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Kovács Béla pályája 1945 előtt

Nem vitás, hogy a huszadik század legjelentősebb magyar parasztpolitikusa a Független 
Kisgazdapárt 1947. február 25-én a szovjet rendőri szervek által elhurcolt főtitkára, az 
összeesküvéssel vádolt Kovács Béla volt. Tisztessége, demokratikus meggyőződése, 
saját társadalmi osztálya iránti elkötelezettsége magasan fölé emeli társainak, még men-
torának, a nem sokkal később száműzetésbe kényszerített Nagy Ferencnek is. Kovács 
Bélával együtt, ugyanabban a pártban indult a politikai pályán Dobi István, aki az MDP, 
majd az MSZMP bábjaként, az „Elnöki Tanács elnökeként” végezte. Hasonlóképp ku-
darcos volt Veres Péter és Darvas József politikusi pályája is. Erdei Ferenc, bár a felso-
roltakhoz hasonlóan szintén paraszti származású volt, de jóval iskolázottabb náluk. Ő jo-
gi egyetemre járt, és már szociológusként kezdett politizálni – ennek ellenére, Dobihoz, 
Darvashoz és Vereshez hasonlóan, a kommunista ideológia hatása alá került, s nem tudta 
elkerülni a totalitarizmus csapdáit. Erre egyedül Kovács Béla volt képes, akinek 1945 
előtti politikai pályáról sajnálatosan keveset tudunk, pedig méltó az utókor figyelmére, 
ugyanis magában rejtette a két világháború közötti Magyarország ellentmondásait, fel-
halmozódott társadalmi feszültségeit.

Kovács Béla Patacson született 1908. április 20-án, egy kis baranyai faluban, mely a 
Mecsek déli lejtőin fekszik. Akkoriban az itteniek a szőlőt és a kertet művelték, de volt 
szántóföldjük és állatokat is tartottak. A termékeiket jól adták el a közeli nagyváros, 
Pécs piacán, így bár sokat dolgoztak, de nem voltak szegények, a gazdák afféle „pa-
rasztpolgárnak” számítottak. A település összenőtt Péccsel, bár csak évtizedek múlva 
csatlakozott a megyeszékhelyhez. Patacs 1930-ban először három szomszédos község-
gel, Magyarüröggel, Mecsekszentkúttal és Rácvárossal egyesült, Mecsekalja néven. 
Majd Mecsekalja is egyesült Péccsel, és 1954-tól egyik városrésze. Kovács Béla szülei 
és ő maga is, római katolikusak voltak. Apja, Kovács Pál és az anyja, Katona Júlia, 6 
kat. holdon gazdálkodtak. Egyetlen gyermek volt, korán meghalt az édesanyja. Anyai 
nagyanyja, Pápa Katalin nevelte fel Patacson, abban a házban, ahol született. Édesapja 
újranősült, Sipos Terézt vette el, és hozzá költözött. Kovács Béla szerette apja új fele-
ségét, „anyámnak” szólította. Ők ketten egy szomszédos faluban, Döbröközön éltek és 
gazdálkodtak.

A későbbi politikus Patacson végezte el az elemi iskolát. Négy polgári iskolai osztályt 
végzett, majd Pécsett járt az ipari iskolába. Pincérnek tanult, bár az iskolát két év után 
abbahagyta. Ez azt jelzi, hogy a család más pályát is el tudott képzelni a számára annál, 
minthogy paraszt legyen. Ugyanakkor, mivel a ház körül és a földeken korán munkára 
fogták, alaposan megismerte a gazdálkodást is.

Későbbi feleségével még gyermekként találkozott. Tóth Irén Magyarürögön, a szom-
széd faluban nőtt fel, vasárnaponként ugyanabba a templomba jártak misére. 1926 ko-
ra tavaszán a fiatalok összeházasodtak, korengedménnyel, a szülők beleegyezésével. 
Kovács Béla még nem töltötte be a tizennyolcadik, a leány pedig a tizenhetedik életévét. 
Két gyermekük született: Piroska 1931-ben, Irén pedig 1940-ben. Patacson, a szülői 
házban laktak a nagymamával együtt, aki a családot a háztartásban és a gazdálkodásban 
egyaránt segítette. Mivel a feleség 14 hold földet örökölt Magyarürögön, a patacsi 
6 holddal együtt húszholdas birtokot műveltek. Ezt aztán vásárlásokkal megnövelték, 
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két évtized alatt 33 hold földjük lett. Többsége szántó volt, de a családnak volt 2 holdnyi 
szőlője, és fél hold gyümölcsöse is. Kovács Béla gondos gazdaként szőlőt és kajsziba-
rackost telepített a Süle-völgyben.

Gazdálkodás mellett jutott ideje a közügyekre is, foglalkoztatták az emberek gondjai. 
1929-től éveken keresztül aktív tagja volt Patacson a helyi képviselőtestületnek. 1932-
től már fontos tisztségeket töltött be. Helyettes községi bírónak, legeltetési társulati el-
nöknek és iskolaszéki elnöknek választották. Családfenntartó volt, ezért csak egy évig 
katonáskodott: Pécsett, a 8. honvéd gyalogezredben szolgált 1929 és 1930 között.

Érdekelte a világ, amelyben élt, és bár alig öt évig járt iskolába, vonzotta a tanulás. 
Szenvedélyesen olvasott, autodidaktaként művelte magát. Éjfélkor tette le a könyvet, 
aztán hajnalban felkelt, és kiment a mezőre, kaszálni. Természetes intelligenciájához 
gyors felfogóképesség társult. Elsősorban a történelem és a társadalomtudományok ér-
dekelték, de járatos volt az irodalomban is. Ismerte a népi írók műveit, legkedvesebb 
szerzője Németh László volt. Pontosan fejezte ki magát szóban és írásban is, jól, és 
gördülékenyen fogalmazott.

Kovács Béla még a gazdaságával és a helyi ügyekkel törődött Patacson, amikor 1930. 
október 12-én, Békésen megalakult a Független Kisgazdapárt. Szijj Bálintot választották 
elnöknek, Tildy Zoltánt és Nagy Ferencet pedig alelnöknek. A párt alapításához az 1929 
októberében kitört világgazdasági válság adott ösztönzést. Az ellenzéki párt program-
jának az egyik legfontosabb pontja a földreform volt, mely a két világháború közötti, 
szociális feszültségekkel terhelt magyar társadalomban egyfajta „vízválasztónak” szá-
mított: politikusai parasztoknak tartották magukat, akik sorstársaik nevében a „jussukat” 
követelték az uraktól, a földbirtokosoktól.

A békési program nevezetes 10. pontja így hangzott: „Követeljük olyan új, erőteljes 
nemzeti birtokpolitika legsürgősebb kezdeményezését, amely a nagybirtok céltudatos 
csökkentésével egyrészt a törpe-, kis- és középbirtokokat erősíti, másrészt sürgősen le-
hetővé teszi a földnélküli földmunkásság letelepítését és földhöz juttatását s ezáltal a 
nemzeti élet legnagyobb erősségéül új kisgazda egzisztenciákat létesít.” Ennek érdekében 
szorgalmazta a hitbizományok és az összes kötött birtokok, beleértve az egyházi nagy-
birtokok felszabadítását, tehát a piaci viszonyoknak megfelelő adás-vételének lehetővé 
tételét. Sürgette az állam kisajátítási jogának törvénybe iktatását, és pénzügyileg is kellő-
en előkészített telepítések mielőbbi megkezdését. A kisgazdapárti cselekvési terv részle-
tekbe azonban nem bocsátkozott. Nem tért ki arra, hogy mekkora terület igénybevételét 
tartaná szükségesnek, nem vázolta fel, hogy a földreform a parasztság egyes rétegeinek 
milyen széles körét érintené, a juttatottak mekkora földterületet kapnának, kártalanítással 
történne-e, vagy anélkül, s nem merült fel a határidő kérdése sem. Tény viszont, hogy a 
földmunkásság és a szegényparasztság földhöz juttatása a korábbi programokban ilyen 
hangsúllyal nem szerepelt. Nagy Ferenc később azt állította, hogy szándékosan beszéltek 
földreform helyett „nemzeti birtokpolitikáról”, mert nyíltan nem tárhatták fel kártyáikat, 
nehogy támadási felületet nyissanak. Ez csak részben igaz. Valójában arról volt szó, hogy 
a kisgazdapárti politikus nem volt híve egy új, radikális földreformnak.1

(„Lelkesedés és tetterő áradt felém ebből a fiatal parasztból”) Nagy Ferenc, aki köz-
reműködött az új párt agrárprogramjának megfogalmazásában, ezt írja erről: „Meg kell 
valósítani a magyar nép régi vágyálmát, a földreformot, hogy egyrészt a föld nélküli 
parasztcsaládok biztos egzisztenciához jussanak és tulajdonjogilag is hozzákapcsolód-
janak a magyar földhöz, másrészt pedig, hogy a nagybirtok túlzott gazdasági befolyása 
a magyar nép fölött megszűnjön.”2
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Abban, hogy a földreform kiemelkedően fontos a magyar társadalom demokra-
tizálása, a legszegényebb néprétegek felemelése szempontjából, már a húszas évek 
végére nyilvánvalóvá vált. Ekkoriban, pontosan 1928-ban jelent meg Oláh György 
Hárommillió koldus című könyve, mely ráirányította a közvélemény figyelmét a pa-
raszti nyomorúságra. Más, a későbbiekben figyelemre méltó politikai pályafutást befutó 
jobboldali publicisták is szembesítették a korabeli konzervatív politikai elitet azzal, 
hogy a nép életviszonyai tűrhetetlenek, például Milotay István, aki 1930-ban adta ki 
Az ismeretlen Magyarország című cikkgyűjteményét. Matolcsy Mátyás, a Magyar 
Gazdaságkutató Intézet munkatársa 1935 és 1938 között volt a FKgP tagja, de 1939-ben 
már a Nyilaskeresztes Front országgyűlési képviselője lett. Ő komoly agrárközgazdász 
volt, a téma szakértője, egyszersmind meggyőződéses antiszemita, aki a legszegé-
nyebb néprétegek felemelkedésének akadályát a zsidóságban látta. Több könyvet is írt 
a földreformról. Például A mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon (1933); 
Agrárpolitikai feladatok Magyarországon (1934); Az új földreform munkaterve (1936); 
Új élet a magyar földön (Cserépfalvi, 1938); Föld, nép, élet – A tengelyhatalmak agrár-
politikája és a magyar feladatok (1941).

