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S P I O N S
Ö t venhetedik  rész

Europa Endloss

MADAME MONCE: “Salope! Salope! How many times have I told you not to squ-
ash bugs on the wallpaper? Do you think you’ve bought the hotel, eh? Why can’t 
you throw them out of the window like everyone else? Putain! Salope!’”

George Orwell: Down and Out in Paris and London1

 

1979. május 16-a, szerda reggelén, a Párizs újjáépítése idején (1853–1870) saját szülő-
házát (55 rue du Faubourg-du-Roule, Beaujon) is leromboltató szabadkőmíves és 
kabalista Georges-Eugène Haussmann báró (1809–1891) által életre álmodott Gare 
de l’Est pályaudvar előtt, a város észak-déli tengelyének részét képező, világszagú 
Boulevard de Strasbourg-on próbáltam két szocialista bőröndömmel taxit fogni. 
Körülöttem kozmopolita világváros nyüzsgött. Minden szín és náció. Cikázó, olajos 
tekintetű arabok, arisztokratikus feketék, fürge zsidók, darabos mozgású néme-
tek, kackiás spanyolok, perfekcionista japánok, láncdohányos, krákogó, köpködő 
kínaiak, gondolataikba mélyedt koreaiak, harcias vietnamiak, aranybarna színű, szív 
alakú ajkú malájok, India aranyórás rádzsái és színpompás szárikban lebegő táncos-
női, slampos, zavarodott tekintetű kelet-európaiak, szexi dél-amerikaiak, merev 
kanadaiak, hangos óriáscsecsemők az USA-ból, titokban fürjkönnyekkel vegyí-
tett cabernet sauvignon esszenciában párolt pettyes éticsiga (Helix aspersa) és 
camembert-függő angolok, pigmeusok, eszkimók, ravasz, szúrós tekintetű, izgága, 
ételmániás franciák. Ahány ember, annyi hagyomány, szokás, törzsi emlék, kul-
túra, félreértés, babona. A francia főváros pezsgő energiáját éppen ez a sokfé-
leség adta. Bevándorlók a világ minden tájáról, mindegyikük régi életet hagyott 
ott és kezdett újat, mindegyiküktől kapott a város valamit. Ízt, illatot, testnyelvet, 
zenét, táncot, művészetet, attitűdöt, viseletet. Évekkel később New Yorkban érez-
tem újra a multikultiból áradó energiát. Ott, az Újvilág kapujában több mint 140 
náció vállalkozó szellemű reprezentánsai keresik a megváltó, omnipotens víziót, 
az Amerikai Álom varázsos tudatállapotát, éberségi fokuktól függő intenzitással 
próbálnak megszabadulni az Óhazából magukkal hozott fóbiáktól, szabaddá, győz-
tessé, amerikaivá, milliomossá válni, lehetőleg azonnal. Jogos a globális félelem 
az amerikaiaktól, mert Isten amerikai.2 High-tech Isten, telefonja okos, autója nagy 
és gyors, fegyvereihez ragaszkodik, Budweiser sört iszik, India szent tehene hul-
lájának húsából darált hamburgert eszik, szereti a virslit, almáspitét és a fagylaltot, 

1  „MADAME MONCE: ’Szajha! Szajha! Hányszor mondtam már neked hogy ne nyomd szét a bogarakat 
a tapétán? Azt gondolod, megvetted a hotelt, he? Miért nem tudod csak kidobni őket az ablakon, mint 
mindenki más? Ringyó! Szajha!’” George Orwell: Down and Out in Paris and London (UK, London, Victor 
Gollancz, 1933). (NL nyersfordítása).
2  Utalás David Bowie I’m Afraid of Americans című számára (dal az Earthling albumról, Virgin Records, 
1997) – „God is an American”.

személyesen ismeri Jézus Krisztust, politikailag 
korrekt, az öklözős pornó megszállottja, biszex.
Álltam minden tulajdonomat tartalmazó két 
bőröndömmel a Gare de l’Est előtt, s próbál-
tam taxit fogni, hogy eljuthassak a SPIONS front-
emberének a Pompidou Központ (Beaubourg) 
közelében lévő rejtekhelyére. A történelmi 
épülettel a hátam mögött, világépítészeti ter-
vekkel a fejemben a sugárút szédítő forgal-
mát figyelve Haussmann3 báróra, III. Napóleon,4  
a Második Francia Birodalom első császára leg-
közelebbi munkatársára gondoltam, akinek Párizs 
mai domináns architektúráját, felséges arculatát 
köszönhetjük. 
Párizs legrégibb pályaudvara építésének idején, 
a 19. század közepén a városközpont túlzsúfolt, 
sötét, veszélyes és egészségtelen volt. „Párizs a 
rothadás roppant műhelye, ahol nyomor, dög-
vész és betegség koncerteznek, ahová napfény 
és levegő ritkán jut el. Párizs szörnyű hely, ahol a 
növények elfonnyadnak és elpusztulnak, és ahol 
hét újszülöttből négy egy éven belül meghal”,5    
írta 1845-ben Victor Considerant6 francia társa-
dalom-reformer. A városközpont utcái a Louvre 
és a Városháza (Hotel de Ville) között alig változ-
tak a középkor óta. A népsűrűség itt sokszorosa 
volt a város más részeinek: a Champs-Élysées 
környékén egy lakosra 186 négyzetméter jutott, 
míg a mai 3. kerületben csak 3 négyzetméter.  
Egy doktor 1840-ben 5 négyzetméteres, negye-
dik emeleti lakásról írt, amelyben 23 ember – fel-
nőttek és gyermekek – lakott.7

