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1921. december 22-én jött 
létre a később „Bethlen–Peyer-
paktum” néven hírhedtté vált 
megállapodás a kormány és a 
Szociáldemokrata Párt között, 
melynek értelmében a szociál-
demokraták bizonyos feltételek-
kel „büntetlenül” térhettek vissza 
a politikai életbe azt követően, 
hogy az 1918-19. évi forradal-
mak miatt súlyos fizikai atrocitá-
sokat kellett elszenvedniük, és a 
hatóságok is mindent megtettek 
azért, hogy ellehetetlenítsék 
őket. 

A főszereplők 

Gróf Bethlen István1 1921. 
április 14-én lett Magyaror-
szág miniszterelnöke. Fő politi-
kai célkitűzése az ország belső 
konszolidációja és nemzetközi 
tekintélyének helyreállítása volt. 
A nemzetgyűlés előtt megtartott 
bemutatkozó beszédében a 
társadalmi béke visszaállításával 
kapcsolatban az alábbiakat 
mondta: „Teljesen tudatában 
vagyok annak, hogy sok minden-
féle intézkedés áll fenn, amely a 
munkásosztállyal szemben ma 
már méltánytalan. A kormány 
minden tekintetben enyhíteni 
fog ezeken és el van tökélve arra, 
hogy a munkásosztállyal az 
érintkezést felvéve, vele ezeket a 
dolgokat megbeszélje és 
lehetőleg olyan rendezést 
teremtsen, amely a munkás-
osztályt is megnyugtatja”.2 

Peyer Károly a bányászszak-
szervezet vezetőjeként már 
fiatalon kitűnt tehetségével. 
1911-ben lett az MSZDP vezető-
ségi tagja, az őszirózsás forrada-
lom kormányaiban bányaügyi 
kormánybiztos volt, Peidl Gyula 
1919. augusztusi „szakszervezeti” 
kormányában a belügyi tárcát 
kapta. A Friedrich-kormány 
megalakulását követően sem 
menekült el az országból, sőt a 
Huszár Károly vezette koncent-
rációs kormánynak is tagja lett. 
1920. január 15-én azonban a 
fehérterror miatt lemondott 

tisztségéről és emigrációba 
vonult. Bethlen beszédét követő-
en úgy ítélte meg, hogy esély 
kínálkozik a munkások életkörül-
ményének javulására, így 
hazatért, hogy ismét bekapcso-
lódjék a politikai életbe.  

Az előzmények 

A Szociáldemokrata Párt 
tevékenyen részt vett a 
Károlyi-féle népköztársasági 
kormányzatban, azonban törté-
nelmi tévhit, hogy a Tanácsköz-
társaság rémtetteiért is egyfajta 
kollektív felelősség terhelné, 
ugyanis 1919. március 21-én 
délelőtt, amikor a párt vezetősé-
ge megszavazta a közös kor-
mányalakítást a kommunistákkal, 
négy nagytekintélyű szociál-
demokrata vezető, Buchinger 
Manó, Garami Ernő, Peidl Gyula 
és Propper Sándor is e határozat 
ellen szavazott, és a későbbiek-
ben sem működtek együtt a 
kommunistákkal. Talán ennek is 
köszönhető, hogy Peyer tárcát 
kaphatott a – Sir George Clerk 
brit diplomata közreműkö-
désével – 1919. november 24-én 
megalakult Huszár-kormányban. 

Clerkék konszolidációs kísérle-
te nem járt sikerrel. A fehér-
terrort nem sikerült megfé-
kezni, az MSZDP politikusait a 
nemzetgyűlési választási kam-
pányban folyamatos inzultusok 
érték, gyűléseiket megzavarták. 
A koalícióból történő kilépésre 
végül 1920. január 15-én került 
sor, amikor Peyerrel együtt 
Miákits Ferenc államtitkár is 
távozott a kormányból. A párt-
vezetés már előző nap döntést 
hozott arról, hogy jelöltjeit 
visszalépteti a választásoktól. Az 
első nemzetgyűlés tehát szociál-
demokrata frakció nélkül alakult 
meg, holott az érvénytelen 
voksok arányából és egyéb 
adatokból arra következtet-
hetünk, hogy akár 20%-ot 
meghaladó szavazatot is 
szerezhettek volna.3 

