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Aján ló so rok

Ez az ös  sze ál lí tás egy, a Tör té ne lem fu ra fin to ra ré vén ma gas
ro mán köz mél tó sá gi tiszt ség be jut ta tott – ha úgy tet szik: „Bu ka -
rest be szám ûzött” – nagy vá ra di ma gyar ér tel mi sé gi írás ba fog -
lalt té pe lõ dé se it, tû nõ dé se it, val lo má sa it, ver gõ dé se it tar tal maz -
za. Egy olyan fur csa egy ve leg, amely ben nyom da fes ték be pró -
bál tam me ne kí te ni az el múlt ti zen öt esz ten dõ so rán ál ta lam
meg élt ap ró (és nem csak ap ró!) si ke re i nek lé lek me len ge tõ
em lé két épp úgy, mint ahogy meg akar tam õrízni a fe lej tés zú -
zó mal má tól a bi zony ne megy szer reámzúduló csú fos ku dar cok
és ki  sik lá sok ka tar ti kus han gu la tát is. Egy olyan gyûj te mény,
amely ben egy for mán meg ta lál ha tó ak az el múlt más fél év ti zed
na pos és ár nyas ol da lai, az ön fe ledt ka ca gá sok per cei épp úgy,
mint a két ség beesett imád ko zá sok el ke se re dett pil la na tai…

Az Ál la mi Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal élén el töl tött csak -
nem ti zen öt esz ten dõ éle tem egyik leg bo nyo lul tabb, embert -
pró bálóbb, leg si ke re sebb és leg tra gi ku sabb kor sza ka volt. Hi -
szen min den nap vizs gáz ni kel lett egyreszt mint in té zet ve ze tõ
az elõt ted ál ló nem cse kély szak mai ki hí vá sok özö né ben, más -
részt egy pil la nat ra sem fe led kez het tem meg an nak a kö zös ség -
nek a sor sá ról sem, ahon nan vé tet tem. Egy for mán ott kel lett
len ni tel jes lel ki in ten zi tás sal ezek ben az évek ben Bu ka rest ben
(vagy Mün  chen ben, Genf ben, eset leg épp Alicantén), mint
ahogy lé lek ben min den es te kö te le zõ mó don vé gig kel lett sé tál -
ni a Se bes-Kö rös part ján, s be kel lett kuk kan ta ni fel tét le nül a
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Csen gery ut cai ott hon fa lai kö zé is. Egyidejüleg kel lett fel vál lal -
ni az or szá gos ipar jog vé del mi po li ti ká ért fe le lõs ro mán kor -
mány fõ hi va tal ve zér igaz ga tó já nak és a kö zös sé ge irá nyá ban
mind vé gig el kö te le zett er dé lyi ma gyar ér tel mi sé gi nek a sze -
rep kör ét. Nem volt kön  nyû fel adat! Sok szor bi zony iszo nya to -
san nagy árat kel lett fi zet ni min den ki csi elõrelépésért!…

De ta lán még sem volt hi á ba! Min dent vé gig gon dol va és meg -
fon tol va, ta lán-ta lán még is csak meg ér te.

En nek a ti zen öt esz ten dõ nek a leg em lé ke ze te sebb pil la na ta -
it ele ve ní ti fel ez a kö tet.

VAR GA GÁ BOR

Nagy vá rad, 2013. szep tem ber 24-én
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Confessionis I.



Bukaresti irodában



1. Ál lam tit ká ri mér leg

Szep tem ber 17-én lesz fél esz ten de je an nak, hogy Victor Cior -
bea mi nisz ter el nök már ci us 13-án (pén te ken!) alá írt Ha tá ro za ta
alap ján – Niculescu An tal és Lá nyi Sza bolcs ál lam tit kár kol le -
gák biz ta tó se gít sé gé vel (mind má ig há lás va gyok ne kik ezért a
ve gyész mér nö ki szo li da ri tá sért!) – át vet tem a kor mány struk tú -
ra egyik leg utol só (amúgy más fél esz ten de je be töl tet le nül ha -
gyott) ál lam tit ká ri tiszt sé gét és hu szon há rom éves ku ta tó mér -
nö ki stá tu szo mat sut ba dob va az ipar jog vé de lem egyet len or -
szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szer vé nek a ve zér igaz ga tó ja -
ként az óta egy tel je sen új, ál ta lam ez idá ig meg le he tõ sen fe lü le -
te sen is mert szak ma min den na pos ki hí vá sa i val, buk ta tó i val bir -
kó zom. Ma már el árul ha tom: ki ne ve zé sem után hos  szú-hos  szú
he te ken át kí sér tett ál mat lan éj sza ká kon ke resz tül a vissza-visz -
 sza té rõ ön vád és szem re há nyás: va jon nem-e volt a ré szem rõl
meg bo csájt ha tat lan fe le lõt len ség en ged ni az RMDSZ or szá gos
ve ze té se (név sze rint Ta kács Csa ba ügy ve ze tõ el nök) jószá n dé -
kú no szo ga tá sá nak, s be le ug ra ni, ides to va öt ven éves fej jel, eb -
be a ki szá mít ha tat lan ki me ne te lû „ka land ba”? Nem bi zo nyul-e
majd tú lon túl nagy nak az a ka lap, amely nek a vi se lé sét ma gam -
ra vál lal tam? Mert bi zony a be ik ta tá som után na gyon ha mar rá
kel lett döb ben nem ar ra a kõ ke mény va ló ság ra, hogy a szé pen
csen gõ „ál lam tit kár ran gú ve zér igaz ga tó”-i ti tu lus mö gött egy
szi go rú an szak mai szem pont ok sze rint meg szer ve zett struk tú -
ra mû köd te té sé nek – ha té kony mû köd te té sé nek! – az im pe ra tí -
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vu sza lé te zik, s ahol bi zony az ott te vé keny ke dõ, na gyon ko -
moly fel ké szült ség gel ren del ke zõ, ide gen nyel ve ket szin te
anya nyel vi szin ten be szé lõ mû sza ki gré mi um el vá rá sai a ha bo -
zást, a da do gást, a dön tés-ha lo ga tást ne he zen bocsájtják meg.
Kü lö nö sen ne he zen ak kor, ha az egy kí vül rõl rá juk te le pí tett, a
szak mát éppencsak fe lü le te sen is me rõ, a ro mán szak ter mi no ló -
gi á val meg le he tõ sen bi zony ta la nul bir kó zó in téz mény ve ze tõ ál -
tal kö ve tõ dik el. Nem is be szél ve köz ben a nem zet kö zi kap cso -
la tok min den na pos ki hí vá sa i ról, az eu ró pai jog har mo ni zá ció
egy re erõ sö dõ kényszeréról, az in teg rá ció egy re ke mé nyeb ben
számonkért kö ve tel mény rend sze ré rõl. Itt bi zony ta nács ta la nul
ta po ga tóz ni, fe le lõs sé get el há rít va vál lat vo no gat ni – egy szó val
„hí já val ta lál tat ni” – eny hén szól va nem il do mos. Kü lö nö sen
nem, ha az újon nan ki ne ve zett in téz mény ve ze tõ egy ki sebb sé gi
ér dek vé del mi szer ve zet tiszt ség vi se lõ je ként tö ké le te sen tisz tá -
ban van az zal, hogy min den dön té sé vel (és min den eset le ges
té ve dé sé vel) az õt ki vá lasz tó kö zös ség – ne ve ze te sen a ro má ni -
ai ma gyar ság – mé ret te tik meg… A fe le lõ ség sú lya és nagy sá -
ga így bi zony csak meghatványozódik!..

Post festum: az óta meg ta nul tam azt is, hogy a múl tat fir tat ni
im már tel je sen fe les le ges idõ po csék lás, és az ön mar can go ló
„jól tet tem-e?” he lyett sok kal, de sok kal egész sé ge sebb, ha a
hol nap-hol nap után min den na pos ki hí vá sa i ra – mert, há la Is ten -
nek, van be lõ lük bõ ven elég! – pró bá lom kon cent rál ni min den
ma ra dék ener gi á mat és tu dá so mat… Amíg itt szük ség van re -
ám! S amíg szük sé ge van az er dé lyi ma gyar ság nak ar ra, hogy a
Ha ta lom kü lön bö zõ vég re haj tó in téz mé nye i ben az õt kép vi sel ni
tu dó és aka ró szak em be rek ott le gye nek…

Hat hó nap egy in téz mény éle té ben nem nagy idõ – hi szen a
bü rok rá cia te he tet len sé gi eggyütthatóit is mer ve bi zony hos  szú
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he tek be-hó na pok ba ke rül, amíg va la mely vál toz ta tá si szán dék
he lyes sé ge vagy hely te len sé ge el len õriz he tõ vé vá lik. Épp ezért
ne he zen tu dom el dön te ni, le mér he tõ-e már az RMDSZ Ope ra -
tív El nök sé gé nek ama bi zo nyos már ci us ele ji dön té sé nek a he -
lyes sé ge, amel  lyel a Szö vet ség sze rény sze mé lye met je löl te az
Ál la mi Ta lál má nyi és Véd jegy hi va tal ve zér igaz ga tói tiszt sé gé be.
Nem az én tisz tem az sem, hogy el dönt sem, jó volt-e az, hogy
ezt a fon tos kor mány hi va talt ép pen egy nagy vá ra di ma gyar em -
ber fog lal ja el. Egy tény: amíg ott va gyok – le gyen az az idõ még
két hét, két hó nap, vagy ép pen ség gel még két esz ten dõ – min -
den reg gel nyolc óra kor az zal a tu dat tal lé pek az Egye tem tér
tõ szom széd sá gá ban lé võ kor mány hi va tal épü le té be, hogy én
ott va la ki ket kép vi se lek. Va la ki ket, akik – me rem re mél ni –
mind má ig bíz nak ben nem. Va la ki ket, akik kö zé – ami kor le jár a
megbizatásom – bol do gan jö vök majd ha za…

(Bi ha ri Nap ló, 1998. szep tem ber 23.)
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Bukaresti irodában



2. Le vél ha za

(a Pén tek es ti sza bad sá gunk könyv be mu ta tó váradi kö zön sé gé hez)

Ked ves ott ho ni ak!
Ami kor alig hat nap ja a Bi ha ri Nap ló szer kesz tõ sé gé ben Git -

tai Pis ta ba rá tom jel leg ze tes szé les moz du la tá val elõ ko tor ta a
tit kár ság egyik író asz ta la alól az Ady-kör tör té ne té nek alig né -
hány perc cel az elõtt a nyom dá ból át ho zott pél dá nya it, egy na -
gyon nagy elég té tel-ér zés töl tött el. Bi zony tar toz tunk ez zel a
kö tet tel Vá rad nak, tar toz tunk a ma gyar ság nak (hir te len nem
ta lá lok más szót, pe dig de so kan le já rat ták már!) – és tar toz tunk
nem utol só sor ban ön ma gunk nak is. Hi szen ez a val lo más-gyûj -
te mény a mi sza bad ság-ál munk ról szól, ar ról a cso dá la tos er je -
dés rõl, ami ott és ak kor, azo kon a ci ga ret ta füs tös, ros  szul vi lá -
gí tott stú dió ter mi ülé se ken be kö vet ke zett. Azok ról az együtt-ál -
mo do zá sok ról – s he ves „ki nyí rá sok ról” –, ame lyek nek egyet -
len cél ja a „gyö nyö rû e ket ír ni” kény sze ré nek a kör nye zõ vi lág -
gal szem ben tör té nõ mi nél tel je sebb ki élé se volt. Azok ról a he -
ves, s ne megy szer in du la tos egy más nak-fe szü lé sek rõl, ame -
lyek ré vén azon ban egy szin te már-már egy ér tel mû en le írt pro -
vin ci á lis vá ros ban po rond ra lé pett az er dé lyi ma gyar iro da lom
egy nem re mélt után pót lá sa – s amely ré vén ugyan ak kor (és a
ma gam ré szé rõl ezt tar tom a leg fon to sabb nak!) egy olyan mi -
nõ sé gi köz éle ti ta lál ko zó he lyet si ke rült a Se bes-Kö rös part ján
meg ho no sí ta nunk, mely nek em lé ke mind má ig kí sért.
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Sze ret tem vol na ma oda ha za len ni! Sze ret tem vol na be ül ni a
ré gi, re mé lem nagy szám ban egy be gyû lõ ba rá ta im kö zé, le ül ni
a kis pad ra (vagy akár a föld re), s egy ki csit új ra megmárkózni
ab ban a sa já to san egye di fal ka szel lem ben, amely nek a han gu la -
tát az óta is visszasírom!… Mert ha va la mit igen, az egy más ra-fi -
gye lést, az egy más szá mon tar tá sát és se gí té sét azt csak meg ta -
nul tuk azok ban az or das idõk ben.

A Sors azon ban más kép pen ren del te. Itt ülök a hí res-hír hedt
Egye tem-tér tõl alig száz mé ter nyi re, meg pró bál ván tisz tes ség -
gel helyt áll ni azok ban az új ki hí vás-özö nök ben, ame lyek órá ról-
órá ra re ám zú dul nak, kény te len va gyok meg ba rát koz ni az zal az
el fo gad ha tat lan gon do lat tal, hogy az Ady-kör e meg ér de melt
ön-ün ne pén én bi zony csak lé lek ben le szek je len. Aj tó nyí lik, te -
le fon cseng, szin te nincs egy nyu godt pil la na tom (e so ro kat is
kap kod va írom!), de ahogy moz dul az óra mu ta tó, gon do la ta im
egy re in kább ha za száll nak. Na gyon ne héz ma itt ül ni!

Az Ady-kör ugyan is – az én Ady-kö röm! – szá mon ké ri majd
min den té ve dé se met. S ez így rend jén va ló.

(Bu ka rest, 1998. má jus 6-án du. 6 óra 5 perc kor)
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3. Mi tõl nyu godt a Rolls-Roy ce ál ma?

Bu ka rest szí vé ben, az egye tem tõl né hány lé pés re, egy rég ki -
múlt bank te kin télyt pa ran cso ló épü le té ben mû kö dik az or szág
egye dül ál ló ipar jog vé del mi in téz mé nye: az Ál la mi Sza ba dal mi-
és Véd jegy hi va tal, ro mán kez dõ be tûi alap ján is mer tebb ne vén
OSIM. Itt je gyez te tik be ha zai és kül föl di fel ta lá lók a sza ba dal -
mu kat, üz let em be rek, cé gek, pár tok, ki adók, mû vé szek a véd -
je gye i ket. En nek a hi va tal nak kö szön he tõ, hogy a Rolls-Roy ce
gaz dái nyu god tan al hat nak, mert a Da cia vagy ARO nem utá -
noz hat ja le au tó juk jel leg ze tes „Ak ro po lisz-hom lok za tát”, de
nincs oka ide ges ke dés re az RMDSZ-nek sem, mert tu li pán ja
vé dett jel kép lé vén, en ge dé lye nél kül sen ki sem hasz nál hat ja dí -
szí tõ elem nek vagy el len-pro pa gan da cél já ra. A ko mor épü let jel -
leg ze te sen a két vi lág há bo rú kö zött szü le tett al ko tás: szûk fo -
lyo sók kal, be nyí lók kal, de tá gas, diófurníros iro dák kal. A tu dó -
sok és üz let em be rek vi lá gá tól tá vol élõ ven dég meg il le tõd ve lép
az elõ csar nok ba, oly an  nyi ra, hogy mi kor kö ze le dik va la ki, fe jé -
hez kap, ne hogy ka lap le gyen raj ta, mert hát ha a rák, az AIDS
el len szer ének vagy ép pen ség gel az örök moz gó fel ta lá ló já val
hoz ta ös  sze a vé let len sze ren cse. A hi va tal ve zér igaz ga tó ja más -
fél év óta Var ga Gá bor. Nagy vá ra don szü le tett 1948-ban. Mint a
váradiak ál ta lá ban, nagy lo kál pat ri ó ta volt, úgy ter vez te, hogy
az öt te mes vá ri egye te mi évet le szá mít va, itt töl ti majd le az
egész éle tét. A ve gyész mér nö ki ál lam vizs ga után nyom ban
vissza is tért szü lõ vá ro sá ba, ahol elõbb a tim föld üzem ben dol -
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go zott, majd a bu ka res ti Lakk- és Fes ték ipa ri In té zet váradi ki -
ren delt sé gén át vál tott a ku ta tó mun ká ra. Köz ben író ként is is -
mert té vált, ed dig há rom pró za kö te te je lent meg. 1989 de cem -
be ré ben az RMDSZ he lyi szer ve ze té nek egyik ala pí tó ja, hét
éven át me gyei el nö ke volt és len ne ma is, ha ke re ken öt ven -
éves ko rá ban nem jön éle té nek vá rat lan nagy for du la ta.

Ho gyan tör tént a nagy vá ra di ku ta tó mér nök ki ne ve zé se az Ál la -
mi Sza ba dal mi és Véd jegy hi va tal ve zér igaz ga tói szé ké be?

1998. már ci us 12-én egy szak mai ta nács ko zás ról ki hív tak, hogy
te le fo non ke res Ko lozs vár ról Ta kács Csa ba, az RMDSZ ügy ve ze -
tõ el nö ke. Kö zöl te: a Szö vet ség ve ze tõ sé ge úgy dön tött, hogy a
ne künk le osz tott Sza ba dal mi Hi va tal ve ze té sé vel en gem bíz meg,
cso ma gol jak, mert hol nap reg gel vár a mi nisz ter el nök. A meg le -
pe tés tõl nem tud tam szó hoz jut ni, de reg gel Bu ka rest ben, a kor -
mány épü let ben vol tam. Victor Ciorbea ke zet nyúj tott s meg kér -
dez te, hogy mi kor ve szem át a tiszt sé get. Gon dol koz ni kezd tem,
hogy majd a nyá ron, mi u tán ott hon min dent el ren de zek, de õ már
vá la szolt is sa ját kér dé sé re: ak kor hét fõ reg gel. Két hét múl va
Victor Ciorbeát le vál tot ták a kor mány élé rõl, amit õ már elõ re tu -
dott, ezért nagy ha tás sal volt rám a nyu gal ma, ki egyen sú lyo zott -
sá ga, ahogy be szélt. Ide ke rül tem te hát, egy kulcs fon tos sá gú kor -
mány hi va tal élé re, de csak most, más fél év után kez dek egye nes -
be jön ni. A csa lá dom Vá ra don ma radt, volt te hát idõm ön kép zés -
re: mun ka idõ után szor gal ma san ta nul tam az új mun ka kört, ren -
ge teg in for má ció zú dult rám, hi szen egy száz éves in téz mény
mun ká ját kel lett meg is mer nem, ez zel pár hu za mo san az ipar jog -
vé de lem eu ró pai tör té nel mét is, ami több év szá za dot je lent. Ma
már an  nyit el mond ha tok, van rá lá tá som a pász má ra.
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Ha már a tör té ne lem is szó ba ke rült: mi ó ta lé te zik ipar jog vé de lem?

Hogy ha za be szél jek: Er dély te rü le tén vis  sza me he tünk 1291-
ig, ami kor az auszt ri ai Eisenwürtzbõl Torockóra te le pí tett ipa ro -
sok nak ki rá lyi ren de let adott ki zá ró la gos jo got ar ra, hogy vas ér -
cet ki ter mel je nek és fel dol goz za nak. Két száz év múl va a besz -
ter cei ko vá csok szá má ra kibocsájtott ado mány le vél ha tal maz ta
fel õket, hogy fej szét és egyéb vas esz kö zö ket ál lít sa nak elõ,
1573-ban pe dig Szeben vá ro sa ka pott sza ba dal mat pa pír ma lom
mû köd te té sé re… Eu ró pá ban el sõ nek az 1474-es Ve len cei Dek -
ré tum sza bá lyoz ta a sza ba dal mak ügyét olyan alap el vek kel,
ame lyek kö zül sok ma is ér vé nyes, mint pél dá ul a ta lál mány vé -
del me min den má so lá si szán dék el len. A ki mon dot tan ipar jog vé -
del mi, te hát nem csak a ta lál má nyok, ha nem a tá gabb ér te lem -
ben vett szel le mi al ko tás vé del mét szol gá ló tör vé nyek a 19. szá -
zad ban kezd tek meg szü let ni. Ro má ni á ban 1879-ben lett ha tá -
lyos az el sõ véd jegy tör vény, l906-ban pe dig az el sõ sza ba dal mi
tör vény. Az ezt kö ve tõ ös  szes vo nat ko zó jo gi do ku men tum ta -
nul má nyoz ha tó a könyv tá runk ban. De õriz zük a sza ba dal ma kat
is: pél dá ul pon tos ké pet tu dunk nyúj ta ni, mi lyen ta lál má nyo kat
al kal maz tak né met cé gek a ki rá lyi Ro má nia vas út épí tés ében.

Ho gyan mu tat ná be ol va só ink nak a mai hi va talt?

Hi va ta lunk a szel le mi ma gán tu laj dont vé di ugyan úgy, ahogy
a te lek könyv a föld tu laj dont, ilyen ér te lem ben a 21. szá zad nak
is dol go zunk. Az ipar jog-vé de lem az 1883-as Pá ri zsi Egyez mény
óta min den or szág ban az ál lam szu ve rén fel ada ta, így van ez Ro -
má ni á ban is. Az 573/1998-as szá mú kor mány ha tá ro zat hi va ta -
lun kat köz vet le nül a kor mány nak ren del te alá. Az ipar jog vé de -
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lem egyet len oszágos ha tás kö rû szer ve ként te vé keny sé gi ke re -
tét a ha zai jog sza bály ok, és a Ro má nia ál tal alá írt vo nat ko zó
nem zet kö zi meg ál la po dá sok és egyez mé nyek ha tá rol ják be. So -
kan úgy tud ják, hogy csak ta lál má nyok kal fog lal ko zunk, de ez
csak az egyik – igaz, na gyon fon tos – te rü le tünk: 1998-ban 1818
sza ba dal mat ad tunk ha zai és kül föl di ké rel me zõk nek. De kü lön
igaz ga tó sá gunk fog lal ko zik a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk,
va la mint az ipa ri min ták lajst ro mo zá sá val. Mun ka tár sa ink nak
nap ra kész jo gi és mû sza ki is me re tek kel kell ren del kez ni ük, hi -
szen az ipar jog vé del mi tör vény al ko tás az eu ró pai jog har mo ni -
zá ció ér de ké ben ál lan dó vál to zá son megy át.

Ho gyan fest az „üzem szer ve zés ük”?

Két száz nyolc van fõs kö zös sé günk mun ká ját több igaz ga tó -
ság irá nyít ja, be le ért ve az ad mi niszt rá ci ót, pénz ügye ket, kül föl -
di kap cso la to kat, do ku men tá ci ót, irat tá rat, mû sza ki szol gá la tot,
nyom dát. Ha mind ezt le szá mít juk, ma rad a két tu laj don kép pe ni
„ter me lõ-egy ség”, az az igaz ga tó ság, egyik a ta lál má nyi sza ba -
dal mak kal, má sik a véd je gyek kel és ipa ri min ták kal fog lal ko -
zik. Min den igaz ga tó ság több al egy ség bõl áll: a találmányin pél -
dá ul négy szol gá lat lé te zik: ve gyé szet-gyógy szer ké mia, me cha -
ni ka, vil la mos ság, kön  nyû ipar-me zõ gaz da ság. Mind két igaz ga -
tó sá gon mû kö dik egy szû rõ, hogy az ele ve re mény te len „ta lál -
má nyo kat” ne en ged je be a „tech no ló gi ai fo lya mat ba”. 

Mi lyen ta lál mányt le het re mény te len nek te kin te ni?

Pél dá ul az „örök moz gót”. Mi kor az el sõ ilyen be je len tõ vel ta -
lál koz tam, el cso dál koz tam, hogy még min dig van be lõ lük, de a
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kol le gá im ne vet tek, mert õk már meg szok ták, hogy ren des idõ -
kö zök ben fel tû nik egy-egy vi lág meg vál tó. Én a más fél év alatt,
ami ó ta itt va gyok, négy ilyen ké rel me zõ vel ta lál koz tam, aki va -
gyo nát, csa lád ja pén zét az örök moz gó fel ta lá lá sá ra köl ti. Mél -
tók a ro kon szen vünk re is ezek az em be rek, mert a mû sza ki ha -
la dást sok szor az ilyen „szent õrül tek” len dí tet ték elõ re.

Az örök moz gó fel ta lá lói mi lyen vá laszt kap nak a hi va tal tól?

Sza bá lyos át irat ban kö zöl jük ve lük, hogy sza ba dal ma zás ra
be nyúj tott el kép ze lé sük el lent mond a fi zi ka és a mû sza ki tu do -
má nyok alap el ve i nek.

Mi lyen le he tõ sé ge ik van nak meg ál la pí ta ni, hogy egy be je len tett
sza ba da lom ere de ti, vagy lo pott öt let?

A do ku men tá ci ón kat száz hat van szá mí tó gép se gí ti, ezen kí vül
a vi lág ból na pon ta át lag ezer sza ba da lom le írá sa ér ke zik be, je -
len leg ti zen nyolc mil li ó ra rúg a „kész le tünk”. Ha va la ki pél dá ul
új lé zer kés re kér tõ lünk sza ba dal mat, gomb nyo más ra meg kap -
juk a vi lág szer te ed dig sza ba dal ma zott lé zer-esz kö zök le írá sát,
és ha ez a kés sze re pel köz tük, a „szer zõ” ügye re mény te len.

A be nyúj tott ké ré sek alap ján ho gyan ér zé ke li: mer re fej lõ dik a
tu do mány?

A vegy ipar, a bi o ló gia, a bio ké mia vi lá gá ból jön a leg több kül -
föl di be je len tés, ugyan ez a hely zet Ro má ni á ban is. A ge ne ti ka
olyan te rü le te ket nyi tott meg a ku ta tás szá má ra, ame lyek mai
is me re te ink bir to ká ban be lát ha tat la nok.
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Ha élet ké pes a ta lál mány, át lag ban men  nyi be ke rül a sza ba dal -
maz ta tás?

Ro mán ál lam pol gár nak, in té zet nek, vál la lat nak a kül föl di ár -
fo lyam tö re dé ké be, ami le het hat-hét mil lió lej, de ez csak el mé -
let ben, ugyan is szá muk ra olyan ál la mi ked vez mé nyek van nak
ér vény ben, hogy gya kor la ti lag in gyen kap nak jog vé del met. Be -
vé te le ink zö mét a kül föl di sza ba dal mak, a mul ti na ci o ná lis cé -
gek véd je gye i nek biz to sí tá sa ad ja. Az el múlt év ben pél dá ul 6822
véd jegy be jegy zé si ké rést ik tat tunk kül föl di ek tõl. Itt je lez ném,
hogy ro mán ál lam pol gár csak azu tán kér het kül föld ön sza ba -
dal mat ta lál má nyá ra, ha azt elõ zõ leg ná lunk be je gyez tet te.

Ho gyan lát ja a ro mán ipar jog vé de lem nem zet kö zi meg íté lé sét?

A test vér in téz mé nyek kel fel hõt len az együtt mû kö dé sünk, bíz -
nak ben nünk. Ezt bi zo nyít ja, hogy nö vek võ ben a kül föl di igény -
lõk nek kibocsájtott sza ba dal ma ink szá ma: ’92-ben 142, ’98-ban
221 volt. A be jegy zett ipa ri min ták szá ma 4216-ról 6822-re nö ve -
ke dett. Min den nél töb bet mond azon ban az, hogy meg hí vást
kap tunk az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény hez va ló csat la ko -
zás ra. Ez nem csak ipar jog vé del mi mun kánk el is me ré se, ha nem
az elõz mé nye ké is. 1990 után hi va ta lunk egész sor tör vény ter ve -
ze tet kez de mé nye zett, eze ket a par la ment el is fo gad ta, ilyen a
64/1991-es, a 129/1992-es, a 16/1995-ös, 1998-ból pe dig a 84-es
és 225-ös tör vény, mind ezek ma egy, a nem zet kö zi jo gi nor mák -
kal össz hang ban ál ló ke re tet biz to sí ta nak mun kánk nak és meg -
kön  nyí tik együtt mû kö dé sün ket a szak te rü le tün kön. Úgy szin tén
ki ves  szük ré szün ket az ipar jog vé de lem nem zet kö zi szer ve ze te i -
nek a te vé keny sé gé ben is: a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve zet -
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ében, az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal ban, a Ke res ke del mi Vi lág -
szer ve zet ben. A meg hí vás, hogy csat la koz zunk az Eu ró pai Sza -
ba dal mi Egyez mény hez azt je len ti, hogy az ipar jog vé de lem te -
rén tel je sí tet tük az Eu ró pai Unió csat la ko zá si fel tét ele it. Rö vi den
ar ról van szó, hogy az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal a Pá ri zsi
Egyez mény 19. sza ka sza ér tel mé ben az egész kon ti nens re, pon -
to sab ban az ös  szes csat la ko zó or szág ra ér vé nyes sza ba dal mat
ad hat, te hát e té ren is el tör li az ál lam kö zi ha tá ro kat. Szá munk ra
a csat la ko zá si meg hí vás kü lön elég té tel, mert úgy ér zem, a ro -
má ni ai ma gyar mû sza ki ér tel mi ség szá má ra is biz to sít juk a szü -
lõ föld jén va ló to vább élés egyik le het sé ges fel té tel ét.

Ho gyan ér té ke li eb bõl a szék bõl a ro má ni ai ma gyar mû sza ki
ér tel mi ség „fel ho za ta lát” a sza ba dal mak te rén?

Saj nos, az ipar jog vé de lem ben gyen gén va gyunk je len. A kül -
föl di cé ge ket, ál lam pol gá ro kat kép vi sel ni hi va tott sza ba dal mi
ügy vi võk 103 fõs lis tá ján há rom ma gyar név sze re pel. Ami kor
be kér tem a lis tát, kis sé meg le põd tek a kol le gák. Az tán be kér -
tem a me gyék bõl be ér ke zett sza ba dal mi és véd jegy-be je len té -
se ket. Hát bi zony ke se rû ma radt a szám, mert a ma gyar lak ta vi -
dé kek rõl jó val a szá za lék ará nyunk alatt jöt tek be a ké ré sek. Pél -
dá ul az el múlt év ben 1303 sza ba dal mi be je len tés ér ke zett az
egész or szág ból, eb bõl mind ös  sze 3 Har gi ta és 2 Kovászna me -
gyé bõl, Szatmárból pe dig 1(!). A véd jegy be je len té sek szá ma or -
szá go san 4038 volt, eb bõl Har gi ta 30, Kovászna 63, Ma ros me -
gye 62, Bi har 124, Szatmár 28.

Mi lyen ve szé lyek kel jár hat, ha az ér de kel tek el ha nya gol ják a
„tör vé nyi leg vé dett” cím meg szer zé sét?
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Ami kor ide ke rül tem, a nagy vá ra di Bi ha ri Nap ló na pi lap kí -
ván csi lett, mi vel is fog lal ko zik ez a hi va tal. Krá lik Ló ránt ki adó -
igaz ga tó meg ke re sett, hogy sze ret nék le vé de ni a lap ne vét. Be -
le néz tem az adat bá zi sunk ba, és ek kor jött a kel le met len meg le -
pe tés. Eh hez tud ni kell, hogy a véd je gye ket min dig az ál lam
nyel vén kell be je gyez ni. Ki de rült, hogy a Jurnalul bihorean cím
már be van je gyez ve, mert a váradi Multiprint ki adó rög tön be -
in du lá sa után gon dos ko dott a jog vé del mé rõl. A lap cí me te hát
„fog lalt nak” bi zo nyult. Krá lik hon fi tár sam mód fe lett ide ges lett,
de sze ren csé je volt, mert a Multiprint ki adó kol le gi á lis gesz tus -
sal át ad ta a Bi ha ri Nap ló véd jegy hasz ná la ti jo gát, mi köz ben
meg te het te vol na, hogy a cím jog ta lan több évi hasz ná la tá ért
kár té rí tést kö ve tel jen, sõt kér het te vol na még azt is, hogy a ma -
gyar test vér lap ja cí met vál toz tas son. De van olyan ma gyar cég
is, ame lyik me net köz ben jött rá, hogy a ne vét le kel lett vol na
vé de nie. Pél dá ul a ma ros vá sár he lyi Men tor-ki adót az a meg le -
pe tés ér te, hogy meg tud ta, Sep si szent györ gyön is van egy
Men tor ne vû cég. Itt is sze ren csés volt a vég ki fej let, mert a
szentgyörgyiek meg egye zé ses ala pon át ad ták a vá sár he lyi ki -
adó nak a név hasz ná la ti jo got. Ez csak két pél da ki csiny nem ze -
ti kö zös sé günk éle té bõl, de tud nék em lí te ni olyant is, ami kor fi -
zet ni kel lett. Mint ér de kes sé get je lez ném pél dá ul, men  nyi bajt
okoz hat egy kis ma lac. Mi kor ide jöt tem, már ja vá ban folyt a
Benckiser és a Hen kel cé gek bu ka res ti pe re, ugyan is az elõb bi
Dosia mo só sze re i nek mo soly gó, té vé rek lá mok ból is jól is mert
ma la ca, mely ta ka ré kos ság ra in ti a há zi as  szo nyo kat, fel tûnt a
Hen kel ter mé ke in is. Eb bõl lett az a szá zez res té te lek ben kár -
té rí tést kö ve te lõ per, amely még most sem fe je zõ dött be. Mi
mo soly gunk egy ilyen ma lac-konf lik tu son, de Nyu ga ton bi zony
vé res-ko mo lyan ve szik a be jegy zett szel le mi tu laj don vé del mét. 
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Mi le het az oka, hogy a ma gyar mû sza ki ér tel mi ség és üz le ti vi -
lág nem él elég gé a hi va tal nyúj tot ta elõ nyök kel?

Egy részt az is me re tek hi á nya, más részt az, hogy a ma gyar vál -
lal ko zói ré teg még elég gé vé kony ka, s nem tu da to sult ben ne,
hogy ez a jö võ doméniuma. Hogy azt a véd je gyet, amit ma nem je -
gyez te tett be, le het, hogy hol nap le vé di más. Le het, hogy ma be le -
ke rül ne két mil lió lej be, de hol nap ugyan an  nyi kár té rí tést kell majd
fi zet nie dol lár ban, ha ki de rül, hogy aka rat la nul is a más raj zát, rek -
lám fo gá sát, cí mét hasz nál ta. Ugyan így egy vál lal ko zó könnyen rá -
éb red het ar ra, hogy újí tá sát a kon ku ren cia hasz no sít ja, s nem te -
het sem mit, mert nem sza ba dal maz tat ta. A nagy cé gek, ahol az e
té ren is ma ga san kép zett jo gá szok tö rõd nek az ér dek vé de lem mel,
so kat ál doz nak a szel le mi tu laj don ol tal má ra. A Pro Tv-nek pél dá -
ul én ír tam alá a véd jegy-bi zony la tát a kép er nyõn lát ha tó szü net je -
lei vé del mé re. De lajst ro mo zott véd jegy az RMDSZ tu li pán ja, va la -
mint a Nem ze ti Li be rá lis Párt jel ké pe, a nyíl is.

Mit le het ten ni azért, hogy a köz vé le mény fel is mer je a hi va tal
nyúj tot ta szol gál ta tá sok hasz nát?

Ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján fel vi lá go sí tá si kam pányt kez de -
mé nyez tem or szá gos vi szony lat ban, de el me gyünk bár ho va,
ahol azt ké rik, hogy ma gyar nyel ven is mer tes sen az elõ nyö ket,
azt, hogy po ten ci á lis ügy fe le ink döb ben je nek rá ar ra, hogy az
ipar jog vé de lem fon tos sá gá val tisz tá ban kell len ni, enélkül
ugyan is sem ma, sem pe dig a jö võ ben pi ac gaz da sá got nem le het
mû vel ni. Promóciós po li ti kánk in téz mé nye sí té se ér de ké ben fel -
hí vást ad tunk ki me gye szék he lye ken mû kö dõ szak mai fel vi lá go -
sí tó iro dák lé te sí té se ér de ké ben. Ti zen egy aján lat már is be ér ke -
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zett és alá ír tuk az együtt mû kö dé si szer zõ dé se ket hat re gi o ná lis
promóciós köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben a bákói, nagy vá ra di
és konstancai ke res ke del mi ka ma rá val, a nagy bá nyai és bras sói
kis- és kö zép vál lal ko zói köz pont tal, va la mint a Craiovai Egye -
tem mel. E szer zõ dé sek ér tel mé ben a hoz zánk be ér ke zõ in for -
má ci ók hoz zá fér he tõk lesz nek e vi dé ki köz pon tok ban is, ami
nyíl ván nem csu pán hat vá rost, ha nem hat ré gi ót je lent. 

Mi lyen a kap cso la tuk a Tu do mány és Tech ni ka Or szá gos Ügy -
nök sé gé vel?

A mi hi va ta lunk mun ká ja foly ta tá sa az ügy nök ség mun ká já -
nak, amen  nyi ben mi véd jük le az õ ku ta tá si ered mé nye i ket. Az
ügy nök ség el nö ké vel, Lá nyi Sza bolc  csal ba rá ti kap cso lat ban ál -
lok, mun ka vi szo nyunk zök ke nõ men tes. Az vi szont kö zös fáj dal -
munk, hogy a ro má ni ai sza ba dal mak szá ma csök ke nõ ten den ci -
át mu tat: míg 1993-ban 1410 be je len tés ér ke zett, 1998-ban már
csak 1299-re fu tot ta. Hi va ta lunk pon to san ér zé ke li a ku ta tás agó -
ni á ját. Amíg egy or szág ban a nem ze ti jö ve de lem nem 1-2, ha nem
csu pán 0,18%-t for dít ják ku ta tás ra, an nak ilyen a ha tá sa a sza ba -
dal mi be je len té sek ben is. Job ban ál lunk a véd je gyek te rü le tén,
de ez a mul ti na ci o ná lis cé gek nek kö szön he tõ: 1993-ban 4216,
míg 1998-ban már 6822 ide gen véd je gyet je gyez tünk be, ro mánt
sok kal ke ve seb bet. Mi azt sze ret nénk, ha sok len ne a mun kánk,
mert ez an nak a je le, hogy a gaz da sá gi élet fel len dü lõ ben van.

(Ba ra bás Ist ván, A Hét, 1999. au gusz tus 19.) 
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4. Ara don – Genf tõl tá vo labb

Gá bor, az es te meg volt a Tá bor no kok elõ adá sa, most lép tünk ki a
mi no ri ták temp lo má ból. Mi lyen lel kü let tel kelsz át a Ma ro son a
vesz tõ he lyi za rán dok lat vé gett?

Ha lé te zik az em ber éle té ben elég té tel, ak kor az idei esz ten -
dõ kí nált szá mom ra né há nyat. Pe dig meg le he tõ sen vi ha ros év
volt, sok ke se rû ta pasz ta lat tal. Az RMDSz-ben dú ló bel sõ vi as -
ko dá sok en gem lé lek ben na gyon meg vi sel tek, de a ’99 már ci us
14-ei váradi és az ok tó ber 5-ei ara di vas taps tény leg elég té telt
szer zett. 

Hadd idéz zük fel e két szín há zi est elõz mé nye it is…

A Tá bor no ko kat va la mi kor egye te mis ta ko rom ban mó dol -
tam meg. Te mes vár ról Vá rad fe lé me net au tós top pal szá mos al -
ka lom mal itt tet tek le, Új-Ara don. Több ször is el ban du kol tam
ide a vár al jai Vesz tõ hely re. Ak kor döb ben tem rá, hogy az a
szép, nagy mí tosz, amit ma is el éne kel tek a „13 ma gyar tá bor -
nok”-ról, az bi zony egy ha zug ság. Szép, „be csü le tes” ha zug ság,
amel  lyel le kel le ne szá mol ni már. Hi szen a ti zen há rom már tír -
ból ös  sze sen négy volt ma gyar. Ma is hall hat tuk, hogy kö zü lük
tíz ka to li kus, ket tõ evan gé li kus, egy or to dox volt. Azt is, hogy a
há rom né met kö zül ta lán Schweidel ér tett va la me lyest,
Pöltenberg meg Leiningen azon ban egy kuk kot sem tu dott ma -
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gya rul. Kné zich, ugye, hor vát volt, Dam ja nich pe dig szerb.
Meg gyõ zõ dé sem, hogy amit a da ra bom ban a szá já ba ad tam:
„én ön tu da tos szerb va gyok”, az a va ló ság ban is el han goz ha -
tott…

Nem csak a köny vek nek, a drá mák nak is meg van a ma guk sor sa…

Di ák ko ri ter vez ge té se i met az a bi zo nyos Ady-kö ri fel ol va sás
kö vet te, köz vet le nül a ’75-ös cir ku szok, ház ku ta tás ok, zak la tá -
sok után. Ha ma ro san azu tán – azért ezt is el kell mon da nom –
ép pen a Haj dú Gyõ zõ ve zet te Igaz Szó je len tet te meg a da ra bot,
egyet len szó nyi vál toz ta tás nél kül. Ab ban még re mény ked tem,
hogy egy szer ki nyom tat ják va la hol, de hogy szín pad ra ke rül -
jön… Mi vel a ’80-as évek ben a cen zú ra meg aka dá lyoz ta a Tá bor -
no kok nagy vá ra di be mu ta tó ját, las san be le nyu god tam, hogy én
is eg  gyel gya ra pí tot tam a ro má ni ai ma gyar iro da lom fi ók nak
szánt drá mái szá mát. Az tán telt-múlt az idõ, tör tént egy s más
kö rü löt tünk, s lám akad tak lel kes szí nész ba rá ta im Vá ra don,
akik azt mond ták: már pe dig ezt a drá mát be kell mu tat ni. És úgy
lõn!… Oda ha za 100-150 em ber te kint het te meg elõ a dá son ként,
Esz ter gom ban, Ka to na Ta más be ve ze tõ je után, vagy 180-an tap -
sol ták meg, itt pe dig, az ara di Mû ve lõ dé si Ház ban már kö zel 800
fõs kö zön ség vas tap sa fo gad ta. S ha ar ra gon do lok, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság mi nisz ter el nö ke ezért az elõ adá sért le jött
Arad ra, ak kor mind ez tény leg elég té telt je lent a szá mom ra.

Men  nyi rá lá tá sod volt-van az utób bi he tek, hó na pok ese mé nye i re?

Meg le he tõ sen ke vés. Az RMDSZ ugye „le pa ran csolt” Bu ka -
rest be, s bi zony meg le he tõ sen ke mény, idõ igé nyes szak ma az,

26



ami be be le fog tam. Vi szont – egy újabb elég té tel! – pil la nat nyi
be osz tá som ré vén a kö zel múlt ban egy hé tig Genf ben kép vi sel -
het tem Ro má ni át, ro mán ál lam tit kár ként, tu dá som és ké pes sé -
ge im leg ja va sze rint. A Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze te (an -
go lul World Intellectual Property Organization – az ENSZ egyik
szak mai szer ve ze te) évi köz gyû lé sén vet tem részt. Csak az es -
ti te le fon be szél ge té sek bõl tud tam meg, hogy mi min den tör -
tént ide ha za…

Te hát mond hat ni hogy kis ide ig meg sza ba dul tál az itt ho ni
gondoktól?…

A leg fel eme lõbb él mény az volt, ami kor va sár nap el men tem
a gen fi Saint-Pierre szé kes egy ház ba, Kál vin egy ko ri gyü le ke ze -
té be és részt vet tem a dél elõt ti is ten tisz te le ten, ahol egy skót
atyám fia (a temp lom parókus lel ké sze) ta golt fran cia nyel ven
pré di kált. Bár, szé gyen szem re be kell val la nom, nem is me rem
Bal zac nyel vét, még is meg ér tet tem a pré di ká ció üze ne tét. Hal -
hat tam gyer mek ko rom leg szebb, leg cso dá la to sabb „ma gyar”
zsol tá ra it is el hang za ni – franciául.. Hogy az tán meg szó lal ja nak
a ha ran gok, és ami kor ki lép tem a ka ted rá lis elõt ti tér re, lát hat -
tam, hogy a re for má tus temp lom mel lett ott van a ka to li kus, az
or to dox, árad nak ki be lõ lük a hí vek, csend van, nyu ga lom és to -
le ran cia… Bár csak ne te le fo nál tam vol na ak kor ha za, hogy
meg tud jam, mi zaj lik Ro má ni á ban… Bi zony el szállt a szí vem bõl
a gen fi va sár nap békéje!…

(Ké szült Ara don, 1999 ok tó ber 6-án. Kér de zett: Szil ágyi Ala dár)
(Bi ha ri Nap ló, 1999. ok tó ber 12)
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5. „Ne fuss, ma gyar, ne fuss…”

Im már más fél éve vagy egy kor mány hi va tal ál lam tit kár ran gú ve -
zér-igaz ga tó ja. Mi fé le hi va tal ez?

Itt ülünk egy olyan hi va tal ban, amely rõl meg le het Ro má nia la -
kos sá gá nak nagy ré sze, de a min den bi zon  nyal a ro má ni ai ma -
gya rok dön tõ há nya da na gyon ke vés is me ret tel ren del ke zik. Ezt
a hi va talt ékes ma gyar nyel ven Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal -
nak hív ják. Szék há za egy ré gi bel vá ro si épü let ben van, egy ha jí -
tás nyi ra az Egye tem tér tõl. S mi lyen ki csi a vi lág: ez a ré gi
Banca Ardeleana szék he lye, és ez az iro da, ahol ülünk, egy
olyan ne ve ze tes úr nak volt az iro dá ja, akit Iuliu Maniuként em -
le get a ro mán tör té ne lem… Ami az in té ze tet il le ti, so kan rám -
kér deztek már, mi vel is fog lal ko zik ez a hi va tal? Más fél év igaz -
ga tó ság után a vá la szom tö mö ren csak an  nyi, hogy a szel le mi tu -
laj don egy igen fon tos te rü le té vel, és pe dig az ipar jog vé de lem -
mel. A tu laj don ugyan is nem csak a kéz zel fog ha tó tár gyak hoz
kö tõ dik, pél dá ul a la kás hoz, a gép ko csi hoz, de van egy úgy ne ve -
zett szel le mi tu laj don is. En nek az egyik ága az al ko tói-elõ adói
jog, a má sik ága pe dig az ipar jog vé de lem, ami nem más, mint a
ta lál má nyok, véd je gyek, ipa ri-raj zok és min ták tu laj don jo gá nak
a biz to sí tá sa. Ezek le vé dé se vol ta kép pen a mi mun kánk…

Mit je lent a ta lál má nyi sza ba da lom, a véd jegy, az ipa ri rajz tu -
laj don jo ga?
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A ta lál má nyi sza ba da lom egy ol tal ma zá si jog cím, ame lyet
egy meg fe le lõ szak vizs gá lat után, egy, az il le tõ or szág te rü le -
tén az ipar jog vé de lem egye dül il le té kes fõ ha tó sá ga ként mû -
kö dõ kor mány hi va tal bocsájt ki, s amely ki zá ró la gos hasz no -
sí tá si jo got nyújt a sza ba da lom ér vé nyes sé gé nek az idõ tar tal -
má ra. A kibocsájtott ta lál má nyi sza ba da lom fel jo go sít ja an nak
tu laj do no sát, hogy a sa ját en ge dé lye zé se hí ján meg tilt sa más
sze mély nek a sza ba dal ma zott tárgy gyár tá sát, ke res ke del mi
for gal ma zá sát, el adás ra kí ná lá sát, fel hasz ná lá sát. A ta lál má -
nyi sza ba da lom ér vé nyes sé gi idõ tar tal ma húsz év. Egy ta lál -
mány ak kor sza ba dal maz tat ha tó, ha új don ság ér té ke van, fel -
ta lá lói te vé keny ség bõl szár ma zik és ipa ri fel hasz ná lás ra al -
kal mas.

A véd jegy a ma ga rend jén olyan áb rá zo lás ra al kal mas meg -
je lö lés, amely va la mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mély nek a
ter mé ke it vagy szol gál ta tá sa it kü lön böz te ti meg más sze mé -
lyek azo nos ter mé ke i tõl. Véd je gyek le het nek olyan meg kü -
lön böz te tõ meg je lö lé sek, ami lye nek a sza vak, a sze mély ne ve -
ket is ide ért ve, a raj zok, a be tûk, a szá mok, a fi gu ra tív ele -
mek, a há rom-di men zi ós alak za tok és fõ ként a ter mék nek
vagy a gön gyö le gé nek a for mái, a szín kom bi ná ci ók és a meg -
je lö lé sek bár mely kom bi ná ci ói. A véd jegy fe let ti jo got a véd -
jegy nek az il le té kes ál la mi szak ha tó ság nál va ló be jegy zé sé vel
le het el nyer ni. Az ol tal mi idõ ez eset ben tíz esz ten dõ.

Ami pe dig az ipa ri raj zo kat és min tá kat il le ti, ezen el ne ve -
zés alatt egy ipa ri lag-ke res ke del mi leg hasz no sít ha tó, két-
vagy há rom-di men zi ós ter mék esz té ti kai meg je le né sét ért -
jük. Ez eset ben az ol tal mi idõ öt év, amit még két al ka lom mal,
öt-öt éves idõ tar ta lom ra meg le het hos  szab bí ta ni.

(…)
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A sza ba dal mi hi va tal a mo dern vi lág ban az egyik leg fon to sabb
kor mány-hi va tal. Stra té gi ai ér ték kel ren del ke zik. Ro má ni á ban is
ér vé nyes ez?

Saj nos még nem, de meg va ló sul ni lát szik. Pár év vel ez elõtt ez
egy el ha gya tott hi va tal volt. Biz tos va gyok ben ne, hogy az el kö -
vet ke zõ vá lasz tá sok után már ve re ked ni fog nak ezért a szé kért.

Eb be a szék be egy po li ti kai párt ként mû kö dõ ér dek vé del mi szer -
ve zet se gí tett be. Men  nyi re po li ti kai funk ció a Sza ba dal mi és Véd -
jegy hi va tal ve ze té se?

Ál ta lá ban meg hök ke nés sel fo gad ták a nyu ga ti vi lág ban ezt a
tényt. De mint ki de rült, Ke let-Eu ró pá ban Szlo vá ki á ban, Bul gá -
ri á ban, Ma ce dó ni á ban, mi több Len gyel or szág ban is ez ál lam -
tit ká ri ran gú tiszt ség, már pe dig ezt a mél tó sá got csak po li ti kai
hát tér rel le het be töl te ni… Én is mer tem ezt az in té ze tet, na -
gyon sok szor jár tam itt, mint ku ta tó-mér nök, itt sza ba dal maz -
tat tam hat ta lál má nyo mat is.

(…)

Egy ilyen kulcs fon tos sá gú in téz ményt hogy mert az ál lan dó an
ké tel ke dõ ro mán kor mány egy ki sebb sé gi re bíz ni?

Nem tu dom, de több mint más fél éve még is én ve ze tem ezt
a hi va talt. An nak ide jén biz tos so kan el ké ped tek, hogy ide egy
ki sebb sé gi ke rült, de en gem sen ki ki sebb sé gi mi vol tom ban
ed dig meg nem sér tett. Ér de kes volt, ami kor az el sõ név jegy -
kár tyá mat el ké szí tet ték, azt ír ták rá, hogy Gavril Var ga. Visz -
 sza küld tem az zal, hogy ké rem tisz te let tel en gem Victor
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Ciorbea Var ga Gá bor ként ne ve zett ki, így az én név jegy kár -
tyá mon is ezt ké rem ki nyom tat ni. A hi va tal kö zel há rom száz
al kal ma zott já ból én va gyok az egyet len ma gyar. Nem volt
könnyû, de meg pró bál tam fel nõ ni eh hez a fel adat hoz és be -
csü le té re vál jon en nek a csa pat nak, hogy eb ben se gí tett. Ami -
ó ta pe dig az RMDSZ elekt ro ni kus pos tá val ren del ke zik, na -
pon ta meg ka pom a ma gyar nyel vû Tá jé koz ta tót, még ha ele in -
te cso dál koz tak is a mun ka tár sa im. Ez a kétszázvalahány em -
ber las san rá döb ben he tett ar ra, hogy ha va la ki mel let te né ha
ma gya rul be szél, at tól az még nem ve szé lyes. Úgy is mond -
hat nám, egy európaizálódási fo lya mat nak vol tak a ré sze sei.
Per sze nin cse nek olyan il lú zi ó im, hogy itt ez után min den ki az
RMDSZ-re fog sza vaz ni, de meg gyõ zõ dé sem, hogy egy ma -
gyar el le nes szö veg hal la tán eszük be vil lan majd, hogy van egy
más faj ta ma gyar is…

Tõs gyö ke res váradi vagy, ho gyan tud tál hoz zá szok ni a bu ka res -
ti élet hez?

So ha nem tud nám meg szok ni az it te ni éle tet. Az is igaz, hogy
nem is igen van idõm hoz zá szok ni. Reg gel nyolc elõtt tíz perc -
cel már bent va gyok a hi va tal ban, presz tízs kér dést csi ná lok ab -
ból, hogy el sõ ként ér kez zek az iro dá ba, és ál ta lá ban es te öt óra
után vég zek, „ha za me gyek” a Triumf-szállóba, eset leg koty -
vasz tok va la mi ételt, hogy a gyo mor fe ké lyem ne fej lõd jön to -
vább és be zu ha nok az ágy ba. Hét vé gen ként is be szok tam jön -
ni pár órá ra, majd el csám bor gok a su gár-uta kon, eset leg szín -
ház ba me gyek. Ez a nosz tal gi ám, an nak ide jén so kat jár tam Bu -
ka rest be, mint egy fõ vá ro si ku ta tó-in té zet vi dé ki al kal ma zott ja,
és min dig el men tem szín ház ba is…
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Vá ra don hagy tad a csa lá dod, egy óri á si könyv tá rat, egy me leg
ott hont…

Min den ki nek aján la nám, aki azt hi szi, hogy meg fog tam az Is -
ten lá bát, pró bál ja ki vagy két-há rom hó na pig. Egy két csil la gos
szál lo dát nem le het egy ké nyel mes me leg ott hon nal ös  sze ha -
son lí ta ni. Öt ven éve sen ez még job ban érez he tõ, eb ben a kor -
ban az em ber nek már van nak bi zo nyos csa lá di igé nyei is, és ez
ne kem bi zony na gyon hi ány zik. Két-há rom he ten te egy hét vé -
get tölt he tek ott hon, és – ezt sem so kan tud ják! – az úti költ sé -
get is én kell fi zes sem.

A csa lád ho gyan fo gad ta ezt a ki ne ve zést?

Ami kor ezt az õrült hírt Ta kács Csa bá tól meg kap tam már ci -
us, ar ra szá mí tot tam, hogy nagy cir kusz lesz majd ott hon. Kel -
le mes meg le pe té sem re, mi kor el mond tam, hogy mi be ke vert
ez a „nyo mo rult” RMDSzZ, a fe le sé gem, aki ad dig nem iga zán
lel ke se dett ezért a Szö vet sé gért, azt mond ta: „Gá bor, men jél!”
Az óta is na gyon ko moly tá mo ga tást ka pok ott hon ról. Nem
mind egy az, hogy az em ber ve sze ke dés re uta zik ha za ar ra a pár
órá ra, vagy az ott hon me le ge vár ja… 

Me sél ted, hogy va la ki rád kér de zett: hát Var ga Gá bor ír is?
Van nak, akik tud ják ezt. Mi kor ír tál utol já ra és mit?

Ami ó ta ezt a hi va talt ve ze tem, az óta csak az it te ni mun ká val
kap cso la tos dol gok ról ír tam. Eset leg egy-egy po li ti kai pamf le -
tet, de szép iro dal mat sem mit. Az utol só szép iro dal mi írá som
azu tán szü le tett, hogy két esz ten de je a Bem-szo bor elõtt sé tál -
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gat va el el mél ked tem azon, hogy mi lyen szé pen tud juk mi meg -
ha mi sí ta ni a tör té nel mün ket. Egy gyö nyö rû szo bor elõtt áll tam
a bu dai Du na-par ton, amely re ez van fel ír va: „Elõ re ma gyar! Ha
nincs híd, nincs haza!”… Nos, ez nem ép pen így hang zott el!
Sze gény Bem-apó két ség beeset ten ott állt a híd fõn és az inuk
sza kad tá ból fu tó hon vé de ket pró bál ta os tor ral vis  sza ver ni, mi -
köz ben rossz ma gyar ság gal ki a bál ta: „Ne fuss, ma gyar, ne fuss!
Ha nincs híd, nincs ha za!” Ez a piski csa ta iga zi csa ta ki ál tá sa.
Nem tu dom, mi ért kell ne künk ál lan dó an meg szé pí te nünk a
tör té nel mün ket? Mi ért kell ne künk ha zud ni? Bem tá bor nok így
is meg tu dott ál lí ta ni né hány em bert, s azok meg tud ták for dí -
ta ni a csa tát… Ez a tû nõ dés volt az, amit utol já ra ír tam, s a Lá -
tó ban meg is je lent… Van nak per sze el kép ze lé se im, és ha az Is -
ten erõt és idõt ad, azo kat pa pír ra ve tem majd…

Nagy vá ra don ku ta tó mér nök vol tál. Mi lyen te rü le ten dol goz tál?

A bu ka res ti Lakk- és Fes ték ipa ri Antikoróziós Ku ta tó köz -
pont nagy vá ra di ki ren delt sé gé nek vol tam tu do má nyos fõ ku ta -
tó ja. Ér de kes mó don, ami kor a ’89-es ese mé nyek után he lyi
szin ten a po li ti kai pá lyá ra lép tem, min den ki azon cso dál ko -
zott, hogy mi ért nem aka rok kép vi se lõ vagy pre fek tus len ni.
Pe dig po fon egy sze rû a ma gya rá zat: én sze ret tem a szak má -
mat. Imád tam azt a pil la na tot, ami kor a mik ro szkóp ba be le -
néz ve meg fi gyel het tem, hogy az ál ta lam koty vasz tott csa pa -
dék ból egy-egy kris tály mi lyen mó don ala kul ki. És mind ez
úgy, hogy a vi lág do ku men tá ci ó hoz a sa ját öt le te i met is hoz zá -
ad hat tam. Egy jó kis csa pat van Vá ra don, ahol nem ze ti sé gi
gon dok so ha sem vol tak. Ne kik kö szön he tem a Bi har me gyei
RMDSZ pá lyá mat is: dél elõt tön ként a ro mán kol le gá i mon
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tesz tel tem le, hogy mi is a te her bí ró ké pes sé ge egy át lag ro -
mán ér tel mi sé gi nek a ma gyar ké ré sek kel szem ben. Az, hogy
a me gyé ben so ha sem mi fé le konf lik tus ra nem ke rült sor, egy
ki csit ezek nek a dél elõt ti gu mi csiz más be szél ge té sek nek is
kö szön he tõ.

Több sza ba da lom jo gos tu laj do no sa vagy. Mi ket ta lál tál fel?

A pigmentkutatással kap cso la tos mind. A sors gro teszk iró ni -
á ja, hogy alig pár nap ja ír tam alá a leg utol só sza ba dal ma mat.
Éve kig ve szõ dött a fi ó kok ban és most nagy vi gyo rog va hoz ták
be: „Na, ve zér igaz ga tó úr, tes sék csak aláírni!…” 

Ná lunk van nak-e olyan em be rek, akik most ta lál ják fel a spa -
nyol vi aszt? És per sze ezt sza ba dal maz tat ni akar ják… 

Van nak, akik mind a mai na pig fel akar ják ta lál ni a perpetum
mo bi le-t. Van egy pár ilyen kli en sünk. Sze ren csét le nek, a csa -
lád juk tönk re ment, szent õrül tek. (…) Egy má sik em be rünk
egy tur bi nát akar mû köd tet ni a Föld gra vi tá ci ós ere jé vel. Már
oda ju tot tunk, hogy fel je len tet tek ben nün ket az ál lam el nö ki hi -
va tal ban, mi vel nem akar juk be je gyez ni azt a ta lál má nyu kat,
ami vel for ra dal ma sí ta ni le het ne a vi lág ipa rát…

Be szél jünk vé gül a véd je gyek rõl.

