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Kávássy János Előd
Az olvadt földben csírázó mag
Harminc éve alakult újjá a Független Kisgazdapárt

„Ha a Pártay Tivadar által vezetett Függet-
len Kisgazdapárt az »Ellenzéki Kerekasz-
tal« alakuló ülése helyett elment volna az 
MSZMP-nek az ellenzéki kezdeményezés-
sel szemben meghirdetett tárgyalásaira, 
azzal sárba tiporta volna a trianoni gya-
lázat ellen fellépő párt eszmei alapját, a 
»Mindent a Nemzetért« és »Mindent a Me-
zőgazdaságért« gondolatát! Ugyanis ha az 
FKGP az MSZMP-nek, mint a magyarságra 
rárontó bolsevista ideológia meghirdető-
jének és a világ népei szabadságára törő 
»ördög birodalma«1 magyarországi csatló-
sának, az összmagyarság létét megkérdő-
jelező erőnek megmentésére összpontosí-
totta volna erejét annak leváltása helyett, 
az ellehetetlenítette volna a legmagyarabb 
pártnak, a Független Kisgazda-, Földmun-
kás- és Polgári Pártnak feltámasztását� 
Ezért e szándék ellen minden erőmmel fel 
kellett lépnem, noha ekkor még nem volt 
olyan súlyom a Független Kisgazdapárt-

1 Pontosítva: „a gonosz birodalma” – Ronald Reagan 
híres 1983. márciusi Evil Empire Speech-ének leg-
szimbolikusabb terminusa.

ban, mely ezt lehetővé tette volna szá-
momra� Ezért ismeretlenül és váratlanul 
felkerestem a Baranya megyei Bakonyán 
lévő otthonában Vörös Vincét, a Független 
Kisgazdapárt Pártay Tivadarral szemben 
elismert másik vezetőjét, hogy rávegyem 
arra, érje el Pártay Tivadarnál azt, hogy ne 
az MSZMP által kezdeményezett tárgyalá-
sokon, hanem annak kialakulófélben lévő 
ellenzékével, az »Ellenzéki Kerekasztal«-lal 
kezdjük meg a tárgyalásokat, a szabad 
választások elérhetősége érdekében� Ez 
nem volt kis vállalkozás� Ugyanis ekkor 
még Pártay Tivadar (aki az MSZMP-től a 
tárgyalási ajánlatot és az »Ellenzéki Kere-
kasztal«-lal való kapcsolatfelvétel eluta-
sítását kérő javaslatot megkapta) beszélő 
viszonyban sem volt Vörös Vincével� Ezért 
először össze kellett békítenem őket, hogy 
a célomat elérhessem� De technikai nehéz-
ségeim is voltak� Ugyanis én Budapesten, 
Vörös Vince pedig Bakonyán, a Budapest-
től több mint 220 km-re fekvő kis baranyai 
faluban lakott, míg Pártay Tivadar ebben 
az időben a balatonszárszói nyaralójá-
ban tartózkodott� Akkortájt egy 1600-as 
diesel Opel Kadettel jártam az országot� 
Magyarországon ebben az időben egy rövid 
M7-es sztrádaszakasztól eltekintve még 
sem autóutak, sem sztrádák sem voltak� 
Ezért elképzelhetik, hogy milyen elszántság 
kellett ahhoz, hogy elhatározzam azt, hogy 
az ügyvédi munkám mellett egy nap alatt 
Budapestről leutazzam Bakonyára, majd 
onnan Balatonszárszóra, ahonnan ismét 
Bakonyára, majd Budapestre utazzak� 
Mindezt csupán annak reményében, hogy 
egyrészt az engem még csak nem is isme-
rő Vörös Vincét rá tudjam venni arra, hogy 
a vele beszélő viszonyban sem lévő Pártay 
Tivadarhoz elvigyem� […] Vörös Vince igazi 
parasztvezérhez méltó módon fogadott, a 
kis falucska temető melletti domboldalán 
lévő faluszéli házában� Noha nem ismert, 
szívélyesen hellyel kínált, meghallgatott, 
mérlegelte az érveimet, majd döntött� Ve-
lem jött� Sokat szenvedett, balsorsát mél-
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tósággal viselő olyan magyar parasztot 
ismertem meg benne, aki arra született, 
hogy sorstársai vezetőjévé nője ki magát� 
Éppen ellentéte volt Pártay Tivadarnak� Ő 
ugyanis szeretett a parasztvezér szerepé-
ben tetszelegni, de semmi sem volt benne a 
nehéz szántóföldi munkán edződött, keser-
ves sorsú, de helyzetét méltósággal viselő 
magyar parasztból� Nem leltem fel benne 
semmit abból a bölcs megfontoltságból és 
vele született méltóságból, mely Vörös Vin-
ce sajátja volt� Amikor megérkeztünk Pár-
tay Tivadar balatonszárszói nyaralójába, 
Oláh Sándor, a hódmezővásárhelyi kisgaz-
dák elhivatott vezetője, az FKGP veteránja, 
híres szónok volt nála, aki egy kis Erika 
írógépen éppen befejezte azt a levelet, me-
lyet Pártay Tivadarral közösen szövegeztek 
meg, az MSZMP meghívására és az ellen-
zékkel való tárgyalás elvetésére javaslatot 
tevő levelére� Az MSZMP levelében az ál-
lampárt azt javasolta a Független Kisgaz-
dapártnak, hogy utasítsa el az »Ellenzéki 
Kerekasztal« munkájában való részvételt 
és fogadja el az MSZMP tárgyalásokat kez-
deményező meghívását� A szóban forgó vá-
laszlevél véglegesített szövegét nagy szóno-
ki hévvel Oláh Sándor olvasta fel, mintegy 
elvárván a mi lelkes helyeslésünket� Pártay 
Tivadar ebben az időben már rendszeresen 
találkozott velem, támaszkodott a jogi tu-
dásomra és az egyéb ismereteimre, melyek 
következtében lehetővé tette számomra azt, 
hogy az éledező kisgazda szerveződés ve-
zérkarának számító tanácskozásain részt 
vegyek� Pártay Tivadar vérbeli politikus-
ként fogadta a váratlan látogatásunkat� 
Elfojtotta meglepetését, és úgy tett, mint 
aki a legtermészetesebbnek tekinti, hogy 
Vörös Vince felkeresse őt� Ezért mellőzvén 
a meglepő látogatás miatti csodálkozását, 
nyomban a dolog közepébe vágott� Vala-
hogy így� Jó, hogy jöttök� Ugyanis éppen 
most készültünk el az MSZMP meghívá-
sára adott válaszunkkal, melyet a ti jóvá-
hagyásotokkal szélesebb körű egyetértésre 
támaszkodva tudok elküldeni� Majd szólt, 
hogy Oláh Sándor olvassa fel a válasz-
levelet� Annak tartalma megdöbbentett� 
Ugyanis a kommunizmus leváltásának 
szándékát hangoztató ellenzéki összefogás 
kezdeményezését, tehát az »Ellenzéki Kere-
kasztal« létrehozását hangoztató szándékot 
lekicsinylő módon »úgynevezett Ellenzéki 

