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Kérem a Tisztelt Olvasót, bocsássa meg a 
személyes hangot és a furcsa áthallásokat, a 
szerkesztők szubjektív visszaemlékezést kér-
tek a KÖVET eddigi életében szerepet játszó 
néhány embertől. Őszinte is próbálok lenni, 
ami néha még nehezebben tolerálható viselke-
désforma. Mentségemre szolgáljon, hogy kora 
hajnal van, éjszaka másképpen ír az ember.  
45 éves vagyok, több mint 20 éve dolgozom 
a KÖVET-nél. Ez a „KÖVET-nél” az alapítás 
előtti hónapokban így hangzott: „a jövendő … 
Egyesületért”, az utóbbi 8 évben pedig inkább 
a „KÖVET-nek”, hiszen vidékre költözvén, ez 
már hivatalosan csak olyan másodállásféle. 
De sokkal több is annál, összenőttem az egye-
sülettel, s egy darab a szívemből ott van. Cse-
rébe én is a KÖVET egy darabja lettem. Sokat 
kellett szerepelnem különböző rendezvénye-
inken, aminek a „tanítós” részét általában él-
veztem – s úgy éreztem, a helyemen vagyok –, 
a „reprezentálóst” kevésbé. Sosem akartam 
diplomata vagy műsorvezető lenni – bár ta-
nár sem. Amikor a rendezvényeink már túl 
fényesek és profi k lettek, néha fanyalogtam 
emiatt. Vagdalt László barátom, az egyesület 
előző elnöke ilyenkor azzal viccelődött, hogy 
már nem kell semmi érdemlegeset monda-
nom. Elég, ha integetek, mint az idős szovjet 
pártfőtitkárok, amikor betolták őket egy-egy 
pártkongresszusra, s – képletesen szólva – 
lecsatolták őket a lélegeztetőgépről. A „nagy 
öreg” jelenléte, kitüntetéseinek látványa a 
lényeg, hiszen „ő még látta Lenint”. Én így fi a-
talon lettem öreg, ám a szó jó értelmében, s 
Winter urat – a mi alapítónkat – is jó erőben 
meg tudjuk mutatni tagjainknak, barátaink-
nak szinte minden évben a konferenciánkon 
vagy a róla elkeresztelt díj átadásakor. De itt 
be is fejezem a mauzóleumos hasonlatot.
Az előbb számmisztikáztam egy kicsit. Öt év 
múlva az egyesület negyedszázados jubile-
umát ünnepli, én a félszázadost, s a bolygók 
pályájának kozmikus együttállása, de nem 
utolsósorban a Gergely-naptár rendületlen 
pontosságú haladása miatt pont az életem 
felét töltö(tte)m majd a cégnél. Egyszerűb-
ben fogalmazva, a KÖVET 25 éves lesz, én is 
azóta dolgozom majd ott, s magam az 50-et 
taposom majd. Persze mindez feltételezi a 
szokásos üzletmenetet: lesz még KÖVET, ne-
kem lesz még szerepem benne, élek még, nem 
sodorja el a menekültáradat vagy egy aszte-
roida kis országunkat/kontinensünket/boly-

gónkat. Nem tudom, mi pontosan Isten terve a 
civilizációnkkal, de én az utóbbi lehetőségeket 
– természetesen szigorúan szubjektív ala-
pon – kizártnak tartom. Hogy a KÖVET lesz-e 
még, s én vele/benne, az már kevésbé biztos.
Kezdjük az utóbbival. Amikor bekerültem az 
egyesület megalapítását célul kitűző Szer-
vező Bizottságba, még a diplomám sem 
volt a kezemben, megtisztelően mégis „SZB 
tag”-gá, bizalmas munkatársukká fogadtak 
nálam idősebb, tapasztaltabb, magasabb 
beosztású emberek. Az egyesület 1995. ok-
tóber 19-i megalakulása után „ügyvezető 
titkár” lettem, egyedüli alkalmazott. Később 
a komolyság kedvéért „ügyvezető igazgató-
vá” alakította az elnökség a titulusomat, ez 
a funkció máig is fennáll. Én nagyjából 12 
évig töltöttem be, azóta „főtitkár” vagyok – 
valóban elértem a brezsnyevi magasságot…
A KÖVET ugyanakkor jó indulása és hihetetle-
nül felfutó első 10-15 éve után most kevésbé 
sikeresnek látszik, mint amilyennek a bolse-
vik párt tűnt időarányosan. Persze a párhu-
zam erőltetett, ők csak elméletileg akarták 
tisztán a szép új világot, gyakorlatilag a leg-
kegyetlenebb eszközöket alkalmazták már a 
kezdetektől, például a pártfi nanszírozásban 
az 1900-as évek elején. Bognár Károly bará-
tom ösztökélésére éppen Montefi ore Az ifjú 
Sztálin című művét olvasom, s bár a cím-
szereplő eddig sem tartozott a példaképeim 
közé, megdöbbenve értesültem bankrabló, 
terrorista, zsaroló és kalóz ifjúkoráról – per-
sze mindezt a „szent cél” érdekében.
