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Január 6-án a VERITAS-estek so-
rozat keretén belül, a Budapesti
Gazdasági Fôiskola Lotz-termében
történészek mutatták be az elfele-
dett 1913. évi XIV. törvénycikket
az országgyûlési választásokról, be-
széltek annak elôzményeirôl, s ar-
ról is, hogy ennek a jogszabálynak
egyes elemeit hogyan is ültették át
a következô választási törvények-
ben. Dr. Szakály Sándor, az est mo-
derátora elmondta: az újkori magyar
történelmet meghatározták az ország-
gyûlési választásokról szóló törvények,
s maguk a voksolások is. Az 1913-as
törvény kuriózuma, hogy bár a maga
korában nagyon jónak számított, de
az alapján – hiszen rá egy évre kitört
az I. világháború – soha nem tartot-
tak országgyûlési választásokat. A
VERITAS fôigazgatója elsôként ar-
ra kereste a választ, hogy 1848-tól
miként módosult a választójog kér-
dése.

Gergely András professzor kifej-
tette, hogy valóban 1848-tól kell ki-
indulni, hiszen az akkori választó-
jogi törvény adta az alapot a késôb-
bi választójogi passzusok számára.
Akkor népképviseleti alapra helyez-
ték az országgyûlést, de ez nem ál-
talános, hanem cenzusos választó-
jogot jelentett a korabeli Európa
szokásainak megfelelôen. A nôk ak-

kor még nem szavazhattak. A ’48-as
törvény kétfajta cenzust ismert el,
az értelmiségit és a vagyonit, s a ket-
tôt teljesen különválasztotta egy-
mástól. Az értelmiségi lehetett akár
szegény is, mégis választójoggal ren-
delkezett. Az értelmiségiek körébe
beletartoztak a diplomások, jegy-
zôk, tanítók, tanárok lelkészek,
gyógyszerészek, az Akadémia által
elismert mûvészek, a Magyar Tu-
dós Társaság tagjai. Ez egy kis lét-
számú csoport volt a XIX. századi
Magyarországon. A nagyobbikba a
„vagyoni cenzusos választók” tar-
toztak. A legnépesebb csoportot a
fölszabadított jobbágyok alkották.
A vagyoni cenzus alapján a legalább
egynegyed jobbágytelekkel, vagy
300 ezüstforint értékû városi ház-
zal, vagy évi 100 Ft értékû fizetés-
sel rendelkezôk választhattak. Így
a teljes lakosság 6%-ának volt ak-
kor választójoga. Ez az arány meg-
maradt a dualizmus korában is, ami
azt jelzi, hogy nem sokat változtat-
tak érdemben a választójogon, s át-
vettük azt az angliai rendszert is,
miszerint választókerületeket ala-
kítottak ki. A 6%-ot meg kell dup-
láznunk, hiszen a nôknek nem volt
választójoga. S mivel minden 20.
életévét betöltött férfi szavazhatott,
így a 12% sem felel meg a valóság-

nak. Tehát a ’48-as törvények alap-
ján a férfiaknak majdnem 24%-a
szavazhatott. Így kimondható, hogy
minden ötödik férfi rendelkezett
választójoggal. A dualizmus korá-
ban pedig „modernebb nyelveze-
tet” kapott a vagyoni cenzus, hi-
szen a befizetett adó mennyiségé-
hez kötötték a választójogot. Az
1874-es törvény a cenzusok megál-
lapításakor nagyrészt az adóalapot
és a kivetett adókat vette tehát fi-
gyelembe, a földtulajdon mellett
megfelelô nagyságú föld-, ház- és
jövedelemadóval is szavazati jog-
hoz lehetett jutni. A vagyoncenzu-
sok közül a földbirtok volt a leg-
fontosabb. A XX. század elejére egy-
re többen harcoltak a választójog
bôvítése érdekében. Gergely pro-
fesszor közölte, megjelentek a szoci-
áldemokraták és a polgári radikálisok.
Az utóbbi egy kisebb csoport, míg az
elôbbi nagyobb bázissal rendelkezett.
Mindkét tömörülés az általános vá-
lasztójog mellett kardoskodott. Termé-
szetesen a kormány nem óhajtotta ki-
terjeszteni minden állampolgárra a vá-
lasztójogot, hanem kisebb engedmé-
nyekben gondolkodott.

