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Amint arra számítani lehetett, 
jogilag könnyen támadható 
az átoltottságot vagy negatív 
koronavírusteszt felmutatását 
taglaló, rendezvényekre vonatko-
zó kormányzati feltételrendszer: 
a kolozsvári táblabíróság alapfo-
kon részben törölte a vonatkozó 
kormányhatározat előírásait. A 
keresetet benyújtó Kapcza Mikolt 
ügyvéd a Krónikának elmondta, 
elsősorban diszkriminációra 
hivatkoztak a tárgyalás során: 
nem lehet közvetetten kötelező-
vé tenni a vakcinát azzal, hogy 
feltételként határozzák meg a 
beoltottságot.

 » BÍRÓ BLANKA

A kolozsvári táblabíróság helyt 
adott két ügyvéd kereseté-
nek, és részben törölte annak 

a kormányhatározatnak az előírá-
sait, amely az oltottsághoz, negatív 
PCR-teszthez, antigénteszthez köti 
a különböző rendezvényeken való 
részvételt. Helyt adott ugyan a tábla-
bíróság a keresetnek, de ez alapfokú 
döntés, nem jogerős – szögezte le 
megkeresésünkre az egyik felperes, 
Kapcza Mikolt ügyvéd.

Nem lehet „közvetetten
kötelezővé tenni” a vakcinát
Kapcza Mikolt és Gabriel Marin ko-
lozsvári ügyvédek „saját szakállukra” 
nyújtottak be keresetet: amint előbbi 
lapunknak elmondta, nem megbí-
zatást teljesítettek. „Sok mindennel 
érveltünk, kétórás tárgyalás volt. El-
sősorban a diszkriminációra hivat-
koztunk, arra, hogy nem lehet köz-
vetetten kötelezővé tenni a vakcinát 
azzal, hogy feltételként határozzák 
meg a beoltottságot” – részletezte a 
jogász. Meglátása szerint mindenki 
szabadon eldöntheti, hogy felveszi 
vagy, sem az oltást, ebből a döntésből 
pedig nem származhat sem előnye, 
sem hátránya. A saját személyünk fe-
letti rendelkezés alapvető emberi jog, 
ezt nem lehet közvetetten sem csorbí-
tani – mondta Kapcza Mikolt.

Kifejtette, az alapfokú bírósági dön-
tés indoklását még nem kapták kéz-
hez, ám a döntés arról szól, hogy eltö-

rölték a 2021/531-es kormányhatározat 
azon rendelkezéseit, amely az oltott-
sághoz vagy tesztekhez köti a külön-
böző rendezvényeken való részvételt. 
Viszont a részvételi arányra vonatkozó 
megkötéseket meghagyták, tehát bizo-
nyos rendezvényeken csak a befogadó 
kapacitás – esettől függően – 25–75 
százalékát lehet kihasználni. Az alap-
fokú döntés arra vonatkozik, hogy a 
sportrendezvényeken, előadásokon, 
fesztiválokon, koncerteken, magán- és 
családi rendezvényeken nem lehet a 
belépés, a részvétel feltételeként meg-
szabni az oltást, a negatív PCR-tesztet, 
az antigéntesztet, vagy hogy az érin-
tett személy legkevesebb 15 és legtöbb 
90 nappal a rendezvény előtt esett át 
a fertőzésen, tehát van természetes 
immunitása. Az ügyvéd rámutatott, a 
kormány fellebbezhet, és biztos meg is 
teszi, a végső, jogerős döntést a legfel-
sőbb bíróság hozza majd meg.

„Addig a kormányhatározat érvény-
ben marad, nem függesztik fel, de az 
alapfokú döntés jelzésértékű, egy re-
pedést jelent a rendszeren, amit ránk 
akarnak kényszeríteni” – hangoztatta 
Kapcza Mikolt. Hangsúlyozta, érté-
keli, hogy a kolozsvári táblabíróság 
rövid terminusokat adott, és reméli, 
hogy az indoklást is gyorsan kiadja. 
Ám nem biztos, hogy ugyanez elvár-
ható a legfelső bíróságtól, fennáll az 
időhúzás veszélye. Ugyanakkor arra 
is kitért, hogy ha az alapfokú ítéle-
tet megerősítik, jogerőre emelkedik, 

akkor a kormányhatározat említett 
előírásai semmisnek nyilvánítódnak. 
Ha újat fogad el a kormány, azt is meg 
lehet támadni a bíróságon.  

