
Az állam elsôdleges feladata, hogy megvédje a pol-

gárokat az erôszaktól és a megfélemlítéstôl.  

Az Országgyûlésnek és a Kormánynak világossá 

kell tennie, hogy nem tûri a kirekesztést. 

A hatályos törvények biztosítják a politikai és a 

jogi eszközöket a gyûlölet és az erôszak elleni

fellépéshez, az állam intézményei és a politikai 

vezetôk mégsem tesznek eleget feladataiknak.

A rendôrség a rasszista indíttatású bûncselekmények 

kapcsán nem látja el megfelelôen feladatait, az 

ügyészség nem indított eljárást a melegfelvonulás 

elleni uszítókkal szemben, a bíróság nem hozott 

jogerôs döntést a Magyar Gárda feloszlatásáról, 

az Országgyûlés és a Kormány nem tette helyre a 

cigányozó állami vezetôket és nem lépett fel kellô 

eréllyel a náci masírozókkal szemben.

Az Alkotmány világon egyedülálló módosításával a 

szélsôségesek aratnak nagy gyôzelmet: Magyar-

ország letér a demokratikus útról, és megnyílik a 

lehetôség a szabad szólás büntetésére.

Az Alkotmány módosí-
tása nem a szélsôjobb 
elleni fellépést segíti, ha-
nem pont a gárdaszellem 
bírálóira csap majd le  
pallosként.
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József AttilA

Bûncselekmény leírása:

Le a kapitalizmussal! Hatalmat, húst a dolgozóknak!...
A tôke szennyében gázolunk, kedves fegyverünk böködi
tomporukat –
 
Nem sietünk, erôsek vagyunk, rengeteg az elevenünk,  
a halottunk,
tanácsot állunk a dombon, melyre pincébôl, bányából,
kubikos gödörbôl feljutottunk -
viszi az idô a ködöt, tisztán meglátni csúcsainkat.”

(Részlet József Attila Szocialisták  
címû versébôl, 1931)

Bûncselekmény leírása:

illyés GyulA 

A magyar népnek kétségbeejtô nyomorúsága adta 
kezünkbe a tollat, és az a tudat vezette lépéseinket, 
hogy méltatlan ez a nyomorú sors az emberhez, és 
keresni kell a különb és emberségesebb élet útját.
Egyik oldalon a nagybirtokos feudalizmus, a bank- 
és ipari kapitalizmus és a hatalmasra nôtt hivatali 
bürokrácia kísérletezik a fasizmusból ôrzött mód-
szerekkel és fogásokkal, hogy ingadozó hatalmát 
továbbra is megtarthassa, a másik oldalon pedig 
a szorongatott demokratikus pártok küszködnek 
puszta létükért, vagy a nemzeti szocializmus hívat-
lan apostolai próbálkoznak uralmi terveikkel.
Azt is tudjuk, hogy társadalmunk mai szerkezete 
lehetetlenné tesz minden komoly reformpolitikát.”

Mit kíván a magyar nép?  
(A Márciusi Front programja) 1938.

Bûncselekmény leírása:

RAdnóti Miklós

Huszonkét éves vagyok. Így
nézhetett ki ôsszel Krisztus is
ennyi idôsen; még nem volt
szakálla, szôke volt és lányok
álmodtak véle éjjelenként!“

(Radnóti Miklós Arckép  
címû verse, 1930)

Magyarország már megtapasztalta, hogy a véle-

ménynyilvánítás korlátozása nem akadályozza meg a szélsôségesek 

elôretörését. Sôt, a szóláskorlátozó szabályokat épp a megerô-

södôtt szélsôségesek használják fel arra, hogy elnémítsák 

a humanizmus szenvedélyes szószólóit. Az 1930-as években 

– mások mellett – Illyés Gyulát 1 hónapi fogházra ítélték nemzetrá-

galmazás miatt. József Attilát sajtó útján elkövetett izgatásért ítélték 

nyolc nap fogházra. Radnóti Miklós felfüggesztett elzárást kapott, 

mert meggyalázta „az állam által elismert hitfelekezet vallásos tisztele-

tének tárgyát”.

A parlament június 29-én dönt az Alkotmány módo-

sításáról. Ha a képviselôk kétharmada igennel szavaz, akkor az 

Alkotmány egyebek közt a következô szöveggel bôvül: „Tilos a 

véleménynyilvánítás szabadságának és a sajtószabadságnak 

a gyakorlása során az emberi méltóságnak vagy a közösségek 

méltóságának a megsértése, továbbá a magyar nemzet vagy más 

nemzet, illetve etnikai, vallási csoport elleni gyûlölet keltése: e cse-

lekményeket a büntetô törvény akkor is szigorúan bünteti, ha 

azok mások alapvetô jogát vagy a köznyugalmat közvetlenül 

nem sértik vagy nem veszélyeztetik.“

Az alkotmánymódosítás értelmetlenségeket 

tartalmaz. Nem létezik olyan szabadság, amely mások méltóságát 

sérti, badarság a többségi nemzet elleni uszításról beszélni, nincs 

gyûlöletkeltés jogsérelem vagy közveszély nélkül. A tiltó rendelkezé-

sek mégis nagy károkat okozhatnak.

G Y Û L Ö L E T B E S Z É D
(összetett szó – összetett probléma)

Ön szerint melyik része ellen kellene küzdeni?
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