Schwarzwölder Ádám a már em-
lített 1874-es törvénycikkel kapcso-
latban kifejtette, hogy voltak kizá-
ró okok is. Nem szavazhattak azok,
akik adóhátralékkal rendelkeztek,
akik gondnokság alatt álltak, akik
cselédek, ipari tanoncok voltak, s
akik nem tartoztak valamely törvé-
nyesen bevett valláshoz. A század-
forduló idején, a Széll-kormány alatt
is voltak kisebb módosítások. 1899-
ben már szavazhattak az adóhátra-
lékkal rendelkezôk, és a választási
visszaélések számát szerették vol-
na törvényi úton csökkenteni azál-
tal, hogy az esetleges törvénysérté-
sek fölötti bíráskodást a korábbi-
akkal ellentétben a Magyar Kirá-
lyi Kúriához utalták. Szakály Sán-
dor arra kérte a szakértôket, beszél-
jenek a csalások módozatairól. Ger-
gely András elmondta: a választá-
sok nyíltak voltak. A választási rend-
szerek átalakításának két sarkalatos
mozzanata volt a képviseleti demok-
ráciák történetében. Az egyik a nyílt
szavazás felváltása a titkossal, a má-
sik a választói bázis radikális kiszéle-
sítése. A nyílt szavazás azt jelentette,
hogy a választó bemondta a bizottság-
nak, hogy melyik jelöltet támogatja.
Azt is kimondták, hogy fegyvert, fur-
kósbotot, kést nem lehet bevinni a já-
rási választási központba. A válasz-

tás egész nap tartott. Herczegh Ferenc
emlékirataiban meséli el, hogy amikor
az 1896-os választásokon kormány-
párti színekben indult, pár száz ellen-
zéki szavazót a bizottsági elnök úgy
tartott vissza a voksolástól, hogy ha-
marább tûzte ki a választás idejének
végét. S mikor az ellenzékiek hangot
adtak nemtetszésüknek, akkor a csend-
ôrség szétkergette ôket. Tehát az alkot-
mányos bûvésztrükkökkel többször él-
tek a választási bizottsági elnökök. A
választókat ígéretekkel lehetett befo-
lyásolni. Tény, hogy a parasztság szá-
mára a dualizmus idején mindegy volt,
hogy ki képviseli ôket a parlamentben.
Arra szavaztak, aki etette, itatta, és a
választási központba befuvarozta ôket.
Hiszen a jogszabály nem tiltotta meg
azt, hogy a választókat ne itassák ad-
dig, amíg le nem szavaznak. Ezért a
kormánypártok a magánbankoktól kér-
tek pénzt ahhoz, hogy megnyerhessék
a választásokat. Az ellenzéknek nehe-
zebb dolga volt, mert nem adtak nekik
kölcsönt. Viszont az ellenzéknek vol-
tak úgynevezett „ingyen kerületei”. A
Függetlenségi Párt mindig nyert az al-
földi magyar körzetekben. Hiszen a
parasztok szívesen emlékeztek vissza
az 1848-as forradalomra és Kossuth
Lajos személyére. A magyar választó-
jogi törvény megérett a változásra, mert
eléggé konzervatívnak bizonyult, s már
Európában kiszélesítették a választó-
jogot. Schwarzwölder Ádám szerint
az 1848-as választójogi törvény még
megfelelt az európai trendeknek. A
századforduló elsô évtizedében Ang-
liában körülbelül 16%-ra, a Német
Császárságban 22%-ra, Franciaor-
szágban 28%-ra, Olaszországban
8%-ra emelkedett a választójoggal
rendelkezôk aránya. Magyarorszá-
gon viszont a nemzetiségi kérdés
miatt sem emelték föl a választójog
arányát, hiszen Romániában és a
balti államokban sokkal többen sza-
vazhattak. Az 1913-as választójogi
törvény 8-9%-ra emeli a választó-
joggal rendelkezôk arányát, ezzel
közelít az európai számokhoz, de
nem éri azokat utol. Ausztriában
fokozatos bôvítést figyelhetünk meg,
ahogy Angliában is. 1907-ben az
osztrákoknál bevezették az általá-
nos választójogot, ami nem egyen-
lô a demokratikus állami berendez-
kedéssel. Ez a példa Magyarország
számára mégis nyomásgyakorlás-
sal bírt. Ahogy az is, hogy idôvel
Franciaországban és a Német Csá-
szárság területén is általános lett a
választójog. Magyarország kormá-

