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A  párizsi béke és 
a Szociáldemokrata Párt

O t nappal azután, hogy a főváros budai oldalán 
elhallgattak a fegyverek, 1945. február 18-án 
újraindult a Szociáldemokrata Párt (SZDP) 

központi lapja, a Népszava,' majd mintegy negyedév 
alatt feléledtek vagy megalakultak a koalíciós és az 
ellenzéki pártok lapjai is. Budapestre hamar vissza
tért a pezsgő szellemi és kommunikációs atmoszféra. 
1946-ban az angol The Times újságírója már így je l
lemezte az országot: „Az idegent meglepi az élénk in
tellektuális tevékenység, ami Magyarországon meg
mutatkozik a beszélgetések során vagy nyomtatás
ban. A Balkánon tapasztalható szellemi sterilitáshoz 
képest Magyarország a kultúra és a szabadság oázisá
nak tűnik.”2

Az 1945. decemberi, moszkvai külügyminiszteri ér
tekezlet megnyitotta az utat a magyar béke-előkészítés 
előtt. Sorra jelentek meg -  a pártok, így az SZDP kül
politikai szakértőitől, publicistáitól származó -  elemző, 
bíráló, figyelmeztető megnyilvánulások, cikkek, ame
lyek többnyire az aktuális belpolitikai helyzetnek meg
felelően értékelték a béke-előkészítő tevékenységet. A 
Szociáldemokrata Pált megosztott volt. Vezetőinek és 
publicistáinak egy része a kommunista álláspontot 
képviselte,3 mások helyeselték az etnikai alapú határ- 
módosítást.4 A Külügyminisztérium béke-előkészítő 
osztályánál az SZDP két szakértője Szalai Sándor és 
Száva István volt. 1946 tavaszán és nyarán, a koalíciós 
konszenzus alapján meghozott döntéseknek köszönhe
tően kristályosodtak ki a magyar békecélok. Ezek -  el
tekintve a Külügyminiszterek Tanácsa 1946. május 7-ei 
döntése utáni rövid elbizonytalanodás időszakától -  
egészen a konferencia által Magyarországgal kapcso
latban meghozott határozatokig (a sajtó által is) támo
gatott békecélok voltak.

A  csehszlovák-magyar 
kapcsolatokról
A szociáldemokrata fórumok 1945 folyamán főleg a 

csehszlovákiai magyarok helyzetével foglalkoztak. A 
Csehszlovák Szociáldemokrata Párt 1945. október 
18-21-ei kongresszusán járt magyar delegáció tapasz
talatairól október 31-én Szalai Sándor pártközi értekez
leten tartott beszámolót. Szalai szerint Zdenék 
Fierlinger a csehek álláspontját képviselte, „akik jól ér
zik. hogy Csehszlovákiának a magyar kérdésben tanú
sított magatartása a világközvéleményben nem talál 
kedvező fogadtatásra; ez bár kellemetlen számukra, 
mégsem tudnak ellene tenni, minthogy a szlovákokkal 
szemben nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt a kér
dést hatalmi szóval döntsék el.”5

Szalai, mintegy összegzésként, iilúziómentes követ
keztetésre jutott. „Mindamellett nem szabad elfelejte
nünk, hogy mind a csehek, mind a szlovákok egy győz
tes állam politikáját folytatják, és fölényérzésük nem 
rendült meg. Győztes állam politikájukból ered, hogy 
két kérdésben nem lehet velük tárgyalásokat folytatni; 
az egyik a határkérdés, a másik az esetleges lakosság- 
csere után visszamaradt kisebbség jogainak védelme.

Kisebbségi jogokat nem kérnek, és nem adnak. Ezt a 
két kérdést a békekonferenciának kell majd megolda
nia.”6 Szalai drámai értékelése reálisnak bizonyult...

Orosz-csehszlovák megállapodás 
a magyarok kitelepítéséről?
A Szociáldemokrata Párt Külpolitikai és Nemzetiség

ügyi Osztálya 1946. február 9-ei ülésének egyik témája 
a magyarok kitelepítéséről szóló esetleges orosz-cseh
szlovák megállapodás volt. A jegyzőkönyv Bán Antal 
szavait ekképpen rögzítette: „Nézete szerint Oroszor
szág érdeklődését is lehel úgy felkelteni, hogy inkább 
mellénk álljon, mint Maniuék (Julin Maniu, román poli
tikus -  F. G.) mellé. Kijelenti, hogy csehszlovák-orosz 
megállapodás a magyarok kitelepítéséről nincsen. 
Mindössze Molotoff (Vjacseszlav Mihajlovics Molotov. 
szovjet külügyminiszter -  F. G.) tett egy odavetett meg
jegyzést valamelyik fogadáson. Ezt azonban az oroszok 
kereken tagadják, erről írás nincsen."7