A kormánypárthoz közel álló szakember, majd 1945 után az FKgP tanácsadója 
volt Kerék Mihály, aki itthon és külföldön alaposan tanulmányozta a földreform gya-
korlati megvalósítását. Ő a Magyar Gazdaszövetség, majd a Pénzintézeti Központ 
alkalmazásában állt, majd 1938-tól Pest vármegye szociális ügyeinek intézője volt a 
Belügyminisztériumban. Művei: Földbirtokpolitika (1934); A magyar paraszt választó-
joga (1936); Izgató jelszavak helyett földet a magyar népnek! (1937); A magyar földkér-
dés (1939); A magyar föld (1941); A földreform útja (1942).

Az akkor Nemzeti Egység Pártjának nevezett kormánypárt is reagált az „idők szavára”. 
Az 1932. október elsején kormányt alakító, kül- és belpolitikai téren egyaránt radikális 
célokat kitűző Gömbös Gyula miniszterelnök 95 pontos „nemzeti munkatervében” szere-
pelt „a kis- és középexisztenciák szaporítása” mind a mezőgazdaságban, mind az iparban. 
Szó volt benne „a hitbizományi rendszer reformjáról és kiterjesztéséről” is, ami magában 
foglalná, hogy a „rendszert megfelelő korrektívumoknak kívánjuk alávetni”. Ugyanakkor 
Gömbös „a birtokmegoszlás egészséges kialakításának előmozdítása” közben ügyelni 
kívánt arra, hogy „a termelés folytonossága és eredményessége csorbát ne szenvedjen”.

A földreform végrehajtása, az egészségtelen birtokszerkezet átalakítása más ellenzéki 
pártok programjában is szerepelt, így a Szociáldemokrata Pártéban is, melynek XXVII. 
kongresszusa 1930-ban agrárprogramot dolgozott ki. Bajcsy Zsilinszky-Endre Egyetlen 
út: a magyar paraszt címmel adott ki röpiratot 1939-ben. A harmincas években komoly 
ellenzéki erővé váló Független Kisgazdapárt, melynek vezetője, Eckhardt Tibor, az 1930-
as évek elején 3 millió hold felosztását javasolta, méltányos kárpótlással a kisajátítandó 
földek tulajdonosainak. Az 1932 és 1946 között Szeghalmon református lelkészként mű-
ködő, 1936-ban képviselővé választott Tildy Zoltán így foglalta össze az FKgP céljait: 
„Mit kíván a magyar nép? Munkát és kenyeret a földhöz kötött, föld nélküli rétegeknek!” 
Hasonlóan gondolkodott a baranyai Bissén tizenöt holdon gazdálkodó Nagy Ferenc, és a 
ma már Pécshez tartozó Patacson hasonló nagyságú birtokot művelő Kovács Béla is.

A „földkérdés”, illetve a „parasztkérdés” megoldása mindenekelőtt a népi írók szív-
ügyévé vált, akiknek művei erősen hatottak az „agrárdemokrata” kisgazda politikusok-
ra. Könyveik heves érzelmeket gerjesztettek, hozzájárultak ahhoz, hogy a földreform 
minden mást megelőző „sorskérdéssé” vált, gazdasági, racionális megfontolásai háttérbe 
szorultak. Mozgalmuk, illetve a műveik komoly hatást gyakoroltak a kisvárosokban, il-
letve falvakban élő, a politika iránt érdeklődő értelmiségiekre, kis- és közepes birtokokon 
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gazdálkodó parasztokra, de még néhány intelligens föld nélküli zsellérre is, akik elérke-
zettnek látták az időt, hogy „kezükbe vegyék a sorsukat”, és az egyszerű nép képvisele-
tében lépjenek fel a közéletben.

Nagy Ferenc, már az emigrációban, így írta le a megismerkedését Kovács Bélával. 
„A pécsi vármegyei pártirodán voltam egyszer, s beszélgettem a baranyai parasztokkal, 
akik beszámoltak a pártszervezkedés terjedéséről, és előpanaszolták a vármegye paraszt-
ságának bajait. Egyszer egy fiatal paraszt lépett hozzám. Alig látszott többnek húszesz-
tendősnél. Erős termetű, kemény mozgású, szép, szőke fiatal férfi volt.

– Engedje meg, főtitkár úr, hogy bemutatkozzam. Kovács Béla mecsekaljai kisgazda 
vagyok.

Ránéztem és kezet fogtam vele.
– Maradj itt, amíg a többiek elmennek – mondottam neki.
Mikor magunkra maradtunk, elkezdtem, beszélgetni Kovács Bélával. Csodálatos lel-

kesedés és tetterő áradt felém ebből a fiatal parasztból. – Szeretnék részt venni a szer-
vezkedésben – mondotta.

– Vasárnap három faluban tartok népgyűlést a Dráva mentén, gyere el velem – hívtam 
Kovács Bélát.

– Nagyon örülök, ha elmehetek, mert kívánom hallani a beszédedet, amióta innen a 
pécsi nagygyűlésről ultimátumot intéztél a kormányhoz.

– Ohó, öcsém! Nem hallgatónak hívlak én téged, hanem szónoknak – mondottam 
Kovács Bélának.

A fiatal paraszt elvörösödött.
– De kérlek, én sohasem beszéltem még nyilvános gyűlésen. Zavarba jövök és csak 

szégyent hozok rád is. Aztán meg mit is mondhatnék én?
– Azt mondd el a néphez szóló szavakkal, amit beszélgetésünk során nekem elmond-

tál. Zavarodon pedig majd át fog segíteni idővel a gyakorlat.”3

A Független Kisgazdapártnak (mely a nevében különböztette meg magát a Nagyatádi 
Szabó István által alapított, és 1922-ben Bethlen István vezette kormánypárttal egyesült 
Országos Kisgazdapárttól) 1940-ig a földbirtokosok, illetve hivatásos politikusok közül 
kerültek ki a vezetői. Amikor 1930 decemberében fuzionált az Agrárpárttal, a balaton-
boglári Gaál Gaston lett az elnöke, majd amikor ő egy év múlva meghalt, Eckhardt 
Tibor, Gömbös Gyula egykori harcostársa került a párt élére. Két év múlva az FKgP a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette Nemzeti Radikális Párttal egyesült, és az 1935-ös vá-
lasztásokon megszerezte a szavatok közel 20 százalékát, és ezzel 22 képviselőt küldött 
az országgyűlésbe. Ez az eredmény bíztató volt a jövőre nézve, hiszen ekkor még nem 
vezették az általános és titkos választójogot, és a hatóságok erős nyomás alatt tartották 
a választókat és az ellenzéki jelölteket. Tildy Zoltán ekkor már mandátumot szerzett, 
amitől azonban csalással elütötték. Ez ellen sikeres petíciót nyújtott be, és a megismé-
telt voksoláson 1936-ban képviselővé választották. Ugyanakkor Nagy Ferenc, bár csak 
néhány szavazattal, alulmaradt a kormánypárti jelölttel szemben. Kovács Béla, akivel 
1932 őszén ismerkedtek meg, 1935-ben Nagy Ferenc kampányát támogatta Baranyában. 
Beszédeiben, ahogy barátja később emlékezett rá, „egymás után tette szóvá a parasztok 
sérelmeit. Be sem fejezte egyik mondatát, már a másikba kapott bele. Gondolatai sokkal 
előbbre jártak, mint szavai. De olyan erő csapott ki belőle, ami nem fér meg az ember-
ben otthon az eke mellett.” Nagy Ferenc végül 329 szavazattal alulmaradt kormánypárti 
kihívójával szemben. Ugyanekkor Bajcsy-Zsilinszky Endrét Tarpán kétszer is csalással 
és megfélemlítéssel, botrányos körülmények között ütötték el a mandátumtól: 1935-ben 
és 1938-ban, a megismételt választáson sem tudott bekerülni a parlamentbe.
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1936-ban Kovács Béla már komolyabb szerephez jutott a Baranya megyei kisgaz-
dák körében. 1936-ban a Kisgazdapárt Baranya vármegyei főtitkárának választották, 
1937-ben pedig a Baranya vármegyei Törvényhatósági Bizottság tagja lett. Ekkorra 
már szűkebb pátriáján kívül is ismert volt a gazdatársadalomban, aminek köszönhetően 
1939-ben megválasztották a párt országos főtitkárhelyettesévé. „Miután Nagy Ferenc 
országos főtitkár lett, s többnyire Budapesten tartózkodott, Kovács Béla mecsekaljai 
(patacsi) kisgazdát választotta meg a megyei választmány főtitkárnak Baranyában. Én 
megyei szervezőtitkárként működtem, de legfőképpen Kovács Bélának segítettem a 
központban”, emlékezett Vörös Vince.4

Az FKgP programjában szereplő földreform és a demokratikus átalakulás, minde-
nekelőtt az általános és titkos választójog követelése, jelentős tömegeket vonzott, de 
a harmincas évek feszült politikai viszonyai között a párt vezetése tartott attól, hogy a 
radikális, „forradalmi” jobboldal, vagyis a nyilaskeresztes mozgalom a maga táborába 
csábítja át a szavazóit. A párt „második vonalbeli vezetői” számíthattak arra is, hogy 
az elnök, Eckhardt Tibor a fejük fölött alkut köt a kormánypárttal, illetve a minden-
kori miniszterelnökkel, és a „parasztvezéreket” (Nagy Ferencet, Kovács Bélát vagy 
Tildy Zoltánt) bármikor félreállíthatják, úgy, mint a húszas évek „csizmás politikusait”, 
nagyatádi, illetve sukorópátkai Szabó Istvánt. Eckhardt valóban paktumot kötött Gömbös 
Gyula miniszterelnökkel, aztán szembefordult vele, és 1935-től kezdve fellépett politikai 
törekvései ellen.

(Az 1939 pünkösdi választástól a Parasztszövetség megalakításáig) Kovács Béla, aki 
a párt „agrárdemokrata” szárnyához tartozott, és kifejezetten bizalmatlan volt saját 
pártja „úri politikusaival”, illetve a „nagypolitikával” szemben, cikkeiben, beszéde-
iben nem foglalt állást olyan országos jelentőségű kérdésekben, mint Magyarország 
külpolitikai orientációja, vagy a területi revízió. Tudatosan távol tartotta magát a 
„zsidókérdéstől” is, holott a nyilasok már a harmincas évek közepétől összekap-
csolták az ország szociális bajainak orvoslását, illetve a földreformot a zsidóság 
jogainak korlátozásával. Teleki Pál, aki a második zsidótörvényt elfogadtatta az 
országgyűléssel, és 1940-ben már utasítást adott a harmadik előkészítésére is, maga 
is híve volt az agrárreformnak. Kormánya ki is dolgozott egy javaslatot, ennek be-
vezetését azonban a világháború kitörése miatt, gazdasági indokokra való hivatko-
zással elhalasztották. Ez 250 hektárban állapította meg a földbirtokok felső határát. 
Eckhardt Tibor, az FKgP elnöke „A zsidó nagytőke és a mágnás nagybirtok adja át 
a helyét a magyar parasztnak!” címmel írt vezércikket a Független Kisgazda című 
hetilap 1939. január 8-i számába.

