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Miközben én az elképesztően unalmas brüsszeli szakbizottsági ülésen ültem, az otthoni Kúria állítólag fergeteges, büntetőjog tankönyvbe illő szakmai indokolással -helybenhagyta Dr.
Gaudi-Nagy Tamás elsőfokú, valamint másodfokú felmentő ítéletét a koholt „Pásztor-féle,
köpködős” ügyben. Végtelenül fáj a szívem, hogy nem lehettem ott, és nem hallhattam Tamás
saját védelmében elmondott beszédét, a védői perbeszédet, a nyilvánvalóan politikai
megrendelésre legyártott ügyészi beszédet, és nem hallottam a remek bírói indokolást. Egyre
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jobban vágyok arra, hogy Fideszes, vagy Fidesz-közeli barátaim, ismerőseim elmagyarázzák
végre: mi folyik itt a büntetőeljárások területén? Mit művel az ügyészség? Miért maradt el az
igazságtétel a Gyurcsány bűnbandával, Gergényiékkel, a 2006-os szemkilövőkkel szemben?
És ezzel szemben miért ragaszkodik a Polt Péter vezette ügyészség Gaudi-Nagy Tamás
nemzeti jogvédő börtönbejuttatásához? Miért fektet hatalmas energiákat Budaházy és a Hunnia
csoporthoz tartozó hazafiak még súlyosabb fegyházbüntetésének elérésébe, miközben már
sikerült kiszabatni rájuk 125 évet? Miért tartották annyira fontosnak a szemkilövető rendőrök
nevében bocsánatot kérő és őket jogkövető magatartásra felszólító Szima Judit rendőri vezető
börtönbejuttatását? Miért ezek a szívügyei a mai magyar, Polt Péter vezette ügyészségnek?
Érti ezt valaki? Akkor kérem, magyarázza el nekem! Mindenesetre a tény és a jó hír:
Gaudi-Nagy Tamást felmentették, szívből gratulálok neki és nagyon felnézek rá, amiért ilyen
erővel és méltósággal csinálta végig ezt az elképesztő, szégyenletes, koholt büntetőeljárást.
(Remélem, mindenki számára világos: az ügyészség ezzel az egy koholt eljárással nem
elégedett meg, folyamatban van egy másik is: Tamás megnevezett egy olyan ügyésznőt, aki
2006-ban részt vett a tüntetők elleni megtorló eljárásokban, és ezzel összefüggésben szintén a
vádlottak padjára ültette a „dicső” ügyészség. Ez az eljárás még folyamatban van.) Boldog
vagyok büntetőjogászként, hogy gyönyörű hivatásunk méltóságát, jó hírét és dicső
hagyományait megvédte a háromtagú kúriai bírói testület: Dr. Márki Zoltán, Dr. Somogyi Gábor
és Dr. Székely Ákos. Nagyon várom, hogy Almási Lajos operatőrünk jóvoltából
megismerhessem a perbeszédeket és az ítélet-indokolást, amelyet természetesen a
nyilvánossággal is meg fogok osztani.

Szeretettel:
Morvai Krisztina
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