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Isó Gergely
Egy történelmi párt hagyatéka
A Kisgazda Levéltár bemutatása

A 2002� évi választási vereség és szinte 
teljes felmorzsolódás miatt a kisgazdák 
elestek azoktól az állami támogatásoktól, 
amelyek minden, az egy százalékos támo-
gatottságot szerző pártnak – méretükhöz 
mérten – járnak� A pártnak többé nem 
maradt anyagi bázisa arra, hogy fenn-
tartsa intézményrendszerét� A pénzhiány 
egyik első áldozata a Kisgazda Levéltár 
lett, amely a Kisgazda Örökség és Levéltár 
Alapítvány tulajdonába került� Az állo-
mányt – legalábbis azt a részét, amelyet a 
párt vezetősége nem vitt haza magával – a 
kisgazdák Belgrád rakparti székházából az 
alapítvány érdi központjába szállították, 
ahol az bejegyzett nyilvános magánlevél-
tárként funkcionált� Többek között anyagi 
és tárolási nehézségek miatt az alapít-
vány a Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívumnak adta át anyagát, 
amelyet az intézet levéltárosai 2017 és 
2018 folyamán szállítottak át budapesti 
raktárukba�

A Kisgazda Levéltár 369 dobozból áll, 
ezekben papír alapú iratok mellett számos 
fényképet, videokazettát, magnókazettát 
és egyéb elektronikus adathordozót 
találhatunk� Az állományt – a Kisgazdapárt 
története alapján – két nagy egységre 
oszthatjuk�

Az első egység a párt első időszakában – 
1930� évi megalapításától 1950-es évek 
elejéig való elsorvasztásáig – keletkezett 
vagy gyűjtött iratanyagot tartalmazza� A 
levéltár állagjegyzékében ez az állomány-
rész az Ó állag nevet viseli, 93 dobozból 
áll� Ez képviseli a legnagyobb történeti 
értéket� Itt túlnyomórészt a párt 1945 
és 1950 közötti működése során termelt 
dokumentumokat találhatjuk, koráb-
biak – 1930-ig visszamenőleg – csak 
elvétve akadnak� Nem állnak rendelke-
zésre biztos adatok arról, hogy az 1945 
előtti iratok többségének mi lett a sorsa, 
elképzelhető, hogy a világháború során 
semmisültek meg� Az állag jelentősége 
abban áll, hogy olyan, máshol fel nem 
lelhető dokumentumokat tartalmaz, 
amelyek árnyalhatják a diktatúra kiala-
kulásának öt évéről (1945–1950) való 
eddigi ismereteinket� Az itt megtalálható 
belső feljegyzéseken, jegyzőkönyveken, 
fegyelmi iratokon keresztül belepillantha-
tunk a Kisgazdapárt belső szétverésének, 
felszalámizásának mindennapjaiba [1-5. 
dokumentum]� Találhatunk olyan, vidéki 
szervezetektől a budapesti pártköz-
pontba érkező leveleket, amelyekben a 
központban folyó politikát kritizálják� Sőt, 
valamilyen okból kifolyólag Tildy Zoltán 
levelezéséből is több doboznyi anyag a 

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum egyik legnagyobb és 
legértékesebb irategyüttese a Független Kisgazdapárt majd egy évszázadnyi 
iratot felölelő levéltára. Jóllehet, a mai napig hallhatunk kósza híreket arról, 
hogy a parlamentből 2002-ben kiszorult párt még mindig létezik, ez a bizony-
talanság nem érinti az egykor történelmi szerepet betöltő politikai szervezet 
iratállományát.
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Kisgazda Levéltárba került� Ezekből a 
korszak diplomáciájába is betekinthe-
tünk, hiszen a fennmaradt levélváltások 
egy része a külföldi magyar követségekkel 
történt (köztük több titkosított távirat is 
található)� Az Ó állag 1950 után az állam-
párt Politikatudományi Intézetébe került, 
itt őrizték egészen 1993-ig� Ekkor vette át 
a már újjáalakult FKGP�

A második egység a Kisgazdapárt új 
korszaka alatt gyűjtött, vagy ekkor kelet-
kezett iratokat tartalmazza� Az új korszak 
1988-ban, a párt újjáalakulásakor indult� 
Az iratanyag túlnyomó többségét ez az 
állag adja� A dátum nem azt jelenti, hogy 
az egység csak 1988 utáni dokumentu-
mokat foglal magába, hanem azt, hogy 
ekkor kezdődött el újra az iratgyűjtés� 
Valójában – Közép állag néven – külön 
állagot képez az 1988 után gyűjtött, 
de azt megelőző időszakra vonatkozó 
dokumentumgyűjtemény�1 Itt – főképp 
már elhunyt kisgazda politikusok hagya-
tékaiból – egészen régi iratokat is találha-
tunk, a legkorábbiak a 20� század elejéről 
származnak� A Közép állag mindössze 
hat dobozával eltörpül a maradék 270 
dobozhoz képest, amelyekben az újjá-
alakult Kisgazdapárt működése során 
keletkezett iratállományt találhatjuk� Ez 
az anyag egészen változatos� Az Új állagban 
a pártalakulásra vonatkozó dokumen-
táció [7. dokumentum], választási iratok, 
a párt nagyválasztmányi és nagygyűlése-
inek jegyzőkönyvei stb� találhatók meg� Az 
Országos Központ iratai nevű állagban a 
párt állandó szerveinek (Nagyválasztmány, 
Nagygyűlés, Elnökség stb�) dokumentumai 

1	 E	dokumentumok	sorából	egy	dombóvári	kisgazda	
visszaemlékezését	közöljük,	aki	a	'30-as–'40-es	évek	
párttörténetét	 elevenítette	 fel	 egy	 1993-as	 vissza-
emlékezésében	[11. dokumentum]. (A szerk.)

