
A mi vi lá gunk az összes le het sé ges vi -
lág kö zül a leg jobb, mert Is ten, mint a leg -
tö ké le te sebb lény, a le het sé ges leg jobb 
vi lá got te rem tet te. Így szólt Leib niz 18.
szá zad ele ji alap mon da ta, ami hez a vi lág
a ma ga ré szé rõl azt szól ta, hogy Leib niz
ke gyet le nül be csa pott min ket (Vol taire),
mert ha ez a vi lág csak egy ki csit is rosz-
szabb len ne, már nem le het ne él ni ben ne
(Scho pen ha u er).

Ko lozs vár az összes eu ró pai vá ros 
kö zül a leg jobb. Így szól Adrian Docea 
Ko lozs várt rek lá mo zó hon lap ja min den
ál sze rény ség és ki sebb ren dû sé gi ér zés
nél kül. Leib niz tisz tán lo gi kai ér ve lé sé vel
szem ben a vá ros már ká zó hon lap ar gu -
men tá ci ó ja em pi ri kus, tíz ér vet so ra koz -
tat fel a ke mény ál lí tás mel lett. Ha la dó
szel le mû, tisz ta le ve gõ jû, kony há ja re -
mek, mû vé szet sze re tõ, cég ala pí tás ra ter -
mett, ak tív éj sza kai éle tet él az óvá ros -
ban, tíz mér föld re a he gyek tõl, könnyen
el ér he tõ in nen az összes eu ró pai nagy vá -
ros, fe le annyi ba ke rül a Nyu gat hoz ké -
pest, Er dély fõ vá ro sa. 

Va la mi lyen emotikon, pik to gram vagy
a ze nei tem pó ra vo nat ko zó uta sí tás kel le -
ne az iro ni ku san õszin te büsz ke ség rõl,
mi e lõtt a nap fé nyes je len apo lo gé tá i val
vi tá zik az em ber. Ez utal na eset leg ar ra 
a kü lönb ség re, mely a hely hez kö tõ dõ és
a hely hez nem kö tõ dõ he lyi ha za fi ság kö -
zött áll fenn. 

Mint is me re tes, a Kailas-hegy Ti bet ben
a vi lág köl dö ke. Min den egyes vá ros, min -
den egyes or szág, vég sõ so ron én, sõt
egyet len és mind egyik egyén a vi lág kö ze -
pe, mert a vi lág be lõ le nyí lik min den ki szá -
má ra (Tenzin Gyatso). Ko lozs vár hang ja
szin tén ki sa já tít ha tat lan, mert po li fon, za -
va ros ko rál. Akik úgy vé lik, hogy en nél job -
ban ér tik, egy ér tel mû en ér tik, min dig ide o -
ló gu sok is egy kis sé. De ezalól az önreflexív 
ki je len té sek meg fo gal ma zói sem ki vé te lek.

A weboldal té ve dé se i vel és túl zá sa i -
val együtt tér kép nél pon to sabb ké pet for -
gal maz a vá ros ról, amely be já rá sa köz ben
lé pés rõl lé pés re raj zo ló dik át a pro vo ka -
tív té zi sek hez fû zõ dõ hoz zá szó lá sok ból,
cá fo la tok ból, vi ták ból ki in dul va. A fe lü -
let iga zá ból ezért ér de mel em lí tést. Az
ere de ti kép, a rek lám fel irat el sõ sor ban 
a ko lozs vá ri yuppie-kultúrát je le ní ti meg,
és ta lán leg in kább a fi a tal fel nõtt ko rú,
kép zett, nyu ga ti vá ro si ak hoz szól, hogy
csak bát ran jöj je nek, mi köz ben e mö gött
sok fé le pil la nat kép, cen zú rá zat lan al só
szö veg van fo lya mat ban, vál to zik, és nem
tud ni, me lyik a palimpszeszt.

Ko lozs vár eb ben a pil la nat ban az a
vá ros, ahol egy pil lan gót lá tok, de csak
za var nám az zal, ha azt sze ret ném, hogy 
a vál lam ra száll jon. Mi nél in kább sze ret -
ném, hogy a vál lam ra száll jon, an nál va -
ló szí nût le nebb. 
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