
E tanulmány kiindulópontja három, 2001-ben meg-

történt eset. Mindhárom alkalommal antiszemita be-

széd miatt tettek feljelentést. Az ügyészség az elsô

két ügyben megtagadta a nyomozás elrendelését, a

harmadikban pedig ismeretlen tettes ellen folytat

nyomozást, jóllehet a feljelentett szöveg szerzôje hó-

napok óta egyértelmûen azonosítható. A három törté-

net közös vonása, hogy mindegyik felveti a kérdést:

hol húzódik a gyalázkodás és a büntetôjog által tiltott

uszítás közötti határvonal.
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A Franka-ügy

2001 januárjában Franka Tibor – a MIÉP jelöltje a

dabasi választásokon – a budakalászi MDF szervezet

rendezvényének vendége volt. A fórumnak további

nyilvánosságot biztosított a kábelhálózaton terjesztett

Kalásztévé. A Népszabadság részleteket közölt a MI-

ÉP jelöltjének félreérthetetlen antiszemita kijelenté-

seibôl. Számos mondatot áthatott a szónok rasszista

gyûlölködése, így például a következôt is: „az állító-

lag jobboldali kormány jobban fél a saját fajtájától,

mint a baloldaltól. […] A saját fajtájától fél Orbán

Viktor? Vagy Orbán Viktor nem a saját fajtája?”

Kárpáti István, a napilap cikkébôl értesülve a gyû-

lölködô elôadásról, közösség elleni izgatás miatt felje-

lentést tett a Budapesti Rendôr-fôkapitányságon,

amit sajtótájékoztatón jelentett be. Feljelentése

ügyében a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Vizs-

gálati Osztálya járt el. Ennek során a feljelentô a

rendôrség rendelkezésére bocsátotta a budakalászi

gyûlésen készült videokazettát. Miután a hatóság

személyesen is meghallgatta Kárpátit, határozatot ho-

zott a nyomozás megtagadásáról.

A határozat – a 30/1992. (V. 26.) AB határozatra hi-

vatkozva – kiemeli, hogy a gyûlöletre uszítás tényál-

lásának alkalmazására „csak a legvégsô esetben a köz-

nyugalom, a társadalmi rend és a béke megzavarásá-

nak reális veszélye esetén van lehetôség.”1 Ez – leg-

alábbis az erôszak „reális veszélye” tekintetében –

Franka beszédével elképzelhetôen valóban nem va-

lósult meg; lehetséges, hogy az tényleg nem volt

több, mint visszataszító gyalázkodás. Ám ez csak a

nyomozás során lett volna megállapítható. Többek

között annak tisztázása révén, hogy a budakalászi fó-

rum résztvevôi között voltak-e olyan személyek, aki-

ket az antiszemita gyûlölködés tettekre késztethetett,

illetve olyan személyek, akik az esetleges erôszak ál-

dozataivá válhattak volna. A rendôrség mégis felesle-

gesnek ítélte a nyomozást, megértést tanúsítva egyút-

tal a rasszista gyûlölködô iránt: „Franka Tibor vihart

kiváltó nyilatkozata személyes érzéseit tartalmazza,

amely ôt a pályáján ért kudarcokból fakad. Kijelenté-

sei kétségtelenül meghökkentôk, de semmiképpen

nem alkalmasak arra, hogy a köznyugalmat, társadal-

mi rendet, a békét megzavarják.”

E ponton érdemes emlékeztetni egy korábbi, a

maga idejében nagy port felvert esetre. A gyalázko-

dás büntetôjogi tilalmát 1992-ben megsemmisítô al-

kotmánybírósági határozat2 következményeként szü-

letett ítéletek közül a legnagyobb felháborodást a kö-

zösség elleni izgatással és önkényuralmi jelképek til-

tott használatával3 vádolt Szabó Albert, a Világnem-

zeti Népuralmista Párt (VNP) vezetôje és társai fel-

mentése váltotta ki 1996-ban. Ahogyan azt a Fôváro-

si Bíróság írta ítélete4 indokolásában, „az antiszemi-

tizmust a hatályos büntetôtörvénykönyv kizárólag ak-

kor rendeli büntetni, amikor külsô megjelenési for-

májában gyûlöletre uszításként jelentkezik”. A bíró-

ság arra a következtetésre jutott, hogy a VNP által

szervezett elôadások során a párt helyiségében látha-

tó olyan szimbólumok, mint „a nyilaskeresztes moz-

galom zászlójára emlékeztetô hétszervágott Árpád-sá-

vos zászlók”, illetve „a falakon Szálasi Ferenc arcké-

pe és tôle származó idézetek”, továbbá a gyûlések

összes további hasonló kelléke, valamint Szabó Al-

bert és más, általa felkért elôadók kijelentései nem

valósították meg a gyûlöletre uszítás bûncselekmé-

nyét. Az ügyészséget a vádirat kiegészítésére egyéb-

ként többször is hiába felszólító bíróság ugyanis „a

vád tárgyává tett megállapításokban nem talált sem

egyenként, sem összességében olyan konkrét kitéte-

leket, amelyek a zsidóság, vagy annak egy meghatá-

rozott csoportja ellen valamilyen ellenséges magatar-

tásra, vagy ellenséges, kárt okozó tevékenység kifej-

tésére biztatna, késztetne, ingerelne”.

A bíróság hangsúlyozta, hogy „ítélkezése során

úgy kellett eljárnia, hogy szûkítse és lehetôség sze-

rint kiküszöbölje a szubjektív elemeket, és ítéletét

kizárólag a tényekre és az ezzel szorosan összefüggô

jogszabályokra alapítsa”, de azt is hangsúlyozta, hogy
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Szabó Albert és társai kijelentéseivel és nézeteivel

„semmilyen formában nem ért egyet, azt erkölcsileg

minden formájában elítéli, azoktól teljes körûen el-

határolja magát”. Az ehhez hasonló erkölcsi állásfog-

lalást hiába keressük a Franka-ügyben született

rendôrségi és ügyészségi határozatokban, ami felte-

hetôen összefügg azzal, hogy e hatóságok nem tartot-

ták szükségesnek a körülmények nyomozással törté-

nô feltárását.

Kárpáti kitartását dicséri, hogy nem érte be az elsô

elutasító határozattal, mint ahogyan a késôbbiekben

sem fogadta el az érdemi eljárás mellôzését. Panasszal

fordult a Pest megyei Fôügyészséghez, amelyben fel-

hívta a figyelmet a számára nyitva álló jogorvoslat sa-

játosan elôre eldöntött voltára is: „A Pest megyei

Rendôr-fôkapitányság szakmai megerôsítés végett ta-

nácsért fordult a Pest megyei Fôügyészséghez, ahol

is a nyomozás megtagadását javasolták.”5 A Fôü-

gyészség erre mindössze annyit válaszolt, hogy az

ügyben hozzájuk is érkezett feljelentés, amit a nyo-

mozó hatóságnak utasítás nélkül továbbítottak. 

Kárpáti a nyomozás szükségessége mellett szóló

érvei között említi a következôt is: „Amennyiben az

igazságszolgáltatás megengedi, hogy egyes állampol-

gárok mások emberi érzületeit sértsék, az az igazság-

szolgáltatás igazságtalan és antidemokratikus.” E

megfogalmazás kétségtelenül szélesebb az egyéni jo-

gokat az érzelmi sérelmeken túlmenôen veszélybe

sodró gyûlöletre uszítás tényállásánál. E veszély meg-

létének megítéléséhez viszont a bírósági döntésig vé-

gigvitt büntetôeljárásra lett volna szükség. A Pest

megyei Fôügyészség azonban – korábbi javaslata is-

meretében nem túlságosan meglepôen – még a nyo-

mozást is szükségtelennek tartotta.

A Fôügyészség álláspontja szerint a „a nyomozó

hatóság […] megállapította, hogy Franka Tibor be-

széde – mely kétségtelenül tartalmazott meghökken-

tô és sértô véleményeket más személyekre, csopor-

tokra nézve – elsôsorban személyes érzéseit közölte,

mely pályájával, munkájával kapcsolatos kudarcélmé-

nyeibôl fakad”.6 E szinte részvétteljes értékelést a

Fôügyészség e megállapítása egészíti ki: „Ezek a ki-

jelentések általános morális szempontokból, esetlege-

sen a személyiségi jog védelmére figyelemmel tá-

madhatók, nem pedig a büntetôjog alapján.” A Szabó-

ügyben eljáró bíróság ép erkölcsi érzékrôl tanúskodó

elítélô véleménye helyett az ügyészség részérôl tehát

azzal a talányosnak mondható megfogalmazással kell

beérnünk, hogy a fajvédô gyalázkodások „általános

morális szempontokból […] támadhatók”. Kárpáti vé-

gül a legfôbb ügyészhez fordult, leszögezve, hogy el-

utasító határozat esetén az Emberi Jogok Európai Bí-

rósága elé viszi az ügyet. A legfôbb ügyészség azon-

ban megerôsítette az addigi határozatokat, azaz maga

sem látta szükségesnek a nyomozást annak megál-

lapításához, hogy Franka kijelentései gyûlöletre uszí-

tók voltak-e. Így a Kárpáti Istvánnak adott válaszban

hiába fogalmazták meg az uszítás büntetôjogi fogal-

mát: „Az uszítás nem egyszerûen a gyûlölet mint a

legszélsôségesebb, nagyfokú ellenséges indulat kivál-

tására, hanem olyan gyûlölet felkeltésére irányul,

amely aktív tevékenységbe megy át vagy ennek reá-

lis lehetôségét hordozza.”7 A bírósági mérlegeléssel

végzôdô büntetôeljárás hiányában ugyanis nem volt

megalapozottan megítélhetô, kialakult-e annak ve-

szélye, hogy a felkeltett gyûlölet erôszakhoz vezet.

A Bognár-ügy

A ferencvárosi klubcsapat eladását követôen, 2001 jú-

liusában Bognár László, a MIÉP egyik országgyûlési

képviselô alelnöke sajtótájékoztatón ismertette párt-

ja Fradi-Fotex – nemzetellenes tranzakció címû antisze-

mita közleményét. A B’nai B’rith Elsô Budapesti Kö-

zösség feljelentést tett a legfôbb ügyésznél közösség

elleni izgatás bûntette miatt. Az egyesület feljelenté-

sében a következôképpen érvelt: „A futballpályák le-

látóin egyre inkább eluralkodó verbális, olykor tettle-

ges, erôszakos jelenségek ismeretében a sajtótájékoz-

tatón mondottak egyenes szándékkal elkövetett uszí-

tásnak minôsülnek.”8

Kétségtelen, hogy a focimeccsek hangulata lehet

az egyik legjobb példa az olyan helyzetekre, ame-

lyekben viszonylag könnyen kelthetôk az erôszak

közvetlen és nyilvánvaló veszélyével is fenyegetô in-

dulatok. Mint az ügyben a nyomozás elrendelése,

majd a vádemelés szükségessége mellett érvelô Hal-

mai Gábor írja, „a bíróságnak nyilván azt is mérlegre

kell tennie, vajon a futballpályákon elhangzó mocs-

kos szövegek, az ottani erôszak mennyiben függ

össze a párt uszító tartalmú felhívásával, vagy ezek

együtt mennyiben veszélyeztetik a köznyugalmat”.9

A feljelentés megállapítja: „…a burkolt rasszista

közbeszéd mindennapos rutinná, sôt politikai jelen-

séggé vált. […] Az ekképpen felszított, gerjesztett in-

dulatos közegben a Magyarországon amúgy sem is-

meretlen lelátói erôszak szélesebb körben vezethet

zsidó származású vagy annak vélt személyek bántal-

mazására, megcsúfolására, megfélemlítésére.” A Köz-

ponti Ügyészségi Nyomozó Hivatal ennek ellenére a

nyomozás megtagadásáról határozott, úgy ítélvén

meg, hogy a MIÉP sajtótájékoztatóján közzétett vé-

lemény „nem éri el azt a mértéket, amely a büntetô-

jogi beavatkozást követelné. Az idézett kijelentések

ugyanis nem lázítanak, nem ingerelnek […] aktív, te-

vôleges, erôszakos cselekedetekre.”10

Az e határozat ellen benyújtott panaszában a B’nai

B’rith Egyesület a szintén részletes indokolást tartal-
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mazó feljelentésében foglaltaknál is alaposabban fej-

tette ki álláspontját, elsôsorban az ügyész eljárását bí-

rálva: „Fô kifogásunk a határozat ellen az, hogy az

ügyész a büntetô törvény indokolatlan megszorító ér-

telmezésével maga akarja a joggyakorlatot alakítani.

