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Kávássy János Előd
Rész-egész-töredék
Gondolatok a Független Kisgazda Párt történetéhez

Új rovatunkban a rendszerváltás korszakának eseményeit bemutató segédlete-
ket (kronológiák, bibliográfiák, jegyzékek stb.) közlünk. E számunk tematikájához 
kapcsolódva egy párt, a Független Kisgazda Párt történetének kronológiáját tár-
juk az olvasók elé. A szerző – aki régóta behatóan kutatja a párt történetét – ezen 
munkájával nem csak a párt rendszerváltáskori időszakát, hanem annak egész 
huszadik századi működését földolgozza.

Felemás hangulatban, rossz szájízzel 
indult a 2001-es esztendő a Független 
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 
számára. Az óévet Gödön búcsúztató, s 
az újesztendőt ott köszöntő országos el-
nökség felfüggesztette tisztségéből Lieb-
mann Katalin budapesti elnököt (helyé-
re Szentgyörgyvölgyi Pétert helyezték), 
és javasolta több prominens vezéralak 
(így Horváth Béla, Várhelyi András) le-
váltását. Ugyanekkor, látva a reprezen-
tatív felmérések elkeserítően (vészjósló-
an?) alacsony számait, döntöttek a párt 
vidéki identitásának („paraszti szárny”) 
megerősítéséről is. Alig pár nappal ké-
sőbb, 2001. január 3-án Kövér László, 
a Fidesz pártelnöke (nem mellékesen: 
a polgári titkosszolgálatokat felügyelő 
tárca nélküli miniszter) négyszemközt 
találkozott Torgyán Józseffel. Kövér je-
lezte, hogy pártja úgy látja, a kisgazdák 
egyre több megyében az MSZP képvise-
lőivel kezdeményeznek együttműködést, 
s egyértelművé tette, hogy – nem kevés-
sé az utóbbi idők botrányai (vagy, visz-
szatekintve inkább „botrányai”) okán is 
– az FKgP, s pártjával együtt a pártelnök 
saját alkupozíciói alapvetően megvál-
toztak: a már kidolgozott Fidesz-FKgP 
választási megállapodást addig nem ír-
ják alá, amíg a kisgazdák nem rendezik 
saját kül- és belviszonyaikat. Kettejük 
találkozója után, 2001. január 6-án, 
Torgyán József távollétében (aki ekkor 
miniszterként Chilében tartózkodott), de 
a pártelnök személyes jóváhagyásával 
az FKgP országos elnökségének buda-

pesti ülésén fegyelmi eljárást indítottak 
Liebmann Katalin ellen, párttagságát 
felfüggesztették.

Sokan érezték, jóval kevesebben tud-
ták (tudhatták biztosan), s nyilvánosan 
senki nem merte (talán nem is akarta) 
kimondani, hogy 2000-2001 forduló-
ján gyakorlatilag megindult a Torgyán 
József nevével fémjelzett FKgP végleges 
erodálása, szétesése és szétverése. A 
nagy múltú párt, mely a hosszúra nyúlt 
19. század alkonyában, s a később oly 
kurtának bizonyult 20. század hajnalán 
indult, amely 1945 novemberében majd’ 
2,7 millió szavazattal 57%-os nagypárt-
ként ért delelőjére, s mely a kommuniz-
mus bukása után kétszer jelentette a 
mérleg nyelvét (az 1990-es és az 1998-
as kormánykoalíciók megalakításában), 
immár a megmaradásért küzdött. Igaz, 
e küzdelem kevéssé a párt, sokkal in-
kább a párt képviselőinek és „erős em-
bereinek” atomizálódó szintjén zajlott. A 
21. század Magyarországán csak nehe-
zen megfogható, a politikai szólamok és 
szlogenek szintjén túl igen kevéssé defi-
niált „kisgazda gondolat és szellemiség” 
elszakadt az FKgP intézményétől, s rivá-
lis csoportosulások játékszerévé vált.

Miközben Torgyán József saját karakte-
rének foglyaként, s egyben a tudatosan 
végigvitt karaktergyilkosság(ok követ-
kező) áldozataként mind visszább szo-
rult – 2001. február 8-án (15-i hatállyal) 
lemondott miniszteri posztjáról, s még 
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utódlását (Gyimóthy Géza) sem tudta 
biztosítani; 2001. május 7-én képvi-
selőtársai kizárták az FKgP parlamenti 
frakciójából – párttársai, sokszor épp az 
általa felemeltek, saját politikai túlélé-
sükért küzdöttek. 2001. február 12-én 
az FKgP frakció hat tagja (köztük Bánk 
Attila és Turi-Kovács Béla) Polgári Plat-
form néven tömörült, majd a reformkis-
gazdákkal egyesülve a Reform Polgári 
Platform nevet vették fel (április 9-én). 
A de facto szakadás 2001. május 5-én 
történt meg, immár visszafordíthatatla-
nul: Cegléden a nagyválasztmány Tor-
gyán Józsefet erősítette meg pártelnök-
ként, ám ugyanezen a napon a Reform 
Polgári Platform budapesti nagygyűlése 
Lányi Zsoltot választotta az FKgP orszá-
gos elnökévé (az elnökségbe beválasztva 
Nagy Ferenc József egykori pártelnököt 
és Cseh Sándort, a Kisgazda Szövetség 
elnökét). Még ugyanezen hónapban, 
2001. május 24-én Szabó János veze-
tésével 15 kisgazda parlamenti képvise-
lő megalakította a Független Kisgazdák 
Demokratikus Szövetségét, 2001. július 
24-én pedig Liebmann Katalin jelentette 
be, hogy elnökletével megalakult a Re-
form Kisgazdapárt.

