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vánította, hogy legalábbis fontolóra veszi a kérelmet. Mármost eltekintve attól, hogy 
az ügyvéd a nürnbergihez hasonló törvények életbeléptetését követelte, hiszen a nagy
szülők vallásának vagy nemzeti hovatartozásának feltárása nélkül a mai magyar ál
lampolgárok származása okmányszerűen nem deríthető fel, figyelemre méltó, hogy 
a kérelem a faji és nemzeti uszítás el- és megvetését nem a demokrácia követelményei
vel, hanem zsidó és román sajátosságokkal hozza kapcsolatba.

Vizsgálatot indított az ügyészség egy másik lap ellen is, melyben egy grafika a ko
ronás magyar címert szexuális szimbólumok segítségével megfosztotta az őt megillető 
méltóságtól. Értelmiségiek egy csoportja tiltakozott e vizsgálat ellen, a művészi sza
badság nevében. Amikor megkérdeztem, hogy énhozzám miért nem hozták el az ívet, 
mert éppen ma és éppen ilyesmit éppen én szívesen írnék alá, a megkérdezett -  egyéb
ként maga is zsidó származású -  zavartan hebegve azt felelte, hogy a tiltakozás effek- 
tivitása érdekében korlátozni akarták a tiltakozás zsidó származású támogatóinak szá
mát. Mármost eltekintve attól, hogy a származás ez esetben is csak a nürnbergi tör
vények segítségével állapítható meg, figyelemre méltó, hogy az említett korlátozás 
diszkriminatív módon kizárja a demokratikus szabadságjogokért folytatott harcból a 
magyar állampolgárok egy részét. E helyzet abszurditását fokozza, hogy olyan értel
miségi csoport helyezkedett erre az álláspontra, melynek nem egy tagja kettős iden- 
titásúnak -  magyarnak és zsidónak -  vallja magát. Felrémlik lelki szemeim előtt a ná
ci korszak pompás vicce, a „Hinaus mit unsl” feliratú táblákkal tüntető berlini zsidók.

Ha bármely kisebbséget gátolhatnak abban, hogy a faji és nemzeti uszítás ellen fel
lépjen (hiszen származásából következően elfogult), vagy hogy demokratikus szabad- 
ságjogokért harcoljon (hiszen származása folytán nincs hitele), akkor Kelct-Európa 
porfelhői még sokáig nem ülnek el. Térségünk kötőszövetei tovább sorvadnak, köze
ledés helyett egyre távolabb kerülünk Európától, és a Balkán kiterjed az egykori Var
sói Szerződés országaira, ahol majd veszett sakálok marakodnak, koncért vagy akár 
önzetlenül is.
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a rendszer állt még de már nélkülem 
(ó Heisenberg ez is plusz-mínusz két év) 
a hely biztos: első saját lakásunk 
ámbár G. Veszprémben játszott 
én meg az életemmel egyre 
kisebb tétekre (álmomban sorra 
látogattak régi szerelmeim 
zsíros nemtői minden folytatásnak) 
és fordítottam (ha-ha! köpönyeget!) 
és dőlt a pénz (dőlt össze minden)
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az Európa és a Nagyvilág 
kék és rózsaszín utalványain 
én meg nagyjából felöltöztem és 
mentem a postára kiváltani 
így jött egyszer kilencszáz 
úgy döntöttem hogy nem csinálok aznap 
a Csontváryban vettem egy üveg 
vodkát satöbbi mindezt már megírtam 
egy szonettben később akkor előbb még 
fölébredtem a konyhaasztal mellett 
és két idegen kéz hevert előttem 
ezzel a két idegen kézzel 
szuperfmom szőrös protézisekkel 
verem a billentyűt azóta is

II

a városi közgyűlésről jövet 
ülünk kilencvenegy áprilisában 
a Ritzben vagy a Fehér Elefántban 
megpróbálnak rávenni hogy legyek 
(mindegy melyik) párt frakcióvezetője 
gondoljam el mi múlik rajtam mondják

a jövő

én kétségbeesetten tiltakozom 
kérdem miféle töredék
vezető és hogy vezetni hová 
mikor minden múlik és töredék 
és számoladan jönnek a sörök 
L. fizet akit izgat módfelett

a jövő

aztán megint egy éjszakai busz 
ablakvizében látom hogy a lárvát 
fölrepeszti a megmentett imágó: 
hidegen nyirkos szobortöredék 
öröktől fogva tartó éjszakában 
mikor a sör ecetté változik