A csatornázás kezdetleges és hiányos volt, sok 
utcában nyílt árkokban folyt a szennylé. Az abla-
kokból kidobált szemét, reggelente az éjjeliedé-
nyekből kiöntött ürülék (a lakások többségében 
nem volt illemhely) vastag, bűzös rétegben borí-
totta a lucskos utcákat. A szennyvíz gyakran a 
pincékbe, udvarokba, az alagsori és a földszinti 
lakásokba is befolyt. Rengeteg patkány, egér, 
tetű, bolha, poloska és más élősködő tenyé-
szett a legyek milliói lepte mocsokban. Ilyen 
körülmények között gyorsan terjedtek a beteg-
ségek. 1832-ben és 1848-ban tízezreket megölő 
kolerajárvány pusztított Párizsban. A tífusz, vér-
has és más, a tetvek, bolhák, poloskák, legyek 
és rágcsálók terjesztette betegségek rendszere-
sen tizedelték a lakosságot.8 Csak minden ötödik 

3  Georges-Eugène Haussmann (1809–1891)
4  Louis-Napoléon Bonaparte (1808–1873)
5  Idézet Patrice de Moncan Le Paris d’Haussmann című köny-
véből (Paris, Les Éditions du Mécène, 2007)
6  Victor Prosper Considerant (1808–1893) François Marie 
Charles Fourier (1772–1837) korai szocialista gondolkodó tanít-
ványa, maga is utópista szocialista. 
7  Forrás: Patrice de Moncan Le Paris d’Haussmann (Paris, Les 
Éditions du Mécène, 2007)
8  A járványok áldozatai ugyan nem ide, hanem mésszel leöntve 
tömegsírokba kerültek, a régi város hangulatának érzékeltetése 
miatt mégis érdemes megemlíteni: Párizs 1865-ben épült hul-
laháza a Város Szigetén (Île de la Cité), a Notre Dame katedrá-
lis közelében, a Quai de l’Archevêché-n volt. Az épület be-
járata felett a Nagy Francia Forradalom jelszavait – „Liberté! 
Egalité! Fraternité!” – olvashatták a látogatók. Műfajilag Párizs 
központi hullaháza az installációs horrorszínházak (theatre 
macabre) rendkívül népszerű, sok érdeklődőt vonzó műfajába 
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házban volt vízvezeték, de ott is csak a föld-
szinten. A rozsdás vascsövekből csorgó koszos, 
büdös, poshadt víz is gyakran fertőzéseket hor-
dozott. Egyedül a módosabbak engedhették 
meg maguknak, hogy lajtos kocsikon hozassa-
nak tiszta ivóvizet maguknak.
Az itt élők mindennapjait a keskeny utcák is 
nehezítették. A legszélesebb utcák 5 méter,  
a legkeskenyebbek 1-2 méter szélesek voltak. 
A lovaskocsik, szekerek alig tudtak közlekedni 
a túlzsúfolt városközpontban, amely lázongá-
sok bölcsője volt. 1830 és 1848 között hét fegy-
veres felkelés tört ki, amelyek során a háborgó 
lakosság felszedte az utcaköveket és barikádo-
kat épített belőlük. A lázadásokat csak a hadse-
reg bevetésével tudta a hatalom letörni.
A 19. század közepéig az akkor már több mint 1 
millió lakosú francia fővárosnak, a kor egyik leg-
mocskosabb, legtúlzsúfoltabb, legnyomasztóbb 
emberi településének még pontos térképe 
sem volt. Az első megbízható várostérkép egy 
évig tartó felmérések után, 1850-ben készült el. 
Zegzugos utcák, közök, sikátorok, lépcsők, átjá-
rók összegubancolódott, átláthatatlan, organikus 
labirintusát mutatta. 
A Párizs feltérképezését elrendelő, politi-
kai ellenfelei által ravasz kreténnek és magát 
sasnak képzelő pulykának minősített, svájci 
neveltetése miatt kialakult németes akcentusa 
miatt is gyakran gúnyolt, alacsony, zömök ter-
metű (166 cm), láncdohányos, reumájától, és a 
vele való szexuális érintkezést gusztustalannak 
találó, hataloméhes, parvenü, a korai feminista 
ideákkal kacérkodó spanyol felesége, Eugénie 
de Montijo9 folyamatos zsörtölődéseitől sokat 
szenvedő III. Napóleon, I. Napóleon10 unokaöcs-
cse karrierjét önkéntes angliai száműzetéséből11 