[…] ha egyáltalán felmerül a bûncselekmény alapos

gyanúja […] az ügyész köteles elrendelni a nyomo-

zást, vádat emelni és azt képviselni.”11 Az egyesület

hangsúlyozta, hogy az „elhangzott kijelentések összes-
ségükben és összhatásukban”12 valósítják meg a gyûlölet-

re uszítást, az ügyészség azonban nem így, hanem

egyes állításokat kiemelve vizsgálta az esetet, noha ez

ellentmond a Legfelsôbb Bíróság irányadó határoza-

tának.13 A panasz idézi az ügyészi határozatot, amely

szerint a „kirekesztô megfogalmazás […] nem inge-

rel tényleges, tettekben megnyilvánuló, ártó hatású

kirekesztésre”. E megfogalmazást olvasva nem meg-

lepô, hogy az egyesület a következô megállapításra

jut: „az ügyészi határozat […] felfogása szerint csak

annak az elkövetônek a magatartása lehetne tényál-

lásszerû, aki – például – azt kiabálja: »Üsd a zsidót!«

vagy »Öld a Zsidót!«”

A panasz érvelése szerint a Btk. 269. paragrafusá-

ban szereplô „gyûlöletre uszít” kitétel értelmezését

nehezíti, hogy „e két kifejezés nyelvileg nehezen il-

leszthetô egymáshoz. Uszítani ugyanis tevékenységre le-

het, a gyûlölet pedig érzelem […]. Ennek megfelelô-

en az uszít kifejezést nem erôszaktételre kell vonatkoz-

tatni […], hanem indulatkeltésre: csupán olyan maga-

tartásra, amely gyûlöletet kelt, vagy alkalmas arra.”14

Ez az elemzés nagyrészt helytálló, utolsó idézett for-

dulata azonban ellentmond az Alkotmánybíróság ha-

tározatainak. Azok – mint látni fogjuk – nem pusztán

a gyûlöletkeltést vagy az arra való alkalmasságot te-

kintik szükségesnek a bûncselekmény megvalósulá-

sához, hanem azt is, hogy a kiváltott indulat az adott

eset összes körülményeire tekintettel az egyéni jogok

érzelmi megrázkódtatáson túlmenô megsértésének

veszélyét idézze elô.

A bíróság lett volna hivatott eldönteni, hogy Bog-

nár véleménynyilvánítása ilyen veszélyt keltett-e, és

helytállók-e a panasz következô állításai: „…a MI-

ÉP sajtótájékoztatót követô Újpest-Fradi meccsen

történt események szorosan összekapcsolódnak az ál-

talunk állított bûncselekménnyel. Ami ott történt, az

az uszítás azonnali és nyilvánvaló »eredménye«. […]

a televíziós csatornák közvetítésével az ország lakos-

sága olyan, az érzelmeket súlyosan felkavaró ese-

ménysorozatnak volt szem- és fültanúja, amilyen

1944 óta nem történt meg ebben az országban: a

»mocskos zsidók« szavakat ritmikus kórusban skan-

dáló tömeg, a transzparenseken felmutatott szövegek,

a félreérthetetlen gúnyrajz egyenes és nyilvánvaló

következményei a faji uszításnak.” A panaszt – más

feljelentôk panaszával együtt – a Legfôbb Ügyészség

azonban elutasította, mondván, „az érintett kijelenté-

sek nem alkalmasak arra, hogy dühödt, ellenséges in-

dulatokat gerjesszenek”.15 E határozat ellen a B’nai

B’rith Elsô Budapesti Közösség újabb panaszt nyúj-

tott be, ezúttal személy szerint a legfôbb ügyésznek,

fenntartva azon álláspontját, hogy „a hatályos bünte-

tôjog ma is tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek

következetes alkalmazása mellett fel kell és fel lehet

lépni a gyûlöletre uszító elkövetôk ellen”.16 Az egye-

sület egyúttal feljelentést tett ifj. Hegedûs Lóránt ki-

rekesztô felhívása ügyében is, leszögezve, hogy az

már „az ügyészség önnön ismérveinek is megfelel;

ezekkel kapcsolatban nem állíthatja, hogy nem lází-

tanak, nem ingerelnek a társadalom más csoportjával

szemben aktív, tevôleges, erôszakos cselekedetekre”.

Az ifj. Hegedûs-ügy

A MIÉP országgyûlési képviselô alelnöke pártja XVI.

kerületi, Ébresztô címû lapjában, az elsô oldalon tet-

te közzé antiszemita cikkét, ami késôbb a Pannon

Rádióban hallható is volt. Ebben az esetben az

ügyészség ugyan nem tagadta meg a nyomozást, azt

azonban több hónapon keresztül ismeretlen tettes el-

len folytatja, ahelyett, hogy haladéktalanul kérte vol-

na az Országgyûléstôl: függessze fel a bûncselek-

mény alapos gyanúját megalapozó cikk kétségtelenül

megállapítható szerzôjének mentelmi jogát. E késle-

kedés megkérdôjelezi a hatóság politikai független-

ségét.

Az pedig, hogy az elôbbiekben leírt két esettôl el-

térôen ebben az ügyben megindult a nyomozás,

egyébként sem ad sok bizakodásra okot az alkot-

mánybírósági mérce alkalmazását illetôen. Az ügyész-

ség ugyanis, úgy tûnik, azt tekinti egyedüli döntô kö-

rülménynek a bûncselekmény gyanújának megállapí-

tásakor, hogy felszólító módú-e a gyûlöletbeszéd. A

Franka-, a Bognár- és az ifj. Hegedûs-ügy tanúsága

szerint az ügyészség számára egyszerûen a kimondott

felszólítás megléte vagy hiánya pótolja az esetek min-

den részletére kiterjedô körültekintô mérlegelés

eredményét. Ifj. Hegedûs antiszemita cikke a „galí-

ciai jöttmentek hada” ellen uszítva a következô mon-

datokat kiemelve, felszólító módban fogalmaz: „RE-

KESZD KI ÔKET! MERT HA TE NEM TE-

SZED MEG, ÔK TESZIK MEG VELED!” Ezért

az ügyészség gyakorlatából kirajzolódó „tesztnek”

megfelelôen ebben az esetben megindult a nyomo-

zás, a másik két ügyben viszont nem.

Valójában azonban az uszítás és a gyalázkodás el-

határolásakor egyáltalán nem csak az a kérdés, hogy

felszólító módú-e a gyûlölködô szöveg. Pacifisták

gyûlésén feltehetôen egy kifejezetten cselekvésre
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felszólító, mégoly gyûlöletterhes mondat sem idézi

elô az erôszak közvetlen veszélyét. Egy magyarorszá-

gi futballmeccs felhevült és részben erôsen ittas álla-

potban lévô közönsége körében viszont egy gyalázko-

dó kijelentô mondat is elegendô lehet ahhoz, hogy el-

szabaduljon a pokol.

A felszólító módú gyûlölködés uszító, de az erô-

szak veszélyét csak az eset összes többi körülményé-

tôl függôen idézi elô. A kijelentô módú gyalázkodás

viszont szintén lehet uszító, és veszélyhelyzetet is ki-

válthat.17 A három leírt esetben a rendôrség és az

ügyészség azonban a következô nyelvtani megkülön-

böztetésre egyszerûsítette le az uszítás és a gyalázko-

dás közötti különbséget: felszólítás = uszítás (illetve

annak gyanúja), kijelentés = gyalázkodás.

Az ifj. Hegedûs-ügyben még ez a megközelítés is

csôdöt mondani látszik. A cikk kiemelt felszólító

mondata ugyanis csak ahhoz volt elegendô, hogy a

nyomozás meginduljon, majd az ismert-ismeretlen

tettes kutatása során elhúzódjon. A látszólag határo-

zott jogalkalmazás tehát valójában meglehetôsen bi-

zonytalanul alakul. A gyûlöletbeszéd környezetét

nem tárja fel alapos nyomozás, és az ügyek el sem

jutnak a bíróságig. E bizonytalankodó joggyakorlat is-

meretében indokolt utánajárni: az Alkotmánybíróság

hol húzta meg a határt a büntetôjogilag nem tiltott

gyûlölködés és a gyûlöletre uszítás között?

Az Alkotmánybíróság határozatai

1992-ben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a

Btk. közösség elleni izgatásról szóló paragrafusának

második bekezdését.18 Ezt megelôzôen a Btk. 269. §-

a így szólt: „(1) Aki nagy nyilvánosság elôtt

– a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség,

– valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá a la-

kosság egyes csoportjai ellen gyûlöletre uszít, bûntet-

tet követ el, és három évig terjedô szabadságvesztés-

sel büntetendô.

(2) Aki nagy nyilvánosság elôtt a magyar nemzetet,

valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy fajt

sértô vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más

ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig ter-

jedô szabadságvesztéssel, javító-nevelô munkával

vagy pénzbüntetéssel büntetendô.”19

Az Alkotmánybíróság határozata szerint csak az el-

sô bekezdés tartalmazta a véleménynyilvánítás sza-

badságának alkotmányos, tehát szükséges és arányos

korlátozását. A mérföldkövet jelentô határozat indo-

kolása a diktatúrát éppen csak maga mögött hagyó or-

szág politikai klímáját tükrözi, egy olyan országét,

ahol a szabadság ritka látogató volt a 20. század folya-

mán. „Történelmi tapasztalat, hogy mindannyiszor,

amikor a véleménynyilvánítás szabadságát korlátoz-

ták, sérelmet szenvedett a társadalmi igazságosság, az

emberi kreativitás, csökkent az emberben rejlô ké-

pességek kibontakozásának lehetôsége. A káros kö-

vetkezmények nem csupán az individuum, hanem a

társadalom életében is megmutatkoztak és az embe-

riség fejlôdésének sok szenvedéssel járó zsákutcájá-

hoz vezettek. Az eszmék, nézetek szabad kifejtése, a

mégoly népszerûtlen vagy sajátos elképzelések sza-

bad megnyilvánulása a fejlôdni képes és valóban ele-

ven társadalom létezésének alapfeltétele.”

Az idézett bekezdés olyan emberek tudásáról ta-

núskodik, akiknek személyes tapasztalatuk a sza-

badság hiánya. A szép mondatok – amelyek nem rit-

kák a szólásszabadságról az 1990-es évek elején író-

dott alkotmánybírósági határozatokban – és az érvek

arról tanúskodnak, hogy szerzôik nemcsak ismerték

az amerikai Legfelsôbb Bíróság hasonló tárgyú dön-

téseinek nagyszerû, helyenként szenvedélyes esszé

formáját öltô szövegeit, hanem magukévá is tették

azok értelmét.20 A határozat következô mondatai

például Brandeis bírónak a Whitney-ügyben21 írt vé-

leményére emlékeztetnek: „Politikai kultúra és

egészségesen reflektáló közvélemény csakis öntisz-

tulással alakulhat ki. Aki tehát gyalázkodik, magát

bélyegzi meg s lesz a közvélemény szemében »gya-

lázkodó«. A gyalázkodásra bírálat kell hogy feleljen.

E folyamatba tartozik az is, hogy számolni kelljen

magas kártérítésekkel. Büntetôjogi büntetésekkel

azonban nem a közvéleményt és a politikai stílust

kell formálni – ez paternalista hozzáállás –, hanem

más jogok védelmében az elkerülhetetlenül szüksé-

ges esetben szankcionálni.”

Úgy tûnik, hogy az amerikai és a magyar bírókat,

valamint munkatársaikat hasonló lelkesedés fûtötte.

Egyaránt tudatában voltak a szólásszabadság azon pa-

radoxonának, mely szerint a kifejezés szabadságának

tiszteletben tartása terén a merészség jelenti az óva-

tosságot, a félelem keltette reakciók pedig az óvatlan-

ságot. Az Alkotmánybíróság 1992-ben született hatá-

rozata – mint a késôbbiekben idézett részeibôl is lát-

ható lesz – egybecseng az amerikai alkotmány meg-

határozó bírói értelmezéseivel abban, hogy a veszé-

lyes nézetek legjobb kezelése a szabad közvita bá-

torítása.