Sic transit gloria mundi, mondhatná va-
laki, de nemcsak a világ dicsősége múlik 
el, hanem az abban élőké is, akik olykor 
(vagy épp túlságosan is gyakran?) ma-
guk válnak dicstelenné. Nehéz elképzel-
ni, hogy Nagyatádi Szabó István, akinek 
a vezetésével életre hívták a Kisgazda 
Egyletet (1908), majd az Országos Füg-
getlenségi és 48-as Gazdapártot (1909), 
vagy a Független Kisgazda-, Földmű-
ves- és Polgári Agrárpártot (1930) jegyző 
Szijj Bálint, Gaál Gaszton, Nagy Ferenc, 
majd a germán áradatban is tudatosan 
anglofil Eckhardt Tibor és az 1936-ban 
csatlakozott Bajcsy-Zsilinszky Endre 
mindezt mosolyogva nézné. A hol tar-
tós, hol időleges, akár ad hoc szövet-
kezés, egyesülés, s a mindezekkel járó 
feszültség és konfliktus számukra is a 
politikában való létezés természetes ré-
szét képezte, ám mindez az építkezést, 
a fejlődést, s nem a hanyatlásból kinövő 
rombolást, még kevésbé a direkt és sze-
mélyes ambíciókat, vagy az árral mozgó 

politikai túlélést szolgálta. Ők egy vál-
laltan rétegpárt emblematikus képvise-
lőiként mind jóval nehezebb, bonyolul-
tabb, kegyetlenebb, s nem utolsósorban 
véresebb világban léteztek és hatottak 
(az első világháború, Trianon, a nagy 
válság, a második világháború, a náci, 
majd a szovjet megszállás).

Azok, akik mindezt valahogyan túlélték, 
1945-ben a szabadság illúzióját kapták 
– törékeny ajándékként. A Nagy Ferenc 
elnökölte FKgP 1945. novemberi elsöprő 
győzelme emelte Tildy Zoltánt a minisz-
terelnöki székbe, Kővágó Józsefet pedig 
Budapest élére. A párt, amely addig rész 
volt, most egész lett: ernyőpártként kép-
viselve mindazokat, akik egy új demok-
ratikus rendet kívántak felépíteni. A 
„felszabadulás” és az azt követő időszak 
valójában azonban a szovjet okkupá-
ció mélységi kiépülésének, és – M. Kiss 
Sándor terminusával élve – a fenyege-
tett demokrácia időszakának bizonyult. 
1947. február 25-én este Kovács Bélát, 
az FKgP főtitkárát a szovjet hatóságok 
„köztársaság-ellenes összeesküvés” vád-
jával letartóztatták és a Szovjetunióba 
hurcolták, s ezzel kezdetét vette a párt 
politikai nivellálása: összesen 65 FKgP-s 
képviselő lépett ki nyomásra a pártból, 
s végül 1947. június 1-jén lemondásra 
kényszerítették a Svájcban szabadsá-
gát töltő Nagy Ferenc miniszterelnököt. 
Nagy helyébe már ezt megelőzően, má-
jus 31-én Dinnyés Lajost nevezték ki, 
a párt vezetője pedig Dobi István lett. 
Sztálin magyar trojkája (Rákosi−Gerő−
Farkas) egyre hosszabb árnyat vetett a 
keleti blokkba bezáródó Magyar Népköz-
társaságra. A terror építette új rendben 
az FKgP – szinte pillanatok alatt – nagy 
egészből virtuális résszé, fojtogatott tö-
redékké vált.

A csend országa 1956-ban a lengyel 
eseményekre reagálva emelte fel előbb 
a fejét, majd a hangját. Az 1956. októ-
ber 23-án kitört forradalommal sodród-
va október 28-án a Semmelweis utcai 
régi kisgazda székházban megindult az 
FKgP ideiglenes intézőbizottságának te-
vékenysége, és döntöttek egy új orszá-
gos szervezet kialakításáról is. Néhány 
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nappal később, 1956. november 1-jén 
ismét Kővágó József lett Budapest főpol-
gármestere, másnap pedig Kovács Béla, 
Tildy Zoltán és B. Szabó István állammi-
niszterként került be Nagy Imre harma-
dik kormányába. 1956. november 3-án 
Kővágó Józsefet választották az újjáala-
kult FKgP főtitkárává, az országos elnök 
Kovács Béla, a főtitkár-helyettesek pedig 
Pártay Tivadar és Vidovics Ferenc lettek. 
E lendületes kezdet azonban, mint oly’ 
sokak számára, valójában egyben a vég 
kezdete volt – a szovjet Forgószél min-
dent elsöpört.

