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Szécsi Árpád
A KDNP (újjá)alakulástörténetéről
– néhány állambiztonsági jelentés bemutatásával

Az 1987–1990-es magyarországi rend-
szerváltoztató folyamatok történeti ku-
tatásainak egyik „miértkérdése” lehet 
annak vizsgálata, miért nem tudott a 
Kereszténydemokrata Néppárt (még) 
jelentősebb politikai szereplővé válni, 
és több mandátumot szerezni az 1990-
es országgyűlési választásokon. Ezt a 
kérdést azért tehetjük fel joggal – tör-
ténelmi és szociológiai megközelítésből 
is –, mert a KDNP múltbéli előzménye, 
a DNP 1947-es eredménye, valamint a 
kereszténység mint világnézet és – még 
inkább – mint egyfajta kulturális érték-
rendszer jelenléte a magyar társadalom-
ban a rendszerváltás idején akár jóval 
szélesebb politikai képviseletet, felha-
talmazást is megalapozhatott volna az 
újjászerveződő kereszténydemokraták 
számára. Nem így történt. Az összetett 
okokat átfogó vizsgálódások tárhatják 
fel. Jelen írásban egy közelmúltban zá-
rult kutatás eredményei alapján teszek 

említést néhány magyarázó tényezőről.1 
Ezt követően a párt (újjá)alakulástörté-
netéhez és annak közvetlen előzményei-
hez az Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltárában (ÁBTL) hozzáférhető 
dokumentumok segítségével szolgálok 
adalékokkal, szemléltetésként bemutat-
va néhány, a témához kapcsolódó iratot.

Az 1989–90-es magyarországi rendszer-
váltás ellenzéki főszereplői között egy-
részt újonnan alakult mozgalmakat, 
másrészt ún. történelmi pártokat talá-
lunk. Utóbbiak kifejezetten az egypárti 
kommunista diktatúra bevezetése előtt 
működő – és 1956 őszén rövid időre új-
jáalakult – demokratikus pártok jogi és 
politikai örököseinek tekintették magu-
kat. A KDNP is ilyen módon jelent meg 
1989 tavaszán a hazai közéletben, dek-
laráltan a Barankovics István vezette 
egykori Demokrata Néppárt működését 
folytatva. A párt az 1947-es, már csak 
részben szabad választásokon a legered-
ményesebb jobboldali (vagy jobbközép) 
politikai szereplőnek bizonyult közel 
17%-os eredményével. Ezt a váratlan si-
kert – a csupán néhány hetes felkészü-
lési időszakot és kampányt figyelembe 
véve – egyértelműen a hathatós egyhá-
zi támogatásnak köszönhette, valamint 
annak, hogy építhetett a formálisan vagy 
már csak informálisan létező keresztény 
(többnyire katolikus) társadalmi szerve-
zetek, egyletek aktivistáinak mozgósítá-
sára.2 Ebből a történelmi perspektívá-
ból nézve a kereszténydemokraták akár 

1  A szerző Keresztény demokraták a rendszerváltásban. 
A hívő értelmiség és a kereszténydemokrácia visszatérése 
a magyar közéletbe (1987–1990) c. kutatása és tanulmá-
nya (kézirat). Készült a RETÖRKI megbízásából, 2016. de-
cember

2  Enyedi Zsolt: Politika a kereszt jegyében. Budapest, 
Osiris, 1998. 110. 
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negyven évvel később is hasonló ered-
ményt érhettek volna el, vezető szerepet 
elnyerve a jobbközép politikai mezőben. 
Különösen, ha hozzátesszük, hogy az 
1962 és 1965 között lezajlott II. Vatikáni 
Zsinat eredményeként a katolikus egy-
ház is elkötelezte magát a felekezetkö-
zi (ökumenikus) közeledés mellett, ami 
elviekben komoly hátteret jelenthetett 
a korábbi felekezeti megosztottság po-
litikai meghaladásához. A katolikusok 
és protestánsok közösen alakíthattak 
volna kereszténydemokrata pártot, ha-
sonlóan több nyugat-európai országhoz, 
ahol egyébként a közbeeső évtizedekben 
a kereszténydemokrácia – fokozatosan 
átalakulva ugyan, de – meghatározó 
erővé vált. 

A történelmi előzmények és a magyar-
országi diktatúra ideje alatt külföldön 
végbement folyamatok alapján tehát a 
magyar kereszténydemokrácia újjászer-
veződése akár erős belföldi és nemzetkö-
zi támogatással is végbemehetett volna. 
Ezt a többi, 1987-ben színre lépő új el-
lenzéki erő 1988-as hálózatosodásával, 
majd párttá válásával párhuzamosan, 

a többi történelmi párt újjáalakulásával 
egy időben tehette volna. Számos oka 
azonosítható annak, hogy ez nem így 
történt – amint az alábbiakban látni fog-
juk.