A közösség elleni izgatásról szóló alkotmánybírósá-

gi határozat egyértelmûen a szabad vita álláspontjára

helyezkedett, ráadásul hangsúlyozta, hogy „a véle-

ménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak ér-

ték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi”. Az Al-

kotmánybíróság tehát nemcsak a közvélemény for-

málásának eszközeként ítélte alkotmányosan védett-

nek a legkülönfélébb vélemények kifejezését, ha-

nem abban az esetben is, ha azok a közbeszélgetés

számára teljesen haszontalanok.
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Az Alkotmánybíróság 1999-ben megerôsítette hét

évvel korábbi döntését: alkotmányellenesnek minô-

sítette és megsemmisítette a Btk. 269. §-ának azon

kiegészítését, amely a gyûlöletre uszítón túlmenôen

büntetni rendelte azt is, aki „gyûlölet keltésére al-

kalmas egyéb cselekményt követ el”.22 Az egyhan-

gúan hozott döntés indokolásában az Alkotmánybí-

róság megállapította, hogy „a már száz éve követett

bírói gyakorlat szerint is csakis az uszítás foglalja ma-

gában azt a »bizonyos mérték« fölötti veszélyt,

amely a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozá-

sát megengedhetôvé teszi”. Az indokolás szövege

összefoglaló részében is hangsúlyozza, hogy a hét év-

vel korábbi határozat „a büntethetôség alkotmányos

korlátját a gyûlöletre uszításban és nem általában a

»gyûlölet keltésében« határozta meg. A gyûlölet kel-

tésére alkalmas egyéb cselekmény büntethetôsége

nemcsak azért alkotmányellenes, mert leszállítja a

korlátozhatóság [a véleménynyilvánítási szabadság

korlátozhatósága] küszöbét, de meghatározatlansága

miatt is”.23

Az 1992-ben megfogalmazott mérce 1999-ben tör-

tént megerôsítése ellenére a jogalkalmazásban mutat-

kozó nehézségek miatt érdemes feltenni a kérdést: az

elsô alkotmánybírósági határozat magában hordozta-

e annak lehetôségét, hogy a késôbbiekben zavarossá

váljon a határ az alkotmányosan büntetôjogilag tiltott

és nem tiltott gyûlöletbeszédek között.24 Miközben

az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte és

megsemmisítette a gyalázkodás tényállását, a döntés

indokolásában mégis úgy fogalmazott, hogy „a közös-

ségek méltósága a véleménynyilvánítási szabadság al-

kotmányos korlátja lehet. Nem zárja ki tehát a hatá-

rozat azt, hogy arról a törvényhozó akár a gyûlöletre

uszítás tényállásán túlmenô büntetôjogi védelemmel

is gondoskodjék.” Ráadásul a döntés részben a köz-

nyugalom megzavarásából vezette le a véleménynyil-

vánítás büntetôjogi korlátozhatóságát,25 ami szerepet

játszik abban, hogy nem vált eléggé világossá a határ

uszítás és gyalázkodás között. Az indokolás a követ-

kezôképpen érvel: az uszítás „olyan veszélyt hordoz

egyéni jogokra is, amelyek a közvetlen tárgyként sze-

replô köznyugalomnak olyan súlyt adnak, hogy a vé-

leményszabadság korlátozása szükségesnek és ará-

nyosnak tekinthetô. Nem csupán a köznyugalom

megzavarásának intenzitásáról van szó, amely egy bi-

zonyos mérték fölött (»clear and present danger«)

igazolja a szabad véleménynyilvánításhoz való jog

korlátozását. Itt az a döntô, hogy mi került veszélybe:

az uszítás az alkotmányos értékrendben [a vélemény-

nyilvánítás szabadságához hasonlóan] szintén igen

magasan álló alanyi jogokat veszélyeztet.”

Az Egyesült Államok Legfelsôbb Bírósága által al-

kalmazott híres mérce, a közvetlen és nyilvánvaló ve-

szély fogalma tehát döntô ponton jelenik meg a hatá-

rozat indokolásában, de elsô olvasásra nem egyértel-

mû, hogy mire vonatkozik. A szöveg alaposabb elem-

zésével azonban megállapítható az elôbbiekben idé-

zett mondatok értelme. Bár a határozat a köznyuga-

lom megzavarásáról szóló mondatban használja a köz-

vetlen és nyilvánvaló veszély mércéjét, hangsúlyozza,

hogy az egyéni jogok veszélyeztetése a döntô. Ha a

köznyugalom megzavarása bekövetkezik, akkor a

köznyugalom megzavarásának veszélyérôl már bajo-

san lehet beszélni, ezért valójában a köznyugalom

megzavarásának részeként fenyegetett alanyi jogok-

nak kell nyilvánvaló és közvetlen veszélybe kerülni-

ük ahhoz, hogy az uszítás alkotmányosan tiltható tény-

állása megvalósuljon.

Az 1992-ben született alkotmánybírósági határo-

zat szerint szükségesnek ítélt – valóban nélkülözhe-

tetlen – esetenkénti mérlegelés csak így állapíthat-

ja meg, hogy egy gyûlölködô kifejezés a vélemény-

szabadság korlátozását indokoló mértékben megza-

varta-e a köznyugalmat, azaz egyéni jogok is vesz-

élybe, méghozzá nyilvánvaló és közvetlen veszély-

be kerültek-e. Pusztán a köznyugalom megzavarását

vizsgálva nem lehetne megállapítani a gyûlöletbe-

széd határait, hiszen ha az egyéni jogok nyilvánvaló

és közvetlen veszélyeztetését nem szabnánk a bün-

tetôjogi tilalom feltételéül, akkor például egy tele-

pülés „köznyugalmát” nem megzavaró, bevett cigá-

nyozást védhetne a szólás szabadságához való jog, a

romák nem roma többséget felkavaró válaszát vi-

szont nem.

Ebbôl következôen a magyar Alkotmánybíróság

által megfogalmazott mérce döntô eleme a „clear and

present danger” teszt. Ezért a következô részben

hosszú kitérôt teszek: részletesen ismertetem az

Egyesült Államok-beli nevezetes szabály kialakulásá-

nak történetét.

A  C L E A R  A N D  P R E S E N T  D A N G E R
T E S Z T  F E L E M E L K E D É S E ,  B U K Á S A

É S  Ú J R A F O G A L M A Z Á S A

Az amerikai szólásszabadság-jog híres formulájának

eredete az 1910-es évek végének politikai eseteiig

vezet vissza. A rendre baloldali véleménynyilvánítók

bebörtönzésével végzôdô ügyek sora elé, mintegy

mottóul, ideillenek Thomas Jefferson 1801-ben, el-

nöki beiktatásakor mondott szavai: „Ha lenne közöt-

tünk bárki, aki fel akarná oszlatni ezt az Uniót vagy

meg akarná változtatni köztársasági formáját, hagyjuk

ôket zavartalanul állni, mint emlékmûveit a bizton-

ságnak, amellyel a vélemény hibája tolerálható, ahol

a szabadon hagyott értelem küzdhet vele.”26
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Egy fontos elôzmény: a Masses-ügy

Az amerikai alkotmány elsô kiegészítésének27 értel-

mezését megalapozó clear and present danger teszt

kialakításának elsô mérföldköve a Masses-ügy,28

amelyben elôször fogalmazódott meg Amerikában

szólásszabadság-párti ítélet radikális baloldali néze-

tekkel kapcsolatban. New Yorkban a híres anarchis-

ta, Emma Goldman volt az egyik kiadója a Masses

címû újságnak. A lap terjesztését a város postames-

tere a postaügyi miniszter utasítását követve a kém-

kedési törvény29 alapján megtiltotta. A kerületi bíró-

ságon azonban Learned Hand bíró a lap javára ítélt.

Döntése jelentôségét nem csökkentette, hogy a má-

sodfokú bíróság elutasította azt. Hand pontosan kö-

rülhatárolta a Masses terjesztésének megtiltására fel-

hozott törvényi rendelkezések szerint valóban nem

postázható közlések körét. Kifejtette, hogy valójában

csak az Egyesült Államok haderejének mûködését

vagy sikerét szándékosan gátló, tudottan téves állítá-

sok, továbbá a sorozást akadályozni kívánó, vagy az

amerikai hadseregben szándékoltan engedetlenséget

vagy zendülést okozó, illetve annak elôidézését meg-

kísérlô publikációk nem postázhatók. Hand arra a

következtetésre jutott, hogy a Masses azon száma,

amelynek terjesztését a postamester megtiltotta,

nem tartalmazott a törvény rendelkezései alá esô

semmiféle kijelentést. Hand, bár nem hivatkozott az

amerikai alkotmány elsô kiegészítésére, védelmébe

vette a mégoly élesen kifejezésre juttatott kritikus

véleményeket: „Nekem úgy tûnik, hogy ha valaki

nem buzdít másokat arra, hogy kötelességük vagy ér-

dekük megszegni a törvényt, akkor az illetô nem

ítélhetô el törvénysértés okozásának kísérletéért. Ha

nem ez a teszt, akkor nem látok menekülést a követ-

keztetéstôl, hogy e paragrafus szerint törvénytelen

bármely politikai agitáció, amelyrôl feltehetô, hogy

lázító hangulatot kelt.”

Mint az idézetbôl kitûnik, Hand arra összponto-

sított, hogy a veszélyes vagy annak tûnô beszéd

megvalósítja-e a törvénysértésre való izgatást mint

a szólás egy különleges kategóriáját. Hand ettôl tet-

te függôvé a beszéd korlátozhatóságát, különbséget

téve védett és nem védett, bûncselekmény elköve-

tésére buzdító beszéd között, az utóbbit büntethe-

tônek ítélve. Ezzel szemben Oliver Wendell Hol-

mes, a clear and present danger teszt megalapozó-

ja a szólás körülményeit tekintette meghatározónak

a beszédnek a tettre gyakorolt hatását illetôen, ami-

kor a Legfelsôbb Bíróság jóval több mint egy évszá-

zaddal az alkotmány elsô kiegészítésének elfogadá-

sa után nekilátott a szólásszabadságot védô híres

rendelkezés azóta is tartó, a történelmi és a techni-

kai változások miatt változó értelmezésének. Mint

látni fogjuk, az elsô kiegészítés felébresztett szelle-

me sokáig csak kisebbségi véleményekben kapott

hangot.

A teszt megfogalmazása: a Schenk-ügytôl 
az Abrams-ügyig

Akárcsak a Masses-ügy, az 1919-ben a Legfelsôbb Bí-

róság elé került perek is anarchista és szocialista ve-

zetôket érintettek. A Schenk-ügyben30 a szocialista

párt titkárát, egyúttal központjának vezetôjét ítélték

el a kémkedési törvény alapján, a sorozással szembe-

ni engedetlenségre szándékoltan ösztönzô röplapok

terjesztése miatt. Ebben az esetben tehát már nem

egy folyóirat postázásának megtagadásáról, elôzetes

cenzúráról volt szó. A röplapok terjesztésének szank-

cionálása utólagos jellege ellenére mégis fenyegetôbb

volt, figyelemmel a törvény büntetési tételeinek fel-

sô határára, 10 000 dollárra, illetve 20 év börtönre.

Holmes bíró ebben az ügyben írta le a clear and pre-

sent danger teszt elsô változatát. Mint Zechariah

Chafee írta, „Holmes kidolgozott egy formulát, amely

jó sok elnyomást érvénytelenített volna, és megnyer-

te ehhez egy egyhangú Bíróság szilárd tekintélyét.”31

E gyôzelem ára azonban Schenk elítélése volt. Hol-

mes szerint a háborús körülmények miatt a szocialis-

ta vezetô cselekedete kimerítette azon követelmé-

nyeket, amelyeket tesztje ekképpen tartalmazott: „A

kérdés minden esetben az, hogy vajon a használt sza-

vak olyan körülmények között hangzottak-e el és

olyan természetûek-e, hogy tényleges bajok okozásá-

nak nyilvánvaló és közvetlen veszélyét idézik elô,

amit a törvényhozásnak joga van megakadályozni. Ez

közelség és mérték kérdése.”

A Holmes nevéhez fûzôdô teszt már elsô szövege-

zésében a körülményeket tartotta meghatározónak.

Ezt támasztja alá Holmes sokat emlegetett példája,

amit szintén a Schenk-ügyben vetett papírra: „A szó-

lásszabadság legszigorúbb oltalmazása sem védené

meg azt az embert, aki csalárdul tüzet kiált és páni-

kot okoz egy színházban.”32

Holmes formulája már a Schenk-ügyben is a be-

széd és a cselekedet közötti kapcsolatra összpontosí-

tott, szemben Hand izgatást megvalósító beszéd és

azt nem hordozó beszéd között különbséget tevô

tesztjével. Holmes mércéje szerint a beszéd akkor

büntethetô, ha világos és közvetlen veszélyét idézi

elô a bûncselekménnyé nyilvánított tett elkövetésé-

nek. A Schenk-ügyben azonban még a beszéd ten-

denciájáról is írt Holmes, és tesztjét nem alapozta

meg a szólásszabadság elméletével.

A Schenk-ítélet után éppen egy héttel, 1919. már-

cius 10-én Eugene Debsnek, a szocialista párt elnö-

kének egy 1918 júniusában elmondott beszéde miat-
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ti elítélését tartotta fenn a Legfelsôbb Bíróság, amely-

nek véleményét Holmes írta.33 A törvényi alapot

ezúttal is a kémkedési törvény nyújtotta. Debsnek az

esküdtszékhez intézett szavai John Stuart Mill érve-

lését példázzák arról, hogy ha valaki csak egyedül vall

egy véleményt, akkor is tiszteletben kell tartani an-

nak kifejtésére vonatkozó szabadságát az eszmék pi-

acán, az igazság megtalálása érdekében.34 Debs kije-

lentette: „Azzal vádoltak meg, hogy akadályozom a

háborút. Ezt beismerem. Tisztelt uraim, én gyûlölöm

a háborút. Akkor is ellenezném a háborút, ha egyedül

lennék.” Holmes azonban még nem jutott el odáig,

hogy Mill elméletét az amerikai alkotmány elsô kie-

gészítésének értelmezésére alkalmazza. Erre 1919

ôszéig kellett várni, az Abrams-ügy eldöntéséig,

amelyben Holmes már különvéleményt jegyzett. A

Debs-ügyben azonban a clear and present danger

tesztrôl szót sem ejtett, csak arról értekezett, hogy a

perbe fogott pártelnök beszédének szándékoltan

„természetes tendenciája és ésszerûen valószínûsít-

hetô hatása a sorozás akadályozása volt”.

Mi történt az 1919 márciusa és novembere között

eltelt nyolc hónap során? A Holmest ért egyik fontos

hatás elôzménye egy évvel korábbra nyúlik vissza.