Az orosz tankok gyomrában hazaérkező 
Kádár János időlegesnek tűnő hatalma 
1957-től fokról fokra megszilárdult, s a 
régi-új rendszerben az FKgP maga is a 
kádárizmus foglyává vált. Rákosi évei-
ben a fizikai fenyeget(tet)és mindvégig a 
hatalomgyakorlás alapvető eszköze ma-
radt, míg a Kádár-érában 1961−1963-
tól a fizikai erőszak háttérbe szorult. 
Az MSZMP főtitkára az első pillanattól 
tudatosan élt a materiális legitimáció 
eszközével, biztonsági kérdésként ke-
zelve a fogyasztás bővülését. Ezzel pár-
huzamosan a tömeg helyett az egyén-
re koncentráló kádári kisszabadságok 
és kiskorrupciók lélekrontó rendszere 
a társadalom és a politika legkülönbö-
zőbb (mély)rétegeiben működött – ered-
ményesen. Mindezek komplex átfedé-
seiben született meg, illetve működött 
tovább a kisgazdák közt „Budai” (1952), 
„Virág Benedek” (1960), „Szatmári La-
jos” (1957).1 Messze túl „az ártatlanság 
korán”, Kádár János, majd’ harminckét 
esztendőnyi országlásának kényszer- és/
vagy egzisztenciális kompromisszumai 
szennyes, nehezen kitörölhető lélekfolto-

1  Az általam itt önkényesen kiemeltek: Pártay Tivadar, 
Vörös Vince és Torgyán József. Torgyán József kapcsán le 
kell szögezzem, hogy az egyes fontos tisztséget, valamint 
közbizalmi és közvélemény-formáló tisztséget betöltő 
személyeket ellenőrző III. Bizottság 1997. július 31-i állás-
pontja szerint Torgyán 1957 őszén egy elkezdett belépé-
si nyilatkozatot eltépett, majd 1958 folyamán többször 
is ellenállt valódi beszervezésének – „hálózati feladatok 
vállalására vonatkozó nyilatkozatot nem írt alá, jelentést 
nem adott, és illetményben, prémiumban, kedvezmény-
ben nem részesült”.

kat hagytak nem egy akkori és későbbi 
politikuson – köztük kisgazdákon is.

A hidegháború évek helyett generációk-
ban számláló lassúságában azután elő-
ször globális, majd magyar és lengyel, 
végül regionális, kelet-európai változás 
történt, s az ismét mozgásba lendülő vi-
lág régi és új ismerősöket vonzott egy-
más felé. 1988. augusztus 20-án Ba-
latonszárszón Pártay Tivadar házában 
döntöttek az FKgP tevékenységének fel-
újításáról és annak meghirdetéséről. E 
találkozón Antall József is részt vett, ám 
nem csatlakozott a párthoz – mert nem 
kérték fel főtitkárnak. Bő két hónappal 
később, október 28-án Vörös Vince el-
nökletével létrejött a Kovács Béla Politi-
kai Társaság, s végül, november 18-án 
a budapesti Pilvax Kávéházban Pártay 
elnökletével létrejött a Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Polgári Párt – s 
ezzel kezdetét vette a rendszerváltáshoz 
és a harmadik Magyar Köztársasághoz 
köthető FKgP gyakorlati politikai műkö-
dése. A múlt kútjába hullott töredék a 
jelen változásaiban ismét rész lett. Ré-
tegpárt, amely az agrárium sorsa iránt 
érdeklődő, arra fogékony, vagy abban 
és annak elkötelezett embereket von-
zott az élet legkülönbözőbb területeiről. 
Az FKgP legújabb kori történetének első 
sorait ezek az emberek írták – jól, vagy 
rosszul, de tevőlegesen. A párt 1990-ben 
és 1998-ban (11,4, illetve 12,4%-kal) az 
ország harmadik legerősebb pártjaként 
került az Országgyűlésbe, míg 1994−98-
ban 6,7%-kal a második legerősebb el-
lenzéki párt volt.2

Az alábbiakban egy, a Független Kisgaz-
da Párt történetét relevánsan bemutató 
időrendet olvashatnak, amely több, nyil-
vánosan elérhető kronológia, számos 
publicisztika és egyéni visszaemlékezés 
alapján készült. Ezt a segédletet első-
sorban szakmánk képviselői és a párt 
története iránt általánosságban érdeklő-
dők számára kívánom átadni.

2  A választási eredményeket minden esetben a meg-
szerzett mandátumok arányában adtam meg.
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A Független Kisgazdapárt történetének kronológiája a kezdetektől a 
politikai nivellálódásig – 1908-2002

A kezdetek

1908. január 12. Kaposváron Nagyatá-
di Szabó István vezetésével 43 kisgazda 
megalakítja a Somogy Megyei Kisgazdák 
Egyesületét.3 Nagyatádi még ebben az 
évben országgyűlési képviselő lesz.

1908. április 6. Balmazújvárosban 
megalakul a rövid életű Országos Föld-
művelő Párt.

1909. november 21. Szentgálon hiva-
talosan bejegyzik a Kisgazda Egyletből 
alakult Országos Függetlenségi és 48-as 
Gazdapártot.4

1918. november 20. Az Országos 
Függetlenségi és 48-as Gazdapártból 
megalakul az Országos Függetlenségi 
Gazdapárt, amely azonban már 1918 
decemberében Országos Kisgazda- és 
Földmíves Pártra változtatja a nevét.