Az a határozott politikai 
szándék, hogy nemcsak a bal-, 
hanem a jobboldali szélsőséget 
is meg kell fékezni ahhoz, hogy 
helyreálljon a nyugalom az 
országban, gróf Bethlen István 
miniszterelnöki kinevezésével 
jutott először a legmagasabb 
szinten kifejeződésre. Az új 
kormányfő békejobbot nyújtott a 
munkásmozgalom felé, amit mi 
sem szimbolizál jobban, 
minthogy a kormány ismét 
engedélyezte május 1-je 
megünneplését.4 Bethlennek 
ugyanakkor feltételei is voltak. 
Vidéken vissza akarta állítani az 
1918 előtti teljes kormánypárti 
hegemóniát, amit a választójog 
szűkítésével és a nyílt választás 
újbóli bevezetésével látott 
megvalósíthatónak. Az MSZDP-t 
kizárólag, mint a fővárosi és 
nagyvárosi ipari munkásság 
érdekképviseletét tartotta 
politikailag elfogadható 
partnernek. 

A megállapodás 

Bethlen a nemzetgyűlés 1921. 
december 7-ei ülésén a 
kormány átalakítása kapcsán 
mondott újabb beszédet, 
amelyben minden olyan 
lényeges pontot ismertetett, 
amiben engedményeket kívánt 
tenni a szociáldemokratáknak.  
Már másnap meg is kezdődtek a 
tárgyalások, és két hét múlva 
megszületett a megállapodás, 
amelyet írásban rögzítettek.5 A 
jegyzőkönyvet a kormány 
oldaláról a miniszterelnök 
mellett négy további kormány-
tag, az MSZDP részéről pedig 
Peyer Károly mellett Farkas István 
és Miákits Ferenc is aláírta. 
Valójában tehát a kormány és a 
szociáldemokrata párt között 
létrejött egyezségről volt szó, 
ezzel együtt a második 
világháború utáni történetírás a 
delegációvezetők neve után a 
„Bethlen–Peyer-paktum” 
(pejoratív, de legalábbis annak 
szánt) kifejezéssel illette azt.6 
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Kétségtelen, hogy a 
megállapodás aláírásával a 
szociáldemokratáknak jelentős 
önkorlátozásokat kellett vállal-
niuk: állami alkalmazottak 
körében nem folytathattak 
szakszervezeti tevékenységet, a 
Népszavában „tárgyilagos” és „a 
polgári társadalommal lojális” 
hangot kellett megütniük, 
külpolitikai kérdésekben nem 
mehettek szembe a kormány 
álláspontjával, meg kellett 
szüntetniük a liberális pártokkal 
fennálló politikai szövetségüket 
és fel kellett hagyniuk a 
köztársasági propagandával, 
végül pedig kötelezettséget 
kellett vállalniuk arra, hogy „a 
szociáldemokrata párt nem fogja 
agitációját a mezőgazdasági 
munkásrétegekre kiterjeszteni, 
mint ahogy 1918 őszén vidéken 
tette”.7 

Cserébe a kormány a 
gyülekezési jog helyreállítását 
és a politikai okokból internált 
szociáldemokraták szabadon 
bocsátását vállalta. Mindez, ha 
korlátozottan is, de biztosította a 
párt és a szakszervezetek műkö-
dését. A szociáldemokraták 
elindulhattak a községi, törvény-
hatósági és parlamenti választá-
sokon, gyűléseket tarthattak, 
kiadványokat jelentethettek 
meg. A megállapodás ugyanak-
kor nem tért ki a választójog 
kérdésére, azaz a kormány nem 
garantálta az általános és titkos 
választójog fenntartását. Ez 
minden bizonnyal a tárgyalókül-
döttség naivitásának tudható be, 
ugyanis e követelés nem 
szerepelt a szociáldemokraták 
előzetes memorandumában 
sem, holott már sejteni lehetett, 
hogy a kormányfő a választójog 
szűkítését tervezi.   