A témát Száva István folytatta: „ha nincs is 
orosz-cseh szerződés a kitelepítésre nézve, a csehek 
igyekeznek elhitetni, hogy ilyen megállapodás létezik. 
Ezt egyébként orosz részről soha nem cáfolták. Kétség
telen. hogy a Szovjetunió részéről kétszínű játék folyik. 
A magyaroknak Csehszlovákiából való kitelepítése ed
dig nem sikerült. De ebbe a szlovákok nem törődtek be
le. Kerestek és keresnek szövetségeseket, igyekeznek a 
Kis-Entente-ot feltámasztani, amely kísérlet 50%-ban 
sikerrel járt, sőt elég jó  visszhangot talált. A csehszlo-' 
vákok propagandája bizonyítani igyekszik, hogy Ma
gyarországon a Florthy-rezsim folytatódik, ugyanazon 
garnitúrával, más szerepekkel, a Szent István-i biroda
lom ábrándja tovább él.... A két munkáspárt az, amely
nek külföldi összeköttetései vannak. De a Kommunista 
Párt moszkvai külpolitikát követ, nálunk azonban tud
ják. hogy ez nem áll. És ez kötelez bennünket.”8 Az 
önálló szociáldemokrata külpolitikai szándék megfo
galmazása egyértelmű volt. megvalósulása viszont más 
dimenzióban dőlt el.

A béke-előkészítés minden szakaszában megfigyel
hető, hogy az összes párt. így az SZDP és a közvéle
mény is -  ismerve a Magyar Kommunista Párt (MKP) 
és a Szovjetunió kapcsolatát -  a kommunisták megnyi
latkozásaiból próbált meg következtetéseket levonni az 
ország hatalmas, új szomszédjának a magyar béketer
vekkel kapcsolatos hozzáállására, a lehetőségek feltér
képezésére.
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Jog
A  román-magyar 
lakosságcsere-ajánlatról

Az SZDF Külpolitikai és Nemzetiségügyi Osztályának 
ugyancsak 1946. február 9-ei ülésén szóba került még a 
székelyföldi lakosságcsere is. E kérdésben Horváth Zol
tán tartott tájékoztatót: „a Romániában küszöbönálló vá
lasztások, amelyek elő
reláthatólag M aniu- 
Bratianu-többséget (Ju- 
liu Maniu és Dinu 
Brátianu -  F. G.) fog
nak eredményezni, 
ami helyzetünket a 
nyugat felé nehezíti, 
kelet felé könnyíti. A 
magyar kisebbség sor
sa azonban Maniu 
győzelme esetén igen 
aggályos, úgyhogy 
bármilyen ellenszen
ves is az elv, a román 
ajánlatra a székelyföldi 
lakosságcserét illetően, 
hogy kihúzzuk egyszer 
ennek a problémának a 
méregfogát, vissza kel
lene térnünk.''9 Hor
váth Zoltán tájékoztatója nem váltott ki reakciót vagy vi
tát. inkább mélységes hallgatást.

A Külügyminiszterek Tanácsának 1946. május 7-ei 
határozatát követően a Népszava is bejelentette az 
1938. évi határok visszaállítását, bár hozzátette, hogy 
ez még nem hivatalos döntés. A magyar-román határ
kérdés kapcsán megjegyezte. ..még nem ismeretes, 
hogy Erdély magyar területei teljes egészében vissza- 
kerülnek-e Romániához”.10 A cikk kommentárjában a 
tudósító felhívta az olvasók figyelmét, hogy a határozat 
némileg ellentmond a „szovjet-román fegyverszüneti 
szerződésnek, amelynek alapján csak Erdély nagyobb 
része illeti meg Romániát”.11 A Népszava újságírója 
szerint a második bécsi döntés megsemmisítése csupán 
elvi határozat volt. „Erdély nyugati határainak kérdését, 
még a külügyminiszter-helyettesek által megvonandó 
határvonal megállapítása után is vita tárgyává lehet 
majd tenni.” 12

Az akkoriban megjelent legtöbb sajtócikk tendenció
zusan a magyar-román jószomszédi kapcsolatokat 
emelte ki a külpolitikai beszámolókban.