Nem sokkal később Kovács Béla április 30-án, ugyanott egészen más hangvételű, 
kizárólag a paraszti sérelmek orvoslását sürgető kampánycikket közölt, melyből a „zsi-
dókérdés” kimaradt.

***

Készülődünk-e?

A súlyos külpolitikai helyzet nyomasztó és zavaros állapotában napról-napra erősödik 
a közelgő fontos esemény, a képviselőválasztások híre. A lapok bőségesen ismertetik 
azokat a nagyarányú készülődéseket, melyeket minden párt végez, egyelőre a budapesti 
központokban. Különösen vezet ebben a kormánypárt.
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Tehát a pártok vezetői, és központjai készülődnek. Önkéntelenül felvetődik a kérdés: hát 
azok készülődnek-e, akiknek a bőrére megy az összes központi készülődés. Készülődik-e 
a nép? Készülődik-e arra, hogy most ítéletet mond a parlamenti pártok felett? Különösen a 
kormánypárt felett, mert a közügyi vezetés és munka főképpen a kormánypárt irányítása és 
akarata szerint történt. A meg nem elégedettség, a sorozatos becsapás, a múlt választáskor 
hangzatosan beígért programok meg nem valósítása, az évszázados nyomorúságos életünk-
nek a négy éves meghosszabbítása váltott-e ki valamilyen álláspontot a népből? Vagy ismét 
a készülődő, nagy propaganda fogja kialakítani az álláspontját? Vagy megint a jelöltek és a 
kortesek ígéretei, „urambátyám” megszólításai, vállveregetései fogják eldönteni egy man-
dátum sorsát? Vagy pedig a közpénzen élő s mindig csak a hatalom részére munkálkodó 
egyének nyomásai lesznek eredményesek?

Ha ez így lenne, az egész országra végzetes hiba lenne. Végzetes lenne pedig azért, mert 
nem valósulna meg a legfontosabb kérdés: a politikai rendszerváltozás. Pedig rendszervál-
tozásra van szükség. Enélkül csak a jelenlegi helyzet folytatása következhetik, legföljebb 
gazdagodunk egy újabb választás szomorú emlékével. Olyan emlékkel, amelyben ismét 
megjátszottuk az öntudatlan, mindenki által és minden időben mozgatható báb-baba sze-
repét. Ezt már eleget csináltuk. Ennek többet nem szabad megtörténni. Nem szabad külö-
nösen a parasztság részéről. Mert rendszerváltozást csak a parasztság hozhat. Sőt, hogy az 
elkövetkező rendszerváltozás egy újabb, de boldogabb ezredév biztos alapja lehessen, ennek 
legnagyobb biztosítéka az alkotmány sáncaiba és a hatalomba bevonuló parasztság lehet.

Igaz ugyan, hogy a jelenlegi rendszer élvezőinek egyesei is rendszerváltozást sürgetnek, 
hogy a kialakuló új rendszerben is biztosítsák hatalmi szerepüket. Csakhogy kutyából nem 
lesz szalonna. Mert nem tudjuk elképzelni – hinni pedig még kevésbé – a becsületes földre-
formot feudális főuraktól, igazságosabb teherviselést és olcsóbb iparcikket a kortesvezérektől 
és a főtisztviselői nagyfizetések csökkentését a főtisztviselő társadalomtól.

Ezek megoldása nélkül pedig nincs új ezredév. És az új ezredév politikai rendszerében 
nem lehetnek az irányítók a levitézlettek. Tehát „egyetlen őt a magyar paraszt”. A kor-
mánypárti nagy készülődések pedig nem a fentieket kívánják szolgálni. Akarjuk hát mink. 
Készülődjünk mi is. Akarjunk, akarjuk a rendszerváltozást. Akarjuk a boldogabb magyar 
életet. Ne pedig csak várjuk azt. Vártuk már eleget. Hiába. Most akarjunk, és ha így lesz, 
akkor pedig győzünk. Adja Isten.

Mecsekalja

***

Kovács Béla hangja radikális, rendszerváltozást sürgető, optimista írása türelmet-
lenséget, a politikai elittel való szembefordulást tükröz. Szerzőjének nem erőssége a 
komplex gondolkodás, mindenekelőtt a földreformot és a parasztság felemelését tartja 
szem előtt. Viszont mai szemmel nézve mindenképpen pozitívuma, hogy nincs benne 
irredenta nacionalizmus és antiszemitizmus, holott ez ekkoriban nem volt idegen az 
FKgP vezetőitől. A pártelnök, Eckhardt Tibor támogatta az antiszemita jogalkotást, és 
az 1946-ban köztársasági elnökké választott Tildy Zoltán is megszavazta a zsidótörvé-
nyeket. A nézeteit 1943-tól revideáló Bajcsy-Zsilinszky Endre az első két zsidótörvény 
elfogadásakor nem volt képviselő. Így 1938-ban és 1939-ben nem szavazott, de azért 
nyilvánvalóvá tette, hogy továbbra is „fajvédő alapon áll”.

Kovács Béla nagy reményekkel nézett a törvény elfogadása után rendezett ország-
gyűlési választások elé, a Baranya megyei Sásdon, egyéni kerületben, ahol a Független 
Kisgazda c. lap e szavakkal ajánlotta a választók figyelmébe: „Kovács Béla kisgazda, 
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az új paraszti nemzedék egyik legképzettebb tagja, a népi gondolat erős harcosa”. Vörös 
Vince e szavakkal ajánlotta a Kis Újság [Kis Ujság] 1939. május 21-i számában képvise-
lőnek: „Én ismerem őt… Kovács Bélát becsüljék meg, mert az ő parlamenti szereplése 
nem színjátszás lesz, hanem kemény, küzdelmes munka, meg nem alkuvás.”5

Nagy Ferencnek nem sikerült nyernie az egyéni kerületében, Siklóson. Végül az 
országos listán szerzett mandátumot. Kovács Béla is vesztett a kormánypárti jelölttel 
szemben, „Kovács Bélának kitűnő parasztszervezői voltak a többségében németajkú 
sásdi kerületben, de a MÉP előnyös helyzete következtében a németek többsége Stitz 
Jánosra voksolt. Kovács Béla 6615 szavazattal alulmaradt.”6

Az 1939. május 28-án és 29-én tartott választások végeredménye tragikus volt: bár az 
„országgyarapító” kormánypárt a szavazatok több mint 69 százalékával 181 mandátu-
mot szerzett, a legnagyobb ellenzéki erő a nyilaskeresztes párt lett, és a különböző nem-
zetiszocialista formációk együtt 48 képviselőt küldhettek a parlamentbe. A Független 
Kisgazdapártnak, mely a harmadik helyre csúszott vissza, a szavazatok alig több mint 
15 százaléka és 14 mandátum jutott. A MÉP és a nyilasok számos körzetben összefog-
tak az FKgP ellen. Igazán tragikussá, hosszú távon reménytelenné az tette a helyzetet, 
hogy a kormánypártiak jelentős része is „szalonnyilas” volt, a náci Németország híve, és 
Imrédy Béla radikális reformokat sürgető, erősen antiszemita mozgalmával szimpatizált.

Az FKgP óriási csalódást élt át. Annak ellenére kudarcot vallott, hogy első alkalom-
mal szavazott a nép az általános és titkos választójog alapján. Ennek bevezetését a párt, 
és az elnöke, Eckhardt Tibor szenvedélyesen szorgalmazta, sőt, emiatt került konflik-
tusba Gömbös Gyulával is. Halála után ezzel a címmel írt cikket Eckhardt a Független 
Kisgazda 1937. május 9-i számába: „Mindent a titkos választójogért!”

A többpártrendszerre épülő demokrácia nélkülözhetetlen tartozéka, a fél évszázados 
politikai harccal kivívott általános és titkos választójog az adott viszonyok között nem 
váltotta valóra a hozzá fűzött reményeket. Az FKgP végül tizennégy országgyűlési man-
dátumot szerzett, és ezzel csak a második legnagyobb ellenzéki párt lett. Képviselői: 
Eckhardt Tibor, Szíjj Bálint, Tildy Zoltán, B. Szabó István, Szentiványi Lajos, Nagy 
Ferenc, Váczy József, Kövér János, Pataki László, Horváth Zoltán, Varga Béla, Bajcsy-
Zsilinszky Endre, Klein Antal, Révész László, Vásáry István. A választás után olyan ki-
jelentések olvashatók a Független Kisgazda hasábjain, mint hogy „A titkosság kigúnyo-
lása volt a pünkösti választás” (ezt a képviselővé választott Bajcsy-Zsilinszky írta 1939. 
júniusi 11-i vezércikkében, melynek ez a címe: Bennünket nem lehet számokkal mérni).

A Független Kisgazdapárt szempontjából jelentős fejlemény volt, hogy a Kis Újság 
tulajdonosa és főszerkesztője, Dessewffy Gyula az ellenzéki párt, majd az 1941 szept-
emberében megalakult Parasztszövetség céljaival azonosult, és a párt rendelkezésre bo-
csátotta a hasábjait. A Kis Újságban jelentek meg Kovács Béla cikkei. Figyelemre mél-
tó, hogy a napilap megszerzésében milyen szerepe volt a németellenes erőket titokban 
támogató Teleki Pálnak. Dessewffy Gyula, „a föld népét szerető gróf”, későbbi brazíliai 
emigráns az emlékirataiban megírta, hogy Teleki Pál hívatta, és ezt mondta neki: 

„Van pénzed, hogy megvedd a Kis Újságot, Lévai Jenő lapját? – kérdezte. Lévai 
a második zsidótörvény következtében nem tarthatta meg Kossuth Ferencnek, a 
Függetlenségi Pártnak a lapját. Nem volt könnyű döntés. A régi dicsőségből kevés ma-
radt. A Kis Újságot akkor a kofák lapjaként ismerték. Átvétele azonban lapengedélyt 
jelentett, és ezzel is a parasztság ügyének képviseletére és a növekvő szélsőjobboldali, 
fasiszta propaganda ellensúlyozására. A kormánypárt szélsőjobboldali Kölcsey csoportja 
fente rá a fogát. Ezt akarta megakadályozni Teleki. Rögtön hozzá is tette: Lévait a lap teljes 
értéke illeti meg, mert Kölcseyék a zsidótörvényt kihasználva ingyen akarnak hozzájutni. 
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Ezért Telekinek egy, a falunak írt, népi érdekeket képviselő, becsületes hangra volt 
szüksége, mert mint mondotta, csak a parasztság józanságában bízhatunk. Így bíztatott: 
használd a nemzeti lelkiismeret ébrentartására, józan gondolatok terjesztésére. Próbáld 
előkészíteni a magyar falut az eljövendő idők nehézségeire.”7