Kerékasztalnak« nevezte és utasította el az 
azon való kisgazda részvételt, míg az MSZ-
MP meghívását pedig a »történelmi felelős-
ségtől áthatottan« szóhasználattal elfogad-
ta� […] Nem hagyhattam, hogy a Független 
Kisgazdapárt egyik elismert vezetőjének 
tekintett Pártay Tivadar megnyalja azt a 
bolsevista kezet, amely eddig ütötte-verte 
a magyar nemzeti érzületet megtestesítő 
kisgazdákat� Ezért magamhoz ragadván a 
szót, indulatosan rámutattam arra, hogy 
ezt a levelet nem szabad elküldeni, mert 
az arculcsapása lenne a szent '56-os for-
radalmunk célkitűzéseinek és a kommu-
nizmustól leírhatatlanul sokat szenvedett 
népünknek, köztük kiemelten a kisgaz-
dáknak� Erre Pártay Tivadar nekem esett� 
Politikai kérdésekben járatlan tacskónak 
nevezett, akinek nincs joga ilyen fontos 
kérdésbe beleszólnia� […] Ezt hallván Vö-
rös Vince is nyomban mellém állt� Ugyanis 
a hosszú úton meggyőződött arról, hogy én 
mint az '56-os forradalmunk és szabadság-
harcunk egyik katonája, nemzetőr és '56-
os kisgazda, alkalmas vagyok a Független 
Kisgazdapárt vezetésében való részvétel-
re� Úgy gondolom, hogy Vörös Vincének 
a rólam szerzett benyomásai, továbbá a 
hosszú úton történt összehangolódásunk 
döntő szerepet játszottak abban, hogy Vö-
rös Vince teljes mellszélességgel kiállt az 
általam felhozott érvek mellett� Azonban 
ennek ellenére, hosszú vita után mindösz-
szesen annyit tudtunk elérni, hogy Pártay 
Tivadar és Oláh Sándor hajlandó volt töröl-
ni az általuk megszövegezett levélnek azt 
a leminősítését, melyben az ellenzéki szer-
veződést ellátták az »úgynevezett« jelzővel� 
Ugyanis a levél szövegkörnyezetéből egyér-
telműen megállapítható volt az, hogy ennek 
a kifejezésnek a használatával megkérdője-
lezték az ellenzéki összefogás kezdeménye-
zésének jogosultságát is� Sajnos azonban 
a lényegi álláspontjukból nem voltak haj-
landók engedni� Ezért az »Ellenzéki Kere-
kasztal« által meghirdetett alakuló ülésre 
szóló meghívást visszautasították, míg az 
országrontó MSZMP meghívását pedig elfo-
gadták� Ezt hallván, Vörös Vincével együtt 
nyomban felálltunk és távoztunk�”2 

2 Torgyán József: Száll a turul fészkére – Visszaem-
lékezéseim. Budapest, Arany Korona Alapítvány, 
2016, 116.
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Több mint három évtizeddel az 1956-os 
forradalom és szabadságharc, s annak vi-
harában az FKGP gyakorlati működésé-
nek utolsó napjai után, valahogy így in-
dult meg a párt újjáéledése, újjáélesztése, 
újjászervezése – legalábbis Torgyán József 
évtizedekkel később született, minimálisan 
is szubjektív, nárcisztikusan énfókuszú 
visszaemlékezése szerint� Ezen, általam itt 
tudatosan hosszan citált részletnek, illet-
ve a benne megörökített, egyszerre a bur-
leszk, az abszurd és a groteszk határán 
mozgó történéseknek azért van nagy jelen-
tősége, mert elővetítették, milyen lesz majd 
az 1990-ben az ország harmadik legerő-
sebb pártjaként parlamentbe kerülő FKGP� 
Nem azért, mintha nem lettek volna a párt 
soraiban jó szándékú, értelmes, motivált 
emberek, hanem azért, mert a kisgazdák 
sorsát talán mindenkinél jobban megha-
tározták vezetőik, a párt élére került, vagy 
folyamatosan oda vágyó vezetőségi tagok� 
Az 1988-as újraindulás – mint látni fogjuk, 
egyáltalán nem véletlen, hogy Torgyán ön-
életírásában 1989 tavaszával indít – valós 
körülményeiről jóval árnyaltabb és részle-
tesebb képet kapunk, ha elválva a későbbi 
pártelnök narratívájától, más forrásokat 
összevetve rekonstruáljuk az FKGP újjá-
éledését� Összevetve Vörös Vince, Ravasz 
Károly3 és Dragon Pál későbbi visszaem-
lékezéseit, a Független Kisgazdapárt újra-
indulásának fonalát 1988 nyarán érdemes 
felvennünk� Ekkortól az események már 
több szálon, részben egymástól függetle-
nül futottak, majd mindinkább egymásra 
folyamatosan reagálva, végül pedig össze-
fonódva alakultak� A kisgazda politikusok 
egy része 1988� augusztus 20-án Pártay 
Tivadar balatonszárszói házában döntött 
az FKGP tevékenységének felújításáról és 
annak majdani meghirdetéséről� E találko-
zón Antall József, az 1974-ben elhunyt id� 
Antall József fia is részt vett,4 de ő nem írta 

3 Ravasz Károly és Vörös Vince egymással polemizálva 
írt 1997-es visszaemlékezései: Ravasz Károly: A Füg-
getlen Kisgazdapárt újjáalakulása 1988-1989 fordu-
lóján. Múltunk, 1997/1, 90–111., Vörös Vince: Meg-
jegyzések Ravasz Károly írásához. Múltunk, 1997/2, 
183–187.