tartozott. A Szajnából kihalászott, meztelenre vetkőztetett hul-
lákat (macchabées), ruháikkal együtt nagyméretű üvegablak 
mögött, márványlapokra helyezve itt tették közszemlére. Kez-
detben az épületet nem hűtötték, a kiáradó, az ételek illatával 
keveredő bűzt messziről érezni lehetett. Később vascsöveken 
bevezetett szúrós szagú ammóniagázzal oldották meg úgy-
ahogy a hűtést, a hullákat közszemlére helyezésük előtt 
kőkeményre fagyasztották. 1867. június 28-án fejetlen, végtagok 
nélküli hulla került kiállításra. A fejét és végtagjait néhány nap 
múlva találták meg és helyezték az oszladozó torzó mellé.  
A bámészkodók közül valaki azonosította az illetőt, a gyilkost 
gyorsan elfogták és nyilvánosan kivégezték. A megoldás mai 
felfogásunk szerint nem mondható ízlésesnek, de hatékonynak 
bizonyult: a Szajnából előkerült holtestek 75%-át sikerült azo-
nosítani ezzel a korabeli párizsiak érzékenységének tökéletesen 
megfelelő módszerrel – Forrás: Hervé Maneglier: Paris Im-
périal- La vie quotidienne sous le Second Empire (Paris, Armand 
Colin, 1990)
9  Doña María Eugenia Ignacia Augustina de Palafox-Portocar-
rero de Guzmán y Kirkpatrick, 16th (1826–1920), Teba grófnője, 
Ardales 15. márkinője. Miután 1856. március 16-án, hosszú szen-
vedés árán a császárné megszülte a pár egyetlen gyermekét – a 
később angol katonatisztként Dél-Afrikában harcoló, zulu 
felkelők által megölt Louis Jean Joseph Bonaparte (1856–1879) 
birodalmi herceg –, többé nem volt hajlandó ágyát megosztani 
férjével, ugyanakkor sikoltozós, tárgyakat dobáló hisztérikus 
jeleneteket produkálva nehezen tűrte, hogy az, lelki egyensúlya 
fenntartása érdekében, szeretőket tartson. Amikor az 1870-es 
francia-porosz háború konklúziójaként III. Napóleon Sedannál 
porosz fogságba esett, felesége hisztérikus kitöréssel, budoár-
jának velencei tükrét hajkeféjével széttörve fogadta a hírt: „Nem! 
Egy császár nem kapitulál! Miért nem ölte meg magát! Nem 
tudja, hogy elveszítette a becsületét?!”
10  Napoléon Bonaparte (Napoleone di Buonaparte, 1769–1821)
11  Londonban élve a jövendőbeli reformista császár szenve-

visszatérve, 1848. december 20-án a Francia Köztársaság első választott elnö-
keként kezdte.12 Miután az Alkotmány és a Nemzetgyűlés nem tette lehetővé, 
hogy másodszor is elnökké választassa magát, 1851. december 2-án, ügyesen 
megszervezett államcsínyt hajtott végre. A köztársasági államformát eltörölve 
visszaállította a monarchiát (Le Second empire français), és egy évvel később, 
1852. december 2-án, nagybátyja megkoronázásának 48. évfordulóján önmagát 
császárrá nyilvánítva elfoglalta a francia trónt.13 Uralkodói pozícióját csaknem 48 
éven át, 1870. szeptember 4-ig, a francia-porosz háború elvesztéséig megtartotta. 
A Francia Forradalom (Révolution française, 1789–1799) óta ő volt a leghosszabb 
ideig hatalmát megőrző francia államfő.
Louis-Napóleon élete céljának, uralkodása értelmének a Nagy Napóleon állam-
reformáló munkájának folytatását tartotta. Uralkodásának első éveiben erős 
cenzúrát gyakorolt14 és kíméletlenül leszámolt politikai ellenfeleivel. Több mint  

délyesen tanulmányozta Nagy Britannia társadalmi berendezkedését, építészetét, iparát, mezőgazdaságát, 
az angol munkásosztály helyzetét, a szakszervezetek működését. A londoni Hyde park emlékei inspirálták 
később Párizs négy nagy parkja – Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Parc des Buttes-Chaumont és 
Parc Montsouris – létesítésének elrendelésére. A négy nagy park létrehozása mellett a császár rendbe-
hozatta a régebbi parkokat – Parc Monceau és Jardin du Luxembourg – is, és a nagy parkok mintájára 
további húsz kisebb parkot és kertet létesíttetett. Tervei szerint Párizs mind a 80 negyedében (quartiers) 
parkokat létesítettek, ügyelve arra, hogy azok nem több mint 10 percnyi sétaútra legyenek egymástól. Az 
új parkok gyorsan rendkívül népszerűek lettek az alattvalók és a Párizsba látogató külföldiek körében.
12  Az 1848. december 10–11-én megrendezett elnökválasztáson Louis Napoleon a leadott szavazatok 
74,2 %-át kapta. 5 572 834 francia polgár szavazott rá, csaknem háromszor annyian, mint a második helyezett 
Louis-Eugène Cavaignac (1802–1857) tábornokra, az 1948. június 23-án kitört, demokratikus és szocialista 
köztársaságot (République démocratique et sociale) követelő párizsi felkelést könyörtelenül leverő, 
diktátori hatalmat szerző korábbi hadügyminiszterre. Támogatói között voltak az emelkedő árak miatt 
tiltakozó parasztok, a munkanélküli munkások tömegei, a Nagy Napóleonra nosztalgiával gondoló bonapar-
tisták, és a Franciaország modernizálásához szükséges társadalmi reformokat felvázoló írásait ismerő és 
ideáival egyetértő értelmiségiek, köztük a később politikai ellenfelévé vált Victor Hugo. Az 1849. május 
13–14-én megrendezett képviselőválasztáson Louis Napoleon konzervatív republikánus ellenfelei nyertek 
többséget a Nemzetgyűlésben, amely lehetővé tette, hogy az államelnök reformista kezdeményezéseit 
blokkolják.
13  Louis-Napoleon demonstrálni akarta, hogy az államcsíny után megalakított új kormány a lakosság tö-
bbségének támogatását élvezi, ezért 1851. december 20–21-ére népszavazást írt ki. 1,7 millió távolmaradó 
mellett 7 439 216 szavazó támogatta, 641 737 ellenezte a puccsot, ezért az államfő megbizonyosodott, a 
nép felhatalmazta az uralkodásra.
14  Az új cenzúratörvény 1852. február 17-én lépett életbe. A nyomtatott kiadványokra vonatkozó tiltólis-
tát kibővítették, a tiltott tartalmak megjelentetőit sújtó bírságokat megsokszorozták. Politikával, vagy 
társadalmi kérdésekkel foglalkozó írásokat csak az illetékes kormányhivatal előzetes engedélyével pub-
likálhattak az újságok. Három figyelmeztetés után bármely magazin, hetilap, újság kiadását felfüggeszthette, 
vagy végérvényesen megtilthatta a kormány – Forrás: Alfred Cobban: A History of Modern France: Volume 
2: 1799–1871 (UK, London, Penguin, 1965)