„Rövidesen a Kis Újság hasábjain cikkek jelentek meg, például Nagy Ferenc, a ké-
sőbb miniszterelnök, Dobi István, a későbbi államelnök, Kovács Béla, Vörös Vince és 
a parasztság többi képviselőjének és szószólóinak tollából. Új hang volt ez a magyar 
közéletben. A budapesti újságíró világ megdöbbenéssel látta, hogy a szerkesztőség többé 
nem kiváltságos kis csoport kizárólagos birodalma. Fiatal parasztok, akik tegnap még 
szinte írástudatlanok voltak, új szempontokat hirdető, meglátásoktól hemzsegő és a gaz-
dasági viszonyokat ostorozó riportokat jelentettek meg.”8

De ki a felelős Magyarország elmaradottságért, és milyen forrásból, kinek a ter-
hére valósuljanak a régóta várt, radikális reformok? A két világháború közötti 
Magyarországon, ahogy ezt Ungváry Krisztián alaposan elemezte A Horthy-rendszer 
mérlege – Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus című, 2012-ben megjelent 
monográfiájában, az értelmiségi közvéleményben szorosan összefonódott a németelle-
nesség, a zsidóellenesség és a szociális gondolat. Utóbbin a valóban elszomorító anyagi 
és műveltségi helyzetben élő, állami gondoskodásra szoruló „ősmagyar” társadalmi 
rétegek, mindenekelőtt a szegényparasztság felemelését, egzisztenciához és földhöz 
juttatását értették, mindenekelőtt a zsidók, de a németek rovására is. Abban, hogy for-
radalmi változásra van szükség, mind a szélsőjobb, mind a szélsőbaloldal egyetértett, 
a nyilasok és a kommunisták között legfeljebb abban volt különbség, hogy eltérően 
ítélték meg, milyen társadalmi csoportok rovására finanszírozzák az elkerülhetetlen tár-
sadalmi és gazdasági változásokat. Az internacionalista kommunista párt, mely a tőke 
és a földbirtok köztulajdonba vételét hirdette, be volt tiltva, viszont a nyilasok, ha nem 
is akadálytalanul, de legálisan szervezkedtek, szélsőséges nacionalizmusuk és antisze-
mita propagandájuk komoly tömegeket vonzott. A magyarországi szélsőjobb fölosztást 
és a „zsidó tőke” kisajátítását követelte, és a hitleri Németország támogatójaként lépett 
fel. A radikális reformokat hirdető Imrédy Béla és a forradalmár Szálasi Ferenc követői 
egyaránt a nemzetszocializmust tartották követendő példának, a német szociális viszo-
nyokat példaértékűnek tekintették.

A második világháború kitörése után vagyunk, amikor a kormányzati intézkedések és 
a bevezetett cenzúra erősen megnehezítette az alig több mint tucatnyi képviselővel ren-
delkező FKgP politikai tevékenységét. Viszont Teleki Pál miniszterelnök így is „meg-
látta a fantáziát” a 14 képviselővel rendelkező, jelentős társadalmi bázissal rendelkező 
pártban, mely programjába foglalta a radikális reformokat, ugyanakkor a németellenes 
hagyományainál fogva ellenálló volt a náci, illetve nyilas fertőzéssel szemben.

Teleki Pál miniszterelnökségének alapvető újdonsága volt, hogy a kormányfő komoly 
társadalmi reformokat hirdetett meg, ugyanakkor fellépett a nyilasok ellen. Revíziós po-
litikájában távolságot próbált tartani Berlintől, külpolitikai téren igyekezett felkészülni 
arra a lehetőségre is, hogy Németország elveszíti a háborút. Ápolta a kapcsolatokat a 
nyugati nagyhatalmakkal, sőt, diplomáciai kapcsolatot létesített az addig ősellenségnek 
tekintett Szovjetunióval is. Magyarország nem működött közre Lengyelország leroha-
násában, befogadta a lengyel menekülteket, segítette továbbjutásukat Nagy-Britanniába.

Ez a sokrétű, a nemzeti függetlenség elveire alapozó külpolitika és a tervbe vett tár-
sadalmi reformok végrehajtása egy erős társadalmi bázissal rendelkező ellenzéki párton 
kívül új, sokoldalúan képzett, megbízható gárdát is igényelt. A miniszterelnöknek olyan 
szakemberekre volt szükség, akik azonosulni tudtak világnézetével, vagyis egyszerre 
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voltak zsidó- és németellenesek. Teleki Pál fiatal diplomatái és szociális reformerei kö-
zül sokan érkeztek olyan titkos társadalmi szervezetekből, mint az 1925-ben alapított 
Magyar (Testvéri) Közösség, a néhány évvel később alakult Honszeretet Egyesület, a 
Bartha Miklós Társaság, a Turul és számos más diákszervezet. A Magyar Közösség 
annyiban hasonlított a többi, akkoriban gyakori konspiratív testülethez, hogy „tagnak 
csak olyan személyt vettek fel, akinek apja és nagyapja is magyar névvel bírt. Zsidó 
természetesen nem lehetett tag, de olyan sem, akinek házastársa zsidónak számí-
tott, mivel a Közösség a zsidók asszimilációját a gyakorlatban lehetetlennek tar-
totta. A Közösség deklaráltan faji alapon szervezkedett, és azt tűzte ki célul, hogy saját 
»fajmagyarnak« minősülő tagjait jutassa vezető állásokba az államigazgatás területén. 
A faj mentésének kérdését a keresztény értékek elé helyezte, a zsidókérdést pedig úgy 
kívánta megoldani, hogy az 1900 előtt letelepedettek százalékos arányuknak megfelelő 
kisebbségi jogokra lennének jogosultak (de csak ebben az arányban vehetnének részt 
a különböző foglalkozási ágakban is az 1900 után betelepedettek számára viszont »itt 
hely nincs«”.9

A Magyar Közösségből fejlődött ki, annak ideológiai alapjaira épült a Magyar 
Függetlenségi Mozgalom. Ez aztán 1943-tól kapcsolatot keresett és talált az ellenzéki 
pártok, így a FKgP vezetőivel, Tildy Zoltánnal, Nagy Ferenccel és Kovács Bélával is, 
és a párt „értelmiségi tanácsadó testületeként” működött 1945-ben és 1946-ban, a koa-
líciós időszakban.

Szent-Iványi Domokos, aki fiatal diplomataként nyolc évig teljesített szolgálatot az 
Egyesült Államokban, Teleki Pál „bizalmi emberének” számított. A miniszterelnök 
hívta haza őt a berlini követségről, és nevezte ki 1939 nyarán a miniszterelnökség 
IV. Tájékoztatási osztályának élére, mely „alternatív külügyminisztériumként” műkö-
dött, és a nyugati hatalmakkal tartotta a kapcsolatot. (Az V. Osztály, a „Nemzetpolitikai 
Szolgálat”, mely Kovrig Béla irányítása alatt működött, a belpolitikai reformkísérletek 
központja volt.)

„A Tájékoztatási Osztály azonban nem kizárólag külpolitikai természetű feladatokat 
látott el. Nem kis részben Szent-Iványi szervezőmunkájának köszönhetően az osztály a 
hazai politikai elitben és az apparátusban tevékenykedő, nácizmussal szemben álló erők 
összefogásának a lehetőségét is megteremtette. Teleki az osztály megalakulását követő-
en kiadott egy körlevelet, mely a ’külföldre irányuló magyar törekvések összhangjának 
biztosítása érdekében’ az állami szervek számára előírta a Tájékoztatási osztállyal való 
kapcsolattartást. A körlevél nyomán kiépülő kapcsolatrendszert Szent-Iványi szemé-
lyesen irányította. Minden intézményből maga választotta ki gondos mérlegelés után 
a megbízható, német orientációval szemben álló kapcsolattartó személyét, akivel a to-
vábbiakban is személyesen érintkezett, ellátta a megfelelő tanácsokkal, feladattokkal.”10

Olyan személyek működtek a Tájékoztatási Osztály szervezésében, mint Keresztes-
Fischer Ferenc, Zsindely Ferenc, Bánffy Dániel, Bárczy István, Kosáry Domokos, 
Ambrózy Gyula, Lázár Károly, Röder Vilmos, Kádár Gyula, Hardy Kálmán, id. Antall 
József, Osváth László, Soos Géza, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Fall Endre, Varga Béla és 
még sokan mások. A névsor szinte teljesen lefedi a Horthy-rendszer náciellenes elitjét, 
és a későbbi Magyar Függetlenségi Mozgalom, meglehetősen szűk, de befolyásos kör 
tagjait tartalmazza. Magas rangú funkcionáriusok és értelmiségiek voltak, akik azon-
ban kevés politikai tapasztalattal rendelkeztek és nélkülözték a „tömegkapcsolatokat”. 
Egyedül a meggyőződésesen németellenes, és ebben az időben még antiszemita, a Teleki 
Pál „zsidópolitikáját” támogató Bajcsy-Zsilinszky Endre képezett kivételt, aki az 1939. 
májusi országgyűlési választáson a FKgP színeiben mandátumot szerzett, és országosan 
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ismert politikus volt. Ugyan mögötte álltak a kisgazdák, de így is nehéz dolga volt, hi-
szen a Parlamentben a jelentős tömegtámogatást élvező nyilasok, és a velük szimpatizá-
ló Imrédy-párti és kormánypárti képviselők nyomasztó túlsúlyban voltak.

