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Szándékom nem az, hogy 
általánosítsak, feltehetően 
léteznek még Udvarhelyen 

olyan bírók, ügyvédek és tárgya-
lások, melyekre nem igazak az 
alábbiakban közöltek, de ami-
ben 2016. november 14-én volt 
részem a helyi bíróságon, egy is-
tenes (virtuális!) pofonért kiált. 
Történik ugyanis, hogy az egyik 
cikkünkben megszellőztetett ügy 
érintettje sajtópert akasztott a 
nyakamba – teljes joggal, ugyan-
is mindenki védje/védheti saját 
igazát. Csakhogy az első érdemi 
tárgyalási nap valami egészen 
elképesztő viszonyokról árulko-
dik, melyek ezek szerint mit sem 
változtak az elmúlt húsz év alatt.

A felperes versus jómagam saj-
tóper 2016. november 14-i „fordu-
lója” a vádlotthoz intézett, írásban 
előre megfogalmazott kérdése-
ké volt, melyeket a felperes ügy-
védje nyújtott be. Személyiségi 
jogai, de főleg szakmai renomé-
jának védelmében nem nevezem 
meg a hölgyet, ugyanis nem je-
lent dicsőséget számomra saját 

„játszóteremen” meghurcolni őt, 
szemben azzal, ahogyan ő pró-
bálkozott azon a hétfői tárgyalá-
son, az ő „játszóterén”. Visszaélve 
mindazzal, amire az ügyvédi eti-
ka amúgy kötelezné, de számára 
az emberi méltóság valami olyan 
távoli és megfoghatatlan fogalom 
lehet, mint kancának a gitár. És 
elnézést a kancától.

A „felkészült” bíró

Hacsak nem bohózat szereplői 
vagyunk, akkor a tárgyalást bí-

ró vezeti, aki felel azért (is), hogy 
ne csak az igazság derüljön ki, 
hanem hogy az eljárás rendben, 
szabályosan folyjon le. A polgári 
perek eljárásrendje szerint a tár-
gyalásnak ebben a szakaszában 
a vád ügyvédje csak és kizáró-
lag a bírón keresztül kommuni-
kálhat a vádlottal. Ennek a bíró 
szerezhet érvényt, ha a helyzet 
magaslatán van, s nem csak úgy 
merengve, elmerengve ül – a pul-
pituson. A mi esetünkben viszont 
ilyenről még álmodozni sem le-
hetett: úgy tolhatta a vád ügyvéd-
je a közvetlenül nekem címzett 
kérdéseket, mint egy kerge pa-
pagáj, a bíró csak visszhangozta, 
ha igen egyáltalán. De nem ezzel 
volt baj, hanem a teljesen hülye 
kérdésekkel.

Ha még emlékeznek, itt sajtó-
perről lenne szó, melynek kiin-
dulópontja egy vagy több cikk. 
Nos, ideális esetben a bíró mi-
nimum az egyiket elolvasta vol-
na (ezt hívják felkészülésnek!), 
hogy tudja, miről is van szó egy-
általán. Esetünkben ez vagy nem 

történt meg, vagy nagyon titkol-
ta cikkemből szerzett ismereteit 
a bíró, mert teljesen párhuzamos 
volt a témával. Gépiesen olvasta, 
szajkózta a sajtóügyekben igen-
csak járatos ügyvédnő kérdéseit. 
Tudom, tudom, mindenkinek jo-
ga van hülyének lenni, de ugyan-
akkor azt is tudom, hogy hülye 
kérdésekre csak hülyeséget le-
het válaszolni, netán meg lehet 
tagadni a választ. A különbség az 
élő beszédhelyzethez képest az, 
hogy most éppen egy tárgyalá-
son vagyunk, ahol mindent jegy-

zőkönyvbe is rögzítenek, sajnos 
a hülyeséget is, és ezek alapján 
(is) ítélet születik. Még ha első fo-
kon is. Nem mellékesen egy (az 
ügyből is!) felkészült bíró a hü-
lye kérdéseket vissza tudja, tud-
ná dobni. De ez akkor nem volt 
jellemző a szóban forgó tárgya-
lásra.

A „felkészült” ügyvédnő

Tudom, tudom, Udvarhely 
sztárügyvédjei imádják az ügy-
védekről szóló sorozatokat, 
és komoly stratégiával érkez-
nek a tárgyalásokra, különö-
sen sajtópereknél. Esetünkben 
is erről lehetett szó, ugyanis 
a vádat képviselő, sajtóügyek-
ben nyilvánvalóan igencsak ott-
honosan mozgó ügyvéd képes 
volt feltenni az évtized kérdé-
sét, mégpedig magyarul. Így 
hangzik:  Ismeri-e a „Codul 
deontologic al jurnalistului”-t? A 
mit? Hát a „Codul deontologic al 
jurnalistului”-t. Hát az mi a tú-
ró – kérdeztem, de persze nem 
így. Hogyhogy mi, hát a „Codul 
deontologic al jurnalistului” – 
jön röhögve a válasz a vádat 
képviselő ügyvédnőtől. Ja, új-
ságírói etikai kódex – lélegzem 
fel. Ismerek néhányat, példá-
ul a BBC... Ez Románia! – csat-
tan föl az ügyvédnők gyöngye; 
ez Románia! – visszhangozza a 
bírónő. Hát, ha ez Románia, ak-
kor nem ismerem ezt a „Codul 
deontologic al jurnalistului”-t. 
Jegyzőkönyvbe is kerül: vádlott 
nem ismeri a „Codul deontologic 
al jurnalistului”-t.