Az el múlt tíz év alatt meg kel lett vol na ta nul nunk, hogy egy
ter mék nek a leg jel leg ze te sebb is mér ve az a cím ke, ami rá van
ra gaszt va. E té ren még na gyon sok bepótolni-valónk van. Mon -
da nék egy ér de kes pél dát:
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A Dunaferr Hol ding el fe lej tet te le vé de ni Ro má ni á ban a véd -
je gyü ket. Egy sza ba dal mi ügy vi võ ki sza gol ta ezt és le véd te a sa -
ját ne vé re, majd a ma gyar cég ro má ni ai ke res ke del mi te vé -
keny sé gét bí ró ság ra ad ta. A vég zés az volt, hogy a du na új vá ro -
si Dunaferr Hol ding bi tor lást foly tat a Dunaferr véd jegy el len
és bi zony el kob zás ra ítél ték a cég ter mé ke it. El kez dõ dött az
egyez ke dés: az el sõ igény lés egy mil lió dol lár volt. Most nem
tu dom hány száz ezer dol lár nál tar ta nak, de el kép zel he tõ, hogy
sok ezer dol lár nál fog nak meg ál la pod ni…

A kis vál lal ko zó val mi tör té nik? Jan csi és Jós ka egy kis kocs mát
nyit, hon nan tud ják, hogy a “Két cim bo rá hoz” cím zett már ka név
már le van védve?.. Le het, hogy õk nem is hal lot tak er rõl a hi va -
tal ról… 

Az egy sze rû pol gár tény leg nem so kat tud ezek rõl. Több ke -
res ke del mi kam rá val, de a Cég bí ró ság gal is tár gyal tunk, hogy
ne hasz nál has sa vagy húsz cég a So ny ne vet. Ez csak egy pél -
da, a va ló ság ban sok kal drá ma ibb a hely zet. Tény, hogy tu da tá -
ra kell éb resz te ni az em be re ket ar ra, hogy van nak olyan dol -
gok, amit ha ma nem csi nál nak meg, ké sõbb na gyon sok pén -
zük be ke rül het ez a mu lasz tás. De ha már kocs má ról esett szó,
mon da nék egy ha zai pél dát: Székelyudvarhelyen mû kö dik egy
ven dég lá tó-ipa ri vál la lat, ame lyik le véd te a Gond ûzõ már ka ne -
vet. Mond ha tom, nagy él ve zet tel ír tam alá! De mos tan tól kezd -
ve óv nék min den ma gyar kis vál lal ko zót at tól, hogy pél dá ul
Szatmáron, Vá ra don, Ma ros vá sár he lyen ezt az el ne ve zést ad ja
fris sen meg nyi tan dó ven dég lõ jé nek. Ez a név ugyan is már véd -
ve van Ro má nia te rü le tén…

(Kér de zett: Kállay Lász ló, A Nap, 1999. ok tó ber 28.) 
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6. Le vél Gyarmath Já nos hoz

Tisz telt Fõ szer kesz tõ Úr!
Min de nek elõtt õszin te szív vel meg kö szö nöm szí ves meg ke -

re sé sü ket. No ha a be in dí tott RMSZ-ankét ki in du lá si pont ja –
Tõ kés Lász ló püs pök úr leg újabb kri ti kai ki je len té sei – a leg ke -
vés bé sem szol gál tak örö möm re (az RMDSZ tisz te let be li el nö -
ké nek ugyan is vál to zat la nul nagy tisz te lõ je va gyok), egy ilyes -
faj ta szám ve tés min den kép pen hasz nos le het kö zös sé günk szá -
má ra. Hi szen a Szö vet sé günk ál tal tiszt ség be jut ta tott köz hi va -
tal nok ok mun ká ja mit sem ér, ha az õt hely zet be-ho zó ro má ni ai
ma gyar ság nincs kel lõ kép pen tá jé koz tat va ar ról a min den na pos
küsz kö dés rõl – a ku dar cok ról épp úgy, mint a ta gad ha tat la nul
lé te zõ ered mé nyek rõl –, ame lyek vé gig kí sé rik im már há rom
esz ten dõs, „Ha ta lom ban” va ló rész vé te lün ket. Épp ezért a ma -
gam ré szé rõl fe let te üd vös nek tar tom ezen fel mé rés be in dí tá -
sát – õszin tén re mél vén, hogy eználtal is hoz zá já rul ha tunk majd
az amúgy sen ki nek sem hasz ná ló egy más sal szem be ni bi zal -
mat lan ság mi ha ma rab bi fel szá mo lá sá hoz. Én leg alább is ez zel a
szán dék kal fo gal ma zom meg vá la sza i mat…

1. Az zal a kér dés sel, hogy men  nyi re „kom mu nis ta párt tí pu sú
szer ve zet” az RMDSZ, nem kí vá nok fog lal koz ni. Hi szen aki
csak egy ki csit is meg ta pasz tal ta a sa ját bõ rén egy to ta li tá ri us-
párt fel épí té sé nek és mû kö dé sé nek az alap el ve it, tö ké le te sen
tisz tá ban van ve le, hogy az RMDSZ – ép pen a bras sói Kong -
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resszu son el fo ga dott „ál lam-mo dell” sze rin ti szer ve ze ti fel épí té -
se mi att – olyan mes  sze van a kom mu nis ta párt sze rû mû kö dés -
tõl, mint Ma kó Je ru zsá lem tõl. Az a szer ve zet, ame lyik ele ve le -
he tõ sé get ad – SZKT-n, fó ru mo kon, kü lön fé le or szá gos és me -
gyei egy be se reg lé se ken – a vé le mény-üt köz te tés nek, a vé le -
mény-kü lönb sé gek sza bad ki nyil vá ní tá sá nak, a kü lön vé le mé -
nyek fenn tar tá sá nak, min den jel zõ vel il let he tõ, csak a „kom mu -
nis ta párt tí pu sú szer ve zet” jel zõ jé vel nem. Az a Szö vet ség,
ame lyik vá lasz tá si jel sza va ként az ele ve a sok szí nû sé get fel té te -
le zõ „Nem va gyunk egy for mák, de ös  sze tar to zunk!” fel hí vást
plakátoltatta ki ma gá nak or szág szer te, minden nek el mond ha -
tó, csak to ta li tá ri us el vek alap ján mû köd te tett párt sze rû po li ti -
kai kép zõd mény nek nem. Er go, aki ilyen fo gal ma kat hasz nál,
az vagy nincs tisz tá ban az ál ta la hasz nált fo gal mak je len té sé vel,
vagy fe le lõt le nül vag da ló zik. En  nyit er rõl a túlmediatizált, túl sá -
go san túl di men zi o nált el szó lás ról…

2. Ami pil la nat nyi stá tu szo mat il le ti, az RMDSZ Ope ra tív Ta ná -
csa dön té se alap ján 1998. már ci us 13-án ne ve zett ki Victor
Ciorbea mi nisz ter el nök az Ál la mi Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal
ál lam tit kár ran gú ve zér igaz ga tó já vá. Ki ne ve zé sem pil la na tá ig –
min den RMDSZ-tisztségem da cá ra (1991 ok tó be re óta ve zet -
tem az RMDSZ Bi har me gyei szer ve ze tét) – a fõ vá ro si Lakk- és
Fes ték ipa ri Antikorróziós Ku ta tó-in té zet nagy vá ra di pig ment-
ki ren delt sé ge mun ka tár sa ként dol goz tam, tu do má nyos fõ ku ta -
tói mi nõ ség ben. Olyan mun ka kör ben te hát, ahol a ku ta tá sok
ered mé nye nem egy al ka lom mal ta lál má nyi le írá sok ban konk -
re ti zá ló dott, s ahol a vi lág mû sza ki új don sá gá val va ló lé pés tar -
tás mind vé gig meg kö ve tel te a sza ba dal mak vi lá gá ban va ló
rend sze res tá jé ko zó dást is. Ma gya rán: jó né hány na pot-he tet el -
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tölt ve éven te a Sza ba dal mi Hi va tal ol va só ter mé ben, volt né mi
rá lá tá som az ipar jog vé de lem egy ré szé nek a mû kö dé sé re.
Szak em ber nem vol tam – ma sem tar tom ma gam an nak! –, de
ki ne ve zé sem pil la na tá ban leg alább a szak ma alap fo gal ma i val
tisz tá ban vol tam. Hogy mi ért re ám esett a vá lasz tás a le het sé -
ges je löl tek kö zül, az mind má ig rej tély elõt tem. (…) Csak nem
egy fél év nyi idõ nek kel lett el tel nie ad dig, amíg az el sõ na pok -
ban cso da bo gár ként fo ga dott ve zér igaz ga tó gyo mor ide ges ség
nél kül tu dott be men ni a hi va ta lá ba és va ló ban tel jes ér té kû ve -
ze tõ nek érez het te ma gát. Nem kí vá nom sen ki nek azo kat a he -
te ket-hó na po kat. Min den reg gel há rom kor-négy kor éb red tem
és ol vas tam-ol vas tam, hogy reg gel nyolc ra leg alább az az na pi
ki hí vá sok ra fel ké szült le hes sek. Na gyon ne héz volt! Nem kí vá -
nom az el len sé ge im nek sem! De ma már túl va gyok raj ta…

3. Hogy mit nyert a ki ne ve zé sem mel az az in téz mény, amit ve -
ze tek, s ahol az itt dol go zó 280 al kal ma zott kö zül (köz tük 162
fel sõ fo kú ké pe sí té sû, eb bõl öt dok to ri dis  szer tá ci ó val is ren del -
ke zik) én va gyok az egye dü li ma gyar, azt a mun ka tár sa im tól
kel le ne meg kér dez ni. Tény, hogy egy olyan in té zet ben, ahol ki -
ne ve zé sem pil la na tá ban az át lag fi ze tés – elõt tem mind má ig rej -
té lyes okok mi att – az or szá gos át lag fi ze tés alig 78%-át tet te ki,
s ahol en nek kö vet kez té ben szó sze rint éh bér ért dol go zott egy
szak mai szem pont ból ki vá ló an fel ké szült szak em ber gár da, nos
eb ben az in té zet ben pil la nat nyi lag a ta valy jú li us 15-én élet be lé -
pett 154-es tör vény al kal ma zá sa ré vén nin cse nek fi ze té si gon -
dok, s az át lag bér más fél sze re se az or szá gos át lag bér nek. Nem
az én ki zá ró la gos ér de mem – de az én ér de mem is! –, hogy egy
olyan in té zet be, ahon nan ki ne ve zé sem pil la na tá ig, a jobb meg -
él he tés re mé nyé ben, me ne kül ni pró bál tak a fi a tal szak em be -
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rek, most sor ra ko pog tat nak ugyan õk a hi va tal aj ta ján: sze ret -
né nek vis  sza jön ni. Ahogy az se el ha nya gol ni va ló, hogy ak kor,
ami kor más in té ze tek ben és köz hi va tal ok ban az van, ami van,
ná lunk a költ ség ve té sen kí vü li stá tusz – ami szin tén az én ki ne -
ve zé sem után lé pett élet be – egy sza ba dabb ne gyed éven kén ti
pre mi zá lá si po li ti ka be in dí tá sát is le he tõ vé tet te. Egy olyan ja va -
dal ma zá si rend szer meg ho no sí tá sát, ami vel, ha cso dát ugyan
nem is, de leg alább az inf lá ció egyen sú lyo zá sát meg le he tett va -
ló sí ta ni. El le het kép zel ni, hogy néz nek rám, ami kor ne gyed -
éven ként pré mi u mo kat osz tok. A sá to ros ün ne pek al kal má val
adott kü lön jut ta tá sok ról nem is be szél ve…

Mit nyert az or szág? Csak a ki ne ve zé sem óta vagy fél tu cat
olyan tör vény-kez de mé nye zés rõl tu dok, amit már én ír tam alá,
s ami nek ered mé nye ként az ipar jog vé de lem te rü le tén Ro má nia
tör vény ho zá sá ban meg va ló sult a tel jes eu ró pai jog har mo ni zá -
ció. Csu pán az el múlt más fél év alatt a nem zet kö zi szak mai in -
té ze tek ben (el sõ sor ban a gen fi szék he lyû Szel le mi Tu laj don Vi -
lág szer ve zet ében) va ló rend sze res je len lé tünk mel lett vagy tíz
olyan két ol da lú kap cso lat fel vé telt kez de mé nyez tem – s ez már
va ló ban az én sze mé lyes ér de mem –, amely nek ered mé nye kép -
pen hat vá nyo zot tan meg erõ söd tek a szom széd or szág be li (köz -
tük a ma gyar) sza ba dal mi hi va ta lok kal va ló rend sze res szak em -
ber cse ré ink, köl csö nös tá jé koz ta tá sunk. Ar ról nem is be szél ve,
hogy az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal Ve ze tõ ta ná csa ál tal 1999.
ja nu ár 29-én, Mün chen ben ho zott dön tést, mi sze rint Ro má ni át
a töb bi tár sul ni kí vá nó kö zép-ke let-eu ró pai ál lam mal egye tem -
ben, azok kal egyi de jû leg hív ják meg a 2002. jú li us el se jei csat -
la ko zás ra – ez pe dig Románis EU-csatlakozásának egyik alap -
fel té te le – az én ne vem re kéz be sí tet ték. Ez bi zony nem cse kély
meg tisz tel te tés!
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4. Hogy mit nyert ki ne ve zé sem mel a ro má ni ai ma gyar ság? Hát
bi zony ez egy fo gas kér dés! Túl azon az ál ta lá nos – azt hi szem,
Markó Bé lá tól szár ma zó – meg ál la pí tá son, mi sze rint „meg is -
mer het tük, ho gyan mû kö dik Ro má nia”, a ma gam it te ni, több
mint más fél éves je len lé tem leg fõbb ho za dé ká nak az ipar jog vé -
de lem te rü le té re tör té nõ tel jes rá lá tá sun kat te kin tem. Azt, hogy
le he tõ sé günk adó dott meg is mer ni – és fel is mer ni! – egy olyan
szak te rü let egy re nö vek võ fon tos sá gát, amely rõl a ro má ni ai ma -
gyar ság meg le he tõ sen vé kony ka is me re tek kel ren del ke zett.
Mert bi zony sze ret jük mi ma gun kat a ha zai tár sa da lom leg fej let -
tebb, leg eu ró pa ibb ré te gé nek te kin te ni, de ha ar ra gon do lok,
hogy a me gyék re le osz tott nyil ván tar tás ban a ma gyar ság szál -
lás te rü le tei men  nyi re há tul kul log nak a be adott sza ba dal mi-
igény lé sek vagy véd jegy-lajst ro mo zá sok te rü le tén, a kép bi zony
már ko ránt sem ilyen egy ér tel mû! (…) Vagy ha azt em lí tem,
hogy a jö ven dõ egyik leg fel ka pot tabb szak má já nak szá mí tó sza -
ba dal mi ügy vi võk név so rá ban mi lyen ke ve sen van nak je len a
ma gya rok (a kétszázvalahányból ös  sze sen öten), ak kor egy ér -
tel mû en tu do má sul kell ven nünk azt, hogy a pi ac gaz dál ko dás
ezen alap in téz mé nye, a ma gán tu laj don vé del mé nek e szeg men -
tu ma „ma gyar nem ze ti au to nóm kö zös sé günk” szá má ra job bá ra
igen csak is me ret len… Ezt fel is mer ve pró bál tam meg azt, hogy
amen  nyi re csak idõm en ged te, él jek min den olyan mediatizálási
le he tõ ség gel, amel  lyel a ma gyar ság kö ré ben e te rü let nek a fon -
tos sá gát hang sú lyoz ha tom. Min den ho va el men tem elõ adást tar -
ta ni, aho va meg hív tak. Ar ról nem is be szél ve, hogy a sa ját egyé -
ni kez de mé nye zé sem re az ez év kö ze pén lét re ho zott hat re gi o -
ná lis in for má ci ós köz pont ból há rom (Bras só, Nagy bá nya, Nagy -
vá rad) igen csak ott van, ahol lé tez het ma gyar kez de mé nye zõ ké -
pes ség is. Hogy ez sok, avagy ke vés, azt a jö võ dön ti el!…
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Ami a hi va tal be li je len lé te met il le ti, én tö ké le te sen tisz tá ban
va gyok az zal, hogy min den cse le ke de tem mel, min den jó vagy
rossz dön té sem mel egy kö zös ség mé ret te tik meg. Tö ké le te sen
tu da tá ban va gyok an nak, hogy itt eb ben a bu ka res ti ro mán kor -
mány hi va tal ban ezek ben a he tek ben-hó na pok ban ál ta lam ítél te -
tik meg a ro má ni ai ma gyar ság. Ha úgy tet szik, az „ungurul din
Ardeal”. Itt bi zony min den lé leg zet vé te le met fi gye lik. Itt szá -
mon tart ják min den el szó lá so mat. Ne kem itt té ved nem nem
igen il do mos…

Épp ezért, va la hány szor reg ge len te, nyolc óra elõtt pár perc -
cel fel né zek az in té ze tem hom lok za tán len gõ ro mán nem ze ti lo -
bo gó ra (a sors iró ni á ja: po tom 600.000 le jért ezt is én ve tet tem
meg!), lé lek ben min dig oda kép ze lek egy má sik lo bo gót. Ne -
kem azért kell itt helyt áll nom, hogy az a kö zös ség, amely bõl vé -
tet tem, ne ma rad jon szé gyen ben az itt dol go zó több száz szak -
em ber elõtt. Ez ad min den nap kü lön erõt ah hoz, hogy mél tó -
kép pen tud jak vi szo nyul ni mind ah hoz, ami kö rül vesz szün te -
len. Én itt va la ki ket kép vi se lek…

(Bu ka rest, 1999. de cem ber 8-án)
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7. Le vél Fo dor End ré hez Zsilvajdelyvulkánba

Ked ves End re!
Min de nek elõtt meg kö szö nöm õszin te és meg hitt han gú le ve le -
det. Nem is tu dod el kép zel ni, mek ko ra lé lek erõ sí tést je len tett a
szá mom ra – hi szen es tén ként, va la hány szor hul la fá rad tan ha za -
von szo lom ma gam, nem egy szer tet tem fel már ma gam ban a
kér dést: „Mi a fe nét ke re sek én itt?” Nem egy szer érez tem már
bi zony egy fe les le ge sen ön ma gát (és csa lád ját) fel ál do zó ba lek -
nek ma ga mat, aki rõl min den ki meg fe led ke zett. Bi zony jó ér zés
tud ni eb ben a hús da rá ló ban, hogy én itt „va la ki ket” kép vi se lek,
s azok a „va la kik” mind má ig meg bíz nak ben nem, azok nak a „va -
la kik nek” mind má ig fon tos, hogy én ott va gyok, ahol va gyok…

Per sze, tö ké le te sen tisz tá ban va gyok az zal, hogy nincs he -
lyet te sít he tet len em ber, mint ahogy az is jól eszem be vé sõ dött,
hogy én min den va ló szí nû ség sze rint nem in nen me gyek majd
nyug díj ba. De amed dig itt va gyok, ad dig úgy aka rok itt len ni,
hogy bár mi kor bár ki nek a sze mé be tud jak néz ni, hogy egy szál
egye dü li ma gyar ként eb ben az in té zet ben, ahol több mint há -
rom száz em ber sor sa és min den nap ja bí za tott re ám, ne ér je
rossz szó azt a kö zös sé get, amely bõl vé tet tem. Azt nem is em -
lít ve, hogy a ve lem egy anya nyel vet be szé lõ ket se gí te ni, ér de -
ke i ket vé de ni – ku tya kö te les sé gem! Én leg alább is így kép ze -
lem meg va ló sul ni ama bi zo nyos szel le mi ha zát, amely nek
mind an  nyi an pol gá rai va gyunk. Úgy, hogy el mond has sam én
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is, Dsida Je nõ sza va i val, ha majd el jön a szám adás ide je, „meg -
tet tem min dent, amit meg te het tem.”

Így te hát meg nyug tat lak, a Petrozsényi Bá nyá sza ti Vál la lat ál -
tal, a Hi va ta lunk ál tal ki bo csá tott sza ba da lom ér vény te le ní té se
vé gett in dí tott per ben a jog ta ná cso sa ink a leg ha tá ro zot tab ban
fog ják vé de ni az ügye det. Nem csak a mun dér be csü le te mi att –
mi min den ál ta lunk ki adott ok le vél ért sík ra szál lunk! –, de igen -
is azért, mert ne kem ez szív ügyem kell le gyen. Ha nem tu dom
az enyé i met meg vé de ni a gaz em be rek tõl, ak kor ne kem itt
nincs sem mi ke res ni va lóm! Ami per sze nem je len ti azt, hogy
száz szá za lék ban meg va gyok gyõ zõd ve ar ról, hogy a ro mán
igaz ság szol gál ta tás úgy dönt majd, ahogy dön te nie kellene!…
De ez már egy más – sok kal bo nyo lul tabb di men zió.

Õszin te ba rát ság gal: Var ga Gá bor
Kelt Bu ka rest ben, 2000. már ci us 3-án
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8. Búcsu Stark Lász ló tól

Van nak pil la na tok, ami kor a ki sza bott idõ höz, a vé ges föl di lét
adott sá ga i hoz szo kott (szok ta tott?) em be ri ér te lem igen csak el -
bi zony ta la no dik. Ami kor a hety ke ma ga biz tos ság meg bi csak -
lik, a csal ha tat lan ság lát sza tát kel tõ ha tá ro zott ság má za egyik
pil la nat ról a má sik ra le fosz lik. Ami kor az amúgy ész re vét len je -
len idõ vis  sza for dít ha tat lan mó don vég ér vé nye sen múlt tá vál to -
zik.

Ilyen pil la nat volt szá mod ra az, ami kor szom bat dél ben Bu ka -
rest köz pont já ban meg tud tad a hírt, hogy Stark La ci nincs már
kö zöt tünk. Ami kor a Vá rad ról jö võ te le fon hí vás ha tá sá ra a fõ vá -
ros ro ha nó zsi va ja egyik perc rõl a má sik ra el né mult kö rü löt ted.
A „be vé gez te tett”, a „nincs to vább” tu da to sí tá sa – ha csak né -
hány pil la nat ra is – igen csak át ren dez te ben ned a hét köz na pi
csör te tés amúgy meg dönt he tet len nek lát szó ér ték rend jét…

Hi szen csak most volt, hogy az „arany kor” lé lek nyo mo rí tó éj -
sza ká i ban va la hol a váradi szõ lõ he gyen egy más te kin te tét ke -
res ve éne kel té tek ne ki ke se re det ten, hogy „nem me gyünk mi
in nen el!” Még csak most volt, hogy egy más mel lett áll ta tok a
Vá ros há za elõtt és or dí tot tá tok te li to rok ból, hogy „Jos
Securitatea!” Még csak most volt, hogy egy más hú sá ba vág va
ve sze ked te tek hos  szú-hos  szú es té ken át, hogy kell-e vagy sem,
min den esély nél kül, Nagy vá ra don ma gyar pol gár mes ter-je löl -
tet ál lí ta ni…
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Akik is mer ték – már pe dig so kan is mer het ték, hi szen az
RMDSZ Bi har- me gyei Szer ve ze te tit ká ra ként, majd ügy ve ze tõ
el nö ke ként jó né hány esz ten dõn ke resz tül õ volt a Te le ki ut cai
szék ház köz éle ti min de ne se –, tud ták ró la, hogy vé le mé nyét rit -
kán a vé ka alá rej tõ, egye nes jel lem volt. (Akadt is ha ra go sa
emi att ép pen elég!) Az is jel lem zõ volt reá, hogy el kép ze lé se i rõl
meg le he tõ sen ne he zen mon dott le. A vál lalt fel ada tot azon ban
min dig tel je sí tet te: le gyen az üze mi sport ve tél ke dõ szer ve zé se,
akár urnabiztosok je lö lé se a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok ra, akár
ki szál lás-szer ve zés Bi har me gye leg el du got tabb te le pü lé sé re –
min dig szá mí ta ni le he tett fa nyar hu mor ral fû sze re zett meg bíz -
ha tó sá gá ra. 

Ez a meg bíz ha tó ság tûnt el most a kör nye ze te tek bõl! Az az
élet fel fo gás szen ve dett ér zé keny vesz te sé get Stark Lász ló tá vo -
zá sá val, ame lyik a ’90-es évek kö ze pé ig bi zony meg ha tá ro zó
mó don je len volt a nagy vá ra di ma gyar ság kö zé le té ben: az ön -
zet len tenniakarás, a hát só gon do la to kat mel lõ zõ job bí tó szán -
dék, a kö szö ne tet sem vá ró kö zös sé gi ál do zat vál la lás szel le mi -
sé ge gyen gült meg La ci ba rá to tok el tá vo zá sá val. 

Tud ta tok, na gyon rég óta tud ta tok sú lyos be teg sé gé rõl! Tud -
tá tok azt is, hogy mi lyen em ber fe let ti erõ vel né zett szem be a
gyó gyít ha tat lan kór min den na pos ki hí vá sa i val! Tud ta tok min -
den rõl – csak va la hogy nem akar tá tok el hin ni.

Ezért is döb be ne tes a hír! Egy hû sé ges, meg bíz ha tó har cos -
társ tá vo zott most vég leg a so ra i tok ból. Nyu godj bé ké ben,
Stark La ci! Le gyen ne ked kön  nyû a váradi föld!

(Bu ka rest, 2001. má jus 20-án)
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Confessionis II.



OMPI székház, Genf



1. Navigare necesse est…

Ne héz, po ko li an ne héz most ne ked itt, nyolc eme let nyi ma -
gas ban, iszo nya tos regáti hõ ség ben – most is leg alább har -
minc nyolc fok me leg van a tár  va-nyit va tar tott ab la kok da cá -
ra – sza vak ba ön te ni azt, amit eb ben a pil la nat ban ér zel.
Most, ami kor sok-sok hó nap nyi vá ra ko zás után, vég re-va la há -
ra itt ül hetsz a sa ját egyé ni lel tá rod ba vett hor doz ha tó szá mí -
tó gé ped elõtt, és meg le he tõs lám pa láz zal – ne hogy vé let le nül
el ronts már megint va la mit – itt pö työg te ted a bil len tyû ket.
Es te fél ki lenc van. A té vé ben a ro mán tan ügy mi nisz ter-asz -
 szony ép pen most ve zé nyel te le nagy lel ke sen a kö zép-is ko -
lák ba fel vé te li zet tek szá mí tó gé pes el osz tá sát (lesz is elég ba -
ja emi att!), oda kinn al ko nyo dik, a köz pon ti tömb há zak te te jén
sor ra gyúl nak a fény rek lám ok, itt benn pe dig, eb ben az iga -
zán di va to san be ren de zett le gény-la kás ban csen des ma gá -
nyod ban meg pró bálsz ke resz tül lép ni tu laj don ár nyé ko don,
sa ját be ideg zõ dött elõ í té le te i den, s meg kí sér led egy ma gad -
ban el sa já tí ta ni mind azt, amit a fi ad ides to va tíz esz ten de je
játsz va meg ta nult.

Elõt ted egy ezüst szí nû, sus tor gó cse cse be cse – egy To shi -
ba Navigator –, me lyet nagy gaudeummal ho zott be ma az iro -
dád ba a szá mí tó gép rész leg ve ze tõ je. Raj ta bil len tyûk, nyil ván
ere de ti leg an gol szö veg re al kal maz va – hogy az tán most, a ve -
zér igaz ga tó úr kü lön óha já ra, né hány mó do sí tás után, ma gya -
rul is le hes sen hasz nál ni… Most is mer kedsz e gom bok fi fi ká -
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i val: ha a töb bi is ilyen egy sze rû, ak kor tény leg kö töz ni va ló
bo lond vagy, hogy nem pró bál tad meg ed dig…

Tény, hogy ér zed: egy re ne he zeb ben al kal maz kodsz, egy re
ke vés bé tu dod el fo gad ni a hét köz nap ok ki hí vá sa it, az in for má -
ci ós tár sa da lom új don ság-döm ping jét. Egy re ha ma rabb el fá -
radsz, egy re job ban csök ken a ki tar tá sod, egy re kön  nyeb ben
el fogy a tü rel med… Ugyan ak kor az zal is tö ké le te sen tisz tá ban
vagy, hogy aki eb ben az iszo nya tos se bes sé gû vi lág ban nem
tud ja ide jé ben el sa já tí ta ni a tech ni ka ap ró vív má nya it, az elõbb-
utóbb le sod ró dik a pá lyá ról. Az ön ként le ír ja ma gát. Er go: tet -
szik, nem tet szik, egye zik vagy sem ere den dõ „szép-lé lek” mi -
vol tod dal, tu do má sul kell ven ned azt, hogy e ki hí vás elõl nem
tér hetsz ki. A kor pa rancs szá mod ra is lé te zik.

Navigare necesse est…
(Bu ka rest, 2002. jú ni us 16-án)
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2. „Ubi bene, ubi pat ria?”

Vég re va la há ra túl vagy tok az oly rég óta ese dé kes OHIM
meg hall ga tá son (Office for Harmonization of Internal Market –
az az Bel sõ Pi a cot Sza bá lyo zó Hi va tal), an nak rend je és mód ja
sze rint, ahogy il lik, tisz tes ti zen öt mé ter nyi tá vol ság ból, il lõ tü -
re lem mel vé gig hall gat ták mindannyiótok be mu tat ko zá sát, ide -
szá mít va im már Cip rust, Mál tát és Tö rök or szá got is (akár tet -
szik ez egye sek nek, akár nem: egy ér tel mû en kör vo na la zó dik
im már a maj da ni Eu ró pai Egye sült Ál la mok ha tár vo na la!), a Hi -
va tal el nö ke, egy Wubbo de Boer ne vû tag ba sza kadt hol land
de re ka san meg di csért min den kit, „I wish to congratulate you
for the results achieved”, min den na gyon szép és jó, min den ki
min den ki vel meg volt elé ged ve, „we are all very happy”, az el -
sõ hul lám ban fel ve en dõk (az az Bul gá ri át, Ro má ni át és Tö rök or -
szá got ki vé ve min den részt ve võ) szép las sacs kán el kezd he tik a
vis  sza szám lá lást, fel ké szül het nek ama öröm te li pil la nat ra, ami -
kor a kö zös sé gi véd jegy be lép majd vég ér vé nye sen az õ csen -
des kis éle tük be is és pad ló ra kül di majd az el avult, ide jét múlt
nem ze ti véd je gye ket („ré gi di csõ sé günk, hol ké sel az éji ho -
mály ban?”), rá adás ként az el vá lás al kal má val még egy iga zán
ambíciózus ter ve ze tet is a ke ze tek be nyom tak, mely nek alap ján
két-há rom év re ha vi há rom ezer euróért két-há rom em bert le -
het a kö zel jö võ ben ide ki kül de ni, úgy mond a nem ze ti hi va ta lok
szak em ber gár dá já nak a fel erõ sí té se ér de ké ben. Nem is be szél -
ve ar ról, hogy az idei, gran di ó zus prá gai ren dez vény si ke rén
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fel buz dul va jö võ re egy újabb, még na gyobb sza bá sú Euro-
Fórumot óhajt meg tar ta ni – és fi nan szí roz ni! – a nagy ér de mû
alicantei hi va tal: s hol más hol, mint ép pen Budapesten!… Iga -
zán az ég vi lá gon sem mi okod nem lehet(ne) a panaszra!…

És még is. Le het, hogy azért, mert ide is be ütött a hi deg és a
hu szon öt fo kos kel le mes ko ra õszi me leg né hány óra alatt tíz fo -
kot zu han va nyo mott, nyir kos, mo ró zus, esõs idõ sza kadt a nya -
ka tok ba – ál lí tó lag itt egy esz ten dõ fo lya mán öt-hat al ka lom mal
esik csak az esõ; le het, azért, mert itt, e va ló ban cso dá la to san
egye di ten ger par ti sé tá nyon, a hí res-ne ve ze tes Esplenada-n, a
ma ga vi rág ára da tá val, száz öt ven éves fi kusz fá i val, to rony ma gas
pál ma so rá val, hul lá mos mo za ik-min tá i val, a ko ra es ti zsi bon -
gás ban a mes  szi föld rõl ide té vedt ma gad faj ta ván dor hat vá nyo -
zot tab ban rá döb ben he tett ar ra, men  nyi re ma gá nyos far kas lett
be lõ le az idõk fo lya mán. Men  nyi re nem ta lál a gon do la ta a kör -
nye ze té ben sen ki vel, men  nyi re nem il lik be le eb be az üz let bõl-
üz let be to la ko dó, min de nütt hasz not szá mo ló, ki zá ró lag csak az
anya gi gya ra po dás mi ként jén gon dol ko zó pénz éhes vi lág ba…
Vi lág ba, amely kö zö nyö sen, rá se he de rít ve megy el pél dá ul a
Santa-Barbara száz öt ven mé ter ma ga san tró no ló kö zép ko ri
szik la erõ dít mé nyé nek lé leg zet el ál lí tó es ti ki vi lá gí tá sa elõtt,
nem hat ja meg sem a csak nem két száz éves vá ros há za ha rang -
já té ka, sem pe dig a bel vá ro si ba rokk ka ted rá lis hí ve i nek spa -
nyo lul éne kelt „Mi atyánk”-ja sem… De az is meg le het, pusz tán
csak azért, mert az idõ vál to zás mi att egy re job ban saj gó izü le -
te id kí mé let le nül eszed be jut tat ták a ré gi Il lés-slá ger: „az idõ
las san-las san el jár fö löt ted.” Tény, hogy meg le he tõ sen fe le más
mó don ér zed ma ga dat, egy re ro had tab bá vá lik az egész köz ér -
ze ted… Rá bá mulsz ugyan a ki kö tõ ben felsorakozõ csillógó-
villógó jach tok so ka sá gá ra, a Tabarca-szigetére in du ló já ra tok
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tu ris ta-csá bí tó kí ná la tá ra, meg cso dá lod a sé tány mel let ti ide -
gen-csa lo ga tó tûz oká dó ho mok szob ro kat, a bóv lit kí nál ga tó al -
kal mi áru so kat, meg hall ga tod a hul lá mok mo raj lá sát a fö veny
túl ol da lán, tõ led alig né hány mé ter nyi re, még az öböl be já ra tát
örzõ tá vo li vi lá gí tó to rony fel vil la ná sát is re giszt rál ja úgy-ahogy
a te kin te ted – de az egész tü le ke dés va la hogy iszo nya tos vi -
szoly gást vált ki egy szer re a leg bel sõbb éned bõl. A fi tog ta tott
pénz úr hat nám sá gá tól sza bá lyos tö meg iszo nyod, va ló sá gos há -
nyin ge red tá mad… 

S a leg po ko libb az egész ben az, hogy itt a mes  sze ide gen ben,
eb ben a Mannon-imádó tü le ke dés ben ép pen azok, akik kel a
leg kön  nyeb ben szót vált hat nál, akik kel min den kü lö nö sebb
nyel vi ne héz ség nél kül meg tud nád ér tet ni ma gad, azok van nak
leg in kább oly mes  sze lé lek ben tõ led, mint Ma kó ama bi zo nyos
kö zel -ke le ti vá ros tól. Azok kal szem ben ér zed a leg job ban azt,
hogy nem vagy, so se vol tál kö zé jük va ló! Hogy két tel je sen más,
egy mást köl csö nö sen ki zá ró, egy mást köl csö nö sen gyû lö lõ kü -
lön vi lág hoz tar toz tok.

Hol van már a bé csi Kunsthistorische Museum an nak két -
szer is meg né zett kép tá rá nak a han gu la ta, a prá gai zsi dó óvá ros
egye di va rá zsa vagy ép pen ség gel a gen fi Saint-Pierre ki vi lá gí -
tott tor nyá nak csen det pa ran cso ló áhítata!?… 

El szállt, mint az õszi fa le vél! Mint a mes  sze il la nó pá ra a té li
nap sü tés ben.

Ta lán igaz sem volt!…
(Alicante, 2002. ok tó ber 2-án)
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3. „Achtung, achtung bitte!…”

Ülsz Eu ró pa egyik leg mo der nebb re pü lõ te rén, a csu pa üveg,
csu pa fém, csu pa fény mün che ni Franz Josef Strauss lé gi ki kö tõ
egyik ter mi nál já nál, s a genfi-alicantei meg mé ret te tés után vá -
rod, hogy be szál lás hoz in vi tál ja nak. Kö rös-kö rül min den nyü -
zsög, min den for rong, min den ál lan dó moz gás ban van. A han -
gos be mon dó két-há rom per cen ként je len ti be né met és an gol
nyel ven egy-egy újabb já rat in du lá sát a vi lág kü lön bö zõ nagy vá -
ro sai fe lé – most ép pen az isz tam bu li gép uta sa it te re li ud va ri a -
san a C08-as ki já rat lép csõ je fe lé –, a ki jel zõ kép er nyõ kön al kal -
mad van vé gig ol vas ni leg alább fél száz eu ró pai, ázsi ai, ame ri kai
nagy vá ros ne vét, a ra fi nál tan be ren de zett em lék tárgy bol tok -
ban, ék szer üz le tek ben, ilyen-olyan vi lág-véd jeg  gyel hi val ko dó
shopokban vé get nem érõ vá sár ló tö meg. Az új sá gos stan do kon
Schröderék vá rat lan vá lasz tá si gyõ zel mét kom men tá ló né met
la pok tu cat jai – „Rot-Grün / Die zweite Chance” ol vas ha tod a
Spi e gel cím lap ján, hogy mellete a Stern fe dõ lap já ról Joschka
Fischer te kint sen ko mor te kin tet tel rád, nyil ván nem tet szik ne -
ki a szur ká ló dó „Der heimliche Kanzler/ Die grün-rote Re pub -
lik” cím (hi á ba, sa va nyú a szõ lõ!) –, mi köz ben a Ti me Putyin
Oroszországáról, a Newsweek pe dig a ve gyi- és bi o ló gi ai ter ro -
riz mus le he tõ sé gé rõl, na meg a Bin Laden ve zet te al-Kaida af -
ga nisz tá ni hely ze té rõl cik ke zik. A szom széd köny ves bolt pult ja -
in a leg cso dá la to sabb al bu mok tól a legbóvlibb szi rup-re gé nye -
kig az ég vi lá gon min den meg ta lál ha tó, az is mer tebb szer zõk
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kö zül Umberto Ecco és a Salman Rushdie ne vét ol vas ha tod, mi -
köz ben a szem be ni gyors ét kez de fe lõl fris sen sült kol bász il la ta
üti meg az or ro dat – ös  sze is fut ha tá sá ra ala po san a nyá lad a
ga ra tod ban –, a sö rös-pul tok nál pe dig ha tal mas po ha rak ba csa -
pol ják az Amstelt, a Tuborgot, a Carlsberget.

Ülsz és vá ra ko zol tü rel me sen. Gon do la ta id egy re in kább ha -
za száll nak. „Ha za!?” Há rom óra múl va egy bu ka res ti tömb ház
he te dik eme le tén kat tan majd a kulcs, s kezd he ted ki pa kol ni
mind azt, amit nem is olyan rég egy spa nyol or szá gi szál lo dai
szo bá ban az úti pog  gyá szod ba be gyö mö szöl tél. Há rom óra sem
te lik be le, s egy hi deg, a leg szük sé ge seb bek kel be ren de zett
szol gá la ti la kás ban nyúj tóz tat ha tod ki el gém be re dett tag ja i dat
és kí sé rel he ted meg az al vást né hány óra ere jé ig – még mi e lõtt
kez de tét nem ve szi az új nap, az új ki hí vá sok kal… 

Va jon mi vár „oda ha za” rád? Va jon mi fé le hí re ket tar to gat a
hol nap?

(Mün chen, 2002. ok tó ber 4-én)
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4. Gon do la tok a ha zá ról

Tisz telt egy be gyûl tek! Nagy ér de mû ven dé ge ink!
Ma, ami kor a „Ma gyar Gol go ta” szom bat já nak 153. év for du -

ló ján ilyen szép szám mal ös  sze gyûl tünk itt, a Csonkatorony ár -
nyé ká ban, Arany Já nos szü lõ vá ro sá ban, kü lö nös erõ vel – és
még kü lö nö sebb ak tu a li tás sal! – te võ dik fel mind an  nyi unk ban a
kér dés: mi tõl is „ha za” vol ta kép pen a ha za? Mi az a de lí ri u mos
han gu lat, amely mind an  nyi un kat ös  sze köt? Mi az a ger je de lem,
amely e négy be tûs, két más sal hang zó ból, és egy azon, meg is -
mé telt ma gán hang zó ból ál ló ki fe je zé sünk el hang zá sa kor, mind -
an  nyi unk ban, ha más és más hul lám hos  szon is, va la mi na gyon
mély, ré gi, tisz ta han got in du kál? Mert e szót hall va va la mi bi -
zony mind an  nyi unk ban meg zen dül.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ér tel me zõ szó tá ra sze rint
ha za „az az or szág, az a nép kö zös ség, amely hez tar to zunk”,
más részt ha zá nak ne vez he tõ az a „te rü let, ahol va la mely em -
ber cso port élet le he tõ sé get ta lál”. Te hát tu do má nyo san sum -
máz va a ha za egy föld raj zi te rü let hez, il let ve egy em be ri kö zös -
ség hez kap cso ló dó fo ga lom. Amely be épp úgy be le tar to zik a
„ház-ha za”, az „otthon-odahaza-haza” fo ga lom tár sí tás – épp itt, a
Kö les ér-part ján tart sak én, gyar ló mû sza ki ér tel mi sé gi eti mo ló -
gi ai esz me fut ta tást? –, mint ahogy hoz zá tar to zik – kü lö nö sen
szá munk ra, ki sebb sé gi sors ban él ni ítél te tett ma gya rok szá má -
ra hoz zá tar to zik! – Il  lyés Gyu la cso dá la tos meg ha tá ro zá sa, a
„ha za a ma gas ban” is…
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En nek el le né re – s ezt mind an  nyi an jól tud juk! – a „ha za”
nem egy el vont fo ga lom. A „ha za” a múlt be li örök ség, a „min -
den, ami volt s van” em lé ke zõ im pe ra tí vu sza, a je len min den
küsz kö dé se és ki hí vá sa, az „ahogy le het” min den na pos meg al -
ku vá sa, de még is – leg fõ kép pen – az ál ta lunk, mind an  nyi unk ál -
tal meg ál mod ha tó – és meg is va ló sít ha tó – jö võ! A ha za a
reánkköszönõ szom széd, az is me rõ sen fe lénk in tõ bol ti el adó, a
va sár nap dél utá ni meg hitt csa lá di te re fe re. A ha za szü le ink sír -
ja, apá ink ha gya té ka, gyer me ke ink ön fe ledt ka ca gá sa. A ha za
egy szer re álom és meg va ló su lás, egyi de jû leg küz de lem és re -
mény ke dés. A ha za az, amit a nagy vi lág ból egy ér tel mû en a ma -
gun ké nak mond ha tunk…

Ezt a mind an  nyi unk lel ké ben élõ, ott me len ge tett, ott dé del -
ge tett, fél ve fél tett ha zát ün ne pel ni gyûl tünk ös  sze ma itt. Ezt a
se hol más hol fel nem lel he tõ Éden-jus sun kat fel em le get ni:
amely egy ér tel mû en a mi énk. Mi énk volt a múlt ban, mi énk a je -
len ben, és mi énk le het – le het? kell, hogy le gyen! – a jö võ ben
is… Mert csak raj tunk, ki zá ró lag mi raj tunk mú lik, hogy a mi -
énk le gyen s a mi énk is maradjon!…

Sok szor el mond tuk már az el múlt év ti zed alatt, már-már el -
kop ta tott köz hel  lyé vált, még sem fo gal maz ha tok én sem más -
képp: his tó ri ás idõ ket élünk. Egy ma gá ra ha gyott, kö vet ke ze te -
sen hát tér be szo rí tott, vég le te kig meg alá zott, in téz mé nye i tõl és
is ko lá i tól mód sze re sen meg fosz tott, már-már a ma ga ön fel szá -
mo ló dá sá ba is be le tö rõ dött kö zös ség fel tá ma dá sá nak, ma gá ra
ta lá lá sá nak, mél tó ság ra éb re dé sé nek a tör té nel mi pil la na tát.
Egy olyan kor sza kot, ami kor lé pés rõl-lé pés re kel lett vis  sza sze -
rez nünk mind azt, ami haj da ná ban a mi énk volt – s ami tõl fo lya -
ma to san és fon dor la to san meg fosz tot tak min ket. Vis  sza kel lett
sze rez nünk, s vis  sza is sze rez tük el kob zott in gat lan ja in kat, er -
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de in ket, szán tó föld je in ket, élet le he tõ sé ge in ket. Vis  sza kel lett
sze rez nünk – és vis  sza sze rez tük! – az anya nyelv hasz ná lat jo gát,
te le pü lé se ink sok év szá za dos hely ség ne ve it, tör té nel mi sze mé -
lyi sé ge ink tisz te le tét: a Bocs kai Ist vá nét, a Kos suth La jo sét, a
Lovassy Lász ló ét – és nem utol só sor ban Arany Já no sét is…
Mint ahogy vis  sza kel lett sze rez nünk az együ vé tar to zás ha tá -
ro kon át íve lõ ér zé sét az egész Kár pát-me den cé ben, az egy azon
mó don for mált sza vak kö zös ség for má ló ere jét, a vég re-va la há -
ra sza ba don el éne kelt Him nusz ge rinc egye ne sí tõ áhitatát.

Ezért va gyunk ma új ra itt. Ezért gyûl tünk is mét ös  sze itt, eb -
ben a vis  sza szer zett Ma gyar Ház ban en  nyi en! 

Kö szö net min den ki nek, akik ezt az egy mást erõ sí tõ, egy más -
ra cso dál ko zó, egy mást új ra fel fe de zõ pil la na tot le he tõ vé tet ték!
Akik a hét köz nap ok ta po só mal má ban, a „szür ke szer dák” oly
sok lel ke se dést ki ol tó vi lá gá ban sem fe led kez tek meg ar ról,
hogy egy kö zös ség csak ak kor tud meg ma rad ni, ha meg be csü -
li ön ma ga szel le mi ér té ke it. Akik tu da tá ban vol tak – vagy tu da -
tá ra éb red tek – an nak, hogy a lé lek gyil kos el ide ge ne dés el len a
leg jobb gyógy szer, a leg ha tá so sabb el len szer a gon do la tok ta -
lál ko zá sa, a lé lek csi no so dá sa, a tu dat ápo lá sa. Akik még eb ben
a di der gõ, nél kü lö zõ vi lág ban is tud tak – s akar tak – szel lem su -
ga ra kat ger jesz te ni.

Pász tor tûz ként „õszi éj sza ká kon / mes  szi rõl lo bog va ten ger
pusz ta sá gon!”

Övék a di csõ ség! Mi énk a küz de lem!
(El hang zott Nagy sza lon tán, 2002. ok tó ber 5-én, 

a Sinka Ist ván Ma gyar Ház név adó ün nep sé gén)
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5. Véd be széd

Tisz telt Kong res  szus!
Be val lom õszin tén, egy-két hét tel ez elõtt még nem állt szán -
dé kom ban fel szó lal ni ezen az or szá gos fel se reg lé sen. Nem
állt szán dé kom ban egy részt azért, mert szü lõ föl dem és szû -
kebb pát ri ám (Bi har me gye) dol ga i ról nem va gyok il le té kes
be szá mol ni – meg tet ték azt sok kal kom pe ten sebb mó don a
me gyei RMDSZ je len le gi ve ze tõi –, ugyan ak kor a ma gam in -
téz mény ve ze tõi tény ke dé sé rõl ott van a szám adá som a Kong -
res  szus tól Kong res  szu sig kö tet leg utol só ol da la in.

Hogy most még is szót kér tem, an nak mo ti vá ci ó ja ab ban az
új ra meg je le nõ, töb bé-ke vés bé bur kolt, de min den kép pen
igaz ság ta lan vá das ko dás ban rej lik, amel  lyel a nem ép pen leg -
job ban tá jé ko zott hon fi tár sa ink a pil la nat nyi lag Bu ka rest ben,
kü lön bö zõ ha tás kö rû kor mány in té ze tek ben dol go zó szak em -
be re ink (kö zé jük szá mí tom ma ga mat is) mun ká ját il le tik. Fél -
re ér tés ne es sék, a leg tá vo labb áll tõ lem tö ké le tes nek mi nõ -
sí te ni an nak a ma rok nyi em ber nek a mun ká ját, akik az
RMDSZ meg bí zá sá ból pil la nat nyi lag a ro mán fõ vá ros ban töl -
te nek be fe le lõs be osz tást, pró bál nak mun ká juk kal, min den -
na pi helyt ál lá suk kal egy-egy egész or szág pros pe ri tá sá hoz,
eu ró pai fel zár kó zá sá hoz hoz zá já rul ni. Em be rek va gyunk mi
is, és té ved he tünk, min den bi zon  nyal té ve dünk is – épp ezért
le het és kell a mi mun kán kat is bí rál ni –, de ké rem, en ged jék
meg ne kem, hogy in nen, az RMDSZ leg fon to sabb fó ru má ról

59



uta sít sam vis  sza azo kat a sut to gó, vagy ke vés bé sut to gó rá -
gal ma kat, ame lyek meg kí ván ják kér dõ je lez ni a ma gam és
kol le gá im em be ri tisz tes sé gét. Mi nem a hú sos fa zék mel lett
csü csü lünk ott lenn Bu ka rest ben, tisz telt Kong res  szus,
amely bõl mi nél töb bet kí vá nunk a sa ját zse bünk be át ürí te ni,
mi nem a min den áron a bár sony szék hez va ló ra gasz ko dás
gör csé vel mun kál ko dunk nap mind nap azon, hogy Ro má nia
in téz mé nyei job ban mû köd je nek, hogy azok az el vek, ame -
lyek alap ján ne vel tet tünk és ame lye ket a ma gun ké nak val lot -
tunk és val lunk mind a mai na pig: a pon tos ság, a meg bíz ha tó -
ság, az ala pos ság, az adott szó szent sé ge, nos ezek az el vek
kezd je nek el már ér vé nye sül ni vég re a ro mán fõ vá ros in téz -
mé nye i ben is. Hogy igen is Ro má nia meg íté lé se po zi tív irány -
ba moz dul jon el! Az a tíz-ti zen öt em ber, aki min den ere jé vel
azon mun kál ko dik, hogy ma gyar ként – és nem ma gyar ko dó -
ként – helyt áll jon egy szín tisz ta ro mán kör nye zet ben, nem a
ma ga pe cse nyé jét sü tö ge ti ott lenn, tisz telt Kong res  szus, ha -
nem a szó leg ne me sebb, leg iga zibb ér tel mé ben szol gál – tisz -
tes ség gel, be csü let tel, és egy pil la nat ra sem fe led kez ve meg
ar ról, hogy ki ket kép vi sel, ki is küld te õket oda. Mi igen is
számonkérhetõk va gyunk – a Szö vet ség szá mon is kér ben -
nün ket –, de ké rem, tisz telt Kong res  szus, ne te gye sen ki kér -
dé ses sé sem Birtalan Jó zsef, sem Neményi Nán dor, sem
Szar ka Edit, sem pe dig a töb bi oda lenn dol go zó kol le gám be -
csü le tét és el kö te le zett sé gét. Mi tö ké le te sen tisz tá ban va -
gyunk az zal, hogy – Ta má si Áron hí res mon dá sát parafrazál -
va (ez kü lön ben Tó dor Al bert pol gár mes ter úr öt le te, s a
szer zõi jo got pe dig tisz tel ni kell!) – „azért va gyunk a vi lá gon,
hogy va la hol ott hont te remt sünk ben ne!” Ezt az ott hont –
ama bi zo nyos ti zen há rom év vel ez elõt ti „Ott hont a ha zá -
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ban!” – kell ne künk vég re-va la há ra meg te rem te nünk: de
nem csak az el vek, a ki nyi lat koz ta tá sok, ha nem a gya kor lat
szint jén. Mi ezen mun kál ko dunk ott lenn – s eh hez kér nénk
tisz te let tel to vább ra is a Kong res  szus bi zal mát!

(El hang zott Szat már né me ti ben, 2003. ja nu ár 31-én, 
az RMDSZ VII. Kong res  szu sán)
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Mücheni kiszálláson



6. Két zász ló kö zött

Mün chen, 2003. már ci us 18-a, es te 6 óra. Itt ülsz vég re-va la há ra
az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal fris sen fel újí tott ta nács ter mé ben,
s mi köz ben in nen, a leg el sõ asz tal kör bõl min den ener gi ád dal
épp a Hi va tal el nök vá lasz tá sá ra kel le ne fi gyel ned, va la mi el len -
áll ha tat lan bel sõ ösz tön ar ra kész tet, hogy ce ru zát ra gadj, s az
eléd ké szí tett jegy zet fü zet be pró báld me ne kí te ni al kal mi gon do -
la ta i dat. Elõt ted az asz tal szé li fe ke te táb lács kán a România, Ro
fel irat em lé kez tet ar ra, hogy ki ket és mit kép vi selsz te itt vol ta -
kép pen, bal ol da la don Schweiz/Suisse/Svissera szí ne i ben egy
fi a tal, alig har minc esz ten dõs bá ze li jo gász ka par gat ja ép pen a
fü lét, jobb ol da la don pe dig Por tu gá lia ve led egy idõs nek tû nõ
kép vi se lõ je, a Por tu gál Sza ba dal mi Hi va tal fris sen ki ne ve zett el -
nö ke jegy ze tel szor gal ma san és fi gye li ár gus sze mek kel azt, mi -
ket is pro du kál nak a nagy re mé nyû el nök je löl tek. Már le ment
Svéd  or szág és Cip rus je lölt je – mind ket ten már húsz-hu szon öt
éve az ESZH al kal ma zot tai, pil la nat nyi lag mind ket ten al el nö ki
be osz tás ban –, most ép pen egy jobb sors ra ér de mes bel sõ el len -
õr pró bál meg gyõz ni ben ne te ket öt le tei egye di sé ge fe lõl, a kö -
rü löt ted ülõk ar cán le ol vas ha tó: nem nagy si ker rel, utá nuk pe -
dig kö vet ke zik az iga zi pár vi a dal: a két nagy ágyú, a fran cia Alain
Pompidou (ama bi zo nyos né hai Pompidou el nök ap ró ter me tû
fia) és az an gol Ali son Brimellow be mu tat ko zá sa…

Oda kinn már al ko nyo dik, az Isar part ján fel épült hi per mo -
dern to rony épü let ab la ka i ban fe ke tén nyúj tóz nak az épü let kö -
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ré te le pí tett fák ko pasz ágai. Mö göt tük alig le het fel is mer ni itt-
ott az es ti lám pa fényt. Szin te hi he tet len, hogy alig pár száz mé -
ter nyi re vagy tok a ki vi lá gí tott Traumstadttól, az Isar-on tú li
bel vá ros tól, a Marienplatz, a Frauen-Kirche, a Residenz platz
lát vány vi lá gá tól, a Karlstadt, a Konrad, a Hugeldubel vá sár ló
ámí tó ki ra ka ta i tól…

Ma dél elõtt es tél át a vár va várt „be ava tá so don”. Mi u tán
éve ken át szem lél het ted né ma meg fi gye lõ ként, ké nyel me sen
ül dö gél ve a leg hát só sor ban, hogy mi fé le sza bá lyok sze rint
mû kö dik egy ilyen mul ti na ci o ná lis szak in téz mény ve ze tõ ta -
ná csa, ho gyan hoz za meg a ma ga dön té se it, mi ként pró bál ja
egyik vagy má sik ér dek cso port ér  vény re jut tat ni a ma ga aka -
ra tát, íme el jött a te idõd, a te pil la na tod is. Mert ugye bár
„minden nek ren delt ide je van”: Ro má nia 2003. már ci us el se -
jei ha tál  lyal – az Eu ró pai Sza ba dal mi Szer ve zet 27. tag or szá -
ga ként – fel vé telt nyert az egyik leg na gyobb presz tíz  zsel bí ró
eu ró pai szak fõ ha tó ság ba. És hogy a do log még pi kán sabb le -
gyen: köz vet le nül Ma gyar or szág után. Így a mai nap fo lya -
mán két ma gyar nem ze ti sé gû in téz mény ve ze tõ nek ada tott
meg, hogy a ba jor fõ vá ros ban el mond ja a ma ga elõ re el ké szí -
tett be kö szön tõ be szé dét. Két ma gyar em ber szól ha tott, egy -
más után, ar ról, hogy mi lyen élet be vá gó an fon tos a ma ga or -
szá ga szá má ra az eu ró pai in teg rá ció. Mi ez, ha nem elég té tel
a Sors tól?

Ret te ne te sen iz gul tál, szin te nem alud tál sem mit az elõ zõ éj -
sza ka fo lya mán, de vé gül is úgy ér zed, nem val lot tál szé gyent.
„For me, Transsylvanian hungarian intellectual, this is a
highly elating moment and I may therefore be making one of
the most important speech in my life” kezd ted ol vas ni a be szé -
de det re me gõ han gon, resz ke tõ kéz zel, sze me id elõtt ös  sze fu -
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tó so rok kal, hogy az tán egyik pil la nat ról a má sik ra, va la mi
cso dá la to san nagy-nagy nyu ga lom önt se el a lel ke det. Va la mi
kü lö nös, rit kán rád ta lá ló biz ton ság ér zet. Va la mi meg ma gya -
ráz ha tat la nul mély bel sõ csend és bé ke… Van, igen van Gond -
vi se lés.

„It is absolutely significant to us that today, after the re pre -
sen tative of Hun ga ry, Dr. Mik lós Bendzsel has given his
speech, I have the opportunity, on behalf of my country, Ro ma -
nia, to mark the comletion of a strenuous and extremely im por -
tant period that my country has passed through”… Nyu god tan,
kap  ko dás nél kül ol vas tad az ides to va más fél he te már el ké szí -
tett so ro kat – hány szor gya ko rol tad ezt vé gig oda ha za – a be jel -
zett hang sú lyo zás ok nál min dig lé leg ze tet vet tél, a mon dat vé -
gén min dig le eresz tet ted a han go dat. „Besides representing
the recognition of a de facto legal and practical present state of
things in Romania, besides be ing the fruit of the efforts of spe -
cia lists of a European level who worked day and night to make
this wish come true, the accession means the inclusion of Ro -
ma nian structure of specialists into a unitary structure, it
means that we have actually reached the place we have been
drea ming about for centuries.”…

A szü net ben a be já ra ti aj tó elõt ti lo bo gó áll vány nál pro to koll
fény kép ké szült mind ket tõ tök rõl, a két újon nan fel vett or szág
zász ló já val a há ta tok mö gött. Jó volt oda áll ni a ma gyar és a ro -
mán zász ló kö zé. Jó volt szem be néz ni a vi lág gal, s úgy ott tud -
ni ma gad mel lett a pi ros-fe hér-zöld mél tó sá gát, hogy az sem mi -
vel sem ki seb bí ti a piros-sárga-kék üze ne tét. Jó volt egy pil la -
nat ra ha za gon dol ni: a Szent Lász ló szo bor mél tó sá gá ra, a Far -
kas ut ca va sár na pi csend jé re, a Te lek té ka egye di han gu la tá -
ra… S mi köz ben töb ben is oda jöt tek hoz zád gra tu lál ni, Nagy-
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Bri  tan  nia kül dött ség ve ze tõ je, egy Ron Marchant ne ve ze tû tag -
ba  sza kadt úri em ber diszk ré ten meg kér dez te tõ led, mi ért
hang sú lyoz tad kü lön azt, hogy er dé lyi ma gyar vagy? „Mert
ma gyar va gyok”, – vá la szol tad ne ki mo so lyog va, – „és mert Er -
dély a ha zám.”

So se fo god meg tud ni, meg ér tet te-e?
(Mün chen, 2003. már ci us 18.)
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7. Bu ka rest be szám ûz ve

Varga Gábor vegyészmérnököt elsõsorban nem
ebbéli minõségében ismerik. Az Ady kör egyik
vezetõje, majd az Irodalmi Kerekasztal titkára,
a többkötetes próza- és drámaíró fél évtizeden át
a Bihar megyei RMDSZ elnökeként dolgozott.
Öt éve Bukarestben él, az Országos Szabadalmi-
és Védjegyhivatal államtitkár rangú vezérigazgatója.
Szabadságát töltve, nagyváradi otthonában válaszolt
Szûcs László kérdéseire.

Em lék szel még az el sõ mun ka nap od ra?

Az bi zony elég ré gen volt, öt éve. Meg ér kez tem reg gel a vo -
nat tal, Markó Bé la ki küld te ér tem a szol gá la ti ko csi ját, vál tot -
tam is pár szót ve le. Utá na el kül dött a kor mány fõ tit kár ság ra,
ahol Niculescu An tal kor mány fõ tit kár-he lyet tes fo ga dott. Be -
szólt a Sza ba dal mi Hi va tal hoz, hogy fél órán be lül ér ke zünk, s
idõ köz ben oda küld te az Ipa ri Mi nisz té ri um ál lam tit ká rát, akit
Lá nyi Sza bolcs nak hív nak. Hár mas ban je len tünk meg és hi va ta -
lo san be ik tat tak a tiszt sé gem be a Ion Ghica 5. szám alat ti hi va -
tal ta nács ter mé ben. Ott volt az egész in té zet ak ko ri s tu laj don -
kép pen mos ta ni ve ze tõ sé ge, hu szon va la hány em ber, akik cso -
dál koz va néz tek re ám. Meg kell mon da nom, ben nem ret te ne te -
sen nagy iz ga lom volt, hogy a Vá ra don töl tött év ti ze dek után, öt -
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ven fe lé egy más vá ros ban, ide gen em be rek kö zött ta lá lom ma -
gam. Utó lag is há lás va gyok an nak a kö zös ség nek, amely nem
el len ség ként, in kább ku ri ó zum ként fo ga dott. Ez zel együtt az el -
sõ fél év bor zal mas volt, mert egye bet nem csi nál tam, mint ta -
nul tam. (…) 

Nyil ván olya nok is akad tak, akik meg je le né se det rö vid, át me -
ne ti idõ szak nak gon dol ták.

El le het kép zel ni, meg lep te õket, hogy egy ilyen ej tõ er nyõst
kül de nek az in té zet be, aki horribile dictu nem is be szé li anya -
nyel vi szin ten az ál lam nyel vét. Én so ha nem rej tet tem ezt vé ka
alá, a mai na pig ké rem a mun ka tár sa i mat, hogy nyu god tan ja -
vít sa nak ki, ha fo gal ma zá si ne héz sé ge im van nak. Ele in te fur -
csán vi szo nyul tak eh hez, ma már ter mé sze tes nek tart ják, nincs
ben ne sem mi sér tõ… Biz tos volt két-há rom bel sõ kandidáns is
er re a po zí ci ó ra, le het, vol tak fú rá sok. De mi u tán lát ták, hogy
sen kit nem rúg tam ki, sen ki kül föl di uta zá sa it nem kor lá toz -
tam, az az ér zé sem, el fo gad tak. Ez ak kor vált nyil ván va ló vá,
ami kor jött a kor mány vál tás és diszk ré ten oda súg ták, hogy fent
a har ma dik-ne gye dik eme le ten egy lis ta cir ku lál, amely ben már
több mint két szá zan ké rik a há rom száz al kal ma zott kö zül, hogy
ma rad has sak az in téz mény élén. Ezt a lis tát vi dá man sem mi be
ve het ték vol na, hi szen ez egy po li ti kai funk ció. Én az RMDSZ új
stá tu sza mi att ma rad hat tam a he lye men. Ám em be ri leg elég té -
telt je len tett, hogy ez a kö zös ség be fo ga dott…

Mun kád ban men  nyi a szak ma i ság és men  nyi a po li ti ka?
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Po li ti ka szin te sem mi, ez kõ ke mé nyen szak ma. 1891, a Pá ri -
zsi Egyez mény óta vál lal ták az ál la mok, hogy ki ala kí ta nak a sa -
ját te rü le tü kön ilyen in téz mé nye ket. Ezek a szel le mi tu laj don -
nak az ipar ral, ke res ke de lem mel kap cso la tos te rü le te in adó dó
te en dõ ket lát ják el, Ro má ni á ban 1906, Ma gyar or szá gon 1896
óta. Ezek az in té ze tek nem zet kö zi leg sza bá lyo zott tör vé nyek
alap ján mû köd nek. E te kin tet ben éle tem fur csa elég té te le,
hogy egy olyan in téz ményt ve zet he tek, amely az eu ró pai in teg -
rá ci ót már be fe jez te, mi vel ezen a té ren már tö ké le tes a jog har -
mo ni zá ció. (…)

Az egy sze rû em ber szem szö gé bõl mi ként mû kö dik ez a hi va tal?
Ha mond juk én fel ta lá lom az ehe tõ asz fal tot, ho gyan for dul ha tok
hoz zá tok?

Elõ ször is aján la tos ép kéz láb mon da tok ba ön te ni az öt le tet,
gra fi kai meg je le ní tés is szük sé ges, utá na ezt kér vény for má já -
ban kell el jut tat ni a Sza ba dal mi Hi va tal cí mé re. Van egy tí pus -
nyom tat vány, ame lyik az osim.ro hon lap ról is bár mi kor le tölt -
he tõ. Eze ket ik tat ják, majd meg kez dõ dik a hi va ta los le ve le zés.
Van nak ta ri fá ink is, lé vén ez költ ség ve té sen kí vü li in téz mény.
De pél dá ul sza ba dal mak ese tén, aki bi zo nyít ja, hogy ha vi jö ve -
del me nem ha lad ja meg az át lag bér négy sze re sét, az 90%-os
ked vez mény ben ré sze sül… Utá na kö vet ke zik a ki vizs gá lá si fo -
lya mat, egy fel ké szült szak em ber gár da el len õr zi, hogy a be -
adott igény lés vi lág új don sá got je lent-e, va ló ban fel ta lá lói te vé -
keny ség bõl szár ma zik-e s ipa ri lag al kal maz ha tó-e? Ha mind ez
tel je sült, né hány hó na pon be lül ki nyom tat juk a sza ba dal mi le -
írást és egy szép dip lo má val iga zol juk, hogy az il le tõ nek ki zá ró -
la gos jo ga van húsz év re a sa ját sza ba dal má hoz.
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Az ada to kat bi zal ma san ke ze lik?

Nem. Épp ez az ér de kes sé ge a sza ba dal mi te vé keny ség nek…

S mi van, ha ugyan ezt a ta lál mányt le vé dik Auszt rá li á ban is?

Ab ban a pil la nat ban be pe re lik õket. Ez ugyan úgy ame ri kai ta -
lál mány, mint a tõzs de! 1789-ben a leg el sõ sza ba dal mi tör vényt
az Egye sült Ál la mok Kong res  szu sa fo gad ta el. Azt mond ták:
nem tit kol juk, mi az új don ság, közzétesszük, de azt is, hogy a
kié. S ha va la ki ugyan ezt az el já rást al kal maz za, az bi tor lást kö -
vet el, amit a tör vény szi go rú an bün tet.

Elõ for dul, hogy mar ha sá gok kal is for dul nak hoz zá tok?

Csak ami ó ta én ott va gyok, per pe tuum mo bi le-t vagy nyolc szor
akar tak sza ba dal maz tat ni. Van, aki e cél ból a Föld gra vi tá ci ós ere -
jét kí ván ja át prog ra moz tat ni. Volt al kal mam meg is mer ni né hány
ilyen szent õrül tet, aki a va gyo nát, az egész sé gét, a csa lá di éle tét
is fel ál doz ta azért, hogy a sa ját fi xa ide á ját kö ves se. De ha be le -
gon dolsz, az em be ri sé get ezek a szent õrül tek vit ték elõ re…

Szak ér tõ i tek te kin tet tel van nak er re?

Ku tya kö te les sé gük min dent ko mo lyan ven ni. Ké rem is õket,
hogy em pá ti á val vi sel tes se nek azok iránt, akik hoz zánk for dul -
nak. Ne künk min den ki vel szót kell ér te nünk…

Van-e rá lá tá sod ar ra, hogy az er dé lyi ma gya rok nak mi lyen a
fel ta lá lói-ked vük?
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Min den év ben köz zé te szünk egy je len tést, amely me gyei le -
bon tás ban is tar tal maz za az ada to kat a sza ba dal mak ról, véd je -
gyek rõl. 2002-ben pél dá ul Har gi ta és Kovászna-megyébõl ösz -
 sze sen 13 sza ba dal mi-ké rés ér ke zett, Ma ros ból 17, ami az ösz -
 sze sen be ér ke zõ 1477-bõl édes ke vés. Véd je gyek te kin te té ben
Har gi ta és Kovászna me gyé bõl 110-et, Ma ros ból 209-et, Bi har -
ból pe dig 498-at je gyez tek be, utób bi jó részt Transilvania
General cég cso port igé nye it je len ti. Az ipa ri for mák te kin te té -
ben Ma ros me gye ug rott meg, ugyan is jó ér te lem ben vett ag -
res  szi vi tás sal kez dett mû köd ni a me gyé ben lét re ho zott
promóciós köz pon tunk. Úgy ér zem, a ro má ni ai ma gyar vál lal -
ko zó ré teg kezd rá éb red ni ar ra, hogy a szel le mi tu laj don nem
já ték. Nem elég csak jól vál lal koz ni, ha ter mé kün ket, el já rá sun -
kat nem véd jük le, kön  nyen hop pon ma rad ha tunk. S az is elõ -
for dul hat, hogy va la ki, akár jó hi sze mû en is, má so lást kö vet el,
s egyszercsak a tör vény elõtt ta lál ja ma gát, ott pe dig kér lel he -
tet le nül ga tyá ra vet kõz te tik.

Ro má ni á ban ál ta lá nos je len ség a kor rup ció. A Sza ba dal mi Hi -
va tal ban en nek mi lyen meg je le né si for mái le het sé ge sek?

Hi va ta lo san azt kell mon da nom, hogy szó sem le het ró la.
Ugyan ak kor ter mé sze te sen lé tez nek kí sér té si le he tõ sé gek. Az
én aj tó mon bár mi kor bár ki be jö het, de az aj tót so ha nem zá rom
be utá na. Nem fe lej tem el egy pil la nat ra sem, hogy adan dó al -
ka lom mal egye sek nagy él ve zet tel tör nék ki a nya ka mat. Hogy
az én gya kor la tom men  nyi re mû kö dik az egész hi va tal ban, nem
tu dom. De jó hi sze mû em ber va gyok, s azt hi szem, mun ka tár sa -
im dön tõ több sé ge tud ja, egy ilyen ál la mi hi va talt nem ér de mes
koc káz tat ni. Ugyan ak kor min den dön tés nél ko moly ér de kek is
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sé rül het nek. Pél dá ul egy véd jegy be jegy zé sé vel egy má sik cég
ha son ló ter mé ké nek a pi a ci hely ze tét ront hat ják. Ke mé nyen
sza bá lyoz va van, men  nyi re le het el men ni a véd jegy azo nos sá -
gok és kü lön bö zõ sé gek te rü le tén. Az is meg tör tén het, hogy a
hi va tal dön té se ké sõbb per tár gya lesz. Elõ for dult már – s nem
dõlt ös  sze a vi lág –, hogy a ki bo csá tott sza ba dal mi bi zony la tot a
bu ka res ti bí ró ság meg sem mi sí tet te… Té ved ni le het, hi szen
csak a véd je gyek te rü le tén éven te hat ezer ha zai és ugyan en  nyi
nem zet kö zi ké rés ér ke zik. Az a cé lunk, hogy a té ve dé sek szá -
mát a le he tõ leg ki sebb re csök kent sük.

Idõn ként egyes ügyek nagy saj tó vissz han got kap nak.

Ami kor ide ke rül tem, már a leg el sõ nap volt egy hi va tal be li
üt köz te tés a Benckiser és a Hen kel cé gek kö zött. Ak ko ri ban je -
lent meg a mo só szer rek lá mok ban egy kis ma lac ka, s bi zony ki -
de rült, hogy a Hen kel eny hén szól va le má sol ta a Benckiser fi -
gu rá ját. Ezért az utób bi cég ma gas ös  sze gû kár té rí tést igé nyelt
– és ka pott is. Az óta je lent meg a kis ró ka a ma lac ka he lyett…

Az sem le he tett min den na pi eset, ami kor Ro má ni á ban va la ki
le vé det te a Dunaferr már ka ne vet. Ho gyan te het te ezt?

A Dunaferr véd jegy a het ve nes évek óta volt le véd ve és a ma -
gyar cég el fe lej tet te ezt a le vé dést meg újí ta ni. A vé de lem ér vé -
nyes sé ge 1994-ben járt le, va la ki ezt ki sza gol ta, kért is a hi va tal -
tól egy iga zo lást, hogy ez a név nincs le véd ve, hogy azu tán õ
meg te gye. Óri á si per lett be lõ le, a ki ne ve zé sem után jöt tek is a
dunaferresek, hogy ezt az új be jegy zést a hi va tal sem mi sít se
meg. Kap kod tam a fe je met, hogy lé te zik, hogy ez meg tör tén he -
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tett? Éve kig tar tó pe res ke dés kö vet ke zett, ám a Leg fel sõ Bí ró -
ság nem adott helyt a ma gyar or szá gi cég ké ré sé nek. Egyéb ként
a véd jegy ér vé nyes sé gé nek a le jár ta elõtt egy fél év vel ér te sí te -
ni szo kás a tu laj do nost, ez a Dunaferr ese té ben is meg tör tént.

Men  nyi ben érin tett ben ne te ket a nem zet kö zi vé te re bé lye se dett
pá lin ka-ügy?

Ér de kes mó don min den kit meg kér dez tek, csak ben nün ket
nem. Ro má ni á ban „pá lin ka” név vel vagy 16 véd jegy van le véd -
ve a Sza ba dal mi Hi va tal nál, kü lön bö zõ gyü möl csök höz és te le -
pü lé sek hez kö tõ dõ en. Az, hogy exk lu zív jo got kér jen va la ki
csak a „pá lin ká ra”, ez véd jegy ként nem ki vi te lez he tõ. Ami vi -
szont igen, és a ké sõb bi egyez te té sek nek ez ké pez he ti a tár -
gyát, hogy az el jö ven dõ egy sé ges eu ró pai pi a con a kö zép-eu ró -
pai ter me lõk a gyü mölcs ala pú, ket tõs le pár lá sú sze szes ita lok -
ra va ló ban pri o ri tást kell kér je nek. Pon to san azért, hogy ne esz -
 szen ci ák ból ké szít sék az ilyen italt.

Bu ka rest ben töl tött éve id so rán men  nyi re let tél bu ka res ti?

Ke mény, em bert pró bá ló vi lág ez. Dön té se ket kell hoz ni,
ame lyek adan dó al ka lom mal konf lik tu so kat ge ne rál nak. Elég -
gé ki ké szít ez az élet for ma. Ami kor fél hat kor, hat kor ha za me -
gyek a he te dik eme le ti szol gá la ti la ká som ba, eszem va la mit,
meg né zem a hír adót és be zu ha nok az ágy ba. Ke mény szám ve -
tést kö ve tel, hogy jó-e Vá rad sze rel me sé nek le ke rül ni eb be a
na gyon fur csa vi lág ba, ahol a se gí tõ szán dék a fe lü le tes ség gel,
a jó in du lat a tre hány ság gal, a mo soly gó bó lo ga tás a tel jes ki szá -
mít ha tat lan ság gal tár sul. Ami kor fel üvöl te nek lent a mánelék, s
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lá tod az ut cá ra ki ön tött sze me tet, ak kor na gyon meg ke se re dik
a szád íze a kér dés tõl, hogy mit is ke re sel te itt… Az tán el mú -
lik az éj sza ka, s más nap reg gel be kell men ni. Ak kor min dig ar -
ra gon do lok, én eb ben az in té zet ben va la ki ket kép vi se lek, úgy
kell vi sel ked nem. Min den cse le ke de tem mel, sza vam mal egy
egész kö zös ség mé ret te tik meg. Ha jól dön tök, az er dé lyi ma -
gyar ság vizs gá zik jól, ha ros  szul, ak kor az er dé lyi ma gyar ság
bu kik meg egy vizs gán. A bi zal mat lan ság fa lá nak a le bon tá sá -
ért min den nap meg kell vív nunk a ma gunk har cát.

A Bu ka rest ben hoz zád ha son ló ok ból élõ ma gya rok tart ják-e
egy más sal a kap cso la tot?

Két-há rom he ten ként a szö vet sé gi el nök ös  sze szo kott ben -
nün ket gyûj te ni egy más fél-két órás, mond juk így, kör ki te kin -
tés re, hogy ki mit csi nál. Ak kor szok tunk ta lál koz ni.

Ez egy hi va ta los ta nács ko zás?

Va ló já ban ez az a pil la nat, ami kor a nagy be tûs RMDSZ rá tud
te kin te ni ar ra, hogy azok az em be rek, akik a kü lön bö zõ ál la mi
hi va ta lok ban tiszt ség ben van nak, mit is csi nál nak. Van egy faj ta
egy sé ges rá te kin tés ar ra, hogy moz dul-e va la hol va la mi. Ezen
kí vül, ha va sár nap Bu ka rest ben va gyok, el me gyek a
Kálvineumba, s né ha a Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont ba. Per sze,
mind ez a leg cse ké lyebb mér ték ben sem pó tol ja azt, amit az em -
ber meg szo kott Vá ra don.

