
Július 9
A művészet történetében a reneszánsz óta a legfontosabb, legforradalmibb
esemény 1912-ben történt, amikor Marcel Duchamp Richard Mutt aláírással
beküldött egy kiállításra
egy vizeldét, mondván,
hogy egy tárgyat az tesz
műalkotássá, hogy egy
alááirás van alatta. Kizá-
rólag tölünk függ, hogy
mi müvészet és mi nem.
Rengetegen az iskolában olvassák vagy valamilyen művészettörténeti szak-
könyvben tanulják, hogy mi művészet. Engedelmesen elfogadják, hogy a
nagy művész Leonardo vagy Raffaello vagy Rembrandt, pedig Duchamp sze-
rint ez egész egyszerűen a mi magánügyünk.

Július 13
Rendszeresen járok uszodába. A belépőjegy négy euró, az uszoda délelött 
tízkor nyit és este féltízkor zár. Többször láttam egy férfit, aki itt egy vastag
regényt olvas. Pár száz méter után pihen és olvas. Különös. És olcsó.

Július 15                                                  . 
Elmegyek meghallgatni egy koncertet - tizenhatodik századbeli olasz barokk
zene - a temető közepén levő csodálatosan szép kápolnában. Borzasztó hideg
van és zuhog az eső: télikabátban megyek. Mindössze tizenegyen vagyunk,
pedig itt százan is elférnének. Egy itteni, azaz német férfi gitáron játszik,
egy nő pedig énekel. Kanadából jött, franciául beszélgetünk. Brüsszelben
ment férjhez, onnan jött át énekelni. 

Július 20
Kilencvenkilenc éves korában meghalt Denise René, a talán legérdekesebb
párizsi galéria tulajdonosa. Herbint, Magnellit, Sotot, Vasarelyt állított ki,
festőket az absztrakció határán. Ha Párizsban vagyok, mindig galériákat lá-
togatok; a nagy múzeumok előtt tömegek állnak sorban, hogy megnézhes-
senek olyan képeket, amelyeket már régen ismernek reprodukciókról. 
Én Párizsban mindig a galériákba megyek, elsősorban az övébe, a boulevard
Saint Germainen. Amikor munkatársnője megtudta, hogy Németországban
élek, minden új kiállítás meghívóját elküldi itteni címemre és ha elmegyek
hozzájuk, még ingyen katalógust is kapok! 
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Augusztus 3
DSK és BHL, azaz Déeszká és Béháel. Ezt a két nevet a franciák lerövidítve
használják. Különös kombináció. Dominique Strauss-Kahnnak komoly poli-

tikai ambiciói voltak, állítólag köztársasági elnök is szeretett volna
lenni , de luxusos new yorki szállodájából kijövet éppen be akart
szállni egy taxiba, hogy kivigye a repülőtérre, amikor rendőrök lebi-

lincselték, mert szállodaszobájában állítólag megerőszakolt egy néger szo-
balányt. Hogy ebből mi igaz, nem tudni, mert úgy tűnik, hogy a szobalány
később mailen közölte barátjával, hogy a pasi gazdag. Viszont az is kiderült,
hogy DSKnak sok más szexuális kalandja is volt.
BHL, azaz Bernard-Henry Lévy egészen már eset. Rengeteget utazik kigom-
bolt fehér ingben, mindenütt beleavatozik a politikai életbe, hozzájárult pél-
dául a líbiai diktátor Kadhaffi bukásához. Okos ember, filozófus, tartott
egyszer egy előadást Amszterdamban is, jól elbeszélgettem vele. 

Szeptember 4
Amikor az érettségire készültem, sok bajom volt a matematikával. A nyelvek-
kel, latinnal, göröggel, angollal, gyorsan elkészültem és utána több órán ke-
resztül csak a bonyolult egyenleteket próbáltam levezetni. Emlékszem még
a szőke osztálytársamra, aki másnap reggel megmutatta, hogy milyen gyoran
megcsinálta, milyen egyszerű az egész. (Neki persze a nyelvekkel volt baja).
Apám tehát elküldött magánleckére, és a villamos, ami recsegve-nyikorogva
odavitt, egy helyen nagyot kanyarodott és a falon megjelent hatalmas fekete
betükkel : dr Apostolopulos, genannt dr. Apostel.

Szeptember 26
Villamosra várok, mellettem egy csinos fiatal lány ül és lelkesen telefonál va-
lakivel egy számomra ismeretlen nyelven. Kiváncsi vagyok, megkérdezem.
Grúzul beszél, válaszolja; Freiburgban!
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