Bármily meglepô, de egy vonatút komoly szerepet

játszott az amerikai szólásszabadság történetében.

1918. június 19-én Holmes és egy másik bíró véletle-

nül ugyanarra a New Yorkból New Englandbe tartó

vasúti szerelvényre váltott jegyet. A Legfelsôbb Bíró-

ság tagjának útitársa nem más volt, mint Learned

Hand, a Masses-ügy bírája. Handnek útközben alkal-

ma volt hosszan társalogni Holmesszal. Szóba kerül-

tek a szólásszabadság-jogi esetek és a többségétôl el-

térô vélemények elnyomása is. A közösen megtett

utat Hand által kezdeményezett levelezés követte.

Hand a Holmesnak az Abrams-ügyben írt különvélemé-

nye után küldött örömteli gratulációját így fejezi be, jól

érzékeltetve a szólásszabadságot korlátozó hisztéria

veszélyeit: „Nem tudom, hogy mennyire félnek be-

szélni a bármely értékes mondandóval bíró emberek,

de bizonyos vagyok abban, hogy a közönség általában

véve gyorsan demoralizálódik az arányosság és a türe-

lem valamennyi értelmében. Azok számára, akik nem

magabiztosak mindennel kapcsolatban, és különösen

azok számára, akik nem átkozottul magabiztosak

semmivel kapcsolatban sem, az egek meglehetôsen

vészjóslónak mutatkoznak.”35

Feltehetôen Hand hatásánál is fontosabb volt

azonban az, hogy az Abrams-ügyben Holmesnak már

a módosított kémkedési törvény alapján hozott ítélet-

tel volt dolga. Az 1918-ban elfogadott módosítás36 ré-

vén a jogszabály a 18. század végének hírhedt lází-

tási törvényéhez37 volt hasonlatos. A kémkedési tör-

vény új változata gyakorlatilag a kormány bármely

kritikájának elfojtására lehetôséget adott, teljesen

függetlenül attól, hogy a perbe fogott beszéd bûncse-

lekménynek nyilvánított tetthez vezethetett-e.

A röplapok 1917 augusztusában történt terjeszté-

séért indított Schenk-perrel szemben az Abrams-ügy-

re38 már a módosított törvény vonatkozott. Az utóbbi

esetben is háborúellenes röplapok terjesztése miatt

indult büntetôeljárás. Ezúttal orosz emigránsok pró-

bálták 1918 augusztusában New Yorkban terjeszteni

azon nézetüket, amely szerint az Egyesült Államok

háborús részvétele nemcsak Németország ellen irá-

nyul, hanem az orosz forradalom leverését is célozza,

ezért általános sztrájkra szólították fel nemcsak a lô-

szergyárak, hanem más üzemek munkásait is. Ebben

az ügyben írta Holmes azt a különvéleményét, amely

a Legfelsôbb Bíróság történetében megnyitotta az al-

kotmány elsô kiegészítésének értelmezését. Ezt kö-

vetôen Holmes és Brandeis bíró több szólásszabad-

ság-jogi ügyben fogalmaztak emlékezetes különvéle-

ményeket, amelyek az elsô kiegészítés elméletének

hosszú távon meghatározó alapvetéseivé váltak.

Holmes az Abrams-ügyben is fenntartotta azt a ko-

rábbi álláspontját, amely szerint háborús körülmé-

nyek között bizonyos véleménynyilvánítások veszé-

lyesebbek, ezáltal korlátozhatóbbak lehetnek, mint

békeidôben. Hangsúlyozta azonban, hogy a szólássza-

badság jogának alapelve mindig ugyanaz: ha a közlés

magánjogokat nem érint, akkor csak a közvetlen ve-

szély indokolhatja a kormány beavatkozását. „A tör-

vényhozás bizonyosan nem tilthat minden olyan erô-

feszítést, amely az ország véleményének megváltoz-

tatására irányul” – írta Holmes különvéleményében,

hozzátéve, hogy „egy buta röplap titkos publikálása

egy ismeretlen ember által” nyilvánvalóan nem idéz-

het elô azonnali veszélyt. Holmes tehát ekkor már a

szavak veszélyességét is másképpen ítélte meg, mint

a korábbi ügyekben, egyenesen kijelentve, hogy „a

vádlottaknak ugyanúgy joguk volt közzétenni” a röp-

lapokat, „mint ahogyan a kormány publikálhatja az

alkotmányt”.

Különvéleményének igazi jelentôségét viszont az

adja, hogy míg a Schenk- és a Debs-ügyben lényegé-

ben büntetôjogi megközelítést alkalmazott, az Ab-

rams-ügyben az elsô kiegészítést értelmezô szólássza-

badság-elméletre alapozta érvelését:39 az eszmék pia-

cának John Stuart Mill által kifejtett elképzelésére.

Ékesszóló szavai az elsô kiegészítésnek tulajdonított

elméletek sorának nyitányát jelentik: „Amikor az em-

berek felismerték, hogy az idô számos hadakozó hit-

tel terhes, meggyôzôdhettek arról, még annál is job-

ban, mint ahogyan a saját maguk viselkedésének

alapjaiban hittek, hogy a vágyott alapvetô jó inkább

elérhetô az eszmék szabad kereskedelme által – hogy

az igazság legjobb tesztje a gondolat hatalma, amely-
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lyel az elfogadtatja magát a piac versenyében, és hogy

az igazság az egyetlen alap, amelyen kívánságaik biz-

tonságosan teljesíthetôk. Mindenesetre ez a mi alkot-

mányunk elmélete. Ez kísérlet, mint ahogyan az

egész élet kísérlet. […] Amíg e kísérlet a rendszerünk

része, úgy gondolom, hogy folytonosan ôrködnünk

kell a gyûlölt és hitünk szerint halállal terhes vélemé-

nyek kifejezésének ellenôrzését célzó kísérletekkel

szemben, kivéve, ha azok oly közelítôen fenyegetnek

a törvény jogos és halasztást nem tûrô céljai elleni be-

avatkozással, hogy azonnali közbelépésre van szükség

az ország megmentése érdekében.”

Holmes gondolatmenete tehát a következô: a kö-

zösségnek vágyai eléréséhez szüksége van az igazság

megismerésére, azt pedig leginkább az eszmék sza-

bad versengése segítheti elô, ezért még az utálatos-

nak tartott nézeteket sem szabad elfojtani, mert azok

is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az igazság végül gyô-

zedelmeskedjen az eszmék piacán. A szabad szólás

eszerint nem egyéni jog, hanem a közjót szolgáló esz-

köz. A „marketplace of ideas” teóriája tehát jellegze-

tesen instrumentális igazolását nyújtja a szólás sza-

badságának.40 A vélemény kinyilvánításának jogát

nem mindannyiunk önértékû személyes szabadságá-

nak, hanem pusztán a közösséget az igazsághoz köze-

lebb juttató alkalmatosságnak tekinti.

Az eszmék piacán gyôzedelmeskedô igazság el-

képzelése ráadásul meglehetôsen kérdéses.41 Az volt

már Mill, majd Holmes idejében is. A modern tö-

megmédiumok korában pedig különösen óvatlan azt

feltételezni, hogy a demagóg hazugságok szükségsze-

rûen alulmaradnak a nyílt vitában. Feltehetôen az in-

ternet nyitott, szabad rendszerétôl és számos pozitív

hatásától sem remélhetjük a nyilvánosság szerkezeté-

nek az igazságot gyôzelemre vivô átalakulását. A köz-

média éppen azért alapvetô fontosságú minden de-

mokrácia számára, mert általa – ha valóban a köz ér-

dekében mûködik – az ésszerû, méltányos közbeszél-

getés és a tájékozottság erôsíthetô a demagógia és a

tudatlanság ellenében. Az igazság sikere azonban

még autonóm közrádiók és köztelevíziók segítsége

esetén is távol áll a bizonyosságtól. Mint Robert Post

írja, az igazság keresése az eszmék piacán „közösen

osztott társadalmi szokások fontos készletét igényli:

az odafigyelés és az önértékelés képességét éppúgy,

mint az értelem hagyományai iránti elkötelezettséget,

ami viszont maga után vonja a tárgyilagosságra, az el-

fogulatlanságra, az udvariasságra és a kölcsönös tisz-

teletre való törekvést”.42

Vincent Blasi szerint Holmes a hatalommal való

visszaéléshez és a vélemények politikai ellenôrzésé-

hez képest tartotta jobbnak az eszmék versengését:

„A piac igazolása ebben az olvasatban az, hogy a leg-

életképesebb alternatívája az ellentmondást nem tû-

rô rendeletnek. Az állítás szerény, de azért nem ke-

vésbé fontos.”43 Blasi szerint Holmes „a politikai bi-

zalmatlanság madisoni retorikáját alkalmazza”,44 ami-

kor pedig – tulajdonképpen meglehetôsen mérsékelt

megfogalmazással – amellett érvel, hogy a törvény-

hozás nem tilthat meg minden, a változást célzó kri-

tikus véleményt, Hand véleményét követi, aki így írt

a Masses-ügyben: „A demokratikus kormányzat ter-

mészetszerû elôfeltétele, hogy az ellenséges kritika

megítélése nem függ annak lényegi igazságosságától

vagy a hangulatának az illendôségétôl és szabálysze-

rûségétôl.”

Az „eszmék piaca”-elmélet nyilvánvaló önellent-

mondásai ellenére Holmes sodró lendületû mondatai

teret nyitottak a szólás szabadságának. Bár a további-

akban Brandeis bíróval együtt jegyzett különvélemé-

nyeik szellemét csak évtizedek múltán fogadta el a

Legfelsôbb Bíróság többsége, hatásuk mégis megha-

tározó. Ez jól példázza a jog alakulásának folyamatát.

Azt, ahogyan a jogtudomány, a jogrendszer belsô lo-

gikája, az ítélkezési gyakorlat, a kor politikai viszonyai

és a mértékadó szellemi körök befolyása, valamint ta-

lán a véletlen is alakítja egy társadalom irányadó jogi

normáit. A sokféle tényezô együttese részben érthe-

tôen, részben esetlegesnek tûnô módon, szinte titok-

zatosan érvényesül.

A teszt megerôsítése: Holmes és Brandeis 
különvéleménye a Gitlow-ügyben és a Whitney-ügyben

A Gitlow-ügyben45 folytatódott a világos és közvetlen

veszély teszt története, újabb baloldali véleménynyil-

vánítók bebörtönzésétôl kísérve. Az esetnek az adott

különleges jelentôséget, hogy a szövetségi Legfel-

sôbb Bíróság ekkor értelmezte elôször a szövetségi al-

kotmány elsô kiegészítését egy állam szólásszabadsá-

got csorbító szabályozásával szemben. A késôbbiek-

ben a véleményszabadság védelme számos esetben –

mint például a Sullivan-ügyben46 – egyúttal azt is je-

lentette, hogy a szövetségi bíróság az elsô kiegészítés

tiszteletben tartására szorította a déli államokat.

A színhely ismét az amerikai jobboldal egy része

által „Havannah on Hudson” megjelöléssel is illetett

New York. Gitlowt New York állam büntetô törvény-

könyve alapján ítélték el, „criminal anarchy” vádjá-

val, amely többek között a kormány erôszakos meg-

döntésére buzdítást foglalta magában, tehát az Ab-

rams-ügyhöz hasonlóan véleménynyilvánítás volt a

per tárgya. Gitlow a Szocialista Párt 1919 júniusában,

New Yorkban létrehozott radikális baloldali szekció-

ja által választott országos tanács, valamint a szervezet

Revolutionary Age címû lapjának szerkesztôbizottsá-

gi tagja és a lap menedzsere volt. Ennek megfelelô-

en ô szervezte a kiadvány elsô – többek között az or-
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szágos tanács által elfogadott Left Wing Manifestót

tartalmazó – számának nyomtatását és terjesztését. A

Legfelsôbb Bíróság által hosszan idézett Baloldali Ki-

áltvány kétségtelenül a kormány erôszakos megbuk-

tatására hívott fel, a kérdés azonban az volt, hogy e

felhívás elôidézett-e a szólás szabadságának korláto-

zását indokló veszélyt.

Holmes tesztjét tekintve fontos, hogy a kiáltvány

egy ponton így fogalmazott: „Ez nem azonnali forra-

dalom kérdése.” A bíróság véleményét író Sanford bí-

ró szerint azonban az államtól nem kívánható az, hogy

megvárja, míg „az érzékelt veszély biztossá vált”,

ezért a törvényhozás eldöntheti, hogy „bizonyos jel-

legû kijelentések olyan alapvetô rossz veszélyét hor-

dozzák-e, hogy azok büntethetôk”. Sanford tehát

gyakorlatilag szabad kezet adott a törvényhozásnak

annak meghatározására, mely beszéd elég veszélyes

ahhoz, hogy betiltható legyen. Ô is, mint Hand, be-

széd és beszéd között tett különbséget, nem pedig a

beszéd külsô körülményeit tekintette döntônek.

