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S bár nékem sose mért Melpomene babért, 
fénylő Aether ölel, mint hazatért fiát: 

értem csillagot ejt, gyújt, 
tékozló apaként fogad...

Jaj, Tertullia, jól fogd Licinilla, szép 
lelkecském, remegő, játszi kezét -  szeresd! 

Megjön Cristula is tán, 
majd ( --------------- )

(Kovács András Ferenc műfordításai)

Molnár Miklós

PÁRIZSNAK NINCS HATÁRA

-  írja A nyomorultakban Victor Hugo; méltán fűzi hozzá, hogy „nem volt még városnak 
ilyen hatalma”. Szívesen értelmezem úgy ezt a roppant hatalmat és óceáni határtalan
ságot, hogy Párizs okvetlenül leválaszt majd kullancs-hazámról, keblére öleli a retten
tően párizsiaüan vadkeleti országból érkezett földönfutót, aki napestig himbáltatja 
magát a metropolis forgatagával, és hímringyóként strichel a gigászi tojás belsejében: 
hitvány ego-kacatjaimat árulom köztereken, utcasarkokon, metróállomásokon; a 
Montparnasse temető közelében levő Rue de la Gaité, „a Vígság utcája” szexüzletei 
előtt, a Tuileriák kertjében, a Beaubourg szökőkútja mellett, Szent Lajos király szige
tén a Berthillon fagylaltozó előtt, a Luxembourg parkban, a Bois de Boulogne-ban, 
a Défense negyedben dülleszkedő Kockasegg lyukában, melybe játszva belefér a 
Notre-Dame székesegyház (és még csak meg sem csiklandozza a Nagyívű Végbélnyí
lást); szánalmas mellomladékaikat mutogató, élemedett korú kéjnéniktől veszek lec
kéket a Rue St-Denis-n, akik több évezredes múltú kézműves céh vajákosaiként pá
ratlan szakértelemmel gyakorolják a kapualji oboafelhangolás, majd a kirobbanó si
kerű gyors szólókoncertezés művészetét; még a Szajna-parti bukinisták közé is bepo- 
fátlankodom, gyalázatos ffanciasággal kínálva fel magam a Városok Anyjának: -  Fo
gadj fiaddá, szeretőddé, striciddé, élősdiddé, koldusoddá, akármiddé! Olvassz ma
gadba, hozzád akarok tartozni. Mert halálosan elegem van mucsai hazámból; mert 
hátamról lekívánkozik már az istenverte púp!

Az irdatlan teher, az ocsmány karmikus púp, aminek cipelése a magyar ember sa
nyarú végzete, s melyet állandóan puffaszt és nehezít a honfitársak patetikus agyalá- 
gyultsága és csököttsége, az egész nemzeti karaktert átható dölyfös paranoia, az egy
más elárulásában való perverz versengés, a virtusnak képzelt hitványság, az évszáza
dos siránkozás és teszetoszaság, a nyámnyila behódolás az egymást váltó, ocsmánynál 
ocsmányabb politikai rendszereknek, s emiatt nincs magyar, aki ne csömörlötten hal



1500 • Molnár Miklós: Párizsnak nincs határa

na meg, akár önkezével segíti is át magát a holtak másnak remélt világába, akár szer
vetlen anyaghalmazzá hülyül is már jóval a kimúlása előtt, akár pedig mazochista tü
relemmel várja ki, míg őt is felkoncolja a gyilkos társadalom, a poliposan köréizzadó, 
agysejtjeit és idegszálait, képzeletét és vágyait kötőféken tartó, disznózsírban pörkölt 
lelkületű, a pállott piros-fehér-zöld dunyha alját telefingó család és rokonság ebestül- 
macskástul -  mindez a lelki rakomány csak akkor veszít halálos súlyából, ha külföldön, 
Hungáriától a lehető legtávolabb élhetsz; karmikus cókmókod annál könnyebb lesz, 
minél kevésbé kell a fajtádbéliektől függnöd, társaságukat elszenvedned, pojácás vi
szontagságaikban osztoznod (mindazonáltal véres vonszalékként magaddal kell hur
colnod a nyelvet, mely beprogramozott, kondicionált téged is: hiába vékonyítod lát
hatatlanná, virulens és elnyisszanthatatlan köldökzsinórral a nációdhoz köt végső le
heletedig).