4 Antall 1988 nyarán játszott szerepét érintve Rainer 
M. János így vélekedett: „A História című népszerű 
történelmi magazinban 1988 nyarán közzétett egy 
dokumentumot azok közül, amelyeket apja őrzött 

alá az erről szóló nyilatkozatot� A találko-
zóra meghívást kapott Vörös Vince és Bog-
nár József is, de mindketten kimentették 
magukat – azaz tudatosan és tüntetőleg tá-
vol maradtak� Pártay Tivadar ugyanitt első 
lépésként kezdeményező javaslatot tett a 
Független Kisgazdapárt Baráti Körének 
megalapítására� Egy bő hónappal később,5 
1988� szeptember 26-án az újjáalakulást 

meg: a Független Kisgazdapárt 1956. november 15-i 
kibontakozási tervezetét. A november 4-e utáni, ál-
talában többpárti, a nemzeti egységre apelláló fel-
hívások közül bizonyára nem véletlenül választotta 
ezt a munkaanyagot, amely csak egyetlen párthoz 
kötődött. A bevezetőt Göncz Árpáddal és Vörös Vin-
cével együtt jegyezte, de a szöveg kétségtelenül An-
tall műve volt. […] Ezekben a napokban Antall már 
részt vett olyan összejövetelen – a Hazafias Nép-
front székházában –, ahol a Kisgazdapárt korábbi 
vezetői – köztük Pártay Tivadar és Bognár József – a 
párt »újjáélesztéséről« beszélgettek.” Rainer M. Já-
nos: Jelentések hálójában – Antall József és az ál-
lambiztonság emberei 1957‒1989. Budapest, 1956-
os Intézet, 2008, 255–256.

5 Antall az addigi fejleményekről így írt Ravasz Ká-
rolynak 1988. szeptember 16-án: „Engedd meg. 
hogy személyes találkozásunk és telefon-megbe-
szélésünk alapján megküldjem álláspontom össze-
gezését a Kisgazdapárttal összefüggésben, az ezzel 
kapcsolatban született elképzelésekről. A két pont-
ról indult kezdeményezések (Bognár–Dancs, illetve 
Pártay T.) nyilván nem azonos elképzeléseket takar-
nak. A kettő között – úgy tűnik – Balogh György vé-
gez jószolgálati diplomáciai tevékenységet, mintegy 
összekötőként is. Zőeke [Szőke – K. J. E.] Pál és a Te 
elképzeléseid most harmadikként jelentkeznek. Az 
álláspontom kifejtése talán hosszabb, de nemcsak a 
kérdést legjobban ismerőknek készítettem, hanem 
általában rögzítettem. A lényeg: 1./ nem hiszem, 
hogy a pluralizmus pártpluralizmussá szélesítése 
napirendi kérdés, főleg nem több esélyű parlamen-
ti választás perspektívájával; 2./ a Kisgazdapárt a 
megváltozott struktúrájú országban nem maradan-
dó párt e néven, hanem egyik forrása, elődje lehet 
a nemzeti demokrata stb. irányzatú „populista” 
pártnak – ha ilyen lesz egyszer; 3./ ezért reálisnak és 
hasznosnak egy »klub«-szerű politikai organizációt 
látnék most hasznosnak, a »Független Kisgazdapárt 
Baráti Köre«-ként, amely tisztázza a múltat, bemu-
tatja azt a politikai koncepciót és programot, ami 
volt és ami »lett volna« a Kisgazdapárt »megsem-
misítése« nélkül. Ez a »klub«, ha van hozzá ereje és 
szellemi kapacitása, támogathatna más társadalmi 
szervezeteket (az MDF-től a Bajcsy-Zsilinszky Társa-
ságig, illetve a kormányzatnak is segítségére lehet-
ne a megfelelő keretek közölt). Lehet, hogy nincs 
igazam, de én így látom.”
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szorgalmazó Ravasz Károly memorandu-
mot írt arról, hogy az FKGP „soha fel nem 
oszlott és sem jogi, sem politikai akadálya 
nincs annak, hogy tagjainak egy csoport-
ja működésének folytatását bejelentse”� Az 
ősz beköszöntével, 1988� szeptember-októ-
berben Szentendre lett az FKGP újjáéledé-
sének egyik központja, lévén a Dragon Pál 
köré tömörült, radikálisabb, fiatal(abb) el-
lenzékiek Szőke Pálon keresztül közvetlen 
kapcsolatot találtak Ravasz Károllyal és a 
Kovács Béla Baráti Társasággal�6 A több-
pártrendszer megteremtése iránt alapvető-
en elkötelezett Dragon, s vele Böröcz Ist-
ván, Bába Iván, Légrádi Tibor – akik ekkor 
alapvetően az SZDSZ és a Fidesz irányá-
ban bírtak jó kapcsolatokkal7 – innentől 