nyai viszont óvatosak voltak. Úgy
ítélték meg, hogy ha a szocialisták
és a nemzetiségiek mind az urná-
hoz járulhatnak az a birodalom egy-
ségét veszélyezteti. Gergely And-
rás megemlítette ifj. Andrássy Gyu-
la reformtervét. A belügyminiszter
1908-ban elôterjesztett javaslatában
általános, de – belga mintára – plu-
rális választójogot vezetett volna
be. Vagyoni és mûveltségi cenzu-
sokhoz kötve lettek volna kettôs,
illetve hármas szavazattal rendel-
kezô választók, ugyanakkor a vá-
lasztójogot a cenzusoknak meg nem
felelô, írni-olvasni tudó, 24. élet-
évüket betöltött férfiakra általában
kiterjesztette volna (egy szavazat-
tal), sôt az analfabétáknak is bizto-
sította volna a szavazás lehetôségét
oly módon, hogy ôk „ôsválasztó-
ként” tízen választhattak volna egy
választási megbízottat (elektort),
azaz szavazatuk 1/10-et ért volna.
Bár a javaslat ezzel 2,6 millióra nö-
velte volna a választásra jogosultak
számát, a pluralitás miatt minden
oldalról komoly támadások érték,
és végül Andrássy úgy döntött, hogy
visszavonja azt. Tisza István elle-
nezte a legmerevebben a választó-
jog kibôvítését, még 1918-ban is.
Végül Lukács László kormányfô
1912 decemberében beterjesztett
törvényjavaslata vált csak törvénnyé,
amely szintén korlátozott és még
mindig csak a férfiakra kiterjesz-
tett választójogot irányzott elô. A
parlament által elfogadott, 1913.
évi XIV. törvénycikként becikke-
lyezett jogszabály a fôvárosban és
a törvényhatósági városokban elô-
írta ugyan a szavazások titkossá-
gát, azonban ennek megvalósítá-
sára a háború miatt nem került
sor. 1910-ben tartották az elsô vi-
lágégés elôtt az utolsó képviselô-
választásokat, még az 1874-es sza-
bályok alapján.

Az is érdekes, hogy maga az ural-
kodó mennyire szólt bele a válasz-
tásokba. Az uralkodó hívta össze és
oszlatta fel az országgyûlést, nevez-
te ki a kormányokat. Ezenkívül
megillette az úgynevezett elôszen-
tesítés joga, vagyis a kormány min-
den törvényjavaslatát elôbb be kel-
lett mutatnia az uralkodónak jóvá-
hagyásra, és csak ezután kerülhe-
tett tárgyalásra az országgyûlésben.
S bizony maga Ferenc József is sür-
gette azt, hogy Magyarországon bô-
vítsék ki a választójogot. 

(Folytatás a 13. odlalon)

Alkotmányos bûvésztrükkök
A VERITAS Történetkutató Intézet vitaestje az országgyûlési választásokról

Magyarország államigazgatási struktúrája, veze-
tése és választójogi rendszere 1848 után jelentôs át-
alakuláson esett át. Megalakult az elsô felelôs ma-
gyar kormány, az országgyûlés Pozsonyból Pestre
költözött, és kialakult Magyarország választási rend-
szere. Az 1848 és 1945 közti idôszakban azonban a
választójog és annak törvényi szabályozása nagyon
sok változáson ment keresztül. A vagyoni cenzus
mértékének változása, majd a mûveltségi cenzus je-
lentôségének növekedése, végül a nemzetiségek „ki-
szûrésének” fontossága mellett változott a szavazás
nyílt, majd részben titkos, végül teljesen titkos mód-
ja, illetve az országgyûlés kétkamarás és egykama-
rás szerkezetének kialakítása és helyszíne is.

Schwarzwölder Ádám, a Pécsi Tudományos Egyetem oktatója, a VERITAS segédmunkatársa,
Gergely András professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a VERITAS kutatócso-
port-vezetôje, Dr. Szakály Sándor, a VERITAS fôigazgatója (Fotó: Krasznai Nehrebeczky Mária)

Lukács László miniszterelnök, aki a fôvárosban és a törvény-
hatósági városokban elôírta a szavazások titkosságát
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Kevesen tudják, hogy Karl Lue-
gert, az Egyesült Keresztények Párt-
jának tagját nagy többséggel meg-
választották Bécs polgármesterének.
De az uralkodó, arra hivatkozva,
hogy bizonyos körök Luegert an-
tiszemitának tartják, nem volt haj-
landó kinevezni. Ezért új választást
írtak ki, amin megint Lueger gyô-
zött. Végül a negyedik választás
után fogadta el Ferenc József a bé-
csiek akaratát.