Párizs elég messze van, Párizsban már lelappadhat a lelked púpja. Ahogy levedlik 
rólad a nemzeti kényszerzubbony, lassan belenősz Párizs multiverzumába. Ráébredsz, 
hogy több száz éve készültél már elhányni ezeket a szétrohadt hátsó-ázsiai göncöket. 
Most csupasz és tiszta leszel, mint akit újjáteremtett az Isten. Kiáradsz kényszerzub
bonyodból, és megtapasztalod az édenkert élményét: mindenki mindenhová való, a 
világ a nomádoké, a nemzetállamok sátáni gumicellák, melyekben attól válik dühöngő 
őrültté mindenki, mert beléjük van zárva.

Efféléken kérődzőm egy délután a Montsouris parkban, egy tóparti pádon üldö
gélve, háttal a RER gyorsvasút közelben futó vaspályájának. Nem messze tőlem, egy 
másik pádon, fiatal nő ül és olvas; sápadt, tiszta gyermekarc, rövid, fekete haj. Most 
is olyan bánatosnak és zárkózottnak látszik, akárcsak az előző napokon, mikor elha
ladtam mellette (gyakran baktatok haza a Montsouris parkon át a Cité Universitaire 
vietnami pavilonjában levő szállásomra). „Felsőtestének formáit ez a laza, fekete, 
egyáltalán nem feszes pólóing nem emeli ki, inkább elrejti; indigókék farmernadrágja 
viszont karcsú lábat, szép hosszú combot ígér” -  állapítja meg egy kéjsóváran kukkoló 
undok soviniszta hím (ez én vagyok); annyi azért kitetszik, hogy nincs túl nagy melle, 
ám a kukkolót éppen ez hozza lázba. (Olaszosan telt keblű anyámnak bőven volt teje, 
valamiért mégis szoptatós dajka didijét emtem. Ebből kifolyólag az anyáméhoz ha
sonló keblű nőktől nem igazán zsongok be, annál inkább a kisebb mellűektől. Meg
vallom: Itáliába alig is kívánkozom, katolikus gömbölyűségek, a szentszék felügyelte 
puncik nem vonzanak; Skandináviába annál inkább. Gyakran sajdul meg bennem 
fjordok és sundok és pogány női ölek hívása -  valamelyik ősöm viking kalóz lehetett.)

Ugyanazon a pádon ül, mint előző nap, ugyanolyan magányosan, és ugyanúgy el
kerítve: bal oldalán szorosan maga mellé, a padra helyezte barna bőr válltáskáját, jobb 
oldalán a cigarettáját meg az öngyújtóját. A minierődítmény ma újabb munícióval gya
rapodott: a cigaretta és az öngyújtó mellett ott strázsál egy doboz Banga nevű üdítőital 
is; a nő aprókat kortyol belőle.

Lomha nyári meleg van, a levegő kissé párás, tele szinte cseppfolyós érzéki illatok
kal. Gondtalanság égen és földön; a tóban -  akkora birodalmi lustasággal és öntelt
séggel, mintha Napóleonnak lennének vér szerinti leszármazottai -  vadkacsák úszkál
nak. Túloldalt, az étterem melletti játszótéren kiskölykök rajcsúroznak: szájukból há- 
nyavetin röpködnek valaha igazgyöngyként becsült francia szavak. Irigylem e köly- 
köket mégis, akárcsak a rájuk ügyelő, ordas banalitásokat csacsogó, koreografáltan 
gesztikuláló felnőtteket -  a franciaságuk múltja miatt, amiből a magamfajta balkáni 
előember végérvényesen ki van rekesztve (bosszút állok azonban: juszt se tanulok meg 
perfektül, impeccablement a nyelvükön).
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Pallérozott mediterrán eufória árad az Egérhegy parkból (azt mondják, az Isten 
Franciaországban lakik, legalábbis van itt egypár víkendháza -  ugyan a beavatottak 
szerint ritkán időz bennük, elege van az émelyítő gall pöffeszkedésből) -  kivéve a szo
morúsága zárványában rejtekező nőt a szomszéd pádon. Muszáj mellé ülnöm, és -  
egy életem, egy halálom! -  megszólítanom: ehhez persze gondos aprómunkával le 
kell hántanom magamról a félénkség zubbonyát (Made in Hungary, Vörös Október 
Ruhagyár). Félénk vagyok, mert anyám annak nevelt: pápistának, ministránsnak, pa
pok seggevégének, kálomista apámra acsargónak; félénk vagyok, mert a bolsevizmus 
sötét, penészes gombatenyésztő pincéiben nőttem föl; félénk vagyok, mert (mellreforgó 
jellegem kényszeréből) folyvást női mellek körül mocsolódom, anélkül, hogy meg
érinthetném ha nem is mindegyiket, de legalább minden századikat -  és félénk va
gyok, merthogy pocsékul tudok franciául, többnyire csak arabokkal meg törökökkel 
merek szóba elegyedni, s ha csak lehet, angolul beszélek (sátoros ünnepeken).

