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B Í R Ó  B L A N K A

A kolozsvári fellebbvite-
li bíróság helyt adott két 
ügyvéd keresetének, és 

részben törölte annak a kormány-
határozatnak az előírásait, amely 

az oltottsághoz, negatív 
PCR-teszthez, antigén-
teszthez köti a különböző 
rendezvényeken való rész-
vételt. Helyt adott ugyan 
a fellebbviteli bíróság a 

keresetnek, de ez alapfokú 
döntés, nem jogerős – szögezte 

le megkeresésünkre az egyik felpe-
res, Kapcza Mikolt ügyvéd.

Nem lehet „közvetetten 
kötelezővé tenni” 

Kapcza Mikolt és Gabriel Marin 
kolozsvári ügyvédek „saját szakál-
lukra” nyújtottak be keresetet: mint 
előbbi lapunknak elmondta, nem 
megbízatást teljesítettek. „Sok min-
dennel érveltünk, kétórás tárgya-
lás volt. Elsősorban a diszkriminá-
cióra hivatkoztunk, arra, hogy nem 
lehet közvetetten kötelezővé tenni 
a vakcinát azzal, hogy feltételként 
határozzák meg a beoltottságot” – 

részletezte a jogász. Meglátása sze-
rint mindenki szabadon eldöntheti, 
hogy felveszi vagy sem az oltást, 
ebből a döntésből pedig nem szár-
mazhat sem előnye, sem hátránya. 
A saját személyünk feletti rendel-
kezés alapvető emberi jog, ezt nem 
lehet közvetetten sem csorbítani – 
mondta Kapcza Mikolt. Kifejtette, 
az alapfokú bírósági döntés indok-
lását még nem kapták kézhez, ám a 
döntés arról szól, hogy eltörölték a 
2021/531-es kormányhatározat azon 
rendelkezését, amely az oltottság-
hoz vagy tesztekhez köti a különbö-
ző rendezvényeken való részvételt. 
Viszont a részvételi arányra vonat-
kozó megkötéseket meghagyták, 
tehát bizonyos rendezvényeken 
csak a befogadó kapacitás – esettől 
függően – 25–75 százalékát lehet 
kihasználni. Az alapfokú döntés 
arra vonatkozik, hogy a sportren-
dezvényeken, előadásokon, feszti-
válokon, koncerteken, magán- és 
családi rendezvényeken nem lehet 
a belépés, a részvétel feltételeként 
megszabni az oltást, a negatív 
PCR-tesztet, az antigéntesztet, vagy 
hogy az érintett személy legkeve-
sebb 15 és legtöbb 90 nappal a ren-
dezvény előtt esett át a fertőzésen, 
tehát van természetes immunitása. 
Az ügyvéd rámutatott, a kormány 

fellebbezhet, és biztosan meg is te-
szi, a végső, jogerős döntést a legfel-
sőbb bíróság hozza majd meg. „Ad-
dig a kormányhatározat érvényben 
marad, nem függesztik fel, de az 
alapfokú döntés jelzésértékű, egy 
repedést jelent a rendszeren, amit 
ránk akarnak kényszeríteni” – han-
goztatta Kapcza Mikolt. Hangsú-
lyozta, értékeli, hogy a kolozsvári 
fellebbviteli bíróság rövid terminu-
sokat adott, és reméli, hogy az in-
doklást is gyorsan kiadja. Ám nem 
biztos, hogy ugyanez elvárható a 
legfelső bíróságtól, fennáll az idő-
húzás veszélye. Ugyanakkor arra is 
kitért, hogy ha az alapfokú ítéletet 
megerősítik, jogerőre emelkedik, 
akkor a kormányhatározat említett 
előírásai semmisnek nyilvánítód-
nak. Ha újat fogad el a kormány, azt 
is meg lehet támadni a bíróságon.  

Várhatók voltak a perek

Asztalos Csaba, az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) 
elnöke lapunknak már korábban 
felvetette, hogy várhatóan lesznek 
ilyen jellegű perek, és a bírák-
nak sem lesz könnyű meghozni a 
döntést. Úgy vélte, minden esetet 
külön kell elemezni, meg kell vizs-
gálni, hogy van-e az államnak, 
intézménynek, szolgáltatónak va-
lós és helytálló indoka, hogy felté-
telként szabja meg az oltást vagy 
a tesztet. Figyelembe kell venni, 
hogy a járvány terjedését le kell 
állítani, az oltás pedig ennek egyik 
járható útja, de azt is, hogy min-
denki szabadon eldöntheti, hogy 
akarja-e a vakcinát vagy sem.

• F Ó R U M  

Mottó: „Orra bukva az avaron,/ és 
menni tovább mégis/ ébreszteni a 
nagyra nőtt,/ de alvó jegenyét is...”