A következmények 

A „Bethlen–Peyer-paktum” két 
nagyon fontos következmény-
nyel járt. Egyrészt a Szociál-
demokrata Párt, mint legális 
alternatíva, 1922-39 között 

mindvégig a választópolgárok 
rendelkezésére állt a választá-
sokon, azaz lehetséges volt 
szociáldemokrata jelöltekre 
szavazni, a listákról és egyéni 
választókerületekből pedig e 
párt jelöltjei is bekerülhettek a 
parlamentbe. Másrészt viszont a 
szociáldemokraták parlamenti 
reprezentációja a korszakban 
mindvégig rendkívül aránytalan 
volt, frakciójuk létszáma messze 
nem tükrözte azt, hogy 
országosan a választásra 
jogosultak körében ténylegesen 
milyen támogatottsággal 
rendelkezett a 
szociáldemokrácia. 

A kormány ugyanis, alighogy 
megkötötte a megállapodást 
az MSZDP-vel, nekilátott a 
választójogi „reformnak”, amint 
arra már a miniszterelnök 1921. 
december 7-ei nemzetgyűlési 
beszédéből is következtetni 
lehetett.8 Miután a nemzetgyűlés 
mandátuma anélkül járt le, hogy 
akár a választójogról, akár a 
Főrendiház helyreállításáról 
törvényt alkotott volna, ahelyett, 
hogy a Friedrich-féle rendelet 
alapján választattak volna újabb 
nemzetgyűlést, Bethlen kiadta a 
2200/1922. M.E. sz. rendeletet, 
amelyben nemcsak a választásra 
jogosultak számát szűkítette, 
hanem – az 1913:14. és 1918:17. 
törvénycikkekhez hasonlóan – a 
vidéki választókerületekben 
ismét bevezette a nyílt 
szavazást.9 Ennek köszönhetően 
az 1922. évi, második 
nemzetgyűlési választásokon az 
általa vezetett Egységes Párt 
igen jelentős győzelmet aratott. 

A választójog szűkítése 
meglehetősen szokatlan 
közjogi megoldás, a rendi 
gyűlések követküldésére jellem-
ző nyílt szavazás újbóli alkalma-
zása pedig ekkor már európai 
viszonylatban is egyedülállóan 
maradi intézkedés volt. A 
szociáldemokraták – elsősorban 
az emigránsok, pl. a témáról a 
Bécsben kiadott Jövő című 

folyóiratban 1922. február 8-án 
cikket megjelentető Buchinger 
Manó – élesen kritizálták is azt, 
ugyanakkor a kortárs közjogi 
szakirodalom óvatosabban 
foglalt állást. Vagy csak szikár 
tényadatokat közölt (melyekből 
látszott, hogy az 1920. januári 3 
millióról 2,4 millióra csökkent a 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma),10 vagy 
ha megjegyzést is fűzött hozzá, 
az inkább támogató jellegű volt. 
Molnár Kálmán például úgy 
foglalt állást, hogy az első 
nemzetgyűlésen szerzett 
tapasztalatok „indokolttá és 
kívánatossá tették a választói jog 
némi megszűkítését”.11 

Végezetül nézzük meg, milyen 
közvetlen következménye volt 
az MSZDP-re nézve a „paktum” 
létrejöttének. A párt az 1922. évi 
választásokon országos összesí-
tésben 17 százalékkal – igaz, az 
Egységes Párt után jelentősen 
lemaradva – a második helyen 
végzett és 25 nemzetgyűlési 
mandátumhoz jutott. Azokban a 
választókerületekben, ahol 
titkosan szavaztak a polgárok, a 
szociáldemokrata jelöltek 
általában 50% körüli eredményt 
értek el. Az MSZDP 1922-44 
között mindvégig rendelkezett 
(igaz, egyre csökkenő létszámú) 
frakcióval a magyar parlament-
ben, ahol folyamatosan küzdött 
nemcsak a munkások életkörül-
ményeinek javításáért (ami 
Bethlen szerint az elsődleges 
feladata lett volna), hanem a 
„becsületes” választójogért és az 
állampolgárok közötti 
diszkrimináció ellen is.12 
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