6 Erdélyi István: A többpártrendszer főkovácsa – Dra-
gon Pál a kisgazdák zászlóbontásáról. Kapu, 2000/1, 
71–74.

7 Az általam tett fenti tényszerű megállapítást termé-
szetesen saját korabeli evolúciójában kell értenünk, 
értelmeznünk. Nagymihály Zoltán kollégám javasol-
ta ennek illusztrálására Légrádi 1988. őszi szavait 
megidézni: „Gondolom az is érzékelhető, hogy ez a 
program elsősorban Bibó István szellemi és politikai 
hagyatéka alapján készült. Ezért ez a mozgalom és 
itt szeretnék még egy néhány szót mondani azok-
nak, akik úgy értékelik, hogy erre a kezdeményezés-
re talán nincs is szükség azután, hogy a Demokrata 
Fórum ilyen szépen megalakul –, ez a mozgalom 
véleményünk szerint abban fog különbözni a De-
mokrata Fórumtól, hogy míg itt Kiss Gy. Csaba hoz-
zászólása alapján a Demokrata Fórum egy tágabb, 
koalíciós jellegű, egyéni tagsággal rendelkező társa-
dalmi szervezet, ez a kezdeményezés egy szűkebb, 
irányzatosabb jellegű, egyéni és közösségi tagsággal 
rendelkező és megfelelő, mondom, elsősorban a bi-
bói program alapján kidolgozott programmal lép föl. 
Én azt hiszem, hogy kijelenthetem mindannyiunk 
nevében, akik ott a táborban ezt a mozgalmat lét-
rehoztuk és elindítottuk, hogy legfőbb partnerünk-
nek, hogy is mondjam, együttműködő felünknek, 
sőt, ennél többnek is tekintjük a Demokrata Fóru-
mot. Szeretnénk a Demokrata Fórummal együttmű-
ködni minden gyakorlati és minden szellemi-elvi 
kérdésben.” A második lakiteleki találkozón 1988. 
szeptember 3-án Légrádi Tibor által elmondottak jól 
mutatják, hogy ezen adott szakaszában a magyar el-
lenzék különböző csoportjai között a polarizálódás 
még kezdeti stádiumában járt, s nem volt jelen, de 
semmiképpen nem volt meghatározó az a tömbösö-
dés és konfrontatív szeparáció, mely 1989 második 
felétől a magyar belpolitikai erőtér egyik meghatá-
rozó jellemzőjévé vált. Az idézet helye: A Magyar 
Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i tanácsko-

bekapcsolódtak a kisgazdák munkájába, 
s itt találkoztak (mások mellett) Pártay 
Tivadarral, Antall Józseffel, Göncz Árpád-
dal� 1988� október 17-i levelében, reagálva 
a korábbi felvetésekre, Vörös Vince Antall 
Józseffel és Göncz Árpáddal folytatott meg-
beszélésére is hivatkozva csak a „Baráti 
Kör” megalakulását tartotta lehetséges-
nek, elvetve ezzel a nevében direkten poli-
tikai szerveződés felvállalását, ugyanakkor 
hozzájárult ahhoz, hogy az október 28-i 
kisgazda találkozó meghívóját az ő aláírá-
sával küldjék ki� 1988� október 28-án azu-
tán Vörös Vince elnökletével létrejött a Ko-
vács Béla Politikai Társaság, miután mind 
a névválasztást (Nagy Ferenc neve merült 
még fel), mind a „politikai” szót illetően je-
lentős viták voltak� E fejleményről Antall, 
Göncz és Ravasz készített kommünikét az 
MTI-nek, melyet Bognár telefonon jóváha-
gyott, annak közlését a hatóságok mégis 
megakadályozták� 

Mintegy két héttel később, 1988� novem-
ber 12-én Szentendrén végül Dragon Pá-
lék léptek elsőként, s 14 fő (Böröcz István, 
Bereczki Vilmos, Légrádi Tibor, Jezsó Ist-
ván stb�) aláírásával, illetve Ravasz Károly 
és Szőke Pál részvételével megalakult az 
FKGP helyi szervezete� Erről azután már a 
Szabad Európa Rádió és a BBC is beszá-
molt� Miközben ezzel Dragonék gyakorla-
tilag lemondtak a Nemzeti Radikális Párt 
megalakításáról, 1988� november 13-án 
Dragon Pál a Jurta Színházban az SZDSZ 
alakuló ülésén is bejelentette a szentend-
rei kisgazdák szervezetének megalakulá-
sát� Ezzel az FKGP korosodó prominensei 
maguk is lépéskényszerbe kerültek, s no-
vember 15-én Pécsett Vörös Vince, Ravasz 
Károly és mások döntöttek a hivatalos új-
jáalakulás november 18-i dátumáról� A 
budapesti, s ezzel egyben országos újjáala-
kulás azonban távolról sem bizonyult zök-
kenőmentesnek� 1988� november 17-én 
Bognár József kezdeményezésére a Hazafi-
as Népfront székházának egyik helyiségé-
ben Balogh György, Ravasz Károly, Dancs 
József és Vörös Vince találkoztak (megbe-
szélésükön Antall József nem tudott jelen 
lenni), s akkor és ott kiderült, hogy Bognár 

zásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja. Szerk. 
Szeredi Pál. Lakitelek, Antológia, 2018, 120.
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már táviratilag értesítette a székházban 
gyakran összejövő kisgazdákat, hogy más-
napi, november 18-i újjáalakuló gyűlésük 
elmarad� Ennek magyarázata Vörös Vince 
szerint az volt, hogy Bognár és Dancs nem 
voltak a Független Kisgazdapárt újjáala-
kulásának hívei, de legalábbis korainak 
tartották azt� Tény az is, hogy Ribánszki 
Róbert, a Hazafias Népfront Országos Ta-
nácsának titkára ugyanekkor nem engedé-
lyezte a székházban az FKGP zászlóbontá-
sát� A helyzetre az is rányomta a bélyegét 
– egyben elővetítve ezzel a későbbi soroza-
tos konfrontációkat –, hogy Vörös Vince a 
régi kisgazdák nélkül, csak az újakkal, a 
„szentendreiekkel” nem tartotta helyesnek 
a másnapi újjáalakulást� 1988� november 
18-án így végül Pártay Tivadar elnökletével, 
mintegy 30-40 (más források szerint akár 
100) résztvevővel alakították meg a Füg-
getlen Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári 
Pártot (FKGFPP)� A párt újjáalakulására 
a pesti Pilvax kávéházban került sor, s itt 
hívták létre az Ideiglenes Vezetőséget (a 
megjelentek a korábbi tiltás ellenére meg-
próbáltak bejutni a Belgrád rakpart 24-be, 
de onnan Ribánszki utasításának megfe-
lelően elküldték őket)� A szentendreiekkel 
jó kapcsolatot ápoló Göncz Árpád nem vett 
részt az eseményen, míg Antall József – bár 
megjelent és felszólalt – nem újította meg 
saját korábbi tagságát� Az újjáalakuláson 
Torgyán József másodlagos (lévén ő maga 
ezen az alkalmon még nem vett részt) köz-
lése szerint Antall Bajcsy-Zsilinszky Endre 
nevének felvételét proponálta�8 