Bajcsy-Zsilinszkyt barátja és szegedi harcostársa, a FKgP elnöke, Eckhardt Tibor hív-
ta a pártba, ő pedig ezek után, 1938-ban egyesítette pártját, a Nemzeti Radikális Pártot 
a független kisgazdákéval. Ismeretes, hogy Eckhardt 1940. január közepén lemondott a 
pártelnökségről, és Teleki Pál miniszterelnök megbízásából, Horthy jóváhagyásával az 
Egyesült Államokba utazott, hogy a német orientáció ellensúlyozására kapcsolatokat 
építsen ki az angolszász hatalmakkal, s adandó alkalommal „ellenkormányt” hozzon 
létre. Vagyis a világháború kitörése után az FgKP már a „náciellenes kombináció” része 
volt, Teleki Pál és Bethlen István egyaránt számolt vele. Eckhardt távozása után sem vál-
tozott a helyzet, amikor Tildy Zoltán lett az FKgP elnöke, Nagy Ferenc a párt főtitkára, 
Kovács Béla pedig országos főtitkárhelyettese lett. A németellenes orientációt képviselő 
politikusok körében ekkor már felmerült az igény, hogy a parlamentben passzívnak mu-
tatkozó FKgP-nek aktivizálódnia kellene, folytatnia kellene azt a német- és nyilasellenes 
demokratikus politikát, melyet a harmincas években kezdett el. Erre azonban az ország-
gyűlésben kevés lehetőség nyílt, tekintettel arra, hogy ott az FKgP-nak csak 14 képvise-
lője volt. (Bár még így a legnagyobb ellenzéki párt volt a nyilasok után.) Nyilvánvaló, 
hogy a kisgazdák csak a parlamenten kívüli, hozzájuk kötődő népszerű társadalmi szer-
vezet működése révén erősödhetnek meg.

Nagy Ferencben 1939 nyarán merült fel a gondolat, hogy látszólag politikamentes tár-
sadalmi szervezetet hoz létre a nép felvilágosítására, közéleti nevelésére. „Szükség volt 
egy ilyen szervezetre gazdasági, kulturális és társadalmi okból is. A parasztságnak nem 
volt olyan nagy gazdasági érdekvédelmi szervezete, amelyen keresztül befolyást gyako-
rolhatott volna az ország gazdaságpolitikájára. Nem volt olyan szervezete sem, amelyik 
az iskolán kívüli népművelést úgy kiterjesztette volna, hogy a magyar parasztság kultu-
rális emelkedésében régi mulasztásokat helyrehozzon. De szociális okból is szükség volt 
ilyen szervezetre, részint azért, hogy a parasztság szociális védelmét ellássa, másrészt, 
hogy társadalmi öntudatát növelje… Kovács Bélával beszéltem meg először a kérdést. 
Kovács Béla ekkor már a Kisgazdapárt helyettes főtitkára volt, de még mindig odahaza 
lakott Mecsekalján.

– Félek tőle – mondta Kovács Béla –, hogy egy ilyen gazdasági és társadalmi szervez-
kedés nem talál elég megértésre a parasztságnál. Azt hiszem, könnyebb lenne a paraszt-
ságot erősen megszervezni nagyon radikális politikai jelszavak mellett.

– Politikai radikalizmusra nincs lehetőség – mondottam én. – De hidd el, hogy elég 
okos a parasztságunk ahhoz, hogy egy ilyen szervezkedésben is meglássa a politikát.

Sok tanácskozást folytattunk még Kovács Bélával és más parasztvezetőkkel is, míg 
végre elhatároztuk, hogy működési engedélyt kérünk egy ilyen parasztszervezet részé-
re. Elhatároztuk, hogy a szervezet vezetésében csak parasztemberek vehetnek részt, sőt 
a szervezet tisztségviselői is csak parasztok lehetnek, nehogy mások hamis vágányra 
vigyék a mozgalmat.

Teleki Pál miniszterelnök, aki arisztokrata létére is nagyon népszerető ember volt, 
nem találta alkalmasnak az időt egy parasztszervezkedés megindítására” – emlékezett 
Nagy Ferenc.11

Miért ellenezte vajon Teleki Pál a Parasztszövetség megalapítását, melynek Kovács 
Béla lett a főtitkára? Tudjuk, hogy 1940 folyamán a minisztertanács Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter előterjesztésére többször is tárgyalta a Parasztszövetség enge-
délyezését, de Teleki Pál mindannyiszor vétót emelt. A hívő katolikus Teleki szerette volna, 
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ha a Parasztszövetség az 1935 óta működő, népszerű KALOT (Katolikus 
Legényegyletek Országos Tanácsa), illetve az éppen akkor, 1940-ben elindult Magyar 
Szociális Népmozgalom keretein belül működik. Mindkettőnek volt németellenes ten-
denciája és célul tűzte ki a parasztok érdekvédelmét, de az ideológiai hátteret a jezsui-
ta rend biztosította. (Szervezői, Nagy Töhötöm és Kerkai Jenő is a rend tagjai voltak.) 
Teleki attól tartott, hogy a Parasztszövetség idővel radikalizálódik, s olyan tendenciák 
kapnak lábra benne, melyek kicsúsznak a kormány ellenőrzése alól. Az FKgP viszont 
független ellenzéki erővé váló Parasztszövetséget akart, „klerikális gyámkodás” nél-
kül. Ezért Keresztes-Fischer Ferenc, csak Teleki Pál halála után, már Bárdossy László 
miniszterelnöksége alatt, engedélyezte a Parasztszövetség megalakítását. A belügy-
miniszter még baranyai főispán korából ismerte mind Nagy Ferencet, mind Kovács 
Bélát, és a személyükben garanciát látott arra nézve, hogy az új szervezet nem radika-
lizálódik, nem ad teret az „ideológiai szélsőségeknek”.

Ilyen előzmények után került sor, hosszas előkészületek után, és már Teleki 
Pál halála és a Szovjetunió elleni német támadás megindulása után az Országos 
Parasztszövetség megalakításra, melynek alapszabálya még 1939-ben elkészült. 
A Nagy Ferenc kezdeményezésére megalakult paraszti érdekvédelmi szervezet fő-
titkára Kovács Béla lett, ő ismertette a szervezet programját 1941. szeptember 28-án 
Budapesten, a Rákóczi úti Debrecen étteremben. (A Parasztszövetség elnöke Nagy 
Ferenc lett.)

Arról, hogy a Parasztszövetség sokáig halogatott megalakulását a Belügyminisztérium 
támogatta, Nagy Ferenc számol be emlékirataiban: 

„Amikor Bárdossy lett a miniszterelnök, tudtam, hogy a belpolitikába kevésbé szól 
bele és hogy befelé a keménykezű Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter irányít-
ja a kormányt. Ez a felvilágosult, okos ember tette lehetővé még a háború alatt is a 
Szociáldemokrata Párt fennmaradását, melynek betiltását hevesen követelték a nem-
zetiszocialista pártok, sőt, a kormánypárt egy része is. Ő támogatta a Kisgazdapárt 
ellenálló politikáját, ő tette lehetővé a Magyarországra menekült lengyelek védelmét, 
ő azonosította magát minden jóravaló magyar törekvéssel.

Mivel minisztersége idején az én vármegyém főispánja volt, jól ismertük és 
becsültük egymást. Hozzá mentem, és elmondtam neki, hogy parasztszövetséget aka-
rok szervezni.

»– Én eddig is támogattam a törekvésedet, azonban nem tudtam a kormányban ke-
resztülvinni, hogy hozzájáruljon a működési engedély megadásához. Most azonban 
megadom nektek a működési engedélyt«, mondotta Keresztes-Fischer Ferenc.”12

Utólag nehéz rekonstruálni, milyen megfontolások alapján támogatta a pragmatikus 
Keresztes-Fischer (illetve mentora, a nyilvános politizálástól ekkor már visszavonult 
Bethlen István) a Parasztszövetség megalakítását. Pedig tisztában lehetett azzal, hogy 
az új paraszti érdekképviseleti szervezet, hiába rögzíti alapszabálya a „politikamentes-
séget”, a rendszer számára veszélyes „ideológiai fertőzések” táptalajává válhat. Teleki 
Pál erre való hivatkozással tért ki a minisztertanácsi üléseken a Parasztszövetség enge-
délyezése elől, illetve próbálta bevonni a KALOT-ot, illetve a jezsuitákat a megszer-
vezésébe. Az öngyilkossá vált miniszterelnök óvatossága nem volt alaptalan, hiszen 
illegális kommunista párttagok már az 1941. szeptemberi „zászlóbontásnál” jelen vol-
tak, majd 1943 nyarán, a Dobi István vezette „Földmunkás tagozat” megalakításakor 
nagy számban léptek be. Másrészt viszont Keresztes-Fischer joggal gondolhatta, hogy 
Nagy Ferenc és társai, ezek a saját földjeiken gazdálkodó, értelmes parasztemberek 
nem lesznek fogékonyak a radikális ideológiák kísértéseire.
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(„A nemzeti összefogás akadályai”) 1941. szeptember 30-án a Kis Újság Magyar 
Kalász rovatában figyelemre méltó cikk adta tudtul, hogy „Megalakult a Magyar 
Parasztszövetség”.

Az eseményre két nappal előbb, szeptember 28-án került sor a Debrecen étteremben. 
Az elnöki asztalnál Nagy Ferenc, Pataki László és B. Szabó István országgyűlési kép-
viselők, és Kovács Béla, a szervezőbizottság titkára foglalt helyet. A közgyűlés meg-
kezdése előtt Kovács Péter imát mondott, majd hódoló táviratot intéztek Horthy Miklós 
kormányzóhoz.

Kovács Béla ismertette a szervezet alapszabályát, majd Nagy Ferenc beszélt a 
Parasztszövetség programjáról. Politikai kérdésekről nem, csak, szakmai, érdekvédelmi 
témákról ejtett szót. Célként tűzte ki a paraszti gazdálkodás színvonalának emelését, az 
értékesítés megszervezését, a földmunkásság és a szegényparasztság földhöz juttatását. 
Szükségesnek tartotta az iskoláztatás gondjainak megkönnyítését, az egészségügyi ellá-
tás színvonalának javítását és olcsóbbá tételét, a falusi munkanélküliség megszüntetését. 
Mintegy százötvenen voltak jelen, az ország különböző vidékeiről érkező, a közélet 
iránt érdeklődő parasztemberek, és népi írók is. A jelenlévők vezetőséget választottak. 
Nagy Ferencet tették meg a Parasztszövetség elnökének, főtitkárának pedig Kovács 
Bélát. Tekintettel azonban arra, hogy Nagy Ferenc parlamenti képviselő is volt, és Tildy 
Zoltán mögött a FKgP élén állt, a Parasztszövetség tényleges vezetése Kovács Bélára 
hárult. Az őt segítő szervező csapatban ott volt Dobi István, Iliás Ferenc, Kiss Gergely 
és Dancs József is, akik hozzá hasonlóan a Kis Újság Kalász rovatának rendszeres szer-
zői lettek. Egyikük, Iliás Ferenc fertőszentmiklósi tanító az illegális Kommunista Párt 
tagja volt, és ezt megelőzően részt vett a Nemzeti Parasztpárt megalapításában is, amit 
a többiek tudtak róla. Ő volt az, aki a hat elemit végzett, volt vörös katona Dobit a „az 
illegális kommunista párthoz kötötte”.