-  Megengedi, hogy...? -  kérdezem, megállva a pad mellett, melyet a nő minden 
módon igyekszik privát felségterületként megszállva tartani, aminek a jogosságát ha 
kétségbe vonnám, minden bizonnyal súlyos diplomáciai bonyodalmaknak kéne elébe 
néznem. Ennek ellenére -  és éppen ezért -  én azt a lovagi (vagy inkább huszáros) 
tervet forgatom a fejemben, hogy rést ütök a cigarettája, az öngyújtója és a bangás- 
doboza képezte védőbástyán, és vagy kifustölöm a várából, vagy magam is belefüstö- 
lintődöm valamiképp. Ahogy fölötte állok, a pólóinge nyakkivágásán át tökéletesen 
rálátok hagymakupola formájú, szinte alázatosan kicsi mellére. Olyan boldogtalannak 
látszanak szegények; feltétlenül tennem kell valamit az érdekükben! Arany nyaklán
cáról cseppnyi égszínkék ékkő lóg be a két mell közti árkocskába. Elfordítom a fejem, 
mielőtt tekintetem túlságosan felizzana és kárt tenne a misszionáriusi küldetéstudato
mat felajzó keblek parányi katedrálisában.

A nyomorultak második kötetéből felrebbenő barna szempárról csak lassan oszlik el 
a mélytengeri homály. Ha én egyszer odáig juthatnék a francia nyelv tudományában, 
hogy Hugo papát eredetiben olvassam! Sajna, én megrekedtem Derridánál; tőle is 
csak a Grammatológiát olvastam franciául (muszáj volt: úgy adódott, hogy anyanyel
vemre kellett kókányolnom), egyéb műveinek kásahegyein németül és angolul rágtam 
át magam. Franciául ezenkívül egyetlen könyvet olvastam csak: A kis herceget-, meg 
szikrányi Gombrowiczot. (Ó, igen -  és Cioran minden sorát. Cioran kedvéért tanultam 
meg franciául olvasni. Az ő szövegeivel való tartós együttélés közben -  vezekléses rész
vétre ébredve népének sorsa iránt -  tiszteletbeli románná avatódtam. A kétségbeesés 
jegesen lucidus ormaira, ahol az ő művei fogantak, magyar írástudó soha nem mert 
fölkapaszkodni, talán csak Vörösmarty Mihály, de ő is visszahőkölt -  elhallgatásba és 
tébolyba. Ha zarándoktarisznyám teljesen kiürül egyszer, néhány cioranizma örökre 
velem marad azután is, például ez: „A teremtés volt az első szabotázscselekmény”; eb
ből holtig tartó vigaszt meríthetek, akár az üdvösség reményét is. Cioran, az életben- 
maradva-öngyilkossá-levés bölcselője: gyóntatóatyám reggel, este.)

A lány szelíd, melegbarna szeme enyhén kancsalít -  vagy tán csak káprázik a hir
telen fókuszváltás miatt. Ettől kissé gyámoltalannak látszik -  éppen csak annyira, hogy 
azonmód hevesen oltalmamba akarjam venni. Ránevetek, ő visszanevet; az áramkör 
bezárul, elkezdődik a történet.

Megengedi, hogy... mellé üljek. A személyét oltalmazó arzenált zavart mozdulatok
kal átrendezi: bal oldaláról -  egymáson keresztbe tett két combja fölött lólépésben -  
a jobb oldalára.
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Tehát mellé ülök. Az ajka fölötti kis szőrszálakon izzadságharmat csillámlik. A nad
rágomon át érzem, hogy a bangásdoboz nedves foltot hagyott a pádon.