Más, az eseményeken személyesen és 
aktívan résztvevő, anonimitásukat őrizni 
kívánó források szerint Antall személye a 
Pilvaxban megjelent ifjabb generáció szá-
mára meghatározó erővel bírt, habitusa, 
humora, retorikai képességei, s talán csa-
ládja nimbusza okán is, ergo ők Antall Jó-
zsefben, s nem Pártayban vagy Vörösben 
látták az FKGP lehetséges vezetőjét� Markó 
István későbbi MDF-es országgyűlési visz-
szaemlékezése szerint: „A rendszerváltozás 
hőskorszakának idején, amikor megjelen-

8 Stefka István: Felszabadított erők. Rendszer-
váltók (19.): Torgyán József. Magyar Nemzet, 
2005.06.04. https://mno.hu/migr_1834/felszabadi-
tott-erok-578837 (Utolsó letöltés: 2018.10.17.)

tek a demokratikus pártok első csírái, dr� 
Antall József részt vett a Független Kisgaz-
dapárt Pilvax kávéházban megtartott zárt-
körű ülésén, amelyen ambicionálta, hogy 
legalább főtitkára legyen a pártnak� (Pártay 
Tivadar miatt szóba sem kerülhetett, hogy 
más legyen a pártelnök�) Azonban a jelenlé-
vők azt is leszavazták, hogy főtitkár legyen 
dr� Antall Józsefből, és az endrődi szárma-
zású Prepeliczay Istvánt választották meg 
helyette� Dr� Antall Józsefen – én legalábbis 
úgy láttam – egyfajta sértődöttség lett úrrá, 
és ettől a kezdeti kisgazda szerveződéstől 
eltávolodott�”9

A Pilvaxban történt újjáalakulással az FKGP 
több mint három évtizedes hibernációja 
végleg véget ért, s 1988� november 25-én 
az Ideiglenes Vezetőség már ülést is tartott, 
ahol határoztak többek között a program-
alkotás szükségszerűségéről (melyben az-
után Légrádi Tibornak volt meghatározó 
szerepe)� Ekkorra Győrött, Veszprémben, 
Gyöngyösön, Pécsett, Érden, Battonyán, 
Budakeszin és Salgótarjánban már ala-
kultak helyi szervezetek, mintegy 500 fős 
tagsággal� Az éppen csak újjáalakult pártot 
azonban hamarosan nyílt és célzott táma-
dás érte, amikor is 1988� november 29-én 
a Sportcsarnokban felszólaló Grósz Károly 
pártfőtitkár „osztályharcról” és „ellenforra-
dalmi erőkről” beszélve, valamint „fehér-
terrorral” fenyegetődzve felvetette: „Meg 
kell kérdezni a Kisgazdapárttól is: hol volt 
és mit csinált eddig? Mit csinált mondjuk 
1956-ban? Hiszen megvan az az okmány, 
amikor Kádár János a Magyar Szocialista 
Munkáspárt megbízásából felkérte a Kis-
gazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt akkori 
vezetőit, hogy kapcsolódjanak be az 1956 
ejtette sebek gyógyításába, és vállaljanak 
részt a konszolidációban� És megtagadták 
az együttműködést� Mi történt, hogy 32 év 
után meggondolták magukat?” Bár 1988� 
december l-jén Antall József hosszú, 12 
oldalas levélben reagált a Grósz Károly által 
elmondottakra, határozottan megvédve a 
kisgazdapárt 1956-os vezetőit, s visszauta-
sítva Grósz vádjait,10 mindez a háttérben, 
9 Dányi László: Az Áchim L. András utcai fiúk. Hogyan 

ment végbe a magyar történelem legnagyobb föl-
dosztása? Békéscsaba, 2012, 517.

10 Részben önkényes kiemeléssel hadd idézzem itt fel 
Antall igen hosszú levelének néhány megállapítását: 
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Műhely