Nagy Ferenc arról is beszélt a Parasztszövetség zászlóbontásakor, hogy a szervezet 
„magára vállalja az egész magyar parasztság gazdasági, társadalmi és művelődési irá-
nyú megszervezését”. Nincs mitől tartania a kormányzatnak, hiszen „úrgyűlölet vagy 
demagógia akkor nyert teret a parasztság megmozdulásában, ha a parasztság élén úr 
állott”. Ez az érvelés azonban nem győzte meg a nagybirtokosokat. A szervezet meg-
alakulása után Somssich László gróf cikket írt az OMGE Köztelek c. lapjába, mely-
ben veszedelmesnek ítélte meg az egyforma foglalkozásúak széttagolását. Nem sokkal 
később Jaross Andor, az Imrédy-párt egyik vezetője a parlamentben hevesen támadta a 
Parasztszövetséget, megvádolta, hogy baloldali politikát folytat, és hovatovább a kommu-
nisták gyülekezőhelye lesz. Követelte a betiltását, mivel veszélyezteti a háború sikerét.

A támadások azonban a legkevésbé sem ártottak, inkább használtak a Parasztszövetség 
népszerűségének. Kovács Béla belevetette magát a szervezésbe, járta az országot, és mi-
nél több támogatót igyekezett megnyerni a háború vége után napirendre kerülő, radiká-
lis politikai változásokhoz. 1941. december 14-én az orosházi tanyavilágban részt vett 
az Ezüstkalászos gazdanapon, amiről a Kis Újság is megemlékezett: „Kovács Béla, a 
Parasztszövetség főtitkára beszélt a közös munkáról, amiből nem maradhat ki egyetlen 
dolgozó paraszt sem.”

A Parasztszövetség nagy visszhangot keltett a magyar falvakban. A vidéki emberek 
sorra hozták létre a helyi szervezeteket, megérezték, hogy tájékozódniuk kell és meg 
kell védeniük az érdekeiket. Annak ellenére tömegek csatlakoztak, hogy ekkor már fo-
lyamatosan hívták be a férfiakat katonának. A szövetségben nemcsak kisgazdapártiak 
vettek részt, benne voltak a szociáldemokratákon keresztül a kommunistákig sokan, sőt, 
még azok is, akik 1939-ben a kormánypártra szavaztak. Tagjai és támogatói azonban 
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nemcsak a meghirdetett gazdasági és társadalmi céljaival azonosultak, de a háborúelle-
nes függetlenségi mozgalommal is. Kovács Béla és társai, bár fenntartották a politika-
mentesség látszatát, a szélsőjobboldal befolyásától igyekeztek megóvni a parasztságot.

„1942–1943 telén a Parasztszövetség országos közművelődési tanfolyamot szerve-
zett. Az egységes tantervet, és a tantárgyankénti hat-hat előadás anyagát a legkiválóbb 
szakemberek írták, többek között az alábbi tárgykörökből: magyar történelem, magyar 
irodalom, általános gazdasági ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, a mindennapi élet 
jogi ismeretei, közigazgatás, szövetkezeti ismeretek. Több mint 400 helyi szervezet 
jelentkezett az előadássorozatok megrendezésére. Vezetőik számára az ország öt város-
ában az ősz elején felkészítő tanfolyamokat szerveztek. Az egész mozgalom azt sugallta 
a parasztembereknek: magatok is ki tudjátok nevelni saját vezetőiteket!”13

1942 elején sikerül Budapesten berendezni a Parasztszövetség központját, a Thököly 
út 20. számú házban. Április 5-i számában erről is beszámolt a Kis Újság „Látogatás a 
parasztok otthonában” címmel.

„Kovács Béla orsz. főtitkár tárgyal a másik szobában. Ő a lelke, mozgatója a szövet-
ségnek. Pillanatonként telefonhoz hívják, újabb és újabb embercsoportok ülnek le mellé. 
Gyors tempóban végzi a dolgokat.” (Bihari Nagy Lajosnak, a Magyar Kalász szerkesz-
tőjének tudósítása a Kis Újságban.)

1942. július 5-én az ugyanitt székelő Kalászos Szakosztály, a „népi gondolat élgár-
dája” tartott vezetőségi értekezletet, Vörös Vince elnökletével. „… Kovács Béla főtitkár 
szólalt fel és beszédében rámutatott a gyakorlati teendőkre. Kalászosnak és nem kalászosnak 
a közös célokért együtt kell működni. Nem lehet megakasztani a paraszti összefogás lehető-
ségét külön szervezkedéssel. Rámutatott, hogy ma milyen méretű a szervezkedésünk, és mit 
kell a kalászosoknak elvégezni.” Négy nappal később ugyanitt Dobi István földmunkás fejti 
ki véleményét „Agrártömegeink és a Magyar Parasztszövetség” témájában.

1942. március 10-én megalakult a Kállay-kormány, mely óvatosan lazítani próbálta a 
háborús szövetséges Németországhoz fűződő kapcsolatokat. E törekvésének keretében 
lehetőséget biztosított a Parasztszövetség szervezkedése számára, megvédte a nyilasok-
tól és a „szalonnyilasoktól”, Imrédy Béla híveitől.

Kovács Béla programadó cikke, mely a Kis Újság 1942. július 26-i számában, a 
Magyar Kalász rovatban jelent meg, óvatos hangvételű, igyekszik elejét venni a táma-
dásoknak, az érdekegyesítésre törekszik, a közös érdekeket szolgáló reformokat sürgeti.

***
Nemzeti feladatok és a parasztság

írta Kovács Béla kisgazda, a Parasztszövetség országos főtitkára

Minden nemzet életében vannak örökös feladatok, melyeket a nemzetnek meg kell ol-
dani s el kell végezni, hogy fejlődhessen és tovább élhessen. A nemzeti feladatok elvég-
zése nem csupán kormányok és vezetők kötelességei, hanem magáé a nemzeté is. Egyes 
feladatok akkor oldódnak meg leggyorsabban és legtökéletesebben, ha a munkában a 
nemzet minden rétege, minden eges tagja tevékenyen részt vesz.

A sok nemzeti feladat közül különösképpen a társadalmi, gazdasági (termelési) és 
kulturális feladatrészt kell vállalni minden társadalmi rétegnek. A részvétel nem sza-
bad, hogy csupán kormányhatalom nyomása révén jöjjön létre, hanem öntudatosan és 
áldozatkészen kell magunknak is erre törekedni. Tudni kell azt, hogy a feladatok közös 
nemzeti feladatok és azt is, hogy ezeknek elvégzésében a nemzet társadalmának melyik 
rétegére milyen munka vár.
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Történelmünk során a magyar parasztság sok nemzeti feladat terhét viselte, valamint 
sok, meg nem oldott nemzeti feladat hátrányait szenvedte.

A parasztság feladatának teljesítése úgy tűnt fel, mintha a parasztságot erre a minden-
kori kormányhatalom kényszerítette volna. Tagadhatatlan, hogy sok olyan terhet kellett 
a történelem során vállalnunk és viselnünk, melyeket öntevékenység révén nem vállalt 
volna a parasztság. E feladatok terhének vonatkozó módozatait más társadalmi rétegek 
szabták meg anélkül, hogy ugyanezen nemzeti feladat terhéből csak valami kis részt is 
vállaltak volna.

Örvendetes jelenség, hogy a parasztság új idők szelét érezve, most nagyobb részt 
követel a nemzeti feladatokból. Részt követel elsősorban azokból, amelyekkel saját 
társadalmi, gazdasági és kulturális évszázados problémáin akar elsősorban segíteni. 
Két dolog ösztönzi a parasztságot erre az elhatározásra. Elsősorban nemzeti öntudata, 
másodsorban pedig azon megállapítása, hogy a sok nemzeti feladat közül éppen azok 
szenvedtek évszázados késedelmet, amelyek megoldása az ő társadalmi, gazdasági és 
kulturális fejlődését és felemelkedését lettek volna hivatva szolgálni. Önmaga is keresi 
tehát a módot, hogy önkéntes munkavállalással és áldozathozatallal segítse előbbre a 
saját és a nemzet ügyét.

E törekvését a nemrégen megalakult Parasztszövetségben akarja munkálni. Szomorúan 
kell megállapítani, hogy még mindig vannak egyesek, akik érthetetlen aggodalommal 
figyelik a parasztságnak e szervezetbe való tömörülését, sőt vannak, akik tudatosan 
gáncsolják is. Nyíltan kifejezésre juttatják, hogy feleslegesnek tartják, hogy „osztály-
mozgalomra” nincs szükség.

Bármennyire is szomorú ez a felületes és rövidlátó megállapítás, bizonyos mértékig 
vigasztaló, hogy nem a parasztság, hanem olyan társadalmi rétegek részéről jön, me-
lyeknek jogosan a szemére lehetne vetni, hogy a nemzeti feladatok megoldását önző 
módon sorakoztatta. A vezetést úgy gyakorolta a múltban, hogy a nemzet legszélesebb 
rétegeinek problémái még a mai napig is megoldatlanok akkor, amikor a saját gazdasági 
és kulturális színvonalát legmodernebb szintre emelte. Nem gondolták, hogy a maga-
sabb élet- és kultúrszínvonaluk megteremtéséért a nemzetnek az a rétege hozott legtöbb 
áldozatot, amelyik életszínvonalának emeléséért a legkevesebbet tettek. Az aggodal-
maskodóknak két dolgot kellene figyelembe venni, s akkor nem látnák feleslegesnek a 
parasztság szervezkedését.

Elsősorban azt, hogy milyen céllal történik a szervezkedés. Észre kellene venniük, 
hogy mi a nemzeti feladatokat önként vállaljuk. A szervezkedő parasztság nem a múlton 
rágódik és szervezeti erejét nem a mulasztásokért való felelősségre vonásra akarja hasz-
nálni, hanem inkább keresi önmagában is a hibát, hiányosságokat. Nemzeti és társadalmi 
öntudatától ösztönözve, az önművelés eszközével is fejleszteni akarjuk kultúrszínvo-
nalunkat és így társadalmi tekintélyünket is. Nem a vezetőrétegeknek hibáit keressük, 
hanem – örülünk, hogy mindinkább szaporodnak azok, akik – jóindulattal közelednek 
hozzánk. Ezeknek a jóindulatúaknak szándékait megbecsülve, a múltra fátylat terítve, 
belül közösen és együttműködve akarjuk a még mindig megoldandó nemzeti feladatokat 
teljesíteni.