A  békekonferenciáról és 
a békeszerződés aláírásáról
A párizsi döntés fényében az SZDP is újraértékelte 

az ország külpolitikai lehetőségeit. A kisgazdapárti 
Gyöngyösi János külügyminiszter által vezetett, mint
egy két tucat főből álló békedelegáció munkáját titkár, 
tanácsadó, delegátusok, illetve főmegbízottak segítet
ték.13 Gazdasági fődelegátusként a békeküldöttség tag

ja  volt a szociáldemokrata párti Faragó László, a Pénz
intézeti Központ vezérigazgatója.14

A szociáldemokraták céljai az 1946. július 
29.-október 15. közötti békekonferenciával kapcsolat
ban a következők voltak: a magyar nép politikai, gazda
sági, kulturális és szociális életlehetőségeinek megte
remtése; a magyar demokrácia fennmaradása és továb

bi fejlesztése; a dunai 
államok kötelezése a 
legmesszebbmenő gaz
dasági együttműködés 
felvételére.

A Magyarország 
képviselőinek a pári
zsi Luxemburg-palo- 
tában átnyújtott béke
szerződés-tervezetet a 
Népszava (is) részle
tesen ismertette. A do
kumentummal kap
csolatosan a lap vezér
cikkében a következő
ket állapította meg: 
„Aggodalommal és 
nyugtalansággal kell 
látnunk, hogy az új 
béketervek semmit 
sem tanultak a múlt 

hibáiból, s nem tagadjuk, hogy a magunk igaza mellett 
az európai biztonságot és megértést látjuk veszélyeztet
tetnek. |. . . ]  Nem adjuk fel egy percre sem a reményt, 
hogy az utolsó pillanatban mégis érvényesül a mi igaz
ságunk is, s ha ebben csalódnánk [...] egy gyógyultabb 
és higgadtabb légkörben | . . . |  újra át lehel tekinteni azt. 
amit most hibáznak."15 Két nappal később a Népszava 
Új módszer című vezércikkében rendkívül éles hangon 
ítélte el Csehszlovákia nemzetiségi politikáját és Jan 
Masaryk külügyminisztert, aki a békekonferencián is 
kijelentette, hogy kormánya nem szándékozik tisztelet
ben tartani a nemzeti kisebbségek jogait.16

A Szociáldemokrata Párt 1946. augusztus 9-én kiált
ványban fordult az európai szociáldemokrata pártokhoz 
és a világ munkásságához.17 A kiáltvány röviden felvá
zolta a magyarországi szociáldemokrata mozgalom 
több évtizedes történetét, s ezen belül külön is kiemelte 
az SZDP nácizmus ellen vívott harcát és az ország de
mokratikus fejlődése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. 
Erőteljesen hangsúlyozta azt is. hogy az SZDP mindig 
szem előtt tartotta a nemzetiségek egyenjogúságát. Az 
a béke viszont, amelyet Párizsban készítenek elő, 3 mil
lió magyart hagyna az ország határain kívül. Mégpedig 
olyan körülmények között, hogy korántsem mindenütt 
élhet majd félelem nélkül, mert létét és vagyonát a 
nemzeti elfogultság fenyegeti.

A békeszerződés 1947. február 10-ei aláírásának saj
tóvisszhangja -  a kérdés súlyához képest -  aránytalanul 
kevésnek mondható, bár minden újság foglalkozott a 
témával. A Népszava írásai is a jövőképet (a szociálde
mokraták által remélt jövőképet) tárták olvasóik elé.

Gyöngyösi János külügyminiszter aláírja a békeszerződést. Párizs. 1947
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történeti siem le

Az SZDP központi lapja, a békeszerződés aláírásá
nak másnapján, az új korszak eljövetelének megfelelő 
célokat tűzött ki. ..Magyarország feladata, hogy világ- 
viszonylatban beilleszkedjen a demokratikus nemzetek 
közösségébe. A legyőzött országokat már csak a ratifi
kálás választja el attól, hogy formálisan is visszatérje
nek az egyenlők táborába. Magyarország visszanyeri 
teljes szuverenitását, részese lesz a 
nemzetközi politikai életnek, odavi- 
heti problémáit az Egyesült Nemze
tek fórumaira, bekapcsolódhat a vi
lág gazdasági vérkeringésébe és 
megmutathatja, hogy nem kell terü
letben és emberszámban nagyhata
lomnak lenni ahhoz, hogy egy nem
zet valóban, elismerten nagy 
legyen."11*

A Népszava és a különböző újsá
gok a béke-előkészítéssel, a magyar 
békeszerződéssel kapcsolatos kül
földi hírekről korrekt tájékoztatást 
nyújtottak. A legnagyobb különbség 
a hírek magyarázatában, a hozzájuk 
fűzött kommentárok milyenségé
ben, jellegében, a kommunikáció 
nyelvezetében rejlett.

