiú, te voltál Pablom! Sohasem felejtem el 

azt az estét... 

Csodálkozva néztem rá, és meglepett, hogy ilyen szépen elmesélte nekem az ismerkedésünk 

pillanatát. Pár csöpp könny az arcomon le is cseppent, és belegondoltam milyen lenne, ha ezek  

volnának az utolsó szavai, amit nekem mond. Hú meg rossz belegondolni is... És ekkor rátértem 

a lényegre: 



-Francoise van egy ötletem! Tudom, hogy te nagyon szereted a tengerpartot, és a napozást, 

emiatt azt gondoltam, hogy elmehetnénk nyaralni valahová, mert itt már vége a nyári 

szezonnak. George is velűnk tartana, jól el-lennénk! Csak nem mondom meg milyen helyre 

megyünk, az legyen meglepetés! Mit szólsz kedvesem? 

Pablo Picasso 