Ám ha a KÖVET anyagi és fejlődésbeli megtor-
panásáért csak a külső körülményeket hibáz-
tatjuk, s magunkat ártatlan, tiszta vértanúk-
nak tüntetjük fel, az merőben bűnös ön- és 
közáltatás. Évek óta teszem fel magamnak 
ugyanazon kérdéseket: jó volt-e otthagynom 
Budapestet Keszthely kedvéért, a KÖVET 
operatív vezetését a vidéki egyetemért, nem 
kellett volna-e leköltöztetnem a titkárságot, 
vagy épp ellenkezőleg: lemondani teljesen, és 
új, másként gondolkodó főtitkárt választani. 
Jól választottam-e meg utódaimat, tudtam-e 
őket motiválni és segíteni, vagy elnyomtam 
és -nyomom a kreativitásukat. Ugyanez igaz 
a titkárság jelenlegi és volt alkalmazottaira, 
hiszen a nehézségek sajnos lelki töréseket, 
kapcsolatbeli szakadásokat, de elhidegülé-
seket is jelentettek. Nem mindig tudtuk mél-
tósággal eltűrni a sorsunkat és összefogni 

a rosszban, sokszor egymást hibáztattuk, 
bűnbakot kerestünk, szeretet-energiáink va-
lami másnak adták át a helyüket. Nem tudom, 
visszafordítható, újragombolható-e mindez. 
Már megbékéltem, hogy válaszokat talán so-
sem kapok, hitem szerint csak halálom pilla-
nata után fogom színről színre látni az igaz-
ságot a maga ragyogó fényében.
De legyünk egy kicsit vidámabbak, szinte 
már olyan ez az írás, mintha a kriptafedél 
lecsukása előtt pötyögtetném és küldeném 
ki gyorsan, mielőtt a kőlap végleg elzárja a 
wifi t. Erős meggyőződésem, hogy – a bolse-
vik párttól eltérően – alapjában hűek tudtunk 
maradni értékeinkhez és küldetésünkhöz, 
tagjaink bizalmát továbbra is élvezzük, új cé-
gek lépnek be, átmeneti anyagi nehézségeink 
után fi atal, energikus, tehetséges munkatár-
sakban sem lesz hiányunk. Sőt: a KÖVET sike-
re véleményem szerint hitelességünk mellett 
annak köszönhető, hogy folyamatosan meg 
tudtunk újulni az állandóságban. Az utóbbi, 
a fenntartható fejlődés, az előbbi, a környe-
zettudatos vállalatirányítás, a mély CSR és 
majd a fenntarthatósági közgazdaságtan. 
S éppen a fenntarthatósági közgazdaságtan-
nál lebegnek a szívemben a legnagyobb kérdő-
jelek. Nem vágtuk túl nagy fába a fejszénket? 
Megvalósítható egyáltalán a paradigmavál-
tás? Ha igen, sőt már megvalósulóban van, 
hogyan lehetséges, hogy pont mi maradunk le 
róla? Az írást nagyjából itt kell félbehagynom, 
közeledik a reggel a maga feladataival. Egy 
újabb nehéz nap, ahol feleségemmel együtt 
helyt kell állnunk: szállítani a gyerekeket az 
óvodától az iskoláig, dolgoznunk hivatalban és 
egyetemen, rendben tartanunk kocsit, házat 
s főleg négy kamasz és az óvodás lelkivilágát. 
De egy gyönyörű nap is, csodálatos feladatok-
kal s erővel hozzá. Azért imádkozom, hogy a 
KÖVET-et is ilyen csodálatos felelősségtudat 
töltse el újra, ismét tisztán lássuk küldeté-
sünk fontosságát. Hogy olyan ügyesen, kitar-
tóan teljesítsük, mint maga James Bond. De 
ha félreértem a dolgot, és túldimenzionálom 
magunkat, bocsássa meg az Úr, s az Ő akarata 
legyen meg, ne az enyém!