A  békeszerződés nemzetgyűlési 
ratifikációjáról, becikkelyezéséről 
és életbelépéséről
A magyar minisztertanács 1947. május 16-án fogad

ta cl a békeszerződés becikkelyezéséről szóló törvény- 
javaslatot. s így a nemzetgyűlés azt csak utólag vitatta 
meg. A javaslatot Mihály fi Ernő független kisgazdapár
ti tájékoztatásügyi, egyúttal „megbízott" külügyminisz
terjúnius I l-én nyújtotta be a parlamentnek.19

A Nemzetgyűlés Külügyi Bizottságában a kisgazda- 
párti Padányi-Gulyás Béla június 16-án terjesztette elő 
a javaslatot, ott azonban általánosságban nem volt hoz
zászólás. Vita a körül bontakozott ki. hogy milyen fel
hatalmazást adjanak a kormánynak a végrehajtás tekin
tetében. A bizottság határozata szerint „a minisztérium 
rendelettel megtehet a békeszerződés rendelkezései ál
tal megkívánt bármely, a törvényhozás hatáskörébe tar
tozó magánjogi, perjogi, büntetőjogi vagy pénzügyi vo
natkozású rendelkezést, evégből a fennálló törvények
től eltérő rendelkezéseket is megállapíthat. E felhatal
mazás alapján közjogi természetű rendelkezéseket ki
bocsátani nem lehet, és a kiadandó rendelkezések nem 
állhatnak ellentétben az 1946. évi 1. te.-kel."20

A Külügyi Bizottság által jóváhagyott törvényjavas
latot Padányi-Gulyás Béla terjesztette a Nemzetgyűlés 
elé. amely a békeszerződés becikkelyezéséről szóló tör
vényjavaslatot június 24. és július 2. között tárgyalta.21

A vitában a Szociáldemokrata Párt részéről június 24- 
én Kéthly Anna. a Nemzetgyűlés Közoktatásügyi Bizott
ságának elnöke.22 Politikai Bizottságának és Külügyi Bi

zottságának tagja23 szólalt fel a kisgazdapárt vezérszóno
ka, Pesta László után. Kéthly Anna éles szavakkal bélye
gezte meg a Horthy-rendszer politikáját, amit az 1848 
utáni magyar történelem szociáldemokrata értelmezésé
be illesztett. Mindenekelőtt hangsúlyozta a magyar nép 
által hozott áldozatokat. „A Magyar Köztársaság fizet 
ebben a békeszerződésben azért, amit elődeink csináltak.

A magyar dolgozó nép harmadszor fi
zet most már ezért a háborúért, mert fi
zetett az előkészületekért, fizetett a há
ború alatt és fizet most, a háború befe
jezése után. De amikor ezt a békeszer
ződést becikkelyezzük, ennek a béke- 
szerződésnek a szövegét tudomásul 
vesszük, akkor egyúttal azt is meg
mondjuk. hogy ezzel a békeszerződés
sel nemcsak a megbántott és megsér
tett népeket fizetjük ki, de kifizetjük 
saját uralkodó osztályunkat is. [...] 
Nincs többé egymással számadásunk, 
és ki kell lépniük az ország életéből. 
[...]  Ami ebben a békeszerződésben 
teherként és súlyos kötelezettségként 
jelentkezik, azért viseljék a vádat és a 
szégyent azok, akik osztályérdekeiket 
a magyar nép és a magyar föld érdekei 
fölé helyezték: ami reménység és bíz- 

ebben a békeszerződésben, azért pedig 
mondjunk köszönetét őszintén, hátsó gondolat nélkül a 
győztes nagyhatalmaknak, amelyek a másodszor is béke
bontó magyar uralkodó osztály vétkeiért nem zúzták 
össze nemzeti létünket."24

A törvényjavaslat általános vitája június 24-26. kö
zött volt. a részletes tárgyalásra június 27-én és július 2- 
án került sor. de azon a képviselők lényegében már nem 
változtattak, nem változtathattak. A Nemzetgyűlés jú li
us 2-án részleteiben is elfogadta azt.