Hangsúlyozta, hogy szerinte a New York-i törvény ér-

telmében Gitlow véleménynyilvánításának büntethe-

tôségéhez nem volt szükség arra, hogy a kormány

erôszakos megdöntését célzó azonnali cselekedetre

buzdítson. Ezzel szemben Holmes, akinek különvé-

leményéhez Brandeis csatlakozott – egyúttal Hand

izgatás-elméletére válaszolva, azzal szemben is meg-

védve tesztjét –, kifejtette: „Azt állítják, hogy ez a ki-

áltvány több volt, mint elmélet, hogy ez izgatás. Min-

den eszme izgatás. Meggyôzni kíván, és ha elhiszik,

követik, kivéve, ha valamely más hit többet nyom a

latban, vagy az energia hiánya születésekor elfojtja a

mozgalmat. Az egyetlen különbség a vélemény kife-

jezése és az izgatás között szûkebb értelemben a be-

szélô lelkesedése az eredményért. Az ékesszólás fel-

gyújthatja az értelmet. De bármi is gondolható az

elôttünk lévô önismétlô értekezésrôl, annak nem volt

esélye azonnali tûzvészt kelteni. Ha úgy rendelte a

sors, hogy a proletárdiktatúra iránt kifejezett hiteket

hosszú távon a közösség meghatározó erôi elfogadják,

a szabad szólás egyedüli értelme szerint meg kell

kapják a lehetôséget, hogy keresztülvihessék az aka-

ratukat.”

Holmesnak a Gitlow-ügyben kétségtelenül igaza

volt, és zengô szavai meggyôzôk a gondolatok termé-

szetszerûleg izgató voltával kapcsolatban is. Az idé-

zett rész utolsó mondatának fatalista pragmatizmusa

azonban felveti a kérdést: a képtelenségig viszi-e

Holmes az eszmék piacának elméletét. Hiszen az

igazságot már az Abrams-ügyben írt véleménye is a

versenyben legerôsebbnek bizonyuló nézet értelmé-

ben határozta meg, ott azonban feltételezhetô volt,

hogy végül mégiscsak a közjó igazságának érvényre

juttatása a versengés célja. A proletárdiktatúráról szó-

ló mondat alapján viszont úgy tûnhet, mintha Hol-

mes szerint a kommunizmus is lehetne gyôzedelmes-

kedô igazság a közösség tagjainak önrendelkezése ré-

vén, amellyel a polgárok önnön autonómiájukat ál-

dozzák fel egy borzalmakhoz és csôdhöz vezetô kol-

lektivista ideológia oltárán. Valójában viszont nem le-

het nem észrevenni, hogy Holmes nem használja az

igazság szót a Gitlow-ügyben írt különvéleményében.

Ezért a tüzetesebb elemzés nélkül abszurdnak látszó

mondat valódi értelme feltehetôen nem más, mint a

személyes döntés és a közös felelôsség súlyának ér-

zékeltetése. Annak kifejezése – aminek Holmes

szavaiból kitûnôen nagyon is tudatában volt –, hogy

az igazság természetesen nem feltétlenül gyôz a sza-

bad vitában, de mivel az utóbbi alternatívája az önké-

nyes elnyomás, az igazság érvényesülésének valójá-

ban egyetlen esélye a közbeszélgetés minél teljesebb

szabadsága. E szabadsággal – mint a szabadsággal ál-

talában – nem könnyû élni. Civil bátorság – avagy az

1989-es magyarországi rendszerváltás során oly sokat

emlegetett civil kurázsi – és a felelôsség tevékeny

vállalása kell hozzá. Nyilván nem véletlenül adta ép-

pen e polgári erények emlékezetes megfogalmazását

Brandeis bíró a Gitlow-ügy után két évvel eldöntött

Whitney-ügyben47 írt párhuzamos véleményében,

amelyhez Holmes csatlakozott.

A kommunista párttal való kapcsolata miatt – a

Legfelsôbb Bíróság szerint alkotmányosan – elítélt

Anita Whitney esetének különlegessége az volt, hogy

személyében egy jótékonysági szervezetekben aktív,

gazdag családból való egyént ítéltek el azért, mert

közremûködött a Kaliforniai Kommunista Munkás-

párt szervezésében, ami kimerítette a „criminal

syndicalism” bûncselekményi tényállását.

Vincent Blasi arra a megállapításra jut, hogy Bran-

deis véleményét nem eredetisége, hanem meggyôzô

ereje teszi egyedülállóvá.48 Valójában azonban Bran-

deis ebben az ügyben nemcsak megerôsítette a nyil-

vánvaló és közvetlen veszély tesztjét, annak idôbeli

és a kísérletre vonatkozó feltételeivel, hanem tovább

is ment Holmesnál. Ô ugyanis, mint látni fogjuk, a

szólás szabadságát nemcsak eszköznek, hanem cél-

nak is tekintette. A tesztet pedig kiegészítette azzal,

hogy – szemben a bíróságnak a Gitlow-ügyben San-

ford által írt véleményével – a veszélyt nem ítélheti

meg a törvényhozás, mivel a clear and present danger

mércéjét minden egyes eset körülményeire tekintet-

tel kell alkalmazni, ami természetszerûleg a bíróságok

feladata.

Brandeis emlékeztetett arra, hogy a polgárok túl-

nyomó többsége által tévesnek vagy károsnak tartott

nézetek terjesztése nem tiltható nyilvánvaló és köz-

vetlen veszély hiányában. Ennek igazolására az Egye-

sült Államok alapítóinak eszméit idézte fel: „Azok,
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akik elnyerték függetlenségünket, hittek abban,

hogy az Állam végsô célja az emberek szabaddá téte-

le képességeik fejlesztésére; és hogy a kormányzat-

ban a tanácskozó erôknek kell érvényesülniük az ön-

kénnyel szemben. A szabadságot egyaránt értékelték,

mint célt és mint eszközt. Úgy hitték, hogy a szabad-

ság a boldogság titka, és a bátorság a szabadság titka.

Felismerték azon veszélyeket, amelyeknek minden

emberi intézmény ki van téve. De tudták, […] hogy

veszélyes elbátortalanítani a gondolkodást, a reményt

és a képzeletet; hogy a félelem elnyomást szül; hogy

az elnyomás gyûlöletet szül; hogy a gyûlölet vesz-

élyezteti a kormányzat szilárdságát; hogy a biztonság

ösvénye a feltételezett sérelmek és javasolt orvoslá-

suk szabad megvitatásának lehetôségében rejlik; és

hogy a rossz tanácsok megfelelô ellenszerei a jók.”

Brandeis tehát – Holmesnak a Gitlow-ügyben írt,

az elôbbiekben elemzett mondata mélyebb értelmé-

hez hasonlóan – nem botor vakmerôségbôl áll ki

amellett, hogy a vélemény szabadsága csak nyilván-

való és közvetlen veszély esetén korlátozható, hanem

azért, mert az alternatíva veszélyesebb, és semmi jó-

val sem kecsegtet. Az óhatatlanul önkényes elnyo-

mással szemben a szabad vita, bár kockázatos, de leg-

alább biztosítja az egyén szabadságát és lehetôvé te-

szi a közjó érvényre jutását. A közbeszélgetés szabad

volta ezért valójában sajátosan óvatos, nagyon is ala-

posan megfontolt választás.

Külön hangsúlyozandó, hogy Brandeis a független-

ség elnyerôinek hitét felidézve elsôként a személyes

szabadságról szól, amely önmagában is cél, nemcsak

a közösség boldogulásának eszköze. Brandeis idézett

szavaiból az tûnik ki, hogy az egyén szabadságát ép-

pen azért is értékelte önértékû célként, mert világos

volt számára, hogy csak a valóban szabad személyek

lehetnek igazán hasznára a demokráciának. Ha

ugyanis mégoly fontosnak ítélt, de lényegében a kö-

zösségnek alárendelt eszközként tekintjük a sze-

mélyes szabadságot, máris elveszítjük azt az értéket,

amire a köz boldogulásához szükség van: az egyén

csak szabadon kifejthetô hozzájárulását. „Bármely de-

mokratikus vállalkozás sikerének az egyénbôl kell ki-

indulnia” – olvasható Brandeis egy levelében.49 Ami-

kor a Whitney-ügyben arról írt, hogy a szabadság cél

és eszköz is egyben, valójában a szabadság egyetlen

lehetséges olyan megfogalmazását adta, amely az

egyén szabadsága mellett a szabad személynek a kö-

zösség számára való közremûködését is számításba

veszi. A pusztán egyéni célú szabadság ugyanis a köz-

jót hagyja figyelmen kívül, a csak eszközként értel-

mezett személyi szabadság esetében pedig valójában

nem beszélhetünk szabadságról. Az egyéni szabadság

és a közösség boldogulása tehát nem egymással

szemben választható lehetôségek, hanem egymást

feltételezik.50E elfogásra enged következtetni Só-

lyom László megállapítása is, mely szerint „a demok-

rácia és egyéni szabadság elképzelhetetlen a véle-

ményszabadság nélkül”.51

Brandeis a Whitney-ügyben azt is hangsúlyozta,

hogy a véleménynyilvánítás által elôidézett veszély

okozta kárnak komolynak kell lennie, a veszélynek

pedig azonnalinak és egyértelmûnek: „A komoly sé-

relemtôl való félelem önmagában nem igazolhatja a

szólás és a gyülekezés szabadságának elnyomását. Az

emberek féltek a boszorkányoktól és asszonyokat

égettek. A beszéd szerepe az, hogy felszabadítsa az

embereket az irracionális félelmek fogságából. A sza-

bad szólás elnyomásának igazolásához ésszerûen

megalapozottnak kell lennie annak a félelemnek,

hogy komoly rossz fog bekövetkezni, ha a szabad szó-

lást gyakorolják. Ésszerûen megalapozottnak kell len-

nie annak a hitnek, hogy az érzékelt veszély küszö-

bön álló. Ésszerûen megalapozottnak kell lennie an-

nak a hitnek, hogy a megelôzendô rossz komoly.”

Brandeis, mint arra Blasi felhívta a figyelmet, újra

és újra használja a félelem szót: „Azok, akik forrada-

lom által elnyerték függetlenségünket, nem voltak

gyávák. Nem féltek a politikai változástól. Nem ma-

gasztalták a rendet a szabadság kárára. Bátor, önma-

gukra támaszkodó embereknek, akik bíznak a de-

mokratikus kormányzat eljárásai során alkalmazott

szabad és félelemmentes vita hatalmában, beszédbôl

eredô veszély nem lehet világosnak és azonnalinak

ítélhetô, kivéve, ha az érzékelt rossz eshetôsége oly

közvetlen, hogy az bekövetkezhet, mielôtt az alapos

vitára lehetôség lenne. Ha van idô vita által rávilágí-

tani a hazugságokra és a tévedésekre, az oktatás folya-

matai által elhárítani a rosszat, a használandó ellenszer

több beszéd, nem kikényszerített hallgatás. […] Vé-

leményem szerint ez az alkotmány parancsa. […] Sza-

bad emberek között a bûncselekmény megelôzésé-

nek szokásos módon alkalmazott eszköze az oktatás

és a törvénysértés megbüntetése, nem a szólás- és a

gyülekezési szabadság jogainak csorbítása.”

Van-e magyar olvasó, akinek Brandeis félelemrôl

és bátorságról írt mondatai nem juttatják eszébe Bibó

István szavait arról, hogy mit jelent demokratának

lenni? Bibó – amint Kukorelli István az önkényural-

mi jelképek tiltott használatáról szóló alkotmánybíró-

sági határozathoz fûzött különvéleményében idézte –

így írt: „Demokratának lenni mindenekelôtt annyit

tesz, mint nem félni: nem félni a más véleményûek-

tôl, a más nyelvûektôl, a más fajúaktól, a forradalom-

tól, az összesküvésektôl, az ellenség ismeretlen go-

nosz szándékaitól, a lekicsinyléstôl és egyáltalán mind-

azoktól az imaginárius veszedelmektôl, melyek azál-

tal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tôlük.

[…] a félelem, a veszély állandó érzésében szabállyá
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vált mindaz, amit az igazi demokráciák csak az igazi

veszély óráiban ismernek: a közszabadságok megkur-

títása, a cenzúra, az ellenség »bérenc«-einek, az »áru-

ló«-nak a keresése, a mindenáron való rendnek vagy

a rend látszatának s a nemzeti egységnek a szabadság

rovására való erôltetése.”52

Bibó, Brandeis és egyúttal Holmes érvelésének

hasonlósága már önmagában is megkérdôjelezi azt,

hogy a nyilvánvaló és közvetlen veszély szólássza-

badság-mércéje valóban jellegzetesen amerikai-e,

ahogyan azt szinte kézenfekvôen feltételezni szo-

kás. Brandeis egyik életrajzírója és egy barátja nyo-

mán Blasi ráadásul arról is tudósít, hogy Brandeis az

európai kultúra számára oly fontos athéni demokrá-

ciát tekintette mintának, és Periklész temetési be-

széde nemcsak a boldogság, szabadság és bátorság

összefüggésérôl szóló mondatához, hanem a köz-

ügyekkel való törôdés kötelezettségének és a vita

bátran vállalt szabadságának megfogalmazásához is

példát adott: „Egyedül mi gondoljuk azt, hogy az az

ember, aki nem vesz részt a közügyekben, nem jó

semmire, […] mi hiszünk abban, hogy nem a beszé-

dek rontják el a tetteket, hanem az, ha anélkül cse-

lekszünk, hogy elôször beszédek által útmutatást

kapnánk. […] a miénk az emberek bátorsága, akik

átgondolják, hogy mi lesz a kezükben, és alaposan

megvitatják azt; míg más embereket a tudatlanság

tesz bátorrá, és a gondolkodás gyávává. […] ismer-

jük fel, hogy a boldogság a szabadságban található,

és a szabadság a bátorságban.”53

Brandeis ékesszóló érvei nemcsak hosszú távon

hatottak, hanem azzal a következménnyel is jártak,

hogy Kalifornia kormányzója egy hónappal a legfel-

sôbb bírósági döntést követôen kegyelmet adott

Whitneynek. A kormányzó döntése indokolásában

hosszan idézett Brandeis véleményébôl, és „a szólás

szabadságát »minden szabad amerikait születésétôl

fogva megilletô, nélkülözhetetlen jogaként«54 jelle-

mezte”.55 A Holmes–Brandeis-vélemények meghatá-

rozó legfelsôbb bírósági állásponttá válásához azonban

még sokat kellett várni.