A rá te kin tést em lí tet ted. Bu ka res ti iro dád ból ho gyan lá tod
mind azt, ami ma nap ság Er dély ben tör té nik?
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A nagy il lú zi ók kal le kel lett szá mol ni. Én is azok kö zé tar toz -
tam an nak ide jén, mint me gyei RMDSZ-elnök, akik alá írá so kat
gyûj töt tek, kép vi se lõ ket küld tek Strassbourgba til ta koz ni a tan -
ügyi tör vény el len, ke mény el len zék ben „nem-nem-soháztunk”.
Az tán ki de rült, hogy úgy ver tek át ben nün ket, aho gyan akar -
tak. Úgy! Azt az esz közt, amely ma a kor mány mel lett va ló rész -
vé tel je lent, po zi tí vum ként kell hasz nál ni a kö zös ség ja vá ra. S
ha vé gig szá mol juk, mi min dent si ke rült las san, szí vó san el ér -
nünk, kín ke ser ves ve re ke dé sek ál tal… Van, ami rõl a saj tó nem
tud, s nem is kell tud jon, de né ha egy-egy vis  sza adá sért, tör -
vény cik kely-mó do sí tá sért ret te ne tes küz de lem fo lyik. A konf -
ron tá ci ós po li ti ká val vi szont sem mi re sem me gyünk. Az zal,
hogy pró bá lunk egy lé pés rõl-lé pés re épít ke zõ po li ti kát kép vi -
sel ni, va ló ban el le het ér ni ered mé nye ket. S hogy Nagy vá ra -
don, meg más vá ro sok ban, köz sé gek ben kint van nak a két nyel -
vû fel irat ok, in téz mé nye ink élén ma gyar em be rek dol goz nak,
lé te zik egy di na mi kus is ko la po li ti ka, épü le te ket ad nak vis  sza,
in téz mé nyek te rem tõd nek – ezek bi zony ered mé nyek. Azt is
lát ni kell, hogy na gyon sok mú lik az el jö ven dõ gaz da sá gi meg -
erõ sö dé sen. Mert üres gyo mor ral nem le het Him nuszt éne kel -
ni. Ha a fel nö vek võ fi a ta lok nak nem tu dunk em be ri jö võ ké pet
nyúj ta ni, ak kor Ma gyar or szág szí vó ha tá sa ér vé nye sül. Ha vi -
szont tu dunk, ak kor va la mit las san be le het in dí ta ni. En nek elõ -
fel té te le Ro má nia EU-integrációja, az eu ró pai nor ma rend szer
rá kény sze rí té se er re az or szág ra…

Az RMDSZ al ter na tí vá i ként in du ló szer ve ze tek sok vok sot sze -
rez het nek a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon az ál tal, hogy az egy sze rû
er dé lyi ma gyar sza va zó pol gár sok szor azt lát ja, hogy egyes or szá -
gos és még in kább he lyi ve ze tõi in kább a sa ját sze ke rü ket fut tat ják.
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Nézd, nem sza bad ös  sze té vesz te ni az RMDSZ-t a pil la nat nyi -
lag funk ci ó ban lé võk kel. Ezt min den ki nek aján la nám a fi gyel -
mé be. En nek el le né re én hi szek a Szö vet ség ben. Va ló ság az,
hogy van nak prob lé mák, de eze ket a Szö vet sé gen be lül kell
meg ol da ni. Aki vi szont a ro má ni ai ma gyar ság egy sé gét meg -
bont ja, az tör té nel mi bûnt kö vet el.

Mi vel jár na, ha az RMDSZ jö võ re el ve szí te né par la men ti je len -
lét ét?

Az Úr is ten õriz zen meg ben nün ket et tõl! Tud ni il lik a be in dí -
tott fo lya ma tok nem vis  sza for dít ha tat la nok. Nem ar ról van szó,
hogy tíz, húsz, öt ven, száz em ber fel kell áll jon a hi va ta li szé ké -
bõl, hát Is te nem, fel áll nánk, de a most be épü lõ szak em be rek,
most ala ku ló élet le he tõ sé gek esé lyei szûn né nek meg, ame lyek
egy faj ta modus vivendit kez de nek meg nyit ni az er dé lyi ma gyar -
ság szá má ra… Eb ben a hely zet ben min den ki fe lé, jobb ra is, bal -
ra is csak egyet tu dok mon da ni, azt, amit Ta kács Csa ba mon -
dott ne kem, ami kor 1998. már ci u sá ban fel hí vott: „Gá bor, van -
nak pil la na tok, ami kor az egyé ni ér dek alá ren del te tik a kö zös -
sé gi ér dek nek!” Ugyan ezt tu dom most mon da ni min den ki nek:
az egyé ni am bí ci ó kat, sé rel me ket és nagy ra vá gyá so kat a kö zös -
ség ér de ké nek alá zat tal alá kell ren del ni.

Írói éned men  nyi re szo rult hát tér be bu ka res ti éve id alatt?

Es tén ként té bo lyo dás el len a leg jobb el len szer a pa pír és a
toll. Ab ban a két-há rom órá ban, ami kor sö té te dés után ott va -
gyok egy ma gam ban az ab lak ból vis  sza tük rö zõ dõ arc ké pem mel
szem ben. Ezek per sze még csak ilyen gyöt rõ dõ val lo má sok.
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Hogy az tán ezek bõl mi kor lesz va la mi vég le ges, azt nem tu -
dom, tény, hogy négy kö tet és egy elég ren de sen le élt élet után
több száz ol dal nyi kéz ira tom van, ame lyet ren dez ni ké ne. Ta lán
majd egy szer idõ is akad rá, hogy ezek bõl va la mi le gyen. Pél dá -
ul az Iro dal mi Kerekasztal tör té ne te fel dol go zás ra vár, az is hét
cso dá la tos esz ten dõm volt Vá ra don. S mind az, ami az óta tör -
tént, be le ért ve a ’90 után a köz élet ben va ló ho mo rí tá so mat is.

Mond juk az Iro dal mi Kerekasztal ide jén, a het ve nes-nyolc va -
nas évek for du ló ján, mit szól tál vol na egy ilyen jö võ höz?

Ha va la ki ak kor ne kem azt mond ja, hogy ro mán köz mél tó ság
le szek és én fo gom be vin ni leg el sõ nek Ro má nia egyik köz hi va -
ta lát egy eu ró pai szer ve zet be, azt mond tam vol na: „drá ga ba rá -
tom, éb redj fel!”

(Er dé lyi Ri port, 2003 au gusz tus)
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8. Soli Deo gloria

Kü lö nös me ta mor fó zi son megy át oly kor az em ber. Kü lö nös ki -
hí vá so kat tar to gat szá munk ra a Sors. Ha va la ki ne ked akár tíz
év vel en nek elõt te azt mond ta vol na, hogy el jön az idõ, ami kor
a tu laj don szol gá la ti út le ve led ben egy piros-sárga-kék sza la got
fogsz nagy gond dal õriz get ni, min den bi zon  nyal men tõ ért ki ál -
tot tál vol na. Vagy leg alább is tel jes mi vol tod dal til ta koz tál vol na
a be csü le te det és ma gyar sá go dat két ség be vo nó al jas in szi nu á -
ció mi att.

S íme, be kö vet ke zett! Egy iszo nya tos haj rá végeredménye -
ként, mi kor több hé ten-hó na pon át éjt nap pal lá té ve haj tot tad
az em be re i det, mi kor a min den szer da reg ge li ope ra tív ta lál ko -
zó id so rán egy re-más ra fe nye get ted szer zõ dés bon tás sal az
amúgy va ló ban cí me res gaz em ber fõ vál lal ko zót – nem vé let le -
nül volt haj dan a Vãcãroiu-kormány pro to koll fõ nö ke! –, mi kor
ides to va fél éve a min den reg ge li mun ká ba ér ke zé sed örök ké
az zal kez dõ dött, hogy há rom ne gyed nyolc tá ján sor ra vé gig jár -
tad az ép pen ese dé kes épí tõ-ja ví tó mun ka te le pe ket, ami kor
már ál ma id ban is egy re csak a be fe je zet len ol va só te rem, vagy
az azt be fe dõ, so ha el nem ké szü lõ pi he nõ-te rasz kí sér te ti es
lát vá nyá val vi as kod tál – vég re el ér kez tél az út vé gé re! Vég re-
va la há ra vé get ért az a csak nem hét esz ten dõs be ru há zás,
amely a ré gi, het ven éves, föld ren gés ká ro sult épü let szer ke zet-
szi lár dí tá sá val kez dõ dött, egy új, nyolc szin tes iro da ház fel épí -
té sé vel foly ta tó dott, s amely ez zel a köz tes épü let tel, en nek a
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va ló ban min den 21. szá za di igényt ki elé gí tõ ol va só te rem nek az
el ké szül té vel ért vé get.

Há rom nap pal ez elõtt még az zal a meg gyõ zõ dés sel in dul tál a
hi va ta lod ba, hogy a dél után há rom órá ra ter ve zett meg nyi tón
az ENSZ fõ tit kár he lyet te se, a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve -
zet ének a ve zér igaz ga tó ja, dr. Kamil Idris is ott áll majd mel let -
ted. S hogy a szu dá ni szár ma zá sú kar ri er dip lo ma tá val együtt
ott lesz, ott szo rong majd a te rem ben az egye te mes ipar jog vé -
de lem szí ne-vi rá ga… Hát ez bi zony nem jött be! A Sinaia-i
WIPO-PAC (World Intellectual Property Organization – Policy
Advaisery Comision) ülés re ér ke zõ gen fi ve zér kar az Air
France két és fél órás ké sé se mi att le kés te mind a Nãstase kor -
mány fõ vel be ter ve zett ta lál ko zót, mind pe dig a Sza ba dal mi Hi -
va tal te rem ava tó ün nep sé gét. A Nyu gat-Eu ró pá ra te le pe dett
köd min den em be ri szá mí tást át hú zott…

De ta lán jobb is volt így! Így leg alább za var ta la nul le he tett át -
él ni azt a me leg han gu la tot, ami azon a no vem ber 13-i ün ne pé -
lyen, ab ban a zsú fo lá sig telt te rem ben meg érin tet te min den je -
len le võ szí vét. A több mint fél száz, név re szó ló invitációval meg -
hí vott nyug dí jas vagy idõs mun ka társ je len lé te, a ki ül te tett há -
rom volt ve zér igaz ga tó lát vá nya, a majd fél tu cat nyi ope ra tõr
fon tos ko dá sa, a kar zat zsi bon gá sa olyan han gu la tot te rem tett
ben ned, ami re örök ké em lé kez ni fogsz. Amit szó val le ír ni nem
le het… Igen, azo kért a má sod per ce kért ér de mes volt él ni! Azt
az emel ke dett sé get, ami ak kor ott át jár ta a lel ke det, azt nem
mocs kol hat ja be im már sem mi sem. Nem hi á ba imád koz tál he -
te ken-hó na po kon ke resz tül, hogy ne szé gye nül jél meg: a
Fennvaló azok ban a per cek ben fe léd for dí tot ta a te kin te tét.

Cso da-e, hogy an  nyi an el kezd tek sír ni? Hogy igaz ga tó-elõ -
död nek, Mioara Rãdulescunak is könny csil lo gott a sze mé ben,
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ami kor vá rat la nul fel kér ted, ve led együtt vág ja el a fel ava tást
jel ké pe zõ há rom szí nû sza la got! Hogy ab ban a pil la nat ban, ami -
kor át ad tad ne ki a le vá gott tri ko lór fe lét, vol ta kép pen jel ké pe -
sen azt a mun kát is mer ted el, amit az elõt ted járt nem ze dék nek
so ha az ide ig sen ki meg nem kö szönt.

Hát ezért õr zöd im már a szol gá la ti út le ve led ben ezt a ro mán
tri ko lór-da ra bot. An nak a cso dá la tos han gu lat nak az em lé ké re,
ami ak kor ott meg érin tett.

S amit im már nem ve het el tõ led sen ki sem.
(Bu ka rest, 2003. no vem ber 16-án)
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9. Me gyei ta ná cso si be szá mo ló

Tisz telt me gyei vá laszt mány!
Ami kor 2000 ta va szán, „Bu ka rest be szám ûzött” köz hi va tal-

ve ze tõ ként a Bi har me gyei ta nács RMDSZ lis tá já ra je löl tet tem
ma gam, tet tem ezt az zal a ki nem mon dott, de min den ki ál tal el -
fo ga dott meg gyõ zõ dés sel, hogy ez a ben nün ket a ro mán fõ vá -
ros ba le pa ran cso ló ide ig le nes meg bí za tás min den bi zon  nyal a
no vem ber vé gi tör vény ho zá si vá lasz tá sok kal vé get ér. Bár -
mennyi re is nem il lett er rõl be szél ni, még is majd nem mind any -
 nyi an, akik ak kor az idõ tájt kor mány hi va tal ok élén dol goz tunk
oda lenn, meg vol tunk gyõ zõd ve ar ról, hogy még né hány hó nap
és me he tünk ha za, Bu ka rest ben szer zett ta pasz ta la ta in kat ott -
hon ka ma toz tat ni…

Ez zel a meg gon do lás sal fo gad tam el négy év vel ez elõtt a szá -
mom ra fel kí nált je lö lést. Ez zel a meg gon do lás sal druk kol tam
vé gig Bu ka rest ben a vá lasz tá si kam pányt – mi köz ben az ipar -
jog vé de lem il le té kes kor mány fõ hi va ta lá ban nap mind nap a leg -
vál to za to sabb or szá gos és nem zet kö zi ki hí vá sok kal kel lett
szem be sül nöm. Ez zel a meg gon do lás sal vet tem részt – nem
egy szer igen csak szi dott szen ve dõ alany ként is – a me gyei ta -
nács meg ala ku lá sa kö rü li hu za vo ná ban. (Ha jól em lék szem, két
hét alatt vagy négy szer kel lett Bu ka rest bõl ha za u taz nom…)

Hogy az tán an nál na gyobb le gyen a meg le pe té sem, ami kor
ki de rült, hogy a vá lasz tá sok utá ni fe le más hely zet ben a ter ve im
ter vek ma rad nak. Hogy a SZDP-nek nyúj tott RMDSZ-es par la -
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men ti tá mo ga tás fe jé ben né há nyan a he lyün kön ma rad hat tunk.
Hogy a bu ka res ti ide ig le nes tar tóz ko dás meg hos  szab bo dik –
ak kor még úgy tûnt – újabb né hány hó nap pal.

Eb ben a hely zet ben két al ter na tí vám volt: vagy egy ér tel mû -
en min den itt ho ni kap cso la to mat fel szá mol va le köl tö zöm a
Dâmboviþa-partjára, s min den erõ met-ener gi á mat az in teg rá ci -
ós fi nis ben ta lál ha tó hi va ta lom – az Ál la mi Ta lál má nyi és Véd -
jegy hi va tal – ve ze té sé nek szen te lem, vagy meg pró bá lom a szin -
te le he tet lent, az in téz mény ve ze tõi stá tuszt ös  sze egyez tet ni a
szü lõ föl dem na pi gond ja i ra-ba ja i ra va ló rá lá tást biz to sí tó me -
gyei ta ná cso si sze rep kör tisz tes be töl té sé vel.

A dön tés nem volt kön  nyû. Már csak azért sem, mert a nem -
zet kö zi el vá rá sok so ka so dá sa szin te ál lan dó bu ka res ti (ha ép -
pen nem kül föl di) je len lé tet igé nyel tek. Nem is be szél ve a ha -
zai ki hí vá sok özö né rõl. Min den jó zan ér ve lés az el sõ meg ol -
dást su gall ta…

S én még is a má so di kat vá lasz tot tam. Ta lán azért, mert úgy
érez tem, tu dok még va la mit az itt ho ni egy ko ri kap cso lat rend -
sze rem bõl ér vé nye sí te ni kö zös sé gem ér de ké ben, de ta lán
azért is, mert egy sze rû en nem akar tam – nem tud tam! – vég ér -
vé nye sen el sza kad ni a szü lõ vá ro som min den na pi gond ja i tól-ba -
ja i tól, a ba rá ta im éle té tõl…

Hogy jól tet tem-e, azt már önök dön tik el! 
Tény, hogy amen  nyi ben ide jé ben ér te sí tet tek, min dig meg pró -

bál tam – pénzt, posz tót, pa ri pát nem kí mél ve – je len len ni a me -
gyei ta nács ülé se in, s ott, amen  nyi re fel ké szült sé gem meg en ged -
te, ak tí van részt ven ni a vi ták ban. A ta nács ülé sek anya gát min dig
fi gyel me sen át ol vas tam – még ak kor is, ami kor csak né hány órá -
val az ülés meg kez dé se elõtt ve het tem azt a ke zem be, s a frak ció -
ta lál ko zó kon vé le mé nyem nek ne megy szer han got is ad tam.
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Ugyan ak kor – az RMDSZ hû sé ges ka to ná ja ként – az zal is
tisz tá ban vol tam, hogy a Szö vet ség ere je az egy ség ben rej lik, s
bár mi fé le al ku po zí ci ót csak is az egy sé ges fel lé pés sel le het el ér -
ni. Épp ezért a frak ció fe gyel met a ma gam ré szé re kö te le zõ ér -
vé nyû nek tar tot tam, s még ak kor is el fo gad tam a több ség dön -
té sét, ha a lel kem mé lyén én más képp vé le ked tem (lásd a nyá -
ri szín ház ese tét). Ezt a ma ga tar tá so mat a mai na pig nem res -
tel lem: ab ban a ki éle zett hely zet ben ugyan is, amely ben itt hon
élõ ba rá ta im küsz köd tek, csak is ez zel az egy sé ges fel lé pés sel
le he tett el ér ni azt a nem ke vés ered ményt, amit az RMDSZ a
Bi har me gyei Ta nács ban 2000-2004 kö zött el ért. Ami nek kéz -
zel fog ha tó, szem mel lát ha tó va ló sá gát csak a vak, vagy a na -
gyon el fo gult em ber nem ké pes el is mer ni…

Ez a mi iga zi elég té te lünk! 
A töb bi már az utó kor ra – s ter mé sze te sen Önök re – tar to zik.

(El hang zott 2004 már ci us vé gén, 
az RMDSZ Bi har me gyei Szer ve ze te 

vá laszt má nyi ülé sén)
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Aradi Szabadság-szobornál



10. Arad

Áll, is mét köz té ren áll Za la György cso dá la tos Sza bad ság-szob -
ra, ez a mo nu men tá lis al ko tás, amely nek fog ság ból va ló ki sza -
ba dí tá sá ig het ven négy esz ten dõt, köz tér re va ló ál lí tá sá ig pe dig
újabb öt évet kel lett vár ni. Is mét köz tu laj don ba ke rült az Éb re -
dõ Sza bad ság, az Ál do zat kész ség, a Harc kész ség, a Hal dok ló
Har cos, fe let tük pe dig Hun gá ria is ten nõ im po záns bronz szob -
ra, alat tuk a tal pa za ton ti zen há rom dom bor mû: a ti zen há rom
ara di vér ta nú arc ké pé vel. A Tûz ol tó té ren – egy maj da ni Meg -
bé ké lé si Park egyik ele me ként – is mét ott lát ha tó im már az a
szoboregyüttes, amely nek vis  sza ál lí tá sá ért an  nyi an, de an  nyi an
hi á ba küz döt tek mind ez ide ig. S amely nek új ra-fel ál lí tá sa most
is alap fel té te le lett bár mi fé le el jö ven dõ ro mán-ma gyar együtt -
mû kö dés nek…

Ugyan is ez a lé leg zet el ál lí tó an szép szo bor cso port nem csak
a ma gyar tör té ne lem egy tra gi kus ese mé nyé nek ál lít em lé ket,
de jel kép ét je len ti an nak is, hogy ne künk is jo gunk van itt a sa -
ját tör té nel münk höz. Hogy igen is, tet szik, nem tet szik, ezen a
tá jon itt mi is ide ha za va gyunk. Ne künk is meg van nak itt a ma -
gunk em lé kei, a ma gunk kegy he lyei, a ma gunk szob rai. Hogy
„egy ez red év nyi szen ve dés kér él tet vagy ha lált” az ál tal, hogy a
ma gunk múlt já nak tár gyi me men tó it meg õriz ni és il lõ mó don
tisz tel ni kí ván juk.

Még is, men  nyi szó sze gés és men  nyi ün ne pé lyes fo gad ko zás,
men  nyi fon dor lat és men  nyi hiú re mény ke dés kö tõ dik csak ez
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alatt a fél év ti zed alatt e szo bor ne vé hez. Hány szor ke rült ál lam -
kö zi tár gya lá sok te rí té ké re, hány szor volt bel po li ti kai al ku tár -
gya, hány szor kel lett mi at ta az ara di – és nem csak az ara di ma -
gyar ság nak – egy-em ber ként vagy-vagy-ot ki ál ta nia?

„Ki fél ezek tõl a nagy sze rû fér fi ak tól, akik éle tü ket ad ták a
ma gyar nem zet sza bad sá gá ért, ho lott töb ben kö zü lük nem is
vol tak ma gya rok, de jól tud ták, hogy a sza bad ság egy és oszt -
ha tat lan […] Ki fél te hát tõ lük? A ro mán mi nisz ter el nök? A ro -
mán ál lam fõ? A ro mán po li ti ku sok?” te võ dött fel éle sen a kér -
dés a tor zó ban ma radt Tûz ol tó té ri ta lap zat elõtt a ta valy õszi
ün nep sé gen „Tra gi ko mi kus, hogy a 21. szá zad ele jén a ro mán
ha tal mas sá gok még min dig en  nyi re ret teg nek a már tír ja ink tól”
– hang zott ak kor a szö vet sé gi el nö ki mi nõ sí tés… De meg szó -
lalt e szo bor mi att – még hoz zá ro má nul! – a ma gyar mi nisz ter -
el nök is („Eu sunt omul dialogului, dar cer respectarea
promisiunilor…”), mint ahogy szor gal maz ta az ügy meg ol dá sát
a ma gyar or szá gi po li ti kum min den je len tõ sebb sze rep lõ je is.

Még is, újabb hét hó nap nak kel lett megint el tel nie, amíg az
ered mény meg szü le tett. Hét ha vi ke mény al ku do zás nak és ko -
nok fel té tel sza bás nak… 

Ami kor az ere de ti leg õsz re ter ve zett vis  sza ál lí tás az utol só
pil la nat ban, Bu ka rest jel leg ze tes bal ká ni fon dor la tai mi att meg -
hi ú sult, egy te le fon be szél ge tés so rán Markó Bé lá nak egy ér tel -
mû en el mond tad, a ma gad ré szé rõl bár mi kor meg válsz a tiszt -
sé ged tõl ezért a szo bo rért. Még ak kor is, ha si ke re sen el pri va -
ti zál ván – ma gya rán be zár ván – idõ köz ben egy ko ri váradi mun -
ka he lye det, min den bi zon  nyal az ut cá ra ke rülsz. „Ez a szo bor
nem függ het né hány em ber pil la nat nyi mun ka vi szo nyá tól” – da -
dog tad be le fel in dult han gon a kagy ló ba „Ha en  nyit sem tu dunk
el ér ni, ak kor nincs sem mi ke res ni va lónk to vább itt!”
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Kis hi tû és el ke se re dett vol tál! E szo bor ál lí tás si ke re vagy ku -
dar ca szá mod ra egy bõl er köl csi kér dés sé vált! Hogy
legitimizálj te egy olyan ha tal mat, ame lyik nem tisz te li a te hõ -
se id em lé két? Ho gyan kép vi sel jél Eu ró pa szak ta nács ko zá sa in
egy olyan kor mányt, ame lyik a te leg szen tebb ér zé se i det sem -
mi be ve szi? 

És íme, még is csak si ke rült! „An  nyi bal sze ren cse közt és oly
sok vi szály után” a ma gyar sza bad ság szob ra új ra köz té ren áll!

„Egy ség ben az erõ!”
Kiszabadítottuk!…

(Te mes vár–Bu ka rest re pü lõ já rat, 2004. áp ri lis 25.) 
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Olvasóterem avatás



Confessionis III.



Müncheni székház



1. Ipar jog vé del mi szám ve tés

Ne héz sza vak ba ön te ni azt a fe le más ér zést, amit egy in téz -
mény ve ze tõ érez, ami kor az ál ta la irá nyí tott kö zös ség szá mok -
ba, gra fi ko nok ba, táb lá za tok ba fog lalt ered mé nye i vel szem be -
sül. Ne héz, mert a hi val ko dó ön elé gült ség csap dá ja épp úgy kí -
sért ilyen kor, mint a kép mu ta tó ál sze rény ség csá bí tá sa, a rész -
le tek be va ló be le bo nyo ló dás ve szé lye épp an  nyi ra adott, mint a
meg bíz ha tat lan nagy zo lás bal ká ni fe lü le tes sé ge.

Kü lö nö sen ne héz ez a szám ve tés ak kor, ha az il le tõ in téz -
mény ve ze tõ el kö vet te azt a meg en ged he tet len kön  nyel mû sé -
get, hogy ér zel mi leg is el kö te lez te ma gát az ál ta la ve ze tett em -
be rek iránt; ami kor a pa pír ra ve tett ada tok, mon da tok, be szá -
mo lók mind egyi ke mö gött a tu da tá ban egy-egy ál ta la is meg élt
ese mény, tör té nés, si ker- vagy ku darc-él mény em lé ke ele ve ne -
dik fel. A szub jek ti vi tás vád ja ez eset ben el ke rül he tet len…

Új ra s új ra ol vas va ugyan is a szo ká sos múlt évi je len tés kéz -
ira tát – a nyom dá ba kül dés elõtt il lik még egy utol só el len õr zést
el vé gez ni –, vé gig te kint ve új ból mind azo kat az ada to kat és ese -
mé nye ket, ame lyek meg ha tá roz ták hi va ta lunk mû kö dé sét az
el múlt esz ten dõ (és esz ten dõk) fo lya mán, bi zony óha tat la nul el -
fog ja az em bert az elég té tel ér zé se. An nak az egy sze rû tény nek
a fel is me ré se, hogy nem élt hi á ba. Hogy az ál ta la ve ze tett in té -
zet – az Ál la mi Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal – éle té ben az el telt
hó na pok, évek a tisz tes, ke mény mun ká val el ért, de bár ki elõtt
fel mu tat ha tó ered mé nyek kor sza kát je len tik im már.
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Egy olyan kor sza kot, ami kor meg ada tott szá munk ra az, hogy
csak a 2003-as esz ten dõ ben pél dá ul olyan ma xi má lis fon tos sá gú
nem zet kö zi ese mé nye ken ve hes sünk részt, mint Ro má ni á nak
az Eu ró pai Sza ba dal mi Megeggyezéshez tör té nõ csat la ko zá sa
(ami ál tal az il le té kes ro mán ipar jog vé del mi kor mány fõ ha tó ság
im már az egy sé ges eu ró pai sza ba dal mi szer ve zet tel jes jo gú
tag ja lett; a leg el sõ olyan kor mány hi va tal, amely szá má ra vé get
ért az Eu ró pá hoz tör té nõ csat la ko zás nem is olyan prob lé ma -
men tes fo lya ma ta), vagy mint a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve -
ze te Stra té gi ai Ta nács adó Tes tü le té nek no vem be ri Sinaia-i ülé -
se (jónéhány volt és je len le gi ál lam fõ, mi nisz ter, szak hi va tal-ve -
ze tõ je len lét ében a WIPO szin te tel jes ve zér ka ra el jött Genf bõl
Ro má ni á ba.)

Egy olyan kor sza kot, ami kor az ipar jog vé de lem tel jes ho ri -
zont ját át öle lõ tör vé nyi sza bá lyo zá sok ban (mind a ta lál má nyi
sza ba dal mak, mind a véd je gyek és föld raj zi meg ha tá ro zók,
mind az ipa ri min ták és raj zok, mind pe dig az új nö vény faj ták te -
rü le tén) vé get ért az eu ró pai szin tû jog har mo ni zá ció; ami kor
hos  szas va jú dás után, ti zen négy kor mány fõ hi va tal ha tá sos
együtt mû kö dé sé nek ered mé nye ként si ke rült te tõ alá hoz ni
vég re a Szel le mi Tu laj don Or szá gos Stra té gi á ját a 2003-2007-es
évek re vo nat ko zó an, s nem ke vés Phare-pénzt moz gó sít va si ke -
rült el kez de ni e stra té gia ha té kony al kal ma zá sát is.

Egy olyan kor sza kot, mely nek so rán a hi va tal to vább ra is tisz -
tes ség gel ele get tett leg fõbb fel ada tá nak, az ol ta lom igény lé si jo -
go sult ság el bí rá lá sá nak. Ami kor az éven te több ezer szám ban
be nyúj tott sza ba dal mi-, véd jegy-, ipa ri min ta-be je len tés re giszt -
rá lá sá val, szak sze rû el bí rá lá sá val, il let ve az ol tal mi-bi zony lat
lajt ro mo zá sá val a szel le mi tu laj don ha zai meg íté lé sé ben a
kizárólatos le té te mé nyes fel adat kör ét lát va el (csak a 2003-as
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esz ten dõ ben 5955 ta lál má nyi, 14053 véd jegy, il let ve 1496 ipa ri
min ta igény lést ik tat va).

Egy olyan kor sza kot, ami kor „ag res  szív” promóciós po li ti -
ká já val, a he lyi, il let ve az or szá gos vá sá ro kon és szak ki ál lí tá -
so kon va ló ál lan dó je len lé té vel, az ez red for du lón lét re ho zott
14 re gi o ná lis ipar jog vé del mi is me ret ter jesz tõ köz pont mun ká -
já nak hang sú lyo zott tá mo ga tá sá val, a me gyei könyv tá rak mû -
sza ki osz tá lya i val va ló újkeletû együtt mû kö dé sé vel a Sza ba -
dal mi Hi va tal lát vá nyos ered ményt ért el az al ko tás-vé de lem
fon tos sá gá nak vi dé ki tu da to sí tá sá ban, nem cse kély mér ték -
ben já rul va hoz zá a pi ac gaz dál ko dás szel le mi tu laj don ra vo -
nat ko zó tör vé nyei el sa já tí tá sá hoz olyan vi dé ke ken is, ahol
ezen is me re tek még a ’90-es évek vé gén is szin te tel jes ség gel
hi á nyoz tak.

Egy olyan kor sza kot, ami kor egy két kö te tes, 946 ol da las rep -
re zen ta tív mo no grá fia ös  sze ál lí tá sá val, meg szer kesz té sé vel és
ki nyom ta tá sá val (min den fá zist a hi va tal volt vagy je len le gi
mun ka tár sai vé gez tek el) si ke rült tör lesz te ni vég re a szak ma
ré gi adós sá gát e sa já tos szak te rü let tör té nel mi örök sé gé vel
szem ben.

Egy olyan kor sza kot, ami kor si ke rült pon tot ten ni egy 1996-
ban be in dí tott be ru há zás vé gé re, amely be ru há zás ered mé nye -
ként ma már el mond hat juk, nem csak egy pa ti nás, földrengés -
biz tos épü let ben mû kö dünk, de az új, hát só épü let szárny fel épí -
té sé vel és fel sze re lé sé vel, a köz tes épü let rész ben ki ala kí tott,
min den igény nek meg fe le lõ ol va só te rem múlt év vé gi meg nyi -
tá sá val hi va ta lunk ma már fel ve szi a ver senyt Eu ró pa bár mely
azo nos nem ze ti szak in té ze té nek mun ka kö rül mé nye i vel és mû -
sza ki adott sá ga i val, tisz tes le he tõ sé get kí nál va mind az itt dol -
go zó el bí rá lók nak, mind a hoz zánk for du ló ér dek lõ dõk nek.
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Egy olyan kor sza kot, ami kor – mi ként ez a he ve nyé szett fel -
so ro lás is sej tet ni en ge di – nem vol tunk hí já val a min den na pos
ki hí vá sok nak, a vá rat lan csap da hely ze tek nek, a csú fos cser ben -
ha gyá sok nak sem. A ku darc ke se rû ér zé sét épp úgy al kal munk
volt meg ta pasz tal ni, mint a mú ló si ke rek di a dal örö mét.

A vég sõ mér leg azon ban min den fé le kép pen po zi tív…
(Bu ka rest, 2004. áp ri li sa)
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2. Pa ris, mon amour…

Le beg a ha jó a Szaj nán, le beg, mint egy ké nyel mes, si e tést vé -
let le nül sem is me rõ hó fe hér óri ás hat  tyú, alig moc can va, szin te
ész re ve he tet le nül ara szol va, épp csak itt-ott meg tör ve az acél -
szür ke víz lom ha ván dor lá sát az Ile de la Cité és a Quai
Augustinus kö zött. Le beg a fo lyón a ha tal mas vas ma dár, ap ró
rez dü lé se i vel de le jes ámu lat ba rin gat va a fe dél ze té re ke ve re -
dett száj tá ti ide ge ne ket, bal kéz fe lõl most ép pen az Igaz ság ügyi
Pa lo ta és a Prefektúra pa ti nás épü le te it hagy já tok ma ga tok mö -
gött, hogy az tán ama bi zo nyos Szent Mi hály híd alatt szép las -
san át ha lad va („Pá rizs ba teg nap be szö kött az õsz…”) egy sze ri -
ben fel tûn je nek a par ton a Notre Dame ka ted rá lis mo nu men tá -
lis sö tét szür ke tor nyai, ha rang jai közt Esmeralda és Quasi mo -
do ti tok za tos em lé ké vel, mi köz ben jobb fe lõl sor ra elé be tek tá -
rul jon a le gen dás Saint Germain ne gyed lát vá nya, a Qartier La -
tin, si ká to rai közt a Sor bonne -nal, a Panthéon-nal, vagy ép pen -
ség gel a Theatre de l’Europa-val…

Le beg a ha jó a Szaj nán, a nyom vo na lán ke let ke zõ hul lá mok
jobb ról is, bal ról is ap ró fod rok ká sze lí dül ve pró bál ják moz gé -
kon  nyá vál toz tat ni a fo lyó amúgy tü kör si má vá der medt fe lü le -
tét, a rak part ok lép csõ in ág ról sza kadt haj lék ta la nok, di der gõ
ha lá szok, egy más ke zét szo ron ga tó sze rel me sek, fe let tük pe -
dig, a fo lyó kétoldalán, a Quai de Montebella-n, il let ve a Quai de
la Tourneile-n a ti zen két mil li ós vi lág vá ros for gal má nak ko ra
dél utá ni dü bör gé se…
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„Szolfámiremifászol / lászolfászollaszidószol” – hang zik a
sor ra ke rü lõ san zon fül be má szó dal la ma a ra fi nál tan fel sze -
relt erõ sí tõk bõl – az asz ta lok közt sé tál ga tó elõ adó pár perc -
cel ez elõtt épp a Quai des Tuileries és a Quai Vol taire közt fel -
tû nõ újabb lát ni va ló kat kon fe rál ta be ékes fran cia és an gol
nyel ven: bal ról a Louvre pa lo ta-együt te sét, jobb ról pe dig a
Musée D’Orsay, il let ve a Musée École Nationale Superioré
des Beaux Arts épü le te it –, s bár az ének szö ve gé bõl, szé -
gyen-gya lá zat, egy bü dös kukk nem sok, an  nyit sem ér tesz,
még is va la mi fur csa nosz tal gia-han gu lat te lep szik egy szer re
csak a lel ked re, va la mi ne he zen sza vak ba önt he tõ kü lö nös
gon do lat-egy ve leg a sze re lem rõl és a vá ra ko zás ról, az õsz rõl
és az el mú lás ról. Va la mi to rok szo rí tó an gyö nyö rû kis „rõ zse -
dal” az örök em be ri igaz ság ról: „ar ról, hogy meg ha lok”. Már
túl vagy tok a fõ fo gá son – az elõ é tel nél még si ke rült kibek kel -
ned va la hogy a ven dég lá tó id ré szé rõl az el né zõ mo so lyú fel -
men tést a jég koc ká val fel szol gált ten ge ri csi ga kós to lás kö te -
le zett sé ge alól (hogy vo nag lot tak a sze ren csét le nek a re á juk
cse peg te tett cit rom lé ha tá sá ra), de a bor jú sült il la tá nak bi -
zony már nem tud tál el len áll ni, va la mi ki vá ló mi nõ sé gû bor -
dói vö rös bort tölt épp a po ha rad ba az Institute du Monde
Arabe idõ köz ben elõ buk ka nó épü le tét szá mo tok ra kész sé ge -
sen be azo no sí tó fi a tal pin cér, mi kor ez a lel ked be köl tö zõ
„deja vú” han gu lat egy szer csak az ég vi lá gon min dent, de
min dent ki kap csol, már nem tudsz – de nem is akarsz – oda -
fi gyel ni sem a ven dég lá tó id ud va ri as sza va i ra, sem a kol le gá -
id buz gó szak mai te re fe ré jé re, a bú gó, fül be má szó san zon
han gu la ta egy szer re csak Auguste Rodin Örök ta va szát,
Antoine de Saint-Exuperry-t és Ernest He ming way-t, Con -
stantin Brâncuºi-t és Pablo Picassot jut tat ták az eszed be. Ale -
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xan der Du mas és Victor Hugo, Lamartine és Sten dhal, Mau -
passant és Bal zac, Emile Zo la és Anatol France, Mar tin Roger
du’Gard és Louis Aragon sok-sok év vel ez elõtt ol va sott (és
réges rég el fe lej tett nek hitt) vá ros le írá sai buk kan nak elõ va -
la hon nan a tu dat alat tid mély sé ge i bõl, tár sít va Charles Baude -
laire és Guillaume Apol li naire, Arthur Rim baud és Jean
Cocteau, Jean Paul Sartre vagy ép pen Simone de Beauvoir
egy-egy em lé ke ze te sebb vers so rá val vagy mon dat tö re dé ké -
vel. És per sze itt van Delacroix és Degas, Mo net és Cezanne,
Tristan Tzara és Marc Cha gall – Édith Piafról és Mireille
Mathieu-rõl, Yves Montand-ról és Charles Aznavour-ról nem
is be szél ve. Ott to long a gon do lat vi lá god ban a vén kon ti nens
tel jes Par nas  szu sa, vagy leg alább is an nak azon há nya da,
ame lyik az el múlt más fél szá zad le for gá sa alatt hos  szabb-rö vi -
debb idõ re meg for dult va la ha itt. Hi á ba, „Pá rizs meg ér egy
mi sét!”

És köz ben szám ba ve szed az idõk so rán er re fe lé por tyáz -
ga tó vé re i det is, ama bi zo nyos „hu nok Pá rizs ban” im po záns
név so rát, kezd ve a „vi gyá zó sze me tek Pá rizs ra vessétek”-et
im már több mint két száz éve meg fo gal ma zó Ba tsá nyi val. Lá -
tod a fo lyó part irá nyá ból ép pen ha za fe lé bal la gó Adyt („Pá rizs
az én Ba ko nyom!”), fel mon dod ma gad ban Kas sák La jos és
Illyés Gyu la, Jó zsef At ti la és Fej tõ Fe renc, Faludy György és
Ken de Pé ter ne vét. De eszed be jut Etienne Hajdu és Brassai,
Vá  sár he lyi (Vasarely) Gyõ zõ és Pierre Vago is – bi zony meg -
for dul tak er re ma gya rok szép szám mal az idõk so rán. Még is
a dob hár tyád alá sur ra nó, gon do lat vi lág od ra rá te le pe dõ san -
zon han gu lat leg in kább épp egy Markó Bé la ver set jut tat egy -
szer re az eszed be: „a Szaj na part ján / né hány na pig hût len /
a Szaj na part ján / én is fran cia…” 
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Hát ba rá tom, be kell is mer ned, bár men  nyi re is fo rog most
épp emi att Ár pád atyád va la hol a sír já ban, ka ca gány bõr ide,
„õse id nek vé res kard ja” oda, Tri a non amo da, hic et nuc, itt a
Szaj na kö ze pén, eb ben az esz mé let le nül szép san zon han gu lat -
ban most egy ki csit bi zony te is fran ci á nak ér zed ma gad.

(Pá rizs, 2004. no vem ber 11-én)
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3. Egy ség vagy fel szá mo lás

„Ha van Is ten, meg ne saj nál jon en gem / Én ma gyar nak szü let -
tem / Szent ga lamb ja ne hogy zöld ágat hoz zon / Üs sön csak os -
to roz zon!” – al kal mi, ki tud ja, med dig tar tó ost rom ál la pot-szü -
ne tünk ben, ri a dó ké szült ség le fúj tá val, vég ve szély-hely zet múl -
tá val – ami kor „a szür ke szer dák” egy más utá ni sá gai oly ha mar
ki mos ták em lé ke ze tünk bõl, a fe nye ge tett ség ér zé sé vel együtt,
az egy más ra ta lá lás, az együ vé tar to zás, az egy más mel lé so ra -
ko zás eu fó ri kus pil la na ta i nak az él mé nyét – de sok szor is
eszem be jut nak Ady End re ke se rû mon da tai; de gyak ran vil lan
az em lé ke ze tem be a „ne künk Moh ács kell!” vá te szi jaj ki ál tá sa,
a „ne le gyen egy fél perc nyi bé kes sé günk” kí mé let len tü kör-tar -
tá sa, va la hány szor az ön mar can go lás, a magunkpusztító él ve -
bon co lás kö zös ség rom bo ló je len sé gé vel szem be ta lál ko zom.”
Óhaj tó mód ban cím mel jó ti zen há rom esz ten dõ vel ez elõtt (ama
bizonyot ara di KOT-ülés után) köz re a dott nyílt le ve lem el sõ so -
rai ezek, me lyek ak tu a li tá sa kü lö nö sen ér vé nyes most, a vá lasz -
tás elõt ti na po kon.

Va gyunk né há nyan eb ben a ré gi ó ban, akik még em lé kez he -
tünk ar ra, mi lyen is volt 1989 elõtt. Mi lyen volt az, ami kor a
gyer me ke det vé res re ver ték, mert ma gya rul be szélt, mi lyen
volt az, ami kor már a ma gyar új ság ban is csak Oradeat ír tak,
mi lyen volt az, ami kor egész Nagy vá ra don ös  sze sen két ma -
gyar kö zép is ko lai osz tály lé te zett. El telt ides to va 15 év az óta, s
most egy ki csit száll junk ma gunk ba s gon dol juk csak vé gig: el
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tud tuk vol na kép zel ni, hogy a váradi vas út ál lo má son ki lesz té -
ve ma gya rul, hogy Nagy vá rad? El tud tuk kép zel ni, hogy a
Nagy vá ra di Ál la mi Szín ház ne ve ki lesz majd ír va ma gya rul? El
tud tuk vol na kép zel ni, hogy a pol gár mes te ri hi va tal ban min de -
nütt ott van nak a ma gyar fel irat ok, ma gya rul le het fo gal maz vá -
nyo kat be ad ni, egy szó val ma gya rul le het él ni?

Eze ket az ered mé nye ket nem ad ták in gyen! Eze kért ret te ne -
tes küz del met kel lett foly tat ni nap ról-nap ra, év rõl-év re. Ezt az
ered ményt pe dig egyet len fel té tel lel tud ta az er dé lyi ma gyar ság
el ér ni – az zal, hogy egy sé ges ma radt. Azok, akik most ne kem
ar ról pré di kál nak, hogy „a vá lasz tás sza bad sá ga” és ezt az egy -
sé get te szik koc ká ra, azok elõt tem nem zet áru lók! Azok, akik
azt mond ják, nincs szük sé günk par la men ti je len lét re, mert úgy -
is el tu dunk min dent ér ni eu ró pai szin ten, azok ról csak két dol -
got tu dok mon da ni: vagy na gyon naívak és olyan köd vi lág ban
él nek, hogy fo gal muk nincs az eu ró pai re a li tá sok ról (mon dom
ezt egy olyan em ber ként, aki meg for dult már Eu ró pa kü lön bö -
zõ ta nács ko zó he lye in és jól tud ja, mi az eu ró pai trend), vagy na -
gyon is tu da to san egy mis  szi ót tel je sí te nek: azt, hogy a ro má ni -
ai ma gyar ság utol só utá ni esé lyét szét rob bant sák. Ke gyet len és
ke ser ves do log azt lát ni, hogy most, ami kor tény leg sok min -
dent el ér tünk – ami azon ban még nincs egy szé les kö rû au to nó -
mia-kon cep ció ke re té ben vég ér vé nye sen be be to noz va –, mind -
ez koc ká ra te võ dik cso port ér de kek és egyé ni sér tõ dé sek mi -
att…

Az RMDSZ-t le het szid ni – én is szi dom. Az RMDSZ egyik
ala pí tó tag ja va gyok, ka to ná ja vol tam, va gyok és le szek, aki na -
gyon jól tud ja, hogy a job bí tó szán dé ko kat, a vál to zá so kat be lül -
rõl le het és kell ér vé nye sí te ni. Azok, akik ezt kí vül rõl akar ják,
vagy meg gon do lat la nok, vagy go nosz em be rek. Ne künk egyet -

100



len ér té künk van, az egy sé günk. Aki ezt az egy sé get nem ér ti
meg, nem tá mo gat ja, az a ro má ni ai ma gyar ság fel szá mo lá sá ra
tö rek szik.

Be fe je zé sül áll jon itt egy ko ri, két ség beesés szül te le ve lem zá -
ró be kez dé se: „Hát ezért vol na fon tos, hogy a nyu ga lom (meg -
le het leg utol só) órá i ban, mi e lõtt a fe jünk fe lett ke ren gõ sas ke -
se lyûk is mét zu ha nó re pü lés be nem kez de nek, vég re fel éb red -
jünk! Hogy fel is mer jük vég re, a mind an  nyi unk ál tal an  nyi esz -
ten dõ kön át áhí tott „új lán gok, új hi tek, új szen tek” is mét „sem -
mi köd be vesz nek”, ha a hu szon ne gye dik órá ban nem tu dunk
egy más sal szót ér te ni. Hogy ha nem tud juk kö zö sen meg vé de -
ni ér té ke in ket s egy sé ges fel lé pés he lyett to vább ra is csak egy -
más meg osz tá sá val gyen gít jük ma gunk amúgy is ép pen csak
elég sé ges ere jét, ak kor bi zony „itt ül a lel künk to vább le igáz va”,
és a vár va-várt „új ma gyar cso dák” he lyett „el ve szünk, mert el -
vesz tet tük ma gun kat”.

Ezt pe dig, ugye, min den fé le kép pen el kel le ne va la hogy ke -
rül nünk.

(Er dé lyi Ri port, 2004. no vem ber 25.)
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4. Fény re vár va

Rö vi debb-hos  szabb föl di pá lya fu tá sa so rán az em be ri te remt -
mény hány szor, de hány szor ta lál ko zik a re mény vesz tett ség ér -
zé sé vel? Hány szor lesz kény te len meg ál la pí ta ni, hogy zsák ut cá -
ba ke rült, hogy el té vedt, hogy a re mény te len ség, az ál lan dó su -
ló ba jok hely ze té bõl se ho gyan sem ta lál a ma ga ré szé re ki utat?
Hogy a Si ra lom Völ gyé bõl, a Szen ve dés Dzsun ge lé bõl nem lé -
te zik szá má ra se mer re sem ki jö ve tel. Hogy a Sö tét ség Erõi
min den fe lõl szo ron gat ják õt: „Circumdederunt me genitis
mortis dolores inferni / Circumdederunt me…”

Két ség beej tõ egy ál la pot. Hely zet, amely ben se hogy sem ta -
lálsz ma gad nak sem mi fé le meg ol dást. Amely ben kény te len
vagy meg ál la pí ta ni, hogy gya kor la ti lag ma gad ra ma rad tál. S
amely ben rá kell döb benj ar ra, hogy min den ki el ha gyott. Ami -
kor tu laj don sze me id del lát ha tod, ho gyan om la nak ös  sze kár -
tya vár ként a re mé nye id, föl di ter ve id és nagy ra vá gyá sa id mi
mó don vál nak sem mi vé…

Tönk re tett nek ér zed ma gad. El ke se re dett nek és föld re ti port -
nak Se hol nem ta lálsz egy re mény su ga rat sem a ma gad szá má -
ra. Már nem hi szel sen ki ben és sem mi ben. Meg aláz tak. Meg -
sem mi sí tet tek. El jutsz még ar ra a kö vet kez te tés re is, hogy a to -
váb bi éle ted nek sincs sem mi ér tel me már.

Egy min dent át fo gó sö tét ség ben le le dzel. Kö rü löt ted min den
ki hûlt. Két ség beesett se gély ki ál tá sa i dat már nem hall ja meg
sen ki sem. Hi á ba üvöl töd ne ki ke se re det ten, hogy: „De
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profundis clamavi ad te, Do mi ne!”, a Fennvaló, úgy tû nik, meg -
fe lejt ke zett ró lad! Úgy tet szik, hogy min den, de tel jes ség gel
min den be vé gez te tett. Sen ki és sem mi nem ké pes már té ged
meg men te ni. A Mély sé gek le he tõ leg mé lyebb szint jé re ju tot tál.

Hogy az tán egyszercsak, vá rat la nul, egy ra gyo gó fény su gár
je len jen meg és a min den ha tó örök-sö tét sé get egy va kí tó fény -
özön zúz za szét: a bethlehemi csil lag ra gyo gá sa.

És egy sze ri ben el tû nik az ál nok ság, a ha zug ság és az áru lás.
Egy sze ri ben a Go nosz le gyõ ze tik. Egy sze ri ben min den élet re
kel kö rü löt ted, min den moz gás ba len dül, min den vál toz ni kezd,
csu pán a Pál-apos tol sze rin ti leg fõbb há rom ma rad meg vég ér -
vé nye sen: a hit, a re mény és a sze re tet.

S egy szer re csak megbocsájtatnak az ös  szes vét ke id: a
Fennvaló fe léd for dí tot ta az õ ar cát.

„Post tenebras lux!” A Sö tét ség után ér ke zik a Fényt.
2004 esz ten dõ vel ez elõtt a Mes si ás a te szá mod ra is meg szü -

le tett.
Ál dott ün ne pe ket!

(Év zá ró be széd, el hang zott az OSIM ol va só ter mé ben, 
2004. de cem ber 23-án)
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5. Tri a non

„1920. jú ni us 4-e, pén tek, Nagy-Ma gyar or szág ke reszt re fe szí té -
sé nek nap ja.” Ha rang zú gás, drá mai hang vé te lû, pa te ti kus sza -
va la tok, ko ra be li film fel vé te lek és ar chív fény ké pek ke ve red ve
hig gadt jö võ kép-fel vá zo lás sal, ob jek tív és ke vés bé ob jek tív tör -
té nel mi elem zés sel. Er dély leg cso dá la to sabb tá jai, leg is mer -
tebb köz éle ti sze mé lyi sé ge i nek port réi fû sze rez ve Ady End re,
Jó zsef At ti la, Ju hász Gyu la, Kós Kár oly, Reményik Sán dor,
Wass Al bert is mert és ke vés bé is mert ci tá tu ma i val – ez utób bi -
ak kö zül Jó zsef At ti la ál ta lad nem is mert „oláh”-ozó vers so rai
vol tak a leg meg döb ben tõb bek: „Szép kin cses Ko lozs vár / Má -
tyás büsz ke sé ge / Nem le het, nem, so ha! / Oláhország éke!”
(hát ez se hogy sem egyez tet he tõ ös  sze az „ele gen dõ harc, hogy
a múl tat be kell val la ni” mind má ig ak tu á lis üze ne té vel, az
amúgy az is ko la pad ban is be léd suly kolt „anyám kún volt, apám
fé lig szé kely, fé lig ro mán / vagy ta lán egé szen az” tu da tos
eredet-vállalással)… Film tech ni kai kong lo me rá tum, amely fi -
nom-ve gye sen volt egy szer re gerincborzongtatóan ér zel mes és
dü hí tõ en pri mi tív és ot rom ba… 

Teg nap es te mu tat ták be az Antena 1 té vé csa tor nán, a hí res-
hír hedt Marius Tucã Show ke re té ben az alig né hány hét tel az -
elõtt még Er dély több vá ro sá ban is ha tal mi szó val be til tott Tri -
a non fil met (pon to sab ban Koltay Gá bor ere de ti leg ti zen hat ré -
szes re ké szí tett so ro za tá nak két órá nyi idõ tar tam ra sû rí tett rö vi -
dí tett vál to za tát). Azt az „al ko tást”, amely rõl már an  nyit, de an -
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 nyit cik ke zett a ha zai ro mán (és nem ro mán) saj tó, de ame lyet
job bá ra ed dig nem igen lá tott sen ki sem. Azt a kol lázs-kí sér le -
tet, amely nek a leg na gyobb – és egyet len! – ér de me az, hogy
meg pró bált vég re-va la há ra fel dol goz ni egy ta bu-té mát…

Mert bi zony ar ról, amit teg nap es te lát hat tál – ál lí tó lag né -
zett sé gi re kor dot dön tött e kez de mé nye zé sé vel a bu ka res ti adó
– min dent el le het mon da ni, csak azt az egyet nem, hogy re -
mek mû. Volt itt ké rem min den, amit a nagy ér de mû, iga zi nem -
ze ti ér zel mû né zõ ösz tön vi lá ga csak meg kí vánt: meg spé kelt do -
ku men tum film és töb bé-ke vés bé egy ol da lú tör té nel mi fel ve ze -
tés (Fej tõ Fe renc, Nemeskürty Ist ván, Raffay Er nõ) ke ve red ve
jó zan, hig gadt jö võ kép ke re sés sel (Glatz Fe renc), he be hur gya
fe le lõt len han da ban dá zás (Tõ kés Lász ló) és nem ze ti ös  sze fo -
gás ra buz dí tó vi lág fáj dal mas jaj si koly (Csurka Ist ván). Volt szí -
vet me len ge tõ er dé lyi táj és sze met káp ráz ta tó er dé lyi ma gyar
nép vi se let, szö veg ös  sze füg gé sé bõl tel je sen ki for ga tott ér zel -
mes hely zet elem zés (a transzilvanizmus alap do ku men tu má -
nak, Kós Kár oly hí res Ki ál tó Szó-jának csak a fel ve ze tõ mon da -
tai hang zot tak el, a sors vál la lás ra, az ön ös  sze sze dés re, a ma -
gunk ere jé nek mozgosítására vo nat ko zó, re á lis hol nap ké pet
meg fo gal ma zó fel hí vá sa már ér de kes mó don el ma radt!) és lát -
vá nyos film hír adó rész let, nem is egy, a ma gyar csa pa tok Bé csi-
dön tést kö ve tõ észak-er dé lyi be vo nu lá sá ról, volt pa te ti kus sza -
va lat és könny csa lo ga tó nosz tal gia.

A film után egy több mint két és fél órás élõ vi ta mû sor kö vet -
ke zett, ahol is az al ko tó kon, a ren de zõ Koltay Gá bo ron és a
film ben is gyak ran meg szó la ló sze ge di tör té né szen, Raffay Er -
nõn, va la mint az ez út tal ki vé te le sen to le ráns nak mu tat ko zó
Marius Tucã-n, és egy ál ta lad ez idá ig nem is mert tör té né szen,
Florin Constantiniun kí vül je len vol tak a nap ja ink ro mán pub li -
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cisz ti ká já nak a nagy ágyúi: Cristian Tu dor Popescu, az Adevãrul
fõ szer kesz tõ je, Emil Hurezeanu, a Sza bad Eu ró pa Rá dió egy ko -
ri kom men tá to ra, és Ion Cristoiu, az Evenimentul Zilei haj da ni
fõ ma chi ná to ra (ez utób bi ket tõ po li ti kai elem zõi stá tusz ban).

Ami kor éj fél után le zár tad a ké szü lé ket, eny hén szól va a há -
nyin ger kör nyé ke zett. Dü hös vol tál és mér he tet le nül csa ló dott:
egy óri á si, ki tud ja mi kor vis  sza té rõ le he tõ sé get sza lasz ta tott el
is mét az anya or szá gi in kom pe ten cia és az em pá tia-kész ség to -
tá lis hi á nya. Egy olyan al kal mat, ami kor nem pa te ti kus frá zi sok -
kal, de hig gadt, jó zan ér ve lés sel el le he tett vol na vég re-va la há -
ra jut ni a „Tri a non-szindró ma” meg ma gya rá zá sá hoz. Ami kor
min den fé le san da szán dé kot kez det tõl fog va ki zár va el le he tett
vol na ma gya ráz ni a ro mán közvéleményformálás ve zér egyé ni -
sé ge i nek azt az iszo nya tos sokk ha tást, amely a nagy szü le ink
nem ze dé ké re rá zú dult, ami kor át kel lett él ni ük a Mo nar chia fel -
bom lá sát.

A ma gyar fél egy sze rû en le sze re pelt. Még hoz zá bot rá nyo -
san. Ahe lyett, hogy fel ké szült ma gya rá za tok kal és meg ér tést
szor gal ma zó érv rend szer rel jöt tek vol na, mind a két ma gyar or -
szá gi részt ve võ meg szál lot tan csak a tri a no ni bé ke dik tá tum
igaz ság ta lan vol tá ról és az er dé lyi ma gyar ság mind má ig
teljesíthetlen au to nó mia-jo go sult sá gá ról be szélt, szin te gé pi e -
sen, a ven dég lá tók ér ve i re fit  tyet sem hány va is mé tel ve szó ról-
szó ra ugyan azt a né hány, a ro mán fél szá má ra meg le he tõ sen
ne he zen emészt he tõ mon da tot. Mint ha sü ke tek pár be széd ét
hal lot tad vol na.

S még azt sem mond ha tod, hogy a ro mán fél rossz in du la tú
lett vol na. Még csak az zal sem vá dol hat tad meg Cristian Tu dor
Popescu-ékat, hogy ele ve el len sé ge sen vi szo nyul tak vol na a két
al ko tó hoz. Sõt. Ah hoz ké pest, hogy mi ket lát hat tak/hall hat tak
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a kép er nyõ rõl a vi ta kez de te elõtt, Emil Hurezeanu-ék iga zán
úri mó don vi sel ked tek. Lett vol na te hát ki vel pár be szé det foly -
tat ni.

Mér he tet le nül be csa pott nak és csa ló dott nak ér zed ma gad.
Ma gad ban ugyan is még jól em lék szel a Koltay ál tal a Nem ze ti
Mú ze um lép csõ in ren de zett már ci us 15-i élõ ké pek han gu la tá ra.
Vagy az ugyan csak ál ta la ren de zett Ist ván, a ki rály nép li ge ti elõ -
adá sá nak a ka tar ti kus ha tá sá ra. Raffay Er nõ Tiszatájban meg je -
lent er dé lyi vo nat ko zá sú cik ke i rõl nem is be szél ve. Ezek az
urak tisz tá ban kel lett vol na le gye nek az zal, hogy tör té nel mi le -
he tõ sé gük van egy va ló di, a „kö zös dol ga in kat” ren dez ni kí vá -
nó ér tel mi sé gi pár be széd be in dí tá sá hoz…

Kel lett vol na. De ezt is mét el sza lasz tot tuk. Ki tud ja,
hányadjára már!

(Bu ka rest, 2005. feb ru ár 25.)
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6. A mi na punk

A mai nap fo lya mán, az Or szá gos Au di o vi zu á lis Ta nács írá sos
uta sí tá sá ra, szin te va la men  nyi köz pon ti te le ví zi ós csa tor nán egy
rö vid, 34 má sod per ces anyag ke rült su gár zás ra tár sa dal mi cé lú
hir de tés be so ro lás sal. Ez az ere de ti leg a CNN ál tal – a Szel le mi
Tu laj don Vi lág szer ve ze te kü lön ren de lé sé re – ké szí tett fel hí vás
egy rö vid szö veg üze ne tet tar tal maz, amely nek for dí tá sa va la -
hogy így hang zik: „Bár mit hall ga tunk, bár mit né zünk, bár mit ol -
va sunk, bár mit vi se lünk, min den ked venc tár gyunk há ta mö gött
egy va ló di, lé te zõ, ere de ti szer zõ, mû vész, fel ta lá ló áll, aki a mi
ké nyel münk és jó han gu la tunk ér de ké ben, az éle tün ket ér de kes -
sé té ve az em be ri kép ze let és ta lá lé kony ság ha tá ra it fe sze ge ti to -
vább. Él vez zé tek és be csül jé tek az õ erõ fe szí té se it, az õ se gít sé -
gé vel te rem tõ dik meg a mi vi lá gunk.”

Tö mör, jól irány zott üze net. Hi szen az al ko tó ké pes ség az em -
be ri nem egyik leg fon to sabb – ha ugyan nem a le ges leg fon to -
sabb – adott sá ga. A va la mit ki ötö lés le he tõ sé ge, a vi lág jobb meg -
is me ré sé hez va ló hoz zá já ru lás a ma gad gon do la tai ál tal, meg vál -
toz tat ni a sa ját öt le te id ré vén a tu laj don kör nye ze te det, fel ja ví ta ni
el gon do lá sa id ál tal az élet mi nõ sé gét, a hét köz nap ok örök si va ta -
gát az „ígé ret föld jé vé” vál toz tat ni, a vi lá got me le geb bé, szeb bé,
böl cseb bé ten ni – mind ez va ló ban egy is te ni aján dék. Adott ság,
ami hoz zá se gí tet te az em be ri sé get ah hoz, hogy le gyõz ze a sö tét -
ség erõ it, hogy ural ma alá hajt sa a rossz szel le me ket, oko san fel -
hasz nál ja a ter mé szet tör vé nye it. Ké pes ség, ami ál tal a mai mo -
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dern em be ri ci vi li zá ció gya kor la ti lag lét re jö he tett. Erõ, amely ré -
vén a „ho mo sa pi ens” el jut ha tott oda, aho va el ju tott… 

Tisz te let és be csü let mind azok nak, akik meg ér tet ték ezen em -
be ri el hi va tott ság fon tos sá gát, akik az idõk fo lya mán „a fényt
boly gat ták”, akik a sa ját gon dol ko zá suk, a tu laj don szel le mi al ko -
tá suk ré vén hoz zá já rul tak a vi lág bol do gu lá sá hoz.

Ma az õ nap ju kat ün ne pel jük. A Szel le mi Tu laj don Vi lág nap ját.
A gon dol ko dás, a kép ze lõ e rõ és az al ko tás nap ját. A mi na pun kat.

Min den év áp ri lis 26-nak a meg ün nep lé sét 2000 szep tem be ré -
ben ha tá roz ták el Genf ben, a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve zet -
ének (WIPO) 26., rend kí vü li köz gyû lé sén. Ott és ak kor ha tá roz -
ták el tel jes egy ön te tû ség ben azt, hogy „a szel le mi tu laj don-vé de -
lem tu da to sí tá sá nak a fo lya ma tos ter jesz té se vé gett, a szel le mi
tu laj don ból adó dó jo gok köz is me ret ének a nö ve lé se cél já ból, va -
la mint a kü lön bö zõ or szá gok újí tói-fel ta lá lói te vé keny sé gé nek a
ser ken té se ér de ké ben” a Vi lág szer ve zet meg ala ku lá sá nak az év -
for du ló ját – a WIPO egyez mény élet be lé pé sé nek a nap ját – ki ált -
sák ki „a Szel le mi Tu laj don Vi lág nap já vá”. Ak kor és ott ha tá roz -
tuk el, hogy „a szel le mi-tu laj don min den or szág gaz da sá gi, kul tu -
rá lis és tár sa dal mi fej lõ dé sé ben be töl tött sze re pé nek és hoz zá já -
ru lá sá nak, va la mint az em be ri erõ fe szí tés e te rü le té nek a köz vé -
le mény ál ta li jobb meg ér té se” ér de ké ben ez az áp ri lis vé gi nap a
vi lág min den ál la má ban ki zá ró lag az em be ri al ko tó ké pes ség nek
szen tel tes sék. 

Ezért szer vez nek ma meg em lé ke zõ ün nep sé ge ket a vi lág va -
la men  nyi szel le mi tu laj don-vé del mi hi va ta lá ban.

Ezért va gyunk mi is itt.
(El hang zott az OSIM ol va só ter mé ben, 

2005. aprilis 26-án, a Szel le mi Tu laj don Vi lág nap ja al kal má val
ren de zett meg em lé ke zé sen)
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7. Patinnova ’05

A Ku po la te rem ben a zsi bon gást egy-ket tõ re mély sé ge sen csend
vál tot ta fel. Az ün ne pi fo ga dás ra rend õri fel ve ze tés sel ide ho zott,
több mint há rom száz fõs ven dég se reg – az ipar jog vé de lem eu ró -
pai él csa pa ta – a ka ma ra mu zsi ka vé gez té vel pil la na tok alatt szer -
te szé ledt az Or szág ház kö ze li fo lyo só in-er ké lye in: egy ré szü ket
sa ját gaszt ro nó mi ai kí ván csi sá guk be val lott szán dé ka, más ré -
szü ket kró ni kus ni ko tin éh sé gük za var ta odébb. El tûnt töb bek
kö zött, No el Campling, Nigel Clarke, Manuel Desantes, Kurt
Edfjall, Wolfgang Förster, Wolfgang Pilch és Ge or ge Pantouglu
– az EPO tel jes ve zér ka ra. S ve lük együtt el tûn tek az ide jé ben
meg ér ke zett nem ze ti hi va tal ve ze tõk: Karel Cada, Asta Valdi -
mars dotir és Rinvydas Naujokas is… Min den ki kí ván csi volt a
jóelõre be ha ran go zott étel-ital kí ná lat ra – hi á ba, a ma gyar kony -
ha mind má ig vi lág szám, va la mint a ki vi lá gí tott Bu dai vár szem -
köz ti pa no rá má já ra. Az „csak ” a vi lág örök ség ré sze.

Már túl vol ta tok az ide ér ke zés iz gal mán, a bí bor bár sony szõ -
nyeg gel bo rí tott fõ lép csõ sor most is lé leg zet ál lí tó an im po záns
lát vá nyán (mi lyen fel eme lõ ér zés volt fel fe lé bak tat ni is mét
Steindl Im re négy mé ter ma gas vö rös grá nit osz lo pai kö zött!),
a Ku po la te rem ki rály szob ra it, his tó ri ás fest mé nye it, egész bel -
sõ ki kép zé sét lát ha tó ér dek lõ dés sel must rál ga tó ven dég se reg
el is me rõ mor gá sán, mi több, még a sab lo nos ün ne pi be szé dek
köz hely-frá zi sai is ki men tek már rég az eszed bõl – pe dig há zi -
gaz dai mi nõ sé gé ben Bendzsel Mik lós, a Ma gyar Sza ba dal mi
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Hi va tal el nö ke igen tisz tes sé ge sen pró bál ta fel hív ni a je len lé -
võk fi gyel mét a hely kü lön szel le mi sé gé re, a te rem kö ze pén lát -
ha tó tár ló egye di tör té nel mi fon tos sá gá ra. Ám a ké sõbb fel szó -
la ló két fõ ven dég, Alain Pompidou és David White be szé dei
min den rõl árul kod tak, csak ar ról nem, hogy az EPO és az EU
e két pro mi nens fõ mél tó sá ga va la mi ke ve set is meg ér zett vol na
e tér sa ját sá gos misz ti ká já ból. 

Itt állsz te hát egy ma gad ban a ma gyar Szent Ko ro na elõtt. Itt
van tõ led alig más fél kéz nyúj tás nyi ra az az õsi ural ko dói ék szer,
„ame lyért an  nyi szor apá ink vé re folyt”. Itt pi hen mel let ted –
egy fel té te lez he tõ en min den szem pont ból szi lárd nak és biz ton -
sá gos nak ne vez he tõ kris tály tár ló kel lõs kö ze pén – a vén Eu ró -
pa egyik leg ré geb bi ko ro ná zá si kegy sze re. Az a két fé le kul tú -
rát, két fé le ke resz tény sé get ma gá ban hor dó tör té nel mi erek -
lye, amely im már több mint ezer esz ten de je a ma gyar ál la mi ság
ki zá ró la gos le té te mé nye se. Az az egye di ki vi te le zé sû, gö rög és
la tin ko ro nát egy be öt vö zõ re mek mû, amely nek bir tok lá sa év -
szá zad okon ke resz tül egy ér tel mû en ga ran tál ta az ural ko dói jog
gya kor lá sát a Szent Ko ro na or szá gai fö lött… S amely rõl an  nyi
ta nul mányt, an  nyi is me ret ter jesz tõ fil met ol vas hat tál-lát hat tál
az el múlt esz ten dõk fo lya mán.

Itt van pél dá ul az a bi zo nyos bi zán ci di a dém, hom lok za tán a
Pantokrátor Krisz tus sal, alat ta pe dig, a ko ro na pe re mén, Mi -
hály és Gáb ri el ark an gya lok kal; mint ahogy itt van a la tin ko ro -
na is – II. Szil vesz ter pa pa Szent Ist ván nak kül dött aján dé ka –,
köz pon ti pa nel jén az apos to lo kat jel ké pe zõ ti zen két gyöngy -
szem mel…

Érez ted, hogy fut vé gig a há ta don a hi deg.
Nem tud ha tod, hogy a töb bi ek nek mit je len tett ez a hir te len -

jé ben elé jük tá rult spek tá ku lum. Lát hat tad, ahogy, mint kü lön -
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le ges eg zo ti ku mot, töb ben is ér dek lõd ve kör be jár ták, volt, aki
a be já rat nál ke zé be nyo mott kis fü ze tecs ke áb rái alap ján pró bál -
ta be azo no sí ta ni a ko ro na ab roncs ra zo mán co zott bi zán ci szen -
te ket, volt, aki az ugyan ott ka pott rö vid an gol nyel vû tör té nel mi
is mer te tõt bön gész te fi gyel me sen. So kan meg bá mul ták, so kan
le fény ké pez ték – de más fél perc nél hos  szabb idõn át sen ki sem
idõ zött elõt te. Ne kik ez a kü lön le ges szer ke ze tû, tom pa sár gás
csil lo gá sú kegy tárgy csu pán egy rit ka kul túr tör té ne ti lát vá -
nyos ság volt. Egy ínyenc ide gen for gal mi in for má ció. És sem mi
több.

Ne ked pe dig – ezer év tör té ne lem.
Eszed be ju tott, an nak ide jén, ’78 ja nu ár ele jén mek ko ra szen -

zá ció volt még szá mo tok ra is, ami kor Jimmy Carter az ad dig
há bo rús kár té rí tés ként vis  sza tar tott ko ro na ék sze re ket egy ele -
gáns po li ti kai gesz tus sal vis  sza ad ta Ma gyar or szág nak. Mi cso -
da óri á si je len tõ sé get tu laj do ní tott ak kor „oda át” min den ki en -
nek a pá rat lan ese mény nek! (Az ame ri kai kül dött ség ben ott
volt, ha jól em lék szel, az egyik fõ vis  sza szol gál ta tás szor gal ma -
zó, Szent-Györ gyi Al bert is.) Mi lyen ki szá radt to rok kal ül te tek
oda ha za, „a Nagy-Omlás alat ti vá ros ban” az nap es te a kép er -
nyõk elõtt. Men  nyi re érez ni le he tett azok ban a pil la na tok ban a
Tör té ne lem ha tal mát, a Nem zet hí vá sát, „egy ez red év nyi szen -
ve dés” egy sé ge sí tõ ere jét!