*

A magyar békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. 
törvénycikket július 25-én hirdették ki. A békeszerző
dés eredeti nyelve orosz és angol volt. A Magyar Tör
vénytár a hivatalos magyar fordítást közölte.25

A békeszerződés azonban annak törvényerőre eme
lésével még nem lépett éleibe. Az életbelépés feltétele 
az volt. hogy azt a Szövetséges és Társult Hatalmak 
megerősítsék, s a megerősítő okiratokat a Szovjetunió 
kormányánál letétbe helyezzék. Az amerikai törvény- 
hozás 1947. június 5-én, a brit júliusban, a szovjet au
gusztus 31-én fogadta el. A szovjet diplomáciának sike
rült a magyar békeszerződés életbe léptetését elhalasz
tania 1947. szeptember 15-éig.

A béke életbelépése már egy megváltozott belpolitikai 
helyzetű Magyarországon ment végbe. Az augusztus 31- 
ére előrehozott országgyűlési választásokon a Magyar 
Kommunista Párt szerezte meg a legtöbb szavazatot. 
Utána végbement a teljes hatalomátvétel, benne kilenc 
hónap alatt a Szociáldemokrata Pán felmorzsolása, és 
maradékának beolvasztása a Magyar Dolgozók Pártjába.

Kéthly Anna

tatás mutatkozik
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történeti szemle
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Horváth Attila

A  gyülekezési jog 
elméletének és 

gyakorlatának története 
Magyarországon 

1989-ig
„A tüntetések gyakorisága, illetve erőszakos, vagy erőszak- 
mentes lefolyása, továbbá a hatóságok, jelesül a rendőrség 
szankcióalkalmazása a tüntetőkkel szemben, a rendőri erő
szak mutatói lehetnek a demokrácia stabilitásának, a gyüle
kezésijog és a véleménynyilvánítási szabadság intézményesí
tésének

(Szabó Máté)

A  gyülekezési jog fogalma

A gyülekezési jo g , mint klasszikus, elidegeníthetetlen 
emberi és politikai jog, az egyesülési joggal és a véle
ménynyilvánítás szabadságával együtt alakult ki. A ci
vil társadalom ugyanis a 18. század végétől kezdte ki
vívni magának azt a jogot, hogy magán- és közügyei
nek megvitatására, politikai, gazdasági, társadalmi kö
veteléseinek kinyilvánítása érdekében, zárt helyen, il
letve a szabad ég alatt nyilvános gyűléseket tarthas
sanak.1

A gyülekezési jog gyakorlásának egyik formája a 
tüntetés, ahol a társadalom aktív csoportjainak egyike a 
társadalom, a közvélemény és a hatalmi elit tudomásá
ra akarja hozni az egyes kérésekről szóló, eltérő véle
ményét, egyes események elleni tiltakozását stb.;

Az Amerikai Egyesült Államok 1787. évi szövetségi 
alkotmánya még nem tartalmazta, s csak az 1791. évi 
módosítás mondta ki. hogy a Kongresszus „nem csor
bítja a népnek a békés gyülekezéshez való jogát." ' Ez
zel deklarálták a gyülekezési jog természetjogi jellegét 
és elidegeníthetetlen voltát. A rendkívül szűkszavú és 
inkább negatív értelemben meghatározott jogot az ame
rikai bíróságoknak kellett megtölteniük tartalommal.4

Franciaországban az 1791. évi alkotmány mondta ki 
először, h o g y .....az alkotmány mint természetes és pol
gári jogot biztosítja a polgárok szabadságát arra, hogy 
nyilvános helyeken, a nyugalmat megtartva és fegyver
telenül a rendőri törvények betartása mellett 
gyülekezzenek,”5 A jakobinusok 1793. június 24-én el
fogadott, de soha életbe nem lépett alkotmánya a korlá
tozó rendelkezések elhagyásával deklarálta a gyüleke
zési jogot.6 A thermidori konvent alkotmánya azonban, 
a forradalmi terror megakadályozása érdekében, erőtel
jesen korlátozta a gyülekezési jogot: „...fel kell oszlat
ni minden nem fegyveres gyülekezést is, előbb szóbeli 
utasítással, s ha szükséges, fegyveres erő bevetésével. ’’ 
A gyülekezési jogot csak az 1848. évi alkotmányban is
merték el újra.8

Sajátos korlátozásokkal ismerte csak el az egyesülé
si jogot az 1831. évi belga alkotmány, pedig erre az 
alaptörvényre a 19. században több országban, így ha
zánkban is követendő példaként tekintettek. A belga al
kotmány 19. cikke szerint: „A belgáknak joguk van bé
késen, fegyver nélkül egybegyíílni a törvények értelmé
ben, melyek e jo g  gyakorlatát meghatározzák anélkül,
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