1920. január: A nemzetgyűlési válasz-
tásokon az OKGFP mindenkit megelőzve 
győz, de Nagyatádi maga csak a földmű-
velésügyi miniszterséget vállalja. Legje-
lentősebb sikere az 1920-as XXXVI. tör-
vény.5

1922. február: A Keresztény-Keresztyén 
Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt a 
pártegyesítés után a korszak kormány-
pártjának, a Keresztény Nemzeti Egy-
ségpártnak a meghatározó része/ereje 
lesz.

3  Kisgazdának a nagyjából 20 és 200 hold közötti birto-
kállománnyal rendelkezőket tekintik.

4  Nagyatádi Szabó István pártja a bejegyzés előtt már-
cius 21-én bontott zászlót. A párt 1910-ben 11 vármegyé-
ben rendelkezik szervezettel, és 1914-ben négy képviselőt 
juttat a parlamentbe.

5  A Nagyatádi-féle földtörvényként elhíresült jogsza-
bály egymillió holdat szétosztva 400 ezerrel növeli a föld-
birtokosok számát, és további 250 ezer embert juttat ház-
helyhez. A törvény alapvetően szociálisan érzékeny, és 
nem gazdasági életképességű földosztást jelent.

1924. október: Nagyatádi fokozatos 
háttérbe szorítását érzékelve lemond.6

1926. december: A nyílt választásokon 
elszenvedett kudarc után a párt három 
felé szakad.

1930. október 12. Békésben megalakul 
a Független Kisgazda-, Földmunkás- és 
Polgári Párt, elnöke Szijj Bálint, alel-
nöke Tildy Zoltán, főtitkára pedig Nagy 
Ferenc. A „békési program” a nemzeti 
agrárdemokrácia megteremtését tűzi ki 
célul.

1930. december: Az Agrárpárttal való 
egyesülés után létrejön a Független Kis-
gazda, Földműves és Polgári Agrárpárt, 
ennek elnöke Gaál Gaszton7.

1931. június: A választásokon 10 man-
dátumot szerez a párt.

1932. október: Gaál Gaszton halála 
után Eckhardt Tibor lesz a párt elnöke.

1935. március−április: A párt a Göm-
bös-féle Nemzeti Egység Pártja ellené-
ben is 23 helyet szerez a választáson.

1937. június 3. Eckhardt beszédében 
figyelmeztet, hogy egy esetleges háború 
európai győztese Anglia lesz, és a revízió 
ugyan csak német segítséggel valósítha-
tó meg, mégsem szabad szövetségre lép-
ni egyik féllel sem.

1939. május: A választásokon a párt 14 
mandátumot szerez, már Tildy is bekerül 
a parlamentbe, csakúgy, mint a párthoz 
1936-ban csatlakozott Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre.

6  A politikus még e hónapban, október 31-én hirtelen 
meghal.

7  Az 1000 holdas politikus korábban az MTA Madártani 
Intézetének kutatójaként, valamint a Felsőház elnökeként 
(1921−1922) is tevékenykedett. 
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1939 nyara: Teleki az ellenzéki Eck-
hardtot küldi Londonba, ahol a politikus 
Churchill-lel is találkozik. E találkozót 
már másnap megszellőztetik az Evening 
Standardben: eszerint Churchill a sem-
legességet javasolja az országnak.8

1941. augusztus: Eckhardt Horthy és 
Teleki tudtával az USA-ba utazik, egy 
esetleges német megszállás esetén lét-
rehozandó magyar emigráns kormány 
megalakításának céljával. A párt elnöke 
Tildy Zoltán lesz.9

1941. szeptember: Létrejön a kor-
mányerők támogatását is élvező Magyar 
Parasztszövetség, főtitkára Kovács Béla.

1943. június 3. A Nagyválasztmány10 
két tagozatot – gazda és polgári – hoz lét-
re a pártban; előbbit Nagy Ferenc, Dobi 
István, B. Szabó István, utóbbit Varga 
Béla és Sulyok Dezső vezeti.

1943. július 30. Az FKgP memoran-
dumot intéz a miniszterelnökhöz. Baj-
csy-Zsilinszky más párttársaival felve-
ti a háborúból való kilépés gondolatát; 
tartalmáról ekkor már egyeztettek a szo-
ciáldemokratákkal és az illegális kom-
munistákkal is.

1943. augusztus: Létrejön a kisgaz-
da-szocdem szövetség, melynek fő mo-
torja szintén Bajcsy-Zsilinszky Endre.

1944. március 8. A Nagyválasztmány 
megerősíti Tildy és Nagy vezető szerepét, 
és erősíti, valamint gyarapítja a külön-
böző tagozatokat.

1944. március 19. A német katonai 
megszállással párhuzamosan az SS és 

8  Ez az adott helyzetben nyilvánvaló képtelenségnek 
számított [− K. J. E.].

9  A valós erőt a pártban Bajcsy-Zsilinszky személyisége 
jelenti, ő kampányol 1941 februárjában a háromhatalmi 
egyezményhez való csatlakozás ellen a parlamentben, va-
lamint a kassai bombázás után is az önvédelmet jelöli meg 
fő célként, elutasítva a csatlósszerepet. 