Ilyenkor persze te nem magya-
rázhatsz semmit, hogy honnan a 
francból kéne tudjam, hogy a saj-
tóügyekben igencsak járatos ügy-
védnő melyik szakmai szervezet 
melyik etikai kódexéről beszél? 
Mert ugye kismillió van, ráadá-
sul valami istenverte késztetés-
ből kifolyólag én magyar nyelvű 

etikai kódexeket ismerek/nem is-
merek. Anyám, borogass! De to-
vább is van, mondom…

A vádat képviselő, sajtóügyek-
ben nyilván igen járatos ügy-
védnő azt is kérdezteti (a bírón 
keresztül, mert így megy ez), 
hogy honnan voltak nekem infor-
mációim a megírt üggyel kapcso-
latban. Mondom, informátoroktól. 
Mondjam meg, hogy kiktől, mon-
dom, nem mondom, de mondjam 
meg, de nem mondom – s így pat-
togott a labda egy ideig. Aztán: 
meg kell mondanom, mert ez bí-
róság! S akkor mi van – nézhet-
tem nagyon bárgyún –, és persze 
nem mondtam meg a neveket, 
amit jegyzőkönyvbe szépen be-
vezettek: a vádlott nem mond-
ja meg, hogy ki az informátor. És 
akkor becsapott a nap kérdése a 
bírónőtől: jó-jó, de mi az, hogy in-
formátor?

Persze ha a sajtóügyekben 
igencsak járatos ügyvédnő elol-
vasta volna a „Codul deontologic 
al jurnalistului”-t, akkor tudta 
volna, hogy az újságírónak véde-
nie kell az informátorait, s nem 
rugózik hülyeségeken. De hát 
nem csak a bíró, ő se szeret ol-
vasni ilyen száraz szövegeket, 
különösen etikáról és románul. 
Ráadásul mindketten magyarok, 
nem is értem, hogy miért akar-
ták tőlem kikérdezni a „Codul 
deontologic al jurnalistului”-t – 
románul…

Kényszeresség

Én nem tudom, mi történik, de 
van néhány gyakorló ügyvéd és 
bíró Udvarhelyen, Hargita me-
gyében, aki a tárgyalóteremben 
magasról tesz a felperes–alpe-
res méltányos eljáráshoz való 
jogára, de különösen az emberi 
méltósághoz való jogukra. Kény-
szeres késztetést éreznek arra, 
hogy egy bírósági tárgyaláson 
megalázzanak méltóságukban 
embereket (ők vádlottról be-
szélnek!) csak azért, mert ki 
vannak neki(k), a helyzetnek 
szolgáltatva. Ugyanakkor nem 
ártana némi figyelemmel len-
ni a perek tárgyára is néha. 
Értem én, hogy a bíróságon min-
den ügy saját életet él, de néha 
azért csak nem ártana halvá-
nyan emlékezni és emlékez-
tetni arra is, hogy itt/ott éppen 
igazságszolgáltatás zajlik vagy 
mi. A tényeknek és az igazság-
nak csak kellene valami köze 
legyen (ezekhez) a bírósági eljá-
rásokhoz – gondolom én. Persze 
ha nem bohózatnak tekintjük 
ezt az egészet.

E sajtóper hangfelvételei és le-
folyása minden bizonnyal egy 
vígbús komédia alapja lesz majd, 
ha találok drámaírót, aki megírja, 
és ha rá tudom venni az udvarhe-
lyi színházat, hogy megrendezze 
és műsorra is tűzze.

SZŐKE LÁSZLÓ

Megállt az idő az udvarhelyi Bíróságon

Bohózatba illő tárgyalások

Székelyudvarhelyen minden tárgyalásról hangfelvétel készül, amit ki is lehet kérni

A tárgyalóterem sem mentes a hülyeségtől

Egészen elképesztő eljárások, vagy inkább tár-

gyalások folynak, folyhatnak az udvarhelyi bí-

róságon. Húsz éve nem volt bírósági szakaszba 

jutott ügyem Romániában, de most (hála egy 

mutyigyanús ügyről írt cikknek) ismét módom volt 

tapasztalni, hogy itt, Székelyudvarhelyen megállt 

az idő a bíróságon. Személyes benyomás alapján 

készült, problémafelvető (és igencsak szubjektív!) 

fogalmazvány következik.

Vesztett Ferenczy Károly

Ferenczy Károly jogerősen elbukta az ellenünk indított sajtóperét, 
melyet a 2016-ban közölt Fényes biznisz című cikkünkben megje-
lentek miatt kezdeményezett. A tárgyalások második fokig jutottak, 
ezért válhatott csak mára jogerőssé. A fenti, szubjektív beszámoló 
az első tárgyalási nap után született, de csak most hoztuk nyilvános-
ságra, mert be kellett várnunk a jogerős ítéletet. Nem kockáztattuk 
volna, hogy éppen egy ilyen cikk miatt bukjuk a pert. A fentiekben 
leírtak szépségéből az sem von le semmit, hogy a tárgyalás óta a 
szóban forgó bíró már nyugdíjba vonult. (SZ. L.)
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