***

Az országos főtitkár hasonló szellemű vezércikke, mely a Kis Újság 1942. augusztus 
15-i számában jelent meg „A nemzeti összefogás akadályai” címmel, arról szól, hogy a 
Parasztszövetségnek konfliktusa támadt az Országos Mezőgazdasági Kamara által életre 
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hívott Kalászos Egyesülettel. „A magyar parasztság nem tűri sorainak szétbontását és 
eddig még nem ismert, de mindenképpen békés szándékú akarattal küzd az összefogá-
sért.” Kovács Béla augusztus 30-én ugyanott „A kalászos gazdák szerepe a falu vezeté-
sében”, majd december 20-án „A kalászos gazdák szerepe a szakoktatás fejlesztésében” 
címmel fejti ki gondolatait.

Kovács Béla, bár kevesebbet írt a Kis Újságba, mint Nagy Ferenc vagy Tildy Zoltán, 
gyakran járt be a szerkesztőségbe, és mély benyomást tett a főszerkesztőre, Dessewffy 
Gyulára: 

„Számomra Kovács Béla volt a megszemélyesítője ennek a magyarságnak, amely 
Dózsa Györgyöket, Esze Tamásokat, Áchim Andrásokat termelt ki. A sok értékes pa-
rasztpolitikus közül a legértelmesebbnek Kovács Bélát láttam. Elmélyülő, analízisre 
hajlamos szellemi alkata, erős egyénisége vezetésre tette alkalmassá. Nem volt habozó, 
bizonytalan típus, de nem volt a »csakazértis« fajtából való. Az alacsonyabb rendűség 
érzését nem ismerte, mentes volt a feudális rendszerben felnőtt ember gyakori fogya-
tékosságaitól. Öntudatos, büszke, céltudatos paraszt volt. Benne láttam a Kisgazdapárt 
eljövendő vezérét. Sajnos, erre soha nem került sor”, írta róla Dessewffy Gyula.14

1943 elején a Földmunkás Szakosztály szervezése közben már érezhető, hogy az 
illegális kommunista párt befolyása növekszik a Parasztszövetségben. A Kis Újság ha-
sábjain szót kap a kommunista Iliás Ferenc, majd támogatottja, Dobi István is. (Január 
10.: A földmunkás-szakosztály kérdése. – Közös erővel. A földmunkás szakosztály fel-
adatai, majd február 9.: A mezőgazdasági munkásság és a Parasztszövetség.) Hosszabb 
előkészület után 1943. május 3-án alakult meg a Parasztszövetség keretei között a 
Földmunkás Szakosztály, melynek Dobi István lett elnöke. Ekkor Kovács Béla közre-
működésével nem a kormány által előzetesen jóváhagyott személyeket választották be 
vezetésbe, hanem azokat a jóval radikálisabb, vagy radikális beállítottságú kubikusokat, 
akiket Dobi, Iliással egyeztetve, javasolt.

Kovács Béla az adott helyzetben, amikor a nyilasok újra támadják szervezetét, 
mert nem foglalkozik a „zsidókérdéssel”, nem tehet mást, minthogy elfogadja a kom-
munisták támogatását. Ugyanakkor kifejtette, hogy a pártok működését a jövendő 
Magyarországán csak a népképviseletire, demokratikus választásokra lehet alapozni. 
Erről szól a Kis Újságban 1943. augusztus elsején „A politizáló parasztság” címmel 
megjelent vezércikke, melyben leszögezi: „egy demokratikus parlamentáris rend-
szerű államban az államvezetési politikának legfőbb ereje az, ha az államvezetésben 
a nemzetnek minden egyes tagja és rétege részt vesz”.

Ekkoriban már Püski Sándorék nagyban szervezték a szárszói konferenciát, és 
ebbe a munkába a Parasztszövetség is bekapcsolódott. „A Parasztszövetség engem 
bízott meg a mozgósítással. Kovács Béla külön a lelkemre kötötte, hogy egyenként 
keressem fel azokat a parasztszövetségi embereket, főként kalászos gazdákat –, 
akiknek részvételét a szövetség fontosnak tartja. Püskiék átküldtek egy köteg meg-
hívót, én pedig külön levél kíséretében küldtem ki azokat ötven parasztszövetségi 
tag részére.

»A balatonszárszói táborozás az idén a paraszt-, munkás- és értelmiségi ifjúság 
találkozója lesz, amelyről Te sem hiányozhatsz. A táborozáson tavaly inkább elvi 
kérdéseket vitattak meg. Ez a konferencia viszont gyakorlati síkra tér át, és a ma-
gyar társadalmi és politikai élet nagy fontosságú kérdéseit iktatja programjába és 
tárgyalja meg részletesen. A te felszólalásodra, illetve javaslatodra is számít a tábor 
rendezősége«, írtam azoknak a barátainknak, akik közül több, mint harmincan jöttek 
el a Parasztszövetség és a kalászos tábor képviseletében”, emlékezett Dancs József.15



92 PELLE JÁNOS: KOVÁCS BÉLA PÁLYÁJA 1945 ELŐTT

Valóság • 2020. február

A szárszói konferenciára 1943. augusztus 23-a és 28-a között került sor. Kovács Béla 
részt vett rajta, de a később nyomtatásban is kiadott jegyzőkönyv szerint, bár másokat 
buzdított rá, ő maga nem szólalt fel. Ha előbb nem is, ezen a később elhíresült rendez-
vényen világossá válhatott számára, hogy a magyar társadalom mélyén, mindenekelőtt 
a parasztságban, a mezőgazdasági munkásságban, és nevükben fellépő népi írókban 
milyen csillapíthatatlan indulatok forrnak. Kiderült, hogy Magyarország a világháború 
végéhez közeledve mennyire képtelen arra, hogy alapvető érdekei védelmében egysége-
sen lépjen fel, és változtasson katasztrófába torkolló, tragikus sorsán. Kétfajta, irreális 
utópia ütközött meg egymással, a faji (ezt az utókor szemérmesen „harmadik utasnak” 
nevezte) és a társadalmi (ez egyértelműen a kommunizmussal azonosítható). Egyetlen 
közös vonása volt a két utópiának: egyik sem látott védendő, megőrzendő értéket a ma-
gyar társadalom addigi, történelmileg kialakult szerkezetében, és a világháború befeje-
zése után le akart számolni a „haladás” útjában álló csoportokkal.

Mint ismert, az előbbit a leghatásosabban Kovács Béla kedvenc írója, Németh László 
képviselte, aki „a saját megmaradásáért dolgozó kisebbség nevében” lépett fel, és a 
„magyar utat” ajánlotta, mely átvezet „a gazdanépek katasztrófáján”. „Shylock késével” 
riogató, a politikai antiszemitizmus hatását tükröző felszólalása, melyhez hasonló hang-
nemben, ha nem is ilyen szenvedélyesen, még négyen vagy öten beszéltek Szárszón. 
Egyik felszólaló sem vett tudomást arról a sorsról, melyre Kelet-Európa zsidósága addig 
jutott, ugyanakkor a hazai zsidóságot mint a magyarság létét fenyegető veszélyt jelení-
tették meg. Várhatnak-e segítséget a külső hódítók ellen a „gyarmatosítók”, vagyis a 
nagybirtokosok és a zsidók? Megvédik-e őket a „bennszülöttek”, akik fölött évszázado-
kon át olyan kíméletlenül uralkodtak? Bár Németh László és a „faji utópia” többi híve 
távolságot tartott a radikális nacionalizmustól, felfogásuk a „fenyegető zsidó bosszúról” 
felért a „végsőkig való kitartás” melletti állásfoglalással.

Németh László legnagyobb ellenfele és vitapartnere Szárszón a kommunista Erdei 
Ferenc volt, aki a szovjet csapatok pártfogásával 1944. december végén Debrecenben 
megalakult Ideiglenes Kormány belügyminisztere lett. Vele értett egyet Veres Péter, 
Darvas József és Kovács Béla pártfogoltja, a Parasztszövetség Földmunkás Tagozatának 
elnöke, Dobi István is. A szocializmusnak nevezett társadalmi utópia meggyőződéses 
híveit sem érdekelte a világháború, illetve az, hogy a politikai elitnek sikerül-e meg-
találnia Magyarország számára a tragikus zsákutcából kivezető utat. Veres Péter volt 
szociáldemokrata, a Nemzeti Parasztpárt megalapítója, aki 1938–39-ben még a „faji 
utópia” lelkes híve volt, már meghirdette a harcot a társadalmi utópiáért, és kilátás-
ba helyezte leszámolást az ellenfeleivel. „A magyar nép sorsát nem az egyes réte-
gek belenövésén keresztül, hanem együtt az egész termelés átszervezésén keresztül 
lehet megváltoztatni… A történelmet egymásnak feszülő szélsőségek csinálják, és 
ezek bizony harcaikban és elvakult indulataikban nem igen hallgatják meg, hogy jaj, 
kérem, én csak a harmadik oldal voltam és nem tartozom az ellenfélhez. A tömeg-
mozgalmak belső logikája: aki nincs velünk, az ellenünk. Ez a politika ábécéje.”16

A szárszói konferencia után a háború- és németellenes politikát képviselő 
Parasztszövetséget folyamatos támadások érték, a nyilasok és Imrédy Béla hívei 
többször is kirohantak az FKgP ellen is. Dobi István írta erről az időszakról: „A kor-
mánypártiak és a nyilasok nagyon tüzelnek Nagy Ferenc ellen, talán nem is annyira 
miatta, mint inkább a főtitkár [vagyis Kovács Béla] miatt, akinek legfeljebb annyira 
bizonytalan a politikai vonala, hogy nem lehet eldönteni, az urakat gyűlöli-e jobban, 
mint a fasisztákat, s akkora befolyása van Nagy Ferencre, hogy az mozdulni sem tud 
nélküle…”17
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Ilyen viszonyok között, amikor feltartóztathatatlanul közelgett a háború vége, és Kovács 
Béla egyik fajta utópiával sem tudott azonosulni, felhagyott az „agrárdemokrata” politikai 
program alkotására tett kísérleteivel. Már csak gyakorlati kérdésekben adott tanácsokat a 
parasztoknak a Kis Újság hasábjain, mint például A parasztság közellátási kötelezettsé-
géről írt, 1943. november 14-én megjelent cikkében, melyben azért is szót emelt, hogy 
„Szállítsák le a kisemberek 100 kilós disznajának zsír beszolgáltatási kötelezettségét”.

1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot, és Sztójay Döme 
kormánya azon nyomban törvényen kívül helyezte a FKgP-t. A kisgazda politikusok 
illegalitásba kényszerültek. Jaross Andor belügyminiszter március végén betiltotta a 
Parasztszövetséget is. Kovács Béla visszatért Budapestről Patacsra, és rövidesen talál-
kozott a közeli szülőfalujában menedéket kereső Nagy Ferenccel.