Ő Ana, én meg Nicolas vagyok, mint a borkereskedés. Enchanté. Ő Romániából jött 
Párizsba, én meg... A boldogságtól, hogy román, könnybe lábad a szemem. Csupán 
annyit mondok, hogy „Ő!”, igyekezve a számat úgy csücsöríteni, hogy még a kúpos 
ékezet is hallatsszon. Jobbnak látom nem elárulni, honnan szalajtottak, mivelhogy 
végképp nincs gusztusom előráncigálni, netán az ő nemes ívelésű nyakába varrni a 
szilvántúli problematikát, a közös história áporodott göcseit, és nem akarok rátrom- 
folni az irigylésre méltón poétikus dákoromán elméletre sem: „Piha! Minket, magya
rokat maga a sátán fingott bele a világba, a mi kontinuitásunk eredőpontja: Belzebub 
szentséges valaga.” így szólok hát: -  Talán hallani is, hogy én sem vagyok kiköpött 
francia... -  (Úgy mondom: „pur”, „tiszta” francia...)

Hál’ istennek beéri ennyivel, nem firtatja a nacionálémat. Sokkal jobban beszél 
franciául, mint én: azazhogy Ana beszél franciául, az ő gyermekien csengő, szárnyaló, 
érzékien lágy hangján, én meg csak омг-ket és ouais-okát vartyogok, és d ’accord-okát 
dünnyögök. Mais c’est terrible, mert attól a pillanattól kezdve, hogy mellé ülök, pezsegni 
kezd a vérem, tetőtől talpig zsongás és lüktetés vagyok. Leülök Ana mellé, és megvál
tozik az életem: kergetőzések, szétválások és egybefonódások féktelen tánca kezdődik 
el, és tart több hónapon át. Az előkészületekben még van némi spekulatív görcsösség, 
de aztán magával ragad bennünketjátékunk lendülete, és spontánul ráhagyatkozunk 
az általunk elszabadított erők szilaj sodrására.

Mihelyt mellé ülök, rögtön buzogni kezd bennem a közlendő. Ana nem tud angolul, 
de németül sem, én nem tudok románul (magyar mivoltom kártyáját sunyin eldugom 
a pakli legaljára; utóbb kiderül, hogy Ana nem tud magyarul), így aztán kénytelen 
vagyok zseniális francia tőmondatokba tömöríteni gondolat- és érzészuhatagaimat.

Borzongva ámulok, mennyire kinyílik gyönyörű francia mondataiban, milyen 
gyorsan lecsacsogja magáról a zárkózottság kígyóbőrét (miközben egyik cigarettáról 
a másikra gyújt).

Hirtelen -  anélkül, hogy megbeszéltük volna -  mind a ketten felpattanunk a tóparti 
pádról. Most látszik csak, Ana milyen szép, milyen sudár; legalább 176 centi. Rögtön 
beleszeretek a fiús nyúlánkságába. Járkálni kezdünk; egyre sietősebben, egyre izga- 
tottabban rójuk a park ösvényeit. Később sokáig álldogálunk a RER-sínek fölötti gya- 
logjáróhídon. Miközben alattunk szerelvények csattognak el, teli torokból, gyermeki 
gyönyörűséggel ordibálunk, egymás szavát félig sem értve. Rohamosan javul a kife
jezőkészségem, tőmondataimra folyondárként tapadnak a burjánzó bővítmények.

Besötétedik. Háromnegyed tíz tájban hallatszik ugyan valami tülkölésszerű hang, 
ami a park közelgő záróráját jelzi, de mi rá se hederítünk. Tízkor aztán ránk zárulnak 
a kapuk, úgy kell kimásznunk a kerítésen, a Montsouris park Boulevard Jourdan felőli 
oldalán. Én mászom ki elsőként. Ana a két karom közé ugrik le. Ekkor csókolom meg 
először; borzongatóan vad íze van a szájának. Nem dohányzom, és nem nagyon sze
retek szájkontaktusba kerülni cigarettázó nőkkel, de Ana csókjától pillanatok alatt be
rúgok; dohányízű nyálát mennyei gyönyörűség megkóstolnom és lenyelnem. (Két hét 
múlva azzal lep meg: a dohányzásra többé nincs szüksége; egyik napról a másikra csak
ugyan abbahagyja.)