A teszt bukása és újrafogalmazása: a Dennis-ügy 
és a Brandenburg-ügy

Az, hogy a második világháború után a kommuniz-

mus számos országban uralomra jutott, nem kedve-

zett a szólás szabadságának. A Dennis-ügyben56 az

Amerikai Kommunista Párt vezetôit a hírhedt kom-

munista-ellenes törvény, a Smith Act57 alapján ítélték

el, a Gitlow-ügyhöz hasonlóan a kormány erôszakos

megdöntését támogató konspiráció vádjával. 1951-

ben a Legfelsôbb Bíróság véleményét író Vinson bí-

ró még csak fontolóra sem vette azt, hogy a beszéd

(az agitáció) és a tényleges cselekedet közötti össze-

kötô kapocsként valójában történt-e kísérlet a kor-

mány erôszakos megdöntésére, és azt sem tekintet-

te az elítélés feltételének, hogy a beszéd elôidézte-e

az erôszak azonnali veszélyét. A clear and present

danger teszt koherens alkalmazásával nem volt mód

elítélni a vádlottakat, ezért Vinson újrafogalmazta az

irányadónak tekintett mércét. Könnyû dolga volt,

mert nem kellett mást tennie, mint elfogadni a törté-

net e pontján ismét meghatározó szerepet játszó

Hand bíró új tesztjét. Hand, aki ekkor az ügyben má-

sodfokon eljáró fellebbviteli bíróság fôbírója volt,

meglepô módon ezúttal a szólás megszorítását támo-

gatta, követendô mérceként azt fogalmazva meg,

hogy a bíróságoknak „minden ügyben fel kell tenni-

ük a kérdést, hogy vajon a »rossz« súlyossága, leszá-

mítva abból a valószínûtlenségét, igazolja-e azt, hogy

a szabad szólás ilyen csorbítása szükséges a veszély

elkerüléséhez”.58

Szembetûnô, hogy Hand formulája, a Holmes–

Brandeis teszttel ellentétben, nem az alkotmány elsô

kiegészítését értelmezô elméletre épül, és ebbôl kö-

vetkezôen abból levezetett doktrínát – legalábbis tár-

gyilagosan alkalmazható doktrínát – sem nyújt az ese-

tek eldöntésére hivatott bírók számára. Ezért tesztje

nem mûködôképes, teljesen önkényes jogalkalmazást

tesz lehetôvé, mivel nem ad útmutatást arra nézve,

hogy mi igazolja a szólásszabadság megszorítását és

mi nem. Ahány bíró, ahány ügy, annyiféleképpen al-

kalmazható, akár védve, akár csorbítva a szólás sza-

badságát.

Úgy tûnik, hogy a Dennis-ügyben kiütközött

Hand Masses-ügyben írt véleményének – nagyszerû

megállapításai ellenére is – alapvetôen sebezhetô vol-

ta. Hand, mint láthattuk – akárcsak a Dennis-ügyben

–, a Masses-esetben sem az alkotmány elsô kiegészí-

tését értelmezô elméletre alapozta döntését, és bár

meggyôzôen érvelt a kritika önkényes elfojtása ellen,

mégsem a beszéd körülményei, hanem a beszéd ter-

mészete szerint javasolt különbséget tenni védett és

tiltható szólás között.

Hand 1908-ban, fiatal jogászként az elsôk között il-

lette éles kritikával59 a Legfelsôbb Bíróságnak azt az

1905-ben hozott döntését, amely három évtizeden át

mintául szolgált a gazdaságot szabályozni kívánó álla-

mi és szövetségi törvények megsemmisítéséhez.60 A

Dennis-ügyben kialakított álláspontjára nem nyújt ki-

elégítô magyarázatot a korszak hangulata, még ha az

nyilvánvalóan kedvezett is a kommunista-ellenes

hisztériának az Egyesült Államokban.

A Dennis-ügyhöz írt párhuzamos véleményében

még a szólásszabadság elszánt védôjeként ismert

Jackson bíró is hangsúlyozta, hogy a kommunizmus a

második világháború után – szemben az 1910-es évek
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végével – valódi veszéllyé vált, titokban, fanatikusan

szervezve, vírusszerûen terjed, kész a kormány erô-

szakos megdöntésének megkísérlésére, és a Szovjet-

unión kívül „tucatnyi további országban ragadta meg

a hatalmat”. A csehszlovákiai kommunista hatalomát-

vétel technikáját például hozó Jackson szavainak sú-

lya, a 20. század egyik borzalmas totalitárius ideoló-

giájának hatása a magyar olvasó számára nem igényel

indoklást. De mivel nemcsak történelmünk egyik

pokoli tapasztalata, hanem Bibó korábbiakban idézett

szavai is eszünkbe jutnak a Dennis-ügyrôl, mégis in-

kább Black és Douglas bírók különvéleményével ért-

hetünk egyet. Black a világos és közvetlen veszély

tesztjét – legalábbis közügyeket érintô szólás esetén

– az alkotmány elsô kiegészítése által a véleménynyil-

vánítás szabadsága számára megkövetelt minimális

védelemnek minôsítette. A Dennis-ügy lényegét

pontosan kifejezi az, ahogyan elutasította a nevezett

mérce mellôzését: „A szabálytól való megszabadulás

fô oka a kifejezett félelem, hogy a kommunista tan

támogatása veszélyezteti a Köztársaság biztonságát.

Kétségtelenül, az eszmék szabadjára engedett kom-

munikációjának kormányzati politikája hordoz veszé-

lyeket. E Nemzet Alapítói számára azonban a szabad

véleménynyilvánításból származó elônyök megérték

a kockázatot. […] Mindig hittem abban, hogy az elsô

alkotmány-kiegészítés a mi kormányzatunk alapköve,

és az általa garantált szabadságok nyújtják a legjobb

biztosítást valamennyi szabadság lerombolása ellen.

[…] Amilyen most a közvélemény, kevesen fognak

tiltakozni ezeknek a kommunista kérelmezôknek az

elítélése ellen. Van remény azonban arra, hogy nyu-

godtabb idôkben, amikor a jelenlegi nyomások, szen-

vedélyek és félelmek lecsillapulnak, ez, vagy valame-

lyik késôbbi Bíróság vissza fogja helyezni az elsô ki-

egészítés szabadságait a kinevezett magas helyre,

ahová egy szabad társadalomban tartoznak.”

Brandeis-hoz hasonlóan tehát Black is azzal érvelt,

hogy valójában a szabad vita a legbiztonságosabb le-

hetôség a semmiképpen sem kockázatmentes világ-

ban. Tehát nem a biztonság és a kockázatos vita sza-

badsága között kell választanunk. A szólás elnyomá-

sa maga is veszélyeket hordoz, méghozzá jóval súlyo-

sabbakat, mint a világos és azonnali veszélyt elôidé-

zô beszéd tilalmától eltekintve szabadon folytatott

eszmecsere.

Végül 1969-ben, a Brandenburg-ügyben61 a Leg-

felsôbb Bíróság új mércét fogadott el a kanyargós utat

bejárt nyilvánvaló és közvetlen veszély teszt helyett.

A Brennan bíró által írt, Hand izgatás tesztjét és a

Holmes-Brandeis-féle szabályt valamiképpen ötvözô

Brandenburg-teszt így szól: „A szabad szólás és a sza-

bad sajtó alkotmányos biztosítékai nem engedik meg,

hogy egy Állam megtiltsa vagy törvényen kívül he-

lyezze az erôszak használatának vagy a törvénysértés-

nek támogatását, kivéve, ha az ilyen vélemény célja

azonnali törvénytelen cselekedet elôidézése vagy ar-

ra való izgatás, és valószínû, hogy ilyen cselekedetre

izgat vagy azt okoz.”

A Brandenburg-ügyben egy Ku-Klux-Klan (KKK)

csoport vezetôjét ítélték el az ohiói bíróságok crimi-

nal syndicalism vádjával, azaz erôszakos célú szervez-

kedés, illetve annak támogatása miatt. A Legfelsôbb

Bíróság azonban az újonnan alkotott szabályt alkal-

mazva úgy ítélte meg, hogy mivel a KKK-vezetô

nem azonnali cselekvést javasolt, véleményét védte

az alkotmány elsô kiegészítése. Az elítéléséhez ala-

pul szolgáló törvényt pedig megsemmisítette a bíró-

ság, amely az új mérce alapján – szemben a clear and

present danger teszttel – már nemcsak a törvény

adott esetben való alkalmazásának alkotmányosságát

vizsgálta.

A Dennis-ügy után tizennyolc évvel tehát eljött a

Black által remélt idô, a bíróság legalábbis elfogadta,

hogy a törvénytelen cselekedetet támogató beszéd-

nek is szabadságot kell biztosítani, kivéve, ha az ki-

meríti az új teszt követelményeit. Azonban Black ek-

kor már Douglas párhuzamos véleményének abszo-

lutista álláspontját támogatta, amely szerint „a határ

aközött, ami szabad és nem ellenôrzés tárgya, és ami

megtiltható és szabályozás tárgya, tulajdonképpen a

gondolatok és a nyilvánvaló tettek közötti határral

azonos. [...] a beszéd szerintem mentes a bûnvádi el-

járástól. [...] A képviselet minôsége a meggyôzôdés

mélységétôl függ; és a kormánynak nincs hatalma be-

törnie a hit és a lelkiismeret ezen szentélyébe.”

A clear and present danger teszt történetének iró-

niája tehát, hogy az végül egy új formula révén vált

mértékadóvá az erôszak támogatásának különbözô

eseteire, amelyek általában összekapcsolódnak külön-

bözô csoportok gyûlöletével.

Egy jellegzetes eset: a Collin-ügy

A gyûlöletbeszéd amerikai megítélésének talán leg-

ismertebb példája a Collin-ügy.62 Az eset tárgya az

volt, hogy az Amerikai Nemzetiszocialista Párt tart-

hat-e felvonulást a Chicago melletti Skokie fôterén,

tekintettel arra is, hogy a nevezett falu lakóinak több-

sége zsidó származású, közöttük a holokauszt több

ezer túlélôjével.

A fellebbviteli bíróság megerôsítette a kerületi bí-

róság döntését, amely szerint a neonácik felvonulásá-

nak megakadályozására hozott, a tüntetést az általa

kinyilvánítani szándékozott vélemény tartalmától

függôen tiltó, tehát csak a legkivételesebb esetekben

alkotmányosnak ítélhetô rendelet sérti az elsô kiegé-

szítést. A fellebbviteli bíróság a kerületi bírók nyo-
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mán hangsúlyozta, hogy ha van olyan nézet, amelyet

„teljesen elfogadhatatlannak kell tekinteni egy civi-

lizált társadalom számára”, akkor a „kegyetlenségé-

ben és barbárságában a modern történelemben egye-

dülálló” náci rendszerrel való azonosulással lehet kez-

deni a sort. A bíróság azonban azt is hozzátette, hogy

„az elsô alkotmány-kiegészítés szerint téves gondolat

nem létezik”,63 és „bármilyen veszedelmesnek tûnhet

egy vélemény”, kijavításának eszköze „a szembenál-

ló gondolatok versenye”.64 A bíróság megállapította,

hogy a Brandenburg-teszt nem vonatkozik az ügyre,

mivel Skokie vezetôsége nem amiatt kívánta megtil-

tani a felvonulást, mert a falu lakóinak reakciói erô-

szakosak lehetnek, hanem az okozni kívánt érzelmi

sérelem megakadályozása végett. Az utóbbi jogcímen

pedig polgári per indítható. Büntetôjogi szempontból

azonban a tervezett tüntetés – kétségtelenül súlyosan

felkavaró volta ellenére – a bíróság szerint a szólássza-

badság alapelvét tekintve nem különböztethetô meg

más, nyugtalanságot vagy haragot keltô vélemény-

nyilvánításoktól.