A Demokrata Néppárt 1947-es sikerét 
mintegy „választási pártként” érte el. A 
közismerten zaklatott politikai légkör-
ben országos hálózata nem, vagy csak 
alig alakulhatott ki, az eldurvuló állam-
biztonsági erők a párt meglévő szerve-
zeteinek működését is hamar ellehetet-
lenítették.3 A KDNP így nem „örökölt” 
negyven évvel később „újjáéleszthető” 
pártszervezeti struktúrát. Hasonlókép-
pen szétverte a kommunista diktatúra 
az említett, egyházakhoz kötődő „civil 
szervezeteket”, így a katolikus és protes-
táns, vagy egy szabadabb társadalom-
ban potenciálisan egységesülő, illetve 
összefonódó keresztény „szubkultúra” 
csak nyomokban, töredezetten, esetleg 
hagyományaiban maradt fenn Magyar-
országon a nyolcvanas évekre. Ugyan-
csak a „töredezett”, szervezetlen és de-
politizált jelzőkkel írható le ebben az 
időszakban a keresztény értelmiség ál-
lapota is. Miközben a „nemzeti demok-
raták” vagy népiek táborában, továbbá 
a „demokratikus ellenzék” néven ismert 
radikális-emberjogi, liberális csopor-
tosulás köreiben kimutatható a látens 
hálózatosodás jelensége, addig a tágan 
értelmezett hívő értelmiség önszervező-
dése nagy részben – magától értetődően 
– valamiképpen az egyházakhoz kötő-
dött volna. A párthatalom és az állam-
biztonság viszont talán a legtovább és a 
legnagyobb mértékben éppen az egyhá-
zakat tartotta megfigyelés és szoros po-
litikai ellenőrzés alatt. A vallásgyakorlás 
terén tett mégoly csekély és viszonylagos 
engedményeknek is egyértelmű feltétele 
volt a teljes depolitizáltság vagy éppen 
rendszerhűség. Az egyházvezetés(ek) 
ilyen „megkötözöttsége” kihatással volt 
arra is, hogy az újjászerveződő magyar 
kereszténydemokrácia nem, illetve csak 

3  Tabajdi Gábor: Kereszténydemokraták a politikai ren-
dőrség célkeresztjében. In: Búvópatakok. A jobboldal és 
az állambiztonság, 1945-1989. Szerk. Ungváry Krisztián. 
Budapest, 1956-os Intézet–Jaffa, 2013. 188–190. 

Az MDF lakiteleki szervezetének plakátja 1990-ből
Rendszerváltó Archívum, Lakitelek
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igen megkésve számíthatott az egyhá-
zak, különösen felsőbb szintű vezetésük 
támogatására, vagy akár csak informá-
lis bátorítására, sürgetésére, valamint a 
keresztény értelmiség – mielőbbi – be-
kapcsolódásának szorgalmazására a 
megélénkülő hazai közéletbe. A nyolc-
vanas években kimutatható „vallási re-
neszánsz”, ideértve a hívő fiatalok több 
tízezres körét megmozgató kisközössé-
geket is, így nem transzformálódhatott 
– legalábbis szervezetileg koncentrált – 
társadalmi, politikai erővé.

A KDNP 1990-es „korlátozott sikeré-
nek” talán legfőbb okaként azonosítha-
tó „megkésettség” mögött természetesen 
nem csak ezek a röviden vázolt egyház-
politikai és vallásszociológiai jelenségek 
álltak. A párt újjáalakításának viszony-
lag kései bejelentését (1989. március 
15.) és ezt követően is lassan beinduló 
szervezését történelmi „véletlenszerűsé-
gek” és személyi adottságok is befolyá-
solták. Utóbbiak körében meghatározó 
volt az egyébként nagy tekintélynek ör-
vendő pártelnök, Keresztes Sándor idős 
korából, történelmi tapasztalataiból, 
valamint – a visszaemlékezések szerint 
– alkati adottságaiból is következő óva-
tossága. A párt (újjá)szervezésének meg-
késett indulása részben következménye, 
utóbb részben oka is volt annak, hogy 
a formálódó új magyar keresztényde-
mokrata „pártelit” tagjai nem ismerték 
egymást (legalábbis nem régen és nem 
igazán). Ebből is fakadtak azok a belső 
feszültségek, amelyek ugyan a többi tör-
ténelmi párthoz képest kevésbé kerül-
tek nyilvánosságra, viszont a színfalak 
mögött hozzájárultak a pártszervezési 
munka akadozásaihoz, elhúzódásához. 
A KDNP a kései megalakulása miatt 
csupán utólag – nem alapító tagként – 
csatlakozott az Ellenzéki Kerekasztal-
hoz, első országos nagygyűlésére pedig 
csak 1989 szeptemberének végén került 
sor, amikor szinte már kezdetét is vette 
előbb a „négyigenes” népszavazási, majd 
hamarosan az országgyűlési választási 
kampány.4 