A RER-állomás előtt válunk el: -  A demain!
Másnapra meg vagyok főzve, puhára, mint a pacal. Izzik a testem a szerelemtől -  

meg az óceáni eredetű párásságtól. Napközben háromszor-négyszer is lezuhanyozom
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a francos kollégiumi tusoló alatt, mely csak akkor hajlandó tikkadt porhüvelyemre 
vizet alábocsátani -  olasz import, a tálján zuhanyipar remeke - , ha állandóan nyo
mogatom a PRESTO feliratú gombot. Mivel ezt a szót elsősorban zenei szakkifejezés
ként ismerem, nem csoda, ha megihlet: ki-kitör rajtam a fürdőszobai muzikalitás, és 
a nyomógomb cseszegetésének ritmusára magyar népdalokkal bömbölöm tele a prí
ma akusztikájú fürdőszobát, halálra rémítve a szomszéd tusolófülkékben tisztálkodó 
távol-keleti diákokat.

Késő délután találkozunk; kimegyünk a vincennes-i erdőbe. Anán mályvaszínű tri
kó van, vékony pántú és feszes; szinte elviselhetetlenül gyönyörű, sugárzik a melle, a 
nyaka, a válla, a háta, a karja, mindene, akár a koronaékszerek, melyeket csak ritka 
ünnepi alkalmakkor tesznek közszemlére. Mindkettőnkből patakzik a szó, mintha teg
nap este óta évek teltek volna el. Cirógat minden szavával. Leülünk az utunkba eső 
összes üres padra, pillanatokra-percekre némán egymásba feledkezünk, aztán egy
szerre felpattanunk, és őgyelgünk kéz a kézben, vagy mint előző este, lázasan rohan
gálunk.

Egy vastag törzsű fának vetem a hátam, Anát magamhoz szorítom, és rátapadok a 
szájára. Szinte csak rebbenve, mint a madárszárny, nadrágomon keresztül megérinti 
a vesszőmet. A sliccem cipzárja oly előzékeny (hát persze: a mondott nadrágot pont 
ezért vettem föl), hogy magától kinyílik. (Szerelmi találkán könnyen nyíló sliccelje
lenni meg: jól felfogott önérdek, de tapintat és elegancia dolga is, valamiképp egyetlen 
figyelmes nő sem hord ilyenkor -  ha már hord -  olyan melltartót, amelyen ördögla- 
katszerű patentzár van, és franciakulcsra vagy pajszerre szorulsz a szétfeszegetéséhez.) 
Ana keze becsusszan az alsónadrágom alá, és gyöngéden kutakodva körbetapogatja 
a lingámat. Olyan áhítattal veszi az ujjai közé, mintha imádkozna.

