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           október 7.  M E A S Z  H Í R L E V É L 
 

Tiltakozz a hatalmi önkény és a rendőri erőszak ellen! 

2018. október 8-án 10 órára tüntetést hívunk össze a Klauzál 

térre. 

Előzmények 

Szeptember 10-én Vajnai Attila, párjával vásárolni ment a Klauzál téri csarnokba, ahol egy árus 

Adolf Hitler beszédeit tartalmazó hanglemezt árult, borítóján a náci egyenruhában szónokló 

diktátor karján jól látható horogkereszttel. Vajnai felszólította, hogy azonnal hagyja abba a náci 

propaganda terjesztését és az értékesítést. Miután az árus erre nem volt hajlandó, hívta a 

rendőrséget, amely közölte vele, hogy a bejelentésére nem jönnek ki, intézkedésre nem ad okot. 

Ekkor Vajnai közölte, hogy spontán tüntetést kezdeményez, és a piac előtti járdára felfesti a 

STOP NAZISM feliratot. Erre már mozdultak. Az Európai Baloldal elnöke az első három betűvel 

végzett, mikor a rendőrök a helyszínre érkeztek. Vajnai nem festett tovább, hanem kérte a 

rendőröket, hogy kövessék őt az árushoz. A rendőrök viszont minden felszólítás nélkül hátulról a 

földre rántották és megbilincselték. 

Az ügy a belügyminiszterig, sőt a miniszterelnökig is eljutott. Utóbbi – eddig – nem reagált, 

Pintér szerint ellenben viszont a rendőri fellépés jogszerű és arányos volt. 

A Klauzál tér a Budapesti Gettó központi tere volt. A gettóban 1945 telén tömegével haltak meg 

emberek a megfelelő élelmiszer-ellátás, fűtőanyag és egészségügyi ellátás hiánya miatt. Annak 

ellenére, hogy napi 80–120 halottat vittek ki a gettóból, január 17-én, a gettó felszabadulásakor, 

több mint háromezer halott feküdt, hármasával keresztben kötésben, egymásra rakva, a Klauzál 

téren. 

A rendőrségnek, a rendőri vezetőknek, az irányításukat ellátó politikai vezetőknek ma is 

kötelességük fellépni a náci propaganda terjesztésének minden formája ellen. 

A rendőrségnek nem az erre figyelmet felhívók, hanem az ezt terjesztők ellen kell 

intézkedni. 

A tüntetésen lépjünk fel a bűnpártolás és a hatalmi önkény ellen. 
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