Jövőt álmodó költőink közül, 
talán nem mondok újat, ha a 
nemzedékem számára a két or-

szág partján Váczi Mihály Még nem 
elég… és Farkas Árpád Orra bukva 
az avaron… című versei álltak a 
legközelebb. A lobogó belső láz, 
a borzongás úgy sütött át a bőrön 
mindkét költő versében, mint a 
csontvelőt is didergetőn átfagyasz-
tó februári szél, kocsonyássá der-
medt soraik hallatán agyunkban a 
szó, a vérünk besűrűsödött, mint 
később, asszonyidőkben. Mond-
tuk, mondtuk ezeket a verseket 
séta közben, kocsmai asztaloknál, 
cigarettafüstös részeg hajnalokon, 
a felettünk fénylő csillagok alatt, 
mert igen, ha tagadnánk is, fénylő 
csillagok övezték-kövezték a fiatal-
ságunkból fölsejlő álmainkat, mert 
azok az idők még nem a józanító 
fájdalom pikkelyeit kivérző idők 
voltak, hanem épp ellenkezőleg, a 
sziklás, szakadékos, a hegyek csú-
csára is elérhető álmokat álmodó 
fiatalság ideje. Igen, emlékszem, 
kilúdbőrözött a soraik hallatán 
tüskésre a testünk is, a szavak, a 
szavak szebben ragyogtak ránk, 
mint a simogató lánymosolyok: 
tanyai iskoláktól tanyai iskolákig 
kockás füzetek lapjain terjedtek – 
az érthetőség határán olyan lázat, 
hitet, mint ebben a két versben, 
addigi fiatalságunkban célként 
nem találtunk.

Aztán egy nap megláttam a 
költőt is. Csíkszeredában a fiatal 
költők antológiájának a bemuta-
tóján, a Művelődési Ház lépcsőjén 
ott állt panyókára vetett kabátban, 
fehér ingben, magányosan Farkas 
Árpád. Talán a rácsodálkozó, elme-
nő emberek suttogásaira figyelt, 
azt hallgatta? – Ez Farkas Árpád... 
– Ne mondd? – Tényleg? Hullámos 
fekete haja csillámlott a ráhulló 
napfényben…, és egyedülvalósá-
gában olyan magányosnak tűnt, 
mintha egy megcsonkolt nemzet 
gondját cipelte volna gerincsor-
vasztó időkben a hátán. Farkas 

Árpád szinte már az első megszóla-
lásában is a hitet adó, nemzetféltő, 
őrző költők közé tartozott, még 
akkor is, ha arcát akkor még nem 
szabdalták a később már markáns, 
keménnyé barázdált ráncok, és 
gondjaiban olyan egyenesen állt is, 
mint a jegenyék. 

Kevés olyan költőnk van, volt, 
mint az örökös fájdalmat sugárzó 
Farkas Árpád. Hasonlatainak, 
szókapcsolatainak a szövete mind, 
mind a szülőföld vérrel, könnyel 
áztatott rögeiből, fájdalmából 
vétettek, verseiben nemcsak 
megszólaltatta a hazai tájat, a 
suvadásos dombok alatt a mélyben 
ott virrasztott az örök féltés, az 
egyetemes gondolat mögött a 
székely bánat. Évezredes fájdal-
mak, vágtató lópaták alatt, ösz-
szetört csontok, hullámzó temetők 
fényezték a szavait… És persze a 
kis népek fájdalma fölött a remény 
örök délibábja… Igen, Farkas Árpád 
a nagyvilág helyett a többnyire az 
otthonról hozott szülőföld széthulló 
arcát szólítja meg, kaszák, kések 
villannak veszejtő időkben, „az 
erdélyi asszonyok mögött” a 
Kárpát-medence soha be nem telje-
sedő álmai lebegnek, szilaj férfiak 
vágya fénylik, omlik. És persze 
a marcangoló kétely. A fájdalom 
örökös riadalmai: „Áron még szo-
rítja, de Imre, Imre ő egyre jobban 
elhagyja magát”. És kérdem: a 21. 
század költői közül ki írná fel élet-
mű kötetcímnek manapság, hogy 
olvasói is legyenek: „Ostorzúgás-
ban ének”. És egyáltalán tudja-e 
még valaki Budapest belvárosában, 
kis Magyarországon: mi az ostor? 
A fájdalom hússzaggató, sziszegő 
testünkbe maró fénycsóvái? Dózsa 
tüzes koronája? 

2021 februárjában Sepsiszent-
györgyön meghalt Farkas Árpád. A 
világban szétszóródott iskolatár-
sai még aznap meghirdették egy-
más között: szobrot kell állítani 
Farkas Árpádnak. Szószólónak, 
harangnak a szélben dr. Ferenczy 
Ferencet, Székelyudvarhely volt 
polgármesterét kérték fel. Lám, 
mire is jó a világháló!

Lőrincz György

Szobrot Farkas Árpádnak

Farkas Árpád költő idén februárban hunyt el   ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

Jogi igazolás is kell. Az oltás-
feltételről a legfelsőbb bíróság 
hoz majd végleges döntést

▴  FORRÁS: KOVÁSZNA MEGYE
     PREFEKTUSI  HIVATALA

• Mint arra számítani lehetett, jogilag könnyen 
támadható az átoltottságot vagy negatív koronavírus-
teszt felmutatását elváró, rendezvényekre vonatkozó 
kormányzati feltételrendszer: a kolozsvári fellebb-
viteli bíróság alapfokon részben törölte a vonatkozó 
kormányhatározat előírásait. A keresetet benyújtó 
Kapcza Mikolt ügyvéd szerint elsősorban diszkriminá-
cióra hivatkoztak a tárgyalás során: nem lehet közve-
tetten kötelezővé tenni a vakcinát azzal, hogy feltétel-
ként határozzák meg a beoltottságot.

e-mail-ben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

Inog az oltásfeltétel  „vára”
Bíróság: nem lehet kikötés az immunizáltság




