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Társaság a Szabadságjogokért

Tisztelt Igazgató Úr, tisztelt Elnök ÚrI

Köszönettel megkaptam levelüket az Alkotmány módosításáról szóló T/9584-es számú
törvényjavaslattal kapcsolatban. Erre az alábbiakat válaszolom.

Igennel fogok szavazni az Alkotmány módosítására, a holokauszttagadás és a gyalázkodás
büntethetoségére, s erre fogom bíztatni minden képviselotársam is. Legnagyobb sajnálatomra azonban
valószínuleg nem lesz meg az Alkotmány módosításához szükséges kétharmados többség. Aki a
javaslatot - akár szakmai meggyozodésbol, akár politikai okokból - nem támogatja, nyilvánvalóan el
tud számolni saját lelkiismeretével. Én tudomásul veszem, hogy Önöknek a gyalázkodás és a
holokauszttagadás tekintetében, akárcsak a szólásszabadság határaival és korlátozhatóságával
kapcsolatban gyökeresen más az álláspontjuk, mint az enyém.- - - -

Ahogy az Önök intézményéhez közel álló szakemberek, úgy én is, több tudományos cikket írtam e
témában, s legkevésbé sincs ellenemre, hogy e lapokban - legalább a megírt tanulmányokkal azonos
szÍnvonaion - vitatkozzunk egymással. De. nagyon kérem Önöket, tiszteljenek meg azzal, hogy
elmélyültnek nem mondható, s önök által évek óta unos-untalan ismételt, ámde a nemzetközi,.s uniós
tendenciákat figyelembe véve idejétmúlt érvekkel, melyek fenntartása miatt, megjegyzem, számtalan
alkalommal marasztalták el Hazánkat, a jövoben nem keresnek meg. Mert gondolom, nem kétséges az
Önök számára sem, hogy ezekkel meggyozni nem fognak tudni. Más célja pedig bizonyosan nem lehet
a megkeresésüknek. Válaszom semmiképpen se tekintsék elzárkózásnak, természetesen bármikor állok
rendelkezésére, egy szakmai vitára, akár nyilvánosan is. S végül, Igazgató Úr, engedjen meg még egy.
megjegyzést! Legutóbb, a kisebbségi ombudsman hivatalában rendezett fóru11;lonlett volna
lehetoségünk szakmai vitát folytatnunk a gyalázkodás szabályozhatóságáról. Én meghallgattam
Igazgató Úr eloadását, Ön azonban nem tisztelt meg azzal, hogy meghallgassa az én álláspontom.
Természetesen, meggyozodésem, hogy a parlamenti pártQk képviseloinek felszólalását is tartalmazó
szekció megkezdése elotti távozása nem demonstratív volt, de ha a levelezésen túl komolyan
gondolják a képviselokkel való egyeztetés szükségességét, legaJábbissajnálatosnak tekintheto.

Bízva további, a köz érdekét szolgáló együttmuködésünkben,

2009. június 23.
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