Eszembe jut Marcsa, a sváb takarítónő, akinek annyira bizegett a mihonyája, hogy 
egyszer szabályosan megerőszakolt (legalábbis senki nem emelt óvást szabálytalanság 
ellen): lerakta a portörlőrongyot, hirtelen a fotelom mellé guggolt, és sliccem cipzárját 
teketória nélkül lehúzva, nadrágomból kihámozta prefaszális ártatlanságba kunkoro- 
dó, angyalian a maga szőrös kis nirvánájában szendergő pisilőmet, miközben én a kép
ernyőre meredtem, és a mélymagyar bolhák világcirkuszának gálaműsorán élvezked- 
tem egy alkotóház elnéptelenedett társalgójában. Marcsa méretesre pumpálta-cibálta 
megszeppent kukimat (a brutális mancsú nőszemélyre ráfért volna néhány különóra 
a Szent Dénes utcában), felgyűrte a szoknyáját (bugyi nem volt rajta), háttal nekem 
az ölembe ereszkedett, és késedelem nélkül, mielőtt egy bágyadt Aber bitte...! kiröp
penhetett volna tátva maradt számból, betuszkolta férfiasságom gyökerét, akár egy 
szál sárgarépát, szülésektől kitágult, lucskos lukába. Aztán persze nem bántam már, 
hogy tempósan rugózik rajtam, és elhalt bennem a berzenkedés, amiért parlagon he
verő fasznak lettem nézve, ráadásul elesem a bolhagála legfáintosabb perceitől. 
(Egyébiránt a késztetés, aminek ellenállhatatlan parancsára a tenyeres-talpas fehér
nép hipp-hopp az ölemben termett, lényege szerint az Istentől ered és őhozzá emel 
vissza; ettől szent minden szeretkezés, ettől szentebb a legutolsó céda is, mint akár a 
legelső apáca, aki, lemondva a szeretkezésről, nemiségét élte fogytáig jegelve, szaka
datlan böjtre, csókolatlanságra és kietlenségre kárhoztatja a mellét és a punciját, tes
tének szeretetközlésre termett összes porcikáját, de mivel az Isten ezekben is jelen van, 
és nem ám azért, hogy sorvadásukról jegyzőkönyvet vezessen, vagy a rendeltetésszerű 
használatukról való lemondást az üdvözülés piros pontjaival jutalmazza, hanem hogy 
fenséges jelenlétét, hisz ő a legíőhb jouisseur, ott is megnyilvánítsa és élvezze, újra meg
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újra -  ennek okáért az apáca, de a legtöbb csuhás is, lehet bár a jóság és irgalom csim- 
borasszója, vastagodhat bár hitében a mennyek kapujáig, e tekintetben istentagadó, mi
velhogy folytonos szerelemtagadásban van: nem igazi szolgálóleánya vagy -legénye tehát 
az Istennek, inkább negatív ringyó, akit a sátán futtat, akinek a sátán a stricije... A női 
mihonyák Istentől rendelt bizzegése egy tőről fakad saját mammotropizmusommal; mire 
„megcsinálta magát” s engem is orgazmushoz segített, megszerettem Marcsát.)

Lerogyunk a fűre, és -  tele torokszorító ámulattal, a másikért való remegéssel -  
levetkőztetjük egymást, a másik ujjainak érintéseitől hörögve, illetőleg sikoltozva, 
íme, megadta a nagyságos Úristen, hogy megkóstolhassam Kelet Királynőjét; hogy 
tehessek valamit ezekért a drága méhecskékért; hogy társalkodhassak e hamvas test 
malasztos nyílásaival. Megadta az Isten, hogy alámerülhessek Ana parázsló mélysé
geibe; hogy ővele együtt szárnyaljak fel a kegyelem galaxisai közé. Ama karjában elol
dódom énemtől, a létezés szultánjává, újjáteremtett, kétnemű istengyermekké, az Is
tennel egylényegűvé leszek. (Csak ne nyomná a seggemet egy kurva fenyőtoboz.)

Köszönet és áldás illesse a nációt, amelynek női ilyen határtalan és szenvedélyes 
odaadással tudják szeretni a férfiembert! Ana karjában megoldódnak bennem a ke
let-európai történelem aporiái. Bocsánatot kérek és kapok -  visszamenőleg és az el
következő időkre, mind a világ végezetéig -  az összes sérelemért, tudatlanságért, go
noszságért, bűntettért, jogfosztásért és -bitorlásért, amit egymás mellé, sőt egymásba, 
egymás kúrá(lá)sára rendelt fajtáink elkövetnek; jóváhagyásomat adom mindarra, 
ami köztünk történendő volt és lesz. Ha maradt még bennem a nacionalizmus kéjgá
zából, most eldurran, mint egy selejtes léggömb vagy koton.

Eszembe juthatna az a rengeteg boldogtalan magyar némber is, akik világelsők a 
magyar férfiak -  férjeik, szülőtársaik -  kíméletlen, kórboncnoki aprólékossággal vég
zett likvidálásában. Ha történetesen eszembe jutnak, nekik is megbocsátok -  nem na
gyon, csak éppen hogy; de történetesen nem jutnak eszembe. (Ha meg lehetne bo
csátani, hogy magyarnak születtem, orgazmikus irgalmasságomban tán még azt is 
megbocsátom.)

Mostanáig barbár voltam: Ana szerelme civilizál. A román lány a kozmikus honta
lanság boldog nomádjává üti eszelős szittyák, martalóc várurak, mihaszna dzsentrik, 
kőfejű kurucok, húgyagyú labancok, csalafinta pápisták és ökölrázó kálvinisták iva
dékát, aki az egész genetikai örökségét nem egy tál lencséért, ingyen is odaadná bár
kinek -  de hát a kutyának sem kell. Mindig is a tiszteletbeli bolygó zsidó kegyelmi 
rangjára áhítoztam -  vágyaim netovábbja, íme, teljesült.

