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Olvasom, hogy Frédéric Prinz von Anhalt, Gábor Zsazsa özvegye Budapesten van, és Orbán Viktor
miniszterelnöknél kilincsel egy állami temetésért. Ugyanis Zsazsa kívánsága az volt, hogy az édesapja
mellé temessék, de a Kozma utcai zsidó temetőben, ahol Gábor Vilmos nyugszik, erre nincsen lehetőség.
Von Anhalt szerint egy állami temetéssel lehetne méltó módon megoldani a problémát. Miért is ne
rendezhetnének egy újabb temetést Zsazsának a magyar adóﬁzetők kontójára a Fiumei úti sírkertben?
Zsazsának már volt egy temetése itt nálunk, Kaliforniában. 2016. december 30-án katolikus szentmisével
búcsúztatták a zsidó származású színésznőt Beverly Hillsben. Az oltár előtt Zsazsa hatalmas fotója állt,
azon vérvörös ruhában, hivogató keblekkel pózolt. „Farewell my love” – szólt a felirat. A jórészt
bulvárújságírókból álló közönség felmorajlott, amikor von Anhalt felmutatta a Zsazsa hamvait tartalmazó
aranyozott urnát. Stílszerűen egy Louis Vuitton bőrtáskából húzta azt elő, Zsazsa kedvenc rózsaszínű
párnája is kéznél volt, és a Prinz elmondta, hogy korábban a táskában a kiskutyáját, Machót hordozta. A
szertartáson nem sokan voltak, de a magyar diplomácia delegációval képviseltette magát. Az első sorban
ültek Széles Tamás konzul vezetésével, aki nem beszél jól angolul, és valószínűleg nem is értette a
szürreális színjátékot. A debreceni televíziótól röpítették kormánykapcsolatai Los Angelesbe.
A 77 éves Prinz eredeti neve Hans Georg Robert Lichtenberg. 1980‑ban fogadta őt örökbe az akkor 82
éves, elszegényedett Princess Marie Auguste von Anhalt hercegnő, és mivel a német jogrend szerint
adoptálás révén is át lehet ruházni nemesi címeket, Hans Georgból Prinz lett. Három évvel később a 39
éves újdonsült főnemes talákozott a 65 éves Zsazsával, és szerelem volt az az első látásra. Az egykori
német pék Zsazsa kilencedik férje lett; ez volt von Anhalt hatodik házassága.
Közös életük során több jól ﬁzető jelentkezőt adoptáltak, ezzel is gyarapítva a német főnemesek sorát.
Zsazsa kaliforniai temetésén is ott volt az egyik adoptált ﬁa, az 53 éves Marcus Prinz von Anhalt.
Ami az állami temetést illeti, remélem, hogy Orbán Viktor megfontolja a kérést. Nemrég a miniszterelnök
úr nemesi cím nélkül költözött a budai várba, amit sokunk szerint illene korrigálni. Von Anhalt adoptálhatná
a miniszterelnököt, aki így német arisztokratává válna. Az hasznos lenne az országnak is, gondoljunk csak
bele, hogy milyen jelentős gazdasági partner Németország, és mindezt jutányosan Zsazsa állami
temetéséért el lehetne intézni. Mindenki jól járna.
Persze ha a miniszterelnök úr nem vágyik nemességre, akkor még mindig ott van Mészáros Lőrinc. Ő
bizonyosan elvállalná.