Már csak eze kért az em lé ke kért sem tudsz in nen, eb bõl az
el csen de se dõ te rem bõl most ér zé ket le nül to vább si et ni. Már
csak ezért a hu szon hét év vel ez elõt ti él mé nyért nem tu dod – és
nem is aka rod – meg hal la ni az ide szû rõ dõ tá nyér csör gést és
po hár ko cog ta tást. Ez a hely, akár hogy is ve szed, szá mod ra
szent! In nen ne ked nem le het csak úgy, hû be le ba lázs mód ra to -
vább ro han ni. Ha itt nem állsz meg egy pil la nat nyi szám ve tés -
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re, ak kor hol? Ha most nem dü bö rög fel ben ned a „Szó zat” im -
pe ra tí vu sza, ak kor mi kor? Itt bi zony ezer esz ten dõ vé res kín ló -
dá sa, meg an  nyi csú fos el bu ká sa és oly ke vés ke kis di a da la su -
gár zik per zse lõn vis  sza re ád ezek rõl a né ma arany pán tok ról!
Itt bi zony még most is tíz év szá zad, az az har minc va la hány nem -
ze dék helyt ál lá sá ról és hû sé gé rõl, ki tar tá sá ról és új ra kez dés
ere jé rõl szól ez az öt ven öt ma gyar ki rály fe jét érin tõ hall ga tag
Gesta Hungarorum…

Egy ez red év nyi fo lya ma tos küz de lem.
Ez a te örök sé ged!

(Bu da pest, 2005. no vem ber 9.)

114



8. Europa ante portas

Bu ka rest köz pont já ban, az Egye tem tér kö ze pén már a 2004-es
esz ten dõ leg ele jén egy kü lö nös szer ke zet ál lí tó dott fel. Egy
nyolc kijelzõtáblás vil lany óra – két-két ki jel zõ vel min den ég táj
fe lé –, négy kar csú tar tó osz lop ra ál lít va, jól lát ha tó an mind a
négy, itt ta lál ko zó su gár út irá nyá ból. Egy ér de kes óra – mond -
hat nánk –, ame lyik a pon tos idõ mel lett lát vá nyos mó don egy
má sik in for má ci ót is meg je le nít: azok nak a na pok nak a szá mát,
ame lyek ben nün ket 2007. ja nu ár 1-tõl, az az Ro má ni á nak az Eu -
ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá nak az idõ pont já tól el vá lasz -
ta nak. Teg nap elõtt ez a ki jel zõ 414-et mu ta tott, teg nap már csak
413-at, ma pe dig már csak 412-t; ami azt je len ti, hogy – ha nem
jön köz be va la mi sen ki ál tal nem kí vánt ki sik lás – 59 hét el tel te
után ha zánk is szer ves ré szé vé vá lik ko runk egyik leg me ré -
szebb gaz da sá gi-po li ti kai szer ke ze ti-egy sé gé nek, an nak az Uni -
ó nak, amely nek ma 25 tag ál la ma és 460 mil lió pol gá ra van.

A meg nyi tó sza vak ra szánt idõ rö vid sé ge nem en ge di meg
ne künk azt, hogy il lõ mó don mél tas suk Robert Schuman egy -
ko ri fran cia mi nisz ter el nök 1950. má jus 9-én köz zé tett for ra dal -
mi ja vas la tá nak tör té nel mi nagy sze rû ség ét, mint ahogy ar ra
sem fut ja idõnk, hogy szám ba ve gyük en nek a mel let tünk meg -
erõ sö dõ Uni ó nak a leg fon to sabb ered mé nye it, vagy hogy fel ele -
ve nít sük en nek a több mint öt ven éve tar tó ter jesz ke dés nek
mind az öt hul lá mát. Meg kell elé ged nünk az zal a la ko ni kus
meg ál la pí tás sal, mi sze rint „en nek az eu ró pai szer ke ze ti egy ség -
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nek az alap ja a kö zös ér de ke ket szol gá ló együtt mû kö dés. Ez ve -
ze tett ar ra a fel is me rés re, hogy egyes te rü le te ken sok kal jobb
ered mé nye ket le het el ér ni eu ró pai szin ten, mint az egyes or -
szá gok szint jén. Így ju tot tunk el a tag ál lam ok ama kö zös dön -
tés ho za ta lá hoz, ame lye ket a kö zös sé gi in téz mé nyek dol goz nak
ki, s ame lyek az Unió egész te rü le té re ér vé nye sek. Ezek a kö -
zös po li ti kai dön té sek biz to sít ják az Eu ró pai Unió egye di jel le -
gét, mi vel hogy a tag or szág ok nem ze ti szu ve re ni tá sa egy ré szé -
nek az eu ró pai in téz mé nyek ré szé re tör té nõ fel adá sát je len -
tik… Az Eu ró pai Unió hi va tá sa te hát a tag ál lam ok és azok né -
pei kö zöt ti együtt mû kö dés ös  sze füg gõ, a szo li da ri tás el vén ala -
pu ló meg szer ve zé se.”

De hát mit is je lent Ro má nia EU-csatlakozása? Mi en nek a
tel jes po li ti kai osz tály ál tal egy sé ges mó don fel vál lalt tör té nel mi
ese mény nek a koc ká za ta? Mi mi att tá mo gat ja az or szág la kos -
sá gá nak túl nyo mó több sé ge ezt a kez de mé nye zést? Mi kép pen
mó do sul majd a mi min den na pi éle tünk a csat la ko zás után? Mi -
lye nek lesz nek a mun ka-le he tõ sé ge ink? Mi lyen lesz a fo gad ta -
tá sa az EU-ban ezen or szág ál lam pol gá ra i nak? Min den bi zony -
 nyal nem én va gyok az egye dü li eb ben a te rem ben, aki az el telt
né hány hó nap so rán nem egy szer fel tet te ma gá nak ezt a kér -
dést! Gon do lom, jónéhányunkban meg fo gal ma zó dott az utób bi
he tek-hó na pok fo lya mán a kér dé sek kér dé se: jó lesz-e, hasz nos
lesz-e en nek az or szág nak, ha csat la ko zik majd az Eu ró pai
Unióhoz?..

A vá lasz er re a re to ri kus kér dés re ter mé sze te sen csak is
igen lõ le het. Ro má nia EU-s csat la ko zá sa tel jes bi zo nyos ság gal
az or szág elõ re lé pé se, a rég óta várt gaz da sá gi és tár sa dal mi fej -
lõ dé se szem pont já ból egy ér tel mû en hasz nos cse le ke det lesz,
mi vel hogy eze ket a cé lo kat csak is egy ös  sze füg gõ, di na mi kus
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szer ke ze ti egy ség ke re tén be lül le het hos  szú tá von meg va ló sí -
ta ni.

Azon ban, hogy ide el jus sunk, nem elég hang za tos po li ti kai
nyi lat ko za to kat meg fo gal maz ni, nem elég ün ne pi és lát vá nyos
ren dez vé nye ket szer vez ni az Eu ró pa Nap al kal má val és kö te le -
zõ mó don ki tû zet ni a csil la gos kék zász lót va la men  nyi köz épü -
le tünk hom lok za tá ra! Mint ahogy nem elég meg sze rez ni (és
meg is tar ta ni!) a be fo lyá sos nyu ga ti kan cel lá ri ák jóindulatá,
Günther Verheugen vagy Olli Rehn eu ró pai bõ ví té si biz to sok
tá mo ga tá sát, vagy ép pen ség gel a „Peer Review” át vi lá gí tó-kül -
dött sé gek biz ta tó mo so lyát (mi ként az épp a múlt hét fo lya mán
tör tént a mi szak te rü le tünk ese té ben).

Igen, ezek a si ke rek na gyon-na gyon fon to sak – de ko ránt sem
elég sé ge sek! Mint ahogy nem elég a tör vény ho zá sunk pusz ta
„euró-harmonizáció”-ja, az „aquis comuniter”-nek, an nak a 1771
tör vé nyi sza bá lyo zó nak, ame lyek ma az Unió mû kö dé sét biz to -
sít ják, a pusz ta át ül te té se, ha nem gon dos ko dunk ele ve ezek -
nek a jog sza bály ok nak a be tar ta tá sá ról, ha nem biz to sít juk
ezek nek a tör vé nyek nek a mû köd tet te té sét. Igen, ez zel is tisz -
tá ban kell le gyünk. Nem elé ged he tünk meg az zal az – amúgy
fe let te di csé re tes – tén  nyel, hogy ez év áp ri lis 25-én Ro má nia el -
nö ke és mi nisz ter el nö ke Lu xem burg ban alá ír ta az Eu ró pai Uni -
ó hoz tör té ni csat la ko zá si szer zõ dés szö ve gét – egy, csak a ro -
mán Hi va ta los Köz löny ben több mint hat száz ol dal ra ki nyom ta -
tott vas kos do ku men tu mot –, ha in té ze te ink, vál lal ko zó ink, pol -
gár tár sa ink nem mé rik fel, hogy 2007 ja nu ár el se je után le he tõ -
sé ge ink tel je sen meg vál toz nak.

Épp ezért fon tos min den olyan ren dez vény, amely nek cél ja
az eu ró pai in téz mé nyek hez va ló kö ze le dés meg va ló su lá sa! Épp
ezért dícséretes min den olyan kez de mé nye zés, amely a kö zös
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Eu ró pa mû kö dé sét biz to sí tó me cha niz mu sok jobb meg is me ré -
sét kí ván ja szol gál ni!

Ezért is szen te lünk meg kü lön böz te tett fi gyel met en nek a
ren dez vény nek!

Sok si kert!
(El hang zott A kö zös sé gi véd je gyek ki ter je dé sé nek kö vet -

kez mé nyei cí mû, a Te mes vá ri Ke res ke del mi- 
és Ipar ka ma ra ál tal 2005. no vem ber 15-16-án szer ve zett re gi o -

ná lis ta nács ko zás meg nyi tó be szé de ként.)
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9. Szü lõ föld ábé cé

Ady, Adonyi,, Alpár, Al ma szeg, Al vin czi, Apá ti, Apor,
Arad, Arany, Ara nyos, Ara tó, Au lich,

Álmosd, Ár pád, Ártánd,
Ba bits, Ba jor, Bar tók, Ba rom la ka, Bályok, Bá ród, Bá -

tor, Bá  tho ri, bö lény, Be lé nyes, Belényesújlak, Beö thy,
Be  ret  tyó, Berettyó újf alú, Be rettyó széplak, Beth len, Bél,
Bél  fe nyér, Bémer, Bi har, Bihar fél egy háza, Bihar f üred,
Bi har püs pöki, Biharugra, Bisztra, Bocskay, Bors,
Bunyitay,

Czárán, Czibak, ci co ma, cim ba lom, Czirják, ci te ra,
Csen ger, Csengery, Cseke, Cséfa, Cséke, Csil lag vá ros,

Csokaj, Cso ko nai, Csucsa, Csu haj, Csümeg,
Derna, Dió fás, Dió szeg, Diósszilágyi, Doboka, Dobrest,

do li na, Dra gán, Dragos, Dutka,
Emõd, er dõ, Er dõ el ve, Er dély, Er dõ hát, Élesd, Ér, Ér -

mel lék, Ér adony, Érkereki, Érkeserû, Érmihályfalva,
Ér mind  szent, Ér semjén, Érszalacs, Érszöllõs, 

Fá bi án, Fegy ver nek, Fe ke te, Fekete-Bátor, Fekete-Erdõ,
Fekete-Kõrös, Fenes, Fé lix, Fraknói, frá ter, Frá ter Er -
zsé bet, Frá ter György, Frá ter Ló ránd, Frimont, Fugyi,
Fugyi vásár hely,

Galbena, Gálospetri, Gerlán, Gherlan, Geszt, Git tai,
Gózon, Gozs du, Gör bed, Grósz, Gulácsy,

Gya lu, Gyan ta, Gyarak, gye pû, gyo pár, Gyu la,
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He ge dûs, hegy, Hegy köz, Hegyközcsatár, Hegyköz ko vá -
csi, Hegy közszáldobágy, Holod, Hol nap, Hor váth, Ho -
vá nyi, Hubay, Hu nya di,

Implon, Indig, Ipo lyi, Iri nyi,
Jakó, Jan ka, Jan kó, Jád, Je nõ, Ju hász,
Ka zin czy, Kágya, Kár oly, Kár olyi, Kecskeméthy, ki rály, Ki -

rály  fia, Ki rály há gó, Ko lozs vá ri, Köl csey, Kölesér, Kö le -
séri, kör, Kõ rös, Fehér-Kõrös, Fekete-Kõrös, Holt-Kõ -
rös, Sebes-Kõrös, Kõrössi, Körösfõ, Körösfeketetó,
Kö röskisjenõ, Körösrév, Kör ös  szeg, Köröstárkány,
Kö rösújlak, Kö vér, Kraszna, Krúdy, Kún Lász ló, Kügy,
Kügy puszta, 

La kos, Les, Lórántffy, Lovassy, Lu xem bur gi,
Ma gyar, Magyarcséke, Magyarkakucs, Ma gyar re me te,

Mak kai, Margitta, Ma ros, Marosújvár, Má té, Má tyás,
Med ve, Me ziád, Méliusz, Mik lós, Mi sid, Mó zes,

Nagybihar, Nagy End re, Nagyenyed, Nagy ká roly, Nagy -
maj tény, Nagy om lás, Nagy Sán dor Jó zsef, Nagy sza lon -
ta, Nagy vá rad,

Nyárló, Nyár szeg, Nyégerfalva,
Oláh, Olahus, olasz, Olaszi, Érolaszi, Váradolaszi,
Ök rös, Örvénd,
Pan no ni us, Pap ta má si, Pádis, Pályi, Páz mány, Pece, Pel -

bárt hi da, Pocsaj, Poieni, Poklostelek, püs pök, Püspök-
fûrdõ, Püs pö ki,

Rádl, Rá kó czi, Réz bá nya, Réz hegy ség, Rhédey, Rima -
nóczy, Ri toók, Robogány, Ro bo tos, Rogerius, Rozvány,
Ruffy, Ruli kowsky,

Sar kad, Sarkadi, Sár rét, Si mon, Sinka, Son ko lyos, Só -
lyom  kõ vár, Su lyok,
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Sza bó, Sza bolcs, Szacs vay, Szalárd, Szalárdi, Szalonta,
Sza  mos, Szám  adó, Szenczi, szent, Szentandrás, Szent -
imre, Szentjános, Szent jób, Szentjóbi, Szentlázár,
Szent Lász ló, Szentmárton, szé  kely, Székelyjó, Szé -
kely  híd, Szé kely hí di, Szil ágy, Szil ágyi, Szi lágy kraszna,
Szi lágynagyfalú, Szilágysomlyó, Szõdemeter,

Tabéry, Tamásda, Tarcsa, Ta va szi, Tárkány, Te le ki,
Telegd, Ten ke, Ti nód, Ti nó di, Ti sza, Ti sza, Tomori,
Torda, Tóth, Tóth terebes, Tó ti, Túr,

Ugra, Új lak, Új vá ros, Ullmann,
Ürmösd, Ürögd, 
Vas, Vaskóh, vár, Vá rad, Várady, Váradhegyalja, Várad -

hegy fok, Várad olaszi, Váradszöllõs, Váradvelence,
Ved resábrány, Vi lá gos, Vi téz, Vlegyásza, Vulcan,

Weiss, Weiszlovits, Weinberger,
Za ránd, Zelk, Zen gõ hegy, Zerind, Zichy, Zichy, Zilah,

Zilahy, Zimánd, Zovány, Zudor,
Zsig mond, Zsisku, Zsurka,

Min dent szám ba vet tem? Nem hagy tam ki va la mit? Vagy va -
la ki? Bár men  nyi re is meg ko pott vol na az em lé ke ze tem, most
nem sza bad tévednem!…

„Hej, tu li pán, tulipán!…” Ez a hazám!.. 
S eh hez nem ké rek sem mi fé le pas  szust so ha sen ki tõl.

(Írtam volt Bukarestben, 2004. december 5-én este, 
mikor a Duna Tv jóvoltából megtudhattam, 

hogy a MVSZ kezdeményezésére a kettõs állampolgárság 
megadása végett Magyarországon kiírt népszavazás 

kellõ részvétel hiányában elbukott.)

121



10. Száz éves a ro má ni ai sza ba dal mi
rendszer

Most, száz év vel az el sõ ro mán sza ba dal mi tör vény meg szü le té se
után, il let ve az uni ós csat la ko zás kü szö bén, mi lyen a ro mán
ipar jog vé de lem és sza ba dal mi rend szer hely ze te?

A szük sé ges jog har mo ni zá ció már majd nem tel je sen le zaj -
lott, az eset le ges mó do sí tá sok már csak az ezen a na gyon di -
na mi kus szak te rü le ten vég be me nõ vál to zá sok kö ve té sét cé -
loz zák. Most szü le tett meg pél dá ul az in teg rált áram kö rök
ol tal má ra vo nat ko zó tör  vény mó do sí tás, il let ve az új nö vény -
faj ták vé del mé rõl szó ló tör  vény vál toz ta tá sa is most ke rül a
par la ment elé. A tör  vény ke zés te hát Ro má ni á ban tény le ge -
sen „euroharmo ni zált”. Ami ben há tul kul lo gunk, az ezek nek
a tör  vé nyek nek a be tar tá sa, va gyis az ál lam kény sze rí tõ erõ -
vel bí ró ha tó sá ga i nak – vám hi va tal, rend õr ség, fo gyasz tó vé -
del mi ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság – a ha té kony mû kö dé se.
Ezek mun ká ja nem elég gé össze han golt, s még min dig nem
si ke rült el ér ni, hogy ezen in téz mé nyek ren del kez ze nek a
szel le mi tu laj don vé del me te rén já ra tos szak em be rek kel. Ez
azért is ér de kes, mert Ro má ni á ban si ke rült egye dü li ként eb -
ben a tér ség ben ki dol goz ni egy nem ze ti stra té gi át, s e fo lya -
mat ban egy asz tal hoz tud tuk ül tet ni 14 il le té kes mi nisz té ri -
um és kor mány fõ ha tó ság kép vi se lõ it is, mi több, e stra té gia
al kal ma zá sá ról is meg je lent egy sür gõs sé gi kor mány ren de -
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let. Saj nos a gya kor la ti al kal ma zás te rén ed dig még nem si -
ke rült elõ re lép ni.

A jog har mo ni zá ció mel lett az ipar jog vé de lem, a sza ba dal mak
és véd je gyek je len tõ sé ge men  nyi ben tu da to sult a tár sa da lom ban?
Az ol ta lom igény lé sek szá má ban ér zé kel he tõ ez?

Ta valy 1100 ta lál má nyi, 19589 véd jegy és 1125 ipa ri min ta
igény lé sé re vo nat ko zó kér vényt ik tat tunk, míg egy év vel ko -
ráb ban 1101 sza ba da lom igény lést, 17617 véd jegy igény lést és
1413 ipa rin min ta ké rel met je gyez tünk be. A sza ba dal mi igé -
nyek szá má nak stag ná lá sa azt mu tat ja, hogy itt egy hely ben
to po gás ta pasz tal ha tó, ami el sõ sor ban a ku ta tó-in té ze tek ne -
héz hely ze té vel ma gya ráz ha tó. A véd je gyek te rü le tén azon -
ban di na mi kus a fej lõ dés, s itt bi zony az igény lé sek szá ma las -
san tel je sí tõ ké pes sé günk ha tá ra it fe sze ge ti, mert a hú szez ret
meg kö ze lí tõ igény lés hez még hoz zá adó dik éven te több mint
két ezer véd jegy-meg újí tá si ké re lem is, ugyan is a véd je gyek
ér vé nyes sé ge tíz év. Ezt a 22 ezer ké rel met alig negy ven em -
ber nek kell fel dol goz nia egy év alatt.

A ku ta tó in té ze tek most be in du ló pri va ti zá ci ó ja se gít het-e
majd a sza ba dal mak te rén ta pasz tal ha tó stag ná lás fel szá mo lá -
sá ban?

Er re nem ad ha tok egy ér tel mû vá laszt, mert ez a kér dés at -
tól függ, ki ve szi át a vál la la tot. Jó ma gam is min dig azok kö zé
tar toz tam, akik úgy vél ték, a pri va ti zá ció e té ren is szük sé ges,
de mi vel ko ráb ban ku ta tó vol tam, jól is me rem ezt a te rü le tet,
és saj nos sok olyan pél dát tu dok mon da ni, ami kor az új tu laj -
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do nos nak pri mi tív meg gon do lás ból az volt a leg el sõ te vé keny -
sé ge, hogy a vál la lat át vé te le után fel szá mol ja a ku ta tá si osz tá -
lyo kat, mint inproduktív rész le ge ket…

Két év vel ez elõtt meg je lent ta nul má nyá ban fel hív ta a fi gyel -
met ar ra, hogy Ro má ni á ban fõ leg a ma gya rok lak ta te rü le tek
áll nak ros  szul a sza ba dal mi ol ta lom- és a véd jegy igény lé sek te -
rén. Vál to zott-e mos tan ra ez a hely zet?

Én a te rü le ti fej lõ dést to vább ra is fi gye lem, ne gyed éven -
ként ké rek be me gyék re le bon tott je len té se ket te rü le ti iro dá -
ink tól. Az er dé lyi me gyék kö zül a véd je gyek szem pont já ból
Bi har me gye mu tat ki emel ke dõbb tel je sít ményt, de az is igaz,
hogy ez az ered mény a Transilvania cég cso port nak kö szön he -
tõ, õk a leg több véd je gyet be jegy zõ vál lal ko zás Ro má ni á ban.
A szé kely föl di me gyék ese té ben meg kell je gyez nem, nem vé -
let le nül hoz tuk lét re a sep si szent györ gyi iro dát, amely erõ tel -
je sen je len van a szé kely kis vá ros ok ban, s en nek kö szön he tõ -
en a ten den cia né mi ja vu lást mu tat, bár a tel je sít mény még így
is mes  sze el ma rad az or szá gos át lag tól. Jól esik azon ban még
így is, ha olyan véd je gyek ke rül nek elém alá írás ra, mint leg -
utóbb egy nagyenyedi vál lal ko zó ál tal ké rel me zett „Plébános”-
védjegy, vagy ép pen a ta lá lé kony székelyudvarhelyi „Gond -
ûzõ”.

Men  nyi re ha té kony a lét re ho zott te rü le ti promóciós iro dák
rend sze re?

Ami kor nyolc éve az OSIM élé re ke rül tem, el ké ped ve ta -
pasz tal tam, hogy az igény lé sek több mint fe le Bu ka rest bõl ér -
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ke zik. Ezen kí vül, ipar jog vé del mi szem pont ból, csak Iaºi-ban,
Bras só ban és Craiován folyt né mi te vé keny ség. Ar ra tö re ked -
tem, hogy egy te rü le ti rend szer ki épí té sé vel se gít sem a vi dé -
ket is, és ez le is mér he tõ az ál tal, hogy má ra már a be jegy zé si
ké rel mek egy har ma da ér ke zik csak a ro mán fõ vá ros ból…

Mi tör tént Bu ka rest ben Var ga Gá bor ral, az író val, a drá ma -
író val?

Var ga Gá bor, az író, a drá ma író he lyett dél elõt tön ként egy
köz hi va tal nok vég zi a na pi mun ká ját. Ami kor a hi va tal ból ké -
sõn ha za ér ke zek, rend sze rint olyan fá radt va gyok, hogy leg -
több ször örü lök, ha ágy ba ke rül he tek. Ha még is va la hogy jut
idõm rá, ak kor azért itt van elõ ké szít ve az üres pa pír és a ce -
ru za, és ak kor Var ga Gá bor, az író is fel tá mad hat.

(Krá lik Ló ránd, Új Ma gyar Szó, 2006. ja nu ár 16.)
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11. Di na mi kus vi lág az ipar jog vé de lem

A szabadalmi rendszer romániai fennállásának
100. évfordulóját többnapos rendezvénysorozattal
ünnepelte az Állami Szabadalmi- és Védjegyhivatal
(OSIM). Az intézmény államtitkári rangú
vezérigazgatóját az államelnök a Kulturális
Érdemrend tiszti fokozatával tünteti ki.
A nagyváradi Varga Gábor a rendezvények
szünetében telefonon nyilatkozott lapunknak.

(…) 
Kik kel és ho gyan ün nep lik a ro má ni ai sza ba dal mi rend szer

fenn ál lá sá nak szá za dik év for du ló ját?

Hu szon négy kül dött ség vesz részt a meg em lé ke zé sen. Most
épp a bu ka res ti vá ro si mú ze um ban va gyok, ahol ki ál lí tás nyílt
az ipar jog vé de lem száz éves tör té ne té rõl, ide hoz tam el a de le -
gá ci ó kat. Eu ró pa majd mind egyik sza ba dal mi hi va ta la kép vi sel -
te ti ma gát, köz tük 19 el nö ki szin ten. Itt van a Szel le mi Tu laj don
Vi lág szer ve zet ének az el nök he lyet te se, az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal el nö ke, a kö zös sé gi véd je gye kért fe le lõs, Alicante-i Bel -
sõ pi ac Sza bá lyo zó Hi va tal el nök he lyet te se – te hát ran gos ven -
dé gek gyûl tek ös  sze Bu ka rest ben.

Eb ben az év ben mi lyen ran gos cé lo kat kell el ér nie a hi va tal nak?
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Ez az utol só év az or szág EU csat la ko zá sa elõtt, ezért a jog -
sza bá lyi sza bá lyo zá sok fi no mí tá sát most kell el vé gez ni. Már
csak azért is fon tos ez, mert ál lan dó an vál toz nak a nem zet kö zi
elõ írá sok, és ne künk nap ra kész nek kell len nünk 2007. ja nu ár
el se jén. 

Össz hang ban van nak-e már a ro má ni ai tör vé nyek az eu ró pai
ipar jog vé del mi és sza ba dal mi jog sza bály ok kal?

Igen, össz hang ban van nak, de a vál to zás fo lya ma tos. Már ci -
us vé gén pél dá ul lesz egy dip lo má ci ai kon fe ren cia Szin ga púr -
ban a véd jegy sza bá lyo zás ról, és an nak az ered mé nye it is be kell
majd emel ni a nem ze ti sza bá lyo zá sok ba. Na gyon di na mi kus vi -
lág ez, so sem mond hat juk, hogy el ér tük a Ká na ánt.

(Má té Zsó fia, Reg ge li Új ság, 2006. ja nu ár 18.)
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12. Húz zák a ro mán him nuszt

A pro to koll fõ nök be je len té sé re a Ro mán Atheneumban fel állt
az egész te rem. A köz pon ti pá ho lyok ba ül te tett kül föl di ven dé -
gek épp úgy, mint a hi va tal egy ko ri és mai al kal ma zot tai a föld -
szin ten, az ol dal er ké lyek bel föl di meg hí vot tai vagy a leg el sõ so -
rok ba irá nyí tott VIP sze mé lyi sé gek mind-mind va la men  nyi en
vi gyázz ba me re ved tek, mi köz ben a hang szó rók ból fel har sant a
ro mán him nusz, a „Deºteaptã-te române!” (az az az „Éb redj ro -
mán!”) dü bör gõ to na li tá sa.

Ahogy a szín pad ról kö rül pil lan tot tál, min de nütt ün nep lõ be
öl tö zött, ru há i kat ren dez ge tõ, át szel le mült és ke vés bé át szel le -
mült ar cú as  szo nyo kat és fér fi a kat lát hat tál. Ha min den ki el jött,
aki szá má ra meg hí vót küld te tek, le het tek vagy öt száz hat va nan.
Itt van, itt igaz gat ja szem üveg ét köz vet len elõt ted az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal so ros el nö ke, Alain Pompidou (ama né hai
Pompidou fran cia el nök fia), két ol da lán az ENSZ Szel le mi Tu -
laj don Vi lág szer ve zet ének, il let ve az Eu ró pai Unió Bel sõ Pi ac
Sza bá lyo zó Hi va ta lá nak (a szak ma két leg il le té ke sebb nem zet -
kö zi szer ve ze tei) egy-egy csúcs kép vi se lõ jé vel, Philippe Pe tit és
Peter Lawrence al el nö kök kel. Itt van hu szon egy nem ze ti hi va -
tal kül dött sé ge, köz tük Ron Marchant a brit, Ludovica Agro az
olasz, Friedrich Rödler az oszt rák, Alicja Adamczak a len gyel,
Yusuf Balci, a tö rök és Mar ti Enajarvi a finn sza ba dal mi hi va tal
el nö ke. S itt van nak – az õ tá vol ma ra dá su kat el sem tud tad vol -
na kép zel ni – a kör nye zõ or szá gok in téz mény ve ze tõi, azok a
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kol le gá id, akik kel már rég nem pusz tán egy sze rû pro to kol lá ris
vi szony ban vagy: Bendzsel Mik lós, Konstadin Manev, Slobodan
Markovic és Stefan Novac… Mint ahogy itt van Markó Bé la és
Kö tõ Jó zsef, Szar ka Edit és Gáspárik At ti la, Csu tak Ist ván és
Szé kely Er vin is: az er dé lyi ma gyar ság kor mány za ti tiszt ség vi -
se lõ i nek ki csiny, de mar káns csa pa ta. Az õ el sõ sorokbeli je len -
lét ük re kü lö nö sen büsz ke vagy.

Zeng-zeng az Atheneum fa lai közt a ro mán him nusz. A tö ké -
le tes akusz ti ka ré vén szin te vib rál a le ve gõ ben az „acum ori
niciodatã” üze ne te. Mi lyen ér de kes! Ugyan ezt a „Most vagy
sohá!”-t fo gal maz ta meg Andrei Mureºannal egyidejüleg (le het,
va la mi vel ko ráb ban) Pe tõ fi Sán dor is. Ugyan azt az ön ös  sze sze -
dést kö ve tel te meg mind két kö zös ség tõl az idõ! Két nép, két
tör té ne lem, egy azon éb resz tõ-igény. 

Fér fi a san be kell val la nod, ez zel a mai ro mán him nus  szal
meg le he tõ sen fe le más vi szony ban vagy! Míg az elõ zõ két, ed dig
ál ta lad meg élt him nus  szal egy ér tel mû volt a hoz zá ál lá sod – az
egyi ket, a „Te slãvim Românie!-t” („Di csé rünk Ro má nia!”) az is -
ko la pad ja i ban, a má si kat pe dig, a „Trei culori cunosc pe lume”-
t (az az a „Há rom színt is me rek a vi lá gon”), a ka to na sá god ide jén
suly kol ták be léd, s bár nyak ra-fõ re éne kel tet ték ve led (kö rül be -
lül olyan lel ke se dés sel da lol tad õket, aho gyan dédnagyapádék
éne kel ték volt a „Gott erhalte”-t), ér zel mi leg az ég vi lá gon sem -
mit nem moz gat tak meg ben ned. Tud tad, hogy a te Him nu szod
tel je sen más kép pen hang zik s azt is, hogy ami kor azt éne kel ted
– mert éne kel ted! –, min dig vé gig fu tott a há ta don a hi deg. Mert
az Is te ned hez imád koz tál. Ez zel a mai him nus  szal vi szont más a
hely zet. Ezt leg elõ ször ’89 de cem ber kö ze pén hal lot tad, ak kor,
ami kor az „Arany kor” dik ta tú rá já nak a leg sö té tebb, leg ki lá tás ta -
la nabb nak tû nõ éve i ben egy fi a tal te mes vá ri re for má tus lel kész

130



meg mer te tör ni „a hall ga tás fa lát”. A Tõ kés Lász ló ab la ka elõtt
leg elõ ször nyil vá no san fel hang zó ének ak kor egy ben a te lá za -
dá sod is volt a „bar bár ti ran nu sok” ál tal rád kényszerített „ha lá -
los álom”-mal szem ben. Ab ban a lé lek nyo mo rí tó vi lág ban az az
„éb resz tõ” már nem csak „ne kik” szólt. Ab ban a hely zet ben bi -
zony ak kor te is „éb re dõ ro mán” let tél… Ezért sem tu dod, azok -
ra a cso dá la tos na pok ra em lé kez ve, mind má ig ér ze lem men te -
sen hall gat ni eze ket a lá za dó so ro kat. 

Zeng-zeng a ro mán him nusz az Atheneum fa lai közt. Lenn az
el sõ sor ban, a kül föl di dísz ven dé gek elõtt, ott van Te o dor
Stolojan és Bujor-Bogdan Theodoriu, ott van Radu her ceg, a ki -
rá lyi csa lád ré szé rõl és Ge or ge Pogea, a mi nisz ter el nö ki üze net
tol má cso ló ja. A szín pa don pe dig, alig há rom lé pés nyi tá vol ság -
ra tõ led, ott áll a bal ol da la don Ro má nia el nö ke, Traian Bãsescu.

Tu dod, hogy né hány perc múl va el csen de se dik majd a te -
rem, s az idõ köz ben át nyúj tott ki tün te tés sel a ke zed ben oda
kell lépj majd a mik ro fon elé. Tu dod azt is, ki ok tat tak ren de sen,
hogy négy-öt perc nél nem il lik ilyen kor töb bet be szél ni.

Hos  szú he tek óta ké szülsz er re a sze rep re. Me mó ri ád ban ott
van a gon do san be ta nult be szé ded szö ve ge, zse bed ben pe dig
ott la pul az írott vál to zat, min den es he tõ ség re ké szen. Most
már csak az a kér dés, mit fogsz ab ból el mon da ni? Azt, hogy a
szel le mi tu laj don vé de lem leg el sõ írá sos em lé ke a mai Ro má nia
te rü le tén a leg utol só Ár pád-há zi ki rály tól, Ve len cés (III.) And -
rás tól szár ma zik, aki 1291-ben ki zá ró la gos jo got ad az auszt ri ai
Eisenwürtz-bõl ér ke zõ bá nyá szok nak a Torockó ha tá rá ban ta -
lál ha tó vas érc fel dol go zá sá ra? Vagy azt, hogy a ro mán fe je de -
lem sé gek vi lá gá val szem ben, ahol a leg el sõ ez irá nyú, amúgy
si ker te len pró bál ko zás 1860-ból, Alexandru Ioan Cuza ide jé bõl
szár ma zik, a ta lál má nyi sza ba dal mak ra vo nat ko zó el sõ tör vé nyi
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sza bá lyo zást Er dély ben már 1820 óta is me rik (mi köz ben
ugyan azt a csá szá ri nyílt pa ran csot csak nem har minc esz ten -
dõn át a „te kin te tes Ka rok és Ren dek” Ma gyar or szág te rü le tén
rend sze re sen, an nak rend je és mód ja sze rint el sza bo tál ták)?
Vagy azt, hogy alig há rom éve Ro má ni át és Ma gyar or szá got
egyi de jû leg vet ték fel az Eu ró pai Sza ba dal mi Szer ve zet be? Bi -
zony, el kel le ne, sok min dent el kel le ne mon da ni a szel lem és
jog vi lá gá ról, a múlt ról, a je len rõl és a jö ven dõ rõl… De csak
négy per ced van.

Húz zák a ro mán him nuszt.
Ne ked húz zák.

(Kelt Bu ka rest ben, 2006. ja nu ár 17-e haj na lán, 
az el sõ ro mán sza ba dal mi tör vény cen te ná ri u ma 

al kal má val szer ve zett ün nep sé gek vé gez té vel)
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Confessionis IV.



Székház, Alicante



1. Ha ta lom és ér tel mi ség

Jó húsz esz ten dõ vel ez elõtt, ami kor a ma gam faj ta könyv sze re tõ,
toll for ga tás sal is ka cér ko dó er dé lyi ma gyar ér tel mi sé gi egyet len
kí ván sá ga, félt ve õr zött ál ma ki zá ró lag ar ra kor lá to zó dott, hogy va -
la hogy „túl él je” azt az egész té bolyt, ami ak kor kö rü löt te ural ko -
dott – kü lö nös, iz ga tó cí mû ol vas mány ke rült a ke zem be. Ak kor,
ami kor mi fe lénk a ge rin ce in ket pró bál ga tó föl di po kol lal szem ben
az egyet len el fo gad ha tó ma ga tar tás a ma gunk ba-zár kó zás volt, s a
„Ha ta lom”-nak ne ve zett for tély vi lág gal min den ma gá ra va la mit is
adó tisz tes sé ges em ber a le he tõ leg mi ni má li sabb ra kor lá toz ta a
kom mu ni ká ci ót – a há ti zsák al ján be csem pé szett Konrád–Sze lé -
nyi-könyv már a cí mé vel is meg hök ken tett: „Az ér tel mi ség út ja a
Ha ta lom meg szer zé sé ig”. Ho gyan? – kap tam fel a fe jem. „Ér tel mi -
ség” és „Ha ta lom”? A szel lem sza bad sá ga és a zsar nok ság bör tö -
ne? A te kin tély ura lom bi gott sá ga és az al ko tó el me kor lá to kat nem
is me rõ nyi tott sá ga? Bi zony, az én ak ko ri gon do lat vi lá gom ban két,
egy más tól fény esz ten dei tá vol ság ra lé te zõ fo ga lom ke rült al kal mi
tár sí tás ba, s az omi nó zus köny vet – bár men  nyi re is nagy él ve zet tel
hab zsol tam vé gig két nyá ri dél utá non át – szép in tel lek tu á lis ka -
land nak, ki es pát ri ánk ban pe dig ép pen ség gel meg va ló sít ha tat lan
utó pi á nak mi nõ sí tet tem – és sem mi más nak…

Ak kor még nem sej tet tem, hogy alig né hány esz ten dõ múl va
mi vár re ánk. Hogy jön ’89 vé res ka rá cso nya, s meg ada tik szá -
munk ra az utol só utá ni Esély. Jön a fel tá pász ko dás, az új ra kez dés
má mo ra, a ma gunk ön ös  sze sze dé sé nek em bert pró bá ló ide je.
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Jön egy olyan cso dá la tos ér tel mi sé gi egy más mel lén so ra ko zás,
amely bõl ki ma rad ni nem le he tett.

De az ön épít ke zés eme he ro i kus vi lá ga ha mar egy kõ ke mény
ki hí vást is elénk ál lí tott: a ko ope rá ció vagy konf ron tá ció, a ki zá ró -
lag csak a ma gunk vi lá gá ra va ló kor lá to zó dás vagy a „Ha ta lom”-
mal va ló min den na pos pár be széd szük ség sze rû ség ének a fel- és
be is me ré sét.

A vá laszt mind an  nyi an is mer jük. Mai na pig úgy gon do lom, jól
dön töt tünk. Egy ál ta lán te het tünk vol na más egye bet? Vukovár és
Sza ra je vó iszo nya to san kö zel volt hoz zánk…

Hogy az tán gon dol junk egy még na gyob bat és még me ré szeb -
bet (ha jól em lék szem, egy ’96-os ta va szi SZKT-n tör tént): a ro má -
ni ai ma gyar ság, le gi tim ér dek kép vi se le te egy ér tel mû en a „Ha ta -
lom” ré sze se kí vánt len ni. Je len kí ván tunk len ni min de nütt, ahol
ró lunk (és nem csak ró lunk!) dön te nek… Me rész gon do lat volt,
tet sze tõs tá la lá sú, s le gyünk õszin ték, ta lán nem is vol tunk tö ké le -
te sen tisz tá ban a kö vet kez mé nyek kel, ami kor meg sza vaz tuk –
tény, hogy az óta, mi ó ta ezt a kér dést a bu ka res ti Calvineum tor -
na ter mé ben vég ér vé nye sen el dön töt tük, a ro má ni ai ma gyar ság
kép vi se lõi ott van nak ilyen vagy olyan mó don, a bu ka res ti „Ha ta -
lom” hold ud va rá ban.

Nem az én tisz tem meg von ni en nek a „be épü lés nek” a mér le -
gét. Nem áll (és nem is áll hat!) szán dé kom ban szám ba ven ni en -
nek az együtt mû kö dé si po li ti ká nak va la men  nyi po zi tív és ne ga tív
ho za dé kát, a meg va ló sí tott és meg nem va ló sí tott ígé re tek hos -
 szas lis tá ját – sem idõm, sem is me re te im, sem pil la nat nyi stá tu -
som nem en ge dik ezt meg ne kem. Amit azon ban va ló ban pa pír ra
vet he tek, az an nak a Bu ka rest be „szám ûzött” ér tel mi sé gi nek a ví -
vó dá sa, aki csak nem nyolc esz ten de je ve zet – meg ér zé se sze rint
tisz tes eredménynyel – egy gond ja i ra bí zott ro mán kor mány fõ hi -

136



va talt, a „Ha ta lom” egyik kulcs fon tos sá gú szak mai in té ze tét. En -
nek a meg le he tõ sen fur csa, ró ka fog ta csu ka hely zet nek a meg -
örö kí té se im már va ló ban az én ki zá ró la gos pen zu mom…

Mert bi zony hány szor, de hány szor eszem be ju tott az el múlt
hó na pok, évek fo lya mán bol dog if jú ko rom zsi ge ri ha ta lom utá la ta!
Hány szor fel öt lött em lé ke ze tem ben, va la hány szor hul la fá rad tan
ké sõ es te ágy ba szé dül tem, húsz év vel ez elõt ti ön ma gam vi szoly -
gá sa min den nel szem ben, ami „In téz mény” vagy ami „Hi va tal”!
Hány szor, de hány szor elõ vil lant tu dat alat tim ból a „nyo mo rult
bár sony szék ben ülõk” haj da ni ócsár lá sa, va la hány szor a tit kár -
nõm a több tu cat nyi, azon na li el in té zés re vá ró vas kos ügy ira tot
dön tés vé gett az asz ta lom ra tet te! S most min den bi zon  nyal va la -
ki eze kért az ira to kért en ge met ócsá rol! Most én va gyok a bûn -
bak. Hány szor fel ele ve ned tek gon do lat vi lá gom ban ma gam egy -
ko ri lá za dá sai a bü rok rá cia min dent meg foj tó hí nár já val szem ben,
hogy az tán most ma gam is egy – nem is akár mi lyen fe le lõs sé gû –
té nye zõ je le gyek en nek a va ló ban bü rok ra ti kus ha tal mi
„Rendszer”-nek!…

Tény, hogy óri á si kü lönb ség van a „kint” és a „bent” ál la po ta kö -
zött mind a le he tõ ség, mind pe dig a fe le lõs ség te kin te té ben. A
köz is mert fut ball ha son lat itt va ló ban ér vé nyes: le het or dí ta ni, sí -
pol ni, szit ko zód ni, di csé rõ vagy el ma rasz ta ló vé le ményt mon da ni,
egy szó val szur kol ni a pá lya szé lé rõl – mér kõ zést be fo lyá sol ni, gólt
rúg ni azon ban ki zá ró lag csak mezt fel ölt ve, a pá lyá ra lép ve le het.
S ez még ak kor is így van, ha ez sok szor bi zony a leg bel sõ énünk,
az oly sok idõn ke resz tül félt ve dé del ge tett ér tel mi sé gi füg get len -
sé günk ro vá sá ra megy…

Ugyan ak kor az is igaz, a „Ha ta lom”-ban va ló rész vé tel szá -
munk ra nem le het pusz ta „Cél”, ha nem csu pán „Esz köz”. Esz köz
egy tisz tes sé ges, szép és ne mes ügy: az er dé lyi ma gyar ság szü lõ -
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föld ön va ló bol do gu lá sa ér de ké ben. S en nek az Ügy nek va ló ban
az ég vi lá gon min dent alá kell ren del ni. Ma chi a vel li hí res szál ló -
igé je, hic et nunc szá munk ra tör vény erõ vel mû kö dik: Salus
publica suprema lex! Az az: „A köz ér de ke min de nek fe lett!”

Szám ba vé ve ugyan ak kor az utób bi esz ten dõk ered mé nye it,
azt, hogy hány önál ló ma gyar nyel vû is ko lát si ke rült új ra be in dí -
ta ni a vé ge ken, ho gyan si ke rült fel újí ta ni tel je sen lehurbolt köz út -
há ló za tunk egy ré szét Er dély ben, mi lyen ígé re tes be ru há zá so kat
si ke rült ki har col nunk alul fej lett, oly sok esz ten dõn ke resz tül tu -
da to san hát tér be szo rí tott ré gi ó ink szá má ra – az ara di Sza bad ság-
szo bor lát vá nyos „ki sza ba dí tá sá nak” pil la na tá ról nem is be szél -
ve –, a mér leg min den fé le kép pen po zi tív. Egy ál ta lán nincs mi ért
szé gyen kez nünk az utó kor szá mon ké rõ te kin te te elõtt!

En nek el le né re még ez a vi tat ha tat la nul po zi tív mér leg sem
men te sít het ben nün ket ku dar ca ink kö te le zõ szám ba vé te lé tõl: az
ut cá ra tett köz gyûj te mé nye ink, a mû kö dés kép te len né tett köz -
könyv tá ra ink, a tu laj don-vis  sza szol gál ta tás mi att bi zony ta lan jö võ
elé te kin tõ vi lá gi is ko lá ink vagy ép pen a ki la kol ta tás elõtt ál ló, fû -
tet len la kás ban ten gõ dõ csúcsértelmiségink (Demény La jos!)
sor sa irán ti fe le lõs sé günk vál la lá sá tól. Bi zony ezek is re ánk tar -
toz nak, s bár men  nyi re is kí no sak és ké nyel met le nek, ne künk
ezek kel a ki hí vá sok kal is szá mot kell vet nünk. Sen ki nem fog ja
ugyan is eze ket a kér dé se ket meg ol da ni he lyet tünk…

Ezért is fon tos le ül ni egy más sal, mi nél több al ka lom mal, hogy
sine ira et studio hig gad tan szám ba ve gyük hely ze tün ket… Hi -
szen – „Ha ta lom” ide, ti tu lus oda, köz hi va tal amo da – vég sõ so ron
mind an  nyi an a szel lem nap szá mo sai va gyunk…

(El hang zott írás ban el kül dött hoz zá szó lás ként 
Ko lozs vá ron, 2006. feb ru ár 27-én, a Ko runk szer kesz tõ sé gé ben

tar tott ér tel mi ség-po li ti kum ke rek asz tal-be szél ge té sen.)
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2. A sza bad ság ün ne pe

Nagy meg tisz tel te tés és fe le lõs ség Kos suth La jos szob ra elõtt
dísz be szé det mon da ni. Az elõtt a szo bor elõtt, amely egy fél
nem ze dék kel ez elõt ti idõ ben még a par tiu mi ma gyar ság félt ve
õr zött sze me fé nye volt. Itt, a ma gyar Sza bad ság harc le gen dás
Kor mány zó já nak a szob ra elõtt ér zi csak iga zán az em ber a
TÖR TÉ NE LEM sú lyát, a vál la i ra ne he ze dõ FE LE LÕS SÉG iga -
zi mér té két. Itt fél re be szél ni, ma gya ráz kod ni, ol csó szó vi rág ok -
kal szó no ki ba bé ro kat arat ni nem le het. Kü lö nö sen nem a mai
na pon.

Ugyan is már ci us idu sa im már 158 esz ten de je szer te a vi lág -
ban, min de nütt, ahol ma gya rok él nek, „Sza bó fal vá tól San
Franciscó-ig” (Kányádi), Auszt rá li á tól Svéd or szá gig, de leg fõ -
kép pen itt, eb ben az oly so kat meg élt Kár pát-me den cé ben – a
SZA BAD SÁG ün ne pe. Azé a SZA BAD SÁ GÉ, amely egy és oszt -
ha tat lan, nem por ci óz ha tó és ap ró pénz re sem vált ha tó, s amely -
nek lé te zé se min den mél tó ság tel jes em be ri élet alap fel té te le.
Amely olyan, mint a nap fény, mint a le ve gõ. Ha van, min den ki
él ve zi ál dá sát, ha el fogy, hi á nyát elõbb-utóbb min den ki meg -
síny li. Úgy is mond hat nánk, SZA BAD SÁG nél kül nincs em be ri
ÉLET!

A SZA BAD SÁG ugyan is ott van min den fé le lem nél kül meg -
fo gal ma zott gon do lat ban és min den egy más ba fo nó dó pá rás te -
kin tet ben, ott van a te li to rok ból el éne kelt Him nusz ban és a
nyíl tan ki tû zött ko kár dá ban, ott van az ilyen kor job ban ki egye -
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ne se dõ ge rinc ben és a tu da to san fel öl tött ün ne pi ru há ban. Ott
van a reg ge li kö szö nés ben s az es ti imá ban, a min den na pi ke -
nyér ben és a ki nyúj tott kéz fo gás ban.

A SZA BAD SÁG ugyan ak kor nem rög tön zött ope rett elõ adás
al kal mi kel lé ke, nem éven te egy szer-két szer – vá lasz tá sok al -
kal má val eset leg gyak rab ban – elõ rán gat ha tó tet sze tõs hang zá -
sú kö zön ség ámí tás. A SZA BAD SÁG ott van az elõ de ink ál tal
meg szen ve dett MÚLT tisz te le té ben – töb bek kö zött Bocs kai és
Arany, Zi la hi és Sinka em lé ké nek az ápo lá sá ban is –, ott van a
tisz tes ség gel, em be ri mó don meg él he tõ MÁ-ban, és ott van a
re mé nyek kel tel ten meg ter vez he tõ, elõ re lát ha tó JÖVENDÕ-
ben. Ott van GYE RE KE INK ön fe ledt ka ca gá sá ban, ott van
ÉDES ANYÁNK re ánk te kin tõ de rûs sze me tük ré ben – ott van
a tu da to san el dön tött SORS VÁL LA LÁS BAN.

A SZA BAD SÁG so ha nem irá nyul sen ki el len. Még ak kor
sem, ha a tár sa dal mi osz tá lyo kat és kü lön bö zõ né pe ket egy más -
nak uszí tó for té lyok né ha mást hir det nek: a SZA BAD SÁG so ha
nem le het sen ki ki zá ró la gos pri vi lé gi u ma. Nem sa já tít ha tó ki
sen ki ál tal. Nincs kü lön ál ló „munkás-Szabadság” és „nyugdíjas-
Szabadság”, „férfi-Szabadság” és „nõi-Szabadság”. Nincs „ke -
resz ténydemokrata-Szabadság” és „szociáldemokrata-Sza bad -
ság”, nincs „népnemzeti-Szabadság” és nincs „liberális-Sza bad -
ság”. Egy sze rû en csak meg él he tõ SZA BAD SÁG van.

Mint ahogy nincs kü lön, önál ló „magyar-Szabadság” sem
anél kül, hogy mel let te ne lé tez zen va la hol egy „román-Sza bad -
ság”, „osztrák-Szabadság”, „szerb-Szabadság” és „szlovák-Sza -
bad ság” is (hogy csak a köz vet len kör nye ze tünk ben te kint sünk
ki csit körül)… Mi na gyon is jól meg ta nul tuk a köl csö nös egy -
más ra utalt sá gunk nak ezt az alap igaz sá gát! Ke mény lec ke volt,
meg szen ved tünk ér te.
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Im már a ti zen nyol ca dik al ka lom mal tör té nik meg eb ben az
or szág ban, hogy már ci us 15-én a ro má ni ai ma gyar ság ün nep lõ -
be öl tö zöt ten ös  sze gyûl szob rai és em lék mû vei elõtt és meg em -
lé ke zik a „né pek ta va szá”-ról. Ös  sze gyû lünk há rom szí nû lo bo -
gó ink alatt Kos suth La jos, Szacs vay Im re, Pe tõ fi Sán dor, Wes se -
lé nyi Mik lós vagy Gá bor Áron szob ra elõtt, a Szé kely Vér ta núk
em lék mû ve elõtt – és hi tet te szünk or szág-vi lág elõtt ar ról, hogy
a már ci u si if jak SZABADSÁG-imádata to vább él szí vünk ben.
Hogy min den rõl tár gyal ha tunk, min den rõl meg egyez he tünk, de
kín ke ser ve sen ki ví vott SZA BAD SÁ GUNK so ha töb bé al ku tár -
gya nem le het. Hogy ezt a meg szen ve dett SZA BAD SÁ GOT tõ -
lünk em ber fia töb bé el nem ve he ti. Pe tõ fit parafrazálva hir det -
jük itt, Kos suth La jos szob ra elõtt: „ra bok új ra nem le szünk”.

Mi tisz tel jük má sok ün ne pe it. Be bi zo nyí tot tuk az el múlt esz -
ten dõk alatt, hogy tu dunk egy más ra fi gyel ni. Tu dunk te kin tet -
tel len ni egy más ér zé keny sé gé re. Mint ahogy tu dunk tisz tes sé -
ges part ne rek is len ni, ha kell – azok kal, akik tisz te lik a mi ün -
ne pe in ket. Bár mi fé le együtt mû kö dés nek ez az alap fel té te le.

Ugyan ak kor ez a már ci u si egy be se reg lés ki vá ló le he tõ ség
ar ra is, hogy meg em lé kez zünk ar ról – és egyút tal fel hív juk er -
re ke vés bé tá jé ko zott kö ze li és tá vo li „jó aka ró ink” fi gyel mét is
–, hogy 158 esz ten dõ vel ez elõtt már volt egy egy sé ges TA VASZ
Eu ró pá ban. Hogy öt nem ze dék kel elõt tünk már volt egy olyan
pil la nat, ami kor a SZA BAD SÁG esz mé je eb ben a Pa ler mó tól
Ber li nig, Pá rizs tól Lembergig, Bécs tõl Bu ka res tig zú gó for ra -
dal mi hul lám ban egész Eu ró pá ban egyi de jû leg meg je lent.
Hogy Eu ró pa ma nap ság so kat han goz ta tott egy sé ge sü lé se a
SZA BAD SÁG – EGYEN LÕ SÉG – TEST VÉ RI SÉG jel sza vá val
már 158 év vel ez elõtt meg kez dõ dött. Ez a tör té nel mi tény is
hoz zá tar to zik mai ün ne pünk höz…
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Ugyan is ma eme EU RÓ PAI TA VASZ be tel je sü lé sé nek a kü -
szö bén ál lunk. A Gond vi se lés kü lö nös ke gyel me meg ad ta szá -
munk ra azt a rit ka elég té telt, hogy alig né hány hó nap, és va ló -
ság gá vá lik szü le ink leg tit ko sabb ál ma: hoz zánk is be ko pog
majd az egy sé ge sü lõ Eu ró pa…

Száz öt ven nyolc esz ten dõ vel ez elõtt egy hû vös, zi man kós,
esõs na pon ele ink tör té nel met ír tak. Mert itt volt az Idõ, mert
hí vott a Haza!…

Most raj tunk a sor…
(El hang zott Nagy sza lon tán 2006. már ci us 15-én.)
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3. Ha za szál ló gon do la tok

„Mi lyen szé les az Óce án an nak ki ha za gon dol / s rossz hír szá -
má ra mily rö vid az út”… Es te ti zen egy kö rül jár az idõ. Oda lenn
a föld szin ten imp ro vi zál a zon go rá nál a há rom ta gú ze ne kar
egyik tag ja, már el hang zot tak ma es te is a re per to ár leg si ke re -
sebb szá mai, a het ve nes-nyolc va nas évek leg szebb slá ge rei – s
bár men  nyi re is a he te dik eme let ma gas sá gá ban van a szo bád, a
szál lo da zárt bel sõ ud va ra csak fel erõ sí ti a han go kat, min den
ak kord el jut a fü led hez, egy sze rû en nincs me nek vés: a mû él ve -
zet ma es té re is biz to sí tott nak lát szik. Az ab la kod elõtt a ne gye -
dik eme le ti sza bad té ri úszó me den cé ben vi dá man lu bic kol né -
hány éj sza kai für dõ zõ, a kö rü löt ted csil lo gó fel hõ kar co lók te te -
jén óri ás-be tûs szál lo da ne vek – Conrad, Marina-Mandarin,
Suntec –, mö göt tük pe dig, a fo lyón túl, a Manhattannel ve tél ke -
dõ szin ga pú ri banknegyed.

Itt vagy te hát az egyen lí tõ tõl alig 134 km-re. Oda kinn 29 fo -
kot mu tat a me den ce fe lett õr kö dõ óri ás hõ mé rõ. Ide á lis idõ
egy kis es ti sé tá ra. S te most még is ide ha za ülsz. Vá ra don most
hat, Pes ten dél után öt óra van. Ha za gon dolsz. Oda, ahol a ti e id
él nek. Ahol az ott ho nod van. S ahol most, meg le het, az ott ho ni -
ak is rád gon dol nak.

Ös  sze zsu go ro dott a vi lág! Mi köz ben ki tar tó an bá mu lod a
ma rok te le fo nod bil len tyû it itt, a Föld túl só ol da lán, szo ron gás
és re mény ke dés, bi za ko dás és fé le lem egy for mán ka va rog a lel -
ked ben. Bi zony, most min den, de min den at tól függ, ami ezek -
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ben a per cek ben tõ led több ezer ki lo mé ter tá vol ság ra szá raz or -
vo si verdiktum for má já ban el hang zik. Most min den, de min den
egyéb in for má ció mel lé kes sé vált egy sze ri ben. Mit ér de kel
most té ged az elekt ro ni kus áru cik kek döm ping je, a vi lág már -
kás szá mí tó gép-áru há zak promóciós aján la ta, ami kor oda ha za a
tieidnek meg le het, sok kal, de sok kal fon to sabb ki hí vá sok kal
kell most szem be néz ni ük. Mit bá nod te most a koz me ti ku mok
vagy a sport áruk el ké pesz tõ fel ho za ta lát, ami kor ott hon sok kal
több rõl le het most ép pen szó.

Jó len ne már túl len ni vég re ezen az iszo nya tos bi zony ta lan -
sá gon. Jó len ne is mét a hol nap ra, hol nap után ra gon dol va szám -
ba ven ni a hét köz nap ok ügyes-ba jos fel ada ta it: az élet ve szé lyes -
sé vált tûz fal ha laszt ha tat lan ja ví tá sát, a rég óta ese dé kes fû tõ -
test cse rét, a pin ce-kony ha ki me sze lé sét. Jó len ne a tor ná con a
ba rá ta id dal le ül ni megint! Jó len ne be le sza gol ni új ra az es ti
váradi le ve gõ be! Él vez ni a do hány vi rá gok il la tát! Bá mul ni a
min den es ti var jú-fel se reg lést! Érez ni az ott hon él te tõ és meg -
tar tó ere jét.

Jó len ne. Bi zony, jó len ne! Mi lyen iszo nya to san ne he zen te lik
az idõ!

Hogy az tán vég re-va la há ra csak meg szó lal jon az a frá nya te -
le fon…

(Szin ga púr, 2006. már ci us 28-án éj jel ne gyed ti zen ket tõ kor)
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4. Csat la ko zás

Meg él ted hát ezt is! Be kö vet ke zett, ami re húsz esz ten dõ vel ez -
elõtt nem hogy gon dol ni, de még ál mod ni sem mer tél vol na:
min den hu ho gás, bo rú lá tás és rosszmájúskodó jö ven dõ jós lás
da cá ra ki es ha zád az Eu ró pai Unió 27. tag ál la ma lett. Be ke rül -
te tek te hát ti is verge va la há ra ab ba a rend kí vül bo nyo lult szö -
vet sé gi szer ke zet be, amely min den bi zon  nyal ten ger özön szit -
kot és bí rá la tot pro vo kál majd ki az el kö vet ke zen dõ hetek-
hónapok-évek fo lya mán még be lõ le tek, e csat la ko zás úgy mond
köz vet len ha szon él ve zõ i bõl is, de amely struk tú ra egy dol got
min den elõbb-utóbb el fog ér ni: a ha tá rok vég ér vé nyes és visz -
 sza for dít ha tat lan spi ri tu a li zá ló dá sát. S ha má sért nem is, már
csak ezért is meg ér te…

Per sze, tu da tá ban kell le gyél an nak, hogy ez út tal bi zony sze -
ren csé tek volt! Hogy ke gyes volt hoz zá tok a Gond vi se lés! Hi -
szen mi vel más sal ma gya ráz hat nánk azt a ta gad ha tat lan po zi tív
meg kü lön böz te tést, amely ben a csat la ko zá si tár gya lá sok so rán
ré sze sül te tek? Ro má nia is, Bul gá ria is mes  sze van még az át la -
go san al kal ma zott eu ró pai szab vá nyok tól és szo ká sok tól. Mi ni -
mum tíz esz ten dõ vá laszt el még a leg utóbb csat la ko zott ke let-
kö zép-eu ró pai ré gi ó tól is ben ne te ket. Még is been ged tek! Úgy -
mond „po li ti kai dön tés volt”. Az az a Fennvaló vég re-va la há ra fe -
lé tek for dí tot ta az ar cát…

Az éj fé li tû zi já ték ide je alatt szin te meg ál lás nél kül ber re gett
a zse bed ben a te le fo nod, ba rá ta id tól és mun ka tár sa id tól egy -
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más után ér kez tek a leg vál to za to sabb SMS-üzenetek. Volt köz -
tük ha gyo má nyo san sab lon szö ve gû és rend ha gyó fo gal ma zá sú,
lát vá nyos gra fi kát to vább kül dõ és tö mör négy be tûs BÚ ÉK.

A leg szel le me sebb nek a nyolc van négy jó kí ván ság kö zül Lá -
nyi Sza bolcs Csík sze re dá ból ér ke zett üze ne te tûnt. Re mél he tõ -
leg nem ha rag szik meg a Sapientia–EMTE dé kán ja és ké mia -
pro fes  szo ra (haj da ni ál lam tit kár kol lé gád – mi több, egy ko ri
tiszt ség be ik ta tód!) azért, mert nyil vá nos ság ra ho zod szív bõl jö -
võ szil vesz te ri üze ne tét.

„Üd vöz let szé ke lyek nek (és autonomistáknak):
Té li zi man kó ban a Har gi ta or mán / ál lok ke mény hó ban, dér

le pi be or cám / S míg fa gyos ha rag gal ver a vi har szem be / a
ma gyar jö ven dõ vil lám lik eszem be / Is tent lá tó szem mel té pem
fel a fel hõt, / s kí vá nok Er dély be Uni ót – s Bol dog Új esz ten dõt!”

Mit le het eh hez a jó kí ván ság hoz hoz zá ten ni? Úgy le gyen!
(Melliecha/Málta, 2007. ja nu ár 1-jén)
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5. Szem be sü lés

Ha va la ki az „Arany kor” leg sö té tebb, leggerincpróbálóbb éve i -
ben az zal biz tat ga tott vol na, hogy el jön majd az idõ, ami kor egy
bu ka res ti köz hi va tal ne gye dik eme le ti ol va só ter mé ben há bo rí -
tat la nul la poz gat ha tod az Ál lam biz ton sá gi Hi va tal ber ke i ben
egy kor ró lad írt jel lem zé se ket, a rád ál lí tott be sú gók haj da ni je -
len té se it, a la ká so don tar tott ház ku ta tás fény ké pes jegy zõ könyv -
ét vagy a szo ci a lis ta ál lam el le ni te vé keny ség mi att el le ned in dí -
tott bûn vá di el já rás kez de mé nye zé sé nek a rész le tes in dok lá sát,
min den bi zon  nyal jám bor õrült nek – vagy ve szé lyes pro vo ká tor -
nak – tar tot tad vol na az il le tõt. A dik ta tú ra szo rí tá sa ak kor bi -
zony még a leg bel sõbb gon do lat vi lá go tok ra is rá te le pe dett.

Hogy az tán, ami ben még a leg tit ko sabb ál ma id ban sem mer -
tél re mény ked ni, még is csak be kö vet kez zen, és az, ami va la ha
meg sem for dult az eszed ben, most va ló ság gá vál jék: a
Szekuritáté Irat tá rát Ta nul má nyo zó Or szá gos Ta nács (CNSAS) –
pon to sab ban szól va Csen des Lász ló ta ná csos – jó vol tá ból itt van -
nak elõt ted mind a bûn vá di, mind a meg fi gye lé si dos  szi é id. Hat
vas kos irat cso mó…

To rok szo rí tó ér zés meg for dí ta ni a ho mok órát és vis  sza per -
get ni az éve ket. Katarktikus él mény új ra ele ve ní te ni fi a tal sá god
azon he te it és hó nap ja it, ami kor hir te len ott ta lál tad ma ga dat a
Ha ta lom kí mé let len szo rí tá sá ban. Ami kor egy szer re csak rá döb -
ben het tél ar ra, hogy a „Sa rok ház” éber elv tár sai már hosz  szú
esz ten dõk óta szá mon tart ják min den lé pé se det. Ami kor Jó zsef
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At ti la az idõ tájt gyak ran el-el sza valt stró fái – „szá mon tart hat ják
mit te le fo noz tam / mi kor, mi ért, ki nek / ak tá ba ír ják, mi rõl ál -
mo doz tam / s azt is, ki ér ti meg” – egy sze ri ben or dí to zó je len -
né, ve rej ték sza gú va ló ság gá vál tak. Ami kor egyik pil la nat ról a
má sik ra meg bíz ha tat lan gya nú sí tot tá, mi több, köz ve szé lyes
vád lot tá vál tál csu pán azért, mert na iv mó don hin ni mer tél a pa -
pír ra ve tett – vagy sza ba don ki mon dott – gon do lat min den ha tó
ere jé ben.

Igen, a „for té lyos fé le lem” kor sza ká nak min den ha tó urai jó
szi mat tal érez tek rá ar ra an nak ide jén, hogy a „ki mû velt em ber -
fõk pal lé ro zó dá sá nak” frá zi sai, az iro dal mi meg mu tat ko zás óha -
já nak szép sé ges szó la mai mö gött a sza bad ság vágy egy re ne he -
zeb ben tit kol ha tó szi rén éne ke rej tõz kö dik. Hogy a pén tek es -
tén kén ti zsú folt ter mes ös  sze se reg lés leg alább olyan ve sze del -
mes ki hí vás le het a szá muk ra, mint a szö kõ év ben egy szer ha
elõ for du ló szubverzív röp cé du la-osz to ga tás.

Ezért is kel lett (vol na) eze ket a re ni tens ke dõ szép lel ke ket
mó res re ta ní ta ni. Hogy egy szer s min den kor ra vés sék már az
eszük be, ki itt az úr! Az az ki tart ja itt szá mon még a ma gán éle -
ted leg in ti mebb pil la na ta it is.

Ezen idõk hi te les kró ni ká ját nyom ta most ke zed be hir te len –
a Tör té ne lem…

(Bu ka rest, 2007. áp ri lis 12-én)
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6. Sacred

Na ugye, hogy meg le het csi nál ni! Hogy ha van hoz zá kel lõ
böl cses ség és ele gen dõ meg ér tés, il lõ alá zat és meg fe le lõ jó -
aka rat (tár sít va né mi szak tu dás sal és nem ke vés pénz zel!), a
há rom monoteikus vi lág val lás na gyon is jól meg fér egy más
mel lett – leg alább is a „szent köny vek” vi lá gát te kint ve. S
ahogy az Új tes ta men tum bé ké sen ko eg zisz tál az Ótes ta men -
tum mal, úgy a Ko rán és a Tó ra is szé pen meg tud len ni egy -
más tõ szom széd sá gá ban a ki ál lí tó vit ri nek üve gei alatt. Vé gül
is a há rom kö zös gyö ke rû, kö zép-ke le ti ere de tû, „ábrahamita”
nagy val lás – a judaiz mus, a ke resz tény ség és az isz lám – írott
ká non jai mind-mind az egy, igaz, lát ha tat lan és ki für kész he tet -
len Min den ha tó ke re sé sé nek a je gyé ben ke let kez tek – mi ért
is ne tud ná nak ak kor pél dát mu tat ni a gyar ló vi lá gunk elõtt a
„bé kés egy más mel lett élés” hét köz na pi le he tõ sé gé rõl?

Már csak ezért is szá mít hat vi lág szen zá ci ó nak az a kez de -
mé nye zés, amely áp ri lis 27-én – ide ér ke zé se tek elõtt két nap -
pal – nyi tot ta meg ka pu it a Bri tish Library St. Pancras
Roadon ta lál ha tó épü le té ben. Az el sõ lá tás ra in kább mo dern
vas út ál lo más ra vagy ké mé nyes üzem csar nok ra em lé kez te tõ
brit nem ze ti köz könyv tár – be já ra tá nál a gör nyed ten elõ re -
haj ló, kör zõ jét el mé lyül ten for ga tó im po záns New ton-szo bor -
ral – a há rom vi lág val lás leg fon to sabb „szent írá sa i nak” ösz -
 sze gyûj té sé vel és egy sé ges ki ál lí tá sá val két ség kí vül az év
egyik eu ró pai szin ten is leg fon to sabb mû ve lõ dé si ese mé nyét
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szer  vez te meg. Ak kor, ami kor az egész Föl dön új ra ag gasz tó
mó don kezd tért hó dí ta ni az et ni kai ki zá ró la gos ság és a val -
lá si in to le ran cia, egy ilyen, az egész vi lág leg fon to sabb köz -
gyûj te mé nye it ös  sze fo gó kez de mé nye zés sok kal több, mint
egy pusz tán an gol ér tel mi sé gi gurmandéria. Az itt meg te -
kint he tõ val lá sos kéz irat ok és kö te tek ugyan is ko ránt sem
csak a ki ál lí tó in té zet, a Bri tish Library gyûj te mé nyé nek a
leg ér té ke sebb pél dá nyai, de szép szám mal ta lál ha tók itt a
szi get or szá gon kí vül rõl, Ma rok kó ból és Üz be gisz tán ból,
Irak ból és Egyip tom ból ér ke zett köl csön pél dá nyok is.
Mond hat nád azt is, hogy a Sacred cél cso port ja ez út tal az
egész em be ri ség lett. Ez a kü lön fé le lel ki sé gek sa já tos tör té -
nel mi, tár sa dal mi és kul tu rá lis fej lõ dés kö rül mé nye it be mu -
tat ni kí vá nó pá rat lan (és ugyan ak kor pár tat lan!) kí sér let
ugyan is – mi ként azt Fü löp her ceg aján ló so rai közt ol vas hat -
juk a ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak leg el sõ ol da la in – „olyan fel vi lá -
go sult és mû velt kö zös sé gek ered mé nye it kí ván ja be mu tat -
ni, ahol e há rom val lás hí vei év szá zad okon át bé kes ség ben
és össz hang ban tud tak együtt él ni és dol goz ni. Meg osz tott
vi lá gunk ban a meg ér tés és az együtt mû kö dés szük sé ges sé -
ge min den ed di gi nél fon to sabb”.