Najmányi László
Napoleons (Digitális kollázs, 2015, a művész archívumából)
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26 ezer ellenzékit – egyedül Párizsban 4 ezret, köztük a Nemzetgyűlés több tucat-
nyi képviselőjét – börtönöztetett be, vagy küldetett a gyarmati büntetőtelepekre. 
További ezrek, köztük a költő, regény- és drámaíró Victor Hugo15 az önkéntes kül-
földi száműzetést választották. Miután sikerült hatalmát megszilárdítania, a császár 
1862-től enyhített a cenzúrán, az általa vezetett rezsimnek a Liberális Birodalom 
nevet adták a történészek. Ellenfelei közül sokan visszatértek Franciaországba és 
a Nemzetgyűlés tagjai lettek. Az uralkodó visszaállította a köztársaság konzervatív, 
katolikus többségű Nemzetgyűlése által eltörölt általános, csak a férfiakra vonat-
kozó szavazati jogot (a francia nők csak 1945-ben váltak ebben a tekintetben is 
egyenjogúvá a férfiakkal). Engedélyezte szakszervezetek alapítását és sztrájkjogot 
adott a munkásoknak. Modernizálta az ország bankrendszerét, nagymértékben 
kiterjesztette a vasúthálózatot, és a francia kereskedelmi flottát a világ második 
legnagyobbjává fejlesztette. Támogatta a Szuezi-csatorna építését és korszerű-
sítette a mezőgazdaságot, elérve, hogy Franciaország a mezőgazdasági termékek 
exportőrévé váljon. Szabadkereskedelmi egyezséget kötött az ősellenség Nagy-
Britanniával, és Franciaország többi kereskedelmi partnerével. 
Bár III. Napóleon a művészetek tekintetében meglehetősen konzervatív ízlésű volt 

– kedvenc festői, Alexandre Cabanel16 és Franz Xaver Winterhalter17 műveivel díszí-
tette rezidenciáit, és munkáikat állami múzeumokkal vásároltatta meg – figyelem-
mel kísérte a közvélemény változásait is. Fontos szerepet játszott a modernizmus 
elindításában. 1863-ban a Párizsi Szalon a Művészeti Akadémia ultrakonzervatív 
igazgatója, Nieuwerkerke18 gróf vezette zsűrije visszautasította számos modernista 
művész, köztük Édouard Manet,19 Camille Pissaro20 és Johan Jongkind21 munká-
inak kiállítását. A kirekesztett művészek tiltakozása eljutott a császárig. Irodája 
állásfoglalást bocsátott ki: „Számos panasz érkezett az Uralkodóhoz a Kiállítás 

15  Victor Marie Hugo (1802–1885)
16  Alexandre Cabanel (1823–1889) történelmi, klasszikus és vallási témájú képeket festett akadémikus 
stílusban. A L’art pompier (Tűzoltóművészet) irányzat legkiválóbb művészének tartják.
17  Franz Xaver Winterhalter (1805–1873) német festő és litográfus leginkább az uralkodókat és családtagjaikat 
ábrázoló portréiról nevezetes. Legismertebb munkái az Udvarhölgyeivel körülvett Éugénie császárné (1855) 
és Erzsébet osztrák császárné (1865) című festmények. III. Napóleon vezető udvari festőjévé nevezte ki.
18  Alfred Émilien O’Hara van Nieuwerkerke (1811–1892) holland származású francia szobrász, Mathilde 
Laetitia Wilhelmine Bonaparte (1820–1904) hercegnő, I. Napóleon öccse, Jérôme-Napoléon Bonaparte 
(1784–1860) lányának szeretője.
19  Édouard Manet (1832–1883), a realizmusból az impresszionizmusba való átmenet úttörője.
20  Camille Pissarro (1830–1903) dán származású francia impresszionista és neo-impresszionista festő, 
Jean Désiré Gustave Courbet (1819–1877) és Jean-Baptiste-Camille Corot (1796–1875) tanítványa.
21  Johan Barthold Jongkind (1819–1891) leginkább szabad stílusban festett tengeri tájképei révén ismert 
holland festőművész és nyomatkészítő, az impresszionizmus egyik előfutára.