10  Független Kisgazda és Polgári Párt Országos Nagy-
választmány

a Gestapo megkezdi a magyar ellenállók 
vezetőinek letartóztatását: Bajcsy-Zsi-
linszky fegyveres összecsapásba keve-
redik, megsérül; ekkor fogják el Nagy 
Ferencet, Szentiványi Lajost, Horváth 
Zoltánt és vidéken Sulyok Dezsőt.

1944. október 15. Horthy Miklós kor-
mányzó sikertelen kiugrási kísérlete; ép-
pen ezen a napon szabadul Bajcsy-Zsi-
linszky.

1944. október 20. A kiépülő nyilas ha-
talommal szemben Bajcsy-Zsilinszky 
Endre több társával (Pfeiffer Zoltánnal, 
Almássy Pállal stb.) életre hívja a Ma-
gyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bi-
zottságát. A szervezet politikai vezetője 
Bajcsy-Zsilinszky, a katonai szárnyé 
Kiss János nyugalmazott altábornagy. 
November 22-én árulás következtében 
rajtuk ütnek, Bajcsy-Zsilinszkyt – több 
társával – 1944. december 24-én Sop-
ronkőhidán kivégzik.

1944 vége: A párt neve Független Kis-
gazda-, Földműves- és Polgári Párt.

1944. december 22. Debrecenben szov-
jet/kommunista vezetéssel megszerve-
zik az Ideiglenes Nemzetgyűlést. A 230 
megszólított képviselőből 71 kommu-
nista, szemben az alig 55 kisgazdával. 
Hasonló a reprezentáció Dálnoki Miklós 
Béla kormányában: a kisgazdák két mi-
nisztériumot kapnak, a kül- és a pénz-
ügyet. Ezzel az ideiglenes kormánnyal 
Tildy és Nagy már Budapest ostroma 
alatt felveszi a kapcsolatot.

1945−1948

1945. március 15. Az Ideiglenes Nem-
zetgyűlés elfogadja a 600/1945. M. E. 
rendeletet a földreformról, mely a kis-
birtokosoknak földosztást irányoz elő, 
a nagybirtokosok felé történő kártalaní-
tással.11

1945. augusztus 20. A Nagyválaszt-
mány rendezi a pártvezetők helyzetét: a 

11  Az új földtörvény a paraszti birtok felső határát 500 
holdban szabja meg.
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pártvezér Tildy, a párt elnöke Nagy, az 
ügyvezető alelnök Varga Béla lesz; az 
alelnökök között helyet kap Dobi István 
is. A választásokra készülő kisgazdák a 
kommunista túlsúllyal szemben a szoc-
demekben és a parasztpártiakban re-
mélnek szövetségest, de – Tildy támoga-
tásával (!) – elfogadják, hogy a budapesti 
törvényhatósági választások megelőzzék 
az országosat. A kommunistákkal közös 
listán való indulást ugyanakkor a párt 
– főleg Varga erőteljes tiltakozása miatt 
– elveti.

1945. október 7. A budapesti törvény-
hatósági választásokon az FKgP 50,5%-
ot szerez, szemben a kommunisták és 
szocdemek közös listáján indulók 42,8%-
ával. Az akkori 14 fővárosi kerületből 
9-ben a kisgazdák szereznek többséget. 
Ezt látva Rákosiék hangos kampányban 
kezdik támadni a kisgazdákat, Voro-
silov, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
magyarországi vezetője pedig előre koa-
líciós kormány megalakításához köti az 
országos választások kiírását. Amerikai 
támogatás hiányában Tildy azt javasolja 
pártjának, fogadják el e feltételt, a vá-
lasztások (mielőbbi, s nem halasztott) 
megtartásának érdekében.

1945. november 4. Az FKgP elsöprő 
győzelmet arat: 57%-ot szerez a szocde-
mek és kommunisták 17-17, valamint a 
Nemzeti Parasztpárt 7%-ával szemben.

1945. november 16. Tildy Zoltán mi-
niszterelnök vezetésével koalíciós kor-
mány alakul, 9 kisgazda, 4-4 szocdem 
és kommunista, valamint 1 parasztpárti 
miniszterrel.

1945. november 29. Összeül a Nem-
zetgyűlés; elnöke Nagy Ferenc, alelnöke 
Kéthly Anna lesz. Másnap a szintén kis-
gazda Kővágó József lesz Budapest ve-
zetője.

1946. február 1. Elfogadják az 1946. 
évi I. törvényt, amely kimondja a köztár-
saság megalakulását. Az FKgP képvise-
lői csoportja Tildy és Dobi nyomására, 
Nagy közvetítésével – a Habsburg Ottó-
val ápolt kiváló kapcsolatok ellenére – 

felhagy a királyság mint államforma igé-
nyével/támogatásával.

1946. február 2. Tildy Zoltánt köztár-
sasági elnökké választják. Miniszterel-
nöknek a kisgazdák Sulyok Dezsőt java-
solják, ám egyeztetésük után Rákosi és 
Szakasits miniszterelnök-helyettesként 
nyomást gyakorolnak a pártra Nagy Fe-
renc pártelnök miniszterelnöki dezigná-
lásának érdekében.