A német megszállás után „Nagy Ferenc a szülőföldjére, Baranyába menekült. Egy ide-
ig Kovács Bélánál (Mecsekalján, Patacson) tartózkodott. de nem a lakásán, hanem a 
falu feletti szőlőhegyen lévő pincéjénél. Azonban ott sem tartották biztonságosnak a 
helyzetet, Nagy Ferenc vágyódott is a családja után, ezért eltervezték a hazaszállítását. 
Szülőfalujába, Bissébe nem akart menni, mert figyelték a lakását.”18

A FKgP főtitkárát április 12-én Bissén valóban kereste a Gestapo. Először csak a fe-
leségét találták meg, és megfenyegették, hogy ha nem kerül elő, őt és a gyerekét viszik 
el helyette. Erre április 17-én önként jelentkezett Pécsett, a rendőrségen.

Az 1944. március 19-e és december vége közötti kritikus időszakról szólnak Kovács 
Béla azon levelei, melyeket a barátjának, kisgazda elvbarátjának, Vörös Vincének írt 
Patacsról, amit ekkor már Mecsekaljának hívtak. Április 18-án ezt írta: 

„Azt hiszem, már tudod az eseményeket. Feloszlattak bennünket a német megszállás 
első pillanatiban mindjárt. A központban minden ott maradt, hogy ezzel is bizonyítsuk, 
hogy semmiféle politikai munkát nem végzünk. Jelenleg le van a központ pecsételve. 
De ennél is szomorúbb esemény történt éppen a mai napon, délután négy órakor. Ferit a 
német gestapo letartóztatta. Le vagyok sújtva a fájdalomtól … semmit sem tehetünk … 
Sok kellemetlenségem volt már nekem is, de még megvagyok. Kapom a leveleket az 
országból szanaszét. Ez ad egy kis örömöt…

Többet nem írok! Vigyázz, nagyon vigyázz a lehetőségek szerint testi épségedre. Írd 
meg, ha lehet, hogy a beosztásod. Nagyon aggódom érted. Valószínű, hogy hamarosan 
én is bevonulok.”19

Kovács Bélát nem keresték a németek, mert nem volt országgyűlési képviselő. 
Látván, hogy a politikai élet megbénult, Patacson maradt, onnan járt időnként Pécsre. 
Amikor hírét vette, hogy barátját, Nagy Ferencet a börtönben tartják fogva, de kívülről, 
egy közeli vendéglőből hozathat magának ételt, úgy döntött, hogy pincérruhában be-
megy hozzá.

„Egy másik napon, bőre szabott pincérkabátban Kovács Béla hatalmas alakja jelent 
meg a fogda étkezőszobájában.

– Látni akartalak – súgta Kovács Béla –, és közölni akarom veled, hogy Erdélyben 
fegyveres szervezkedés folyik az ellenállásra. Mi a véleményed, menjünk mi oda?

– Ki a szervezkedés vezetője? – kérdeztem.
Kovács Béla egy nevet súgott a fülembe.
– Semmi szín alatt se csatlakozzatok hozzá – mondottam én. – Ez az ember nem 

megbízható. Nemrégiben még a jobboldallal kacérkodott. Egyébként is állhatatlan ter-
mészet, akivel nem lehet összeesküvést előkészíteni.”20

Kovács Béla mindent megtett a barátja, Nagy Ferenc kiszabadításáért, de nem járt 
eredménnyel.
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„Legutóbbi levelem óta történtek egyes-más dolgok. Először is sajnálattal arról érte-
sítelek, hogy Feri még mindig »üdül«. Sőt, most már Pesten. Ugyanis pár nappal előbb 
szállították el. Akkor, amikor pedig már azt hittük, hogy szabadon engedik. Azért 
reménykedtünk, mert egy kérvényt adtunk be a miniszterelnökhöz több száz gazda 
aláírásával Baranyából, hogy járjon közben a szabadlábra helyezése ügyében. A dolog 
még mindig úgy néz ki, hogy reménykedhetünk. Egyébként még 5 megyében gyűjtet-
tem aláírásokat.”

Ugyanebben a levélben Kovács Béla arra is utal, hogy mivel a FKgP betiltása után 
egyelőre lehetetlenné vált a legális politizálás, a színfalak mögött befolyásos emberek 
az FKgP társadalmi bázisára építve, már a háború utáni kibontakozást készítik elő.

„A napokban Pesten voltam s tárgyaltam Dessewffy Gyulával, több vezető em-
berünk társaságában. Téma: a jövő feladatai. Óvatos voltam és határozott, annál is 
inkább, mert Gyulán keresztül mások is szeretnének beleszólni a dolgokba, illetve 
szeretnék a mi dolgainkat magukéhoz igazítani. Részletesen nem írhatom meg a dolgot, 
de biztosra veszem, hogy helyeselnéd magatartásomat. Természetesen magatartásommal 
nem rontom el a kapcsolatokat, de esetleges cselekedetek kizárólag csak a parasztság ér-
dekének megfelelően történhetnek.”21

Kovács Béla Dessewffy Gyulán, a betiltott Kis Újság főszerkesztőjén keresztül a 
Magyar Függetlenségi Mozgalom tagjaival került kapcsolatba, akik viszont jórészt azo-
nosak voltak a Magyar Közösség vezetőségével. Ez az ellenállási szervezet működött a 
leghatékonyabban a német megszállás után, főként azért, mert a Teleki Pál miniszterel-
nöksége alatt, a Szent-Iványi Domokos által megszervezett IV. (Tájékoztatási) Osztály 
kapcsolatrendszerére épült. Tekintettel arra, hogy az FKgP-ben Teleki és németellenes 
csoportja már 1940-ben a „háború utáni kibontakozás” alapját látta, és közreműködött 
abban is, hogy a Kis Újság kisgazda lappá váljon, nem meglepő, hogy a pártnak ebben a 
válságos időszakban is szerepet szántak.

Más kérdés, hogy Kovács Béla, aki azután, hogy a Gestapo letartóztatta Nagy Ferencet, 
és az illegalitásba vonult Tildy Zoltán elérhetetlen volt, nem egyezett bele, hogy a 
Parasztszövetség tagjai fogjanak fegyvert a németekkel szemben. Erről június végén, 
Kovács Béla újabb pesti látogatásakor volt szó. Hollósy Bálintnak, a Kis Újság igazga-
tójának rózsadombi lakásán tárgyaltak az ellenállás lehetőségéről. A megbeszélésen részt 
vett Dessewffy Gyula, Dobi István, Dancs József és mások is.

Kovács Béla így számolt be erről Vörös Vincének: „Jól esik, hogy egyetértesz velem 
az óvatosságban és a keménységben. Ez a magatartásom az utóbbi napokban még fejlő-
dött. Nagyon összerúgtam a patkót Dessewffy Gyulával. Sajnos, ezzel kapcsolatban igen 
szomorú tapasztalatot kellett szereznem a parasztkitartással kapcsolatban. Cserbenhagyott 
Dancs, Dobi és Szabó Pali (szigetszentmiklósi). Egy fontos ügyben való döntésben (mely-
ről múlt levelemben a lehetőséghez mérten tájékoztattalak) a gróf mellé álltak. Persze, 
azonnal otthagytam őket s baráti viszony épen tartása mellett. Nem haragszom rájuk, csak 
sajnálom őket és még sokakat, akik ékes, de szomorú bizonyítékát adták a közügyi éretlen-
ségnek. Úgy látszik, ezt nem is lehet megtanulni, hanem valamilyen mértékben születni is 
kell erre. Különösen baj az ilyen értetlenség olyan embernél, aki puha is.”22

Nem egyszerű utólag megítélni, hogy Kovács Bélának igaza volt-e abban, hogy a 
Magyar Függetlenségi Mozgalom által szervezni próbált ellenállási mozgalomtól 
távol tartotta a Parasztszövetséget. Döntésében szerepet játszhatott, hogy felmérte: 
egy legális szervezet, melynek tagságát a hatóságok ismerik, csak óriási áldoza-
tok révén kapcsolódhat be az illegális ellenállásba. És persze az sem volt világos, 
hogy a zavaros kül- és belpolitikai viszonyok között, akkor, amikor a Vörös Hadsereg 
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feltartóztathatatlanul közeledik, és Magyarország a Szovjetunió érdekszférájába kerül, 
milyen esélyei lesznek a németek elleni fegyveres ellenállásnak. (Bajcsy-Zsilinszky 
Endre példája nemsokára megmutatta, hogy a fegyveres ellenállás hősies, de remény-
telen vállalkozás volt.) Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor az is, hogy a FKgP, és politikus 
érdekvédelmi szervezete, a Parasztszövetség nem vonhatja ki magát a nemzetközi politi-
ka erőteréből, a kisgazdák cselekvési lehetőségeit megszabják a többi párthoz, a szociál-
demokrata párthoz és a kommunista párthoz való kapcsolatai. Kovács Béla a leveleiben 
nem utal rá, de bizonyára tisztában volt azzal, hogy az FKgP még 1943 augusztusában 
az SZPD-vel egyeztetett közös programot hozott nyilvánosságra, majd az időközben 
aktivizálódott Tildy Zoltán nemcsak a „kiugrást” előkészítő Magyar Függetlenségi 
Mozgalommal tartott fenn szoros kapcsolatot, de október 10-én megállapodást kötött 
a Magyar Fronttal is. Utóbbiban már a kommunisták domináltak.

„1944 nyarán Kovács Béla alapító tagja volt a Magyar Front baranyai szervezeté-
nek, de igyekezett fenntartani a kapcsolatot az ellenállási mozgalom országos veze-
tőivel is. 1944. augusztus 20-án hívták be katonának Pélmonostorra, utolsó levelét 
1944 szeptemberében innen írta Vörösnek. Megnyugtatja barátját, hogy jól van, 
csak amiatt elégedetlen, hogy éppen akkor hívták be, amikor a fővárosban lenne a 
helye: „Ugyanis rövid időn belül – érzésem szerint – sok változás lesz, és jó lenne 
ezekbe beleszólni. Most majd megint illetéktelenek képviselnek bennünket is. Mivel 
az események gyorsan peregnek, arra kérlek, hogy állandóan tartsunk egymással 
érintkezést. Ha leszerelsz, akkor is azonnal írjál! Tele vagyok aggodalommal, mert 
rettenetes események következnek. Különösen családjainkra egy bekövetkező had-
színtér esetén.”23

Szálasi Ferenc 1944. október 16-i hatalomátvétele után Kovács Béla nem tette le 
az esküt a „nemzetvezetőre”. Egész szakaszával elhagyta állomáshelyét, bevonult a 
Mecsekbe. Polgári ruhát szerzett katonáinak, és szétküldte őket a Dunántúlon, hogy 
felvegyék a kapcsolatot az FKgP és a Parasztszövetség helyi vezetőivel.
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