zsűrije által elutasított műalkotásokkal kapcsolat-
ban. Őfelsége azt kívánja, hogy a közönség ítélje 
meg e panaszok legitimitását, ezért úgy döntött, 
hogy a kérdéses műveket az Ipar Palotája egy 
másik szárnyában állítsák ki”.22 A császári ren-
deletnek köszönhetően nyílt meg a modernista 
művészeket először együtt bemutató, korszakin-
dító Salon des Refusés (A visszautasítottak sza-
lonja) kiállítás, amely botrányosnak – ugyanakkor, 
éppen botrányos volta miatt – rendkívül népsze-
rűnek bizonyult. Az újságíróként dolgozó Émile 
Zola23 jelentette, hogy a bemutatót naponta több 
mint ezren látogatják. A látogatók egymást lök-
dösve tudtak csak bejutni a zsúfolt galériákba, 
ahol kinevették a festményeket – „Ilyet az ötéves 
kisfiam is tud festeni!” –, gúnyolódó megjegyzé-
seket tettek alkotóikra.24 Bár a műveket a láto-
gatók és a kritikusok egyaránt gyalázták, ez a 
császári akaratból létrejött kiállítás ismertette 
meg a korai avantgarde művészettel a francia és 
nemzetközi közönséget, utat nyitva a modern-
izmus körülbelül 100 évig tartó virágzásának.  
Ma leginkább Párizs és más francia nagyvárosok 
újjáépítőjeként emlékeznek III. Napóleonra.
A nagy francia királyok és nagybátyja, Bonaparte 
Napóleon példáját követve, a vertikálisan kihí-
zott, jókora, hegyesre pödrött bajszával arcá-
nak karaktert kölcsönözni akaró III. Napóleon 
az 1564-ben épült Tuileriák palotáját25 (Palais 
des Tuileries) választotta hivatalos rezidenciá-
jául. Lakosztálya a palota déli szárnyában volt, a 
Szajna és az Óra Pavilon (Pavillon de l’Horloge) 

22  Forrás: Hervé Meneglier: Paris Impérial- la vie quotidienne 
sous le Second Empire (Paris, Éditions Armand Colin, 1990) – NL 
nyersfordítása.
23  Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840–1902) francia író, 
a naturalista irodalom és színházművészet egyik megalapítója. 
Az 1898. január 13-án, a L’Aurore újságban publikált J’accuse 
(Vádolom) című nyílt levele fontos szerepet játszott az 1896-
ban hamisan kémkedéssel vádolt és titkos tárgyaláson életfo-
gytiglani kényszermunkára ítélt, zsidó származású Alfred Drey-
fus (1859–1935) katonatiszt 1906-ban történt felmentésében.
24  Ezen a kiállításokon voltak először láthatók többek között 
Édouard Manet Déjeuner sur l’herbe és James Abbott McNeill 
Whistler (1834–1903) Symphony in White, No. 1: The White Girl 
című, azóta a korai modernizmus klasszikusaivá vált festményei.
25  A palota III. Napóleon által elrendelt kibővítése még nem 
fejeződött be, amikor a Párizsi Kommün leverése idején, 1871. 
május 23-án, este 7-kor Jules Bergeret, a Kommün korábbi ka-
tonai parancsnoka utasítására 12 kommunárd petróleumot, 
folyékony kátrányt és terpentint használva felgyújtotta az épü-
letegyüttest. A palota kupoláját felrobbantották. A tüzet az 
időközben kitört, hurrikán erősségű szélvihar miatt csak két nap 
múlva tudták eloltani a tűzoltók és az Afrika-hadsereg 
(Chasseurs d’Afrique) segítségükre rendelt 26. battalionja.  
A Louvre könyvtára és más részei porig égtek. A múzeum cso-
dálatos módon épen maradt. „A királyság utolsó nyomai eltűn-
tek”, jelentette a pusztítást elrendelő lánglelkű forradalmár, 
Jules Bergeret a Közbiztonsági Bizottságnak, „Remélem, hogy 
ugyanez fog történni Párizs összes középületével.” A palota még 
lángolt, amikor 1871. május 24-én a vereség gondolatától eszüket 
vesztett forradalmárok az Igazságügyi Palotát (Palais de Justice), 
a Rendőrprefektúrát (Préfecture de Police), a Számvevőszék 
(Cour des Comptes), a Becsületrend (Légion d’Honour) szék-
házát, és az Államtanács (Conseil d’État) épületét is felgyújtot-
ták. A Rue de Lille-en és a Rue Rivolin egész háztömbök lángol-
tak . Égett a Városháza (Hôtel de Ville) is . Eg y buzgó 
hivatalnoknak sikerült a Városháza lángoktól ostromolt irattá-
rából kimentenie a bőrrel bevont ládákban őrzött teljes adó-
nyilvántartást. Így a fellázadt párizsiakat a hivatalok leégése sem 
mentette meg a következő évben az adófizetéstől. Kevés 
francia hitte el, hogy a tűzvészt honfitársaik okozták, inkább 
külföldieket, főleg a Párizsban élő angolokat és németeket 
vádolták a gyújtogatással.