1946. március 12. Az FKgP a tudatosan 
fokozott politikai- és sajtónyomás kö-
vetkeztében kizár 21 (olykor a kommu-
nisták által „fasisztának” is bélyegzett) 
képviselőt. A kizárás pártszerűtlen mó-
don, így gyakorlatilag a párt működését 
tekintve jogellenesen történik. Sulyok 
Dezső szerint Nagy Ferenc ismét gyen-
gének bizonyult a kommunista nyomás-
sal szemben.

1946. június: Engedélyezik a Magyar 
Szabadság Párt bejegyzését, melyet az 
FKgP-ből kizárt képviselők közül ti-
zenhatan hoztak létre. Elnöke Sulyok 
Dezső.12

1946. augusztus 1. Bevezetik a forin-
tot. Erre – legalábbis részben – csak 
Nagy Ferenc amerikai útja után kerül-
het sor, lévén Nagy Harry Truman el-
nökkel tárgyalva elérte, hogy az MNB 
Németországba szállított aranykészletét 
visszaszolgáltassák.

1947. január 20. Rákosi Mátyás és Sza-
kasits Árpád felkeresi Nagy Ferenc mi-
niszterelnököt, akitől Kovács Béla párt-
főtitkári pozíciójáról való lemondását, 
vagy szabadságolását követelik.

1947. február 24. Bár – más korábbi 
esetekkel ellentétben – a nemzetgyűlés 
mentelmi bizottsága február 21-én nem 
adta ki Kovács Bélát, de pártközi hát-
téralku alapján Kovács önként jelent-

12  Sulyok az egyre ellehetetlenülő politikai helyzetben 
alig egy évvel később, 1947. július 21-én feloszlatja párt-
ját, és lemond országgyűlési mandátumáról. A választá-
sokat még megvárja, majd annak lezajlása után, 1947. 
augusztus 14-én az Amerikai Egyesült Államokba emigrál.
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kezik az Államvédelmi Osztályon, ahol 
vallomást tesz (ezzel a kommunistaelle-
nes kisgazda politikus megtörése annak 
gyakorlati fázisába lép).

1947. február 25. Kovács Bélát, az 
FKgP főtitkárát este a szovjet hatóságok 
„köztársaság-ellenes összeesküvés” (a 
Magyar Testvéri Közösséggel való kap-
csolat) vádjával letartóztatják, és a Szov-
jetunióba hurcolják.

1947. május 1. Feloszlatják a Nemzet-
gyűlést. Az immár Baloldali Blokkba 
tömörült kommunista irányítású, vagy 
befolyású erők nyomására – a „szalámi-
taktika” sikereként – összesen 65 FKgP-s 
képviselőt kényszerítenek a pártból való 
távozásra.

1947. június 1. Svájcban lemondásra 
kényszerítik az éppen szabadságát töl-
tő Nagy Ferenc miniszterelnököt, akit 
fia életével zsarolnak. Személyi titkárát, 
Kapócs Ferencet már május 28-án, a 
miniszterelnökségen letartoztatják; sőt, 
Nagy lemondását meg sem várva, már 
május 31-én kinevezik az új magyar mi-
niszterelnököt, Dinnyés Lajost, miköz-
ben a Kisgazdapárt vezetője Dobi István 
lesz.13

1947. augusztus 31. Az ún. kékcédulás 
választások. A többszázezres választási 
csalások ellenére a 10 induló pártból a 
kommunisták továbbra is csak 22%-ot 
érnek el; igaz, az FKgP már csak 15%-
ot. Szeptember 23-án a Baloldali Blokk 
alakít kormányt, Dinnyés Lajos vezeté-
sével.

1947. szeptember 11−13. A Nagyvá-
lasztmány újraválasztja Dobit, immár az 
alelnöki pozíciókba is a párt balszárnyá-
ról kerülnek új emberek.

1948. március 6−7. Balatonkenesén 
elfogadják a párt új irányvonalát, mely 
immár nyíltan és egyértelműen a kom-
munista programot követi, mind bel-, 
mind külpolitikai állásfoglalásaiban.

13  Nagyot június 3-án kizárják az FKgP-ből, majd 1947. 
október 7-én megfosztják állampolgárságától is.

1948. április 17−19. A Nagyválaszt-
mány személyi döntései is megerősítik 
az irányvonalat, Dobi elnöki és Gyön-
gyösi János ügyvezető alelnöki tisztét.

1948. augusztus 5. Az FKgP országos 
értekezleten mondja ki a kollektivizálás 
elvének elfogadását.

1948. július 31. Lemondatják Tildy 
Zoltánt, veje, Csornoky Viktor egyipto-
mi magyar követ hazarendelése és ha-
zaárulás vádjával való letartóztatása 
miatt.14 Tildy köztársasági elnöki tiszt-
sége formálisan augusztus 4-én szűnik 
meg.15

1956−1958

1956. október 25. Az október 24-én 
miniszterelnökké kijelölt Nagy Imre Ko-
vács Bélát földművelési miniszterré, 
Tildy Zoltánt államminiszterré, Bognár 
Józsefet külkereskedelmi miniszterré 
nevezi ki.