S hogy az él mény re kel lõ kép pen le gyen „elõ han gol va”, az
al kal mi lá to ga tót már a be já rat nál egy lát vá nyos bal da chin és
alat ta há rom cso dá la tos könyv fo gad ja: egy 1482-es, Lis  sza -
bon ból szár ma zó, olasz, spa nyol, mór és fla mand ha tá sú mi -
ni a tû rök kel gaz da gon il luszt rált Ótes ta men tum, egy, a ti ze dik
szá zad kö ze pén Kons tan ti ná poly ban kel te zett Új tes ta men tum
(a Bri tish Library leg szebb gö rög egy há zi kéz ira ta), va la mint
az 1310-ben, a mai ira ki Moszulban a Dzsin gisz kán szár ma -
zék Ulzsajtu szul tán kü lön uta sí tá sá ra írt és éke sí tett Ko rán.
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Oda benn szá zá val és szá zá val az ér de ke sebb nél ér de ke -
sebb ki ál lí tott tár gyak: csak kap kod ni le het a fe je det. Van itt
a zsi dó ság kí nai, in di ai és abesszinai, kí nai élet vi te lé rõl szó ló
ta nú bi zony ság, mint ahogy meg ta lál ha tók az ör mény, bi zán ci
és eti óp ke resz tény mû vé szet egye di da rab jai, va la mint az isz -
lám kí nai, in di ai és in do né zi ai je len lét ének tár gyi em lé kei is.
Ta lál koz hatsz itt 5–6. szá za di Vulgatával épp úgy, mint az
apok rif Eccle sias ticus 10–11. szá za di kéz ira tá val, le he tõ sé ged
van meg cso dál ni a kopt és a szír Bib li át, a 4. szá zad be li
Codex Sinaiticus Lon don ban õr zött tö re dé két, az Ivan Ale -
xan der bol gár cár szá má ra 1355-ben Tirnovóban írt és Krisz -
tus éle tét min tá zó mi ni a tû rök kel éke sí tett Evan gé li u mot,
vagy akár az 1130–1154-es évek Pa ler mó já nak gö rög, la tin és
arab nyel vû zsol tá ra it. Itt van az 1643–1663 kö zött a Kí ná ban
élõ zsi dó ság szá má ra le má solt Kaifengi Tó ra, itt a
reconquista könyv pusz tí tá sa it cso dá val ha tá ros mó don túl élõ,
13. szá za di Gra na dai Ko rán, itt az 1308-be li kopt és arab nyel -
vû egyip to mi Új tes ta men tum. Mint ahogy itt van az af ga nisz -
tá ni Herat 16. szá zad be li, négy be tû min tát hasz ná ló Ko rán ja,
az ang li ai Lindisfarne 698-ból va ló Evan gé li u ma vagy a pu ri -
tán Muhammad ibn’Abd al-Wahhab ta ní tá sa it pro pa gá ló,
amúgy egyet len kéz irat ban lé te zõ Nazsd tar to mány Tör té ne -
te… Köny vek és kéz irat ok szá zai per ga men bõr re, pa pi rusz ra
vagy ép pen fa táb lák ra má sol va, Dub lin és Ka i ró, Fi ren ze és
Kons tan ti ná poly, Ortaköy és Monte Cassino, Lis  sza bon és
Pa ler mo, Lon don és Madras, Pá rizs és Mek ka ere det he lyek -
kel – a leg ré geb bi ek a Kr. u. 2. szá zad kö ze pé rõl, a leg fi a ta -
lab bak pe dig az 1800-as évek de re ká ról. Mel let tük pe dig
kegy tár gyak és amu let tek, lám pá sok és mé cse sek, szent ség -
tar tók és füs tö lõk-szer ke ze tek tu cat jai – val lá sok sze rint il lõ
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mó don osz tá lyoz va. Nem is be szél ve az imádkozóhelyek jel -
leg ze tes bú tor za ta i ról.

A be já rat nál osz to ga tott pros pek tu sok sze rint a szer ve zõk a
2007-es év egyik leg fon to sabb ese mé nyé nek szán ták a Sacred
meg ren de zé sét. Ta lán ezért is kér ték fel fõ véd nök nek Fü löp
her ceg mel lett VI. Mo ha med ma rok kói ki rályt – il lõ egyen súlyt
ke res ve még eb ben a pro to kol lá ris je len lét ben is.

A min dent fe lül mú ló si ker ed dig ne kik adott iga zat…
Ugye, hogy meg le he tett csi nál ni!

(Lon don, 2007. áp ri lis 30-án)
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7. Eretnek gon do la tok Ko lum busz Kris tóf
sír já nál

Bi zony, senior Cristobal, Abú-Júszuf-Jakúb al-Mansur emír
nem gon dol ta vol na, hogy ami kor ap ja, a né hai le gen dás almo -
hád ka li fa, Abu Júszuf Jakúb hu szon hét esz ten dõ vel ko ráb bi
kegy hely épí tõ vég aka ra tát tel je sí ten dõ, 1198-ban Isbillah-ban
erõ nek ere jé vel ló hát ra ül tet te és fel küld te a har minc öt bel sõ
for du ló val el lá tott to rony be li lej tõn a „nagy fo lyó”, a Guad-el-
Kevir part já tól alig kõ ha jí tás nyi ra fris sen fel épí tett mi na ret leg -
te te jé be, a négy, egy más ra he lye zett, mes  szi rõl lát ha tó ara nyo -
zott óri ás gömb alá, a csa lád ré gi ba rát ját, a már mo zog ni is kép -
te len öreg mü ez zint vég re-va la há ra te li to rok ból a négy vi lág táj
fe lé ki ál ta ni a mo ha me dá nok min den es ti fo hász ko dá sát, az „Al -
lah akbár!”-t, hogy alig öt ven esz ten dõ múl va, két éves ost rom
után az isz lám ezen alig fel épí tett szen té lye is a Kasz tí lia és
Leon ak ko ri ki rá lya, a III. (Szent) Fer di nánd ál tal ve ze tett ke -
resz tény csa pa tok fenn ha tó sá ga alá ke rül, akik nek egyik leg el -
sõ te vé keny sé ge – az ara bok nak a Se vil lá ból va ló tö me ges ki -
ûze té se és a mint egy hu szon négy ezer kasz tí li a i nak a mai Santa
Cruz és San Bertolomeo ne gye dek be tör té nõ erõ sza kos ide te -
le pí té se mel lett – a mo ha me dán nagy me cset fa la i nak a szin te
tel jes le rom bo lá sa lett, a még a hó dí tók nak is im po ná ló mi na -
ret, a mai Giralda ki vé te lé vel. Mint ahogy az almohád épít ke zés
egy ko ri fõ fel ügye lõ je, a köl tõ Abú Bequer ben Zoár sem tud ta
vol na el kép zel ni még leg ros  szabb ál ma i ban sem azt – fõ ként a
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VIII. Al fonz fe lett 1185 jú li u sá ban Alarcosánál ara tott nagy gyõ -
ze lem után nem! –, hogy alig két száz esz ten dõ tel té vel az ép pen
be fe je zés hez kö ze le dõ isz lám kegy hely he lyén Spa nyol or szág
leg na gyobb ke resz tény ka ted rá li sá nak a fel épí té se kez dõd jön
majd el (amely ka ted rá lis a ma ga egye di, öt ha jó ból ál ló bel sõ
szer ke ze té vel, nyolc ezer-nyolc száz négy zet mé te res alap te rü le -
té vel, ara nyo zott fõ ol tá rá val a ke resz tény vi lág ban mind má ig, a
ró mai Szent Pé ter-ba zi li ka és a lon do ni Szent Pál-ka ted rá lis
után a har ma dik he lyet tud hat ja majd a ma gá é nak!). A Dél-
Mediterráneum leg ki vá lóbb mes te re it fog lal koz ta tó épít ke zést
a kö ze li erõ dít mény (az az az „al-kazár”) jel leg ze tes zo mánc dí -
szí té sû fa lai mö gül fi gye lõ almohád („al-muvahhidán” = egy is -
ten ben hi võ) ural ko dók nagy ra vá gyá suk ban ki zá ró lag a má sik
há rom je len tõ sebb ibé ri ai mo ha me dán ve tély társ, Lis  sza bon,
Cordoba és Va len cia ne ve ze tes kegy he lye i re fi gyel ve, min den -
re gon dol tak vol na, csak ar ra nem, hogy há rom száz év múl va
az elõt tük lát vá nyos gyor sa ság gal fel emel ke dõ isz lám szen tély
he lyén az im már egy sé ges Spa nyol or szág ko ro nás ural ko dó i -
nak a rep re zen ta tív te met ke zé si krip tá ját ta lál hat ják majd, s a
még szü lõ föld jü kön ma radt, de már rég ki ke resz tel ke dett õs la -
kos ság (a „moriszkó”-k) to váb bi itt ma ra dá sa vagy vég le ges ki -
ûze té se fe lõl az utol só vég vár, Gra na da be vé te le után, az Iza bel -
la ki rály nõ sze mé lyes pa ran csa alap ján nem rég lét re jött min -
den ha tó egy há zi bí ró ság, a Szent Ink vi zí ció hi va tott épp íté le tet
hir det ni… Épp ak kor, ami kor ke gyel med Kasz tí lia ural ko dó
asz  szo nyá nál ins tan ci áz ni kezdett!…

Igen, Senior Comandante, a Geb-el-Tarik-tól (a mai Gib ral -
tár) észak ra el te rü lõ isz lám vi lág ak ko ri ve ze tõi, kö zös sé gük
csak nem öt száz éves országépítõ te vé keny sé gé re em lé kez ve,
alig ha tud ták vol na fel fog ni, hogy né hány év ti zed alatt for dul a
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tör té ne lem ke re ke, és az õ egy ko ri fej lett, ön tö zõ rend sze re ket
mû köd te tõ, egye te me ket és köz könyv tá ra kat ala pí tó, pa lo tá kat
és vá ra kat épí tõ, vá ro so kat be né pe sí tõ, sok szí nû, to le ráns tár -
sa dal mu kat el söp ri majd az idõ. Az az a Reconquista – hogy az
egy sé ges spa nyol ka to li kus ál lam lét re jöt té nek ke gyel med ál -
tal is jól is mert hi va ta los ter mi no ló gi á ját hasz nál jam. Hogy a
cordobai omajjád ka li fá tus utód ál la ma i nak egy ko ri vi rág zó éle -
té bõl má ra már csak né hány jel leg ze tes ter mék, il let ve pár tu -
cat, le ta gad ha tat la nul arab ere de tû fo lyó- és hely ség név ma rad -
jon fenn csu pán: Toledónál a mes  szi föl dön hí res toledói acél
és az amúgy az óko ri idõk bõl fenn ma radt „al-Quantara”-híd,
Va len ci á nál a va len ci ai csip ke, az „Albufera”-tó, az „Almudin”-
fûrdõ (a „banos arabes”) és a mind má ig min den kedd dél ben
ös  sze ülõ „víz-bí ró ság” (ama bi zo nyos „Tribunal de las Aguas”),
Cordo bá nál a kor do ván-bõr és a „Mezquita”-mecset, Gra na dá -
nál az „Al bai cin”-negyed és az „Alhambra” fel leg vá ra, míg Se -
vil la ese té ben a már em lí tett „Guadalquivir”-folyó, a Hernán
Ruiz ál tal 1568-ban újabb húsz mé ter rel meg emelt egy ko ri 82
mé ter ma gas mi na ret, a mai „Giralda”, a „Torre del Oro” és a
„Torre del Ab delaziz” õr tor nyai és a „Macarena”-negyed ezer -
éves vár fa la. De ott van az egy ko ri arab vi lág em lé ke az
Algavre és az An da lú zia tar to má nyok, il let ve az Almeria és az
Alicante vá ro sok el ne ve zé se i ben is. Mint ahogy ott van a mai
spa nyol nyelv több ezer arab ere de tû sza vá ban, va la mint a dé -
li-dél ke le ti ibé ri ai tar to má nyok örök ké zsú folt szu ve nír-bolt ja i -
ban, az isz lám jel leg ze tes dí szí tõ ele me i vel, az is mét lõ dõ indás-
leveles-tulipános mo tí vu mos nép mû vé sze ti ter mé kek el ké -
pesz tõ en gaz dag kí ná la tá ban is.

Bi zony, senior Cristobal, mi a latt ke gyel med kel lõ tá mo ga tá -
sért elõ szo bá zott Iza bel la ki rály né nál In dia me sés gaz dag sá gá -

157



nak nyu gat fe lõl tör té nõ meg kö ze lí té se ér de ké ben, az alatt Se -
vil la ut cá in és te re in a ma ga tel jes meg szál lott sá gá val tom bolt a
val lá si fa na tiz mus és a ke resz tény in to le ran cia. Mi köz ben to -
bor zott le gény sé ge, ön szán tán kí vül, épp egy új, elad dig is me -
ret len vi lág kin cse it ké szült fel tár ni a nagy vi lág elõtt, az alatt az
ut cá kon ke gyel med ék sze me lát tá ra szá mol ták fel ko nok kö -
nyör te len ség gel egy má sik, szel le mi ek ben leg alább olyan gaz -
dag egy ko ri vi lág még meg ma radt örök sé gét – csu pán azért,
mert nem volt ke resz tény!

Nem le he tett vol na böl cseb ben sá fár kod ni a re ánk bí zott ér -
té kek kel, senior comandante!? Nem le he tett vol na job ban meg -
be csül ni azt, ami mel let tünk van?

Ak kor ta lán ma nem kel le ne az Al-Kaidától ret teg nünk.
(Se vil la, 2007. má jus 16.)
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Confessionis V.



British Library



1. Quo vadis, rommagyar köz kép vi se let?

Be val lom, fe le más ér zé sek kel kezd tem meg fo gal maz ni hoz zá -
szó lá so mat ah hoz a vi tá hoz, ame lyet Ta más Pál nak az Er dé lyi
Ri port ha sáb ja in köz re a dott Jö võ kép hi ány cí mû elem zé se ge ne -
rált, és amely a ro má ni ai ma gyar po li ti ka le het sé ges út ja it vá zol -
ta fel. Fe le más ér zé sek kel egy részt azért, mert a vi ta in dí tó írá -
sa – bár ta gad ha tat la nul sok rész igaz sá got ol vas hat tam ki a so -
ra i ból – né hány vé gig nem gon dolt ki fe je zé sé vel („az et ni kai ka -
taszt ró fa vé de lem szer ve ze te”, „a 90-es évek ele ji ma gyar
etnovállalkozó ér tel mi sé gi nyug díj-ki egé szí tõ fog lal ko zá sa”, „a
nagy fõ vá ro si osz toz ko dás … igen rossz ha tás fok kal” va ló to -
vább osz tá sa stb.) el sõ ol va sat ra, igen hely te le nül, a „kön  nyû a
ki bic nek!” sér tett el va kult sá gát pro vo kál ta ki be lõ lem, a Szö vet -
ség egyik, las san ob sit ra ké szü lõ, ala pí tó me zei had na gyá ból.
Más részt be kell is mer nem, a vi tá ban ed dig meg je lent hat vé le -
mény – szer zõi egy tõl egyig ré gi jó is me rõ se im, baj tár sa im, ese -
ten ként ép pen ség gel jó ba rá ta im – jó részt olyan hely zet ér té ke -
lé se ket, ész re vé te le ket, horribile dictu bí rá la to kat fo gal ma zott
meg, ame lyek nagy ré szé vel csak egyet ér te ni tu dok…

Tény, hogy a fe le lõ sen gon dol ko dó köz éle ti sze rep lõk már
rég óta fel is mer ték azt, hogy „va la mit sür gõ sen ten ni kel le ne” –
ne vez zük azt a „va la mit” akár „az RMDSZ szer ke ze ti re form já -
nak”, akár „az el ke rül he tet len nem ze dék vál tás nak”, akár „a
kom mu ni ká ci ós hi bák ki küsz öbö lé sé nek”, akár „az egyes kér -
dé sek ese tén a más kép pen va ló gon dol ko dás jo ga el is me ré sé -
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nek”. Ahogy az új idõk egy ér tel mû en új ki hí vá so kat fo gal maz tak
meg az egész ke let-kö zép-eu ró pai ré gió szá má ra, úgy ezen új ki -
hí vá sok elõl, tet szik, nem tet szik, nem tér het ki „nem ze ti au to -
nóm kö zös sé günk köz kép vi se le ti és ér dek vé del mi szer ve ze te” –
de ha úgy tet szik, „a rommagyar po li ti kai establish ment” – sem.
A hur rá op ti miz mus ide je már ré ges-rég le járt – ré gi szép idõk,
ami kor a Szö vet ség még több mint egy mil lió sza va za tot tu dott
le ten ni a ro má ni ai po li ti kum asz ta lá ra –, az el or zott nem ze ti sé gi
jo gok lát vá nyos vis  sza szer zé se is las san a vé ge fe lé kö ze le dik,
mi több, még Ma ros vá sár hely „fe ke te már ci u sá nak” se bei is be -
he ged ni lát sza nak. Ma már a két nyel vû fel ira to kat nem má zol ja
le sen ki, s az anya nyel vi ok ta tás in téz mé nyei is – „óvo dá tól az
egye te mig!” – több nyi re önál ló in téz mény ként mû köd nek a ma -
gyar ság fõbb szál lás te rü le te in. (Ki vé tel a Babeº–Bolyai Tu do -
mány egye tem, az ot ta ni hely zet kü lön elem zést igé nyel ne!) Je -
len va gyunk a he lyi és me gyei ön kor mány zat ok ban (az RMDSZ-
nek pil la nat nyi lag öt me gyei ta nács el nö ke van!), ott va gyunk,
tisz tes ered mé nyek kel, a ha ta lom köz pon ti in téz mé nye i ben, s a
po li ti kai dön tés ho za tal asz ta la i nál is le he tõ sé günk van hal lat ni –
ha nem is min dig ér vé nye sí te ni! – sza vunk… Er dély ben, a to le -
ran cia föld jén (a tordai val lás sza bad ság mí to sza is egyi ke a nem
is akár mi lyen múlt ké pe ink nek!) az et ni kai bé ke lát szó lag hely -
re állt. Leg alább is pil la nat nyi lag! (De mi e lõtt el bíz nánk ma gunk,
tes sék egy ki csit Szlo vá ki á ra te kin te ni!) Ma már az EU-
integráció mi elõb bi meg va ló su lá sa, az eu ró pai struk tú rák ba va -
ló be épü lés, a sza bad tõ ke- és mun ka erõ-áram lás, a ha tár men ti
együtt mû kö dés, a kö zös sé gi ala pok mi nél ha té ko nyabb le hí vá sa
lett az iga zi slá ger, s nem a nem ze ti szim bó lu mok aka dály ta lan
hasz ná la ta a nem ze ti ün ne pe ken. Azt már el ér tük! Azt már ki pi -
pál tuk! Az ara di Sza bad ság-szo bor új ra köz té ren áll. Most már az
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egy sé ge sü lõ Eu ró pa új ki hí vá sa i val kell szem be néz nünk! S tu da -
tá ra kell éb red nünk bi zony an nak, hogy ezen új vi szo nyok új, ed -
dig ál ta lunk nem is mert di men zi ó kat nyi tot tak meg nem csak a
ro mán, de a ro má ni ai ma gyar tár sa da lom leg szé le sebb ré te gei
szá má ra is – akár tet sze nek ne künk e nyi tás kö vet kez mé nyei,
akár nem. (Gon do lok itt pél dá ul a sza bad mun ka erõ-áram lás be -
lát ha tat lan ki me ne te lé re az er dé lyi ma gyar ság szem pont já ból.)

És min den nagy csin nad rat tá val kom men tált po li ti kai ka kas -
ko dás, min den al kal mi, job bá ra sze mé lyes hi ú sá go kon ala pu ló
egy más nak fe szü lés da cá ra ez az in teg rá ci ós ki hí vás ma iga zán
a kér dé sek kér dé se a ro má ni ai ma gyar ság szá má ra – s ez az,
ami rõl ed dig a leg ke ve sebb szó esett! Hogy az egy sé ge sü lõ eu -
ró pai pi ac ál tal új se bes ség re vál tott ha zai gaz da sá gi fel len dü lés
fel tud-e mu tat ni egy olyan jö võ ké pet az is ko la pad ból épp most
ki lé põ er dé lyi ma gyar if jú ság szá má ra, amely ál tal a szü lõ föld -
ön va ló bol do gu lás gyö nyö rû frá zi sa im már re á lis le he tõ ség gé
vá lik? S ha ez meg tör té nik – s a kö rü löt tünk szem mel lát ha tó -
an fel pör gõ gaz da sá gi mi li õ ben mi ért ne tör tén ne meg? –, egy
biz tos itt ho ni jö ven dõ-kép tu da tá ban fo gal ma zó dik meg a kö vet -
ke zõ kér dés: ki tud-e ter mel ni (ki tud ja hányadjára?) az er dé lyi
ma gyar ság (akár a pil la nat nyi me gyei és or szá gos ve ze tõ gar ni -
tú ra vis  sza vo nu lá sa, ne tán fél re ál lí tá sa árán is!) egy olyan új, a
kö zé le ti sé get ön zet le nül fel vál la ló eli tet, amely ha té ko nyan tud -
ná majd kép vi sel ni spe ci fi kus ér de ke it nem csak a he lyi vagy or -
szá gos po li ti ka csi ná lás fó ru ma in, de sza va hi he tõ mó don tud
majd helyt áll ni az eu ró pai kö zös ség dön tés ho zó – és vég re haj -
tó! – in téz mé nye i ben is? (Az az nem csak két-há rom EU-
képviselõ man dá tu ma itt a tét…)

En nek a jö võ kép nek a meg va ló su lá sa ér de ké ben azon ban az
er dé lyi ma gyar po li ti ka csi ná lás je len le gi fõ sze rep lõi fel kel le ne
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már mér jék vég re, hogy mi köz ben a lát szat sé rel mek fel hány -
tor ga tá sá val si ke re sen já rat ják le köl csö nö sen egy mást, aköz -
ben az in teg rá ció gyors vo na ta itt szá guld el vég ér vé nye sen
mel let tünk. Nem él ni ez zel a le he tõ ség gel – több mint bûn, vég -
ze tes hi ba vol na…

Ide je vol na te hát – sine ira et studio – le ül ni vég re-va la há ra egy -
más sal szem ben, s fel lel tá roz ni jó za nul mind azt, ami ös  sze köt…

Amed dig még nem késõ!…
(Bu ka rest, 2007. jú li us 21-én)

(Meg je lent az Er dé lyi Ri port 2007/29. szá má ban – 
ami kor még azt hit tem, hogy a jó zan ész vé gül
csak gyõzedelmesked ni fog. Mi cso da té ve dés…)
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2. Totus tuus!

A hí res-ne ve ze tes Rynek Glówny egye di han gu la tát nem tud ta
el ron ta ni még az ap ró sze mû, bõr alá bú jó ko ra õszi esõ sem.
Még ez a sû rûn sze mer ké lõ égi ál dás sem volt ké pes meg tör ni
azt a de le jes él ményt, amely azon nal a ha tal má ba ke rí tett
valamennyiõtöket, ami kor ru ha cse re után a Stary Ho tel bõl a fõ -
tér re si et te tek. Szem közt az el múlt szá za dok stí lus ele me it sa já -
to san egy be öt vö zõ, hos  szan el nyú ló fe dett pi ac épü let, a
Sukkienice (ma gya rul: Posz tó csar nok), bal ol dalt az im po záns,
há rom ha jós kö zép ko ri ba zi li ka, a Leg szent sé ge sebb Szûz Má -
ria Menny be me ne te le tég la bo rí tá sos temp lo ma, jel leg ze tes gó -
ti kus si sa kú tor nya i val, köz tük Adam Mic ki e wicz pa te ti kus
bronz szob ra, kö rü löt te az el ma rad ha tat lan ga lamb se reg gel.
Odébb a Szent Adal bert-temp lom zö mök épü le te, há tul pe dig
az alig ész re ve he tõ en meg dõlt ba rokk-ku po lás Vá ros há za-to -
rony, az egy ko ri pénz ver de ko vá csolt vas ka pu ja vagy épp a fris -
sen fel újí tott Krzysztofory-palota log gi ái – mind-mind egye di él -
mény ként per zse lõd tek be a re ti ná i tok ba. Ha va la hol, itt va ló -
ban érez ni le he tett a nagy be tûs Tör té ne lem fu val la tát…

Eny hén zú gott a fe jed. Már túl vol tál a Collegium Novum lé -
leg zet el ál lí tó an szép dísz ter mé ben ren de zett nem zet kö zi ta -
nács ko zás leg el sõ nap ján; már al kal mad volt vé gig hall gat ni
más fél tu cat elõ adást mind a há zi gaz dák, mind az egész Eu ró -
pá ból ide se reg lett hi va tal ve ze tõk ré szé rõl, mi több, zá ró ak -
kord ként fél órá val ez elõtt ma gad is ott áll tál az egye tem ala pí tó
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Krakkóban



Nagy Káz mér ki rályt és fe le sé gét, Hed vig ki rály nét áb rá zo ló
két ha tal mas olaj fest mény elõtt. Jobb fe lõl a Jagello Egye tem
egy ko ri di ák já nak, II. Já nos Pál pá pá nak a port ré ja né zett le rád
jó sá gos te kin tet tel – és an nak rend je és mód ja sze rint meg tar -
tot tad a ma gad, „Romanian Universities and Intellectual
Property” cí mû, ti zen két per ces elõ adá so dat. Zsú folt au la, csak -
nem két tu cat len gyel egye tem rek to ra és pro rek to ra, a nem zet -
kö zi szak ma na gyobb nál na gyobb ne vei az el sõ tíz sor ban. Itt
volt Gérard Giroud és Jürgen Schade, Guus Boesterhuizen és
Darina Kyliánova, Yoshihiro Fu ji és Mar ti Enajarvi, Michal
Svantner és Ron Marchant – a Len gyel Sza ba dal mi Hi va tal tel -
jes ve zér ka rá ról nem is be szél ve! Min den okod meg lett vol na
te hát az iz gu lás ra… S még is, ami kor mik ro fon hoz áll va, a pro -
to kol lá ris kö szön tõ sza vak el hang zá sa elõtt ol dalt pil lan tot tál II.
Já nos Pál port ré já ra, va la mi ha tár ta lan nyu ga lom ön töt te el a
lel ke det. Ba las si Bá lint „len gyel Zsuzsánnája” ju tott egy sze ri -
ben az eszed be, és a Wawelben, a leg na gyobb len gyel ki rá lyok
kö zött el te me tett egy ko ri váradi fõ ka pi tány, Bá tho ry Ist ván.
Meg Rulikowski Káz mér és Bem Jó zsef. És leg fõ kép pen a Len -
gyel or szág ban ne vel ke dett Szent Lász ló. De hi szen te itt, eb ben
a te rem ben nem vagy egy akár hon nan jött ide gen! „Polak
wengry dwa bratanki.” Te itt egy szí ve sen lá tott jó ba rát vagy. S
úgy tû nik, nem vol tál épp a leg ros  szabb – leg alább is az elõ adá -
sod vé gén nem fü tyült ki sen ki.

*
Jó hu szon nyolc éve, 1979 jú ni u sá ban áll tál leg utol já ra ezen a

té ren. A szop ta tás ról épp le szo kott Má tét Nagyernyére „ha za -
csap ván” fi a tal há za sok ként ez volt az el sõ kö zös kül föl di uta -
tok. Ak kor volt al kal mad meg cso dál ni a Má ria-temp lom ban
Weit Stoss im po záns, hárs fá ból fa ra gott gó ti kus szár nyas ol tá -
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rát, meg hall gat ni a min den órá ban el hang zó hejna! trom bi ta -
szó ló kö zép ko ri le gen dá ját; ak kor fe dez té tek fel a Wawel bel sõ
ud va rá nak ár kád so rát, a Visz tu la-ka nyar vár be li pa no rá má ját, a
Fõ te ret a Wawellel ös  sze kö tõ „ki rá lyi utat” vagy a bel vá rost kö -
rül fo gó Planty park-öve ze tet. Ak kor bá mul tá tok vé gig a Szé kes -
egy ház cso dás sír em lé ke it, Zsig mond Ágost Ka na dát meg járt
fa li szõ nyeg-gyûj te mé nyét, Ko per ni kusz szob rát a Collegium
Maius ud va rán, vagy ép pen élvezkedtetek ka ján mód ra a Flór -
ián-ka pu kör nyé ki al kal mi fest mény tár la tok rög tön zött ka ri ka -
tú rá in.

A leg na gyobb él ményt azon ban szá mo tok ra még sem az épü -
le tek lát vá nya vagy a köz gyûj te mé nyek gaz dag sá ga, ha nem az
egész vá ro son ural ko dó pá pa vá rás han gu la ta je len tet te. Krak kó
egy ko ri ér se ke, Ka rol Wojtyla ak kor uta zott, im már II. Já nos
Pál pá pa ként leg elõ ször ha za. Sok fe lé meg for dul tál már az éle -
ted so rán, sok meg hök ken tõ él mény ben volt már ré szed a vi lág
kü lön bö zõ tá ja in, de azt a han gu la tot az óta sem ta pasz tal tad se -
hol. A bel vá ros va la men  nyi temp lom tor nya te tõ tõl tal pig len -
gyel és pá pai szí nek be öl töz tet ve, az épü le tek hom lok za tán és
tor nya in, a ka pu kon és az er ké lye ken, az ut cá kon, te re ken, út -
ke resz te zõ dé se ken pi ros-fe hér zász ló er dõ min de nütt, a fal ra -
gasz okon és a ki ra kat ok ban az ál dást osz tó pá pa fény ké pe min -
den mé ret ben. A hang szó rók ból min den fe lõl kö zép ko ri len gyel
egy há zi éne kek zeng tek. Az egész vá ros ün ne pelt. S a temp lo -
mok, köz épü le tek és is ko lák mel lett még a leg egy sze rûbb la kó -
há zak ab la kai is szõ nye gek kel és vi rág csok rok kal vol tak ki dí -
szít ve. A ma gas ban pe dig lép ten-nyo mon ott le be gett, ki fe szít ve
az ut cák fe lett, a ha za lá to ga tás tö mör jel sza va, a Totus tuus!, az -
az „Min dent ne ked!” Krak kó vá ro sa vár va vár ta ha za pá pá vá
lett fi át.
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Ami kor pe dig a len gyel te le ví zió egye nes adás ban köz ve tí te -
ni kezd te a pá pai re pü lõ gép var sói le szál lá sát – Krak kó ba két
nap múl va vár ták Õszent sé ge ér ke zé sét –, az egész bel vá ros ki -
ürült. Csak ti ket ten, két csó ró er dé lyi fi a tal, kó szál ta tok a Posz -
tó-csar nok kö rül – min den más ép kéz láb em ber ott ült a kép er -
nyõ elõtt. Döb be ne tes volt a ki ürült bel vá ro si ut cá kat lát ni és
hal la ni ugyan ak kor a ma xi má lis hang erõ re ál lí tott ké szü lé kek
szá za i ból a fel zen dü lõ len gyel him nuszt. Va ló ság gal vib rált a le -
ve gõ a len gyel koronázóváros fõ te rén. Szin te még a fa lak is éne -
kel tek.

Ezért is fur csa most új ra ide ke ve red ni er re a fõ tér re. Az óta
el telt hu szon nyolc esz ten dõ: egy fél em ber öl tõ; s im már há rom
hó nap ja ma gad is bol dog nagy apa vagy… Nagy, sors for dí tó idõ!
S még is, ami kor a Má ria-temp lom ra né zel, szin te még most is
hal lod a len gyel him nusz da cos zen gé sét, szin te még most is lá -
tod a ki fe szí tett ha tal mas fel ira tot, a Totus tuus!-t.

Azt a han gu la tot nem le het el fe lej te ni…
(Krak kó, 2007. szep tem ber 6-án ké sõ es te)
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Kitüntetés



3. Ké zen fog va

Ha va la mi ért ér de mes volt vé gig ül ni az amúgy cso dá la tos
akusz ti ká jú, bel sõ ki kép zé sé ben a kö zép ko ri ka ted rá li sok köz -
pon ti ha jó i ra em lé kez te tõ Bar tók Bé la Hang ver seny te rem ben a
Nem ze ti Fil har mo ni ku sok jó té kony sá gi kon cert jét, az egy ér tel -
mû en Ér di Ta más elõ adá sa volt. Szin te le he tet len em be ri sza -
vak kal le ír ni azt a tom bo ló lel ke se dést, azt a min dent el söp rõ
taps vi hart, amely a zsú folt te rem bõl fel zú dult, ami kor a Mo zart-
est vé gén, a Fi ga ro há zas sá ga nyi tá nya, a d-moll zon go ra ver -
seny, a Serenata notturna, il let ve a Haffner-szimfónia el hang zá -
sa után, a fi a tal, alig hu szon nyolc éves zon go ra mû vész, jobb ol -
da lán az im már õsz ha jú, ez út tal kar mes te ri mi vol tá ban mo soly -
gó Ko csis Zol tán nal, sze ré nyen meg ha jolt a kö zön ség fe lé. A
ver bá lis kom mu ni ká ció leg tö ké le te sebb meg fo gal ma zá sa it is
mes  sze meg ha lad ja az a ra jon gás- és cso dá lat-hul lám, amely a
hall ga tó ság so ra i ból a ze ne ka ri pó di um fe lé áradt, ün ne pel ni a
zon go ra elõtt fél sze gen áll do gá ló vi lág hí rû elõ adó mû vészt.

Ér di Ta más vak. Ko ra szü lött ként, hi bás in ku bá tor ke ze lés mi -
att vesz tet te el a lá tá sát, s ha ze nei ér dek lõ dé sé re szü lei ide jé -
ben nem fi gyel tek vol na fel, meg le het, most egyi ke len ne azon
sok száz, sok ezer kö rü löt tünk ten gõ dõ em ber tár sunk nak, aki -
ket a Sors, hát rá nyos hely ze tük mi att, kü lön ke reszt vi se lé sé re
ítélt.

De nem így tör tént, s pél dá já val ez a szép ar cú fe ke te szem -
üve ges fi a tal em ber be iga zol ta azt, hogy – bár men  nyi re hi he tet -
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le nül hang zik is – a vég zet igen is le gyõz he tõ. Mi ként a mû sor -
fü zet ben köz zé tett élet raj zá ból is meg tud ha tó, a ta ná rai ál tal
egy spe ci á lis mód szer rel „kot ta-ol va só vá” lett cso da gye rek 8
éve sen a Vi ga dó ban lé pett fel elõ ször; 15 éves, ami kor a Ta va -
szi Fesz ti vá lon el játs  sza Mo zart A-dúr zon go ra ver seny ét; 19
éves ko rá ra meg je le nik két Mo zart-CD-je. 17 éves, ami kor
Moszk vá ban el sõ he lye zést ér el a Louis Braille Nem zet kö zi
Zon go ra ver se nyen, majd fel vé telt nyer a Bé csi Ze ne aka dé mi á -
ra. 23 éve sen dip lo mát sze rez a tor on tói Royal Conservatory of
Music ösz tön dí ja sa ként. Fel lép a Carnegie Hall ban és a Lin coln
Cen ter ben. Nap ja ink ban pe dig rend sze re sen kon cer te zik a vi -
lág kü lön bö zõ pont ja in.

Nem tu dod, hogy szü lei ho gyan él ték meg azt a tra gi kus hírt,
hogy egész sé ges nek ígér ke zõ fiú gyer mek ük egy hi bás or vo si
ke ze lés kö vet kez té ben meg va kult. De az elõt ted fél sze gen
meg haj ló, im már vi lág hí rû zon go ra mû vész lát vá nya a leg jobb
pél da ar ra, hogy az erõs aka rat – és ami leg alább an  nyi ra fon -
tos: a ve le pá ro su ló erõs hit – min dent le gyõz.

Már csak ezért is ér de mes volt vé gig ül ni ezt az es tét.
(Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.)
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4. Tûnõdések egy új ro mán véd jegy
lajstromo zá sa al kal má val

Ha va la mit gyû löl tél éle ted ben, ezt a ne vet gyû löl ted! Tisz ta
szí ved bõl, tel jes éned bõl, min den zsi ge red bõl, úgy, ahogy
egy ko ron a fá radt ság tól ös  sze ros ka dó rab szol ga gyû löl het te a
haj csá ro kat ké jes öröm mel rá uszí tó gaz dá ját! Ahogy a gyer -
me kei utol só fa lat ja it el ko boz ta tó döly fös föl des úr ra te kint he -
tett vis  sza a haj da ni job bágy! Ahogy az eve zõ rúd hoz oda lán -
colt egy ko ri gá lya rab ok néz het ték a pa rancs no ki hí don han da -
ban dá zó ha jós ka pi tá nyu kat. Más fél év ti ze des tö mény nyo mor.
Fû tet len la kás, üres kam ra, min den na pos, több órás áram szü -
net. Köt szer nél kü li kór ház, gyógy szer nél kü li gyógy szer tár,
he ti két sze ri me leg víz-szol gál ta tás. Gyer tya fény nél ábé cét ta -
nu ló, fá zó kis gye rek. Ki vi lá gí tat lan ut cák, agyon zsú folt vil la -
mo sok, ha vi húsz-har minc li te res ben zin-por ci ók. So rok, so -
rok és megint csak so rok min de nütt. S min den fe lé csak né -
mán vár ni, vár ni és megint csak vár ni… Hús ta lan hús üz le tek,
kávétlan ká vé zók, ven dég nél kü li ven dég lõk, édes ség nél kü li
édes ség bolt ok. Ve re ke dés nap mind nap min de nért: ola jért és
vé cé pa pír ért, csir ke lá bért és mo só szer ért, zacs kós te jért és a
„min den na pi ke nye rün kért”. Na pi két órás té vé adás.

Igen, ezt az egész, ma gad ban már az idõ tájt is „Nagy Rom -
lás”-nak el ne ve zett kor sza kot, a ház ku ta tá so kat és a ki hall ga -
tá so kat, a zak la tá sok és fe nye ge té sek vé get nem érõ so ro za -
tát, a lel ke tek re te le pe dõ gya nak vás és bi zal mat lan ság lég kör -
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ét, az ösz tö nös el zár kó zá so dat min den új is me rõs tõl, sza ba -
dabb szá jú be szél ge tés tõl, koc ká za tos vicc hall ga tás tól, el egé -
szen szin te kró ni kus sá vá ló ül dö zé si má ni á dig, a kör nye ze ted -
tõl va ló szin te tel jes el ide ge ne dé se dig – az az az egész meg -
nyo mo rí tott if jú sá go dat és tönk re tett al ko tó éve i det, szü lõ vá -
ro sod, „a Nagy-Omlás alat ti vá ros” vis  sza for dít ha tat lan nak tû -
nõ me ta mor fó zi sát, szer te a nagy vi lág ba szét szó ró dott ro kon -
sá god drá mai han gu la tú bú csúz ko dá sa it, egy ko ri ba rá ti kö röd
csak nem tel jes szét ve ré sét – mind ezt ki zá ró lag Ne ki kö szön -
het ted. Ne ki a nyo mort, a fé lel met és a ki szol gál ta tott sá got.
Ne ki a „ne szólj szám, nem fáj fe jem” ci ni kus né ma sá gát. Ne -
ki az egy re ki lá tás ta la nabb nak tet szõ jö võ ké pet s az az idõ tájt
oly so ka tok ál tal el fo ga dott ön fel adást. Nem is be szél ve az ál -
ma id ban még most is vis  sza-vis  sza kí sér tõ, csak nem két év ti -
ze des sze mé lyi kul tusz pri mi tív min den nap ja i ról: „a ro mán
nép leg sze re tet tebb fia” szün te len töm jé ne zés kény sze ré rõl,
„a hõ sök hõ se”, „a vi lág bé ke baj no ka”, „ko runk leg tisz tel tebb
ve ze tõ je” (a fel so ro lás nyil ván foly tat ha tó!) irán ti per ma nens
ho  zsán  na ára dat ról, „a Scor ni ceºti-i Tölgy”-nek, „a Kár pá tok
Gé  ni u szá”-nak vagy ép pen ség gel „a nem zet élõ lel ki is me ret é”-
nek já ró hó do lat nyil vá ní tás per ma nens im pe ra tí vu szá ról. S ve -
lük együtt a dics him nu szo kat zen gõ ol vas ha tat lan új sá gok ról,
az egyik nap ról a má sik ra be til tott szín há zi elõ adá sok ról, a
mód sze re sen el sor vasz tott anya nyel vi ok ta tás ról, a mun ka -
hely ük rõl ut cá ra do bott csúcs ér tel mi sé gi ek meg tört te kin te -
té rõl. A „for té lyos fé le lem” kor sza ká nak gyom rot és ge rin cet
pró bá ló min den na pos prak ti ká i ról. Az el em ber te le ne dés
dzsun gel vi lá gá ról.

Ez volt bi zony ama agyon aj ná ro zott Arany kor nak a va ló di
ho za dé ka. Az ál lam po li ti ka szint jé re emelt szél sõ sé ges in to le -
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ran cia és a har so gó na ci o na liz mus, a dob hár tya-ha so ga tó in -
du lók, „a nép…, Ro má nia”, il let ve „a párt…, Ro má nia” úton-út -
fé len har sog ta tott frá zi sa i nak tom bo lás-ko ra. A „Nagy Rom -
lás” ide je.

Az óta el telt ides to va ti zen nyolc esz ten dõ. Ti zen nyolc év te -
le küsz kö dés sel és re mény ke dés sel, csa ló dás sal és új ra kez -
dés sel. Ti zen nyolc fé le lem nél kü li, te vé keny esz ten dõ. A cse -
lek vés már-már nem is re mélt kor sza ka. Kor szak, mely nek
tel té vel szin te ma gad is el hit ted, hogy vég leg ki le het tö rül ni
az em lé ke ze ted bõl a „Nagy Rom lás” év ti ze de i nek rém ál ma it.

Hogy most itt he ver jen elõt ted egy alá írás ra vá ró véd jegy-
ok irat – csak a mai nap fo lya mán alá ír tál ed dig be lõ lük már
vagy há rom szá zat! –, be je len té si dá tu ma 2007. ja nu ár 31., lajst -
ro mo zá si szá ma 87.503, hát ol da lán a szak ma ál tal Niz zai Meg -
ál la po dás nak ne ve zett egyez mény, „az áruk és szol gál ta tá sok
véd jegy-lajst ro mo zás cél já ból va ló nem zet kö zi osz tá lyo zá sa”
va la men  nyi be so ro lá sá nak az ap ró lé kos fel so ro lá sa, kezd ve az
„ipa ri, tu do má nyos, fény ké pé sze ti, me zõ gaz da sá gi, ker té sze ti,
er dé sze ti ve gyi ter mé kek; fel dol go zat lan mû gyan ták, fel dol -
go zat lan mû anyag ok; trá gyák; ve gyi tûz ol tó sze rek; fé mek
edzé sé re és he gesz té sé re szol gá ló ké szít mé nyek; élel mi sze -
rek tar tó sí tá sá ra szol gá ló ve gyi anya gok; cser zõ anya gok és
ipa ri ren del te té sû ra gasz tó anya gok”-tól (1. osz tály), a „se bé -
sze ti, or vo si és ál lat-gyógy ásza ti ké szü lé kek és mû sze rek; mû -
vég tag ok, mû sze mek és mû fo gak; or to pé di ai cik kek; se bé sze -
ti var rat anya gok”-on (10. osz tály), a „kö te lek, zsi ne gek, há lók,
sát rak, pony vák, vi tor la vász nak; vi tor lák, zsá kok és tás kák;
pár ná zó- és tö mí tõ a nyag ok; nyers tex til ros tok”-on (22. osz -
tály), il let ve a „do hány, do hány zá si cik kek, gyu fák”-on (34.
osz tály) át egé szen a lis ta zá ró „jo gi szol gál ta tá sok; má sok ál -
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tal egyé ni igé nyek nek meg fe le lõ en nyúj tott sze mé lyes és tár -
sa dal mi jel le gû szol gál ta tá sok; sze mé lyek és va gyon tár gyak
vé del mé re szol gá ló biz ton sá gi szol gál ta tá sok”-ig (45. osz tály)
– ma gya rán te hát ki zá ró la gos hasz ná la ti jog biz to sí tá sa tíz esz -
ten dõ re min den nap ja ik ban fel lel he tõ ter mék re és szol gál ta -
tás ra. Fe let tük az igény lõ ne ve és pon tos lak cí me, az el sõ ol -
dal kö ze pén pe dig, a hi te le sí tõ alá írás he lyé tõl alig két ujj nyi
tá vol ság ra, a tör vény ál tal meg sza bott 8x8 cm-es fe hér négy -
szög ben fe ke tén ott ter pesz ke dett, ott vib rált, ott
kackiáskodott a ki vizs gá lá si fo lya ma ton vé gig ment, im már
vég sõ lajst ro mo zás ra vá ró új ro mán szó véd jegy mind a ki lenc
be tû je: CEAUªESCU.

Bi zony meg állt a go lyós toll a ke zed ben. Tud tad, na gyon is
jól is mer ted a pa ra gra fu sok elõ írá sát, azt, hogy egy csa lá di ne -
vet tar tal ma zó meg je lö lés ese tén véd jegy ol tal mat leg el sõ sor -
ban azon név hor do zó ja vagy pe dig an nak jog sze rin ti örö kö -
se igé nyel het – je len eset ben a csa lád egyet len élet ben lé võ
tag já ról volt szó –, az zal is tö ké le te sen tisz tá ban vol tál, hogy a
vo nat ko zó véd jegy jo gi sza bá lyo zás alap ján „a lajst ro mo zás ki -
zá ró la gos jo got biz to sít a véd jegy tu laj do nos szá má ra, hogy
meg aka dá lyoz zon má so kat ab ban, hogy azo nos vagy az ös  sze -
té veszt he tõ sé gig ha son ló véd jeg  gyel el lá tott azo nos vagy ha -
son ló ter mé ke ket for ga lom ba hoz za nak” – lásd pél dá ul a ’90-
es évek rossz mi nõ sé gû Ceauºescu-vodkáját vagy az
exfõtitkár egy ko ri port ré ját imi tá ló gic  cses Drakula-pólók tí -
zez re it! –, még is, ezen ki lenc be tû lát tán va la hogy nem na -
gyon aka ró dzott a tör vény elõ írá sa it be tû sze rint ér tel mez ni.
Va la hogy az egész éned, a tel jes tu dat alat tid láz ba jött egy sze -
ri ben e név ol vas tán! Bár men  nyi re el telt is már két száz húsz
hó nap, bár men  nyi re meg szé pí te ni lát szik is min dent a gyors -
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lá bú idõ, az Arany kor meg pró bál ta tá sa it és meg aláz ta tá sa it, a
nél kü lö zé sek és meg fé lem lí té sek év ti ze de it azért csak nem le -
het úgy elfelejteni!…

A fa li óra a fe jed fö lött ép pen hár mat ütött. Ér ces zen gé se
hir te len élet tel töl töt te be a ta nács te rem né ma üres sé gét,
Men gye le jev, Pas teur és Lavoisier port réi a szem köz ti fal ról
szenv te len kí ván csi ság gal néz tek le re ád – na, nagy okos, most
mit csi nálsz? Alá írod, vagy nem írod alá?

Hát ra dõl ve a ka ros szé ked ben új ra ke zed be vet ted a vi lá gos -
bar na alap szí nû véd jegy ok ira tot. Men  nyit vi tat koz tál a mun ka -
tár sa id dal, amíg ezt az új vál to za tot el fo gad ták! Men  nyit kel -
lett ér vel ned azért, hogy az in téz mé nyed bi zony la tai ki né zés -
ben is fel ve gyék a ver senyt a vi lág ha son ló kor mány fõ hi va ta -
lai ál tal ki bo csá tott hi va ta los ok irat ok kal! Mint ha ma gad nak
akar tál vol na ezek kel az új for ma ter ve zé sû nyom tat vá nyok kal
kü lön di csõ sé get sze rez ni.

A hó fe hér ke ret ben szin te per zsel tek a be tûk. Bár men  nyi re
sür ge tett is az idõ – még két do boz nyi véd jegy ok irat várt mi -
elõb bi alá írás ra –, ezt a bi zony la tot nem le he tett „rá érünk
még!” ala pon fél re ten ni. Tud tad jól, elõbb-utóbb dön te ned kell.

Új ra vé gig per gett elõt ted egész ed di gi éle ted. Új ra fel ele ve -
ne dett ben ned mind az, amit 89 elõtt és 89 után meg él tél. Egyi -
de jû leg kelt élet re lel ked ben a ház ku ta tá sod va ku vil la ná sa és
a Festum Varadinum ha rang zú gá sa, egy szer re vol tál ke nyé -
rért ve re ke dõ ál lat-em ber és ez rek hez szó nok ló meg szál lott
népt ri bun. Fel idéz ted ma gad ban a leg elõ ször sza ba don el éne -
kelt ma gyar him nusz áhí ta tát és a ro mán him nusz mél tó sá gát,
ami kor a bu ka res ti Atheneum pó di u mán az ál lam el nök ki tün -
te tett. Egy szer re lát tad a kis is ko lás ko rá ban ma gyar sá ga mi att
vé res re vert gyer me ked szem re há nyó te kin te tét és az uno kád
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vi lág ra cso dál ko zó szem tük rét. Min den élet re kelt: múlt, je len
és jö ven dõ egy for mán ös  sze ka va ro dott ben ned. Hogy az tán
fel dü bö rög je nek még is va la hon nan a mély bõl Jó zsef At ti la
gyö nyö rû so rai. „Ele gen dõ / harc, hogy a multat be kell val -
lani!”

Ha tá ro zott moz du lat tal a go lyós toll után nyúl tál.
S csak utó lag ju tott eszed be, hogy Nicolae Ceauºescu épp

ma lett vol na ki lenc ven esz ten dõs.
(Bu ka rest, 2008. ja nu ár 26.)
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5. In memoriam Via Baltica

Tisz telt Részt ve võk!
Mi e lõtt elõ adá so mat el kez de ném, ké rem, en ged je nek meg ne -
kem egy rö vid val lo mást. Nagy meg tisz tel te tés és nagy elég té -
tel szá mom ra az, hogy ma itt le he tek eb ben a cso dá la to san szép
vá ros ban. Nagy meg tisz tel te tés és nagy elég té tel itt áll ni önök
elõtt egy részt Ro má nia egyik kor mány hi va ta la ve ze tõ je ként,
más részt – és leg fõ kép pen – tar to zást tör lesz te ni jött egy sze rû
er dé lyi ér tel mi sé gi ként.

Húsz év vel ez elõtt ugyan is ez az ér tel mi sé gi éle te egyik leg -
ke gyet le nebb di lem má ját él te át. Rég óta sö tét ség ben és nyo -
mor ban ten gõ dött – la ká sá ban na pon ta leg több két órán át volt
csak vil lany áram –, fá zott és félt. Na pon ta hos  szú órá kig állt sor -
ba nyo mo rú sá gos ke nyér- és tej adag já ért. Húst két he ten ként
egy szer ha evett.

Ez volt Ro má nia úgy ne ve zett „Arany ko ra”. Az a kor szak, ami -
kor a to ta li tá ri us dik ta tú ra és a sze mé lyi kul tusz ma már szin te
el kép zel he tet len mé re te ket öl tött. A kor szak, ami kor a túl élés
egyet len le het sé ges esz kö ze a hall ga tás volt. Gon do lom, van -
nak itt önök kö zött is olya nok, akik még em lé kez nek er re az
élet ér zés re.

A tel jes két ség beesés ha tá rán vol tam. Min den ba rá tom, min -
den ro ko nom cso ma golt. A kör nye ze tem bõl min den ki, de min -
den ki men ni akart. Sen ki nem re mélt már sem mi fé le vál to zást.

179



1989. au gusz tus 23. volt – Ro má nia ak ko ri nem ze ti ün ne pe. A
grandománia és a „ro mán nép leg sze re tet tebb ve ze tõ je” elõt ti
hó do lat nyil vá ní tás nap ja. Az a nap, ami kor a lét még ful lasz tób -
bá vált. Ami kor majd nem én is el ju tot tam ama bi zo nyos dön tõ
el ha tá ro zás meg ho za ta lá ig.

És ak kor ér ke zett el hoz zám – a bu da pes ti te le ví zió, az ak ko -
ri egyet len lé te zõ hír for rá sunk köz ve tí té sé vel – az az üze net,
amely sors dön tõ lett vé gül a szá mom ra. Az es ti hír adó va la hon -
nan, egy mes  szi-mes  szi or szág ból ezer és ezer em ber alak ját
köz ve tí tet te fe lém, em be re két, akik több száz ki lo mé te ren át
élõ lán cot al kot tak Tal linn és Vil ni us kö zött. A „Via Baltica” nap -
ja volt. A sza bad ság vágy nap ja. A bá tor ság és az em be ri szo li da -
ri tás nap ja. A nap, ami kor a Vég el kez dõ dött.

Ak kor, azo kat a kép so ro kat lát va ha tá roz tam el vég ér vé nye -
sen ma gam ban, hogy nem me gyek se ho vá. És a Tör té ne lem
ne kem adott iga zat!

Az óta el telt csak nem húsz esz ten dõ. Nagy idõ, de én még -
sem tud tam má ig el fe led ni azo kat a Daugava-hídról köz ve tí tett
kép so ro kat, ame lyek vis  sza ad ták szá mom ra a re ményt. Eze ket
a kép so ro kat meg kö szön ni jöt tem el sõ sor ban ide. En ged jék
meg, hogy a ma gam bot rá nyo san rossz an gol sá gá val, tisz ta szí -
vem bõl kö szö ne tet mond jak azért, hogy an nak ide jén új ra fel -
élesz tet ték ben nem a hi tet.

Kö szö nöm, kö szö nöm és még egy szer kö szö nöm.
(El hang zott Ri gá ban, 2008. áp ri lis 17-én, an gol 

nyel ven, az „Industrial Property and Romanian Economy” 
cí mû szak mai elõ adás be ve ze tõ szö ve ge ként.)
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6. Öröm óda

A Szá va-par ton már az el sõ pil la nat tól fog va min den rend kí vül
ott ho nos volt: a vi rág zó vad gesz te nye fák, a víz be haj ló zöl del lõ
fûz fa ágak, a víz tü kör ben ma gu kat cso dá ló klas  szi cis ta pol gár -
há zak, a víz par ti sé tány ra ki te le pe dett nap er nyõs ká vés-asz ta -
lok. (Ilyen le het ne ma Vá rad – ha húsz év vel ez elõtt agya lá gyult
el mék nem bon tot ták vol na le a Kos suth-ut cai sze ces  szi ós épü -
le te ket, s ha ugyan azok most nem akar nák tönk re ten ni a Kö -
rös-par ti zöld öve ze tet is.) Mí ve sen ki vi te le zett kõ hi dak, ko vá -
csolt vas vi lá gí tó osz lo pok, gon do zott vi rág ágyás ok, fris sen fel se -
pert jár dák. Mo soly gó, egy mást fény ké pez ge tõ fi a ta lok. Ha -
rang zú gás és ká vé il lat. És per sze tu ris ták min den kor osz tály -
ban – olasz, an gol, né met sza va kat hal la ni min den fe lé.

A szlo vén fõ vá ros – la kó i nak szá mát te kint ve alig va la mi vel
na gyobb, mint a mai Vá rad! – épp Eu ró pa-na pot ün ne pelt. A he -
lyi új sá gok el sõ ol da la i ról a teg nap ide ér ke zett EB-elnök,
Barroso fény ké pe né zett vis  sza re ád, a bel vá ros si ká to ra i ban ki -
fe szí tett csil la gos transz pa ren sek, a köz épü le te ken min de nütt
szlo vén és EU-s zász lók. Még a lép csõk lá bá hoz ki kö tött két pa -
rá nyi sé ta ha jó is il lõ mó don kör be volt gir lan doz va. Jó kedv és
ne ve tés a pa ti nás Hár mas-híd mind két ol da lán. A fo lyó par ti ki -
oszk osz lop so rá ban ja vá ban rak ták ki por té ká i kat a szak ok le ve -
les nép mû vé szek.

Ek kor, eb ben a ké szü lõ dõ fél-ün ne pi, fél-vá sá ri han gu lat ban,
hang zott fel meg le pe tés sze rû en, a min den fe lé diszk ré ten el he -
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lye zett hang szó rók ál tal tö ké le te sen ki han go sít va, egy gyer -
mek kó rus tol má cso lá sá ban, Bee tho ven IX. szim fó ni á já nak az
Öröm ódá ja – az Eu ró pai Unió him nu sza. Mint utó lag ki de rült,
a ki oszk sor túl ol da lán ta lál ha tó Pi ac té ren, az õsi Dóm lép csõ in
több száz oda csõ dí tett kis is ko lás éne kel te szlo vén nyel ven lel -
ke sen, te li to rok ból, több ször is egy más után meg is mé tel ve
Friedrich Schil ler cso dá la tos jö ven dö lé sét: „Min den em ber
test vér ré lesz.”

Zú gott-zen gett, mes  sze szállt az ének a Szá va-par ton, az
Orlov-hegy lá bá nál, Ljubljana/Leibach bel vá ro sá nak sok száz
esz ten dõs épü le tei közt. A tisz ta, ár tat lan, csen gõ hangkavalkád
min den kit meg szó lí tott. En nek a vib rá ló dal lam ára dat nak
ugyan is nem vol tak se nyel vi, se val lá si, se kor be li korlátai. Ez
az ének min den ki hez szólt, aki nek volt fü le meg hal la ni. S hal la -
tá ra, ér de kes mó don, ha csak egy pil la nat ere jé ig is, min den ki
meg állt a min den na pos si et sé gé ben. A jól is mert ak kor dok va -
ló ság gal le bé ní tot ták a szlo vén fõ vá ros for ga ta gát.

A IX. Szim fó nia üze ne te min den kit meg érin tett.
En nél meg hit tebb, en nél tisz tább, en nél õszin tébb EU-

ünneplést el kép zel ni sem le he tett.
(Ljub lja na, 2008. má jus 9-én)
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7. Egy szig nál utó rez gé se

Ugye, hogy te lik az idõ? Még csak most volt, hogy két ma gyar
ér tel mi sé gi, sen ki ál tal nem su gall va és nem kény sze rít ve, a
ma ga jó szán tá ból el dön töt te, hogy a szel le mi tu laj don vé de lem
fe let te szük sé ges vol tá nak az egész Kár pát-me den cé re ki ter je -
dõ tu da to sí tá sa ér de ké ben igen egész sé ges vol na or szá ga ik re -
gi o ná lis ipar jog vé del mi promóciós köz pont ja i nak a mun ka tár -
sa it egy asz tal mel lé ül tet ni; még csak most szer vez tük nagy iz -
ga lom mal a leg el sõ ilyen jel le gû nagy vá ra di ta lál ko zót, s íme, a
két in téz mény ve ze tõ e haj da ni al kal mi kez de mé nye zé se ez zel a
mos ta ni, im már ha to dik ta lál ko zó val egy ér tel mû en el ju tott az
is ko lás kor ba. Im már egy rend sze res, min den ki ál tal vár va várt
hi va ta los ese mén  nyé mi nõ sült. Kö zös kor mány ülés ha tá ro za ta
is szá mon tart ja, kor mány fõ tit kár sá gok nyil ván tar tá sá ban is
sze re pel. Úgy tet szik te hát, in téz mé nye sül tünk.

Ta lán ezért is mond hat juk el jog gal, hogy en nek a mos ta ni,
Ti sza-par ti ta nács ko zá sunk nak több rend be li je len tõ sé ge is van.
Egy részt bi zo nyít ja azt, hogy a kö ze le dést kí vá nó, egy más jobb
meg ér té sét óhaj tó, jó szán dé kú kez de mé nye zés nek elõbb-
utóbb be érik a ve té se még itt mi fe lénk is – az egy sé ge sü lõ Eu -
ró pa ki hí vá sai ugyan is az élet min den te rü le tén kö te le zõ mó -
don rend sze res vé le mény egyez te tés re kény sze rí te nek ben nün -
ket, egy más mel lett élõ né pe ket. Más részt pél dát szol gál tat ar -
ról, hogy a tu dás ala pú tár sa da lom eu ró pai meg va ló sí tá sa ér de -
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ké ben az al ko tás vé de lem el sa já tí tá sa egy for mán kö te le zõ min -
den táj egy ség re és ré gi ó ra.

Van ugyan ak kor en nek a mai ta nács ko zá sunk nak egy sa já tos
he lyi üze ne te is. Nem tu dom, a je len lé võ sze ge di ek kö zül há -
nyan tud ják azt, hogy ez a vá ros nem csak Szent-Györ gyi Al bert
C-vitaminja mi att lett vi lág hí res. Hogy so kunk ked venc nép da -
lá nak – mely nek ötö dik stró fá ját (a „Sze ged hí res vá ros”-t) ugye
a Sze ge di Ün ne pi Já té kok meg nyi tó ja al kal má val szok ták mesz -
 sze har sog ni a trom bi ták –, a „Kis ku tya, nagy ku tyá”-nak az el -
sõ két tak tu sa bi zony már jó né hány esz ten de je a gen fi szék he -
lyû Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze te (gyen géb bek ked vé ért
WIPO, az az World Intellectual Property Organization) hi va ta -
los szig nál ja. Hogy az ENSZ e szak mai szer ve ze té nek a köz gyû -
lé sén, ilyen-olyan ren dû egy be se reg lé se in va la hány szor a te -
rem be ci tál ják a száznyolcvanvalahány tag or szág kép vi se lõ it,
min dig fel hang zik a szol-mi-fá-szol-mi-do fü lünk nek oly ked ves
ha rang já té ka – Bogsch Ár pád nak, a WIPO né hai le gen dás ve -
zér igaz ga tó já nak a szü lõ föld je irán ti nosz tal gi á ja me men tó ja -
ként. Hogy ez a vi lág hí res, ame ri kai ál lam pol gár sá gá val ma gas
nem zet kö zi funk ci ó ba ke rült szak te kin tély so ha nem fe lej tet te
el azt, hogy mi vel tar to zik an nak a ré gi ó nak, ahon nan el szár ma -
zott.

Már csak ezért is ér de mes er re a vi lág hír név re oda fi gyel -
nünk.

(El hang zott Sze ge den, a Ju hász Gyu la Ta nul má nyi
Központban, 2008. jú ni us 10-én, a ma gyar or szá gi és ro má ni ai

regionális IP-központok ha to dik ta lál ko zó ja kez de tén.)
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8. A ro mok üze ne te

Min den bi zon  nyal nem vé let len és nem cse kély szim bó lum ér -
ték kel bír az a tény, hogy míg e hó nap ele jén, az Eu ró pai Sza ba -
dal mi Hi va tal idei so ros nem zet kö zi együtt mû kö dé si ta nács ko -
zá sát, va la mint a Bol gár Sza ba dal mi Hi va tal 60 éves fenn ál lá sá -
nak szen telt ün nep sé ge ket az óko ri Szó fia, az egy ko ri Serdica
am fi te át ru má nak nem rég fel tárt rom jai köz vet len szom széd sá -
gá ban tar tot tuk meg, most ugyan en nek a hó nap nak a leg vé gén,
a ro mán és bol gár ipar jog vé del mi promóciós köz pon tok leg el sõ
hi va ta los ta lál ko zó já ra itt Mangalián, az óko ri Callatis szin tén
nem rég nap vi lág ra ke rült rom jai mel lett ke rül sor. Igen, ez az
egy be esés egy ér tel mû en bi zo nyít ja azt az alap igaz sá got, hogy
en nek a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó nak men  nyi re kö zö sek a gyö -
ke rei. Men  nyi re kö zös a múl tunk, men  nyi re azo nos ki hí vá sok -
kal kel lett meg küz de nie az el múlt szá za dok so rán mind két nép -
nek, füg get le nül at tól, hogy szál lás te rü le te a Du ná tól dél re
vagy pe dig észak ra te rült el.

Mint ahogy egy ér tel mû szim bó lum ér ték kel bír a mai ta nács -
ko zá sunk ar ról is, hogy men  nyi re kö zös e két szom szé dos or -
szág nak a kö zel múlt ja, a je le ne és a jö ven dõ je is. Mind két or -
szág kol lek tív em lé ke ze té ben még ele ve nen él a vi lág szin ten
ku dar cot szen ve dett to ta li ta riz mus, az élet min den te rü le tét irá -
nyí ta ni kí vá nó köz pon to sí tott terv gaz dál ko dás meg an  nyi ne ga -
tív von za ta. Mind két or szág egyi de jû leg lé pett ugyan ak kor a
rend szer vál tás, a tár sa dal mi de mok ra ti zá ló dás, va la mint a po li -
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ti kai plu ra liz mus meg va ló sí tá sá nak meg le he tõ sen gö rön gyös
út já ra. Mint ahogy mind két or szág ab ban a tör té nel mi pil la nat -
ban, 2007. ja nu ár el se jén vált a sza bad eu ró pai or szá gok szö vet -
sé gé nek, az Eu ró pai Uni ó nak a tel jes jo gú tag já vá. Mi ez, ha
nem sors kö zös ség?

Igen, ked ves ba rá ta ink, tu do má sul kel le ne ven nünk vég re
azt, hogy a Tör té ne lem azo nos meg pró bál ta tá so kat és azo nos
örö mö ket je lölt ki mind an  nyi unk szá má ra. Hogy nem le het
örül ni a Du ná tól észak ra ak kor, ami kor a Du ná tól dél re sír nak.
Hogy nem le het tar tós si kert el ér ni eb ben a ré gi ó ban úgy, hogy
an nak ered mé nye ként va la mely nép, nem zet vagy ép pen nem -
ze ti ség hát rá nyos hely zet be ke rül. Hogy Eu ró pa ezen jobb
sors ra ér de me sült te rü le tén nem le het az Élet ki hí vá sa i ra nem
azo nos mó don vá la szol ni.

Ezért is fon tos ez a mai ta nács ko zá sunk! Ezért is el ke rül he -
tet len, hogy még az olyan elit nek szá mí tó szak te rü le ten is, mint
az ipar jog vé de lem, a két or szág szak em be rei egyez tes sék a jö -
võ ké pü ket. Itt min den ta pasz ta lat szá mít! Itt min den jó szán dék -
ra szük sé günk van.

Együtt si ke rül ni fog!
(El hang zott Mangalián, 2008. jú ni us 23-án, 

a ro má ni ai és bul gá ri ai ipar jog vé del mi promóciós köz pon tok 
el sõ hi va ta los ta lál ko zó ja al kal má ból.)
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9. Hat van

Ma reg gel, mi u tán a még ár nyé kos tor ná con át la poz tad a na pi
váradi saj tót – a Reg ge li Új ság ban ott vol tak az EMNT és az MPP
egy ér tel mû en az RMDSZ-t el ma rasz ta ló nyi lat ko za tai a meg -
egye zés el ma ra dá sa mi att –, köny vek kel kör be ta pé tá zott „dol -
go zó szo bád” hû vö sé be vis  sza vo nul ván (sü ket egy el ne ve zés,
mert hi szen mi kor is dol goz tál itt az el múlt har minc va la hány év
so rán?), al kal mad volt el mé láz ni egy ma gad ban a né ma, lel ked -
hez még is oly kö zel ál ló itt ho ni tár gyak kö zött. Itt va ló ban min -
den hez egy-egy sze mé lyes em lé ked fû zõ dik: fe jed fe lett, a ma -
gas ban bal fe lõl most is itt van Mol nár Pa li jó har minc két esz -
ten de je ké szült kék szí nû Ady-ví zi ó ja – fes tõ je, leg jobb is me re -
ted sze rint, im már Tasmánia szi ge té nek boldog(?) la kó ja; köz -
vet le nül elõt ted egy szá mod ra a nyolc va nas évek ele jén de di -
kált Gy. Sza bó Bé la-met szet, va la mint egy szin tén az idõ tájt
Már kus Já nos ál tal ké szí tett tûz zo mánc Dó zsa-trip ti chon (ak -
kor még nem az E-MIL Barbarossája volt!), há tad mö gött pe dig
ott lóg a pol con kiskereki Kö vér fel me nõ id – „de genere Hu ba”
– dísz kard ja, mi lyen büsz kén mu to gat tad an nak ide jén a pen gé -
jé re ége tett ma gyar cí mert; odébb pe dig, az ál ta lad har minc va -
la hány éve ide esz ká bált für dõ ka ma ra fe hér aj ta ja mel lett (ezt is
Tö rök Mik lós sal ta lics káz tá tok ide egy bon tás ból, a mai Kö rös
áru ház he lyé rõl!); ott van a marosújvári Var ga nagy apád egy ko -
ri, 1901-ben ké szí tett szûcs-mes ter mun ká ja; mi köz ben a für dõ -
fül ke te te jén ott sö tét lik most is Vá ró Györke szil va fá ból fa ra -
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gott há rom szé kely kop ja fá ja – Sze ged re va ló át te le pü lé se elõtt
hagy ta itt bú csú em lék nek. S per sze köny vek, köny vek, köny -
vek: re gé nyek, út le írás ok, le xi ko nok, al bu mok, ta nul mány kö te -
tek – min den mé ret ben és min den mi nõ ség ben. (Meg kel le ne
már egy szer szá mol ni õket.) A Gu ten berg-ga la xis ag res  szív tér -
hó dí tá sa bi zony itt min den hol tet ten ér he tõ, kép vi se lõi ott so ra -
koz nak min den polc rög zí tés re al kal mas fal rész le ten – fel egé -
szen a szo ba men  nye ze té ig! Ama men  nye ze tig, amely nek kö ze -
pén rend ha gyó csil lár ként most is ott van, ott him bá ló dzik a
Bartha Jós ka ál tal 71 te lén Biharfélegyházáról be ho zott ir dat -
lan sze kér ke rék. (Fel te he tõ en ezért is lett a ko ra be li
securitatés meg fi gye lé si dos  szi ék ban a fe dõ ne ved „Rotaru” –
az az „Ke re kes”.)