„Most térek rá Főtitkár Úr tegnapi beszédére. Nem 
érzem szerencsésnek a megfogalmazását, hangvé-
telét, ahogy maró gúnnyal szólt a Kisgazdapárt, a 
Paraszt Párt »bejelentkezéséről«. Nem azért, mert a 
működését most bejelentett Kisgazdapárt nevében 
kívánnék szólni, – erre nincs felhatalmazásom, mert 
fenntartásaim lévén bizonyos vonatkozásokban el-
határoltam magam. […] Megértem – és nem is keve-
rem össze – a politikai beszéd műfaji sajátosságait, 
a pártgyűlésnek szánt szónoklat ismérveit a törté-
nelmi elemzés követelményeivel. De ami nem igaz 
történelmileg, az hosszabb távon nem szokott hasz-
nos lenni politikailag sem. Életutam néhány állomá-
sára utalva, közvetlen közelről látva ezeket az ese-
ményeket, állíthatom, nem interpretálhatók így az 
események, nem felel meg a történelmi tényeknek. 
Csak röviden érintem a most felmerült kérdést a 
Kisgazdapárt »jogi helyzetéről«. Az 1949. évi válasz-
tások előtt – az ellenzéki pártok megszűnése után 
– valamennyi párt »felvételt nyert« a Népfrontba, 
ezek közül a lényeges a Kisgazdapárt és a Paraszt 
Párt volt. Csak »országos központjuk« maradt (pro 
forma) meg, leszűkült formális vezetéssel. […] He-
lyesen szólva, ha a politikai akarat úgy dönt, akkor 
akceptálja a jogi, formai tényt. Ez történt 1956. 
október 29-én, amikor a Kisgazdapárt újjászerve-
zésének a kimondása megtörtént a MDP és a Nagy 
Imre kormány kezdeményezésére. A pártok szer-
vezésével a válság levezetését, megfelelő mederbe 
terelését kívánták elérni, de már ekkor bevonták a 
kormányba Tildy Zoltánt és Kovács Bélát. A döntés 
tehát értelmezés kérdése, de az igazságügyi minisz-
ter nyilatkozata nem valós információn alapult a fel-
oszlatást illetően. Főtitkár Úr a beszédében az 1956. 
nov. 4-ét követő eseményekre, az együttműködési 
ajánlat visszautasítására utal. Ezért nem térek ki 
az okt. 30. és nov. 4. közötti eseményekre, amikor 
magam is jártam a parlamentben több alkalommal. 
Kovács Béla nov. 5-én vagy 6-án költözött hozzánk, 
apám régi barátja volt. Nálunk volt utoljára 1947-
ben és visszatérése után az első útjainak egyike 
is hozzánk vezetett. Tőlünk ment – Kádár János 
meghívására – két alkalommal tárgyalásra, apám 
kísérte el Kovács Béla külön kérésére, Dobi Istvánnál 
várta meg. Ugyanekkor – ahogy több hazai és külföl-
di visszaemlékezés utal reá – nálunk »működött« a 
Kisgazdapárt vezetősége (éppen Kovács Béla miatt 
is), de ide jött tárgyalásra Bibó István, Farkas Ferenc, 
Fischer József és még sokan mások a többi pártból 
is. Számos megbeszélésen vehettem részt magam is. 
Írásbeli megbízásokat végeztem Kovács Béla kérésé-
re, illetve többször fordultam meg üzeneteikkel Ko-
vács Béla és Tildy Zoltán, valamint más politikusok 
között, beleértve Farkas Ferencet, Bibó Istvánt, stb. 
[…] Természetesen voltak feltételeik és garanciákat 
igényeltek. Állásfoglalásaikról tervezetek és feljegy-
zések tanúskodnak. Rendkívüli önmérséklet mellett 

el akarták kerülni, hogy csak a válság levezetésére, 
a konszolidáció érdekében legyenek felhasználha-
tók a szalámipolitikát átélt, ravasz taktika által tönk-
re tett pártjaik. Az is természetes, hogy amnesztiát 
igényeltek a letartóztatottaknak, azoknak, akiket a 
tárgyalások során vettek őrizetbe. Elfogadták a de-
mokratikus szocializmus elvét, az elmúlt időszak de-
mokratikus és szocialista vívmányait, stb. Olyan po-
litikai modellt kívántak az együttműködéshez, ami 
erkölcsileg elfogadható volt és nem állt ellentétben 
az egész eszmevilágukkal. Egy alkuhoz, egy kompro-
misszumhoz mérték igényeiket, a nehezedő körül-
mények közepette menve el a végsőkig a visszavo-
nulás előtt, Kovács Béla novemberi tárgyalásai után 
Kádár János a Pécsre (Patacs) történő hazautazást 
ajánlotta, amit egyértelműen az együttműködés le-
hetőségének elhalasztásaként értékeltek. Végig kér-
déses volt a pártok megközelítően egyenrangú be-
vonásának lehetősége a koalícióba, az egyénenként 
történő belépést szorgalmazta a MSZMP a kiválasz-
tott személyekkel. Ez később is – megfelelő huza-
vona mellett – így folytatódott 1957 elejéig, bele-
értve a gyakorlati tárgyalásokat és nyilatkozatokat. 
(Függetlenül attól, hogy Kádár János november 15-i 
nyilatkozata a többpártrendszerről szólt). […]  Az át-
hidalhatatlannak tűnő távolság a többpárt-rendszer 
ügyében [1988-ban – K. J. E.] a pártokkal végrehaj-
tott választás kérdésében a legnagyobb. Arra nincs 
történelmi példa, hogy a létező szocializmus orszá-
gaiban a hatalmat birtokló kommunista pártok egyi-
ke vállalta volna a hatalom esetleges átadásával járó 
választási és politikai vereség lehetőségét, tehát a 
többpárt-rendszer lényegét alkotó választási szisz-
témát. Éppen ezért van igazság azok felfogásában, 
ami szerint tisztességesebb az egypárt-rendszert 
kimondó politikai rend, mint a pártokat pro forma 
működtető, hamis többpárt-rendszer, ami 1949-
ben következett be nálunk és ma is érvényesül több 
népi demokráciában (Lengyelország, Csehszlovákia, 
Bulgária, NDK).” A levelet idézi: Ilkei Csaba: 
Ügynökjelentések és ami azokon túl történt. IV. An-
tallék besúgói, levelek Kádárhoz és Grószhoz. Kuruc.
info, 2014.06.08. https://kuruc.info/r/9/128895/ 
(Utolsó letöltés: 2018.10.17.) Antall levelének kont-
extusának jobb, személyéhez kötődő megértéséhez 
pedig hadd idézzem Rainer M. János szavait: „Egy 
héttel [1988. december 14. – K. J. E.] korábban 
Antall – Kiss Gy. Csaba és Csurka István társaságá-
ban – a Magyar Demokrata Fórum képviseletében 
beszélgetett Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet 
külügyminiszterrel az NSZK budapesti nagykövetsé-
gén. 1988. december 1-jén viszont a kisgazdapárti 
politikai hagyomány hordozójaként (s nem a párt 
nevében) intézett hosszú levelet Grósz Károlyhoz, 
az MSZMP főtitkárához. Antall néhány héten belül 
legalább három különféle szerepben jelent meg. 
Útkeresésének intenzitása sokkal inkább a magyar 
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publicitás nélkül történt meg� Tény, hogy 
Grósz beszéde bizonyosan képtelen volt 
változtatni azon, hogy számos más új poli-
tikai alakulat mellett a nagy hagyományú 
FKGP is önálló, lélegző és cselekvő ellenzé-
ki entitássá vált�

