
dik, ezért ebben is benne volt a bukás veszélye. Nem zárom ki azonban azt sem,
hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság hozza majd meg a végsõ döntést.

– A visszaszolgáltatás megszüntetné az önkényes államosítás tényét, és helyreál-
lítaná az intézmény korábbi tulajdonjogi státusát. Minthogy ott (egyebek mellett) nagy
értékû könyvállományról van szó, a szûken vett tulajdonjogi kérdésen túl ez szorosan
érinti e mûkincsek ápolását, használatát, értékesítését is. Mint ismeretes, 1989 elõtt
nehézségekbe ütközött az intézménybe való bejutás, a kutatási engedély megszerzése
is. Mi a helyzet e tekintetben ma?

– Tény, hogy nem is annyira az ingatlan értéke, mint inkább a benne levõ gyûj-
temény értéke csigázza a kedélyeket. Erre is kitért egyébként a végrendelet, mely az
alapítvány vezetését olyan személyre (intézményre) bízta (vagyis a püspökre és a
státusra), aki/amely gondoskodik a gyûjtemény „nyilvános, felekezetektõl független
használatáról”. Ez is alátámasztja az egyháznak a visszaszolgáltatásra vonatkozó igé-
nyét, függetlenül attól, hogy a gyûjtemény látogatásának és kutatásának feltételei
1989 óta milyen mértékben javultak. 

Kérdezett Horváth Andor
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„Én szófogadó anyád lennék
és hugod és szerelmesed” –

ezt R. írta, román költõ
(és nõ is és feleség),
én ültettem át magamba
e nyelvre, melynek fele még
kidolgozatlan, mondhatni,
de már megformálható.

R. részérõl ez az egész
egy nagy, hömpölygõ vallomás
meg nem született gyermekének –

így vezetlek be a vers
világába, erre, kérlek,
kicsit zsúfolt tér ez itt, a
határok csak sejthetõk,
a vakablakok mögött, látod,
hóvihar lehet vagy köd,
talán szimpla ragyogás:

„Mióta várom már, hogy 
elmondjad meséjét...”
– mert beláthatatlan kívülrõl
ez a burkon túli tér –
„meséjét a bensõ télnek”,
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„a teleknek, pontosabban”,
a behavazott fának, honnan
azóta sem néztünk le,
a szaros kis pocsolyáknak
négy ottmaradt bakancsnyommal,
meg ami még bennrekedt,

de mi az, ami még bennrekedt,
sok szétszórt nyom, hûlõ semmi,
mi az, mi még bennünk maradt,
egymás meg nem szülöttei.

VISKY ZSOLT

Meg nem születettek