1956. október 27−28. A Semmelweis 
utcai régi székházban megindul az FKgP 
Ideiglenes Intézőbizottságának tényke-
dése: kiosztják a feladatokat, megalakít-
ják a titkárságot és összehívják régebbi 
munkatársaikat.

1956. október 28-29. Dudás József ja-
vaslatára megalakul a II. kerületi Nemze-
ti Forradalmi Bizottmány, amely felvál-
lalja egy országos szerv megalakítását. 
Elnöke Dudás, tagjai közt találjuk Mód 
Aladár és Kuczka Péter írókat, de éppígy 
dr. Kovács Zoltán ügyvédet, a Nemzeti 
Parasztpárt volt országgyűlési képvise-
lőjét, illetve dr. Pásztor Tamás ügyvédet, 
az FKgP volt országgyűlési képviselőjét 
és Pártay Tivadart is.16

14  Csornokyt 1948. július 23-án fogták el. November 
7-én kivégzik.

15  Tildyt letartóztatják, és 1956 májusáig házi őrizet-
ben tartják.

16  Dudás József 1945 után az FKgP tagjaként tevékeny-
kedett.
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1956. október 31. Ismét Kiss Sándor a 
Magyar Parasztszövetség vezetője.17

1956. november 1. Kővágó Józsefet, 
Budapest korábbi (1945−1947) vezető-
jét ismét főpolgármesterré nevezik ki.

1956. november 2. A harmadik Nagy 
Imre-kormányban Kovács és Tildy mel-
lett B. Szabó István kap helyet – immár 
mindannyian államminiszterek.

1956. november 3. Kővágó Józsefet vá-
lasztják meg az újjáalakult FKgP főtitká-
rává; az országos elnök ugyanekkor Ko-
vács Béla, a főtitkár-helyettesek Pártay 
Tivadar és Vidovics Ferenc lesznek.

1956. november 4. A balatonszabadi 
rádióállomásról, a Magyar Szabadság-
harcos Rádió hullámhosszán Vidovics 
Ferenc, az FKgP volt nemzetgyűlési kép-
viselője küldi az utolsó, kétségbeesett 
üzenetet, a nyugati közvéleményt felrá-
zandó: „…világ kultúrnépei segítsetek – 
S. O. S.”.

1956. november 9. Kiss Sándor Bécs-
be menekül – családja később, de még a 
hónap folyamán követi őt.

1956. december 1. Kővágó József el-
hagyja az országot, és az Egyesült Álla-
mokba emigrál.

1957. január 19. A Széna téri parancs-
nokkal, Szabó Jánossal („Szabó bácsi-
val”) együtt kivégzik Dudás Józsefet.

1957. január 24. Vidovics Ferenc Bécs-
be menekül, majd onnan Amerikába 
emigrál.

1958. június 15. Tildy Zoltánt hat év 
börtönbüntetésre ítélik a Nagy Imre-per-
ben.18

17  Kiss a szervezetet Nagy Ferenc felhívására hozta lét-
re, és 1945. augusztus 19-étől igazgatójaként működött.

18  1960-ban, nem sokkal halála előtt büntetését felfüg-
gesztik.

Újjáalakulás (1988-1990)

1988. augusztus 20. Balatonszárszón 
Pártay Tivadar házában döntenek az 
FKgP tevékenységének felújításáról, és 
annak nyilvánosságra hozásáról. E ta-
lálkozón Antall József is részt vesz, de 
nem írja alá a nyilatkozatot.19

1988. október 28. Vörös Vince elnök-
letével létrejön a Kovács Béla Politikai 
Társaság.

1988. november 12. Szentendrén Dra-
gon Pál vezetésével, Ravasz Károly és 
Szőke Pál régi kisgazda politikusok rész-
vételével megalakul az FKgP helyi szer-
vezete.

1988. november 18. Pártay Tivadar 
elnökletével létrejön a Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 
(FKgFPP). Megalakul az ideiglenes ve-
zetőség.20 A párt újjáalakulására a pesti 
Pilvax kávéházban kerül sor, miután az 
eredetileg a Hazafias Népfront székhá-
zához (V. kerület, Belgrád rakpart 24. 
– ide több kisgazda politikus a kádári 
időkben mindvégig bejáratos volt) érke-
zetteket oda nem engedték be.

1988. december 16. A Vörös Vince-féle 
vonal vezetőségi találkozója, mások mel-
lett Antall József, Balogh György, Mizsei 
Béla részvételével. (Ezt követően Antall 
eltávolodik a kisgazdáktól.)

1989. január vége: Kiélesedik a párton 
belüli generációs és koncepcióbeli ellen-
tét. A Bába Iván és Jezsó István által 
fémjelzett fiatalabb politikusok Pártay 
megbuktatására törekszenek.

1989. február 24. A Politikai Bizottság 
négy főt (köztük Bábát és Jezsót) kizár-

19  Antall József többek között édesapja, id. Antall Jó-
zsef tevékenysége folytán – aki a párt alapító tagja, or-
szággyűlési képviselője és újjáépítési minisztere volt –, 
illetve saját 1956-os tevékenysége kapcsán is képbe ke-
rülhetett, mint az újjászerveződő Kisgazdapárt jövőbeli 
fontos szereplője.