A trónörökösben, Ferenc Ferdi-
nándban pedig a szlávok nagy pat-
rónusukat, megmentôjüket látták,
ugyanakkor a fôherceget nem ve-
zette semmiféle szlavofil elképze-
lés, pusztán a magyarokat akarta a
szlávok bevonásával letörni. A fô-
herceg sok esetben szláv nemzeti-
ségû tanácsadói véleményét kérte
ki magyarokat is érintô ügyekben,
Magyarországi képviselôk közül fô-
leg ellenzékiekkel tartott fent kap-
csolatot, többek között Zichy János
gróffal, és Linder György képvise-
lôvel, a késôbbi, rossz emlékû Lin-
der Béla honvédelmi miniszter ap-
jával, illetve Kristóffy Józseffel. El-
képzelései között szerepelt a válasz-
tójog kiszélesítése, mely kedvezô-
en befolyásolta volna a nemzetisé-
gek részvételét a magyarok rovásá-
ra. Ebben nagy ellenfele volt Tisza
István miniszterelnök. Ferenc Fer-
dinánd nagyon rossz véleménnyel
volt mindenrôl, ami magyar.

Az 1913-as törvény alapján a vá-
lasztáshoz való jogosultság a követ-
kezô esetekben illette meg a lakos-
ságot – továbbra is csak a férfiak-
ról beszélünk – : azon analfabéták,
akik legalább 40 korona adót fizet-
nek, vagy legalább 16 hold földbir-
tokkal rendelkeznek; azon írni-ol-
vasni tudók, akik 20 korona adót
fizetnek vagy 8 hold földbirtokkal
rendelkeznek; azon iskolázottak,
akik a népiskola hatodik osztályát
elvégezték és legalább 30 évesek,
valamint önálló iparosok-kereske-
dôk vagy már adót fizetnek; azon
iskolázottak, akik középiskolát vé-
geztek és legalább 24 évesek. Az el-
sô világháború idején élénk vita volt
a parlamentben a választójog tárgy-
körében, amikor is elsôsorban gróf
Károlyi Mihály, Justh Gyula és a
választójogért felelôs miniszter, Vá-
zsonyi Vilmos képviselte a jogki-
terjesztô álláspontot. Vázsonyi 1917.
december 21-én elôterjesztett tör-
vényjavaslata – elôször a magyar
történelemben – a nôkre is kiter-
jesztette volna a képviselôválasztói
jogot, azonban a Ház választójogi
különbizottsága ezt nem tartotta
idôszerûnek. A Károlyi-kormány
1918. évi I. sz. néptörvénye a 21
éven felüli férfiakat, és a „bármi-
lyen hazai nyelven írni-olvasni tu-
dó” 24 éven felüli nôket ruházta fel
titkos választójoggal (amivel a vá-
lasztójogú lakosság részaránya el-

érte volna az 50%-ot) – Svájc 1971.
február 7-én, a nyugati demokráci-
ák közül utolsóként, adott válasz-
tójogot nôi állampolgárai számára
–, azonban ennek a törvénynek az
alkalmazására sem kerülhetett sor
a kommün hatalomátvétele miatt.
Az 1919. november 12-ei Friedrich-
féle választójogi rendelet nem tért
el lényegesen az elsô néptörvény-
tôl, de egyéb kisebb változtatások
mellett a férfi választók korhatárát
24 évre emelte. A magyar lakosság
szavazásra jogosultjainak aránya
így 40% lett, de a szavazás titkos-
ságának elve változatlanul megma-
radt.