Najmányi László
Triangle – Baron Haussmann, Napoleon III & his wife, Eugénie de Montijo (Digitális kollázs, 2015, a művész 
archívumából)
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között. A császár irodáját Julius Cézár portréja, 
Ingres26 festménye, és Párizs első pontos tér-
képe díszítette. A túlfűtött, cigarettafüstben 
úszó irodában köhögve mutatta meg a láncdo-
hányos uralkodó a nagy munka levezénylésével 
megbízott, ugyancsak folyamatosan köhögő, 
harákoló, egyik cigarettáról a másikra gyújtó 
Haussmann bárónak a francia főváros rekonst-
rukciójára vonatkozó, a térképre színes vonalak-
kal felskiccelt ideáit. Az ideák megszületésében 
bizonyára nagyban hozzájárult az uralkodó által, 
a vesekövei27 okozta őrjítő fájdalom csillapítá-
sára rendszeresen, nagy dózisokban fogyasztott 
ópium is. A császár és városépítésze, a császárné 
nem titkolt nemtetszése ellenére majdnem min-
den nap találkoztak, hogy megoldást találjanak 
a nagyváros totális átalakítását megnehezítő 
hatalmas akadályok és az újjáépítés ellenzőinek 
legyőzésére. 
A báró Párizs újraépítése iránti elkötelezettsé-
gére jellemző, hogy saját szülőházát (55 rue du 
Faubourg-du-Roule) is lebontatta, mert kellett a 
hely az új bulvárnak. Haussmann becslése sze-
rint 350 ezer párizsi veszítette el az otthonát a 
városrendezés során. A munkálatok 1854-ben 
kezdődtek és 17 évig tartottak. Haussmann mun-
kásai – Párizs építőmunkásainak ötöde a gigan-
tikus építkezéseken dolgozott – az államosított 
régi épületek százait rombolták le. 80 kilométer-
nyi új sugárutat építettek, hogy összekössék a 
városközpontokat. Kialakították a város jelleg-
zetes csillagszerkezetét.
A két nikotinfüggő, a teljhatalmú császár és a kivi-
telezés tekintetében ugyancsak teljhatalommal 
felruházott bizalmasa kvintesszenciálisan fran-
cia várost álmodott meg: szuperstruktúrájában 
kevés a derékszög és a párhuzamos. Idegennek, 
különösen a párhuzamos utcákba szervezett 
német és angolszász városokból érkezőknek 
könnyű benne eltévedni, ahogy az velem is 
gyakran megtörtént. Az új sugárutak és bulvárok 
házait azonos magasságúra és hasonló stílusúra 
kellett az építészeknek tervezniük. Mindegyik új 
ház homlokzatát ugyanazzal a krémszínű kővel 
borították. Victor Hugo jegyezte meg, hogy nem 
lehetett megmondani, hogy színház, áruház vagy 
könyvtár működik az épületben. Az uralkodó 
egységes külsőt akart városának, és azt is kapott. 
Hogy összekösse Párizst az ország többi részé-
vel, két új pályaudvart – Gare de Lyon (1855) és 
Gare du Nord (1865) – építtetett. Létrehozatta 
az öntöttvasból és üvegből konstruált hatal-
mas piacot – Les Halles28 – a városközpontban.  

26  Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 –1867), főleg portréi 
révén ismert francia neoklasszikus festő.
27  A vesebetegség III . Napóleon családi öröksége volt.  
Világhódító nagybátyját is vesekövek gyötörték. Aki ismeri a 
vesekövek okozta fájdalmat – a beteg inkább meghalna, mint 
hogy újra át kelljen élnie az általában 11 óránként jelentkező, 
többnyire egy óráig tartó bénító vesegörcsöt –, az csodálattal 
tud gondolni a Nagy Napóleonra, aki győztes csaták tucatjait 
vezényelte le vesekövei terrorja alatt.
28  A piacot – közfelháborodást kiváltva – 1971-ben bontották 

Az Île de la Cité lepusztult középkori házai helyén felépült a Hotel Dieu, az új köz-
kórház.29 A legismertebb új épület a Charles Garnier30 által tervezett Operaház 
(Académie Impériale de Musique, 1870-től Théâtre National de l’Opéra, a mai 
Opéra de Paris), a világ legnagyobb színháza lett.31 Az épület vázát teljes egé-
szében öntöttvas oszlopokból és gerendákból konstruálták, ez új megoldásnak 
számított abban az időben. A vasszerkezet a korábban alkalmazott faoszlopoknál 
és fagerendáknál jóval nagyobb terhet volt képes hordozni, és radikálisan csök-
kentette a tűzveszélyt is. 
A város vízszükségletének biztosítására Haussmann mérnöke, Eugène Belgrand 
a Champagne-ból, a Vanne folyótól vezetett vizet az akkor épülő Montsouris 
park közelében lévő, földalatti rezervoárba. Addig a párizsiak a Szajna vizét itták, 
amelybe tisztítatlanul ömlött a város szennye. Több száz kilométernyi új vízve-
zeték juttatta el a tiszta vizet a házakba. Egy másik új csővezeték közvetítésével 
a Szajna és az Ourcq folyók piszkos vizével az utcákat mosták, és a parkokat, 
kerteket öntözték. Eugène Belgrand32 teljesen újjáépítette a város csatornahá-
lózatát, amelyre minden épületet rákötöttek. Többé nem az utcára öntötték a 
háziasszonyok reggelente az éjjeliedények tartalmát, és megszűntek az utcákon 
bűzölgő nyílt szenyvízcsatornák. 1860-ra kiépült az 56 ezer új utcai lámpát táp-
láló gázvezeték-hálózat is. Ekkor vált Párizs a Fények Városává (La Ville Lumière). 
A császár hasonló léptékben és alapossággal, költséget nem kímélve varázsolta 
újjá Marseille-t, Lyont és más városokat.
1979. május 16-án, szerda reggel 10 körül tett le a Gare de l’Est pályaudvar 
előtt közelharcban megszerzett taxi a Pompidou Központ (Centre Georges 
Pompidou), André Malraux,33 Franciaország első kultuszminisztere megvalósult 