Figyelembe véve, hogy az 1987 szeptembe-
rének végén megalakult Magyar Demokra-
ta Fórum vezetése már 1989� június 24-én 
a párttá alakulásról döntött, valamint hogy 
az 1988� március 31-én életre hívott Fidesz 
1989� október 1-2-i II� kongresszusán dön-
töttek a pártként való választási megméret-
tetésről, illetve, hogy az 1988� május 1-jén 
megalakított Szabad Kezdeményezések 
Hálózata 1988� november 13-án alakult a 
Szabad Demokraták Szövetségévé, az FKGP 
nagy öregjei csak igen lassan, óvatosan ak-
tivizálódtak� Ennek számos oka lehetett� 
Egyrészt, ott volt saját korábbi történel-
mi tapasztalatuk, másrészt, ott voltak az 
ugyanezen időszakból származó személyes 
ellentétek, harmadrészt saját gyakran haj-
lott koruk és gyenge egészségük, negyedik-
ként pedig saját politikai zsarolhatóságuk 
tudata�11 Az általam példaként említett 
három új párthoz képest alapvető különb-
séget jelentett az is, hogy az FKGP-t nem-
csak a regnáló MSZMP-hez, illetve a mind 
definiáltabban elkülönülő más ellenzéki 
pártokhoz, de saját korábbi önmagához (a 
második világháború előtti-alatti ellenzéki 
rétegpárthoz, illetve az 1945-ös nagykoalí-
ció többségi vezetőjéhez) is lehetett hason-
lítani és mérni� Az MDF, SZDSZ, Fidesz s a 

rendszerváltás folyamatát, mint saját politikai arcu-
latának változását jellemzi.” Rainer i. m. 2008, 256.

11 A „történelmi párt” idősebb generációjához 
tartozó vezetők számára a múlt ugyanannyira volt 
lehetőség, mint teher, lévén mind Pártay, mind 
Vörös állambiztonsági múlttal bírt. Pártay Tivadar-
nak ugyan nincs 6-os kartonja, de a jelentésekből 
rekonstruálható, hogy a „Budai” illetve „Buday” 
fedőnév az ő személyét takarja; Vörös Vincét 6-os 
kartonja alapján 1978. március 8-án hazafias okok-
ból, szervezték be, „titkos információk felderítése 
és megszerzése, a belső elhárítás keretében ellen-
séges személyek mellé”. (Itt, s írásomban másutt is, 
csak részben támaszkodom az Ilkei Csaba, illetve ké-
sőbb Torgyán József által – is – közreadott nevekre/
személyek listájára; a magam részéről alapvetően 
az ÁBTL anyagában általam 2015 októberében kért 
ügynökazonosításokat veszem alapul.)

többi új párt vezetése nem élt olyan politi-
kai és emberi nagyságok árnyékában, mint 
Nagyatádi Szabó István, Gaál Gaszton, 
Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
vagy Kovács Béla és Nagy Ferenc; ráadásul 
személyük és szerepük nem devalválódott 
az évtizedek során, emlékeztetve itt a 
Tildy Zoltán, Dinnyés Lajos vagy akár 
Dobi István nevével fémjelezhető dicstelen 
időszakra� Lehet, sokan könnyebbségnek 
gondolták/gondolják a párt „működésének 
felújítását”, de e sorok írójaként úgy vélem, 
némi öncsalásra hajlamosító nosztalgián túl 
a kisgazdáknak kevés indoka lehetett nem 
irigyelni más pártok vezető politikusainak 
homo novus voltát� 

Az FKGP-nek újjáalakulásakor azonban 
nemcsak ezen új politikai erőkkel kellett 
versenyre kelljen, de le kellett győznie sa-
ját, gyakorta lélektani különbözőségekből 
és hiúságokból fakadó belső gyengeségét� 
Ellentét volt nemcsak Pártay Tivadar és 
Vörös Vince, de a Dancs és Bognár (ők va-
laha Dobi István köréhez tartoztak) nevével 
fémjelezhető, az állampárti politikai-köz-
igazgatási intézményrendszerbe integrált 
kisgazdák, valamint a velük szembenállók, 
így például Mizsei Béláék között� A képletet 
tovább bonyolította, hogy a szentendreiek 
csoportja alapvetően más generációhoz 
tartozott, és más szemlélettel bírt az FKGP 
lehetséges jövőjét és hivatását illetően, így 
a pártot immár generációs ellentét is feszí-
tette� Utóbbiakhoz direkten kapcsolódva, 
lehetetlen nem észrevenni, hogy a minimá-
lisan is „változatos” előélettel bíró Ravasz 
Károly12 kulcsszerepet igyekezett játsza-

12 Az 1921-ben Pécsett született, eredetileg jogász 
végzettségű Ravasz Károly 1943-ban lépett be az 
FKGP-be, 1945 folyamán Varga Béla elnök titkára 
volt. 1945 őszén felvételi vizsgát tett a Külügymi-
nisztériumban, ahol a diplomáciai tanfolyam után, 
1946 nyarának végén a Politikai Osztályára osztot-
ták be. 1947. júliusban Prágába került követségi tit-
kárként, innen 1948. áprilisban hívtak vissza; végül 
1948. december 4-én elbocsájtották a KÜM-ből. 
1950 végén Ausztráliába emigrált, ám 1962 vé-
gén, a kevesek egyikeként hazatért. 1962 és 1981 
között változatos, gyakran bizalmi állásokat töltött 
be a Magyar Kereskedelmi Kamarában, a Presto 
Külkereskedelmi Propaganda Vállalatnál, a Hungex-
ponál, majd az Intercooperation Rt.-nél, legvégül a 
Mahirnál (1981 decemberében innen ment nyug-
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ni nemcsak a párt újjászervezésében, de 
az új országos vezetés kialakításában is� 
Számomra egyértelműen úgy tűnik – s az 
idősebb generációhoz tartozó kisgazda po-
litikus visszaemlékezései is utalnak erre –, 
hogy a rivális Pártay- és Vörös-vonal he-
lyett Ravasz tudatosan a Dragon Pál köré 
csoportosulókat kívánta az FKGP orszá-
gos vezetésében proponálni; megkockáz-
tatom, az újjáéledő pártot ezen fiatalabb 
generáció tagjaival próbálta azonosíttatni� 
Lehetséges, hogy minderre saját ambíciói 
ösztökélték, lévén felismerte, hogy egyrészt 
a szentendreiek meghatározó módon füg-
genek az ő kapcsolatrendszerétől és sze-
mélyes beágyazottságától; másrészt, hogy 