Gróf Klebelsberg Kuno 1922-ben
törvényjavaslatot terjesztett elô a
választójog törvényi szintû szabá-
lyozására, ez azonban továbbra is
váratott magára. Helyette gróf Beth-
len István 1922. évi 2200. minisz-
terelnöki rendelete került kiadás-
ra. Ez a jogszabály a szavazásra jo-
gosultak esetében megemelte a va-
gyoni és mûveltségi cenzusokat,
amivel a választásra jogosultak össz-
lakossághoz viszonyított aránya
29%-ra esett vissza. Ugyanez az
arány a 24 éven felüliek esetében
75%-ról 58%-ra változott, ugyanis
a nôi választójogosultság korhatá-
rát a Bethlen-kormány 30 évre emel-
te föl. Lényeges változás volt még,
hogy Nagy-Budapest, illetve 10 (ké-
sôbb 7) város kivételével a szavazás

módja ismét nyílt lett. Ennek kö-
vetkeztében a 245 parlamenti kép-
viselôbôl 199-et nyílt szavazással
választottak meg. Az összlakosság
mintegy 20%-a szavazhatott csak
titkosan. Egy szó mint száz, a de-

mokratikus választásnak is egyet-
len jó alapja lehet: az erkölcsi alap.
Ha minden felnôtt polgártársunk
érett megfontolás után voksolna.
A Magyarok Fóruma rovatot írja: 

Medveczky Attila

Alkotmányos bûvésztrükkök
(Folytatás a 12. oldalról)

Karl Lauger osztrák politikus, akit antiszemitizmussal
vádoltak, s ezért Ferenc József 

nem akarta kinevezni Bécs polgármesterének

MAGYAROK FÓRUMAKÁRPÁT-MEDENCE

A Romániából érkezô hírek egyre
inkább felháborítóak, abszurdak, hi-
szen egy EU-s tagállamban egymást
érik a magyarellenes megnyilvánulá-
sok. Mely rendezvényen hangzott el a
magyar himnusz, ami kiváltotta Ko-
vászna megye román prefektusának
ellenszenvét?

– Annyira abszurd dologról be-
szélünk, hogy ilyen típusú retorzi-
óra még 1989-ben sem volt példa.
Távol álljon tôlem, hogy dicsérjem
a kondukátor vezette Romániát, de
ez tény. A Ceausescu-rendszer ide-
jén elôfordult, hogy a belügyi szer-
vek kihallgatták azt, aki a magyar
himnuszt énekelte, de pénzbírsá-
got még abban az idôben sem rót-
tak ki rá. Tehát ezt a szemtelensé-
get, sértést még Ceausescu idejé-
ben sem engedte meg magának a
hatalom. Himnuszunk, számtalan
rendezvényünkön elhangzik, aho-
gyan 1989 elôtt is, kisebb, zártabb
közösségekben elénekeltük szent
imánkat. Azt követôen már közte-
reken, nagy nyilvánosság elôtt is
felcsendült a magyar himnusz. Így
március 15-én, augusztus 20-án,
szoboravatásokon, június 4-én, a
nemzeti összetartozás napján. A
2014. június 4-ei sepsiszentgyörgyi
rendezvényünkön elhangzott him-
nuszéneklés miatt rótta ki a bün-
tetést Kovászna megye prefektusa
az eseményt két nappal a 6 hóna-
pos elévülési határidô elôtt. A saj-
tónak pedig nyíltan közölte: az ô
lépése egyfajta bosszúállás, reakció

a Magyar Polgári Párt által rende-
zett november 29-ei sepsiszentgyör-
gyi rendezvény miatt. Tettük ezt
néhány nappal december 1-je, Ro-
mániai nemzeti ünnepe elôtt, amit
mi magyarok igen csak sérelme-
zünk. Mi a novemberi gyûlésün-
kön felhívtuk a román hatalom, a
kormány, a miniszterelnök figyel-
mét azokra az ígéretekre, melyeket
96 évvel ezelôtt ôseik fogalmaztak
meg a gyulafehérvári nyilatkozat-
ban. Ebben a dokumentumban meg-
ígérték a teljes nemzeti szabadsá-
got az együtt lakó népek számára.
Az egyenlô jog és teljes felekezeti
autonóm szabadságot Románia
összes felekezete részére, ahogyan
a korlátlan sajtó-, gyülekezési és
egyesülési jogot. Ezekbôl minded-
dig egy sem valósult meg. Úgy gon-
doljuk, hogy közel 100 évvel a nyi-
latkozat megszületését követôen el-
jött annak az ideje, hogy ígéretü-
ket betartsák. Szándékosan nem
december 1-jén tartottuk rendez-
vényünket, hogy ne sértsük meg a
románok nemzeti érzékenységét,
de azt nyomatékkal kijelentettük:
nem szeretnénk másodrangú állam-
polgárként élni. Ezért döntött a pre-
fektus a pénzbírságról.