Várhatóak voltak a perek
Asztalos Csaba, az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács (CNCD) elnöke 
lapunknak már korábban felvetette, 
hogy várhatóan lesznek ilyen jellegű 
perek, és a bíráknak sem lesz könnyű 
meghozni a döntést. Úgy vélte, min-
den esetet külön kell elemezni, meg 
kell vizsgálni, hogy van-e az államnak, 
intézménynek, szolgáltatónak valós 
és helytálló indoka, hogy feltételként 
szabja meg az oltást vagy a tesztet. 
Figyelembe kell venni, hogy a járvány 
terjedését le kell állítani, az oltás pe-
dig ennek egyik járható útja, de azt is, 
hogy mindenki szabadon eldöntheti, 
hogy akarja-e a vakcinát, vagy sem.

Asztalos Csaba egyúttal arra is ki-
tért, hogy ez nem egy újszerű feltétel-
rendszer, hiszen már a járvány előtt is 
volt olyan, hogy egyetemeken a kül-
földi diákoktól kérték az oltásköny-
vet, és ha nem tudták bizonyítani, 
hogy az összes általuk kért vakcinát 
megkapták, nem fogadták el a jelent-
kezésüket. A diszkriminációellenes 
tanács elnöke ugyanakkor felhívta a 
fi gyelmet, hogy a szabályozásokban 
minden esetben meg kell tartani a 
kivételeket azokra, akik esetében az 
oltás veszélyt jelent, ilyenek például 
az allergiások.

 Erdélyi tudósítások 2021. június 9.
szerda
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BÍRÓSÁG: NEM LEHET KIKÖTÉS RENDEZVÉNYEKEN AZ IMMUNIZÁLTSÁG, A TESZT

Inog az oltásfeltétel „vára” Képmutató társadalom

Remélhetőleg kihirdetik a törvényt, amelynek 
értelmében bírságolható lesz az, aki elzavar 
egy szoptató édesanyát nyilvános helyről. 
Ugyanis semmilyen álszemérem táplálta vagy 
bármilyen más mondvacsinált indok nem elég 
erős érv megtámadni, hogy a kisbabának és 
az anyukának is joga van a zavartalan anyate-
jes tápláláshoz – ha úgy hozza az élet, igen, 
nyilvános helyen is. Étteremben, kávézóban, 
strandon vagy bárhol, ahol éppen megéhezik, 
vagy csak édesanyja közvetlen közelségére, 
megnyugtatásra vágyik a baba.

Álszent, hipokrita társadalmunkra jellemző, 
hogy megosztja a közösségi oldalak mindig 
mindenre támadóan reagálni kész rétegeit a 
hír a jogszabályról. Akadnak, akiket 2021-ben 
is zavar, hogy olyan törvény van születőben, 
amelynek értelmében a pici gyerekeket zavar-
talanul lehet majd szoptatni nyilvános helye-
ken. Alapjában nincs mit csodálkozni azon, 
hogy egyeseket zavar. Sokan emlékezhetnek 
arra a pár évvel ezelőtti kolozsvári esetre, ami-
kor egy előkelő, négycsillagos szállodalánchoz 
tartozó hotel alkalmazottai bunkó módon 
megaláztak szoptató édesanyákat, akik az elő-
térben akarták megetetni babájukat. Otromba 
hangnemben az illemhelyre utasították őket, 
mondván, hogy ne zavarják a vendégeket, sőt 
miért nem hagyták otthon a csecsemőket. Az 
eset sokakat felháborított, az interneten le-
járató kampányt indítottak – okkal – a magát 
előkelőnek hirdető szálloda ellen. Mert való-
ban arcpirító álszentsége a társadalomnak, 
hogy egy drága, magát úriasnak feltüntető 
vendéglátóhely megengedheti magának, hogy 
kiutasítson gyereküket tápláló édesanyákat. 
Zárójelben tegyük hozzá, közben meg egészen 
biztosan nem riad vissza attól, hogy nyilvános 
terében magukat kihívóan mutogató hölgyek 
villogjanak hiányos öltözékben.