Itt bi zony min den szög let, min den ap ró ság va la mi re vagy va -
la ki re em lé kez tet. Ar ról nem is szól va, hogy itt min den pol con,
vil lany kap cso lón, lét rán, tar tó lán con vagy fû tõ tes ten ott van a
sa ját ke zed nyo ma. Ez a leg in ti mebb me ne dék he lyed. Az a
könyv bar lang, ame lyik min dig, még a leggerincpróbálóbb idõ -
ben is nyu gal mat tu dott su gá roz ni, ké pes volt át de le jez ni a ki -
mon dott (vagy pa pír ra ve tett!) Szó má gi kus ere jé vel. Ahol min -
dent an  nyi szor, de an  nyi szor új ra tud tál kez de ni. S ahol az idõk
so rán ugyan ak kor an  nyi min den meg esett ve led.

S most még is ezek kö zött a más kor oly sok élet tel te li fa lak
kö zött egy szer re csak men  nyi re ma gá nyos nak ér zed ma gad! A
köny vek kö zé te le pe dett csen det hall gat va men  nyi re szí ven
mar kolt az Idõ! Új ra lis táz va ma gad ban a kö zel - s rég múlt ban
csu pán e la kás ban tör tént ese mé nye ket, fel idéz ve az ide nap
mind nap be já ra tos vagy épp csak al kal mi lag ide té vedt, utó lag
nagy köz éle ti kar ri ert be fu tó sze mé lyi sé gek név so rát, fel ele ve -
nít ve mind azon meg hitt csa lá di, ba rá ti vagy épp kö zös sé gi ese -
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mé nye ket, ame lyek ezek kö zött a ku tya lán co kon füg gõ köny -
ves polc ok kö zött haj da ná ban meg es tek, bi zony kény te len vagy
szem be sül ni most az zal a ké nyel met len va ló ság gal, hogy mind -
ezek las sacs kán már csak a te ki zá ró la gos em lék vi lá god tar to -
zé kai. Hogy a rég múlt idõ e tör té né sei job bá ra már csak szá -
mod ra fon tos em lék tö re dé kek. A töb bi pe dig „né ma csönd”.
Mi vel hogy a so kat ci tált nagy be tûs Élet nem is me ri a megállás-
megszusszanás-megtorpanás fo gal mát a te ese ted ben sem: az
Élet ro han meg ál lít ha tat la nul to vább. „Tempus fugit!” Ne ked
pe dig, tet szik, nem tet szik, meg kell bé kül nöd az zal az im már
hi va ta lo san is ki mu tat ha tó tén  nyel, hogy az idõ las san-las san el -
szállt fe let ted is! Hogy a he te dik év ti zed be lép vén, akar va, nem
akar va, im már te is a vén em be rek osz tá lyá ba tar to zol. Mint
ahogy tu do má sul kell ven ned azt is, hogy Kháron la dik ja el in -
dult a Styxen im már te fe léd is. In nen ugyan is már csak le fe lé
ve zet az út.

Szám ve tést ké szít ve tu laj don jö võ ké ped rõl bi zony jócs kán el -
kedv te le ned tél! „Tempora mutantur et nos mutamur in illis!” A
„tél de re” test kö ze li le he le te igen-igen meg érin tett. „El hull a vi -
rág, el iram lik az élet!” Mi fé le esz ten dõk vár nak még itt re ád?
„Már vé nü lõ ke zem mel fo gom meg a ke ze det…” Ki re szá mít -
hatsz egy ál ta lán itt eb ben az iszo nya tos ma gány ban, ami re ád
te le pe dett? „Circumdederunt me gemitus mortis.” Ki nyit ja
majd rád az aj tót, ha majd a szük ség oda visz? „Venit mors
velociter…” S egy ál ta lán, mi ma rad utá nad? „Sze ret nék né ha
vis  sza jön ni még!” Mi lesz pél dá ul ez zel a könyv tár ral, ha majd
té ged eb bõl a ház ból ki visz nek?

Hogy az tán egy szer csak épp Var ga nagy apád jus son az
eszed be. Nyolc van éve sen is mi lyen tö ké le tes szel le mi fris ses -
ség gel él te a ma ga éle tét. Mi lyen nyílt lé lek kel for dult öreg em -
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ber ként is min den új in for má ció fe lé! Mi lyen hit tel tu dott pré di -
kál ni, va la hány szor – nagy rit kán – a bap tis ta ima ház szó szé ké -
re fel ment! Meg And rás Gusz ti bá csi, „az öreg ma gyar”, aki nek
haj lott há ta, ezüs tös ha ja da cá ra min dig volt szá mo tok ra egy-
egy biz ta tó sza va. Meg az er dé lyi ma gyar ság nagy szent öre gei,
aki ket al kal mad volt az Iro dal mi Kerekasztal ré vén meg is mer -
ni: Franyó Zol tán, Nagy Im re, Sza bó T. At ti la, Ba logh Ed gár,
Imreh Ist ván. Men  nyi ener gia, men  nyi ten ni aka rás, men  nyi jö -
võ ter ve zés égett mind an  nyi uk ban. Pe dig nem hat van, ha nem
nyolc van esz ten de i ket töl töt ték. Még sem ad ták fel.

Ta lán ne ked sem ké ne! Hisz még an  nyi, de an  nyi ten ni va lód
van! Még an  nyi, de an  nyi mun ka vár rád.

„Forever young, forever / Be forever young!”
S vol ta kép pen még nem is vagy olyan na gyon öreg.

(Nagy vá rad, 2008. au gusz tus 5.)
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Confessionis VI.



Sevilla katedrális



1. Új ra gom bol ni a ka bá tot

Hát igen – Csu tak Ist ván sza va i val él ve – „hely zet van. Megint
hely zet van.” A vá lasz tá so kat (jó aka ró ink min den „igye ke ze te”
el le né re) meg nyer tük, Ro má nia tör vény ho zá sá ban (még min -
dig!) rep re zen ta tív kép vi se le tünk van, hal lat ni tud juk ez után is
a han gun kat a Par la ment mind két há zá ban (fel té ve, ha lesz, aki
azt meg is hall gas sa!) – csak ép pen a „Ha ta lom ból” ebrudáltak
ki vá rat la nul ben nün ket. Csak épp a dön tés ho za tal ban va ló
résztvételtõl til tot tak el min ket. Csak épp a köz pon ti és me gyei
kor mány hi va tal ok ban dol go zó több száz szak em be rünk nek
(köz tük je len so rok író já nak is) kell meg le het ma hol nap, az épp
begyûrüzõ gaz da sá gi vál ság kö rül mé nyei közt, új mun ka hely
után néz nie… Mi vel hogy „a je len idõ szak leg na gyobb di lem má -
ja”, mi sze rint „a me se be li ki rály fi nak, en nek a 70 szá za lé kos
PDL–PSD ko a lí ci ó nak si ke rül-e le gyõz ni a 7 szá za lé kos sár -
kányt, az RMDSZ-t”, egy-ket tõ re „folk lo risz ti kus vég ki fej le tet
nyert”, és „a csú nya sár kányt le gyõz te a me se be li ki rály fi”
(Markó Bé lát idéz tem). Ma gya rán: „a mór meg tet te a kö te les -
sé gét” – az az az RMDSZ hoz zá se gí tet te ki es ha zán kat a NATO-
ba és az EU-ba va ló fel vé tel hez –, „a mór el me het!” De ci tál hat -
juk akár „A bújdosni nem tu dó sze gény le gény éne két” is: „nem
kel  lünk mi múltnak/ nem kel lünk mi mának/ ki vált jöven dõ -
nek/ min ket itt utál nak” (Kányádi Sán dor).

Ez a hely zet! Pad ló ra ke rül tünk! Min den bi zon  nyal hos  szas
elem zést ér de mel ne az eme ta gad ha tat la nul vá rat la nul jött ku -
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darc él mény elõz mé nye i nek a ki me rí tõ fel tá rá sa. So kat le het ne
– és min den va ló szí nû ség sze rint so kan is fog nak – szõ röz ni a
vá lasz tá si ered mé nyek ala ku lá sán, azon, hogy me lyik me gye
ho gyan és mi ként tel je sí tett, hogy men  nyi re is vol tunk vol ta -
kép pen fel ké szül ve a ko a lí ci ós tár gya lá sok le het sé ges al ter na tí -
vá i ra, hogy mivégre is csap ták be egy ko ri szö vet sé ge se ink –
2001-2004 kö zött ugye jó volt a par la men ti tá mo ga tá sunk! – az
or runk elõtt vá rat la nul az aj tót. S eb ben az ég vi lá gon nincs sem -
mi ki vet ni va ló! Hely ze tünk ben en nek el ke rül he tet len mó don
be kell kö vet kez nie. Va ló ban ide je vé gig gon dol ni szé kely föl di
fo lya ma tos tér vesz té sünk re á lis in do ka it, azt, hogy az alig egy
év ti ze de még ma ga san országelsõ Har-Kov ré gió mi mi att ide -
ge ne dett el az ér de ke it vé del mez ni hi va tott Szö vet ség tõl! Mint
ahogy az zal is jó vol na szem be sül ni, hogy bi zony más hol sem
igen li ci tál tuk felül a négy (vagy, Uram bo csáss, nyolc!) év vel
ez elõt ti ered mé nye in ket! Ne tán még azt is be is mer ni, hogy bi -
zony mind an  nyi an el ké nyel me sed tünk, túl sá go san meg szok tuk
az el múlt ti zen két esz ten dõ alatt, hogy a „Ha ta lom” bo szor kány -
kony há ja, ilyen vagy olyan mó don, ál ta lunk is be fo lyá sol ha tó…
Mind ezek elem zé se va ló ban a kö zel jö võ el ke rül he tet len fel ada -
ta. Kós Kár oly csak nem ki lenc ven év vel ez elõt ti sza vai ma is ak -
tu á li sak: „le kell von nunk a ta nul sá got, szem be kell néz nünk a
kér lel he tet le nül ri deg va ló ság gal és nem sza bad ámí ta nunk ma -
gun kat” (Ki ál tó Szó).

Ám a leg fon to sabb kér dés most még is csak az, „ho gyan to -
vább”? Mi az, ami re biz to san szá mít ha tunk? Mi az, ami tõl
ugyan ak kor fél nünk kell? Mi az, ami ben re mény ked he tünk? S
egy ál ta lán, meg an  nyi de cem ber el se jei (it te ni) és ötö di kei (ot -
ta ni) meg le pe tés után, mi az, ami ben még egy ál ta lán bíz ha -
tunk?
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Is mét csak ki sebb sé gi ön ös  sze sze dé sünk fõ ide o ló gu sá hoz,
Kós Kár oly hoz for du lok: „Tud tunk szá mol ni mi min den hely -
zet tel, tud tunk kor má nyoz ni és tud tunk ne héz ve re sé gek után
talp ra áll ni. Erõn ket is mer jük, nem be csül jük azt túl, de nem is
ki csi nyel jük: sok szor pró bál tuk, men  nyit bí runk.” Mi vel hogy a
Ki ál tó Szó üze ne te ma is igaz: „az lesz a mi énk, amit ki tu dunk
küz de ni magunknak”…

Bi zony, ba rá ta im, tetszik-nem tet szik, vis  sza kell tér ni új ra az
ala pok hoz: „szám ba kell ven nünk erõ in ket, szer vez nünk kell a
mun kát, tud nunk kell a célt, amit el aka runk ér ni”. Új ra fel kell
fe dez ni az em ber tõl-em be rig, „lé lek tõl-lé le kig” ter je dõ egy más -
ra fi gye lés kö zös ség te rem tõ han gu la tát! Az ön kén tes ut ca fe le -
lõ sök oly ha mar le mo soly gott in téz mé nyé nek a mi elõb bi
újrafeltámasztását („nem ze ti ka tasz ter”), a fe le lõt le nül ma guk ra
ha gyott („sok ba ke rül!”) kör ze ti köz pon tok új ra élesz té sét! Új ra
fel kell fe dez nünk azt, hogy a kis kö zös sé gek lé te zé se nél kül, a
mé dia min den ha tó sá ga da cá ra, nem le het szer ve sen mû kö dõ
tár sa da lom ról be szél ni. Vis  sza kell az em be rek bi zal mát sze rez -
ni, a kö zös sé gü ket szol gál ni (és nem ki hasz nál ni!) aka ró, az er -
dé lyi ma gyar ság mel lett el kö te le zett (s ha csak le het, fi a tal)
tiszt ség vi se lõk mi ha ma rab bi csa ta sor ba ál lí tá sá val – akár ne tán
né hány, túl sá go san is sa ját zseb re dol go zó etno-bussinesmann
fél re ál lí tá sa árán is.

Tu dom, so kak nak ro man ti kus nak tûn nek majd e gon do la -
tok. Te kint he tõk akár „le fe lé for du lás”-nak, „a pro vin cia meg -
hitt, ked ves, sok örö met is kí ná ló vi lá gá ban” va ló „el me rü lés -
nek” is (Ta más Pál) – de sze rény (még bu ka res ti) vé le mé nyem
sze rint más al ter na tí vánk nem na gyon lé te zik. „Ré gi szer szá -
mok kal új fegy ve re ket kell ko vá csol nunk”: új ra fel kell fe dez -
nünk ama bi zo nyos „állam-model” ha té kony sá gát, amely alap -
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ján a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség a ki lenc ve nes
évek el sõ fe lé ben meg szer vez te ma gát. (Meg volt bi zony an nak
a ma ga lét jo go sult sá ga an nak ide jén!) Új ra meg kell ta lál ni a ho -
ri zon tá lis tár sa da lom épí tés re cept jét, a kis kö zös sé ge ket szer -
ves egy ség be fog la ló há ló szer ve zet sok szí nû sé gét – „az or szá -
gos am bí ci ók gyors le épü lé sé nek” egy ide jû el ke rü lé sé vel. S
köz ben egész sé ges vol na el gon dol koz nunk azon, hogy az ope -
ra ti vi tás égi sze alatt jó volt-e sa ját in téz mé nye in ket az idõk fo -
lya mán el sat nyí ta ni? Jó volt-e le épí te ni azt, ami nem is olyan ré -
gen, olyan-ami lyen ha tás fok kal, de még is csak mû kö dött? Az
RMDSZ Ügy ve ze tõ El nök sé gét (Szö vet sé günk „kor má nyát”)
pél dá ul an nak ide jén nem vé let le nül ter vez tük Ko lozs vár ra.
(Ta nú sí tom, a ma gam faj ta „me zei had nagy”-nak min dig öröm
és lel ki meg erõ sö dés volt haj da ná ban oda be ko pog tat ni!) Most
há nyan is dol goz nak ott fõ ál lás ban, tel jes mun ka idõ vel? De
akár azt is meg kér dez he tem, il lõ tisz te let tel, hogy hány vá ro si
vagy me gyei szék ház ban tar ta nak dél után is ügye le tet nap ja -
ink ban? Hány he lyen tud a mun ká ból ki jö võ „Jó zsi bá csi” a ma -
ga min den na pos gond ja i val-ba ja i val be ko pog tat ni az õ ér de ke it
kép vi sel ni hí va tott „Szer ve zet hez”, hogy ott va la ki il le té kes ál -
tal, a ma ga édes anya nyel vén, an nak rend je és mód ja sze rint
meg is hallgattassék? Tes sék? S ak kor cso dál ko zunk, hogy any -
 nyi an nem men tek el sza vaz ni!?

Nyil ván, na gyon fon tos (volt?) a bu ka res ti je len lét. Óri á si le -
he tõ ség az er dé lyi ma gyar ság szá má ra kö zös sé gi ér de ke i nek
ha té kony meg je le ní té sé re. Ki vá ló al ka lom a meg mé ret ke zés -
re, az egye te mes nagy ki hí vá sok il lõ meg is me ré sé re. De a sa -
ját bel sõ ön épít ke zé sünk min den na pos el vá rá sa it egyet len
kor mány hi va tal be li si ker sem múl hat ja felül. (Ha va la ki nek
meg ada tott meg ta pasz tal ni ezt a ket tõs sé get, alul írott nak
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igen!) Tu do má sul kell ven ni, hogy a kor mány za ti je len lét szá -
munk ra csak esz köz! A célt oda ha za, „a pro vin ci á ban” – s nem
itt Bu ka rest ben – kell meg va ló sí ta ni. Ott kell a de mok rá cia
sok idõt és pénzt ké rõ sza bá lyai sze rint, „új ra gom bol ni a ka bá -
tot”. Ott kell a dön tés ho zó tes tü le te ink ha té kony sá gát az ed di -
gi nél sok kal job ban meg erõ sí te ni. Jó, hogy van Szö vet sé gi Ál -
lan dó Ta ná csunk, jó hogy lé te zik (és mû kö dik) a Te rü le ti El -
nö kök Kon zul ta tív Ta ná csa, de pél dá ul az SZKT mai sze re pé -
vel már ko ránt sem le he tünk en  nyi re elé ge det tek. A ki lenc ve -
nes évek más fél-két na pos SZKT ülé sei még va ló di vi ta fó ru -
mok vol tak, va lós ér vek üt köz te té sé nek le het tünk szem ta núi.
Jó volt-e ezt a de mok ra ti kus fó ru mot, ezt a szer ve zett ke re tek
kö zött zaj ló ki be szé lé si le he tõ sé get mer kan til meg gon do lás -
ból („sok ba ke rül”) leg több 4-5 órás együtt lét re szû kí te ni? A
per cek re ki por ci ó zott me gyei vá laszt má nyi gyû lé sek de mok -
rá cia-pa ró di á i ról nem is be szél ve. Eze ket a dis  szo nan ci á kat
kell bi zony „ott hon” mi nél ha ma rabb ki küsz öböl ni. Amit
ugyan is e szer ve ze ti ke re tek kö zött nem be szé lünk ki, az bi -
zony más hol rob ban…

Hogy eme „ka bát-új ra gom bo lás nak” iszo nya tos anya gi von -
za ta van? Min den bi zon  nyal! De hát a de mok rá cia idõ- és pénz -
igé nyes szó ra ko zás… Ha vi szont azt akar juk, hogy Szö vet sé -
gün ket (új ra) min den er dé lyi ma gyar em ber a ma gá é nak te -
kint se, ak kor a párt struk tú ra pi ra mis-lo gi ká ját (bár men  nyi re is
ké nyel mes!) sür gõ sen el kell fe lej te ni! Igen is (új ra) éle tet kell
le hel ni a „Nem va gyunk egy for mák, de ös  sze tar to zunk!” fel hí -
vás ba. El kell fo gad nunk a sokszínüséget, a szak mai- és kor osz -
tá lyi ön szer ve zõ dé sek, (horribile dictu!) a tör té nel mi egy há za -
ink mar kán sabb je len lét ét so ra ink ban. Mi vel ugye „egy ség ben
az erõ”! 
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Tu dom, kel le met len kér dé se ket tet tem fel. Bi zon  nyal so kan
fel szis  szen nek so ra im ol vas tán. Ele ve meg kö ve tek min den kit:
nem állt szán dé kom ban sen ki vel sze mé lyes ked ni. Ám a pré di -
ká tor Medgyesi Pál sza va it ci tál va: ha „ked ves bí rái ma gunk nak
len ni nem aka runk” – a szem be né zés a sa ját té ve dé se ink kel el -
ke rül he tet len.

(Bu ka rest, 2009. ja nu ár 15-én)
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2. „Yes, we can!”

Ja nu ár 20-a, dél után fél hat. Most az egész vi lág Wa shing ton -
ra fi gyel. Amen  nyi re az ese mé nyek sod rá sa meg en ge di, pró -
bá lod vál to gat ni a ká bel té vé ál tal la ká sod ba ho zott adó kat,
egy-két ki vé telt le szá mít va (köz tük épp a ro mán köz szol gá la -
ti adó is), min den hol ame ri kai kü lön tu dó sí tók je len te nek,
min de nütt egyet len nagy ese mény re kon cent rál a mé dia: az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok 44. el nö ké nek, Ba rack Obama
be ik ta tá si ce re mó ni á já ra. Még itt, Dél ke let-Eu ró pa jobb sors -
ra ér de mes föld jén is érez ni le het, hogy vib rál a Potomac
part ján a le ve gõ, mi lyen eu fó ri kus han gu lat len gi be a szö vet -
sé gi fõ vá ros köz pont ját. Egy óri á si vi lág show-nak vagy a
szem- és fül ta nú ja, a glo bá lis mediatizálás ez út tal több száz
mil lió né zõt je lent.

17.45 – a két el nök fe le ség, Michelle Obama és Sarah Bush,
épp most száll be a Fe hér Ház lép csõ jé hez hú zott Cadillac-be,
hogy egy kép vál tás sal már is ott le gyél a Capitolium elõtt – épp
most mu tat ják a to ló szék be ke rült nagy vesz test, McCain re -
pub li ká nus el nök je löl tet –, azon a he lyen, ahol 1963 au gusz tu -
sá ban Mar tin Lu ther King el mond ta hí res be szé dét („I have a
dream”). Most 2009-et írunk: még öt ven esz ten dõ sem telt el
és az álom lám va ló ság gá vált…

Le já ra tott köz hely, de ma gad sem ta lálsz hir te len más ki fe je -
zést: va ló ban tör té nel mi pil la na tot él át a vi lág. A rab szol ga ság,
a pol gár há bo rú, a fa ji-meg kü lön böz te tés, a Khu-Klux-Klan egy -
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ko ri ha zá ja egy afro-amerikai el nök be ik ta tá si be szé dét ké szül
meg hall gat ni. 

A kép er nyõ kö ze pén las san, mél tó ság tel je sen gu rul elõ re a fe -
ke te el nö ki Cadillac, két ol da lán az USA sá vos-csil la gos zász ló já -
val. A részt ve võk szá mát más fél-két mil li ó ra be csü lik. Köz ben a
hír ügy nök sé gek ri a dó ké szült ség rõl szá mol nak be, ál lí tó lag egy
Al-Shabal ne vû szo má li ai szer ve zet rõl ér ke zett vol na va la mi be -
je len tés, ám a hely szí ni tu dó sí tók sze rint a ké szen lé ti ál la pot alig
ész re ve he tõ. Min den csa tor nán Ba rack Obama ér de me it mél tat -
ják, azt, aho gyan si ke rült kü lön meg szó lí ta nia a fi a ta lo kat.

Egy más után ér kez nek a volt el nö kök: id. Ge or ge Bush bi -
zony alig húz za a lá bát (hi á ba, õ is meg öre ge dett!), Jimmy
Carter hó fe hér ha já val, Bill Clin ton pe dig a kül ügy mi nisz ter -
ség re ké szü lõ dõ Hillaryval az ol da lán. Han gos fel kon fe rá lá suk
va ló ban egy szép el is me ré se azok nak az évek nek, amit ezek az
em be rek, jól-ros  szul, az Egye sült Ál la mok élén töl töt tek.

Obama hely ze te csep pet sem irigy lés re mél tó: az át lag-ame -
ri kai el vá rá sai óri á si ak. A kom men tá to rok sze rint leg alább két
el nö ki man dá tum szük sé gel te tik ah hoz, hogy mind ama vá lasz -
tá si ígé re tet, ami a kam pány so rán el hang zott, va ló ra is
válhassék. Bel po li ti kai szin ten gaz da sá gi csõd, elár ve re zett la -
ká sok, nö vek võ mun ka nél kü li ség, kül po li ti kai té ren pe dig ott
az egy re ter he sebb és egy re költ sé ge sebb ira ki és af ga nisz tá ni
ame ri kai je len lét.

La u ra Bush lép ked le fe lé a Capitolium lép csõ in, mi köz ben a
Fe hér Ház 92 al kal ma zott ja a Bush-csa lád bõ rönd je it cse ré li ki
az Obama fa mí lia pog  gyá sza i val. A ce re mó nia vé gé re e cse ré -
nek is be kell fe je zõd nie…

Ér ke zik a Ame ri kai Egye sült Ál la mok egyik leg el lent mon dá -
so sabb ve ze tõ je, a nép sze rû sé gi lis ta leg ala cso nyabb fo ká ra ke -
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rült 43. el nök, a le kö szö nõ Ge or ge W. Bush – har so nák szól nak
a még funk ci ó ban lé võ el nök tisz te le té re, ám a tö meg bõl bi zony
meg le he tõ sen gyér taps hal lat szik. Nem so kan fog ják hi á nyol ni
je len lét ét.

Meg je le nik az ame ri kai po li ti ka ve te rán ja, az al el nö ki es kü el -
mon dá sá ra ké szü lõ dõ Joe Biden – kül po li ti kai ta pasz ta la tai ha -
mar el vá lik, men  nyit ér nek majd az új ad mi niszt rá ció szá má ra,
hogy az tán fel tûn jön a Capitolium lép csõ in, két fe ke te-ru hás
rend õr kí sé re té ben ma ga Ba rack Obama. A kép er nyõ ál tal köz -
ve tí tett han gu lat egy sze rû en le ír ha tat lan. Az Esplanada-n,
amed dig a szem el lát, él jen zõ, zász lót lo bog ta tó, öröm kön  nyet
hul la tó, át szel le mült ar cú ame ri ka i ak szá zez rei. „Obama!
Obama! Obama!” skan dál ják min den fe lõl. Ez itt most va ló ban
tör té ne lem.

„Az ige gyõ zel me a go lyók fe lett” hang zik a szó no ki emel -
vény rõl is a be ve ze tõ szö veg ben, majd Anetta Frank lin át spi ri -
tu a li zált ame ri kai him nu sza után már kö vet ke zik is a tö mör el -
nö ki eskû: „Es kü szöm, hogy hit tel fo gom vi sel ni az Egye sült Ál -
la mok el nö ké nek a tiszt sé gét, és min dent meg te szek, ami
erõm bõl te lik, hogy az Egye sült Ál la mok Al kot má nyát meg tart -
sam, meg õriz zem és meg véd jem. Is ten en gem úgy se gél jen!”

Két mon dat, ami ben min den ben ne van. Min den, ami e funk -
ci ó ban kö te lez.

Ám ami lyen rö vid nek tûnt a hi va ta los es kü, olyan ma gá val ra -
ga dó lett az új el nök be ik ta tá si be szé de: „Nem ze tünk há bo rú -
ban áll az erõ szak kal, gaz da sá gunk meg gyen gült, egész ség -
ügyi há ló za tunk meg rok kant. Mint ahogy le esett a bi za lom az
or szá gunk iránt is. De ezek a dol gok meg fog nak vál toz ni! Vé -
get ve tünk a köz tünk va ló gye re kes né zet kü lönb sé gek nek!
Mind an  nyi an egyen lõk va gyunk! A vi lág leg gaz da gabb nem ze -
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te va gyunk! El kell kez de nünk Ame ri kát új ra é pí te ni. A vi lág
meg vál to zott – és mi is meg kell vál toz zunk. A ki hí vá sok újak
elõt tünk, de az ér té kek, ame lyek tõl függ a si ke rünk, azok ré gi -
ek. Azt ké rem min den ki tõl, tér jünk vis  sza ezek hez a ré gi ér té -
kek hez. Jus son esze tek be, kik va gyunk és ho va ju tot tunk! Jus -
sa nak esze tek be azok a sza vak, ame lyek va la ha épp ezek rõl a
lép csõk rõl el hang zot tak! Az álom igen is va ló ság gá vál hat!”

Bi zony eze ket a mon da to kat, azo kat az át szel le mült ar co kat
és te kin te te ket so ká ig nem tu dod majd el fe lej te ni. 

Ez az Ame ri ka va ló ban meg ér de mel min den tisz te le tet!
Welcome, Mr. President! Good lack! All the best in future. 

(Bu ka rest, 2009. ja nu ár 20-án es te)
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3. Qui prodest avagy mi ért kell(ene)
Markó Bé lá nak le mon da nia?

Be val lom õszin tén, iga zán nem szol gál örö möm re ezen he ve -
nyé szett so rok meg fo gal ma zá sa. Nem, mert az RMDSZ fe gyel -
me zett „ka to ná ja ként” mind má ig úgy gon do lom, hogy Szö vet -
sé günk nek van jónéhány olyan or szá gos tes tü le te, ahol szer ve -
zett kö rül mé nyek kö zött bár ki há bo rí tat la nul, sza ba don el -
mond hat ja a ma ga kü lön vé le mény ét – le gyen az a leg ér de sebb
meg fo gal ma zás is. Ugyan ak kor egy sze rû er dé lyi ma gyar ér tel -
mi sé gi ként na gyon is tisz tá ban va gyok az zal, hogy a mai, fe -
szült kö rül mé nyek kö zött a fe le lõt le nül el eresz tett nyil vá nos
han da ban dá zás nak mi lyen iszo nya tos kö zös ség rom bo ló sze re -
pe van. „Re pül a ne héz kõ, ki tud ja hol áll meg / Ki tud ja hol áll
meg, kit ho gyan ta lál meg.” Va ló ban én is azt val lom, hogy a kö -
zös sé gük sor sá ért fe le lõs em be rek „ne a saj tón ke resz tül üzen -
ges se nek egy más nak”.

Hogy még is szó lás ra je lent ke zem, an nak egy sze rû oka van –
el telt ugyan is egy tel jes hét. Hét olyan nap, amely so rán az
RMDSZ Bi har-me gyei Szer ve ze té nek, ilyen vagy olyan mó don,
hi va ta los ál lást kel lett vol na fog lal nia. Hét olyan nap, amely alatt
– épp a me gyei szer ve zet el nö ke ré szé rõl nyílvánosságra ho zott
vá dak sú lyos sá ga mi att: „Markó Bé la el ját szot ta a be csü le tét /
Markó Bé la mond jon le!” – igen is ös  sze kel lett vol na hív ni hi va -
ta lo san a Me gyei Vá laszt mány rend kí vü li ülé sét. (Az idõ zí tés
kü lön ben iga zán „pro fi mun ka” volt, be csü le té re vál na bár mely
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di ver zió kel tés re sza ko sí tott bel ügyes „szak em ber nek” – épp az -
nap volt a Ma gyar Kul tú ra Nap já nak gá la est je, fel kért ün ne pi
szó nok: Markó Bé la! Mi lyen jó „hecc” lett vol na, ha sér tõ dött -
sé gé ben a szö vet sé gi el nök tör té ne te sen nem jön el.)

Ám a hét vé ge el telt, a nagy bá lok le zaj lot tak, min den ki, mint
ki dol gát jól vé gez te, ha za ment – és az er dé lyi köz vé le mény ben
ott ma radt vá lasz, ál lás fog la lás, tá mo ga tó vagy el ha tá ro ló dó kö -
zös sé gi hely zet ér té ke lés nél kül egy fe le lõt le nül oda fröc  csen -
tett mi nõ sí tés. Vád, amely nem csu pán egy em ber, de egy egész
kö zös ség dön tés ho za ta lá nak a tisz tes sé gét kér dõ je le zi meg.
(Amely dön tés ho za tal ban, le gyen szó akár a Te rü le ti El nö kök
Kon zul ta tív Ta ná csá ról, akár a Szö vet sé gi Kép vi se lõk Ta ná csá -
ról, pil la nat nyi me gyei el nö ki mi nõ sé gé ben, Kiss Sán dor nak is
résztvételi jo ga van. Igaz, idõt len idõk óta nem lát tam az SZKT
ülé se in.) Az egyet len em ber, aki a he lyi saj tó ban vé le ményt
nyílvánított, Tõ kés Lász ló eu ró pai par la men ti kép vi se lõ: „Nagy -
ra ér té ke lem Kiss Sán dor tisz tán lá tá sát!” (Mint ha né hány év vel
ez elõtt nem épp a Kiss-gar ni tú ra po zí ci ó ba ke rü lé se mi att irat -
ko zott vol na át a püs pök úr az RMDSZ Kolozs me gyei szer ve -
ze té be.). Min den ki más úgy tesz, mint ha sem mi sem tör tént
vol na.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött – bár men  nyi re is nem esik, is mét -
lem, örö möm re – to vább nem hall gat ha tok. „Vét ke sek közt cin -
kos, aki né ma!”

Nos, te gyük fel nyíl tan a kér dést: ami kor an nak ide jén, 2000
vé gén az RMDSZ csúcs ve ze té se úgy ha tá ro zott, hogy a Nagy-
Ro má nia Párt meg erõ sö dé sét meg aka dá lyo zan dó, par la men ti
tá mo ga tást biz to sít a Szo ci ál de mok ra ta Párt nak, ak kor áru lást
kö ve tett el egy ko ri kon ven ci ós part ne re i vel szem ben? Vagy
ami kor 2004 de cem be ré ben, Traian Bãsescu vá lasz tá si gyõ zel -
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me után, kor mány za ti fe le lõ sé get vál lal tunk a D.A. Szö vet ség
ol da lán, ak kor megint er kölcs te len pál for du lást kö vet tünk el?
Sem egyik, sem má sik al ka lom mal nem em lék szem, hogy Kiss
Sán dor til ta ko zott vol na ezek el len az alap ve tõ kö zös sé gi ér dek -
bõl szü le tett dön té sek el len. Sõt! (Tes sék csak elõ ven ni az ak -
ko ri új sá go kat!) 

Most pe dig mi tör tént? A vá lasz tá so kon tisz tes ered ményt ér -
tünk el, to vább ra is mar káns je len lé tünk van a ro mán tör vény -
ho zás ban – csak ép pen a „Ha ta lom ból” eb ru dal tak ki ben nün -
ket. De ez iga zán nem raj tunk mú lott! Leg jobb em lé ke ze tem
sze rint a Szo ci ál de mok ra ta Párt el nö ke je len tet te be nagy
gõgõsen a Cotroceni-i Pa lo tá ból ki jö vet, hogy „fãrã UDMR!”
Nem így volt? Meg vá dol ni a Szö vet ség ve ze té sét ezért a ta gad -
ha tat la nul vá rat la nul jött „ho rog ütés ért” eny hén szól na dõ re
ma ga tar tás. Or szág-vi lág elõtt meg kér dõ je lez ni va la ki nek a be -
csü le tét – aki tör té ne te sen az ér dek vé del mi Szö vet sé günk el nö -
ke –, csak azért, mert ez út tal so kunk hur rá-op ti miz mu sa té ves -
nek bi zo nyult, egy ér tel mû fe le lõt len ség.

Mint olyan em ber, aki nek épp „a bõ ré re megy a já ték”, na -
gyon is jól tu dom, hogy sok száz kor mány hi va tal ban dol go zó,
ma hol nap ut cá ra ke rü lõ ma gyar szak em ber szá má ra sok kal
biz ton sá go sabb lett vol na ott ma rad ni a „Ha ta lom” szél ár nyé ká -
ban. Sok kal meg nyug ta tóbb lett vol na a ro má ni ai ma gyar ság
szá má ra is, ha a már be já ra tott kap cso lat rend sze rek to vább ra is
élet ben ma rad nak. De ez, is mét lem, nem Markó Bé lán mú lott.
Mint ahogy azt is tes sék fel idéz ni, tisz te let tel, hogy mi igen is ki -
nyil vá ní tot tuk szim pá ti án kat an nak ide jén egy eset le ges
PDL–PNL ko a lí ció iránt. Ak kor kit csap tunk mi be?

Ilyen kons tel lá ci ó ban a saj tó nyil vá nos sá ga elõtt „be csü let-el -
ját szás sal” vá dol ni a Szö vet ség el sõ szá mú em be rét – Winston
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Chur chill sza va it idéz ve – „több mint bûn. Hi ba!” Hi ba, ame lyik
a mai far kas-idõ ben, ami kor a so ro kat igen is zár ni szük sé gel te -
tik, meg bo csát ha tat lan kárt oko zott a kö zös sé günk nek. (Kér -
ném vé gig bön gész ni az elekt ro ni kus saj tó ban köz zé tett gya láz -
ko dó kom men tá ro kat. Az em ber szégyeli ma gát, hogy ma gyar,
ami kor eze ket az út szé li, név te len ség be bur ko ló dzó „sza bad vé -
le mény nyil vá ní tá so kat” elolvassa)…

Vagy ta lán épp ez volt a cél?
(Bu ka rest, 2009. ja nu ár 29-én)
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OSIM-embléma



4. Ki rú gat va

Meg él ted hát ezt is! Alig öt perc le for gá sa alatt át él het ted ma -
gad is azt az él ményt, hogy mi lyen ér zés egyik nap ról a má sik -
ra a mun ka nél kü li ek né pes tá bo rát gya ra pí ta ni. Alig öt perc le -
for gá sa alatt meg is mer het ted im már sa ját ma gad is azt, hogy
van az, ami kor bár mi fé le ma gya ráz ko dás, min den ker te lés nél -
kül, ke rek-pe rec köz lik ve led, hogy pusz ta po li ti kai meg in dok -
lás ból vé get ért éle ted egy nem is akár mi lyen si ker-fe je ze te.

Nem mint ha nem szá mol tál vol na ve le! Nem mint ha de cem -
ber ele je óta – mi ó ta az RMDSZ-t nagy gõ gö sen ki hagy ták a
kor mány ala kí tá si tár gya lá sok ból – nem vár tad vol na ezen el ke -
rül he tet len pil la nat nak az el jö ve tel ét. Csak va la hogy más képp
kép zel ted ma gad ban az egé szet el. Va la hogy sok kal em be ribb,
sok kal kol le gi á li sabb mó don, az el vég zett sok éves mun ka, a le -
ta gad ha tat la nul el ért ered mé nyek irán ti, ha nem is tisz te let (az
azért túl sok lett vol na!), de leg alább el is me rés szel le mé ben. Te
leg alább is biz tos így bo nyo lí tot tad vol na le. 

Hát nem így tör tént! Maria Pârcãlãbescu alig há rom he te ki -
ne ve zett ál lam tit kár as  szony nak – éle ted ben ak kor lát tad elõ -
ször: ki vá ló pro to tí pu sa le het ne a hor ror fil mek bo szor ká nya i -
nak – min den hez volt ked ve az ég vi lá gon, csak ve led kü lön ud -
va ri as kod ni nem. Min den be ve ze tõ nél kül a tárgy ra tért és ke -
rek-pe rec a tu do má sod ra hoz ta, hogy a ti zen egy esz ten de je ál -
ta lad be töl tött tiszt ség az egy po li ti kai funk ció, er go az új kor -
mány hi va tal ba-lé pé sé vel ezek ben a be osz tá sok ban is tiszt ség -
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vál tás kö vet ke zik be. Így te hát tes sék, itt van Constantin Niþa
mi nisz ter úr ren de le te, amel  lyel – ti zen öt na pos át adá si ha tár -
idõ vel – vis  sza hív a tiszt sé ged bõl, tes sék itt alá ír ni, hogy tu do -
má sul vet ted, s utá na szí ves ked jél ki fá rad ni az elõ szo bá ba,
hogy a Suceava-ról nem so ká ra meg ér ke zõ utó dod dal, egy
Constantin Gheorghe ne vû úri em ber rel (mint utó lag ki de rült,
egy ki szu pe rált sze ná tor ról van szó) tár gyald meg az át adás fel -
tét ele it. Konk ré tan, szenv te le nül, min den fé le kec-mec, ma gya -
ráz ko dás, saj nál ko zás nél kül. Alig öt perc le for gá sa alatt.

Ti zen egy esz ten dõ vel ez elõtt, ki ne ve zé sed elõtt, Victor Cior -
bea, Ro má nia ak ko ri mi nisz ter el nö ke, majd húsz per cen át be -
szél ge tett ve led a Victoria-palotában, fag ga tott, hogy ki fia-bor -
ja vagy, mi lyen volt a szak mai elõ é le ted, mi fé le vi szo nyod volt
ed dig az el jö ven dõ mun ka he lyed del, mit is sze ret nél ott csi nál -
ni, hogy az tán ki ad ja a jel szót, amit a ne héz pil la na tok ide jén an -
 nyi szor fel idéz tél ma gad ban az el múlt évek so rán: „Cu
Dumnezeu înainte!” („Is ten nel elõ re!”) Ne ki, Ro má nia mi nisz -
ter el nök ének, an nak ide jén volt rád ide je…

Maria Pârcãlãbescu ál lam tit kár as  szony nak már az öt perc is
sok volt…

Mi cso da különbség!…
(Bu ka rest, 2009. már ci us 2-án)
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5. Bú csú egy kor mány hi va tal tól

Min den kez det nek el jön egy szer a vé ge is. Az Ál la mi Ta lál má nyi-
és Véd jegy hi va tal élén el töl tött 11 év és 11 nap után el ér ke zett a
tá vo zás ide je: el jött a sta fé ta át adás el ke rül he tet len pil la na ta.

Be val lom õszin tén, az ipar jog vé de lem va rázs la tos vi lá gá ban
el töl tött meg le he tõ sen hos  szas idõ szak éle tem ta lán leg ös  sze -
tet tebb kor sza ka volt. Ve zet ni több mint 132 hó na pon ke resz tül
Ro má nia egyik leg eli tebb in té ze tét, a köz pon ti ál lam igaz ga tás
egyik nem akár mi lyen szak fõ ha tó sá gát; koordonálni ez or szág
Szel le mi Tu laj don vé del mi Nem ze ti Stra té gi á já nak a meg fo gal -
ma zá sát; alá írá sod dal hi te le sí te ni ez idõ alatt több tíz ezer ol tal -
mi bi zony la tot; lét re hoz ni és fej lesz te ni a Re gi o ná lis Ipar jog vé -
del mi Promóciós Köz pon tok or szá gos há ló za tát; együtt mû kö -
dé si szer zõ dést alá ír ni több mint húsz nem ze ti társ hi va tal lal; ki -
emelt fon tos sá gú nem ze ti vagy nem zet kö zi ese mé nyek (OSIM-
Centenárium, WIPO-PAC ta nács ko zás, EPO-PATLIB sze mi ná -
ri um,) meg szer ve zé sé nek a fe le lõs sé gét magadra-vállalni, tisz -
tes ség gel kép vi sel ni ha zád ér de ke it a nem zet kö zi szak mai fó ru -
mok ta nács ko zá so kon – mind ez ál lan dó ké szen lé ti ál la po tot je -
len tett a szá mom ra, az ös  szes lé te zõ bel sõ tar ta lé ka im min den -
na pos tel jes moz gó sí tá sát… Nem volt kön  nyû! Nem volt egy -
sze rû! De olyan volt még is, mint egy álom.

Tá voz ni kény sze rül ve ma hol nap az ipar jog vé de lem eme vá lo -
ga tott tár sa dal má ból a ma gam ré szé rõl itt és most én csak kö -
szö nõ sza va kat tu dok meg fo gal maz ni min den ki irá nyá ba.
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Köszönö sza va kat mind azok fe lé, akik ezek ben a nem kön  nyû
évek ben se gí tet tek, ne vel tek, ta ní tot tak, bá to rí tot tak. Egy
õszin te há lás dícséretet Önök iránt, ked ves kol le gák, akik ez
idõ alatt an  nyi szor, de an  nyi szor fel ka rol tak, tá mo gat tak, ki ja ví -
tot ták a be széd hi bá i mat és – mi ért is ne is mer nénk be most
utó lag? – meg pró bál tak meg óv ni nem egy szer min den rossz tól
mér he tet len nagy sze re tet tel! Mint ahogy csak meg kö szön ni
tu dom szak mánk mind azon sze mé lyi sé gé nek, akik kel az esz -
ten dõk so rán kap cso lat ba ke rül tem azt, hogy meg tisz tel tek ba -
rát sá guk kal. Tisz ta szív bõl kö szö nök min den ki nek min dent –
az együtt el töl tött éve ket, az együtt el vég zett fel ada to kat, az em -
lé ke ze tes pil la na to kat, az együtt el ért si ke re ket! Meg va gyok
gyõ zõd ve ar ról, hogy Önök is át ér zik: nem él tünk hi á ba! Hogy
jó mun kát vé gez tünk.

De a leg fõ kép pen a Fennvalónak kö szö nöm, hogy meg ad ta
ne kem ezt a le he tõ sé get. Ami kor ki ne ve zett, Victor Ciorbea
egyet len ta ná csot adott: „Is ten nel elõ re!” Jobb ta ná csot so ha
nem kap tam éle tem so rán. Va ló ban, Õ volt ve lem mind ezen
esz ten dõk alatt. Övé a di csõ ség – Soli Deo gloria! 

(El hang zott a Ro mán Sza ba dal mi Hi va tal ol va só ter mé ben
ren de zett bú csú ren dez vé nyen, 2009. már ci us 20-án)

212



Confessionis VII.



Otthon



Otthon



Otthon



1. Vis  sza te kin tés a tor nác kü szöb rõl

Kutató vegyészmérnök, Nagyvárad másként
gondolkozó értelmiségi körének jelentõs alakja,
többkötetes szerzõ, drámaíró, az RMDSZ Bihar
megyei szervezetének alapító tagja, majd elnöke,
az Állami Találmányi- és Védjegyhivatal volt
vezérigazgatója. Tizenegy évi bukaresti
„számûzetés” után tért vissza Váradra – az új
politikai hatalom leváltotta tisztségébõl. Csengery
utcai otthonában beszélgettünk munkájáról,
politikai szerepvállalásáról, a történelem- és sors-
fordító eseményekrõl, amelyek ma már a história
részévé váltak.

Tör té nel mi he lyen be szél ge tünk, Var ga Gá bor nagy vá ra di ott -
ho ná ban, ahol csak nem húsz év vel ez elõtt a le gen da sze rint meg -
ala kult a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség Bi har me gyei
Szer ve ze te. Te kint sünk vis  sza az ak kor tör tén tek re.

Na gyon szí ve sen be szé lek er rõl. Bu ka res ti „szám ûze té sem -
bõl” ha za tér ve al kal mam adó dott a vis  sza te kin tés re is. Elõ vet -
tem azo kat az ere de ti és má so lat ban le võ do ku men tu mo kat,
ame lyek eb ben a szo bá ban ké szül tek 1989. de cem ber 25-én. Az
én író gé pe men ké szült el ékes ma gyar és ékes ro mán nyel ven
az RMDSZ meg ala ku lá sá ról szó ló irat, Ki rály Er nõ dik tá lá sa
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után, Nagy Bé la és Tõ ke Csa ba je len lét ében. Mi u tán ez az el sõ
jegy zõ könyv meg szü le tett, utá na ke rült sor ar ra a gyû lés re
Jakobovits Miklósék mû he lyé ben, ami nek a do ku men tu ma
szinttén itt van. Ak kor – a név sor is mu tat ja, elég sok, ma is köz -
is mert em ber je len lét ében – ala kult meg va ló já ban, nem csak
egy szûk mag ban, ha nem a váradi ér tel mi ség elit jé nek a kö ré -
ben, az RMDSZ. Pár nap ra rá hí vat tak, hogy át ad ják ne künk az
egy ko ri párt ka bi ne tet. Az 1990. ja nu ár 8-i át adás-át vé tel jegy zõ -
köny ve is itt van. A le gen da te hát igaz. Ez a ház ugyan ak kor ta -
nú ja volt az Ady-kö rös „pén tek es ti sza bad sá gunk”-nak is. Nem
is cso dál koz tam utó lag, ami kor a szekuritátés dos  szi é mat ta nul -
má nyoz va ki de rült, hogy eb ben a szo bá ban le hall ga tó-ké szü lé -
kek vol tak el he lyez ve, ame lyek min den lé pé se met fi gyel ték, a
ma gán éle tem leg in ti mebb pil la na ta it is rög zí tet ték. A 70-es
évek ben, amíg még le gény em ber vol tam, de ké sõbb, fi a tal há -
zas ként is, sok szor jöt tek hoz zánk ba rá tok-is me rõ sök, ta lál ko -
zó he lye volt itt a nagy vá ra di fi a tal ság nak, ér tel mi sé gi ek nek.
En nek lo gi kus kö vet kez mé nye volt, hogy az ön szer ve zõ dé sünk
alap ján az RMDSZ el sõ for ró pil la na tai itt kez dõd je nek, s hogy
in nen men jünk el az ak ko ri Antonescu, ma Primãriei, volt Te le -
ki ut ca 27. szám alá és a ko ráb bi párt ka bi ne tet új ra bir tok ba vé -
ve egy meg ha tá ro zó lé pést tet tünk afe lé, hogy ez az epület, a re -
for má tus püs pö ki szék ház új ra vis  sza ke rül jön a a ma gyar kö -
zös ség bir to ká ba. Ez va ló ban tör té ne lem…

Ta pasz ta lat hi á nyá ban ho gyan kezd tek el po li ti zál ni?

Éle tem leg szebb pe ri ó du sa volt. Mind an  nyi an érez tük, hogy
cso da tör tént ve lünk. Ab ban a foj to ga tó lég kör ben, amely ben
ke ve sen ma rad tunk már ad dig ra, akik ma kacs ki tar tás sal azt
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mond tuk, hogy nem me gyünk se ho va, el jött a vé res ka rá cso nyi
cso da, s ami ad dig foj to ga tó volt, hir te len sza bad ság gá vál to -
zott. El jött a cse lek vés ide je, an nak a pil la nat nak az ide je, ami -
kor min den le foj tott ener gi át ös  sze le he tett fog ni, s egy va ló ban
cso dá la tos kö zös sé gi ös  sze fo gás sal talp ra le he tett ál lí ta ni az ér -
dek vé de lem vá ro si, majd me gyei szer ve ze tét. Az ön szer ve zõ -
dés leg prag ma ti ku sabb, de kül sõ szem lé lõ szá má ra ért he tet len
lo gi ká ja mû kö dött: em ber tõl em be rig, lé lek tõl lé le kig ment a
to bor zás. Aki meg él te, az nem tud nosz tal gia nél kül vis  sza gon -
dol ni azok ra a for ró he tek re-hó na pok ra, ami kor ké sõ es tig te le
vol tak élet tel a szék há zak, a tár sa da lom legkülönbözább szint -
jé rõl – a két ke zi mun ká sok tól a nyug dí ja so kon át az ér tel mi sé -
gi e kig – min den ki jött, je lent ke zett. Na gyon ne héz ezt most,
ides to va húsz év táv la tá ból megmagyarázmi. Az a le foj tott ener -
gia, a vég sõ kig el ke se re dett élet szem lé let, ami ak kor ben nünk
élt, egyik pil la nat ról a má sik ra át vál to zott cse lek vé si igén  nyé.
És eb bõl let tek azok a bot csi nál ta po li ti ku sok, mint ami lyen én
is va gyok, akik oda áll tunk, mert va la ki nek vál lal nia kel lett ezt
is. Van Gel lért Sán dor nak egy szép ver se, va la hogy így hang -
zik: „Nagy idõ jöt té vel / le gyen bár mi bé re, / va la ki nek ki kell
áll ni a tor nác kü szö bé re…”

Ho gyan egyez tet tek a töb bi me gyé ben ala ku ló szer ve ze tek kel?

Ezt is az ön szer ve zõ dés út ján. Na gyon ér de kes, hogy or szá -
gos szin ten pár hu za mo san foly tak az egyez te té sek. Demény La -
jos, volt Bi har me gyei sze ná tor, volt tan ügyi ál lam tit kár ré vén
meg kap tam a leg el sõ do ku men tu mot, amit a Kriterion szer -
kesz tõ sé gé ben, szin tén 1989. de cem ber 25-én kel tez tek. Az ala -
ku ló szer ve zet ve ze tõ sé gé be ja va solt sze mé lyek: Do mo kos Gé -
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za, Tõ kés Lász ló, Ki rály Kár oly, Sü tõ And rás, és óri á si elég té tel
a szá mom ra, hogy itt ta lál ha tó a Var ga Gá bor ne ve, és itt a
Markó Bé láé is. Ta lán az Iro dal mi Kerekasztal, ta lán az iro dal -
mi kö ri te vé keny ség mi att ben ne vol tam az ér tel mi sé gi ek köz -
tu da tá ban… Eb bõl a lis tá ból sze lek tá ló dott az RMDSZ leg el sõ
or szá gos ve ze tõ sé ge, az Ide ig le nes Or szá gos In té zõ bi zott ság.
Ez a tes tü let fel hí vást in té zett az ala ku ló szer ve ze tek hez, je lent -
ke zé si cím ként Do mo kos Gé za la kás cím ét ad ták meg. Utá na
ment min den, mint a ka ri ka csa pás. Ha jól em lék szem, még de -
cem ber vé gén a Ko lozs vá ri Ma gyar Szín ház pró ba ter mé ben
volt az el sõ or szá gos ta lál ko zó már a me gyei kül döt tek je len lét -
ében, meg tör tént az el sõ egyez te tés. Az tán ja nu ár kö ze pén, a
Ma  ros vá sár he lyi Szí ni aka dé mia elõ a dó ter mé ben dön töt tünk
vég  le ge sen a Szö vet ség hi va ta los el ne ve zé se fe lõl. Ad dig több
vál to zat lé te zett: Do mo kos Gézáék, a bu ka res ti ek a „ro má ni ai”
el ne ve zést tá mo gat ták, míg Sü tõ And rás na gyon har colt azért,
hogy „Er dé lyi Ma gyar Szö vet ség” el ne ve zés sel je gyez tes sük be
hi va ta lo san ma gun kat. Ma gam is emel lett vol tam… S ak kor
egy ki csi, haj lott há tú em ber ment ki a mik ro fon hoz és azt kér -
dez te: „S ak kor ró lunk vég leg le mon da nak?” A csán gók kép vi -
se lõ je volt. Ak kor tu da to sult ben nünk, hogy – sze ret jük, nem
sze ret jük –, ha az egész or szág ra ki ter je dõ te vé keny sé get akar
foly tat ni a Szö vet ség, ak kor az el ne ve zé se csak is a „ro má ni ai”
le het…

Itt Vá ra don, Bi har ban a párt ka bi net bir tok ba vé te lén kí vül mi
volt az el sõ leg fon to sabb ered mény?

Elõ ször is meg ala kul tak a kör ze ti szer ve ze tek, a vá rad-ve len -
cei ka to li kus kul túr há zat a he lyi kö zös ség azon nal bir tok ba vet -
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te. A re for má tus egy ház te rü le ti be osz tá sát vé ve ala pul ala kul tak
meg Vá ra don a kör ze tek, az em ber tõl em be rig va ló kap cso lat tar -
tás ban ezek a kör ze tek fon tos sze re pet ját szot tak. Meg van ne -
kem a leg el sõ kör ze ti ve ze tõ sé gek név so ra is. Jó né hány em ber
a mai na pig ak tív, né há nyan pe dig a más vi lág ra köl töz tek. Ezek a
jegy zõ köny vek már nin cse nek meg se hol más hol. Ke se rû en vet -
tem tu do má sul, hogy ami kor új szék ház ba köl tö zött a me gyei
RMDSZ, eze ket a do ku men tu mo kat el áz tat ták és ki dob ták…

Vá rad nak is nagy ki hí vá sa volt az önál ló ma gyar is ko la meg -
te rem té se. Em lé ke ze tes, hogy 1990 feb ru ár já ban or szá gos szin -
ten el kez dõd tek a bé kés tün te té sek az anya nyel vû ok ta tá sért.
Leg ki emel ke dõbb volt a ma ros vá sár he lyi, majd fél száz ezer em -
bert meg moz ga tó, gyer tyás fel vo nu lás Sü tõ And rás ve ze té sé -
vel. A mai na pig nem le het tud ni, hogy ki nek állt ér de ké ben,
hogy ez a szép, bé kés, fel eme lõ fel vo nu lás né hány hét re rá a
ma ros vá sár he lyi pog rom ba tor koll jon. Azt tud juk, hogy mi lyen
in téz mény akar ta be bi zo nyí ta ni a ma ga fon tos sá gát. A Secu ri ta -
te már meg szûnt, a Ro mán Hír szer zõ Szol gá lat még nem ala -
kult meg, a „jó elv tár sak” ott ma rad tak mun ka nél kül: bi zo nyí -
ta ni uk kel lett, hogy nél kü löz he tet le nek. De hogy név sze rint ki
fe lel an nak a több tu cat, egész éle té re meg nyo mo ro dott em ber -
nek a se be i ért, a hat ha lá los ál do za tért, a csak nem a dél szláv
pol gár há bo rú ba tor kol ló et ni kai egymásnak fe szü lésért, az a
mai na pig nincs tisz táz va. Ezt va la ki el ter vez te és el kezd te, ezt
az il le tõt a tör té ne lem íté lõ szé ke elé kell ál lí ta ni.

Vá rad ra is meg ér ke zett az ut cai tün te té sek re szó lí tó or szá gos
fel hí vás. Ak kor a mostai Ady Lí ce um ban még ott volt a ro mán
ta go zat. Eb ben a tör té nel mi pil la nat ban, mi e lõtt ki vit tük vol na
az em be re ket az ut cá ra, kér tünk még egy tár gya lást. A meg be -
szé lés re Ki rály Er nõt és Kiss Törék Il di kót küld tük az RMDSZ
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kép vi se le té ben. Az ak ko ri hely ha tó ság ve ze tõ i nek a jó zan sá gán
mú lott, hogy a ko ráb bi párt is ko lát ki ürít vén a ro mán ta go zat
szá má ra egy na gyon ele gáns, önál ló kö zép is ko lai épü le tet kí -
nált fel, amit a ro mán ta go zat el is fo ga dott, s ez ál tal oka fo gyot -
tá vált a tö me gek ut cá ra vi te le: más nap meg ala kult az Ady End -
re Lí ce um. Büsz ke va gyok er re, hogy Nagy vá ra don min den
kon fliktus nél kül si ke rült az önál ló ma gyar is ko lát – az én is ko -
lá mat, az anyám, nagy anyám is ko lá ját, mi több, a fi am is ott
érett sé gi zett – vis  sza sze rez ni. Or szá gos szin ten ez volt az el sõ.
Ez Kiss Törék Il di kó és Ki rály Er nõ sze mé lyes ér de ke, de be -
csü le té re vál jék a ro mán tárgyalópartnereknek is, akik fel is -
mer ték, hogy lép ni ük kell – és lép tek. 

Má sik em lé ke ze tes pil la nat volt, ami kor a ma ros vá sár he lyi
ese mé nyek után az RMDSZ kong res  szust hí vott ös  sze, és Ion
Ili es cu a Nem ze ti Meg men té si Front el nö ke ként sze mé lye sen
le jött ide, hogy rá be szél jen ben nün ket, Vá rad he lyett in kább
Bu ka rest ben tart suk a kong res  szust. At tól fél tek, ne hogy egy
má so dik Vá sár hely le gyen itt. Mi azt mond tuk, Vá rad to le ráns
lég kö re le he tõ vé te szi a kong res  szus meg szer ve zé sét. Mai na -
pig büsz ke va gyok ar ra, ahogy a váradi ma gyar ság meg szer -
vez te ezt a kong res  szust, és ar ra is, ahogy a váradi ro mán ság
fel vál lal ta a kong res  szus za var ta lan le bo nyo lí tá sá nak a fe le lõ sé -
gét. Ez is tör té ne lem már – az a két-há rom nap iga zi váradi ha -
gyo mányt mu ta tott be: a to le ran cia vá ro sá nak a ha gyo má nyát.

Ho gyan em lék szik vis  sza a me gyei RMDSZ el nö ke ként töl tött
idõ re?

A kez de tek tõl a ve ze tõ ség ben vol tam, elõbb mint a szer ve zet
tit ká ra, majd po li ti kai al el nö ke. 1991 ok tó be ré tõl 1999 áp ri li sá ig
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pe dig az el nö ke. Jött a hét köz nap ok RMDSZ-munkája, a ma ga
buk ta tó i val, a csen des ki áb rán du lá sá val a tö me gek ré szé rõl.
Min den ki cso dát várt, és az a cso da nem kö vet ke zett be egyik
nap ról a má sik ra, csak lé pés rõl-lé pés re le he tett ha lad ni, min de -
nért esz mé let le nül meg kel lett küz de ni. He lyi szin ten büsz ke va -
gyok ar ra, hogy olyan pre fek tu sa volt Bi har me gyé nek, mint
Vasile Blaga, aki vel akár he ten te több ször is egyez tet tünk és
mind ket ten tar tot tuk a sza vun kat. A mai na pig meg ma radt kö zöt -
tünk a köl csö nös tisz te let… Lét re jöt tek azok a struk tú rák, ame -
lyek töb bé-ke vés bé ma is lé tez nek. Meg ala kul tak a vi dé ki kör ze -
tek, a he lyi, köz sé gi szer ve ze tek, mind egyik a ma ga gond ja-ba já -
val, s eze ket a gon do kat egyen ként szám ba kel lett ven ni, me gyei-
, vagy or szá gos szin ten a tár gya ló asz tal ra ten ni, hogy meg ol dást
ta lál junk rá juk. El in dult az a vál to zás, az az át me ne ti idõ szak, ami
a köz pon ti lag ter ve zett gaz da sá got át ala kí tot ta pi ac gaz da ság gá,
an nak min den kín já val és va jú dá sá val. Jól me nõ ál la mi cé gek
szûn tek meg fo ko za to san. A rogériuszi iparnegyed az át me net
„ál do za tá vá” vált. Je lent kez tek ugyan ak kor olyan szo ci á lis igé -
nyek, mint pél dá ul a ma gyar nap kö zik be in dí tá sa. Ak ko ri ban
nem ment kön  nyen a tan fel ügye lõ ség gel, ezért az el sõ nap kö zis
cso por tok az RMDSZ kör ze ti szék há za i ban mû köd tek, a szü lõk
ad ták ös  sze a ne ve lõ nõk jut ta tá sát. Így jöt tek lét re azok a po li ti -
ká tól men tes ön szer ve zõ dõ sej tek, ame lyek a ma is lé te zõ ci vil
szer ve ze tek – mû em lék vé dõk, ter mé szet já rók – alap ját ké pe zik.
Szak mai szer ve ze tek is ala kul tak az RMDSZ er nyõ je alatt, igye -
kez tek ös  sze gyûj te ni a cse le ked ni aka ró szak em be re ket…

A ki lenc ve nes évek kö ze pén kez dõ dött a tisz te let be li el nök és
a szö vet sé gi el nök kö zöt ti véleménykölönbségek hang sú lyo zó -
dá sa. Me gyei el nök ként az iro dám a re for má tus püs pö ki szék -
ház el sõ eme le tén volt, a fõ tisz te le tû úré pe dig a föld szin ten. Ne -
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megy szer meg esett, hogy kap tam egy át ira tot, le men tem, ki hall -
ga tást kér tem Tõ kés püs pök úr tól és si ke rült tisz táz ni sok min -
dent. Tõ kés Lász ló az RMDSZ Bi har me gyei Szer ve ze té nek
hang sú lyos tá mo ga tó ja volt ak kor. Eh hez per sze az kel lett, hogy
va la ki le nyel je a ma ga hi ú sá gát, el sõ sér tett sé gét, s in for má ci ó -
kat szol gál tas son a tisz te let be li el nök nek a Szö vet ség eset le ges
ku lis  szák mö göt ti moz gá sa i ról. Le het, hogy nem ne kem kel lett
vol na ezt meg ten nem, ha nem az ügy ve ze tõ el nök ség tõl, vagy a
par la men ti frak ci ók tól kel lett vol na ér kez zen a tá jé koz ta tás. Na -
gyon ideg fe szí tõ volt, de elég té te lül szol gált, hogy pél dá ul a Va -
ra dinum ün nep sé ge ket min dig kö zö sen szer vez te az RMDSZ a
tör té nel mi egy há zak kal. Né ha nosz tal gi á val gon do lok ar ra, mi -
lyen is volt, ami kor 1992-ben a Szent Lász ló-temp lom em lék táb -
lá ját Tõ kés Lász ló val együtt avat tam fel, és szem ben ve lünk ott
állt Paskai Lász ló, Ma gyar or szág ér sek-prí má sa… Azt az együtt -
gon dol ko dást büsz kén vál la lom, és re mé lem, egy var ga be tû
után az er dé lyi ma gyar ság el jut megint ar ra a jó zan ál la pot ra,
amely nek jel sza va ’90-ben úgy szólt, hogy „Egy ség ben az erõ!”

Ma gyar sa já tos ság, hogy for ra dal mi vál to zá sok ban az iro dal -
má rok áll nak az élen, õk vi szik a zász lót?

Va ló ban ez tör tént ’48-ban és ’89-ben Ro má ni á ban is. Ta lán a
toll for ga tó em be rek érez ték át leg in kább, hogy el jött a cse lek -
vés órá ja, s most nem „a szép lel kek gourmandériáját” kell szol -
gál ni (Kós Kár oly sza va i val él ve), ha nem a kö zös ség fe lé kell
for dul ni, s amit le het, ahogy le het, ten ni kell…

Ön is, bár szak má ja a ter mé szet tu do mány ok hoz kö ti, nem is -
me ret len a ha zai iro dal mi élet ben.
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Így van. Büsz ke va gyok ar ra, hogy a Te mes vá ri Mû sza ki
Egye tem ve gyész mér nö ki ka rán vé gez tem, hogy a nagy vá ra di
tim föld üzem ben se géd mun kás ként, szak mun kás ként, mes ter -
ként, majd disz pé cser ként négy esz ten dõt vé gig szen ved tet tek
ve lem, an nak el le né re, hogy a mi nisz té ri um ból ku ta tó mér nö ki
ki ne ve zést kap tam. De hát én vol tam az egyet len ma gyar.
Hogy is kép zel tem, hogy en gem a ku ta tó-rész leg re he lyez nek?
Be tet tek a há rom vál tás kõ ke mény va ló sá gá ba. Ezért utó lag
há lás va gyok ªtefãnoiu igaz ga tó elv társ nak. Rá szok ta tott egy -
részt ar ra, hogy itt ne künk sem mit sem ad nak in gyen, ha nem
ke mé nyen meg kell küz de ni min de nért, négy szer an  nyit kell
dol goz ni, mint más nak, más részt le he tõ sé gem volt meg is mer -
ni az egy sze rû em be re ket. Az egy sze rû ro mán em be rek szo li -
da ri tá sa tar tott élet ben ak kor, ami kor gu mi slag gal lo csol tat ták
fel ve lem a gyár ud va rát ku ta tó-ve gyész mér nö ki ki ne ve zés sel
a zse bem ben…

Büsz ke va gyok ar ra is, hogy hu szon há rom évet el töl töt tem
né hány száz mé ter rel ar rébb, a Sinteza te rü le tén mû kö dõ, Bu -
ka rest hez tar to zó Antikorróziós Lakk- és Fes ték ipa ri Ku ta tó -
köz pont nagy vá ra di ki ren delt sé gé nek szer vet len pig ment rész -
le gén. Ez egy ki csi, de nagy szak tu dá sú tár sa ság volt, ös  sze sen
ti zen né gyen vol tunk ezen a rész le gen, a mai na pig sze re tet tel
gon do lok a kol le gá im ra, akik kel a szer vet len ké mia vi lá gá ban
pró bál tunk al kot ni va la mit. 

Dél utá non ként iro dal mi kö röz tünk a ’70-es évek ben, a ’80-as
évek ben pe dig az Iro dal mi Kerekasztal tit ká ra vol tam Bölöni
Sán dor, majd Nagy Bé la mel lett, míg azt is be nem til tot ták ’86-
ban… Két kö te tem meg is je lent 1990-ig, ezért az al kal mi iro dal -
mi te vé keny sé gem mi att is sze re pel tem az elõbb em lí tett lis tán
a Kriterion-kiadónál. Ha jól be le gon do lunk, majd nem min den
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me gyé ben – Har gi ta, Ma ros, Kolozs – iro dal má rok áll tak az el -
sõ RMDSZ szer ve ze tek élén.

A po li ti zá lás hét köz nap ja i ban is ju tott idõ, ener gia, ih let az iro -
da lom ra?

Még a nyolc va nas évek ben szép szám mal ter mel tem az író -
asz tal fi ók szá má ra, eze ket az írá so kat si ke rült a ’90-es évek ben
ki ad nom. Így je lent meg to váb bi két kö te tem: egy tör té nel mi
kis re gény Savanaroláról a csík sze re dai Pallas Aka dé mia ki adó -
nál, míg a Kriterionnál azon tör té nel mi no vel lá im vá lo ga tá sa,
ame lyek egy ré sze ko ráb ban az Igaz Szó-ban is meg je lent. A
hét köz nap ok ban már nem volt idõm ír ni. Reg gel hét tõl ket tõ ig
dol goz tam a mun ka he lye men, on nan men tem az RMDSZ-hez,
ahon nan es te hét, nyolc, ki lenc, tíz kor ér tem ha za. Köz éle ti em -
ber rit kán jut ab ba a hely zet be, hogy az iro da lom fe lé nyit ni tud -
jon, az al ko tás lég kö re meg érint se. Az is igaz, hogy olyan él mé -
nyek ér tek, ame lyek ké sõbb ki ér lel ve egy írás mû vet in dít hat -
nak el.