Kezdetben Ana meg én saját egyéni Párizsunkkal ajándékozzuk meg egymást, az
tán megteremtjük magunknak a kettőnk közös Párizsát.

Ana régebben érkezett Párizsba, mint én, jobban ismeri -  legalábbis a város föld 
feletti részét, mert a kéreg alatti Párizsban én vagyok járatosabb, szinte verhetetlenül, 
mint egy mindentudó vakond. Pár hónapos ittlétem alatt töviről hegyire megismer
tem a város gyomrát; erotikus gyönyörűséget szerzett a beleiben való vájkálás. Párizs
nak nincs olyan metróállomása, ahol ki ne szálltam, föl ne mentem volna a napvilágra, 
hogy körülnézzek, aztán sipirc vissza a föld alá, hogy továbbutazzak néhány állomás
sal, kitapasztaljam az összes átszállási lehetőséget (a kozmosz nomádjának imperatí
vusza: SZÁLLJ AT!), majommód élvezzem a mozgójárdán közlekedést, belevegyül
jek a Párizst ellepő apokaliptikus söpredék hömpölygésébe és sodortassam magam, 
leálljak a végítélet közeledtét nyekergő zenészeket hallgatni, aprópénzt adjak krőzusi 
koldusoknak. (Kedvencem az Órléans-i kapu metróállomásán posztolt, hétvége és ün
nepnapok kivételével; félig guggolva, félig térdelve végezte hivatalát, mindig ugyan
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azon a helyen. A megvilágosultak arisztokratikus nemtörődömségével és eleganciájá
val koldult, csípőből-, úgyszólván audienciát tartott. Semmit nem köszönt meg, ám fö
lényét sem éreztette. Szemvillantással jelezte, hogy megismer és emberszámba vesz. 
Testvéri vonzalmat éreztem iránta. Apránként-som^ ar som -  barátságféle bontakozott 
ki köztünk -  a szótalanság istenközeli magaslatain. Szeme villanását utóbb kurta bic
centés követte, adományaimat azonban továbbra is szfinxarccal süllyesztette a nagy
kabátja zsebébe. Mesterem volt ő; ha a kelet-európai létezést méltósággal és noncha- 
lance-szál viselem el, ha nem üvöltök torkom szakadtából éjjel-nappal, míg meg nem 
szakadok: neki köszönhetem.)

Üzenem a túlvilágra Haussmann báró úrnak tisztelettel, hogy a Diadalívtől szerte
futó mind a tizenkét sugárutat teleszerelmeskedtük, és egész Párizst keresztül-kasul 
üzekedtük. Szeretkeztünk hidak alatt, kapualjakban, lépcsőházakban, liftekben, par
kok pavilonjaiban, kirándulóhajókon, a Pére-Lachaise temető női vécéjében (és köz
ben kegyelettel gondoltunk önre is, kedves báró, hiszen ebben a sírkertben méltóztatik 
nyugodni, Colette író, Rossini zeneszerző és Musset költő közelében, akikre szintén 
kegyelettel gondoltunk volna, ha a szertelen pajzánkodás addigra ki nem üresíti az 
agyunkat); a Louvre egyik személyzeü öltözőjében, egy vetítőteremben az Eiffel-to- 
rony valahányadik emeletén, ahol a torony történetéről szóló filmnek mi voltunk a 
kétfőnyi közönsége, a Sacré-Coeur egyik föld alatti kápolnájában, a Holtak Városá
ban, milliónyi koponya és csont között, kávéházi és éttermi bokszokban, a College de 
France egyik előadótermének leghátsó sorában, a dekonstrukció evangélistájának elő
adásán, a 4-es metró utolsó éjszakai járatán, a Szent Mihály sugárút és az Orléans-i 
kapu közti szakaszon; és persze ágyban és padlón és konyhakövön és pázsiton és par
kok padjain és fürdőkádban és zuhanyozó alatt (PRESTO!), a Loire-ban és az Atlan
ti-óceánban.