díjba). Ravasz finoman szólva is rendhagyó karriert 
futott be, visszaemlékezések támasztják alá, hogy a 
külföldön élő magyar kisebbség soraiban dezinfor-
mációs, illetve megosztó tevékenységet folytatott. 
Bár ő maga úgy fogalmazott, hogy „kivándoroltam”, 
nem zárható ki, hogy valójában küldték. Utóbbi teó-
riát erősíti 1962-es hazatérése utáni hazai karrierje, 
melyben nyoma sincs a regnáló rendszer részéről 
(érthető) bizalmatlanságnak, korlátozásnak, sőt, en-
nek éppen az ellenkezője volt jellemző. Ravasz em-
igrációs tevékenységét tekintve álljon itt két idézet: 
„Akárcsak korábban, 1957 után is a Látóhatáron 
kívül az ausztráliai Sydneyben megjelenő Független 
Magyarország – a korábbi Dél Keresztje – volt az az 
orgánum, amely a magyarság helyzetéről és lehe-
tőségeiről a tények figyelembevételével értekezett. 
[…] Ravasz Károly irreálisnak nevezte az 1956-os 
állapotok helyreállítását, akárcsak valamely koráb-
bi helyzet restitúcióját. Szerinte »1956 ma már tör-
ténelem«, tehát a vita egy történelmi kérdés feletti 
vita, anélkül, hogy abból a jövőre vonatkozó bármi-
lyen jogi és politikai következmény levonható len-
ne.” Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 
1945–1985. Bern, EPMSZ, 1985. „Ez időben, még 
az általánosnak nevezett amnesztia előtt, a magyar 
állami szervek közreműködésével prominens sze-
mélyek tértek haza. 1958 és 1962 között hazajöhe-
tett Jávor Pál és Szabó Sándor színész, Erőss Ferenc 
szociáldemokrata politikus, Arday Géza katonatiszt, 
a Szabad Európa Rádiónál alkalmazottak közül 
Molnár Tibor, Fahidy József, Horváth Béla és Vámos 
Imre, valamint Ravasz Károly volt kisgazda politikus. 
E személyek nemcsak hazatérésükkel járultak hozzá 
az emigráció megosztásához és demoralizálásához, 
hanem az általuk (a színészek kivételével) vagy 
nevük alatt írt könyvek gyarapították is az emigráció 
torzítását és lejáratását szolgáló irodalmat.” Szabó 
Juliet: Fellazítási politika a Kádár-rendszerben – Az 
MSZMP propagandatevékenysége 1958 és 1963 kö-
zött. Múltunk, 2009/2.

a múlt akkumulált konfliktusaitól mentes 
csapattal könnyebb érdemi – s nem egymás 
irányában is sérelmi – politikai tevékenysé-
get folytatni� Ugyanakkor egyáltalán nem 
zárhatjuk ki, hogy ebbe az irányba felülről 
instruálták, lévén, ahogy Mizsei Béla idéz-
te Balogh Györgyék13 1988� december 16-i 
szavait: „…mert az MSZMP még nem dön-
tötte el, kivel akarja megcsinálni a plura-
lizmust: múlttal rendelkező, tapasztalt, 
ismert politikusokkal-e, vagy valamilyen 
ismeretlen koalíciós társsal�”14 

Három évtized távlatából a legtöbben és 
leggyakrabban az MSZMP különböző veze-
tői részéről az MDF irányába 1988–89 fo-
lyamán tett lépéseket említik, s ennek tük-
rében hajlamosak lehetünk elfeledni, hogy 
a hatalmon lévők részéről a Fórum felé 
való nyitás nem kevéssé a mozgalom, majd 
párt mind látványosabb országos megerő-
södéséből fakadt� A soha meg nem szűnt 
be nem tiltott FKGP ugyanakkor legalább 
ennyire releváns „megoldást” jelenthetett, 
főként, hogy 1988 végén még egészen más 
körülmények között, s egészen más célból 
lett volna szüksége az MSZMP-nek partner-
re, „megcsinálni a pluralizmust”� 1989-ben 
a hatalom és az ellenzéki pártok kompro-
misszumainak nyomán felülről lefelé lét-
rehozott, pontosabban a hatalom részéről 
tudatosan kialakított időleges pszeudo-jog-
állam (mely csak az 1990-es választások 
után válhatott nyugati mintájú, alulról 
építkező, plurális, képviseleti demokráciá-
vá), más globális konstellációban felvetette 
a pszeudo-pluralizmus tartós(abb) kiépíté-
sét� Igaz, hogy Grósz Károlynak írt 1988� 
decemberi levelében ennek lehetőségét An-
tall maga tagadta, de minimálisan is kérdé-
ses, hogy az olykor a végletekig megosztott 
kisgazdák egy részét nem lehetett volna-e 
megnyerni egy ilyen politikai konstelláció 
kialakítására; főként, ha ennek alternatí-
vája az egypárti berendezkedés változatlan 
formában való továbbvitele lett volna�

13 Az 1919-ben született Balogh György fedőneve 
„Róka” volt, s a budapesti IV. sz. Autóközlekedési 
Vállalatnál 1957. augusztus 30-án szervezték be, 
hazafias indokkal, „az FKGP jobboldali személyei el-
len”.

14 Mizsei Béla: Életpályám. Budapest, Kossuth, 2006, 
215.