Érdekes, hogy a hipokrita társadalom kettős 
mércéje mennyire fonákul mér: a női test köz-
szemlére tételét általában kevesen tekintik za-
varónak akkor, ha szexuális „tárgyként”, avagy 
a szexualitásra való burkolt, esetleg kevésbé 
burkolt „utalásként” van feltüntetve – akár 
sok négyzetméteres molinókon. Viszont van-
nak, akiknek a szemében zavaró lehet, ha a nő 
nyilvános térben anyatejjel eteti pici gyerme-
két. Akárhogyan is nézzük, a világ legtermé-
szetesebb és legszentebb dolga az anyaság, 
és mindaz, ami vele járhat, így nyilván az anya-
tejjel való táplálás is. Jó lenne, ha az is eszük-
be jutna a jogszabály hírének hallatán fanyal-
góknak: amennyiben a társadalom igényt tart 
arra, hogy gyerekek szülessenek és nevelked-
jenek, a legkevesebb, hogy kutya kötelessége 
elviselni a kicsik jelenlétét a nyilvános térben 
is. Akkor is, ha az élet úgy hozza, hogy netán 
egy szállodában, strandon vagy váróteremben 
eteti őket az édesanyjuk.
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Jogi igazolás is kell. Az oltásfeltételről a legfelsőbb bíróság dönt véglegesen

Folytatódik a Teleki Tékában a freskós terem helyreállítása
 » ANTAL ERIKA

A Maros Megyei Tanács aláren-
deltségébe tartozó Maros Megyei 

Könyvtár részlegeként működő Teleki 
Téka emeletén az úgynevezett freskós 
terem helyreállítását idén folytatják. A 
megyei önkormányzat az idei költség-
vetésébe ezt is belefoglalta, a tavaly 
erre szánt összeget pedig idén megtol-
dotta. Tavaly 138 ezer, idén pedig 226 
732 lejt szánt a megyei önkormányzat 
a Teleki Téka freskós termének a fel-
újítására. Mivel a tavalyra tervezett 
munkálatok a világjárvány miatt el-
maradtak, így a helyreállításra idén 

364 732 lej jut. A Téka emeleti nagyter-
mében a művészettörténészek a fal-
kutatások révén egy 19. század elején 
készített, természeti jeleneteket ábrá-
zoló falfreskó maradványaira bukkan-
tak. Az eredetileg bálteremnek épített 
és használt terem a tervek szerint egy 
többlépcsős felújítás során vissza-
kapja eredeti szépségét. A felújítási 
munkálatokat 2018 decemberében 
kezdték el, és ahogy Lázok Klára, a 
Téka főkönyvtárosa a Székelyhonnak 
elmondta, a munkálatok kétharmadát 
el is végezték. A világjárvány miatt 
tavaly a szakemberek nem dolgozhat-
tak, de az idén a tervek szerint folytat-

ni fogják a munkálatokat. Még egy-
harmada hátravan a helyreállításnak, 
most már csak hetek kérdése, hogy 
újra hozzákezdjenek. A művészettör-
ténészek feltételezése szerint Franz 
Neuhauser szebeni festő munkája 
bukkant elő az emeleti nagyterem fa-
lának mészrétegei alól. A szakembe-
rek a falfestményeket úgy próbálják 
megmenteni, hogy ahol lehetséges, 
ott restaurálják a színes képeket, 
azokon a falfelületeken pedig, ahol 
nagyobb sérüléseket szenvedtek a 
freskók, és már nem állíthatók helyre, 
megtisztítják és konzerválják. A terem 
eredetileg a báli összejövetelek mellett 

közéleti funkciót is betöltött, gyakran 
ott tartotta üléseit Marosszék közgyű-
lése, vagy bankok tartották  zárszá-
madási gyűléseiket. Ezt a funkcióját a 
Téka terme a Kultúrpalota felépítését 
követően veszítette el, a helyiség az 
1945 után Marosvásárhelyen műkö-
dő magyar nyelvű könyvtárosképző 
középiskola képzéseinek is helyet 
adott. A Bolyai- és a Teleki-könyvtárak 
egyesítésekor az emeleti nagytermet 
raktárnak rendezték be, amelyet 2012-
ben ürítettek ki. A falrestaurálás után 
a terem felújításának következő lépése 
a mennyezet és a padló eredeti formá-
ban történő visszaállítása lesz. 

 » A Téka 
emeleti nagyter-
mében a művé-
szettörténészek 
a falkutatások 
révén egy 19. 
század elején 
készített, termé-
szeti jeleneteket 
ábrázoló falfres-
kó maradványai-
ra bukkantak.