vannak [9. dokumentum]�2 Külön értékes 
a Plakátgyűjtemény [8., 12. dokumentum], 
benne a kisgazdák választási plakátja-
ival, vagy a Videokazetták állag, benne 
számos kisgazda rendezvény videofelvé-
telével� Érdemes kiemelnünk a Fotótárat 
is, hiszen amellett, hogy a kisgazda poli-
tikai élet fénykép-dokumentációját tartal-
mazza, találhatunk itt archív fényképeket 
is, többek között mindeddig publiká-
latlan, a kutatás számára ismeretlen 
fotókat az 1956-os szabadságharcról� [6. 
dokumentum] A levéltár legkésőbbi iratai 
a párt 2002 utáni agóniájába engednek 
bepillantást, jóllehet ezek az anyagok 
igencsak töredékesek, összképet biztosan 
nem tudnak nyújtani�

A Kisgazda Levéltár kutatásának szakmai 
feltételei adottak: az anyag minden egyes 
állagához legalább középszintű jegyzék 
áll rendelkezésre, de több esetben (pl� a 
Videokazettákhoz, a Magnókazettákhoz, 
a Tárgyi gyűjteményhez) darabszintű 
jegyzék is készült, így a kutató igény esetén 
egészen kényelmesen tájékozódhat�

A Kisgazda Levéltár iratanyagának törté-
neti értéke abban áll, hogy tudományos 
feldolgozása nélkül nem kaphatunk 
sohasem teljes képet az 1945 és 1950 
közötti politikai viszonyokról� Ha majd a 
kutatás abba a fázisba lép, hogy a most 
még egészen közelmúltnak számító rend-
szerváltás utáni időszakot is a történelmi 
elemzés tárgyává teszi, a Levéltár ebben 
az esetben is megkerülhetetlen kordoku-
mentációval fog szolgálni�

2	 E	 dokumentumok	 közül	 Varga	 Béla	 egy	 1991-es,	
az	FKGP	tagjainak	küldött	üzenetét,	 illetve	nyugati	
magyarok	egy	csoportjának	1994-es,	a	Kisgazdapárt	
támogatására	felszólító	felhívását	közöljük.	[10., 13. 
dokumentum]. (A szerk.)



1. dokumentum:  Kovács Béláné bejelentése férje mentelmi jogának megsértéséről Varga Bélának, a Magyar Nemzetgyűlés elnö-
kének, 1947. február 26. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, K-állag, 1. doboz, 2. ő. e.
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2. dokumentum:  Varga Béla levele Farkas Mihálynak, a mentelmi bizottság elnökének Kovács Béláné bejelentéséről, 1947. március 20.
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, K-állag, 1. doboz, 2. ő. e.

3. dokumentum:  Varga Béla levele Farkas Mihálynak, a mentelmi bizottság elnökének a mentelmi jog felfüggesztésének javasla-
táról, 1947. április 18. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, K-állag, 1. doboz, 2. ő. e.
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4. dokumentum:  Futó József volt nemzetgyűlési képviselő összefoglaló helyzetjelentése Dobi István pártelnöknek, 1947. augusz-
tus 29. A szöveg összegzést nyújt a Kisgazdapárt „kampányát” zavaró elemekről két nappal a kékcédulás választások előtt. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, Ó-állag, 25. doboz, 2. ő. e.
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5. dokumentum: Az FKGP-ből alakult Országos Nagybizottság felhívása a párt összes vidéki és városi szervezeteihez, 1948. július 
31. A szöveg éles bírálatot mond a pártot „kommunista kezekre játszó” Tildy Zoltán, Dobi István, Bognár József, Ortutay Gyula, 
Dinnyés Lajos, Implom Ferenc és a többiek tevékenységéről. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, Ó-állag, 26. doboz, 13. ő. e.
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6. dokumentum: Fényképek az újjáalakult Független Kisgazdapárt életéből, a Semmelweis utcai pártszékházból, 1956. október 
30.-november 01. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, Új állag, Fotótár, 6. doboz.
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7. dokumentum: A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot nyilvántartásba vevő végzés, 1990. január 04. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, Új állag, 1. doboz, 1. ő. e.

1989 ———————— 2019

31

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Műhely



8. dokumentum:  Két szórólap a Független Kisgazdapárt 1990-es országgyűlési választási kampányából. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, Új állag, Plakátgyűjtemény.
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9. dokumentum: Az FKGP Elnöksége és Polgári Tagozata felhívása a szovjet csapatok kivonulása után, 1991. június 29.
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10. dokumentum: Varga Béla üzenete az FKGP küldöttségének, 1991. július 31. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, Új állag, 31. doboz, 2. ő. e.

Rendszerváltó Archívum 2019/3 1989 ————

34

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u



11. dokumentum: Király Sándor dombóvári kisgazda visszaemlékezése az FKGP helyi és országos történetére, 1993. november 23. 
A szöveg személyes élmények alapján mutatja be a Kisgazdapárt 1935 és 1948 közötti történetét. 
RETÖRKI Archívum, Kisgazda Levéltár, K-állag, 5. doboz, 2. ő. e.
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12. dokumentum: Az FKGP célkitűzései egy-egy mondatban c. szórólap az 1994-es kampányban. 
RETÖRKI, Kisgazda Levéltár, Új állag, 28. doboz, 2. ő. e.
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13. dokumentum: A külföldön élő magyarok kiáltványa és kérése az FKGP támogatására, 1994-es kampány. 
RETÖRKI, Kisgazda Levéltár, Új állag, 28. doboz, 2. ő. e.
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