
gozhasson. Márpedig ez a legfontosabb: voltak idők, amikor éhkoppot, nyomort is 
vállaltak érte a művészek. Erre azért mégsem kerülhet sor manapság, de megesik 
bizony, hogy egy hajszálon függ a másnapi ebéd, s bizonytalan az elkövetkező 
hónapok kenyere. A svéd kispolgár, míg családjával sétálva Wagner alkotására 
vet egy pillantást, gyönyörködve a szökőkút szellemes játékában, aligha hinné el, 
hogy alkotója, mindent összeadva s kivonva csak egy-két koronás órabérért dol-
gozott, ötödéért egy segédmunkás órabérének. Pedig a szobrász a saját zsebéből 
kénytelen fizetni nemcsak a segéd-, hanem a jóval borsosabb szakmunkási órabé-

reket az öntők-
nek és a szállí-
tóknak. Szeren-
csére olykor 
jobban üt ki 
az „üzlet”, és 
hát a művész is 
tanul a maga 
kárán legköze-
lebb.  
     A vetítőgép 
f é n y c s ó v á j a 
most egy másik 
bohócot ugrat a 
színre: ez már 
aztán valóban 
nagy kópé. S 
már nem is a 

műterem foglya. Oscarshamn városában van ugyanis felállítva egy körbezárt té-
ren, ott folyik nonstop műsora az arrajárók szórakoztatására: „élőben” láthatják, 
amit mi a vásznon. Mintha ebben a pillanatban pattant volna fel varacskos kőta-
lapzatára, oly hanyag eleganciával „mozog”. Egyszerre három végtagja van a le-
vegőben, mellén és térdein egy-egy labdát egyensúlyoz. Ahogy körüljárjuk, válto-
zik egész tartása s arckifejezése, eltűnik csúfondáros fintora, de még az a tökéletes 
kiegyensúlyozottság is, amit elülnézetből szuggerál; oldalról-hátulról meglepődve 
észleljük, hogy a bohóc leugróban van a kőről, s ha el nem kapja valaki, beleveti 
magát a tátongó ürbe, fügét mutatva a nagyérdemű közönségnek. 
     A Stockholmtól északabbra fekvő Gävle városka szökőkútja körül négy mezte-
len figura táncol, acéltestük villog a fényben, még borús ég alatt is. Lábujjaik kö-
zépen majdnem összeérnek, törzsük hátrafeszül, karjaikkal fejük fölött kaszálnak, 
mintha ebben a pillanatban rebbennének szét a feltörő vízsugarak elől. 
     Eslövben két műve is áll, kút mind a kettő. Az egyik felett egy pompás liba 
terjeszti négyméteres acélszárnyait, s míg vaskos, rút lábai a kőtalapzatba karmol-
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Felelet  a nem-re 
 

Egy évvel ezelőtt választott — vagy nem 
választott — az ország: öt millió, a határon 
kívül élő, magyart szíven ütött a népszavazás 
eredménye. 

 
„Az nem lehet…”, hogy a nem lehet 
a felelet, 
s a határon kívüliekben maradt volna csak 
magyartudat, összetartozás-érzés, 
a vérszerződés szentséges tisztelete. 
 
A zsibbadt nép megtagadta önmagát. 
Az irigy kisszerűség elnemzetlenített 
hínárjában magát felejti Pató Pál úr, 
és magával „szórakozik” „elnézést” szajkózva, 
háromnegyed ország, himnuszunkkal  
most Isten áldását kérve, ájtatosan. 
 
Ugyan már, kik voltak szülei, tanítói, 
példaképei alulművelt seregeteknek? 
Mely szemináriumokon tanultátok  
a magatok-felejtést, s foghíjas történelmetek? 
 
Felmenőink sírjukban forgolódnak,  
az utánunk jövők szégyenkezhetnek 
halálukig, ti nemzetgyilkosokat bambán 
pártoló, sunyi otthonmaradók! 
Nem-emberek, magyarság-tagadók,  
globalizált pitiánerek, befogadott 
idegenek késői, satnya leszármazottjai. 
 
Magyarország magyarság nélkül?!  
„Az nem lehet…” Ez nem lehet! 
De van, és lesz még magyarság 
— „ahogy lehet” — anyaország nélkül?! 
A nem-re most sem lehet más, 
nincs sajgóbb, magyarabb felelet. 
 
Lund, 2005. december 5. 