Ez az eksztatikus és zabolátlan szerelmi duett fél évig tart. Tovább azért nem tarthat, 
mert Anának vissza kell mennie a Kárpátok mögé; ő elutazik, én maradok, dórén re
mélve, hogy fészket verhetek a Városok Anyjának két világnagy emlője között -  így 
űződünk ki mind a ketten a paradicsomból.

Utolsó együttlétünkön pironkodva bevallom, hogy magyar vagyok -  vagyishogy 
magyarnak születtem... és majd elválik, kicsoda-micsoda leszek, mire meghalok. -  Tu
dom, hogy magyar vagy -  mondja Ana. -  Comment? -  kérdezem. Gyöngyözve kacag: 
-  Az akcentusod... A lábad bukéja... Meg amilyen feltűnően kerülöd, hogy Magyar- 
országról szó essen...

Hoppá! Dédelgetett illúzióm, hogy nemzeti karmámat szinte sikerült is már ledol
goznom, s lelkemben lelappadt már a megöröklött púp, csinos kis léket kap. Együtt 
nevetek Anával. Megszaglászom és végigcsókolom az ő szerelemszagú kislánytalpát, 
aztán egyesével a számba veszem és megnyalogatom-harapdálom a lábujjait. „Akkor 
is szeretnélek, ha szőrös lenne a talpad” -  ötlik föl bennem. Borzasztóan szégyellem 
ezt a felöüést meg az összes konnotációját. Hallgatok, teheteüenségemtől és kiszolgál
tatottságomtól kínlódva: hiába minden, belém van kódolva fajtám rút úri gőgje s meg
annyi ordas közhely. De ebben az úgy látszik, kinőheteden etnocentrizmusban még
iscsak meg tudok kapaszkodni, mint részeg a szögesdrótban. A kapaszkodó ahhoz kell, 
hogy bele ne pusztuljak az Anától való elválásba, a világ rettentő szétszeleteltségébe, 
az életem lassú és feltartóztathatadan elszilánkosodásába.

Párizs lucskos, közönyös pokla -  Anával való szeretkezéseink édenkertje -  kiokád 
magából. Kullancs-hazám engem is visszacsatol, már amennyit bír belőlem. Nyugat- 
Szibériában, emberevő barbárok közt rostokolok -  holott Ana a muldverzum nomád
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jává avatott. Illúzióim afelől, hogy karmikus púpom levethető vagy kinőhető, nincse
nek többé. Cipelem, mást nem tehetek. Az Isten se veszi le rólam. Megszoktam, de 
nem szeretem. (Azt hiszem, e tárgyban helyénvaló lesz küldeni egy elektronikus episz
tolát a túlvilágra -  еду néhai írástudónak, az albert-camus@inferno.edu címre: -  KAP
JA BE AZ ÚR...!) Es -  ahogy Szent Pál mondta az Oláhokhoz írott szakítólevelében 
(Ol. 3,14), a rá jellemző önostorozó eufémiával -  „ha ne adj Isten, magamhoz nyúlok” 
gumicellámban, vagyis önkezűleg vetek véget kéjvágyamnak, mindig a testem lelke: 
Ana jár az eszemben, akinek immár sokadik éve próbálom megszokni a hiányát, s 
ilyenkor Még Dalinál Is Nagyobb És Dőrébb Maszturbátornak érzem magam.

Je t’aime, Ana, ma misére, mon miroir. Oui,je suis fou, car je suis Hongrois*

Határ Győző

SZENT EGYÜGYÚSÉG

összefekszik két öreg test 
éldelik az édeskedvest 
megtapadnak karok vállak 
szerelmetes Szép Szolgálat

könyökénél derekán át 
Édenkertből pomagránát 
fejtől simulnak bokáig 
s tartják egymást nagy sokáig

ízről ízre felhaladva 
fejét fúrja nyakhajlatba 
nyakát adja homlokának 
kitől szúnyó kedve támad

szendergésben hétalvásban 
mámoreggyéolvadás van 
bújton-bújva szent a szent éj 
oltármeleg hústestszentély

simogatja hasát hátát 
ígyen küld bőr-szerenátát 
odahajló Kegyesének 
oldalthajtó kegyes ének

* Szeretlek, Ana, nyomorúságom, tükröm. Igen, őrült vagyok, mert magyar vagyok.
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