Eh hez az élet mód hoz csa lá di hát tér tá mo ga tás ra is szük sé ge volt.

Ne kér dez ze, mi lyen ér zés volt, ami kor rá döb ben tem, hogy a
kis fi am rö vi de sen érett sé gi zik, s úgy nõtt fel mel let tem, hogy
mi re ha za ér tem, õ már aludt. Jó adag lelkiismeretfurdalásom
volt, ami kor me gyei RMDSZ el nök ként az Ady lí ce um ud va rán
kö szön töt tem a bal la gó kat, s ott állt mel let tem év fo lyam el sõ -
ként a fi am, hogy át ad ja az is ko la kul csát a kö vet ke zõ nem ze -
dék nek… Uram is ten, va jon nem volt-e túl nagy ár csak a kö zös -
ség fe lé for dul ni és a csa lá dot el ha nya gol ni?
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Ké sõbb pe dig nem csak reg gel tõl es tig volt tá vol az itt ho ni ak tól,
ha nem hos  szabb idõ re, hi szen Bukasrestben ka pott hi va talt…

Min den re szá mí tot tam, csak ar ra nem, hogy 1998. már ci u sá -
ban Ta kács Csa ba or szá gos ügy ve ze tõ el nök fel hív jon a kö vet -
ke zõ szö veg gel: „Gá bor, sze ret ném, ha jól fi gyel nél a sza va im -
ra! Van nak pil la na tok, ami kor az egyé ni ér dek alá ren del te tik a
kö zös sé gi ér dek nek. Ez most egy ilyen pil la nat. Az RMDSZ
meg kap ta az or szá gos sza ba dal mi hi va tal ve ze té sét, s az Ope ra -
tív Ta nács úgy dön tött, en nek a hi va tal nak a ve ze té sét te el tu -
dod vál lal ni. Nem va gyok kí ván csi a nyavajgásaidra, légy szí ves,
végy ma gad nak vo nat je gyet, hol nap reg gel ki lenc óra kor Ro -
má nia mi nisz ter el nö ke vár a Victoriei-palotában. Sok si kert!”
És le tet te a te le font. El kép zel he tõ, mit érez tem, mi köz ben épp
a bu ka res ti igaz ga tónk volt itt Vá ra don, aki tõl na gyobb önál ló -
sá got akar tunk ki csi kar ni a mi kis ku ta tó cso por tunk szá má ra –
s egy szer re az egész meg for dul. A hi deg ki rá zott. He te ken, hó -
na po kon át ví vód tam azon, hogy nem volt-e túl nagy fel adat ál -
lam tit ká ri ran gú ve zér igaz ga tó nak le ke rül ni a fõ vá ros ba. Utó -
lag vis  sza te kint ve csak há lás le he tek Ta kács Csa bá nak, Kö tõ
Jó zsef nek, Markó Bé lá nak, meg az Ope ra tív Ta nács töb bi tag já -
nak, akik azt mond ták, „küld jük le Var gát oda”. Cso dá la tos vi -
lág ba kap tam be te kin tést, a szel le mi tu laj don vé de lem vi lá gá ba,
amely a pi ac gaz da ság egyik alap in téz mé nye, még ha ezt Bi har -
ban nem igen akar ják meg ér te ni. Tu do má sul kell ven ni, hogy a
ma gán tu laj don nem csak az anya gi ja vak vi lá gá ban lé te zik, nem -
csak a tár gyak hoz, bank be té tek hez kö tõ dik, ha nem lé te zik a
szel le mi al ko tás vi lá gá ban is. (…)

Hi va tal ve ze tõ ként nem ki fe je zet ten po li ti kai fel ada tot ka pott…
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Egy ál ta lán nem. ’90 elõtt en nek a hi va tal nak a ve ze tõ sé ge
ilyen-olyan mi nisz te rek ele fánt te me tõ je volt, ’90 után pe dig a hi -
va ta lon be lül rõl ke rül tek ki az igaz ga tók. Cso dál koz tak is, ami -
kor en gem kí vül rõl „beej tõ er nyõz tek”. Úgy néz tek rám, mint
egy mars la kó ra, én vol tam az egye dü li ma gyar a 340 al kal ma -
zott kö zött. Be csü le tük re vál jék, a kol le gá im mel lém áll tak, ta -
ní tot tak, se gí tet tek, s ne kik kö szön he tem, hogy egy fél év után
meg szûnt a gyo mor ide ges sé gem, és reg ge len te csak si mán be -
men tem a hi va ta lom ba dol goz ni…

Te kint het jük ezt egy szak ma i lag si ke res idõ szak nak?

Éle tem egyik leg bo nyo lul tabb kor sza ka volt. Egy részt Ro má -
nia egyik elit kor mány hi va ta la élé re ke rül tem, csak a za var ta -
lan mû kö dés biz to sí tá sa, éven te több tíz ezer ipar jog vé del mi ol -
ta lom ké rés ik ta tá sa, el bí rá lá sa, majd a hi va ta los bi zony lat
kibocsájtása, alá írá sa már ez is egy ki hí vás. Ezen felül kez de mé -
nye zõ je vol tam a szel le mi tu laj don vé de lem nem ze ti stra té gi á ja
ki dol go zá sá nak. Si ke rült ez zel egyidejüleg meg tör nöm a hi va -
tal ad di gi abszolut fõ vá ros-köz pon tú sá gát. (…) Nem zet kö zi
kon fe ren ci á kon kép vi sel tem az or szá got, én ír tam alá Ro má nia
ne vé ben egyez mé nye ket – ez bi zony ál lan dó ké szen lé ti hely -
zetet kö ve telt meg tõ lem, ál lan dó tu da to sí tá sát an nak, hogy ne -
kem nem sza bad té ved nem. Az én té ve dé se im ben egy kö zös -
ség mé ret te tik meg, hi szen az én ne vem rõl nem hul lott le az
éke zet. A kol lé gá im is tisz tá ban vol tak az zal, hogy „a venit
ungurul” (meg ér ke zett a ma gyar), s egy idõ után ezt már büsz -
kén em le get ték. (…)

Nem elég azon ban csu pán szak ma i lag helyt áll ni itt hon, vagy
a nem zet kö zi szín té ren, ez is kell, de leg alább olyan fon tos
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hogy el jus sunk a tu da to sí tás nak ar ra a szint jé re, amely az eu ró -
pai ál la mok nagy ré szé ben mû kö dik. A száz ezer fõ re ju tó véd -
jegy- és ta lál má nyi-be je len té sek te kin te té ben még min dig há tul
ál lunk. A szel le mi tu laj don vé de lem tár sa dal mi szín tû meg ér té -
se még vá rat ma gá ra. Tu dás ala pú tár sa da lom ról be szé lünk a
sze mi ná ri u mo kon, ez azon ban azt is fel té te lez né, hogy köz vet -
len kap cso lat ban áll junk a tu do má nyos fej lõ dés vi lá gá val és eh -
hez a ma gunk ki csi hoz zá já ru lá sát úgy te gyük hoz zá, hogy azt
azon nal le is véd jük és ér té ke sít sük. A ja pán tár sa da lom ban ez
így mû kö dik. Épp ezért fon tos nak tar ta nám, ha re gi o ná lis szin -
ten a vál lal ko zói szfé ra job ban adafigyelne er re a vi lág ra, s ne
utó lag pa nasz kod jon, hogy a ter vét va la ki más jog ta la nul hasz -
nál ja.

Ez a kor szak is le zá rult, most is mét itt hon van. Mi lesz az új fel -
ada ta?

Egy elõ re vá ra ko zó ál lás pon ton va gyok. Tény, hogy nem fo -
gok so kat unat koz ni. Most ju tott idõm saj tó alá ren dez ni ko ráb -
bi ku ta ko dá sa im ter mé két: a szel le mi tu laj don vé de lem er dé lyi
ala ku lá sá ról né hány ada tot, il let ve e szak mai alap fo gal ma it be -
mu ta tó kö te tem most je lent meg ma gya rul. Ki adó ba ad tam
ugyan ak kor azo kat az el mél ke dé se i met is, ame lye ket kü lön bö -
zõ kül föl di ki kül de té se im so rán vá zol tam fel. Egy tíz vá ros ra vo -
nat ko zó útijegyzetet ös  sze sí tõ es  szé kö tet is ki adás ra vár.

(Má té Zsó fia, Reg ge li Új ság, 2009. áp ri lis 24.)
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Prága Károly hid



2. Újabb de profundis

Vár ni… Ver gõd ni te he tet le nül az idõ vas mar ká ban, érez ni az
ér tel met le nül to va szál ló pil la na tok, per cek, órák, na pok nyo -
masz tó né ma sá gát, hall gat ni az ab lak pár kány ok ról alá csor du ló
víz csep pek mo no ton ko po gá sát – s köz ben tud ni azt, hogy egy
össz tár sa dal mi mé re tû al pá ri szinjáték szen ve dõ ala nya vagy,
egy bár mi kor fél re ál lít ha tó, fel ál doz ha tó, le dönt he tõ báb fi gu ra,
aki nek a sor sát a nagy be tûs ÉR DEK ol tá rán dön tik el ál ta lad is -
mert vagy ke vés bé is mert fon tos em be rek… 

Vár ni… Ös  sze szo rult gyo mor ral, ha lán ték ha so ga tó fej fá jás -
sal, ke se rû száj íz zel oda pil lan ta ni idõn ként kar órád mu ta tó i nak
egy ked vû to vább döc ce né se i re – szá mol ni a mai nap ból már el -
telt s a még hát ra lé võ idõt… Érez ni a re ád ne he ze dõ le ve gõ
mell kas-rop pan tó oxi gén hi á nyát, a re ti nád kó ros ki fá ra dá sát, az
egy re job ban saj gó lük te té se ket a tal pad me sze se dõ por ci ká i -
ban… 

Ül ni dél elõt tön ként egy ma gad ban egy pu ri tá nul be ren de zett
ne gye dik eme le ti bel vá ro si iro dá ban, aho va, eb ben a be ka me rá -
zott vi lág ban, ides to va két he te már sen ki sem mer be nyit ni
hoz zád, a 20 szá za lé kos le épí té sek ide jén sen ki nem akar ja ma -
gát kompromitáltatni egy olyan sze mél  lyel, akit a ma gas ve ze -
tõ ség a kö zel múlt ban az ügyész ség ke zé re adott? Mi több, teg -
nap elõtt es te egy jó(?)embered már azt is meg súg ta te le fo non,
hogy a ki vált sá ga i kat nem min den ok nél kül fél tõ „új fi úk” su -
gal la tá ra már alá írás gyûj tés is in dult a vis  sza jö ve te led meg aka -
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dá lyo zá sa ér de ké ben (már alá is ír ták vagy 15-en a 253-ból!).
Es tén ként pe dig egy al kal mi lag bé relt, ros  szul szi ge telt fõ vá ro -
si gar zon la kás rá csos ab la ka mö gött, egy ti zen egy eme le tes
colentinai tömb ház föld szint jén, ahol csak a kon con vi as ko dó
kó bor ebek dü hödt uga tá sa za var ja meg nagy rit kán az éj sza ka
nyu gal mát. Kü lön ben csend van, nyo masz tó, mély, ká sá so dó
csend.

Mint ha nem is az in for má ció rob ba nás vi lá gá ban él nél.
Megcsömörölve a po li ti ka szen  nyé tõl, a te le ví zi ót már rég ki -
kap csol tad – nem ér de kel nek a vé get nem érõ mocs ko ló dá sok.
In kább né zed a Vodafone pi ros emb lé má já nak a for gá sát a mo -
bil-te le fo nod pa rá nyi kép er nyõ jén, ame lyik azon ban csak nem
akar meg szó lal ni, nyo mo ga tod meg szál lot tan a bil len tyû ket a
ta valy vá sá rolt Toshiba lap to po don, hát ha ne tán va la ki gon dolt
bár egy üze net ere jé ig re ád…

Mind hi á ba. A vi lág na gyon jól meg van nél kü led is.
Az uj ja id zsib ba dá sa jel zi a szí ved be be te le pe dett ha lált.
S a Haj nal pe dig mes  sze, iszo nya to san mes  sze van.

(Bu ka rest, 2010. feb ru ár 20., ké sõ es te)
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3. Egy már ci u si sms

Emil Boc mi nisz ter el nök 127/2010. 3. 11 szá mú dön té se alap ján
(meg je lent az 159-es szá mú Hi va ta los Köz löny ben 2010. már ci -
us 12-én) már ci us 15-tõl kezd ve új ra ki ne vez tek a ro má ni ai Ál -
la mi Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal ve zér igaz ga tói tiszt sé gé be.

(Bu ka rest–Nagy vá rad gyors vo nat, 
2010. már ci us 12-én es te 8 óra kor)

233



4. Pár hu za mos élet

Egy ve gyész mér nök és egy író. Két tel jes – év ti ze dek ben, il let ve
meg je lent kö te tek ben pon to san le mér he tõ élet út. Nincs pá lya mó -
do sí tás, nincs jö vés-me nés a szak mák kö zött. Csak egyet len „ap ró -
ság”: a két szak ma irán ti sze re lem egyet len em be ré. Leg elõ ször is
ar ra vol nék kiváncsi: tud-e Var ga Gá bor idõ ren di el sõ sé get meg -
ha tá roz ni egyik vagy má sik von za lom mal kap cso lat ban, ne tán a
kez det is abszolut egy ide jû vol na?

Er re a kér dés re leg frap pán sab ban ta lán egy re for má tus
dícséret so ra i val vá la szol ha tok: „Az Úr cso dá san mû kö dik / De
út ja rejt ve van…” Egy részt ugyan is, ha va la ki be le szü le tik egy
olyan bib li ás, könyv sze re tõ, iro da lom tisz te lõ fa mí li á ba, mint
ami be én be le szü let tem – a marosújvári hét osz tá lyos vég zett sé -
gû apai nagy apám ugye a ma gyar bap tis ta egy ház or szá gos fo -
lyó ira tá nak, a Sze re tet nek volt a fõ szer kesz tõ je, a nagyenyedi
Beth len Gá bor Re for má tus Kollegiumban ne vel ke dett, majd pe -
dig az Er dé lyi Fi a ta lok hold ud va rá ban maturizálódó apám pe -
dig (hány szor me sélt ne kem át szel le mült arc cal az Õr hegy-alat -
ti „Skolá” szi len ci u ma i ról, hány szor ol vas ta fel ne künk, cse pe -
re dõ gye re ke i nek, Zsu zsa nõ vé rem nek s ne kem, va sár na pon -
ként a transzilvanizmus szent ver se it, a Lófürösztést, A tetõnt,
az Ahogy le he tet (Áprily, Dsida, Reményik, Tom pa köl te mé nye -
it!), márcsak or vos mi vol ta mi att is, min den faj ta hu mán tel je sít -
ményt ér té kel ni tu dó, ki vé te les ér zé keny sé gû te remt mény volt.
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Anyám ról nem is be szél ve, aki a né hai Gabriel Gherlan Bi har-
me gyei fõ ügyész le á nya ként, a „Belle Arte”-ra ment el fel vé te -
liz ni Ko lozs vár ra, hogy, horribile dictu!, az or vo sin kös sön ki (s
dr.Varga Ibo lya ként Vá rad le gen dás szem or vo sa volt mind ha lá -
lá ig!) – ak kor egy ér tel mû a Guttemberg-galaxis irán ti ko rai el -
kö te le zett sé gem ma gya rá za ta. Mi több, a csa lá dom ban nyílt ti -
tok volt, hogy – apám nem kis büsz ke sé gé re – a te o ló gi á ra ké -
szü lök… Más részt pe dig ki vá ló kö zép is ko lai ta ná ra im, Szám -
tar tó Nelly né ni és Tárnoky Gyu ri bá csi – har minc öt év után is
csak így ne ve zem õket, áld ja meg em lé kü ket a Fennvaló ha ló
po ra ik ban is! – meg ta ní tot tak fel fe dez ni és meg sze ret ni a re á li -
ák szép sé ge it, azt, hogy az eg zakt tu do má nyok vi lá gá ban is le -
het ál mo doz ni… 

A pá lya vá lasz tás nál még is mi dön tött a ve gyé szet mel lett?

A pusz ta vé let len: két, szin te egy ide jû ese mény. Egy részt
egész vé let len sze rû en al kal mam volt meg hall gat ni a csa lád fris -
sen meg vá sá rolt, Dnye per már ká jú, fél szek rény nagy sá gú mag -
ne to fon ján a tu laj don da do gá so mat, s meg ál la pí ta ni, hogy ilyen
or gá num mal ne kem bi zony nincs mit ke res nem a szó szé ken,
más részt pe dig egyik osz tály társ nõm irán ti di ák szim pá ti ám mi att
(csak nem tíz év óta már õ sincs kö zöt tünk!) a ti ze dik osz tály ban
én is fel irat koz tam a ké mia-olim pi ász ra, s mi köz ben K. már a vá -
ro si fá zis ban ki esett, én meg le pe tés sze rû en az or szá gos he te dik
he lye zést ér tem el. Itt dõlt el vol ta kép pen a sor som. A kö vet ke zõ
év ben már ter mé sze tes volt, hogy or szá gos dön tõs le gyek.

A re ál pá lya ala ku lá sá ban se gít sé get vagy gá tat je len tett a hu -
mán?
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Niels Bohr hí res mon da tá val vá la szol ha tok – te mes vá ri men -
to runk tól, Toró Ti bor fi zi ka pro fes  szor tól hal lot tam volt an nak -
ide jén, 1960-as évek vé gén: „Contraria non contradictoria, sed
complementa sunt!” So ha, egyet len per cig sem érez tem hát rá -
nyát an nak, hogy a re á li ák mel lett a hu mán vi lá gá ban is szert
tet tem né mi-ne mû jár tas ság ra. Sõt! Mi köz ben a Te mes vá ri Mû -
sza ki Fõ is ko la Ve gyész mér nö ki Ka rán tisz tes sé ge sen meg ta ní -
tot tak a re ánk vá ró szak ma min den csínyjára, ugyan ak kor jó
volt ott bá bás kod ni kedd és csü tör tök es tén ként a Thália
Diákstudió meg ala ku lá sá nál, s ügye lõ ként fel vi gyáz ni Ko csis
Ist ván vagy Páskándi Gé za da rab ja i nak szín re vi tel ét. (Ki vá ló,
köz élet re fel ké szí tõ is ko la volt: tes sék csak meg kér dez ni
ugyan er rõl Káli-Király Ist ván vagy Bor bély Lász ló vé le mé nyét!)
Mint ahogy az sem oko zott szá mom ra sem mi meg ha son lást,
hogy több húsz esz ten dõn át dél elõt tön ként, egy bu ka res ti ku -
ta tó in té zet nagy vá ra di ki ren delt sé gén a vas oxi dok, il let ve a
spinel kö té sû pig men tek ku ta tá sá val fog lal koz tam, dél utá non -
ként pe dig Ady-kört, majd Iro dal mi Kerekasztalt szer vez tem. A
ket tõ jól meg fért egy más sal.

Az évek so rán volt-e olyan ér zé se, hogy va ló já ban két em ber jár
ugyan ab ban a – vargagábori – bõr ben? Ma gya rán: volt-e af fé le
gó lya ka li fás ér zé se-él mé nye?

Még ha így is lett vol na, ál ta lá ban szót ér tet tek egy más sal.
Sem a „világracsodálkozás”, sem pe dig az „idõ nek-fe szü lés”
kor sza ká ban nem volt ben nem sem mi fé le tu dat ha sa dás. Volt
egy mes ter sé gem, amit sze ret tem, s ami, a hét köz na pi, olyan-
ami lyen be te võ fa lat biz to sí tá sán túl, bi zony nem egy szer még
szak mai elég té telt is nyúj tott a szá mom ra (tu do má nyos kon fe -
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ren ci ák, ta lál má nyi sza ba dal mak, stb.) Volt ugyan ak kor egy
„hob bim”, ami ak kor, a „for té lyos-fé le lem” más fél-év ti zed ében,
ta gad ha tat la nul a ben nem fe szü lõ „vi lág meg vál tó” ener gi ák le -
ve ze té sé re is szol gált. „A fi gyel mez te tés leg utol só le he tõ sé ge -
ként” ír tam pél dá ul tör té nel mi drá má kat tar tal ma zó For rás-kö -
te tem aján ló szö ve gé ben „ta nul ság-te vés re ci tál tam a His tó ria
hõ se it”. Le het, hogy ak kor volt eb ben né mi pót cse lek vés is, de
az Ady-kör ver seny szel le me hét rõl-hét re olyan ki hí vást je len -
tett, ami re nem le he tett nem vá la szol ni. (Mai na pig vis  sza sí rom
a „pén tek es ti sza bad sá gunk” falka-hangulatát!)… Ugyan ak kor
azt is be kell val la nom, hogy az író asz ta lo mon he ve rõ üres pa -
pír lap csá bí tá sa bi zony mind má ig meg moz gat ja a fan tá zi á mat… 

Ala ku ló ve gyé szi és írói pá lyá já ban konk ré tan mit je len tett a
89-es vál to zás, egy sze rûb ben: ter mé sze tes volt-e, hogy je lent ke zett a
har ma dik pá lya le he tõ sé ge? Ve he tõ-e ugyan olyan ko mo lyan a po -
li ti kus Var ga Gá bor, mint a ve gyész vagy az író?

Azt hi szem, er re a vá laszt nem én kell meg ad jam, ha nem
azok a tár sa im-ba rá ta im, akik kel együtt, ides to va húsz esz ten -
de je, lét re hoz tuk azt a cso dá la tos egy más-mel lé so ra ko zást,
amit az RMDSZ Bi har-me gyei Szer ve ze te ként szo kás em le get -
ni. Õk len né nek a leg il le té ke seb bek, hogy el mond ják, hogy
men  nyi re ve he tõ ko mo lyan az a kor szak – éle tem leg szebb he -
te i rõl, hó nap ja i ról van szó! -, ami kor „csen de sen és vá rat la nul
át ölelt az Is ten”, s ami kor egy ki zsi ge relt, vég le te kig meg alá -
zott, már-már a sa ját ma ga fel szá mo ló dá sá ba is be le nyu go dó
kissebbség a tu laj don lé té ben megélhettte a Fel tá ma dás
mirákólumát. Ami kor az „Ott hont a ha zá ban!” jel sza vá ra csak -
nem egymillióan men tek el sza vaz ni (száz tí zez ren csak Bi har -
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ban!). Ami kor az „Egy ség ben az erõ!” mozgosító ha tá sa nem is -
mert le he tet lent! Ami kor „a sem mi bõl egy új, más vi lá got” te -
rem tet tünk. Amit le het szídni, sza pul ni, ócsá rol ni – de ami a
miénk!… Ak kor va ló ban min dent, de az ég vi lá gon min dent a
köz élet nek ren del tem alá!.. Ha va la mi ért, azo kért a má mo ros
pil la na to kért ér de mes volt él ni…

Egy idõ óta ös  sze fo nód ni lát szik a po li ti kus és a ve gyész élet út -
ja. Je len leg – jó pár éve – be töl tött ál lá sa kí vül rõl szem lél ve már-
már hí va tás nak tû nik. Jól lá tom-e vagy be lül rõl mind ezt egé szen
más ként éli meg?

A szel le mi tu laj don-vé de lem hi va tá sa min de nütt a nagy vi lág -
ban egy elitt szak ma. Itt helyt-állni – mind em ber ként, mind ma -
gyar ként – bi zony óri á si ki hí vást je len tett a szá mom ra. Egy ki -
vá ló fel ké szült sé gû szín ro mán kö zös sé get úgy irá nyí ta ni im már
csak nem egy tu cat esz ten de je – egy év meg sza kí tás után épp
most már ci us 15-én vet tem át új ra a ro má ni ai Ál la mi Ta lál má -
nyi- és Véd jegy hi va tal (más ne vén a Ro mán Sza ba dal mi Hi va tal)
ve ze té sét -, hogy azt Eu ró pa-szer te ma már re fe ren cia-in té zet -
ként em le ge tik, nem kis fe le lõ sé get, s ugyan ak kor nem cse kély
elég té telt je len tett a szá mom ra. A min den na pos ál lan dó ké szen -
lé ti-ál la pot ról nem is be szél ve… 

Gon dolt-e ar ra, hogy majd egy szer, ha az idõ ne ki ló dul, a gya -
kor la ti élet pá lyát le zár va csak az el mé let nek – az írás nak – szen -
te li ma gát?

„Ren delt ide je va gyon min de nek nek” ír ja a Kró ni kás Köny -
ve … De ha úgy tet szik, idéz het ném akár azt is, hogy: „Ne ag -
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go dal mas kod ja tok a hol nap fel öl, mert a hol nap majd gon dos -
ko dik a ma ga ba ja felöl”… El mé le ti leg min den le het sé ges…

És for dít va meg tör tén het ne-e? El tud ná-e kép zel ni, hogy egy szer
csak ab ba hagy ja az írást és pusz tán mér nö ki, he lye seb ben po li ti -
kus-mér nö ki te en dõi lesz nek majd?

Ez bi zony, márcsak a ko rom mi att is, ke vés bé va ló szí nû. Ver -
gi li us-t va gyok kény te len idéz ni: „Fugit irreversibile tempus” S
én pe dig, tetszik-nem tet szik, túl va gyok a hat va non. Ilyen kor
már il lik az ob sit kö ze le dé sé vel szá mol ni. Meg ba rát koz ni az zal
a gon do lat tal, hogy a köz élet ben is van egy szük ség-sze rû nem -
ze dék-vál tás… S en nek alap ján „a min dig újak” tör vény sze rû en
át kell ve gyék a stafét-botot én tõ lem is… Ez az Élet rend je… S
ez így van jól!…

(Mol nár Ju dit, Kró ni ka, 2010. áp ri lis 6-án)
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Õrhely – Orhei 



5. Õr hely

Ami kor a Pruton át kel tél, min den re szá mí tot tál, csak er re a his -
tó ri ás lec ké re nem! Min den re gon dol tál vol na, ami kor „oda ha -
za”, Bu ka rest szivében teg nap elõtt reg gel a be ül tél a ko csid ba,
csak ar ra nem, hogy itt a Dnyesz ter-part ján, többszáz
kilóméterre ke let re a Kár pá tok-ge rin cé tõl, ilyen ob jek tív tá jé -
koz ta tást kap jál a kö zép ko ri ma gyar történelembõl!…

Pe dig iga zán meg szok hat tad vol na, hogy a Chiºinãu-i ki szál -
lá sa id min dig va la mi rend kí vü li ese mén  nyel fû sze re zõd nek.
Hogy eb ben a le né zett, alig négy-mil li ós, har mad-ma gyar or -
szág nyi te rü le tû kis or szág ban an  nyi, de an  nyi ér té ket le het
megtalálni!…

Kez dõ dött ta lán az zal, ami kor Eugen Staºcov, a mol do vai
Ipar jog vé del mi Ha tó ság (AGEPI) ak ko ri ve zér igaz ga tó ja, a ki -
ne ve zé sed utá ni el sõ hi va ta los kül föl di ki szál lá sod al kal má val, a
hi va ta los meg be szé lé sek vé gez té vel, el ci pelt az egy ko ri
Szovjetúnió leg na gyobb bor-kom bi nát já ba, és ott, a csak nem 42
kilóméter hos  szú sá gú Cricova-i bor pin ce föld-alat ti la bi rin tu sá -
ban ka lan doz va ta pasz tal hat tad meg azt, hogy bi zony-bi zony
nem csak a ma gyar bo rok világhírûek!…

Kö vet ke zett né hány év múl va az a csat ta nós „po li ti kai lec ke”,
amit már a Stascov-ot kö ve tõ in téz mény ve ze tõ tõl, Nicolae
Taran-tól (nem volt ez „Þãran” – az az „Pa raszt” – va la ha?) kap -
tál, ami kor el sõ es te, fe hér asz tal mel lett, fõ lé nye sen ki ok tat tad,
hogy ha már an  nyi ra jó ro má nok, ak kor hagy ják már a fe né be
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azt a ruszofon Transznisztriát, a 14. orosz had se re gé vel és a
föld alat ti fegy ver-rak tá ra ik kal együtt, és egye sül je nek vég re Ro -
má ni á val. Más nap, a ta lál ko zó hi va ta los szín he lyé re, a Dnyesz -
ter ke le ti part ján fekvû Molovata Nouã ne vû üdü lõ te lep re utaz -
ván, félklandesztin mó don tran zi tál ván a Dnyesz te ren-tú li Köz -
tár sa ság te rü le tét – bi zony hos  szú per ce kig né ze get ték az út le -
ve le det a híd túl ol da lán! –, a Tighina után kö vet ke zõ egyik, kék -
re és fe hér re me szelt, domb hát ra épült kis fa lu ban az ad dig
szót lan há zi gaz dád diszk ré ten oda mu ta tott az egyik na gyob -
bacs ka épü let re: „Az ott az én is ko lám! Itt ta nul tam meg ro má -
nul!”, majd né hány száz mé ter rel odébb: „Ab ban a ház ban szü -
let tem! A szü le im most is itt él nek!”, hogy az tán rövíd idõ múl -
va meg kapd a vá laszt az elõ zõ na pi böl csel ke dé sed re: „Hogy
mond hat nék én le ezek rõl? Ki ad ne kem jo got ar ra, hogy
itthagyjam eze ket az embereket?…” Mind má ig nem fe lej tet ted
el, mek ko rát nyel tél akkor!…

Az tán jött az Adrian Novac, majd pe dig a Dorian Chiroºca ne -
vé vel fém jel zett AGEPI-korszak, em lé ke ze tes szak mai ta lál ko -
zók kal, ki vá ló mi nõ sé gû kö zös sze mi ná ri u mok kal fû sze rez ve, a
tíz éves majd pe dig a ti zen öt éves év for du ló. Egy lel kes, ön tu da -
tos fi a tal kö zös ség maturizálódott a sze me tek lát tá ra, s bi zony-
bi zony nem egy szak te rü le ten fel ad ták a lec két nek tek, száz -
éves vé nek nek. Min dig él mény-szám ba ment a chiºinãu-i kol le -
gák kal ta lál koz ni.

Most is egy ilyen két ol da lú ta lál ko zó ra ér kez tél, csak most a
a hi va ta los meg hí vót im már egy Lidia Bolocan ne vû hölgy ír ta
alá (õ az ötö dik AGEPI-vezetõ, aki vel megismerkedhettél!..)
Most is ilyen, egy min den rész te rü le tet át fo gó köl csö nös tá jé -
koz ta tón ve het tél részt, amely nek vé gén, mi u tán iro dá ról-iro dá -
ra vé gig ve zet tek az egész in té ze ten, az egyik ok ta tó-te rem ben,



óri á si meg le pe té sed re, ré gi is me rõ söd del, az ép pen itt to vább -
kép zést tar tó id. Ficsor Mi hál  lyal, a Szel le mi Tu laj don Vi lág -
szer ve zet ének egy ko ri ve zér igaz ga tó-he lyet te sé vel fu tot tál ös -
 sze. 

Min den bi zon  nyal so se fo god meg tud ni, hogy a ma dél utá ni
ki ruc ca nást ki nek a ked vé re, a Ficsor Mi hály vagy a te sze mé -
lyed be fo lyá so lá sa cél já ból ren dez ték. Azt sem fog ják az or rod ra
köt ni, hogy amit ma be mu tat tak a szá mo tok ra a Raut-folyó
meander-völgyének a hajtûkanyarában, az le volt-e ve lük elõ ze te -
sen egyez tet ve vagy sem. Tény, hogy ami kor egy csak nem fél -
órás au tó zás után ki száll ta tok Orheiul Vechi ré gé sze ti mú ze u ma
elõtt, a re á tok vá ró mo soly gó ide gen ve ze tõ egy-ket tõ kö zöl te ve -
le tek, hogy az „Orhei” ere de ti ne ve az bi zony „Õr hely”, vagy ép -
pen ség gel „Vár hely” volt, s min den va ló szí nû ség sze rint ez az an -
nak ide jén, a XIV-XV. szá zad idejen itt ha tár õr-szol gá la tot tel je sí -
tõ szé kely csa pa tok tól szár ma zik. Azok tól, aki ket az Arany hor da
bi ro dal má nak az el len sú lyo zá sa ér de ké ben hív tak ide a mold vai
ural ko dók (vagy küld ték ide õket épp a ma gyar ki rá lyok!). De
hát ezen nincs sem mi meg le põ, foly tat ta to vább meg le pett te kin -
te te ket lát va, hi szen, mint Nicolae Drãgan, Iorgu Iordan vagy
ªtefan Ciobanu tör té nész is meg ál la pí tot ta, Moldovában nem
egy hely ség név ma gyar ere de tû, lásd Borcut (Bór kút), Ghidigliº
(Hideglés), vagy akár ép pen Chiºinãu (Kisjenõ) ne vét.

Azt hit ted, hogy nem hal lasz jól! Min den re szá mí tot tál, csak
er re nem! Tud tál, per sze hogy tud tál egy ko ri ol vas má nya id ból
ar ról, hogy a ro má ni ai Mold va te rü le tén nem egy hely ség név
ma gyar ere de tû: Iaºi (Jász vá sár), Huºi (Huszvásár). Bacãu
(Bákó). Ar ról is volt né mi sze mé lyes ta pasz ta la tod, hogy van ott
azért jónéhány te le pü lés, ahol ha nem is be szél nek, de ér te nek
ma gya rul: pl. Sãbãuani (Sza bó fal va), Lespezi (Lészped), Fãrã -
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oani (For ró fal va). Ám min den rõl job bá ra csak a ma gad szû -
kebb, anya nyel vi in for má ci ós-csa tor ná in keresztûl ér te sül het -
tél. A ro mán tár sa da lom mind ezt mind má ig nem igen akar ja
tudomásul-venni! Épp ezért volt szá mod ra óri á si meg le pe tés ez
a mai nap! Ak kor, ami kor szû kebb pát ri ád ban, ki es Er dély-or -
szág ban mind má ig vér re me nõ küz de lem fo lyik a ma gyar múlt
nyel vi bi zo nyí té ka i nak a letagadása/ felszámolása/ el tün te té se
ér de ké ben, né hány száz ki lo mé ter re ke let re en nek épp az el -
len ke zõ jét köz lik ve le tek ékes ro mán nyel ven mo so lyog va,
meg gyõ zõ dés sel – mint a be val lott múlt leg ter mé sze te sebb
igaz sá gát… Hogy van ez!?…

Ezek sze rint meg le het, hogy a vár va várt Eu ró pa még sem
an  nyi ra nyu gat ra, mint in kább ke let re van!?…

(Chiºinãu, 2011. jú ni us 1-jén)
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Confessionis VIII.



Verespatak



Szeben



Oslo, Kon-Tiki múzeum



1. Thor He yer dahl rög esz mé je

Hát bi zony a min den ki ben lé te zõ feltûnni-akaráson és az egész -
sé ges ka land-vá gyon túl nem ke vés demencia is kel lett ka va rog -
jon an nak hat skan di náv (egy svéd és öt nor vég) fér fi nak a gon -
do lat-vi lá gá ban, akik 1947 áp ri lis 28-án, a pe rui Callao ki kö tõ jé -
ben egy ken der kö te lek kel ös  sze kö tö zött, ki lenc vas tag rönk bõl
ál ló bal sa fa-tu taj ra bíz ták az éle tü ket. A két ség kí vül lé te zõ bi zo -
nyí tá si-szán dék –beigazolni azt az ad dig nem cse kély fenn tar tás -
sal fo ga dott tu do má nyos hi po té zist, mi sze rint a Csendes-Óceán
szi get-cso port ja i nak a la kói nem Dél-Kelet-Ázsia-i, ha nem Dél-
Amerika-i eredetüek – a rendkivüli ki hí vás ter mé sze té bõl adó -
dó an jó adag meg szál lott ság gal és nem cse kély fa na tiz mus sal
tár sult: ne ki vág ni egy több mint há rom hó na pos ra ter ve zett út -
nak úgy, hogy a hul lá mo kon im boly gó tu ta jo don egyesegyedül
csak a ke let fe lõl ér ke zõ szél re és a Humbold-áramlat sod rá sá ra
szá mít hatsz, lét fenn tar tá so dat pe dig – a na pi dorádó, ton- és re -
pü lõ hal-zsák má nyon kí vül – ki zá ró lag csak más fél-tu cat ivó víz -
zel töl tött bam busz nád csõ és néhágy zsák kó kusz dió, édes bur -
go nya és dé li-gyü mölcs biz to sít ja, bi zony jócs kán meg ha lad ja a
hét köz na pi át lag-em ber hol nap-ter ve zõ ké pes sé gét. A szür ke
szer dák hoz szo kott föl di ha lan dó igen csak vé ges ho ri zont-táv la -
tát… Itt bi zony ez út tal tel je sen más érték-hierarhiák ér vé nye sül -
tek! Itt va ló ban az is me ret lent min dig meg lát ni és meg hó dí ta ni
aka ró ho mo sa pi ens fel fe de zõ- szen ve dé lye le he tett a meg ha tá -
ro zó érv min den más ér dek felett!…
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Ezek a mí tosz rom bo ló, bi zarr gon do la tok, az en nek a vé gül
is több mint száz na pig tar tó, csak nem nyolc ezer kilóméteres,
a Fran cia-Po li né zia Tuamotu-szigetcsoportjánál vé gett-érõ ka -
lan do zás nak a kész te tõ-in dí té ka it fírtató esz me-fut ta tá sok ak -
kor ju tot tak az eszed be, ami kor Os lo Bygdoy ne vû elõ vá ro sá -
ban, a Nor vég Ten ge ré sze ti Mú ze um tõ szom széd sá gá ban al -
kal mad volt meg te kin te ni ere de ti mi vol tá ban kö zép is ko lás-ko -
rod nagy ol vas mány-él mé nyé nek, Thor He yer dahl csak nem
het ven nyelv re le for dí tott nagy-si ke rû út le írá sá nak, „A Kon-
Tiki expedició. Tu taj jal a Csen des Óce á non” cí mû köny vé nek
sok vi hart át élt, sö tét-bar na szí nû ala nyát, az in ka nap is ten rõl,
Kon Tiki-rõl el ne ve zett, csak nem húsz mé ter hos  szú bal sa fa-tu -
tajt. Raj ta a min dent, csak me ne dé ket nem biz to sí tó, pál ma le -
vél lel fe dett ki csiny ka li bá val… Igen ott, a min ta ként ki tett, pe -
hely kön  nyû bslsafa-rönköt emel get ve tu da to sult csak ben ned
iga zán an nak a hat vál lal ko zó-szel le mû fi a tal nak a me rész sé ge,
az, hogy ezek nem csu pán egy ké sõbb Oscar-díjjas film fõ sze -
rep lõi vol tak, ha nem hogy ezek a fér fi ak va ló ban az éle tü ket
koc káz tat ták egy tu do má nyos hi po té zis beigazolásáért!…Itt
van a fény ké pük s a ne vük a fa lon! Mi lyen vídámak és ma ga biz -
to sak vol tak valamennyien!…

De itt van nak, eb ben a hat van esz ten dõs, amúgy szin tén Kon-
Tiki-rõl el ne ve zett mú ze um ban (ahol az ed di gi lá to ga tók szá ma
meg ha lad ja a 15 mil li ót!) Thor He yer dahl va la men  nyi fel fe de zõ-
út já nak az em lék tár gyai: az öt ve nes évek ben a Hús vét-szi ge tek -
hez tar to zó Rapa Nui-n vég zett ása tá sa i nak az ered mé nyei (mi -
lyen él ve zet tel ol vas tad an nak ide jén az „Aku-Aku”-t!), a hat va -
nas évek vé gé nek lát vá nyos, az el sõ ne ki fu tás ra si ker te len, de
a má so dik ra még is csak si ke res kí sér le tei az Atlanti-Óceán át -
sze lé sé re Ma rok kó és a Bar ba dos-szi ge tek kö zött (a ní lu si pa pi -
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rusz-nád ból ké szült le gen dás-hí rû ha jó ja, az egyip to mi nap is -
ten rõl el ne ve zett Ra-II is itt lát ha tó, ere de ti ben!) és per sze a drá -
mai-mó don vég zõ dõ kö zép-ke le ti Tigris-expedició re lik vi ái, a
het ve nes évek vé gé nek csak nem nyolc van-na pos, az Irak-
Omán-Pakisztán-Szomália út vo na lon, a Perzsa-Öbölt és az
Indiai-Óceán észak-nyu ga ti ré szét érin tõ vál lal ko zá sa, mely nek
vé gén, Dzsibuti-kikötõjében, a hét-ta gú, az idõk so rán a
legkülöntözõbb nem ze ti sé gû szak ér tõk bõl ös  sze to bor zott le -
gény sé gé vel tel jes eggyettértésben, til ta ko zá sul a tér ség ben
dú ló esz te len há bo rúk ki ter je dé se el len, sa ját ke zé vel gyúj tot ta
fel tu laj don ha jó ját…

Ezek kel az utak kal ez a nagy for má tu mú nor vég bi o ló gus,
nép rajz ku ta tó és fel fe de zõ egy alap-gon do la tot kí vánt be bi zo -
nyí ta ni az em be ri ség elõtt. Ne ve ze te sen azt, hogy a ten ger nem
el vá laszt, ha nem ös  sze köt! Hogy még a leg pri mi tí vebb esz kö -
zök kel is, a tör té nel mi idõk kez de tén, le het sé ges volt a kap cso -
lat-fel vé tel Ame ri ka és Óce á nia, Af ri ka és Ame ri ka, Ázsia és Af -
ri ka közt. Hogy ha volt né mi bá tor ság és kel lõ szak ér te lem,
már sok száz (de akár több ezer) év vel ez elõtt is ne ki le he tett
in dul ni az is me ret len látóhatárnak!… Fel fe dez ni a még fel fe de -
zet lent! Meg is mer ni a még ismeretlent!…

Igen ezek le het tek azok az esz mék, ame lyek a min den ko ri
fel fe de zõ ket örök ké új és új vi zek re, új és új utak ra ser ken tet -
ték! Ezek ve zet het ték min den bi zon  nyal - hogy csak Nor vé gi á -
nál ma rad junk! - a szá zad-for du ló két hí res sark-ku ta tó ját, Roald
Amudsen-t és Fridtjof Nansen-t, Föl dünk két hi deg pó lu sá nak a
meg hó dí tá sá ért szer ve zett expedicióikon (Nansen hí res jég -
zárt-ál ló göm bö lyû ha jó ja, a „Fram”, itt ta lál ha tó, alig száz mé -
ter re, az út túl só oldalán!)… De ezek ve zé nyel het ték haj da nán
az em be ri ség nagy-nagy fel fe de zõ it. Vö rös Henrik-et, Vasco da

251



Gama-t, Americo Ves puc ci-t vagy akár Ko lum busz Kris tó fot és
Magellán Fer di nán dot is… Az is me ret len le he tõ sé gek csá bí tó
va rá zsa, a meg ta pasz ta lás-vágy má ko nya ké pes volt min dig le -
gyõz ni az ösz tö nös, ata visz ti kus fé lel me ket…

Hi szen, vég sõ so ron, Pompéjusz egy ko ri hí res szál ló-igé je
mit sem vesz tett az idõ sze rû sé gé bõl: „Navigare necesse est! /
Vivere non est necesse!”

(Os lo, 2011. szep tem ber 18-án)
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2. „Le gyen vi lá gos ság!”

Le het-e fény nél kül él ni? Le het-e úgy el töl te ni a re ád sza bott föl -
di éle tet, hogy mind vé gig csak ko rom sö tét ség ben ta po ga tó zol,
hogy ki zá ró lag csak az ujj be gye id érin té sé vel kí sé re led meg
úgy-ahogy be azo no sí ta ni a té ged kö rül ve võ tár gya kat és sze mé -
lye ket? Hogy ne tud fel mér ni, ne légy ké pes ma gad ban tu da to -
sí ta ni azt, ha va la ki nesz te le nül fe léd kö ze le dik! Hogy kép te len
le gyél meg kü lön böz tet ni a kör nye ze ted ben lé võ szí ne ket és ár -
nya la to kat! Hogy tel je sen ma ga te he tet le nül ácso rogj, minden -
nek és min den ki nek tel je sen ki szol gál tat va, egy fé lel me te sen
fe ke te universum kel lõs közepén!…

A vá lasz, mind an  nyi an tisz tá ban va gyunk ve le, ko ránt sem
egy ér tel mû! Elég csak a fe hér bot tal köz le ke dõ, mind vé gig sze -
ré nyen a fa lak ol tal mát ke re sõ, fe ke te szem üve ges sors tár sa -
ink ra gon dol nunk, de ve het jük akár a va kon dok, a de ne vér,
vagy ép pen ség gel a föl di gi lisz ta pél dá ját – hogy rá jöj jünk, hogy
igen is le het, bi zony le het él ni az ál lan dó sö tét ség ben is. Fel té ve
per sze, hogy tud tál-e – köz ve tett és köz vet len ér te lem ben is –
idõ köz ben al kal maz kod ni hoz zá. Már mint az örök vi lág ta lan -
ság hoz…

Még is, ezen vi tat ha tat lan el len pél dák da cá ra, úgy ér zem
hogy a nagy be tûs ÉLET el ma rad ha tat lan ve le já ró ja a FÉNY. Az
a su gár-vi lág, amely ál tal be tud juk azo no sí ta ni a ma gunk sa já -
tos egyé ni hely ze tét. Ami vel fel tud juk mér ni, hogy hol is va -
gyunk egy ál ta lán, kik és mik vesz nek vol ta kép pen kö rül, egy ál -
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ta lán mi lyen le he tõ sé gek kel is ren del ke zünk? Ami ré vén tu -
dunk tá jé ko zód ni és tu dunk utat szab ni ma gunk nak – konk rét
és át vitt ér te lem ben egy aránt! - azért, hogy mi ha ma rabb el ér -
hes sük a ki sza bott CÉL-unkat. Amely CÉL le het ne ta lán épp az
oly rég óta áhí tott Ígé ret Föld je is… Igen, mond hat nánk akár
úgy is, hogy csak is en nek a kép le tes vagy akár na gyon is va ló -
sá gos FÉNY-nek a je len lé te szük sé gel te tik ah hoz, hogy meg
tud juk fo gal maz ni egy ér tel mû en a Lé te zé sünk iga zi ér tel mét… 

Nem vé let len, hogy még a Genézis köny ve sze rint is a vi lág te -
rem té se is a fény lét re jöt té vel kez dõ dött. „És mondá Is ten: Le -
gyen vi lá gos ság és lõn vi lá gos ság! És látá Is ten, hogy jó a vi lá -
gos ság és elválasztá az Is ten a vi lá gos sá got a sötétség-tõl” (Mó -
zes, I./3-4). Mi ként bizonnyára az sem vé let len, hogy Pierre
Landowsky mo nu men tá lis al ko tá sá nak, a Re for má ció Gen fi Em -
lék mû vé nek a fel sõ ré szén, épp az egy ház atyák (Kál vin, Knox,
Farel, Béza) fe je fö lött ott lát ha tó az egy ház újí tás hí res jel sza va:
„Post tenebras lux!” Az az a Sö tét ség után ér ke zik a Fény!…

A vá ros, ahol most ba rá ti kö zös sé günk az Eu ró pai Pro tes táns
Sza bad egye tem Er dé lyi Kö ré nek „Köz vi lá gí tás” cí mû kon fe ren -
ci á já ra ös  sze gyûlt, több ször is be bi zo nyí tot ta a tör té nel me fo -
lya mán, hogy a Vi lá gos ság Vá ro sa. Hogy min dig is az al ko tó
gon dol ko dás, az újí tás, a mû sza ki ha la dás pár to ló ja volt. De azt
is, hogy a leg fe ke tébb éj sza ká ban is tu dott Fényt gyúj ta ni.
Hogy a leg or da sabb egy más ra-fe ne ke dés idõ sza ká ban is pél dát
tu dott sta tu ál ni or szág-vi lág elõtt né pek és fe le ke ze tek bé kés
egy más mel lett élé sé rõl. Hogy a Sö tét sé get igen is le le het gyõz -
ni – ha van hoz zá kel lõ hit és aka rat…

Ha azt mond juk, Temesvát, ne künk ma gya rok nak még sem
csu pán az im már 127 esz ten dõs vil lany vi lá gí tás eu ró pai cso dá ja
jut az eszünk be, ha nem töb bek kö zött az is, hogy a 14. szá zad ele -
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jén, 1315-1323 kö zött ez a „castrum regiunii Themes” bi zony szé -
kes-vá ros, Kár oly Ró bert ki rá lyi szék he lye volt. Hogy a Bonfini
sze rint „szép épü le tek kel ren del ke zõ” te le pü lés fõ is pán jai közt
bi zony ott ta lál hat juk Hu nya di Já nos és Ki ni zsi Pál ne vét is.

Ha azt mond juk, Te mes vár, ne künk Dó zsa György és
Szapolyai Já nos ne ve jut az eszünk be, meg az ama bi zo nyos
1514-es tü zes trón ra em lé kez te tõ Segítõ-Boldogasszony szob ra
itt a köz vet len kö ze lünk ben, a Má ria-té ren – va la mint az is,
hogy tör té nel mi lép ték ben mi lyen rövíd is volt in nen az út
„nem ze ti lé tünk nagy te me tõ jé”-ig, Moh ácsig…

Ha azt mond juk, Te mes vár, ne künk Losonczi Ist ván vár ka pi -
tány Ti nó di Lan tos Se bes tyén ál tal meg éne kelt 1552-es már tí -
rom sá ga jut az eszünk be és Szavoyai Je nõ 1716-os di a dal mas
dél vi dé ki had já ra ta, na meg az, hogy bi zony itt is itt volt a tö rök
jó száz hat van évig, nem csak Bu dán…

Ha azt mond juk, Te mes vár, ne künk an nak az it te ni erõ dí té si
igaz ga tó ság ra ve zé nyelt fi a tal al had nagy nak ama bi zo nyos 1823
no vem ber 3-án kel te zett le ve le jut az eszünk be, amely ben ar ról
tá jé koz tat ja a Ma ros vá sár he lyen la kó édes ap ját, hogy „a sem mi -
bõl egy új, más vi lá got te rem tett”. Gyen géb bek ked vé ért: Bolyai
Já nos ról van szó…

Ha azt mond juk, Te mes vár, ne künk a vá ros egyik egy ko ri le -
gen dás pol gár-mes te re, Joseph Klap ka jut az eszünk be, meg
per sze Klap ka György és Kiss Er nõ hon véd-tá bor nok ne ve, va -
la mint a sza bad ság harc sor sát vég ér vé nye sen meg pe csé te lõ,
1849 au gusz tus 9-ei sze ren csét len ki me ne te lû te mes vá ri csa ta,
a reá kö vet ke zõ vi lá go si fegy ver le té tel lel és az Ara di Gol go tá val
egye tem ben. (Teg nap volt ugye ok tó ber 6-a…)

Ha azt mond juk, Te mes vár, ne künk az e vá ros ban szü le tett
Kós Kár oly és Ba logh Ed gár ne ve jut az eszünk be, meg per sze
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a Méliusz Jó zsef „Vá ros a köd ben” cimû kor raj zá ban meg írt I.
világhaború utá ni Bega-parti Ca nos sa-já rás kró ni ká ja.

Ha azt mond juk Te mes vár, a mi nem ze dé künk nek még is leg -
el sõ sor ban ez a re for má tus temp lom jut az eszünk be. Tõ kés
Lász ló és ’89 de cem be ré nek fe led he tet len han gu la ta. Ama bi zo -
nyos te mes vá ri szik ra, amel  lyel meg le he tett tör ni nem csak a
Hall ga tás Fa lát, de a lel künk re te le pe dõ dik ta tú ra ge rinc pró bá -
ló Sö tét sé gét is.

S végezetûl, de nem utol só sor ban, ha azt mon dom, Te mes -
vár, ne kem, a Te mes vá ri Mû sza ki Fõ is ko la egy ko ri di ák já nak a
vi lág ra-cso dál ko zás fe led he tet len öt esz ten de je jut az eszem be,
az azidõtájt még az ut cán lé te zõ há rom nyel vû ség meg ta pasz ta -
lá sá val, a Tu dás kincseskamarájának a kor lát lan meg nyi tá sá val,
tár sul va egyút tal a kissebbségi ön szer ve zõ dés má mo ros min -
den ta ka rá sá val, az ak kor Cse res nyés Gyu la ve zet te Te mes vá ri
Tháliával (ahol ugye „csak ” Páskándi Gé za és Ko csis Ist ván vol -
tak a há zi-szer zõ ink!), az Anavi Ádám ve zet te Ady End re Iro dal -
mi Kör rel (ben ne Franyó Zol tán, End re Kár oly, Méliusz Jó zsef,
Bo dor Pál, meg per sze Bá rá nyi Fe renc, Mandics György,
Szekernyés Já nos kéz szo rí tá sá val), Toró Ti bor és Salló Er vin
ma gyar nyel vû is me ret-ter jesz tõ elõ adá sa i val, Bodó Bar na és
Bor bély Im re, Káli-Király Ist ván és Marosfõi Lász ló friss ba rát -
sá gá val… Nem, azo kat a má mo ros esz ten dõ ket én mind má ig
nem tud tam elfelejteni!…

En nek a köz vi lá gí tó eu ró pai vá ros nak a szel le mi sé ge elõtt
gyûl tünk most ös  sze tisz te le tün ket ten ni…

Hi szem, hogy lesz mit tanuljunk!…
(El hang zott a Te mes vá ri Re for má tus Temp lom ban, 

2011. ok tó ber 7-én, az Eu ró pai Pro tes táns Sza bad egye tem Er dé lyi
Kö re „Köz vi lá gí tás” cí mû kon fe ren ci á já nak a meg nyi tó ján.)
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3. Ami kor hí vott a ha rang…

A váradi ha ran gok hí res-ne ves ékes sé gei vol tak min dig is a Hol -
 nap-vá ro sá nak. Sza vuk ra még a leg sö té tebb, leggerinc pró bá -
lóbb idõk ben is idõs és ke vés bé idõs em be rek hos  szú so ra in -
dult el min dig a temp lo mok fe lé, zen gé sük még a leg re mény te -
le nebb föl di po kol já rás esz ten de i ben is re ményt és biz ta tást
sugalt az élet-ke re sõk nek. Nem le he tett õket nem meg hal la ni –
az Új vá ro si két-tor nyú temp lom nak, a Szé kes egy ház nak, a Ba rá -
tok-temp lo má nak vagy a Szent-Lász ló temp lom nak az egy más -
 sal be szél ge tõ ha rang jai min dig szí vet és lel ket me len get tek. 

Szá mom ra, a bel vá ros ban szü le tett és ne vel ke dett váradi pol -
gár-cse me te szá má ra még is a leg szeb ben min dig a váradolaszi
re for má tus templon ha rang ja szólt. Ez hí vott min dig, va la hány -
szor kis di ák-ko rom ban apám kézenfogva el vitt a va sár na pi is ko -
lá ba (én Eszenyei Szé les Má ria se géd lel kész tõl ta nul tam a leg -
el sõ zsol tá ro kat), ez ve zé nyelt to rony iránt if jú sá gom ide jén
(ami kor a mai túl buz gók kö zül hajde men  nyi en ke rül ték el szé -
les ív ben a temp lo mok kör nyé két!), ez me len get te a szí ve met
azo kon a té li reg ge le ken, ami kor még a lel künk is fá zott…

És ez a ha rang szó hí vott ben nün ket ak kor is, ami kor meg tör -
tént az a bi zo nyos Ka rá cso nyi Cso da, s egy ma gá ra-ma radt, vég -
le te kig el ke se re dett, már-már a sa ját ma ga ön fel szá mo ló dá sá ba
is be le tö rõ dött kö zös ség egyik nap ról a má sik ra meg ta pasz tal -
hat ta a Fel tá ma dás mirákólumát. Ez a ha rang szó biz ta tott jó
húsz év vel ez elõtt egy há zi- és vi lá gi ön ös  sze sze dés re, en nek a
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Szent László szobor a bazilika elõtt



hang ja to bor zott ös  sze mind an  nyi un kat, fi a ta lo kat és ke vés bé fi -
a ta lo kat egy más mel lé-so ra ko zás ra, a ten ni aka rás, a fel adat-vál -
la lás job bí tó szán dé ká val. Ez a le ve gõ be kó dolt üze net hi tet te el
ak kor mind an  nyi unk kal a test vé ri sze re tett min den ha tó sá gá nak
az el sõbb ren dû sé gét min den faj ta em be ri gyar ló ság gal és ki csi -
nyes rossz hi tû ség gel szem ben. Nem, azo kat a má mo ros, min -
dent-aka ró he te ket-hó na po kat nem le het el fe lej te ni… 

Az óta el telt jó húsz esz ten dõ. Tör té nel mi lép ték kel néz ve
ugyan nem nagy idõ, de a föl di em be ri lét ke re tei közt bi zony
egy fél em ber öl tõ. Húsz esz ten dõ te le vé kony ka örö mök kel és
vas kos ku dar cok kal, te le ke vés ka ca gás sal és sok kal több sí rás -
sal és ke se rû ség gel. Húsz év te le ál lan dó küz de lem mel és ki áb -
rán du lás sal, küsz kö dés sel és újrafeltápászkodás-igénnyel.
Husz ke mény esz ten dõ, amely so rán de sok szor is vol tunk
kény te le nek szem be sül ni az zal a ri deg re a li tás sal, hogy mi lyen
ke vés is va ló sult meg az egy ko ri ál ma ink és ter ve ink kö zül…

A váradi ha ran gok most is szól nak. Öb lös hang juk most is
mél tó ság tel je sen re zeg te ti meg a le ve gõt a Nagy-Omlás alat ti
vá ros fe lett, messzehangzó zen gé sük ma is félreérthetettlen
hivó-szót hor doz: „Jöj je tek Én hoz zám mind an  nyi an, akik meg -
fá rad ta tok és meg ter hel tet te tek…”

A kér dés csak az, hogy eb ben a ro ha nó, elanyagiasult, ér ték-
nél kü li vi lág ban van-e még, ma radt-e még an  nyi hal lá sunk,
hogy fel fog juk ezt ki zá ró lag ne künk szánt üzenetet?…

(Váradolaszi, 2011. no vem ber 6-án. Meg je lent a Va sár na pi
Üze net, 2011. no vem ber 11-i szá má ban.)
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4. Arany átok

Úgy tû nik, im már a zöl dek nek is a tu do má sá ra ju tott a
verespataki bá nya-ki ter me lés rõl ki ala kí tott, ko ránt sem a vé ka
alá rej tett vé le mé nyed. Mi vel más sal ma gya ráz ha tó kü lön ben,
hogy alig négy hó nap le for gá sa alatt im már har mad já ra for dul -
nak hoz zád, sze mé lyes tá mo ga tá sod ér de ké ben? Leg elõ ször ta -
valy õs  szel, szep tem ber vé gén kap tál egy vá rat lan SMS-
felhívást a „Ment sük meg Verespatakot!” kam pány ke re té ben,
az Egye tem-, a Romana-, a Victoriei-, il let ve a Charles de Gaulle -
té ren fel ál lí tan dó sá to rok ban na pi szol gá la tot vál la ló ön kén tes
aktívisták to bor zá sa vé gett; az tán, alig két hó nap múl va, no vem -
ber 24-ére a Kép vi se lõ ház-be já ra tá hoz ci tál tak, a Ve res pa tak-
ügyé ben ös  sze gyûj tött 100.000 til ta ko zó-alá írás hi va ta los át adá -
sá hoz as  szisz tál ni; most pe dig az Alburnus Maior Eggyesület
hol nap dél elõtt re a Par la ment elé hív tün tet ni, az Al kot mány-
tér re, kö ve tel ni úgy mond az omi nó zus bá nya terv azon na li le ál -
lí tá sát… Ha ed dig ez ügy ben egy, a vé le mé nyét ugyan más föl -
di ha lan dók kal is meg osz tó, de lé nye gé ben név te len TV-druk -
ker nek tart hat tad ma ga dat, ezek az üze ne tek im már egy ér tel -
mû en mást sej tet nek – névszerint azt, hogy mos tan tól fog va be -
le ke rül tél bi zony te is a Gold-ellenzõk za jos tá bo rá nak az adat -
bá zi sá ba… 

Per sze, meg te het ted vol na na gyon kön  nyen, hogy szé pen be -
fo god a szád! Hogy a „Ne szólj szám, ne fáj fe jem!” köz mon dás
õsi ta nul sá ga alap ján ma gad is hoz zá já rulsz a ge rinc te le nek tö -
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mött so ra i nak a to váb bi gya ra pí tá sá hoz – merthát ugye bár
„hall gat ni arany!”… Hogy a „Nem a te dol god!”, a „Susz ter
(már mint Var ga!) ma radj a kap ta fád nál!”, a „Ki-ki se per jen a sa -
ját por tá ja elõtt!” né pi böl csel ke dé sek kép mu ta tó váll-vo no ga tá -
sá val egy ér tel mû en ki búj jál min den faj ta felelõségvállalás ri zi -
kó ja alól…

Hi szen az idõk kez de te óta, amed dig csak vis  sza tud te kin te -
ni a gyar ló föl di em lé ke zet, az ara nyért min dig is diabólikus
erõ vel ve re ked tek a ha lan dó em be rek. Ha úgy tet szik, a Tör té -
ne lem „disz nó fe jû Nagyúr”-ja min dig is csak „az ara nyon ült, az
aranyon!”… Hány pusz tí tó há bo rú in dí tó-oka volt az el múlt év -
szá zad ok (év szá zad ok? év ez re dek!) so rán ez a na rancs-sár ga
szí nû ne mes fém! Hány szor, de hány szor bo rult láng ba a vi lág
ezért a csá bo san meg vil la nó kop ha tat lan elemért!… S hány szor
vág tak ne ki ugyan ak kor az Eldorado re mé nyé vel a vad ide gen
is me ret len nek az em be ri ség ma fél is ten ként tisz telt nagy
felfedezõi!.. Mint ahogy ar ról sem il lik meg fe led kez ni, hogy
hány szor in dí tott út nak ez re ket és tí zez re ket az egyik nap ról a
má sik ra tör té nõ meg gaz da go dás dé li báb já val az idõ rõl-idõ re
hol itt, hol ott, hol Alasz ká ban, hol Szi bé ri á ban, hol Auszt rá li á -
ban, hol Boliviában fel-fel lán go ló arany-láz!… Az arany-bor jú
örök imá da tá ról nem is beszélve!…

Ilyen meg kö ze lí tés ben, mind eze ket az elõz mé nye ket tu do -
má sul-vé ve iga zán nem kel le ne sem mi rend kí vü lit ta lál ni ab -
ban, ha egy ál lam, jól meg ala po zott nem zet gaz da sá gi meg fon to -
lás ból, egyszercsak úgy dönt, hogy már pe dig a sa ját te rü le tén
ta lál ha tó, amúgy csak nem két ezer esz ten dõ óta is mert arany-le -
lõ hely ét zá ros ha tár idõn be lül ma xi má lis ha tás fok kal ki ter me -
li… Hogy akár öt hegy csúcs sza bály sze rû fel da rá lá sa ré vén
(ide so rol va a ró mai-ko ri tár ná kat rej tõ Kirnik-hegyet is), akár
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a te lep szé lén ta lál ha tó négy el ha gyott temp lom le bon tá sa és a
hoz zá juk tar to zó te me tõk fel szá mo lá sa árán (há rom és fél év vel
ez elõtt, 2008 nya rán a tu laj don sze med del cso dál hat tad meg
eze ket a rom ja ik ban is im po záns lát ványt nyúj tó egy ko ri ma -
gyar temp lo mo kat!), va la mint a te le pü lés há za i nak és épü le te i -
nek (köz tük a haj da ni, ma már szin tén rég ebek har min cad já ra
ha gyott ma gyar is ko la a Ré gi Vá sár té ren ta lál ha tó két szin tes
szék hely ének!) a be ru há zó cég ál tal tör té nõ tel jes fel vá sár lá sa
kö vet kez té ben, ke rül ami be ke rül, de egy év ti zed le for gá sa
alatt a fel szín re hoz za a becs lé sek sze rint a mély ben ta lál ha tó
mint egy 300 ton na ara nyat és 1600 ton na ezüs töt. Hi szen (Ady
sza va i val): „Meg hal min den és el mú lik min den / A dics, a dal,
a rang, a bér / De él az arany és a vér…” 

Ez ed dig rend ben is vol na! Bár min den por ci kád til ta ko zik az
épí tett örök sé ged re kö vet ke ze te sen fit  tyet há nyó tri vi á lis mer -
kan ti liz mus ag res  szív tér hó dí tá sa, „a múl tat vég képp el tö röl ni”
kí vá nó Mannon-imádás (lám-lám, a pi ac gaz dál ko dás „szent” kö -
ve tel mény-rend sze re mi lyen ha mar új ra ér té ke li még az „In ter -
na ci o ná lé” so ra it is!) gát lást nem is me rõ ér ték rom bo lá sa el len,
in extremis, min den „avitt” szen ti men ta liz must és „ide jét múlt”
rom-ro man ti kát, min den „ké tes” tá vol ba-ré ve dést és „szûk lá tó -
kö rû” ter mé szet-imá da tot fél re té ve, ha nem is tu dod el fo gad ni,
de meg tu dod ér te ni a je len pil la nat anya gi bol do gu lá sá ra kon -
cent rá ló gon dol ko dás mód pri o ri tá sát a ki zá ró lag csak nosz tal gi -
á zó, múlt ba szé dü lõ cselekedni-képtelenséggel szem ben. A
szük ség nagy úr! A mai vi lág gaz da sá gi krí zis ben iga zán fe les le -
ges fin  nyás kod ni hol mi tár nák és ro mok mi att… Mint ahogy az
Al burnus Maior fi a tal jai sem a Gabriel Ressourses kultúr-bar ba -
rizmusa (pon to sab ban: nem csu pán e mi att az örök ség-pusz tí tó
kultúr-barbarizmus mi att!) vo nul nak idõ rõl-idõ re az ut cá ra…
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A fenn tar tá sod va ló di in do ka egy négy be tûs szó ban rej lik.
Egy két ma gán-hang zós szó ban, amely a szak le xi kon meg ha tá -
ro zá sa sze rint egy „egy atom szén bõl és egy atom nit ro gén bõl
ál ló egyvegyértékû negativ ös  sze tett gyö köt” je lent, „mely ké mi -
ai sa já tos sá ga i ra néz ve a ha lo gén ani o nok ra (flúor, klór, bróm,
jód) emlékeztett.” De amely gyök ugyan ak kor meg fe le lõ al ká li-
ele mek kel ele gyed ve a vi lág egyik legszõrnyûbb em lé ke ze tû,
egyik leg pusz tí tóbb ha tá sú mér gét ké pe zi. Ez a szó a ci án…

Hát ez az a fel té tel, ahol, mint ve gyész mér nök na gyon is jól
tu dod, nincs he lye az al ku do zás nak! Amit egy sze rû en nem le -
het (nem sza bad!) vi ta tár gyá vá ten ni! Mert itt már bi zony nem
hol mi köl dök né zõ teg nap-imá dás ról van szó, ha nem a hol nap
egy ér tel mû ve szé lyez te té sé rõl! Itt nem a múlt örök sé ge, ha -
nem a jö võ biz ton sá ga az iga zi tét!… S akik ne ta lán a Gold meg -
je  le né se kor be dõl tek (mert bi zony szép szám mal bedöltek!) a
csá bo san csen gõ szi rén-me sék nek, mi sze rint a vi lág arany-ki -
ter me lé sé nek a dön tõ há nya da e tehnológia út ján va ló sul meg,
s hogy mi lyen biz ton sá go san mû köd nek Svéd or szág ban, Ka na -
dá ban, Auszt rá li á ban ezek a fel dol go zó-üze mek, azok szá má ra
csat ta nós vá laszt adott a 2000-es ja nu ár-vé gi nagy bá nyai gát sza -
ka dás és az azt kö ve tõ ti szai cián-szennyezés!… Végig-gondolni
is rossz, mit je len te ne, hány te le pü lést érin te ne egy eset le ges
verespataki gát sza ka dás: Gyu la fe hér vár, Szász se bes, Szász vá -
ros, Dé va, Lippa, Arad, Sze ged… Itt min den ma gya ráz ko dás fe -
les le ges! Itt al kud ni nem lehet!…

So se fo god el fe lej te ni, mi lyen meg le pett ar cot vá gott 2010 jú -
ni u sá ban, jó más fél év vel ez elõtt, az ad dig a két tá bor kö zött
nagy dip lo má ci ai ér zék kel egyen sú lyoz ga tó Bor bély La ci, ami -
kor egy SZKT-n, mint szak tár ca-ve ze tõ, a ke zé be nyom tad azt a
csak nem más fél tu cat kor társ ame ri kai sza ba dal mat is tar tal ma -
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zó szak ta nul mányt, amely egy ér tel mû en ki mu tat ta, hogy a
poliszulfidok fel hasz ná lá sá val az ad dig egye dü li üd vö zí tõ nek
kikiálltott cián-tehnológia bi zony egy sok kal ha té ko nyabb és
sok kal kör nye zet kí mé lõbb el já rás sal he lyet te sít he tõ. Ha va la -
mi vel, ezek kel a zö mé ben friss, alig két-há rom éves USPTO
sza ba dal mak kal egy ér tel mû en bi zo nyí ta ni le he tett, hogy a ka -
na da i ak ál tal oly nagy ve he men ci á val eröltetett ci án-fel hasz ná -
lás vi lág szin ten már rég túl ha la dott…

En nek el le né re, lá tod, a meccs még min dig nincs le játsz va! S
ez a leg gro tesz kebb eb ben a helyzetben!… Hi á ba a Ro mán
Aka dé mia el nö ké nek, az er dé lyi ma gyar tör té nel mi egy há zak
püs pö ke i nek, mi több, még az Or to dox-egy ház Szi nó du sá nak is
a fél re ért he tet len ál lás fog la lá sa, hi á ba a két ko lozs vá ri sze ná tor,
a tûz és víz Eckstein Ko vács Pé ter és Gheorghe Funar kö zös
tör vény-elõ ter jesz té se, hi á ba a ci vil-tár sa da lom több szö ri ut cá -
ra-vo nu lá sa, a Gold hi é nái (meg per sze az itt ho ni tá mo ga tó ik)
csak nem akar nak meg hát rál ni! Az arany-láz átok ként ül to -
vább ra is az egész ro mán kozéleten!…

Ta lán ezért kel le ne im már ne ked is ki men ni a hol na pi
tüntetésre!…

(Bu ka rest, 2012. ja nu ár 27)
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5. Hermann örök sé ge

Nagy ér de mû ven dé ge ink!
Ké rem, en ged jék meg, hogy meg nyi tó be szé de met egy õszin te
val lo más sal kezd jem. Ar ra a nyil vá no san mind ed dig sen ki ál tal
fel nem tett, de va la hol a le ve gõ ben még is ott vib rá ló kér dés re
sze ret nék vá laszt ad ni, hogy mi ért ép pen Nagy sze ben? Mi ért
van az, hogy a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze te (WIPO) és a
ro má ni ai Ál la mi Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal (OSIM) ál tal
ides to va más fél év ti ze de szer ve zett évi ta lál ko zó im már ne gye -
dik al ka lom mal ke rül meg ren de zés re itt, a Dé li-Kár pá tok észa -
ki elõ te ré ben, eb ben a fes tõi fek vé sû dél-er dé lyi városban?.