4  A KDNP korai történetéről az utóbbi években több ta-
nulmány is megjelent, pl. Szabó Róbert: A Keresztényde-

A megkésettség hátrányos következmé-
nyei azonban nem csak ekkor, az orszá-
gos hálózat felállításakor és a jelöltállí-
táskor mutatkoztak meg; a pártvezetés 
és a helyi szervezők a kezdetektől érzé-
kelték, hogy a „széttagolt” keresztény ér-
telmiségiek jó része – az aktívabbak, a 
„könnyebben mozdulók” közül – már a 
szervezeti kereteit jóval korábban kiépí-
tő MDF-hez, vagy a történelmi gyökerű 
vidéki hálózatukat felélesztő kisgazdák-
hoz csatlakoztak. E folyamatot csak erő-
sítette az egykori felekezeti elkülönülés 
továbbélése az újjáformálódó politikai 
színtéren: számos református inkább 
az említett két erőt találta szimpatiku-
sabbnak. A KDNP felekezetközi jellegét 
deklaráló megnyilatkozások, gesztusok 
– amelyek pedig már a részben a párt 
„előfutár szervezeteként” is megalakított 
Márton Áron Társaság mint „interkon-
fesszionális egyesület” dokumentuma-
iban is jelen voltak – nem bizonyultak 
kellően hatásosnak. A kereszténydemok-
rata párt – nem kizárólagosan ugyan, 
de – továbbra is elsősorban csak a ka-
tolikus aktivistákat és szavazókat tudta 
megszólítani. Őket azonban – legalábbis 
bizonyos rétegeiket – ahhoz elég ered-
ményesen, hogy 1990 tavaszán a párt a 
felsorolt nehézségek mellett is magabiz-
tosan átlépte a (4%-os) parlamenti kü-
szöböt. 6,46%-os listás választási ered-
ménnyel, és 21 mandátummal – ebből 
három egyéni kerületi győzelemmel – ke-
rült be az országgyűlésbe. 

Az eredmény bátran tekinthető politi-
kai sikernek, hiszen a magyar keresz-
ténydemokrácia ezzel ismét lehetőséget 
kapott, hogy befolyásos erővé váljon a 

mokrata Néppárt (KDNP) a rendszerváltás éveiben (1989–
1990). In: 70 éves a Kereszténydemokrata Néppárt. Szerk. 
Pálffy István. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 
2014. 87–111.; Kiss Mária Rita: A pártidentitás stratégiái 
a KDNP politikájában (1989–1998). In: Pascal Fontaine: Út 
Európa szívébe 1953-2009. A Kereszténydemokrata Kép-
viselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai 
Parlamentben. – Magyar kiegészítés: A magyar keresz-
ténydemokrácia útja Európa szívébe. Budapest, Baranko-
vics István Alapítvány, 2015. 737–787. Lukácsi Katalin: A 
Kereszténydemokrata Néppárt újjáalakulása és útja a ha-
talomba (1989–1990). In: Kút. Az ELTE BTK Történelem-
tudományok Doktori Iskola kiadványa. 2015/1, 151–174.



Rendszerváltó Archívum 2017/1

28

w
w

w.
re

to
rk

i.h
u

A téma kutatásának módszertani nehézségei az ÁBTL iratanyagában

Bár az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára mind az egyházaknak 
a rendszerváltás időszakáig fennálló állambiztonsági ellenőrzése, mind a keresz-
tény értelmiségiek, mind pedig a hazai és az emigrációba kényszerült keresztény-
demokraták megfigyelése vonatkozásában őriz – és rejthet még további – releváns 
iratanyagot, ennek feltárása komoly módszertani problémák elé állítja a kutatót. 
Az egyházüldözést feldolgozó történeti munkákból már ismert, hogy e témákban 
rengeteg jelentés és egyéb feljegyzés készült – ám döntően a korai hetvenes évek 
előtt. A későbbi időszakból sokkal kevesebb irat keletkezett vagy maradt fenn. 
Hiányoznak például a püspökök megfigyeléséről szóló akták, amelyek – megfe-
lelő forráskritika mellett – pótolhatatlan adalékokkal gazdagítanák a nyolcva-
nas évek egyháztörténetét. Nincsenek meg a politikailag „veszélyes elemeknek” 
tekintett személyekről szóló F-dossziék (figyelődossziék), pedig több aktív lelki-
pásztorról, illetve számos keresztény értelmiségiről tudjuk, hogy vezettek róluk 
ilyet. Míg a feltehetően adatgazdag iratok többsége hiányzik a vizsgált időszak-
ból, a megmaradt, egyébként még így is igen terjedelmes, csak részben indexált 
iratrengetegben pedig igen nehéz megtalálni a témánk szempontjából releváns 
említéseket. (Nehéz alkalmas kulcsszavakat is találni; a „kereszténydemokrata” 
kifejezést például a KDNP megalakulása előtti időszak vonatkozásában értelem-
szerűen sem az egykori állambiztonsági tisztek, sem a levéltár munkatársai nem 
használták és használják tárgymutatózáskor.)