Létezik olyan jogszabály Románi-
ában, mely leszögezi, hogy tilos éne-
kelni nemzeti imádságunkat?

– 1989 után születtek olyan tör-
vények Romániában, melyek nem
tiltják egyértelmûen a magyar him-
nusz eléneklését, de eléggé kétér-

telmûen fogalmaznak ebben a tárgy-
körben. Más országok himnuszát
bizonyos feltételekhez kötik. Mind-
ez eléggé felháborító egy európai
uniós országban. Léteznek úgyne-
vezett „kiskapuk” is. A módosított
kormányrendelet szerint azon ki-
sebbségi szervezetek, amelyeket or-
szágosan bejegyeztek – ilyen a Ma-
gyar Polgári Párt is –, saját rendez-
vényeiken elénekelhetik nemzeti
himnuszukat. Szerintem nem ilyen
engedményekre van szükség, mert
ez azt jelenti, hogy egyházi gyüle-
kezetek, nem bejegyzett kisebbsé-
gi szervezetek rendezvényein nem
hangozhat el a himnusz. Mi nem
ilyen „kiskapuk” mögé szeretnénk
bújni, európai normák szerint akar-
juk élni mindennapjainkat, és ezért
megfellebbeztük ezt a büntetést, és
bízom benne, hogy a jogérvénye-
sítés következtében nem kell kifi-
zetnünk a bírságot.

A magyar himnusz „intonálását”
büntetik, az „eléneklését” engedélye-
zik, magyarázta Marius Popica, Ko-
vászna megye hajdani prefektusa. Mi
is az éneklés és az intonálás közti kü-
lönbség?

– Nem tudom, hogy egy prefek-
tusnak mennyire kell zeneileg kép-
zettnek lenni. Zenészek, énekesek
nem tudtak különbséget tenni egy
himnusz „intonálása” és „éneklé-
se” között. Egy himnuszt minden
esetben ünnepélyesen szoktak elô-
adni, így nem lehet lényegi különb-
séget tenni a két fogalom között.

Ám nem ez az elsô butaság, ami Po-
pica szájából elhangzott. S az sem
nyugtat meg bennünket, hogy Ma-
rius Popicát a közelmúltban me-
nesztették. Fel kell hívnom arra a
figyelmet, hogy a jegyzôkönyv ki-
állításánál a ténymegállapító, tehát
a feljelentô maga a prefektus, és ta-
núként az alprefektus neve szere-
pel. Szintén Popica fogalmazta meg
azt a jegyzôkönyvet, mely arra vo-
natkozik, hogy Kézdivásárhelyen
nincs elegendô román lobogó de-
cember 1-jén. Holott a város pol-
gármestere a törvénynek megfele-
lôen minden középületre kitûzte
román zászlót.

Nem ez az elsô alkalom, amikor til-
takoznak a magyarellenes megnyilvá-
nulások ellen. Miért rettegnek ennyi-
re a román elöljárók Székelyföld szim-

bólumainak használatától, és a ma-
gyar himnusz eléneklésétôl?

– Az egyik ok, hogy cselekedete-
iket az vezérli, hogy nem tiszta a
lelkiismeretük. A másik ok, hogy
1989-tôl a román hatalom asszimi-
lációs politikára törekszik. Ennek
elérésére meg akarják félemlíteni
a magyar közösségeket, pártokat,
civil szervezeteket. S ez a megfé-
lemlítési akciósorozat a marosvá-
sárhelyi programmal vette kezdetét.

Elnök úr szerint Románia jogállam?
– Az az ország, ahol ilyen bünte-

téseket kiróhatnak, ahol ilyen jegy-
zôkönyvek születhetnek, ahol egy-
mást érik a magyarellenes meg-
nyilvánulások, az európai norma-
rendszer szerint nem tekinthetô
sem jogállamnak, sem demokra-
tikusnak.

Büntetik a magyar himnusz éneklését Székelyföldön
Megkérdôjelezhetô Románia demokratikus berendezkedése, jogállamisága

Több százan énekelték el a magyar himnuszt december közepén Sepsiszent-
györgyön és Csíkszeredában a Magyar Polgári Párt (MPP) által szervezett
tiltakozó megmozdulások keretében. Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnö-
ke: a román prefektusok még Ceausescu-rendszerénél is szigorúbb retorziót
alkalmaznak.

Biró Zsolt