le. A bontás során rezidens patkányok ezrei váltak hajléktalanná. A hatóságok nagyszabású patkányirtási 
terveit az állatvédők meghiúsították. A város kénytelen volt összefogdostatni a romokból menekülő pat-
kányokat. Lakott területektől távoli erdőkben és mezőkön bocsátották szabadon őket. Néhány nap múl-
va a rágcsálók – közülük nem kevés macskanagyságú – elkezdtek visszaszivárogni a városba. A Párizsba 
vezető utak mentén patkányok meneteit lehetett látni. Párizs patkányai ma is ugyanúgy részei a városnak, 
mint New Yorkban élő rokonaik. Legkönnyebben éjszaka, néptelen utcákon, a parkokban, temetőkben, és 
persze a metró alagútjaiban lehet velük találkozni. A Les Halles helyén ma évi 39,2 millió vásárlót kiszolgá-
ló, nagy részben a föld alá épített pláza működik, plázacicák visító hordái és a mobiltelefon virtuózok 
második otthona.
29  1978 augusztusában ebbe a gyógyászati intézménybe vittem néhányszor kezelésre a SPIONS front-
emberét. Miután beteg szemeinek pupilláiba injekcióztak, futva kellett menekülnünk, mert Serguei Prav-
dának nem volt betegségbiztosítása, se pénze, hogy a tortúráért fizessen. Szerencsére a szemészet 
mindig kizárólag saját magukra fókuszáló alkalmazottai nem jegyezték meg a szovjet katonai uniformist és 
electric pink színű hajkoronát viselő punk figuráját, így a kezelést mindig megkapta, aztán kalauzolásommal 
futás a közelben parkoló ütött-kopott Zsiguliig.
30  Jean-Louis Charles Garnier (1825–1898) francia építész, ő tervezte Monte-Carlo operaházát is.
31  A párizsi Operaházban mutatta be 1927. december 8-án a világ első térvezérlésű elektronikus hang-
szerét, a theremint feltalálója, Leon Theremin (Lev Szergejevics Tyermen, 1896–1993) orosz tudós és kém. 
A bemutatóra olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy lovasrendőrökkel kellett szétkergetni az épületet ost-
romló tömeget. (l.: http://thereminiad.webs.com/) 
32  Az Eugène Belgrand (1810–1878) tervezte párizsi csatornahálózat nagy része a város patkányainak és 
hajléktalanjainak nagy örömére még ma is üzemel.
33  André Malraux (1901–1976) író, esztéta 11 évig, 1958 és 1969 között volt a Kulturális Ügyek minisztere 
(Ministre d’État chargé des Affaires culturelles). Beiktatása után azonnal elrendelte Párizs épületeinek 

Najmányi László
Réalité (Digitális 
kollázs, 2015, 
a művész 
archívumából)



1 4

2
0

1
5

/
1

0álma szomszédságában, a Rue Quincampoix páros oldalán, közel a Rue Rambuteau 
sarkához, a SPIONS frontemberének akkori búvóhelye előtt, Párizs fülledt álmokat 
ketyegő szívében. Az ódon, a 13. században kialakult, mindössze négy háztömb-
nyi (432 méter) hosszú, keskeny (legszélesebb pontjain sem több, mint 10 méter 
széles) utcát északon a Rue aux Ours, délen a Rue des Lombards határolja. Négy 
utca – Rue de la Reynie, Rue Aubry le Boucher, Rue de Venise és Rue Rambuteau 