A legteljesebben megmaradt Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ, 1979–
1989 között készültek) összefoglalóiban találni még a legtöbb, de így is csak 
töredékes képet adó említést – ezekből választottunk ki néhány szemléletes 

dokumentumot.

hazai közéletben. Történelmi (és némi-
képp szociológiai) szempontból azonban 
hasznos adalékokkal szolgál a rend-
szerváltás jobb megértéséhez, ha átfogó 
elemzések vizsgálják, miért nem lett ez 
a komoly hagyományokkal rendelkező 
szellemi-politikai irányzat – legalábbis 
a KDNP szervezeti keretei között – még 
jelentősebb politikai tényező a kilenc-
venes években. (Kitekintésként emlí-
tést érdemel ugyanakkor az önmagukat 
keresztény értékrendűnek valló politi-
kusok részvétele a többi rendszerváltó 
pártban, sőt a kereszténydemokrata ön-
meghatározást valló irányzat jelenléte a 
Magyar Demokrata Fórumon belül.)

A rendszerváltó pártok történetét feltáró 
kutatások főbb elsődleges forrástípusai 
a mélyinterjúk (oral history), a sajtóe-
lemzés és a levéltári források. Utóbbiak 
közül kitűnnek sajátosságaikkal – és az 
őket körülvevő titokzatosság légkörével 
– az állambiztonsági dokumentumok. 
Az alábbiakban néhány, az ÁBTL által 
őrzött irat segítségével mutatjuk be a 
magyar kereszténydemokrácia újjászer-
veződésének 1988–1989-es kezdeteit, 
egyben szemléltetjük, milyen pártállami 
nyomás lehetetlenítette el vagy legalább-
is késleltette drámaian az egyházak és 
a keresztény értelmiség visszatérését a 
magyar közéletbe.
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Keresztes Sándor levélben értesített a Márton Áron Társaság (MÁT) megalakulásáról két, általa személyesen jól ismert egyházi 
vezetőt. Az állambiztonság még 1988–89-ben is ellenőrizte a megyéspüspökök postai küldeményeit. (Jelentés forrása: küldemény-
felbontás)
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Keresztes Sándor elnök és Giczy György egyesületi titkár levele (másolatban, a fenti jelentés mellékleteként).
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A MÁT vezetőségének névsora (másolatban, az előző levél melléklete). Az elnökségi tagok közül református volt Szesztay András 
alelnök és ifj. Bibó István, a választmányból Kiss Gy. Csaba (aki ekkor az MDF ideiglenes elnökségének tagja).
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Keresztes Sándor a KDNP újjáalakításáról Paskai László bíboros-esztergomi érsekkel is konzultált. A jelentés forrása (hálózati) titkos 
megbízott és szobalehallgatás. A püspöki hivatalokat, az ún. aulákat a megyésfőpásztorok környezetébe beépített ügynökökkel és 
egyes helyiségek lehallgatásával ellenőrizték – a dokumentum tanúsága szerint 1989 januárjában is.
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A MÁT 1989-ben kereszténydemokrata szellemi műhelyként működött. Áprilisi rendezvényét a nyugat-európai magyar Pax Romana 
mozgalommal közösen szervezte. Kovács K. Zoltán ekkoriban a kereszténydemokrata emigráció egyik legaktívabb tagja, a KDNP új-
jáalakításának tevékeny támogatója, Blanckenstein Miklós pedig közéleti kérdésekkel is foglalkozó ifjúsági lelkipásztor, az 1988-ban 
megalakult Katolikus Ifjúsági Mozgalom papi felelőse. (Jelentés forrása: telefonlehallgatás)
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Keresztes Sándor kérésére Zétényi Zsolt (Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság) május 10-én bejelentette a KDNP csatlakozási szán-
dékát az Ellenzéki Kerekasztalhoz. Több ülésen át tartó vitát követően az EKA június 7-én, a háromoldalú tárgyalások kezdete előtt 
vette fel tagjai sorába a pártot. (Jelentés forrása: teremlehallgatás)