A bíróság végül azt is megállapította, hogy a neo-

nácik felvonulása ellen hozott rendelet nem az ottho-

nok magánszféráját igyekezett védeni, és nem is fog-

lyul ejtett, a sértô szólás elôl kitérni nem tudó közön-

séget próbált megóvni – mivel a fôtér vasárnap dél-

után fél órán keresztül elkerülhetô volt –, hanem „az

egész falut állandó jelleggel magánszférává próbálta

nyilvánítani, azt a náci ideológia és jelképek visszata-

szítóságától megtisztítandó”.

A  T Á R G Y S Z E R Û E N  
ALKALMAZHATÓ TESZT ELJÁRÁSI  

É S  T A R T A L M I  K E L L É K E I

Az Egyesült Államok-beli mérce története azt mutat-

ja: uszítás és gyalázkodás elhatárolása csak egy mûkö-

dôképes teszt alapján és minden egyes eset összes

körülményeinek figyelembevételével lehetséges. Az

ügyészségnek a Franka-, a Bognár- és az ifj. Hege-

dûs-ügyekben kialakított álláspontjai és az azokat ért

bírálatok pedig rávilágítanak arra, milyen eljárási és

tartalmi feltételei vannak a magyar Alkotmánybíróság

által megfogalmazott mérce alkalmazásának.

Halmai Gábor részben az eljárással kapcsolatos kri-

tikát tartalmazó cikkében felhívta a figyelmet: az

ügyészség olyan esetekben sem bízza a bíróságra a

döntést, amelyekben a gyûlöletre uszítás alapos gya-

núja fennáll, és az ilyen ügyekkel csak feljelentés

eredményeképpen foglalkozik, noha hivatalos tudo-

másszerzése esetén hivatalból is eljárást kellene indí-

tania.65 Mint a B’nai B’rith Elsô Budapesti Közösség,

Halmai is leszögezi: az ügyészségnek büntetôeljárást

kellett volna indítania a MIÉP-nek és alelnökének a

Ferencváros eladásáról közzétett antiszemita állításai

miatt. Ezáltal az ügyészségnek a bíróságra kellett vol-

na bíznia annak megítélését, hogy a MIÉP, illetve

Bognár elkövette-e az uszítás bûncselekményét. Az

ügyészség azonban – akárcsak a Franka-ügyben –

szükségtelennek tartotta a bíróság döntését, ifj. He-

gedûs esetében pedig e tanulmány írásakor is mérle-

geli, vajon szükséges-e bíróság elé vinnie az ügyet.

A feljelentést tevô egyesület és a Halmai által ki-

fejtett bírálat ellenében a Bognár-ügyben felhozható

az, hogy a MIÉP-alelnök sajtótájékoztatóján elhang-

zottak önmagukban nem fenyegettek azonnali erô-

szakos cselekedetekkel, illetve csak közvetett kap-

csolatban álltak a Dózsa–Fradi meccsen nyilvánvaló-

an az erôszak közvetlen veszélyét elôidézô antiszemi-

ta szövegekkel. A véleményszabadság gyûlöletbe-

szédre vonatkozó határainak a megítélése azonban

pontosan azért a bíróság feladata, mert csak nagyon

nehezen, minden egyes eset összes körülményeit is-

merve dönthetô el, hogy valamely gyûlölködô kifeje-

zés már uszításnak minôsül-e. Ezért indokolt, hogy a

bíróság döntsön azokban az ügyekben, amelyekben

felmerül annak a lehetôsége, hogy a gyûlöletre uszí-

tás bûncselekménye megvalósul. Az, hogy az ügyész-

ség a három leírt eset közül kettôben megtagadta a

nyomozást, a harmadikban pedig meglehetôsen sajá-

tosan folytatja azt, éppen a mérlegelendô részletek

feltárását is lehetetlenné tette, illetve teszi.

Halmai azért is bírálja az ügyészséget, mert az a

Bognár-ügyben nem végezte el „annak vizsgálatát,

vajon valóban ártalmatlan zsidózásról van-e szó, mert

a jelenlegi Magyarországon hiányzik a közvetlen és

nyilvánvaló veszélyhelyzet, vagy pedig e gyûlölködô

szavak alkalmasak az erôszak »érzelmi elôkészítésé-

re«, ahogy azt az Alkotmánybíróság ominózus dönté-

se mint a gyûlöletre uszítás kritériumát meghatároz-

ta. Ennek megítéléséhez nemcsak az állásfoglalásnak

a futballpályákon történtekben játszott szerepét kel-

lett volna vizsgálat tárgyává tenni, de a mai magyar

közélet egyéb fasiszta jelenségeit is.”66 Az utóbbiak-

ra példaként ifj. Hegedûs Lóránt felhívását említi

Halmai.

Értelmezése szerint tehát annak megállapításakor,

hogy a gyûlölködés uszításnak minôsül-e, a kérdéses

beszéd szûkebb környezetén túl a társadalom állapo-

tát is számításba kell venni. Mint írja: „A magyar tár-

sadalmi környezet alakult olyanná, amelyben az erô-

szak potenciális veszélyét is magában hordozó gyûlö-

letkeltés egy olyan parlamenti párt gyakorlatává vált,

amely már ma is de facto részese a kormányzati hata-

lomnak, és nem lehet kizárni annak a lehetôségét,

hogy 2002-tôl de jure is az lesz. Ez a körülmény hoz-

zájárul a »közvetlen és nyilvánvaló veszély«-helyzet
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kialakulásához, amikor – mint láttuk – másként kell

megítélni ugyanazt a tartalmú beszédet.”

Az ügyészség – a három leírt esetben hozott hatá-

rozataiból kitûnôen – a korábbiakban említett nyelv-

tani értelmezést látszik követni. Felszólító módú gyû-

lölködés miatt hajlandó nyomozást indítani, kijelentô

módú esetében viszont nem. Amennyiben egyáltalán

tekintetbe veszi a gyûlöletbeszéd egyéb körülménye-

it, a gyûlölködés közvetlen környezetének vizsgálatá-

ra szorítkozik. Ennek következtében figyelmen kívül

hagyja a társadalom egészében zajló változások hatá-

sát, például azt, hogy Szabó Albert és társai említett

ügyének elbírálása idején, 1996-ban a rasszista ideo-

lógiát hirdetô MIÉP még nem volt parlamenti párt,

1998-ban viszont az lett.

A három 2001-ben történt esetben feljelentést te-

vôk jogértelmezése szerint a közvetlen veszélyhely-

zet kialakulását nem szabad megvárni. Kárpáti hang-

súlyozza, hogy az igazságszolgáltatás nem tûrheti az

állampolgárok megsértését. A B’nai B’rith Egyesület

kifejti, hogy a közösség elleni izgatás megállapításá-

hoz elegendô a gyûlölet felkeltése. Az Alkotmánybí-

róság azonban, mint láttuk, a „csak” sértô gyûlölkö-

dés szankcionálására nem a büntetôjog eszközeit ítél-

te megfelelônek, és a gyûlölet felkeltésére alkalmas,

de nem uszító – tehát nyilvánvaló és közvetlen ve-

szélyt nem teremtô – cselekmény büntetôjogi tilal-

mát is a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányel-

lenes korlátozásának ítélte.

Összegzésképpen megállapítható: a Franka-, a

Bognár- és az ifj. Hegedûs-ügyek mindegyikében a

bíróságnak kellett volna, illetve kellene megítélnie:

az antiszemita beszéd gyûlöletre uszító volt-e, azaz

veszélyhelyzetet teremtett-e vagy sem. A nyomozás

megtagadása, illetve az ifj. Hegedûs-ügyben a

rasszista gyûlölködô azonosításának megmagyarázha-

tatlan elhúzódása önmagában is megakadályozza a

Büntetô törvénykönyv megfelelô alkalmazását.

Egyúttal azt is jelzi, hogy az eljáró hatóságok sajátos

zavarban vannak a gyûlöletre uszítás tilalmának ér-

telmezésekor. Attól ugyan teljes mértékben helye-

sen tartózkodnak, hogy büntetôeljárást indítsanak

olyan esetekben, amikor a gyûlölködés az érzelmi

megrázkódtatást meghaladó jogsérelmek veszélyét

feltehetôen nem idézi elô. A büntetôjogot a szó-

lásszabadsággal szemben valóban csak a legvégsô

esetben szabad alkalmazni, akkor, ha más jogi szank-

ciók, például a polgári jog vagy a médiajog eszkö-

zei,67 illetve a gyûlöletbeszéd elítélése nem elégsé-

ges.68 Az ügyészség, az Alkotmánybíróság határozata-

ira hivatkozva azonban olyan ügyek mérlegelését

sem bízza a bíróságra, amelyekben – mint a három

említett esetben – megalapozottnak tûnô érvek szól-

nak amellett, hogy a véleménynyilvánítás következ-

tében az elôbbiekben leírt veszélyhelyzet kialakul-

hatott. 

Ezzel szemben az Alkotmánybíróság döntéseibôl

kiolvasható mércébôl következôen körültekintô és

késedelem nélküli vizsgálat és bírósági döntés szük-

séges az olyan ügyekben, amelyekben komolyan fel-

merülhet a gyûlöletre uszítás bûncselekményének

lehetôsége. A körülmények mérlegelése során pedig

– a Halmai Gábor által írtaknak megfelelôen – figye-

lembe kell venni azt is: a gyûlölködés gyúlékonyabb

közegre találhat akkor, ha az országban általában fel-

erôsödött a kirekesztô szemlélet, és egy párt a par-

lamentbôl hirdetheti rasszista ideológiáját. Ha a

rendôrség, az ügyészség és a bíróság így, minden té-

nyezôt tekintetbe véve, a lehetô leggyorsabb eljárás-

ban alkalmazná az Alkotmánybíróság által megfogal-

mazott mércét, akkor megfelelôen különbséget te-

hetne uszítás és gyalázkodás között. Ezáltal a hatá-

lyos szabályozás alapján felléphetne a büntetôjog

eszközével a szóban forgó veszélyhelyzetet valóban

elôidézô gyûlöletbeszéddel szemben. Ha azonban az

ügyészség az ilyen veszélyt felvetô ügyekben hiva-

talból nem indít eljárást, feljelentésre a nyomozást

megtagadja, vagy a már kétségtelenül ismert tettest

hónapokon át ismeretlennek tekinti, az esetek bíró-

sági mérlegelés nélküli megítélése pedig csak a gyû-

lölködés szûkebb környezetének értékelésére, és ki-

jelentô, illetve felszólító módjának elhatárolására kor-

látozódik, akkor a Büntetô törvénykönyv módosítása

esetén is megalapozatlan döntések születhetnének,

és büntetôjogi következmények nélkül maradhatna

az esetleges uszítás.

A magyar Alkotmánybíróság döntéseinek szövegé-

bôl kiolvasható teszt szerint a gyûlölködés akkor va-

lósít meg büntetôjogilag tiltott uszítást, ha az okozott

érzelmi megrázkódtatáson túlmenô jogsérelmek ve-

szélyét idézi elô. Ez azonban nem jelenti azt, hogy

kizárólag a legnyilvánvalóbban veszélyes rasszista

vagy más tartalmú gyûlölködô kifejezéseket tiltja a

büntetôjog. Minden esetben, amikor a fenti veszély

kialakulása alaposan feltehetô, gyors és alapos nyo-

mozásnak kell feltárnia az összes számba vehetô kö-

rülményt – beleértve a társadalomban zajló közbe-

szélgetés állapotát –, és a bíróságra kell bízni annak

megítélését: „csak” gyalázkodás történt-e, vagy pedig

uszítás.

A tárgyszerû megkülönböztetés elengedhetetlen,

mivel a hatályos magyar jog szerint az uszítás bûn-

cselekmény, a gyalázkodás viszont nem. A társada-

lomnak mindkettôt határozottan el kell ítélnie és

polgári jogi, médiajogi szankciókkal is korlátok kö-

zé kell szorítania. A gyalázkodás esetében azonban

azért sem ajánlatos a büntetôjogi tilalom alkalmazá-

sa, mert az könnyen éppen az emberi jogokat védôk
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ellen fordulhat. Ezért is tanulságos a szólásszabad-

ság Egyesült Államok-beli története: a híres polgár-

jogi szervezet, a National Association for the Advan-

cement of Colored People (NAACP) számára

ugyanaz a felfogás biztosította a szólás szabadságát

1958-ban, mint a KKK számára 1928-ban.69 Ezen

összefüggés felismerése segíthet megóvni a szólás

magyarországi szabadságát, amire kétségtelenül

büszkék lehetünk, hiszen a szabad szóláshoz való ra-

gaszkodás a magyar történelem egyik legértékesebb

hagyománya. Legalább ebben a tekintetben Ma-

gyarországra is igaz, amit John Milton Londonról írt:

„The mansion house of liberty.”70 E hagyományhoz

kell hûnek lennünk.

J E G Y Z E T E K

11. Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Vizsgálati Osztály

53/2001-bü. számú határozat.

12. 30/1992. (V. 26.) AB határozat.

13. Btk. 269/B. §. E paragrafust a 14/2000. (V. 12.) AB hatá-

rozat – a 30/1992. (V. 26.) és a 12/1999. (V. 21.) AB hatá-

rozatoknak ellentmondóan – alkotmányosnak ítélte.