– keresztezi. A turisták általában a Place Edmond Michelet felől közelítik meg, ahol 
ingyenes, nyilvános illemhely található, amely előtt mindig hosszú sor áll. Jean-
Marie Salaun,34 a SPIONS első basszusgitárosa és a THE PARTY35 EP producere 
a közeli, 1791-ben épült Passage Molière fedett bevásárló utcában, egy kb. 10 m² 
alapterületű, minden komfortot nélkülöző lakásban lakott második Párizsba érke-
zésem idején. Most dúsgazdag, a környezetvédelem, azon belül a dél-amerikai 
esőerdők megóvása iránt elkötelezett látszerész New Yorkban. 
A Rue Quincampoix legalább ezeréves múlt nyomait rejti. Az utca az itt az első 
palotát megépíttető gazdag arisztokrata, Adam de Quincampoix után kapta a 
nevét. 1658-ban az 54-es szám alatt nyílt meg a L’Epée de Bois kabaré, amely 
1669-ben Királyi Zeneakadémiává nemesedett, amiből kinőtt az először a Rue 
Mazarine-on működő első párizsi Operaház. 1791. június 4-én, A mizantróp bemu-
tatójával a Rue Quincampoix 82. alatt nyílt meg az első Molière Színház (Théâtre 
Molière), amelyet 1793-ban a Théâtre des Sans-Culottes névre kereszteltek át.  
A birodalmi léptékekben gondolkodó Nagy Napóleon a többi kis színházzal együtt 
1807-ben bezáratta az intézményt, amely 1831-ben újra megnyitott, de egy évvel 
később végleg megszűnt.
A bankárok a 16. században kezdtek letelepedni az utcában. A rablások és 
gyilkosságok egyre gyakoribbakká váltak a gazdag bankárok lakta környéken.  
1720. március 20. estéjén ilyen bűntény történt a L’Epée de Bois kabaré emeletén.  
A tetteseket elfogták és nyilvánosan felnégyelték. 1716-ban John Law skót bankár 
néhány házra a kabarétól, a Rue Quincampoix 65-ben nyitotta meg a papírpénz 
népszerűsítésében kulcsszerepet játszó Banque Générale de Law pénzintézetet. 
A bank megkapta a helyi adók és tartozások begyűjtésének jogát. Az óriási nyere-
ség egy részét a L’Epée de Bois kabaréban költötte el a tulajdonos, másik részéből 
megalapította a külkereskedelmet monopolizáló Francia Kelet-indiai Társaságot 
(Compagnie des Indes). John Law 1729-ben belebukott a spekulációkba, hitelezői 

megtisztítását az évszázadok során rájuk ragadt kosztól. Utasítására összegyűjtötték és két hétre tenger-
parti szállodákba vitték a város hajléktalanjait (clochardes), ahol megfürdették, tiszta ruhákba öltöztették 
és megetették őket. Ez az aktus évenként megismétlődő párizsi tradícióvá vált.
34  http://www.discogs.com/artist/647883-Jean-Marie-Salaun
35  SPIONS: THE PARTY (EP, Paris, Dorian/Celluloid, 1979)

elől menekülnie Franciaországból. Nem sokkal 
később koldusszegényen halt meg Velencében.
A Rue Quincampoix a szelfiző turisták hordáitól 
eltekintve ma egy csendes, kékes-szürke utca. 
Ideális rejtekhely a vérvalóság hatóságai elől buj-
káló rock’n’roll kémek számára. Nehéz elképzelni, 
hogy 2-300 évvel ezelőtt nagystílű spekulánsok, 
zenészek, színészek, kurvák és stricik, torkokat 
bármikor elvágni képes bűnözők népesítették 
be, és hogy a világhírű Paris Opéra ebből a sze-
rény környezetből nőtt ki. Semmit sem tudtam 
az utca történetéből, amikor kiszálltam a taxiból 
a többnyire a 17-18. században épült házak között. 
A környék második Párizsba érkezésem után 
néhány hónappal, 1979. október 8-án, hétfőn  
(a kifinomult, mély emberismeretet és élet-
bölcsességet sugárzó anális művészete révén 
méltán világhírű Jordan Maze36 pornószínésznő 
születésének napján), a Pompidou Központ 
közelében lévő köz egyik házának (8 rue Bernard 
de Clairvaux – 48°51’44.89”N 2°21’9.38”E) falán, 
Jacques Chirac, Párizs polgármestere jelenlété-
ben átadott, Az Idők Védelmezője (Le Defenseur 
du Temps) nevű kinetikus órára, Jacques 
Monestier francia művész alkotására utalva kapta 
az Óranegyed (Quartier de l’Horloge) nevet.  
Az óra-szobor 4 méter magas és kb. 1 tonna súlyú. 
A számlap közelében, oxidált bronzból készült 
sziklán kardot és pajzsot tartó férfi szobra gub-
baszt. Eredetileg reggel 9-től este 10-ig minden 
órában mitikus állatok szobrainak egyikével – a 
levegőt szimbolizáló madárral, a földet szimbo-
lizáló sárkánnyal és a vizet szimbolizáló rákkal –  
harcolt. Délben, este 6-kor és 10-kor mindhá-
rom állat egyszerre támadt rá. Harc közben, az 
éppen támadó állat-szimbólumnak megfelelően 
szélzúgás, földrengés és hullámverés hangja hal-
latszott, amikor hárman egyszerre támadtak, a 
hangok egymásra halmozódtak. A szobrok moz-
gását átadásakor kvarcórával kontrollált véletlen 
generátor és időzítők koordinálták. A hangot öt 
beépített, ugyancsak a központi kristályórával 
irányított magnetofon szolgáltatta. A szoborala-
kokat dús aranyozás borítja, de sajnos a szerke-
zet 2003. július 1. óta nem működik, megjavítására 
nincs pénz.

Leraktam nehéz bőröndjeimet a telefonon meg-
adott cím előtt és megnyomtam a kapucsengőt. 

„Go away!”, mondta egy meglehetősen indigná-
lódott hang a rozsdás fémlap mögé rejtett hang-
szóróból. Tudtam, hogy jó helyen járok, csak a 
SPIONS frontembere képes minden ok nélkül 
ilyen goromba lenni. Bemutatkoztam a mikro-
fonnak. „Oh shit...”, jött a válasz és beteg berre-
géssel kinyílt a kapu.

Folytatása következik.

36  http://www.xvideos.com/profiles/jordan-maze

Najmányi László
Réalité (Digitális kollázs, 2015, a művész archívumából)