Az egyik ma gya rá zat két ség kí vül en nek a la ti nul Cibinum-nak,
ro má nul Sibiu-nak, né me tül Hermannstadt-nak, ma gya rul pe dig
Nagyszeben.nek ne ve zett te le pü lés nek a mû ve lõ dés tör té ne ti ha -
gya té ká ban ke re sen dõ. Ab ban pél dá ul – ugye a szel le mi al ko tás
vé del mé nek fon tos sá gát tu da to sí ta ni hí va tott nem zet kö zi ta nács -
ko zá son va gyunk! -, hogy 1380-ban itt jött lét re Er dély leg el sõ is -
ko lá ja. 1491-ben itt nyílt meg ha zánk mai te rü le té nek az el sõ
gyógy szer tá ra, 1529-ben itt kez di meg mû kö dé sét a ré gió leg el sõ
könyv nyom ta tó mû he lye és 1534-ben pe dig itt he lyez zék üzem be
az „of fi ci na papiriae”-t, az or szág leg el sõ pa pír mal mát. Igen, itt az
év szá zad ok so rán az eu ró pai rang so ro lá sok ban is he lyü ket meg -
ál ló köz in téz mé nyek: könyv tá rak, is ko lák, szín há zak, kép tá rak
jöt tek lét re és mû köd nek mind a mai na pig – a Samuel von
Bruckenthal ál tal ala pí tott (és a ró la el ne ve zett) mú ze um itt van a
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köz vet len tõ szom széd sá gunk ban! -, az itt ta nult em be rek mes  sze
föl dön is meg áll ták min dig be csü let tel a he lyü ket (gon dol junk
csak pél dá ul a vá ros hí res szü lött jé re, a mo dern aszt ro na u ti ka
egyik leg is mer tebb meg te rem tõ jé re, Hermann Oberth-re!…)

A má sik ma gya rá zat a vá ros köz igaz ga tá si ha gyo má nya i ban
rej lik. Hi szen ez a te le pü lés – túl azon, hogy min dig is az er dé -
lyi szász kö zös ség (ama bi zo nyos „Universitas Saxorum”)
egyik leg fon to sabb szel le mi köz pont ja ként mû kö dött -, két szer
is volt (1703-1791, il let ve 1849-1866 kö zött) Er dély hi va ta los fõ -
vá ro sa. A Habs burg-bi ro da lom ki ter je dé sé vel, több mint száz
éven át in nen irá nyí tot ták az egész ré gió mo der ni zá ci ó ját mind
a fel vi lá go so dás, mind az ab szo lu tiz mus ide jén…

Igen, ezek kétségkívûl fon tos ar gu men tu mok. A va ló di ma -
gya rá zat azon ban az oda kinn fel lel he tõ for ga tag ban, a cso dá la -
to san hely re ál lí tott fõ tér va rá zsá ban, a min dig zsú folt bel vá ro si
ká vé zók és ven dég lõk pezs gõ han gu la tá ban rej lik… Ab ban,
amit mi úgy hí vunk, hogy „szebeni fel tá ma dás”.

Mert bi zony, 15-20 év vel ez elõtt ez a vá ros köz pont volt a leg -
éke sebb pél dá ja an nak, ho gyan kell ebek har min cad já ra hagy ni
a szel le mi örök sé gün ket! Ho gyan kell a pusz tu lás és a rom bo lás
ark an gya la it rá sza ba dí ta ni egy vé de lem (és gaz da) nél kül ma radt
településre!… Be szeg zett ab la kok, be sza kadt men  nye ze tek, fog -
hí jas cse re pek, om ló va ko la tok. És per sze sze mét, sze mét min de -
nütt!… Így né zett ki, ilyen te me tõi han gu la tot árasz tott Nagy  sze -
ben köz pont ja a nyolc va nas évek vé gén – ki lenc ve nes évek ele -
jén… Egy hely, ahon nan csak egy me ne kül ni lehetett!…

In nen kel lett fel tá mad ni! És ép pen Nagy sze ben pél dá ja bi zo -
nyít ja, hogy ha ta lál ta tik meg fe le lõ em ber és van mö göt te kö -
zös sé gi tá mo ga tás, ak kor nincs le he tet len. Ak kor még a leg vég -
ze te sebb hely ze tek bõl is fel le het egyenesedni!…
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Az egész ott kez dõ dött, hogy 2000 ta va szán, a ro mán köz élet
al pá ri egy más ra-acsar ko dá sá tól meg csö mör lött nagy sze be ni ek,
egy 90%-ban ro má nok lak ta vá ros ban, po li ti kai bün te tõ-sza va -
zás ként, egy szász fi zi ka-ta nárt vá lasz tot tak meg pol gár mes ter -
ük nek. Az volt az a pil la nat, ami kor e vá ros la kos sá ga túl tu dott
lép ni az oly sok rom lást és szen ve dést oko zó nem ze ti sé gi-elõ í -
té le te ken és frá zis-puf fog ta tás he lyett az el kö te le zett sé get és a
szak ér tel met ré sze sí tet te egy ér tel mû elõny ben. Klaus Iohannis
vis  sza hoz ta az em be rek szí vé be a re ményt…

Az óta ezt a né met nem ze ti sé gû pol gár mes tert há rom szor vá -
lasz tot ták új ra (2004-ben, 2008-ban és 2012-ben) át lag 80% fe let ti
több ség gel… S nem csak õt! A 2012-es vá lasz tá sok után a 24 ta -
gú vá ro si ta nács ban 15 a Né met De mok ra ta Fó rum ta ná cso sa…
Mind ezt a be tar tott ígé re te kért! A né met ala pos ság gal el vég zett
inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok, a szak sze rû vá ros köz pont-fel újí -
tás, a nem zet kö zi re pü lõ tér ki bõ ví té se, az átmenõforgalmat el te -
re lõ kör gyû rû meg épí té se mi att…

S ak kor még nem is be szél tünk a Nagy sze ben ál tal ed dig el -
ért leg na gyobb ti tu lus ról, a 2007-es év Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá -
ro sa cím rõl, a ve le já ró, s az óta itt meg ho no so dott ren dez vé -
nyek kel: szín ház- és film-fesz ti vá lok kal, lo va gi-tor nák kal, ilyen-
olyan nem zet kö zi egy be se reg lé sek kel és ver se nyek kel…

Hát ezért a meg ta pasz tal ha tó er dé lyi cso dá ért, ezt a
csakazértis han gu lat tal új ra- és új ra szem be sül ni gyûl tünk most
is ide eb be a vá ros ba, a szel le mi tu laj don vé de lem tu da to sí tá sá -
nak fe let te szük sé ges vol tá ról el mél ked ni.

Sok si kert!
(El hang zott Nagy sze ben ben, 2013. jú ni us 20-án,

a Római Császár hoz ne vû szál lo dá ban ren de zett „Teaching IP”
WIPO-OSIM inter-regionális ta lál ko zó meg nyi tá sa al kal má val.)
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7. Rém álom

Ides to va há rom éve min den éj jel fél há rom tájt ar ra ri adsz fel,
hogy a lucs kos sá ázott pi zsa mád nyir kos hi deg ség gel ta pad az
át iz zadt tes ted re, ha lán té ko don pat ta ná sig fe szül az ér, mell ka -
so don má zsá nyi te her, a ko rom sö tét szo bá ban pe dig ap ró vö rös
ko ron gok ke rin ge nek ide-oda tág ra-nyílt te kin te ted elõtt. Mint -
ha min den fo rog ni kez de ne kö rü löt ted, mint ha min den re ád
akar na zu han ni ezek ben a vég órá nyi pil la na tok ban… Hogy ju -
tot tál ide!?… Hogy ke rül tél/ke rül het tél eb be a po ko li hely zet -
be!?… Egy szer re pe relsz és imád ko zol, egyi de jû leg lá zadsz és
kö nyö rögsz. „Egye dü li re mé nyem óh Is ten csak te vagy!” skan -
dá lod te li to rok ból, las san ta gol va az is ten tisz te le te ken oly sok -
szor éne kelt re for má tus zsol tár szö ve gét, tu laj don hang szá la id
rez gé sét hasz nál ván fel a té bo lyu lá sod el len, mi köz ben a tudat-
alattidból ele men tá ris erõ vel sza kad fel a til ta ko zás: „De mi ért!?
De mi ért!? De miért!?”… „Jöjj el és nézz meg en gem, / ma gam -
ra óh ne hagyj!” ka pasz kodsz a ve re tes bib li ás szö veg be, ám
min den erölködésed, min den szent ség-ke re sé sed da cá ra ott fe -
szül ben ned im már évek óta a meg vá la szo lat lan kér dés: „De mi -
ért en gem, Uram!? De mi ért engem!?”…

Jú li us 5-én lett há rom esz ten de je an nak, hogy a Ro mán Fõ -
ügyész ség Or szá gos Antikorrupciós Fõ osz tá lyá nak a bu ka res ti
szék he lyén (ama hí res-hír hedt DNA épü le té ben) min den elõ ze -
tes ki hall ga tás, min den ér de mi hely zet-elem zés nél kül, egyik
perc rõl a má sik ra vád alá he lyez tek, úgy mond „köz ér dek el le ni,
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sa ját vagy más sze mély ér de ké ben foly ta tott több rend be li ha tal -
mi vis  sza élés” vád já val. Jú li us 5-én lett há rom éve, hogy el kez -
dõ dött az a Kál vá ria, amely mind a mai na pig nem ért vé gett, s
amely nek vég ered mé nye ként egy meg be csült, köz tisz te let nek
ör ven dõ, si ke res köz éle ti em ber bõl (leg alább is azideig an nak
tar tot tad ma ga dat) - aki az el múlt több mint egy év ti zed ben
min den ere jét és tu dá sát an nak szen tel te alá, hogy be bi zo nyít -
sa, hogy igen is, ha le he tõ sé ge adó dik reá, egy nagy vá ra di ma -
gyar ér tel mi sé gi is tisz tes ség gel el tud ja lát ni egy olyan elitt
kor mány fõ ha tó ság ve ze té sét, mint ami lyen a Ro mán Sza ba dal -
mi Hi va tal! – egyik nap ról a má sik ra egy bújkáló pá ria, egy
mind un ta lan ár nyék ba-me ne kü lõ seb zett ösz tön-lény lett, aki a
vá rat la nul reá zú dí tott fe ká lia bû ze mi att szégyel az em ber tár sai
kö zé ke ve red ni (bár men  nyi re is meg van gyõ zõd ve a ma ga
ártatlanságáról!)… Egy ak tív szer ve zõ ér tel mi sé gi bõl - aki a lel -
két ad ta azért, hogy a rá bí zott hi va tal si ke re sen áll jon helyt
mind a 2004-es, az Eu ró pai Sza ba dal mi Szer ve zet hez, mind pe -
dig a 2007-es, az Eu ró pai Únióhoz tör té nõ csat la ko zást meg elõ -
zõ több rend be li szak mai át vi lá gí tá si fo lya mat ban, s aki nek a
leg fõbb am bí ci ó ja az volt, hogy az ál ta la ve ze tett in té zet 

akár a sze mé lyi fel ké szült ség, akár az in téz mé nyi fel sze relt -
ség te kin te té ben sem mi vel sem ma rad jon le Eu ró pa ha son ló
kor mány hi va ta la i tól – egy „kor rupt sen ki há zi”, egy sza bad sá gá -
ért és ott ho ná ért aggodó em be ri-roncs lett. (Ame lyik „sen ki há -
zi” ugyan ak kor to vább ra is a szü lei ál tal 1952-ben vá sá rolt
váradi ház ban la kik, s a ti zen va la hány-esz ten dõs címzetes-
államtitkárkodás egyet len „anya gi ho za dé ka” szá má ra egy
2002-ben vá sá rolt Skoda-Fabia…) 

Mind ez hat alá írás mi att. Hat alá írás, amely ré vén úgy mond
tu da to san vis  sza él tél a be osz tá sod dal és há rom, az in téz mé nyed
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szá má ra hát rá nyos in for ma ti kai-szer zõ dés, va la mint to váb bi há -
rom, iga zo ló ok má nyok kal nem ren del ke zõ ki fi ze té si-uta sí tás
alá írá sá val csak nem száz ezer eurós kárt okoz tál szán dé ko san a
hivatalodnak… Hat alá írás az éven te ál ta lad esz kö zölt több tíz -
ezer bõl. Hat olyan alá írás mi att, ame lyek a bü rok rá cia ter mé sze -
té bõl adó dó an mind-mind olyan hi va ta los ok má nyok ra ke rül tek
rá (le gye nek azok akár szer zõ dé sek, akár ki fi ze té si-uta sí tá sok),
ahol mind egyi ken ott vol tak a gaz da sá gi igaz ga tó ság il le té kes
szak em be re i nek az elõ ze tes alá írá sai is. S amely elõ ze tes alá írá -
sok szak sze rû sé gét és tisz tes sé gét sem mi okod nem volt meg -
kér dõ je lez ni. (Mint ahogy az esz ten dõk so rán ál ta lad alá írt sok-
tíz ezer ta lál má nyi-sza ba dom, véd jegy- il let ve for ma ter ve zé si-bi -
zony lat ese té ben se kér dõ je lez ted meg so ha a ki vizs gá lást elõ zõ -
leg el vég zõ szak em be re id tisz tes sé gét és szak mai tu dá sát sem!)
S amely alá írá sok elõ ze tes lé te zé se ele ve ki zár ja a „ha ta lom mal
va ló vis  sza élés” ab szurd for ga tó köny vét… 

Be val lod õszin tén, ami kor majd négy esz ten de je, alig né hány
hó nap pal el sõ man dá tu mod le zár ta után el kez dõ dött az utó dod
ál tal nagy csindarattával kért szám ve võ szé ki-ki vizs gá lás, s a
per gõ tûz ként ne ked szeg zett gaz da sá gi kér dé sek re so ro za to -
san csak da dog va tud tál vá la szol ni – egy ko ri szak em be re id
mind el tûn vén a hi va tal ból (ki nyug dí ja zás, ki kor há zi be uta lás
mi att) – ben ned is fel me rült a két ség: va jon nem-e él tek vis  sza
va la kik a na iv sá god dal és jó hi sze mû sé ged del? Ami kor a fõ bû -
nös ként fel tün te tett gaz da sá gi igaz ga tó nõd kö vet ke ze te sen
nem akart vá la szol ni a két ség beesett te le fon-hí vá sa id ra, tisz tá -
zan dó ho va let tek a so ro za tos ki fi ze té sek jo gos sá gát iga zo ló
jegy zõ köny vek és ira tok (utó lag tud tad meg, hogy nem is vá la -
szol ha tott: ugyan az nap, ami kor erõ szak kal ki eb ru dal ták az iro -
dá já ból, hi va ta lo san letíltatták a mo bil-te le fon ját is!), ben ned is
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meg fo gal ma zó dott a ké tely, hogy nem vol tál-e megbocsájt ha tat -
la nul balekk?

Hogy az tán az idõk fo lya mán a nagy gar ral és ve he men ci á val
meg fo gal ma zott vád pont ok sor ra tisz tá zást nyer je nek – leg -
alább is teelõtted!… Így pél dá ul már 2009 no vem be ré ben, egy
Mangalia-n tar tott, épp a szá mí tó gé pes-prog ra mok vé del mé rõl
szer ve zett WIPO-szemiáriumon ki de rült, hogy az in for ma ti kai
license-ket bi zony éven te meg kell újí ta ni és hogy bi zony sem -
mi fé le 2002-ben meg vá sá rolt license nem ér vé nyes au to ma ti ku -
san, fel újí tás nél kül 2007/2008-ban is. Mint ahogy az is tisz tá zó -
dott, hogy a köz hi va tal ok szá má ra szer zõ dé ses ala pon ki fej lesz -
tett szá mí tó gé pes-prog ra mo kat nem kell re giszt rál ni a Ro mán
Szerzõijogi Hi va tal ban. (Mind két vád pont ott sze re pel a DNA
2010-es vádíratában…)

Hogy az tán, a 2010 már ci us 11-ei újrakinevezésed után el ren -
delt lel tá ro zás után sor ra elõ ke rül je nek az ama bi zo nyos in for -
ma ti kai-cég gel az el múlt évek so rán meg kö tött szer zõ dé sek
ere de ti vál to za tai is (az el ve szett nek nyílvánított évi license-kel
egye tem ben), majd pe dig ugyan ez év jú ni u sá ban a be ru há zá si
iro da egyik szek ré nyé ben meg ta lál tas son az az ad dig
nemlétezõnek tar tott csak nem négy tu cat jegy zõ könyv is,
amely az ink ri mi nált in for ma ti kai cég ál tal a 2007-2009-es idõ -
szak ban el vég zett több let-szol gál ta tá sok el vég zé sét iga zol ta (s
amely többlet-szolgáltotások va ló di sá gát a 2011-es per el já rás
so rán el ren delt in for ma ti kai szak ér tõi-vizs gá lat is min den két -
sé get ki zá ró an meg erõ sí tet te). Így te hát „az iga zo ló ok má nyok -
kal nem ren del ke zõ ki fi ze té si-uta sí tá sok alá írá sá”-nak a vád -
pont ja is meg dõlt…

Ami kor pe dig az alap fo kú bí ró ság ál tal fel kért in for ma ti kai-
szak em be rek egy ön te tû ja vas la tá ra az „e-licitatie” hon la pon
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2012 ta va szán utánnanéztetek az azidõtájt más cé gek ál tal li ci tá -
ci ót-nyert, ha son ló-mé re tû szá mí tó gé pes-prog ra mok ára i nak
(át lag 1,5-2-ször volt drá gább mind egyik, mint a 2008-ban ál ta -
la tok ki fi ze tett ta ri fa), egy ér tel mû vé vált szá mod ra, hogy egy
szán dé kos ma ni pu lá ció ál do za ta vagy.

A baj csu pán az, hogy ezt csak te ér tet ted meg. 2012 no vem -
be ré ben, har minc hat alap-fo kú tár gya lás után, a bu ka res ti 3-ik
ke rü le ti Tör vény szék im már har ma dik, újon nan ki ne ve zett bí -
ró ja, fit  tyet hány va min den elõzöleg ál ta la tok le tett iga zo ló
íratra és a bí ró-elõ dei ál tal el ren delt szak vizs gá lat vég kö vet kez -
te té se i re, egy az egy ben el fo gad ta a DNA vád ira tát és (ha fel -
füg geszt ve is) más fél évi bör tön bün te tés re, va la mint az úgy -
mond a hi va ta lod nak oko zott csak nem száz ezer eurós kár visz -
 sza fi ze té sé re kö te le zett… Majd nem le ug rot tál a szebeni
Ramada 9-ik eme let rõl a hír hal la tán! Ha a kol le gá id ak kor nem
áll nak éj jel-nap pal mel let ted és a fi ad nem hív fel két órán ként
te le fo non: „Apa, ne csi nálj õrült sé get!”, ma nem biz tos, hogy
vol na, aki pö työg tes se eze ket a so ro kat.

Hogy az tán, né hány hó nap múl tá val, a bu ka res ti Táb la bí ró -
ság ra ke rül jön a sor, s jú ni us 25-ai, negy ve ne dik (leg utol só) tár -
gya lá son meg adas son szá mod ra is az utol só szó jo ga. Csak nem
ne gyed órán át be szél tél: ki ön töt ted a szí ve det. Min dent el -
mond tál, ami csak nyom ta a lel ke det: a meg aláz ta tás-ér zést, a
fel há bo ro dá so dat, az el ve szett nek nyílvánított (ám cso dá val ha -
tá ros mó don még is csak elõ ke rült!) iga zo ló do ku men tu mo kat,
stb., stb… Rit ka nyu ga lom mal ér vel tél, vis  sza uta sít va a leg ha tá -
ro zot tabb mó don a ne ved be fe ke tí té sét…

Mind hi á ba. A jú li us 8-án két óra tájt köz zé tett „meg ol dás
(solutie)” alap ján a Táb la bí ró ság há rom bí ró nõ je kö zül ket tõ
a fel leb be zé sed vis  sza uta sí tá sa és az alap-fo kú íté let fenn tar -
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tá sa mel lett dön tött. (Igaz, a har ma dik a fel men té se det ja va -
sol ta…) 

Tönk re tet tek! A szó leg ke gyet le nebb. leg tra gi ku sabb ér tel -
mé ben. Er köl csi leg is, anya gi lag is. Egy szün te le nül ma ga alá
vi ze lõ, egy re ros  szab bul lá tó, im bo lyog va já ró em be ri roncs let -
tél, aki azon túl, hogy rövíd idõn be lül bú csút mond hat a mun -
ka hely ének, kb. cse kély száz ezer Euro-t kell sûrgõsen be fi zet -
nie a „sze gény, meg ká ro sí tott” OSIM szám lá já ra, ha nem akar -
ja, hogy a kö zel jö võ ben elár ve rez zék a fe je fe lõl a szüleitõl örö -
költ váradi ott ho nát.

A kér dés csak az, hogy hon nan és mi bõl?
S leg fõ kép pen, hogy mi ért? Mi ért? Mi ért? Mi ért? Mi ért?

(Bu ka rest, 2013. jú li us 9-én)
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8. Be teg ágyon

– Lélegezzen!…Tartsa vis  sza a lélegzetét!… Lélegezzen!…
Tart sa vissza!…

A ko rom sö tét ben el hang zó ve zény sza vak ri de gen ko pog tak
a gép te rem ben: mint ha va la hon nan egé szen fent rõl, mes  szi-
mes  szi ma gas ság ból jön ne az éte ri uta sí tás. Leg alább is hír te len
az az ér zé sed tá madt, hogy egy kü lö nös le be gés, egy meg ma -
gya ráz ha tat lan transz cen den cia lesz úr rá egy sze ri ben a gon do -
lat vi lá go don. Mint ha vá rat la nul egy, e föl di lé ten kí vül ál ló hi deg
fém do boz kel lõs kö ze pén fe küd nél: fö löt ted írdatlan vas-ke re -
tek csúsz kál nak ide-oda hol mi sineken egy bi zo nyos jól be já ra -
tott al go rit mus sze rint, oly kor-oly kor csat to gás hal lat szik hol a
jobb-, hol pe dig a bal-ol da la don, a ve zény sza va kat kö ve tõ en pe -
dig min dig meg vi lá go so dik egy-egy ke rek fe jû, tá tott-, vagy be -
csu kott-szá jú sár ga szí nû pik to gram köz vet le nül a te kin te ted
elõtt. Se hol egy pis lá ko ló kör te, se hol egy em be ri hang, se hol
egy, a kin ti vi lág ra tör té nõ va la mi fé le uta lás. A kompjuter-
tomográf gé pi es ala pos ság gal vég zi be prog ra mo zott fel ada tát…

Ides to va há rom nap ja vissznek-hoznak a leg kü lön bö zõbb
vizs gá la tok ra a váradi uro ló gia sür gõs sé gi osz tá lyá ról. Ides to va
há rom nap ja nyit nak be hoz zád a leg vá rat la nabb pil la na tok ban
és rán gat nak ki a kór ter mi ágyad ból: „Na jöj jön, Var ga úr! Men -
jünk!” nó ga tás sal, és visz nek a leg kü lön fé lébb mû sze res-szak -
vizs gá lat ra… Ha ed dig, csak nem hat van öt éves ko ro dig el tud -
tad ke rül ni a kor ter mek vi lá gát – or vos-gye rek ként va la hogy
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min dig vi szo lyog tál a kor há zak han gu la tá tól! –, most van al kal -
mad bõ ven be pó tol ni a le ma ra dá so dat: alig há rom hét le for gá -
sa alatt ez im már a má so dik be uta lód…

Ami kor két hét tel ez elõtt a ki tud ja mi nek kö szön he tõ akkudt
ve se-fer tõ zé sed mi att per fú zió alá ke rül tél, va la mi csen des re -
zig nált ság vett raj tad erõt: el jött im már a te so rod is. Te sem
úsz ha tod meg az idõk vég te len sé gi ig, egy szer ér ted is üzen ni
kell… Ahogy a meg emelt pár nád ról ol dalt for dí tod a fe jed, a
kór ter med ab la ká ból épp rá lát hat tál az egy ko ri Olaszi-temetõ
be fá sí tott te rü le té re: oda, aho va va la ha apá dat, nagy apá dat,
déd nagy apá dat kí sér ték volt utol só út juk ra. Mi lyen kár, hogy
már nincsennek itt a tõ szom széd sá god ban! Va la hogy olyan
meg nyug ta tó nak, olyan ter mé sze tes nek tûnt vol na, ha itt ma -
rad tak vol na az ab la kod elõtt! Mi ért is kel lett õket erõ nek-ere -
jé vel an nak ide jén ki ex hu mál tat ni? Kit za var tak azok a sí rok itt?
Ki nek pisz kál ták az ön ér ze tét azok a ha lot tak? A szel le mük úgy -
is ittmaradt! Azt csak a ha lál írthatja ki a ré gi váradiak
emlékezetébõl!… Memento mori!…

Kész!… Le le het szállni!… Vár ja meg az ered ményt oda -
kinn!…

A ren de lõ elõt ti fo lyo són, a sûrgõségi be uta ló-szol gá lat tól
alig húszvalahány lé pés nyi re, a föl di nyo mo rú ság tel jes pa nop -
ti ku ma: kar tö rés, kó ros da ga nat, epe- és vese-krizis, agy ráz kó -
dás… Fi a ta lok és idõ sek, fér fi ak és nõk, ro má nok, ma gya rok,
ci  gá nyok: ott szo rong tak va la men  nyi en né hány le rob bant kór -
há zi szék kö rül, vi ze let- és iz zadt ság-sza go san, ébe ren les ve-fi -
gyel ve, hogy mi kor fog ja õket va la ki vég re-va la há ra nagy-ke -
gye sen a ne vü kön szó lí ta ni… A sut tog va vagy ép pen ség gel fél -
han go san el hang zó pa nasz özön part ta lan höm pöly gött fel-alá az
alig hogy meg vi lá gí tott vá ra ko zó-tér ben… A szen ve dés pró bá ja
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bi zony min den kit egy for mán érin tett: a BAJ ide bent nem is -
mert sem ne mi, sem val lá si, sem pe dig nem ze ti sé gi
diszkriminációt!…

– Itt van az elõ ze tes eredmény!… Le het visszamenni!… A
vég sõ ki ér té ke lést majd dél után átküldjük!…

S pár perc múl va már ott ül tél a vö rös szí nû men tõ-au tó ve ze -
tõ-fül ké jé ben és fi gyel ted, mi ként kezd be re zeg ni az in dí tó kulcs
el for dí tá sa után az egész gé pe zet, ho gyan ara szol tok ki a me -
gyei-kór ház te rü le té rõl s mi ként kezd tek las san alá-ereszkedni
a Kór ház-ut cán. Bal ról az egy ko ri Ke fe-gyár, a gyü mölcs-fel vá -
sá ro ló köz pont, a né hai And rás-ház. Jobb ra a Vér köz pont-épü le -
te (va jon még mû kö dik egyáltalán?… Hány szor vol tál itt vért
ad ni a nyolc va nas évek ben, két do boz tej por ért meg egy-egy
hús kon zerv ért!), az tán az Or to pé dia (ott halt meg a só go rod
más fél év ti zed del ez elõtt… Most va jon mi van ben ne?), majd
pe dig az Ideg-kór ház, a hí res-hír hedt „Sárga-Ház” („kint, kint
ke resd a té bo lyul ta kat!”), homlokzatás a gye rek-ko rod ban oly
sok szor si la bi zált felírattal: „Saluti et solatio aegrorum!” Igen,
mindenkinek!..

S már itt is vagy tok a Fõ-ut ca sar ká nál, a múlt szá zad ele jén
át adott ré gi kór ház épü le te mel lett, ott ahol fi a tal or vos-há zas -
ként a negy ve nes évek kö ze pén, majd nem egy fél-év ti ze dig, a
szü le id lak tak s ahol kis-gye rek ként nem egy szer volt al kal mad
ne ked is meg ke res ni a rönt gen-osz tály ri deg la bi rin tu sá ban a
min dig mo soly gó te kin te tû édes apá dat. Bi zony egy fõ-ja ví tás itt
sem ár ta na… Bal ol dalt pe dig az egy ko ri Po lik li ni ka ro mo san
im po záns épü le te (ki nek és mi ért ér de ke en nek a le rob bant, vá -
ros-szé gye ne ál la pot nak a fenn tar tá sa itt a vá ros szivében!?),
ahol va la ha édes anyád, a hí res-ne ve ze tes Var ga-dok tor nõ gyó -
gyí tot ta év ti ze de ken át meg szál lott ként a mes  szi föld rõl hoz zá
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jö võ szem-be te ge ket… A hát tér ben pe dig a Ba rá tok-temp lo ma:
a gye rek-ko rod ban oly sok szor meg bá mult stá ci ó i val, a Pieta-
szoborral a temp lom-kert ben… Itt min den épü let rõl egy re -
gényt tud nál ös  sze ír ni !… Itt min den ut ca-sa rok a tudat-alattidat
moz gat ja meg!… Méghogy te nem len nél itt idehaza!?…

– Ma ga váradi? – hang zott el vá rat la nul a kér dés a
kormányûlés fe lõl. Hi á ba, csak lé te zik gondolat-átvitel!…

– Tõzsgyökeres! – vá la szol tad mo so lyog va – Szá mom ra ez a
vi lág közepe…

A Lé da-ház (Uram is ten, ez is hogy néz ki!?), a CFR-Kórház
(Föl des Bé la!), a ré gi kor cso lya-pá lya (hány szor es tél itt ha -
nyatt!), majd pe dig a né hai mú ze um (az egy ko ri Pi o nír-pa lo ta)
épü le te. Nem is be szél ve a Schlauch-kertrõl (ben ne a ’89 óta fel -
ál lí tott Pe tõ fi-, Jó zsef At ti la-, il let ve Betlen Gá bor szo bor ral: „Si
Deus pro nobis, quis contra nos?”)… S már itt is gördültok a hí -
res-ne ve ze tes Ka no nok-sor elõtt (Tempfli Jó zsef, Fo dor Jó zsef,
meg per sze Ady ful mi náns „Egy kis sé tá”-ja), bal kéz-fe lõl az im -
po záns Ba rokk-pa lo ta (Mó zes Te réz, Marosy An na, Jakobovits
Mik lós em lé ké vel), a hát tér ben ama bi zo nyos fal lal („a kez det”
szín he lyé vel, ’89 de cem be ré ben az ide ki do bott kö zép ko ri
váradi kö ve ken fo gal maz tá tok meg az RMDSZ me gyei szer ve ze -
té nek ala pí tó nyi lat ko za tát!), legelõl pe dig vá ros-ala pí tó nagy ki -
rá lyunk nak, Szent Lász ló nak a szob ra („Ke resz tes vi té zek da li ás
ve zé re…”), mö göt te pe dig a Szé kes egy ház (a ’80-as évek éj fé li
mi sé i nek dacc-hangulatával, édes anyád csak nem más fél év ti ze -
dig tar tó kó rus-pró bá i val, s nem utol só sor ban an nak a ha rang-
zú gás nak az em lék kel, aho gyan meg szó lal tak a váradi ha ran gok
a leg el sõ Festum Varadinum ün ne pe ket le zá ró kör me net
alkalmával!)… A Bunyitay Vin ce Köz könyv tár (Haj ni EMKE-
díja, meg Hor váth Im re meg men tett ha gya té ka), a Szent-Lász ló
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Liceum egy ko ri be já ra ta (va jon ho va köl töz tek el in nen?), a hány
meg szo ru lón se gí tõ Carritas Chatolica, leg vé gül pe dig az egy -
ko ri Saj tó-ház (Bo kor And rás, Wag ner Ist ván, Git tai Pis ta, Szûcs
Lász ló és még meg an  nyi an! Mi cso da szel le mi mû hely volt itt
más fél év ti zed del ezelõtt!…)

– Me leg van… Na gyon süt a nap!…
A vá ro si sta di on (a ’96-os Ma gyar Re for má tus Vi lág ta lál ko zó

meg nyi tó-ün nep sé gé nek emlékével!, men  nyit kel lett azért is
ins tan ci áz ni a Me gyei Ta nács ak ko ri el nö ke, Mihai Bar elõtt,
hogy mél tóz tas son en ge dé lyez ni a sta di on-hasz ná la tát!), az tán
bal-fe lõl, az egy ko ri Olaszi-temetõ te rü le tén az alig egy év ti ze de
fel épült Rogériuszi Re for má tus Gyü le ke ze ti Köz pont, a Haller-
kápolna (itt ra va ta loz ták fel an nak ide jén nagy anyá dat, nagy apá -
dat, apá dat!), a Görög-Katolikus Temp lom…

S már meg is érkeztetek!…
– Bumbu pro fes  szor úr üze ni, hogy mi e lõtt a vég sõ di ag nó -

zist meg fo gal maz ná, sze ret ne még né hány ki vizs gá lást el vé gez -
ni!…

A váradi dom bok fe lett nefelejcs-színben ra gyo gott az ég…
Ha rangoztak…

(Nagy vá rad, 2013. jú li us 17-én)
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9. Bú csú

„Ama ne mes har cot meg har col tam, fu tá so mat el vé gez tem!”
Ezek kel a ve re tes bib li ás sza vak kal ve szek im már vég ér vé nye -
sen búcsut a szel le mi tu laj don-vé de lem va rázs la tos vi lá gá tól.
Min den ki nek min dent meg kö szö nök!

VAR GA GÁ BOR

(Bu ka rest, 2013. jú li us 31-én, a Ro mán Sza ba dal mi Hi va tal 
élé rõl tör tént le vál tá sod más nap ján)
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10. Ál lás fog la lás

A Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség ér tet le nül áll az igaz -
ság szol gál ta tás dön té se elõtt, ame lyet az Ál la mi Ta lál má nyi és
Véd jegy hi va tal el nö ke, Var ga Gá bor ügyé ben ho zott, de azt el -
fo gad ja és tisz te let ben tart ja.

Ugyan ak kor fon tos nak tart juk le szö gez ni, hogy Var ga Gá bor,
a nagy vá ra di RMDSZ ala pí tó tag ja, a Szö vet ség meg bíz ha tó és
be csü le tes mun ka tár sa 1989 óta. Irá nyí tá sa alatt az Ál la mi Ta lál -
má nyi és Véd jegy hi va tal már Ro má nia úniós in teg rá ci ó ja elõtt
be lé pett az eu ró pai hi va ta lok so rá ba, majd az évek so rán az or -
szág egyik leg ran go sabb, rend kí vül jó nem zet kö zi hír név nek
ör ven dõ in téz mé nyé vé vált. Var ga Gá bor tá vo zá sa kor a hi va tal
70 mil lió le jes, költ ség ve té sen fe lü li be vé tel lel ren del ke zett,
amely ál lás pon tunk sze rint az el kö te le zett szak ma i ság egyik je -
len tõs fok mé rõ je.

A Var ga Gá bor fel füg gesz tett bün te té sé re vo nat ko zó igaz ság -
szol gál ta tá si dön tést a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség
el fo gad ja, és nem kí ván ja azt kom men tál ni, ugyan ak kor le szö -
gez zük, hogy Var ga Gá bor be csü le tes sé gé ben, tisz tes sé gé ben
nem ké tel ke dünk, és to vább ra is meg bí zunk ben ne.

A Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség ne vé ben 
KE LE MEN HU NOR

szö vet sé gi el nök
(RMDSZ Tá jé koz ta tó, 2013 au gusz tus 1.)
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11. De mi ért en gem?

Var ga Gá bor, író, ku ta tó-ve gyész, az Ál la mi Ta lál má nyi- és Véd -
jegy hi va tal volt ve zér igaz ga tó ja. Több kö te tes író, drá ma író, a het -
ve nes évek ben a nagy vá ra di Ady Kör egyik szer ve zõ je, ké sõbb a
le gen dás Iro dal mi Kerekasztal há zi gaz dá ja. Oly kor-oly kor a
Securitate ven dé ge. Köz ben tu do má nyos fõ ku ta tó egy ma már el -
ha gya tott vegy ipa ri üzem ben. 1990 után az RMDSZ egyik ala pí -
tó ja, majd egy év ti ze den át Bi har me gyei el nö ke. Bu ka rest be ke -
rül ve 1998-tól egy rövíd meg sza kí tás sal más fél év ti ze dig az Ál la -
mi Ta lál má nyi- és Véd jegy hi va tal (OSIM) ál lam tit kár-ran gú ve -
zér igaz ga tó ja. 2013 jú li us 8-án jog erõ sen más fél év fel füg gesz tett
bör tön re íté li a fõ vá ro si Táb la bí ró ság, több tíz ezer eurós pénz -
bün te tés sel ki egé szít ve. Jú li us vé gén a mi nisz ter el nök me nesz ti,
alig né hány nap pal 65. szü le tés nap ja elõtt. Szûcs Lász ló in ter jú ja.

Hogy az ol va só meg ért se, mi is tör tént ve led, hol ke res sük en -
nek az ügy nek a gyö ke re it? Med dig kell az idõ ben vis  sza men ni?

Egé szen 1996-ig, ami kor még nem vol tam a hi va tal élén. Ek -
kor az OSIM ak ko ri ide ig le nes ve ze tõ je, ké sõbb ti zen öt éven át a
he lyet te sem, ös  sze is mer ke dett egy in for ma ti kus sal, aki a ren del -
ke zé sé re bocsájtott egy egy sze rû fi ze tés-ki szá mí tá si prog ra mot,
ami az ak ko ri gaz da sá gi osz tály hat-nyolc al kal ma zott já nak bõ -
ven meg fe lelt. Me net köz ben ez az eggyüttmûködés ez zel a cég -
gel – Ecso&Exo Kft. – to vább fej lõ dött, s a prog ram, amit
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Exmann né ven ad tak el ne künk, egy komp lex me nedzs ment
prog ram má vált, már nem csak a fi ze té se ket szá mol ta ki, ha nem
a tel jes köny ve lést ez zel vé gez ték. A Sza ba dal mi Hi va tal sok ré tû
ké ré sé re kü lön bö zõ mo du lo kat ik tat tak e prog ram ba. Eb ben
ben ne volt az is, hogy Varujean Vosganian pénz ügy mi nisz ter ké -
ré sé re köz vet len ös  sze köt te tés jött lét re a Pénz ügy-mi nisz té ri um
és az OSIM adat bá zi sa közt. Ben ne volt az is, hogy az EU-tól ka -
pott, Common Soft ne vû sza ba dal mi- és védjegykivizsgálási prog -
ram (a fran cia Jouve-cég sok száz ezer eurós ter mé ke) és a pénz -
ügyi prog ram kö zött kap cso lat jö he tett lét re. Így ha va la ki be fi ze -
tést esz kö zölt a pénz tár nál, a véd jegy-osz tá lyon az il le tõ mun ka -
tár sunk ezt tu do má sul ve het te és el in dul ha tott a ki vizs gá lás. 

Ért sem úgy, hogy spe ci á li san az OSIM szá má ra fej lesz tet tek ki
egy más in téz mé nyek ben is hasz nál ha tó in for ma ti kai prog ra mot?

Volt egy alap-prog ram, ami ki fe je zet ten a mi hi va ta lunk ra lett
mé re tez ve. A fej lesz té sek kel pár hu za mo san nõtt az ér té ke is.
Az a licensz, amit 2002-ben meg vá sá rolt a hi va tal, az 2007-ben
már nem volt ér vé nyes, bár men  nyi re is sze ret te vol na a Kor -
rup ció el le nes Ügyész ség (DNA) a nya kunk ba varr ni ezt – s a
nya kunk ba is varr ta kü lön ben. Nem csu pán fej lesz tet ték, de át -
ír ták egy egé szen más szá mí tó gé pes nyelv re is… Köz ben az
RMDSZ ki ke rült a kor mány ból és en gem egyik nap ról a má sik -
ra egy mi nisz te ri ren de let tel - ami rõl mai na pig nem tu dom,
men  nyi re volt jo gos – le vál tot tak. (Azért mon dom ezt, mert en -
gem el sõ és má so dik al ka lom mal is mi nisz ter el nök ne ve zett
ki!) Jött hát egy utó dom, aki nagy él ve zet tel ren delt el egy ki -
vizs gá lást, ami nek egyik cél pont ja épp ez a szá mí tó gé pes prog -
ram volt, ami vel sze rin te kárt okoz tunk a hi va tal nak.
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Az il le tõ ad dig is a hi va tal mun ka tár sa volt?

Én ez zel az úri em ber rel ad dig nem ta lál koz tam, õ egy fut ball -
bí ró volt. A mai na pig nem tu dom, mi ve zé rel te õt ab ban, hogy
gaz da sá gi el len õr zést tart son. Ki hí vat ta a mi nisz té ri um el len õr -
zõ tes tü le tét, amely meg ál la pí tot ta, hogy ha tal mas ki fi ze té si hi -
á nyos sá gok tör tén tek és a DNA-hoz utal ta a dosssziét, a gaz da -
sá gi igaz ga tó nõm fe le lõ sé gét meg ál la pít va. Ek kor új ra ott dol -
goz tam, mint ta ná csos, s be val lom, elég gé meg vol tam za va rod -
va, mert a gaz da sá gi igaz ga tó nõ, aki el len a vád meg fo gal ma zó -
dott, egy sze rû en el tûnt, egy reg gel még be szél tem ve le, majd –
mint utóbb meg tud tam – gya kor la ti lag ki rán gat ták az iro dá já -
ból, ahon nan sem mit nem vi he tett el. Te le fon hí vá sa im ra sem
vá la szolt, mind a két szá mát letíltották…

Õ ko ráb ban is ve led dol go zott?

Igen, jól is mer tem. Nem mon dom azt, hogy a tûz be tet tem
vol na ér te a ke zem, de kissebb rend el le nes sé ge ken, szok vá -
nyos hi á nyos sá go kon túl nem volt pa nasz a mun ká já ra. A tör té -
né sek 2009 jú li u sá ban ju tot tak el odá ig, hogy a Sza ba dal mi Hi -
va tal fel je len tést tett a gaz da sá gi igaz ga tó nõ el len, el tá vo lí tá sa -
kor fel is füg gesz tet ték az ál lá sá ból… Ami kor én 2010-ben visz -
 sza ke rül tem a hi va tal élé re, azt kezd tem el ke res ni, hogy mi -
lyen ira tok nincsennek meg. Egy cso mó irat, amely rõl mind a
szám ve võ szé ki-, mind a DNA-jelentés hos  szú ol da la kon át azt
ír ta, hogy nem kap ták meg õket több szö ri ké rés el le né re sem,
egy szer csak szép csend ben elõ ke rült. Hogy el dug ták vagy tre -
hány ság, hi va ta li nem tö rõ döm ség mi att nem ad ták õket oda a
ki vizs gá lást foly ta tó szer vek nek, ezt nem tud ha tom…
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A fut ball bí ró val mi tör tént, ami kor vis  sza kap tad a
megbizatásodat?

Õ elõ lé pett a Sze ná tus fõ tit kár he lyet tes évé. Ami kor a he -
lyem re ke rült, ret te ne te sen fel volt há bo rod va, el nem tud ta
kép zel ni, ho gyan le het eb bõl a fi ze tés bõl meg él ni. Kér te, árul -
jam el, mi lyen plusz be vé te le im vol tak ne kem. Ké sõbb meg nyu -
god ha tott, hi szen a Sze ná tus ban jó val na gyobb fi ze tést ka pott…

Gon do lom, ami kor 2010-tõl új ra te ve zet ted a hi va talt, tisz táz -
ni pró bál tad az ügyet.

Pon to san! Bár ak kor még nem vol tam érin tett, de már folyt a
ki vizs gá lás, jöt tek a le ve lek a DNA-tól, ame lyek re pos ta for dul -
tá val vá la szol tunk. Köz ben el ren del tem egy lel tárt, amely so rán
egy cso mó irat elõ ke rült. Jú ni us kö ze pén ér te sí tet ték a hi va talt,
hogy a DNA ré szé rõl el ké szült a szak je len tés. Há rom jog ta ná -
cso so mat küld tem ér te, el is hoz ták. A je len tést ala po san végig-
olvasva kons ta tál tam, hogy az egyik leg na gyobb té tel, amit a hi -
va tal róvására ír nak, az az, hogy ki fi ze té se ket esz kö zölt szá mí -
tó gé pes prog ra mok plusz-szol gál ta tá sa i ra, s e ki fi ze té sek kel
kap cso lat ban sem mi fé le iga zo ló-ira tot nem ta lál tak. Eze ket
több ször is kér te a DNA 2009-ben, de nem kap ta meg. Ek kor el -
ren del tem egy újabb lel tárt, s horribile dictu, het ven da ra bot
ezek bõl meg is ta lál tunk, de nem a gaz da sá gi osz tá lyon, ha nem
négy eme let tel fel jebb, a be ru há zá si iro dá ban. Eze ket mind
végig-olvastam, s még egy ös  sze sí tõ táb lá za tot is ké szí tet tem
ró luk… Nem sok kal ké sõbb – épp a marosfõi MIÉRT-táborban
vol tam – jött egy te le fon-hí vás, hogy hét fõn, 2010 jú ni us 5-én
vár nak a DNA-nál. Me gyek is be egy ma gam, a tás kám ban az
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ös  szes tisz tá zó irat tal, ám ahe lyett, hogy szó ba áll tam vol na ve -
lem, a ke zem be nyom tak egy pa pírt, mi sze rint vád alá he lyez -
tek. Utó lag ki de rült, hogy még hat em bert a gaz da sá gi igaz ga -
tó nõn kívûl, aki már az elõtt vád alatt volt. 

Azt már tud tad, hogy õ vád alá lett he lyez ve?

Azt igen, de hogy en gem is be le so dor tak, azt nem. Ez azért is
meg le põ volt, mert az a bi zott ság, ame lyik há rom hét tel ko ráb -
ban át vet te az ira to kat, az ar ról ér te sült, hogy a DNA – lé vén túl
ki csi az ös  szeg – az egész ügyet át fog ja ad ni egy ke rü le ti ügyész -
ség nek… Au gusz tus ban sza bad sá go lá sok vol tak a DNA-nál,
szep tem ber ben pe dig vár tam, hogy be hív ja nak. Ezt pe dig azért,
mert ami kor jú li us vé gén má sod já ra már egy ügy véd del men tem
be, az kér te, hogy sze ret né el ol vas ni a vádíratot, mi e lõtt a ki hall -
ga tá som ra sor ke rül ne. Az tán szep tem ber 11-én ezt a há zat, ahol
most be szél ge tünk, rövíd úton jel zá log alá he lyez ték és kö zöl ték
ve lem, min den ki hall ga tás nél kül, hogy el ké szült a vád irat és bí -
ró ság elé kül de nek. Azon nal fel leb bez tünk, ezt elõbb Tulus fõ -
ügyész uta sí tot ta vis  sza, majd ugyan ezt tet te Daniel Morar DNA
el nök is. Ok tó ber kö ze pé tõl pe dig el kez dõ dött egy negy ven tár -
gya lás ból ál ló so ro zat, eb bõl har minc hat alap fo kon, négy a Táb -
la bí ró ság szint jén. Va la men  nyin je len vol tam, úgy érez tem, nem
en ged he tem meg ma gam nak azt a lu xust, hogy nem va gyok ott.
Ke mény me ne tek foly tak, az el len sé ge im nek sem kí vá nom azt a
han gu la tot. Az el sõ 24 tár gya lást egy Melania Bejenaru ne vû bí -
ró nõ ve zet te, aki az ál ta lunk be nyúj tott iga zo ló-ira tok is me re té -
ben el ren delt egy in for ma ti kai szak el len õr zést. Ezt a Bu ka res ti
Mû sza ki Egye tem in for ma ti ka-pro fes  szo ra, Mihai Caramihai ké -
szí tet te el, aki ki mu tat ta, hogy mind a 42 jegy zõ könyv (proces
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verbal de asistenþã tehnicã) mö gött plusz mun ka áll, ezek több -
let-ér té ket hoz tak, s így a ki fi ze té sük jo gos volt. Mind ös  sze azt ál -
la pí tot ta meg, hogy egyes ese tek ben a vá sár lás he lyett a bér let-
szer zõ dés ér vé nye sí té se lett vol na a kí vá na tos…

A DNA a vád ira tát ar ra ala poz ta, hogy fö lös le ges szol gál ta tá so -
kat vá sá rol ta tok?

Egy részt, hogy túl drá gán vá sá rol tuk a licenszeket, s plusz-
szol gál ta tá so kat vá sá rol tunk fö lös le ge sen.

Ar ról nem szólt a vád, hogy eb bõl anya gi hasz nod szár ma zott
vol na?

Nem, fel sem me rült. S mint mond tam, a huszonvala ha nya -
dik tár gya lás ra tisz tá zó dott, hogy az iga zo ló ira tok mö gött el -
vég zett mun ka van.

Mit le he tett ezen en  nyit tár gyal ni?

Egyik nap ról a má sik ra a bí ró nõn ket le cse rél ték, pon to sab -
ban fel fe lé buk tat ták, a táb la bí ró ság ra. Utánna jött egy má sik bí -
ró nõ, aki ele in te szin tén bi zal mat la nul mé re ge tett min ket, de
az tán õ is el ren del te a gaz da sá gi szak je len tést az in for ma ti kai
mel lé. Ak kor õt is le vál tot ták. Jött egy har ma dik bí ró, Mihai
Umbres a ne ve, aki le se per te a gaz da sá gi szak je len tés re vo nat -
ko zó igé nyün ket és két tár gya lás után már íté le tet is hírdetett
alap fo kon. Az íté let ol da la kon át szin te be tû hí ven meg is mé tel te
a DNA vád ira tát. Ter mé sze te sen fel leb bez tünk mind a he ten. A
DNA is, mert õ vég re haj tan dó bün te tést kért…
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Ek ko ri ban már gon dol tál ar ra, hogy több rõl van szó, mint egy
vi tat ha tó köz be szer zé si el já rás ról?

Nem vol tam olyan na iv, hogy ne érez zem, itt egy faj ta kül föl di
nyo más is van, pél dát kell sta tu ál ni. De foly ton az a kér dés fo gal -
ma zó dik meg: mi ért ép pen engem?… Az zal is tisz tá ban vol tam,
hogy itt egy faj ta zsa ro lás is van. Szin te egyidõben fu tott a Nagy
Zsolt, a Ke re kes Gá bor, majd a Markó At ti la ügye. Egy faj ta mó -
res re-ta ní tá sa is fo lyik az RMDSZ-nek, még hoz zá olyan em be rek
ese té ben, akik nek a tisz tes sé gé ben ed dig az RMDSZ nem ké tel -
ke dett. S most ki de rül, hogy ime, ezek a „nagy korruptak”!…

Je gyez zük meg, köz ben az RMDSZ szin te vé gig kor má nyon
volt…

Igen.

Meg fog ha tó, hogy ki áll e dol gok mö gött? Gon do lom, nem Emil
Boc mi nisz ter el nök ren del te el, hogy vegzáljanak!…

Már csak azért sem, mert ak kor 2010-ben nem he lye zett vol -
na vis  sza. Ez az a ha ta lom, ami de fi ni ál ha tat lan. Az a bi zo nyos
Big Brother, aki nek én, mi, va la mi ért az út já ban vol tunk…

Ho gyan él ted meg, él te meg kör nye ze ted, mun ka tár sa id, hogy
el sõ fo kon más fél évet kapsz, s köz ben, ha nem is ví gan, de to vább
vezérigazgatod a cé get?

Mun ka tár sa im nyíl ván min den rõl tud tak, már csak az in ten -
zív le ve le zés okán is. Tisz tá ban vol tak ve le, hogy eh hez az
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egész mo csok hoz sem mi kö zöm. Él vez tem a kol le gá im bi zal -
mát. De ben nem ko ránt sem volt már meg az az am bí ció, az a
lel ke se dés, ami az el sõ man dá tu mom alatt. Ami kor ar ra tö re -
ked tem, hogy a hát rá nyun kat be hoz va ez a hi va tal is olyan szin -
ten mû köd jön, mint a prá gai, a var sói vagy a bu da pes ti…

Az el sõ fo kú íté let után nem akar tak leválltani?

Tud tak a fel jebb va ló im er rõl az íté let rõl, a her ce hur cá ról, de
rész ben az ár tat lan ság vé del me mi att, jog erõs íté let hi á nyá ban,
il let ve lát va, hogy jónéhány ha son ló ügy fu tott, a vég sõ dön tés -
re vár tak.

Gon do lom te is op ti mis tán te kin tet tél a má sod fo kú tár gya lás
elé…

Még job ban fel ké szül tünk, új ra le ad tuk az ös  szes ira tot, csak
an  nyit kér tünk, hogy egy gaz da sá gi ki vizs gá lás sal dönt sék már
el, hogy az az egy mil lió le jes kár az húsz ezer lej, negy ven ezer
lej vagy men  nyi fe jen ként ki szá mol va?

Mi tör tént köz ben ma gá val az in for ma ti kai rend szer rel?

A rend szert az utó dom felrugta, mi nek kö vet kez té ben a cég,
amely mi att en gem el ítél tek, be pe rel te a hi va talt, s ar ra a fél év -
re, ami kor az OSIM nem fi ze tett, meg nyer te a pert. Így az tán a
Sza ba dal mi Hi va tal vagy há rom hó nap ja egy igen te kin té lyes
ös  sze get ki is fi ze tett ne kik.

Az tán meg szü le tett a má sod fo kú, jog erõs íté let…
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Igen, jú li us 5-én, de csak 8-án tet ték kozé, s 30-án a mi nisz ter -
el nök vis  sza-hí vott a hi va ta lom ból. Köz ben két he tet kor ház ban
töl töt tem Vá ra don. Ret te ne te sen meg vi selt ez az ügy. Én, aki so -
ha nem vol tam kór ház ban, most há rom hét alatt két szer is.
Amúgy né hány nap múl tán el is ér tem a nyug díj kor ha tárt. Azt
re mél tem, ked ve zõ íté let tel és egy jó han gu la tú bú csú po ha raz -
ga tás sal vég zõ dik ez az egész…

Ta lál koz tál Ponta mi nisz ter el nök kel?

Csak az egyik ta ná cso sá val, aki nek jú li us 9-én a ke zé be is ad tam
a fel mon dá so mat. Õ azt ja va sol ta, hogy ne én mond jak fel, mert az
azt je len te né, hogy el is me rem, ami vel vá dol tak… Amúgy a le vál tá -
som is kafkai volt. 30-án, kedd dél után, ló ha lá lá ban ke res nek, hogy
azon nal men jek a Victoria-palotába, mert kormányûlés van, most
vi tat ják meg a hi va tal át szer ve zé sé re vo nat ko zó ja vas la tot. Ezt elõ -
zõ leg a be teg sé gem mi att a he lyet te sem ír ta alá, de így nem fo gad -
ták el. Négy óra kor ér tem az elõ csar nok ba, nagy csõ dü let: „Jaj de
jó, hogy jött, ve zér-igaz ga tó úr, itt ír ja alá!” Alá ír tam… Es te fél tíz
kö rül ér te sül tem a le vál tá som ról, meg je lent a Hi va ta los Köz löny -
ben. Más nap reg gel úgy is men tem be, hogy már nem írok alá
sem mit. Csü tör tö kön jött meg a hi va ta los át írat…

Eb ben sze re pel va la mi in dok lás?

An  nyi, hogy kap tak a mi nisz té ri um tól egy át ira tot, hogy a hi -
va tal tól tá jé koz ta tás ér ke zett a jog erõs el ítél te té sem rõl. En nek
alap ján vál tot tak le.

Te mit gon dolsz er rõl az íté let rõl?
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Én ezt, akár men  nyi re is nem comilfo így mon da ni, egy ab -
szo lút igaz ság ta lan, rész re haj ló, a bí ró sá gi pro ce dú rá kat fi gye -
lem be nem ve võ dön tés nek tar tom. Ha vol na még hol, ak kor
fel leb bez nék. Saj nos Ro má ni á ban nin csen hol…

Füg get le nül a te ese ted tõl, sze rin ted az RMDSZ ho gyan tud ná
ha son ló hely ze tek ben meg vé de ni az em be re it?

Na gyon fon tos volt a jog se gély szol gá lat lét re ho zá sa, már
azért is, hisz az ön kor mány zat ok ban foly nak a pe rek a pol gár -
mes te rek, ta ná cso sok el len. Na gyon gyor san jo gi meg ol dást
kell kí nál ni az em be rek nek. Az ügy vé de ket sem tud ja min den -
ki meg fi zet ni. Ne kem is na gyon sok ba fájt…

Men  nyi pénzt kell az íté let ér tel mé ben fi zess?

Ka ma tok kal eggyütt úgy het ven ezer euro. Hogy hon nan ke -
rí tem elõ, azt nem tu dom. Én csak a hi va ta lom nak él tem, nem
volt má sod ál lá som. Még az írás sal is le áll tam, mi ó ta ez a cir -
kusz tart…

Volt olyan hely zet, ami kor író ként, kí vül rõl tud tál te kin te ni er -
re az egész re?

Nem volt hoz zá erõm. Ha egy szer le csi tul, ta lán. Ez egy
diabólikus já ték! Presztizs okok, po li ti kai okok, vagy a ket tõ ke -
ve ré ke mi att egy fon tos köz hi va tal, amit an nak ide jén a nagy-
kor rup ció el len hoz tak lét re, szó val a DNA kép te len volt fe lül -
bí rál ni azt, hogy rossz vádíratot fo gal ma zott meg. S nincs az a
bí ró, aki meg mer né ma a DNA vád ira ta it kér dõ je lez ni. Ki csit
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elég té te lül szol gál, hogy a Táb la bí ró sá gon a há rom bí ró kö zül
egy a tel jes fel men té se met kér te. De csak egy!..

A töb bi ek rõl mit tudsz?

Még sú lyo sab bak az íté le te ik, rá adá sul rend sze re sen kell a
rend õr sé gen je lent kez ze nek, je len te ni ük kell, ha el hagy ják a la -
kó he lyü ket.

Hogy vagy most?

Em be ri leg na gyon meg vi selt. Nyíl ván talp ra kell áll nom,
mert az élet megy to vább. De hos  szú he tek, hó na pok kell el tel -
je nek, amíg fel tu dom ezt dol goz ni. Egy ha lom ira tot ha za hoz -
tam, ma reg gel is néz tük a fe le sé gem mel. Ahe lyett, hogy egy
re gényt fog jak a ke zem be, vagy ír jak. La poz gat juk, nem tu dom
fel dol goz ni…

A kol le gák tól volt al kal mad el bú csúz ni?

Az utol só nap alá ír tam az át adás-át vé te li jegy zõ köny vet, az
igaz ga tók kal le pa ro láz tam. A tit kár sá go mon dol go zó leg kö ze -
leb bi mun ka tár sa im mal át ölel tük egy mást és min den jót kí ván -
tunk. 

Mit tudsz most kez de ni, új ra, itt hon, Vá ra don?

Ugyan ab ba a fo lyó ba nem le het két szer be le lép ni. Ez a vá ros
már nem az, amit én 1998-ban el hagy tam, ha két he ten ként ha -
za is jöt tem. Ha akar nám sem tud nám ugyan ott, ugyan úgy foly -
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tat ni. Saj nos a lá tá som is na gyon meg rom lott, ez is be szû kí ti azt
a pász mát, ami ben még mû köd he tek. Hos  szú he tek nek kell
még el tel nie ah hoz, hogy mo so lyog va le ül jek egy ká vé zó ba a
Fõ-ut cán. De bí zom ab ban, hogy el fo gok jut ni még ad dig…

(Er dé lyi Ri port, 487. szám, 2013. au gusz tus 23.)
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12. Ho mály

Mi lyen ha mar utol éri az em bert a vég zet! Mi lyen gyor san be kö -
vet ke zik az, ami tõl félsz, ami tõl ret tegsz, s amit sze ret nél min -
den áron el ke rül ni! Mi lyen nagy igaz sá got hor doz a fal ra-fes tett
ör dög rõl szó ló né pi köz mon dás! Még csak most el mél ked tél,
alig két esz ten de je, a Fény nek az Élet ben be töl tött sze re pé rõl;
még csak most tet ted fel a te mes vá ri re for má tus temp lom ban
nagy re to ri ku san a kér dést, hogy le het-e egy ál ta lán fény nél kül
él ni, s íme, most a sa ját bõ rö dön (az az a tu laj don sze me den) ta -
pasz tal ha tod meg a Pál-apostol-i élet hely ze tet: „most a tü kör ál -
tal ho má lyo san lá tunk”; most a hét köz nap ok ap ró szo rí tá sá ban
ér zé ke led, mi lyen is az, ami kor las san, de biz to san kez de nek el -
tûn ni az éle ted bõl a fo to nok, ami kor nap ról nap ra kezd be szû -
kül ni, egy re job ban és job ban, a lá tó te red…

„Retinopatia” hang zott el a kö nyör te len di ag nó zis nem is egy
fe hér kö pe nyes szak em ber szá já ból az el múlt hó na pok-évek so -
rán a kö te le zõ szem fe nék vizs gá lat el vég zé se után az or szág kü -
lön bö zõ szak ren de lõ i ben. „Ma még saj nos nem gyó gyít ha tó, de
so se le het tud ni! Az or vos tu do mány fejlõdik!…”; „Az evo lú ció
azért le las sít ha tó!”; „Egyen sok grapefruit-et és ke rül je az iz gal -
ma kat!”; „Él vez ze az éle tet!”

Já rod a jól is mert váradi ut cá kat és két ség beeset ten éb redsz tu -
da tá ra an nak, hogy egy re kö dö sebb kezd len ni a lá tá sod. Meg -
szál lott ként pró bá lod meg ta lál ni új ra egy ko ri if jú sá god mi ti kus
szín he lye it a Fõ-ut cai kor zón, a Ga ra sos-hí don, a Kö rös-par ti sé tá -
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nyon, a Mülleráj-lépcsõin vagy ép pen a Bémer-tér kel lõs kö ze pén,
a szov jet em lék mû he lyé re posztált Má ria-ki rály né szo bor elõtt s
köz ben mind ho má lyo sab ban és ho má lyo sab ban ér zé ke led a vá -
rat la nul eléd ke rü lõ dísz cser jé ket, be ton-vá lyú kat, ut cai-asz ta lo -
kat, osz lop-aka dá lyo kat… Mint ahogy egy re ne he zeb ben tu dod
be azo no sí ta ni a ve led szem be jö võk arc vo ná sa it is: „Mi van ve led?
Már nem is akarsz meg is mer ni bennünket!?..” Köd fá tyol bo rít ja
nap mind nap a Ba rá tok-temp lo ma tor nyát, a Moszkovics-palota
íves ku po lá ját, az Or so lya-zár da ke reszt jét épp úgy, mint a Da cia-
(bo csá nat: Continental) szál ló te te jét, a gesz te nye fák leg fel sõbb
le ve le it a Bunyitay-ligetben, a Vá ros há za tor nyát vagy épp a vá ros -
köz pont bér há za i nak sze ces  szi ós orom ci rá dá it. Az im már hó na -
pok óta a Fe ke te Sas-pa lo ta elõtt ék te len ke dõ ha tal mas föld-seb
épp úgy ho má lyos sá vá lik a te kin te ted elõtt ide-oda úsz ká ló pa rá -
nyi fel hõ-fosz lá nyok mi att a Kö rös túl só ol da lán, mint ahogy a
köd szi tá lás mi att las san-las san kör vo nal-nél kü li vé vál nak a hí res-
ne ve ze tes váradi dom bok is: a Kór ház-hegy, a Gom ba, a Macs ka -
domb, a Nagy-gö rög ol dal, a Re lé-hegy, a Nagy-Omlás… 

Na pon ta sze ded szor gal ma san, a re cept uta sí tá sa sze rint min -
den ét ke zés után, a „Maxiven”, az „Adrusen” és a „Mirtilene
puro” pasz til lá kat; két-két órán ként pi hen te ted, elõ írás sze rint,
tíz-ti zen öt per cig a te kin te ted; eszed a cék lát, a sár ga ré pát, a zel -
lert, iszod a grapefruitet, az áfo nya-te át – de va la hol a lel ked mé -
lyén tisz tá ban vagy ve le, hogy mind ez im már sem mit sem ér…
Erõs nap sü tés ben a sze med vé del me ér de ké ben fel te szed ugyan
az ed dig so ha nem hasz nált nap szem üve ge det, mint ahogy az es -
ti TV-né zés kor is kö te le zõ mó don ott bil leg az or ro don a tá vol-lá -
tó pá pa sze med is – et tõl azon ban még a lá tó te red nem tá gult visz -
 sza, s az adap tá ci ós ké pes sé ged sem állt hely re. Min den fény vál -
to zás után hos  szú-hos  szú per ce kig (per ce kig? tíz per ce kig!) kell
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ácso rogj ma ga te he tet le nül, amíg a sze med va la men  nyi re is al kal -
maz kod ni tud az új kö rül mé nyek hez…

Ez van! Így vé gez te an nak ide jén Gyu ri bá csi, édes anyád test -
vér öc  cse, va la mint – ál lí tó lag! – anyai déd nagy apád, a vas ko hói
Gerlán Ger gely is. Ez a gé nek ki szá mít ha tat lan kodifikációja.
Csa lá di örök ség, amit le het, hogy az utol só évek po kol já rá sai
hoz tak ki zá ró la go san a fel szín re, de az is meg tör tén het, hogy
az idõ mú lá sá val elõ buk kant vol na majd… Ke reszt, ami el len le -
het lá za doz ni, le het til ta koz ni, le het ins tan ci áz ni or szág-vi lág
elõtt, de amit vé gül is vi sel ni kell. Mert más em ber fia azt úgy -
sem fog ja le ven ni a vál lad ról.

De ta lán épp ezt a Fá tu mot fel is mer ve tudsz majd egy szer új -
ra fel egye ne sed ni! Azt a va ló sá got el fo gad va, hogy bi zony „ren -
delt ide je va gyon min de nek nek”: ren delt ide je van az if jú ság nak
és ren delt ide je van az öre ge dés nek is! Ren delt ide je van a ta va -
szi bim bó zás nak és az õszi lomb hul la tás nak is. Tár sít va mind -
ezt az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy ne ked nincs mi ért szé gyen -
kez ned! Hogy te fel emelt fej jel áll hatsz meg bár mi kor bár ki
elõtt!.. S te tisz ta lel ki is me ret tel néz hetsz bár ki föl di ha lan dó -
nak a sze mé be még ez zel a meg rom lott te kin te ted del is! Le -
mos va ma gad ról a re ád szórt fe ká li át, te igen is mo so lyog va tud -
hatsz vé gig men ni bár mi kor a váradi Fõ ut cán. Hi szen te itt vagy
ide ha za. Ne ked itt nem kell pré di kál ni a Szó za tot!

S ta lán épp ez a fel is me rés hoz za majd vis  sza a lel ked be
ugyan ak kor az an  nyi ra áhí tott csen det és a meg nyug vást! A hi -
tet, hogy nem vagy, még sem vagy egye dül! A re ményt, hogy
hol nap le het me le gebb lesz va la mi vel. S ve lük együtt ta lán új ra
vis  sza tér – biz tos vis  sza tér! – a rég el ve szett nek tar tott Bel sõ
Bé ke és a Fény!

(Nagy vá rad, 2013. szep tem ber 17.)
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