Lásd: HALMAI Gábor: Hátramenetben az alapjogvédelem?,
MOLNÁR Péter: Pótcselekvés, Fundamentum, 2000/3.

14. Fôvárosi Bíróság 13.B. 961/1994/34. Lásd még KIS János:

Szólásszabadság és náci beszéd, in KIS János: Az állam sem-
legessége, Budapest, Atlantisz, 1997.

15. Kárpáti István panasza Pest megye fôügyészének.

16. Pest Megyei Fôügyészség Nf. 2672/2001/2-I. számú ha-

tározat.

17. Legfôbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Fôosztály

NF 1864/2001/3-I. számú határozat.

18. A B’nai B’rith Elsô Budapesti Közösség feljelentése a

Legfôbb Ügyészhez.

19. HALMAI Gábor: Az ügyészség esete a MIÉP-pel, Élet és Iro-

dalom, 2001. augusztus 17.

10. Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal Nyom.101/

2001. számú határozat.

11. A B’nai B’rith Elsô Budapesti Közösség panasza a Leg-

fôbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Fôosztály Ki-

emelt Ügyek Osztályához.

12. Kiemelés az eredetiben.

13. BH. 521 sz. határozat.

14. Kiemelések az eredetiben.

15. Legfôbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Fôosztály

NF. 3577/2001/12-I. számú határozat.

16. A B’nai B’rith Elsô Budapesti Közösség panasza a leg-

fôbb ügyészhez.

17. A Legfelsôbb Bíróság BH. 521. számú határozata sze-

rint a közösség elleni izgatás nem célzatos bûncselek-

mény, megvalósulásához elég, ha az elkövetô tudatá-

ban van annak, hogy a gyûlölet szításával az érzelmi sé-

relmek okozásán túlmenô jogsértô cselekedeteket

idézhet elô.

18. 30/1992. (V. 26.) AB határozat. Az izgatás magyarorszá-

gi szabályozásának történetérôl lásd HALMAI Gábor: A vé-
leményszabadság határai, Budapest, Atlantisz, 1994.

19. Btk. 269. § (az Alkotmánybíróság határozatának közzé-

tételéig hatályos szöveg).

20. Lásd HALMAI: I. m.; A „nehéz eseteknél” a bíró erköl-

csi felfogása jut szerephez, TÓTH Gábor Attila interjúja

Sólyom Lászlóval, Fundamentum, 1997/1; A megtalált al-
kotmány?, szerk. HALMAI Gábor, Budapest, INDOK,

2000.

21. Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).

22. 1996. évi XVII. törvény, 12/1999. (V. 21.) AB határozat.

23. Megjegyzendô, hogy Halmai Gábor szerint az idézett

utolsó mondat érvelése „triviális”, és „valójában a hatá-

rozat indokolása meglehetôsen eklektikus, hiszen több

ízben idézi ugyan az 1992-es döntésnél alkalmazott tesz-

teket, maga a levezetés ezeket nem […] tartalmazza”.

HALMAI Gábor: Hátramenetben az alapjogvédelem?, Fun-

damentum 2000/3, 71.

24. A 30/1992. (V. 26.) AB határozat bírálataként lásd SAJÓ

András: Hate Speech for Hostile Hungarians, East Europe-

an Constitutional Review, Spring 1994.

25. Sólyom László interjújában hangsúlyozta: „Mi arra is fi-

gyelmeztettünk, hogy a köznyugalom maga sem függet-

len a véleményszabadság helyzetétôl. Ahol sokféle vé-

leménnyel találkozhatnak az emberek, a közvélemény

toleráns lesz, míg zárt társadalmakban sokkal inkább fel-

kavarhatja a köznyugalmat egy-egy szokatlan hang is.

[…] a gyalázkodás-ítéletben még két másik teszt is sze-

repelt: a támadott javak egyedisége, valamint a veszé-

lyességi küszöb.” TÓTH: I. m. 
26. Thomas Jefferson, Inauguration Address, March 4,

1801.

27. „Congress shall make no law […] abridging the free-

dom of speech, or of the press,” (A kongresszus nem al-

kothat törvényt […] a szólás vagy a sajtó szabadságának

csorbítására).

28. Masses Publishing Co. v. Patten. (District Court, S. D.

New York, July 24, 1917.)

29. Espionage Act of June 15, 1917. Title I. Espionage, Tit-

le XII. Use of Mails.

30. Schenk v. United States, 249 U. S. 47 (1919).

31. Zechariah Chafee, Jr.: Book Review, 62 Harvard Law Re-

view 891 (1949). Megjegyzendô, hogy Chafee azért fo-

galmazott feltételes módban, mert mint maga is hangsú-

lyozta, a bíróság többsége ismételten rosszul alkalmaz-

ta Holmes tesztjét.

32. Edwin Baker szerint Holmes minden bizonnyal nem a

képzeletébôl merítette érzékletes példáját, hanem egy

pár évvel korábban történt tragikus eset alapján. 1913-

ban sztrájkoló munkások karácsonyi ünnepségén egy

provokátor hamisan tüzet kiáltva olyan pánikot idézett

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 1 .  4 .  S Z Á M1 2 4 /  D Ö N T É S  E L Ô T T



elô, ami 62 gyermek és 11 felnôtt halálát okozta. C. Ed-

win BAKER: Harm, Liberty, and Free Speech, 70 Southern

California Law Review 979 (1997).

33. Debs v. United States 249 U. S. 211 (1917).

34. John Stuart MILL: A szabadságról, Budapest, Helikon,

1980.

35. A levelezést lásd Gerald GUNTHER: Learned Hand and
the Origins of Modern First Amendment Doctrine. Some Frag-
ments of History, 27 Stanford Law Review 719 (1975).

36. Espionage Act of June 15, 1917, as amended May 16,

1918.

37. Sedition Act of 1798. Lásd HALMAI: I. m. 
38. Abrams v. United States, 250 U. S. 616 (1919).

39. A Holmes által e három ügyben írt véleményekrôl lásd

Robert POST: Reconciling Theory and Doctrine in First
Amendment Jurisprudence, 88 California Law Review 2353

(2000).

40. A véleményszabadság instrumentális és konstitutív iga-

zolásáról lásd HALMAI: I. m. 
41. A „marketplace of ideas” elmélet elemzését lásd példá-

ul: Jürgen HABERMAS: Legitimation Crisis, Thomas

McCarthy Trans., Beacon Press (1973); Frederick SCHA-

UER: Free Speech. A Philosophical Enquiry, Cambridge

University Press (1982); C. Edwin BAKER: Human Liberty
and Freedom of Speech. Oxford University Press (1989);

Stanley FISH: Fraught With Death. Skepticism, Progressi-
vism, and the First Amendment, 64 University of Colora-

do Law Review 1061 (1993).

42. Robert POST: I. m. 
43. Vincent BLASI: Reading Holmes Through the Lens of Scha-

uer: The Abrams Dissent, 72 Notre Dame Law Review

1343, 1349 (1997).

44. Blasi Madison klasszikus írására is utal: James MADISON:

Report on the Virginia Resolutions (1799–1800), reprinted

in The Mind of the Founder: Sources of the Political Thought
of James Madison (Marvin Meyers ed., 1973). 

45. Gitlow v. People of New York 268 U. S. 652 (1925).

46. New York Times v. Sullivan 376 U. S. 254 (1964). Lásd

HALMAI: I. m. 
47. Whitney v. California 274 U. S. 357 (1927). Brandeis el-

járásjogi okok miatt írt párhuzamos, nem pedig különvé-

leményt.

48. Vincent BLASI: The First Amendment and the Ideal of Civic
Courage: The Brandeis Opinion in Whitney v. California, 29

William and Mary Law Review 653, 694 (1988). Blasi

egy másik esszéjében az elsô kiegészítés és a civil bátor-

ság kapcsolatán túlmenôen is elemzi azt, hogy miként

hat a vélemény szabadsága a jellemre. Vincent BLASI:

Free Speech and Good Character, 46 UCLA Law Review

1567 (1999).

49. Alpheus Thomas MASON: Brandeis: A Free Man’s Life
(1956) 585. 

50. Egyén és közösség, valamint szólásszabadság kapcsola-

táról lásd Robert POST: Meiklejohn’s Mistake: Individual

Autonomy and the Reform of Public Discourse, 64 University

of Colorado Law Review 1109 (1993); Robert C. POST:

Between Democracy and Community: The Legal Constitution
of Social Form, in: Democratic Community: NOMOS

XXXV (NYU Press 1993); Robert C. POST: Community
and the First Amendment, 29 Arizona State Law Journal

473 (1997).

51. TÓTH: I. m., 400.

52. BIBÓ István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, in
BIBÓ István: Válogatott tanulmányok, II., szerk. VIDA István,

Budapest, Magvetô, 1986, 220. Idézi a 14/2000. (V. 12.)

AB határozat. 

53. Periklész temetési beszéde, in THUKÜDIDÉSZ: A pelo-
ponnészoszi háború története, Budapest, Európa Kiadó,

1985.

54. The Pardon of Anita Whitney, The New Republic, August

10, 1927.

55. Vincent BLASI: The First Amendment and the Ideal of Civic
Courage: The Brandeis Opinion in Whitney v. California, 29

William and Mary Law Review 653, 697 (1988).

56. Dennis v. United States 341 U. S. 494 (1951).

57. Smith Act, 54 Stat. 671, 18 U. S. C. (1946 ed.). 

58. The Court of Appeals, 183 F. 2d 201. 

59. Learned HAND: Due Process of Law and the Eight-Hour
Day, Harvard Law Review (May 1908). Lásd Gerald

GUNTHER: Learned Hand. The Man and the Judge, Alfred

A. Knopf, New York, 1994, 118–122.

60. Lochner v. New York 198 U. S. 45 (1905).

61. Brandenburg v. Ohio, 395 U. S. 444 (1969).

62. Collin v. Smith, 578 F 2d 1197 (7th Cir.), cert. den., 439

U. S. 916 (1978), application for stay denied, 436 U.S.

953 (1978).

63. A bíróság e ponton a Gertz-ügyet idézi. Gertz v. Robert

Welch, Inc. 418 U.S. 323 (1974).

64. Megjegyzendô, hogy amennyiben az eszmék versengé-

se az igazság keresésének célját idézheti, Frank Michel-

man helyesen hangsúlyozza: „nem kell a Skokie-n ke-

resztül felvonuló náciknak tulajdonítanunk azt, hogy ki-

bôvítik a víziók étlapját, amelyrôl az egyének igazságai-

kat választják.” Frank MICHELMAN: Universities, Racist
Speech and Democracy in America: An Essay for the ACLU,
27 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review

339, 354 (1992). 

65. HALMAI Gábor: Az ügyészség esete a MIÉP-pel, Élet és Iro-

dalom, 2001. augusztus 17.

66. HALMAI Gábor: A liberális alkotmányjogász esete a szó-
lásszabadsággal, Élet és Irodalom, 2001. szeptember 14.

67. Mivel a rasszista beszéd mindhárom esetben rádió-

vagy televíziómûsorban is teret kapott, fontos megemlí-

teni, hogy a médiatörvény szerint nemcsak a közkincs-

ként rendelkezésünkre álló szûkös számú frekvencián

terjesztett, hanem valamennyi más rádió- és televízió-

mûsor sem lehet hangerôsítôje a gyûlöletbeszédnek, ami

a programok különleges, egyidejû tömeghatásával indo-

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 1 .  4 .  S Z Á M    D Ö N T É S  E L Ô T T  /  1 2 5



kolható. A törvény 3. §-ának (2) bekezdése szerint a mû-

sorszolgáltató tevékenysége nem lehet alkalmas nemze-

ti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek elleni gyûlölet

keltésére. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése pedig

úgy rendelkezik, hogy a mûsorszolgáltatás nem irányul-

hat semmilyen kisebbség nyílt vagy burkolt megsérté-

sére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló

bemutatására, elítélésére. E minden rádióra és televízi-

óra vonatkozó korlátok éppen azokhoz a megfogalmazá-

sokhoz hasonló szöveget tartalmaznak, amelyeket a vé-

leményszabadság általános, büntetôjogi tilalmaként két

alkalommal is alkotmányellenesnek ítélt az Alkotmány-

bíróság (a 30/1992. és a 12/1999. AB határozat). E rendel-

kezéseken túlmenôen, a 23. § (1) bekezdése szerint a

közszolgálati mûsorszolgáltató különösen köteles a nem-

zeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát

és alapvetô érdekeit tiszteletben tartani. A törvény tehát

magasabb mércét állapít meg a nagyobbrészt közpénzen

mûködô közmédiumok számára. 

68. Lásd MOLNÁR Péter: Gyûlöletbeszéd Magyarországon, Élet

és Irodalom, 2001. október 26. 

69. Samuel WALKER: Hate Speech – The History of an Ameri-
can Controversy, University of Nebraska Press, 1994, 26–

27. 

70. John MILTON: Areopagitica – A Speech for the Liberty of
Unlicensed Printing to the Parliament of England (1644).

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 1 .  4 .  S Z Á M1 2 6 /  D Ö N T É S  E L Ô T T