20  Antall József megkérdőjelezi mind a pártalapítás 
időszerűségét, mind annak szabályosságát.



Rendszerváltó Archívum 2017/1

80

w
w

w.
re

to
rk

i.h
u

ja a pártból. Pártay és a hozzá kötődő 
idősebb kisgazdák így erősítik meg saját 
helyzetüket és irányvonalukat. Boross 
Imre pártügyész a kizárásokat a Magyar 
Nemzetben nyilvánosan jogtalannak mi-
nősíti.

1989. március 19. (más forrásokban 20. 
vagy 23.) Nagyválasztmány a Jurta Szín-
házban: az itt tartott gyűlést eredetileg a 
Pártayval szembenállók, Futó Dezső főtit-
kárt meggyőzve hív(at)ják össze. A viták-
kal és ellentétekkel teli találkozón végül 
Nagy Ferenc József áthidaló javaslatára 
új, 25 (más források szerint 24) fős intéző 
bizottságot állítanak fel, Vörös Vince ve-
zetésével. A kizárásokat hatálytalanítják.

1989 áprilisa: A Jurtában összegyűlt 
erők közeledése elindul Pártay irányába. 
Ekkoriban tűnik fel Pártay környezetében 
Torgyán József.

1989. május 23. A kelet-magyarországi 
kisgazdák gyűlésén, Szolnokon Kávássy 
Sándort jelölik elnöknek, Torgyánt pártfő-
ügyésznek – utóbbit Boross Imrével szem-
ben.

1989. június 1. Újra megjelenik a párt 
lapja, a Kis Újság – főszerkesztője Pártay 
Tivadar.

1989. június 3-4. Érden, a Nagyválaszt-
mány ülésén igyekszik a két tábor ren-
dezni a súlyos belső ellentéteket. Pártay 
Tivadar itt jelenti be visszalépését, politi-
kából való távozását. A második országos 
nagyválasztmányi ülésen az FKgP elnöké-
vé Vörös Vincét, alelnökévé Nagy Ferenc 
Józsefet, főtitkárává Prepeliczay Istvánt, 
főügyészévé Boross Imrét választják. (An-
tall Józsefet néhányan még ide is hívták, 
de nem megy el. A szolnoki jelölések szó-
ba sem kerülnek.) A sok szempontból az 
egységet szolgáló kényszer-kompromisz-
szumokban jelentős szerepe van Balogh 
Györgynek és a Politikai Bizottság létre-
hozásának.

1989. július−szeptember: A Nemzeti Ke-
rekasztal (NEKA) tárgyalásain a pártot 
képviselők – például Torgyán József és a 
párt akkori főügyésze, Boross Imre – kö-

zött nem teljes az összhang, s az ott helyet 
foglalók legitimitását is többen megkérdő-
jelezik.

1989. szeptember: A párt köztársasági 
elnökjelöltjének Habsburg Ottót kérik fel, 
ám ő ezt elutasítja.

1989. október 30. A belső ellentétek fel-
színre kerülésekor öt tagot – köztük Lányi 
Zsoltot – jogellenesen kizárnak. Az ekkor 
kizártak részvételével alakul meg a Nem-
zeti Kisgazdapárt.

1989. december 30. Nemzeti Kisgazda 
és Polgári Párt néven új párt alakul Sze-
geden Boross Imre, a december 18-án 
felfüggesztett korábbi pártfőügyész veze-
tésével. (Jogi gondot okoz, hogy Boross 
az FKgP-t előzőleg hivatalosan nem, az új 
szegedi pártot viszont azonnal bejegyezte-
ti.)

1990. január 20. Budapesten, a MOM 
kultúrházában nagygyűlést tart az FKG-
FPP, ahol bemutatkozik a párt választási 
csapata, és ismertetik a párt programját. 
Az FKGFPP mind a 176 körzetben állít 
egyéni képviselőjelöltet. E gyűlésen már 
kézzelfogható Torgyán József ereje és be-
folyása.

1990. január 31. Több tízezres tömeg vo-
nul a Hősök teréről a Parlament elé a kis-
gazda erődemonstráción.

1990. március 25. és április 8. Az első 
szabad választásokon az FKgP 10,4%-ot 
ér el, és 44 képviselővel a harmadik leg-
erősebb pártként jut be az Országgyűlés-
be. A választásokat megnyerő MDF-fel, 
illetve a KDNP-vel koalíciós kormányt ala-
kít, az FKgP a földművelésügyi és a mun-
kaügyi tárcát kapja meg.

1990. március 27. A párt Politikai Bizott-
ságának ülésén a megyei vezetők hosszas 
vitában mérlegelik a teendőket, s hogy 
kivel érdemes szövetkezni. A Politikai Bi-
zottság tagjai végül úgy döntenek, hogy 
minden megyében, sőt minden válasz-
tókerületben mások a körülmények, így 
csak ott helyben lehet eldönteni, mi lenne 
a legkedvezőbb a kisgazdapártnak.
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1990. április 18. A párt parlamenti cso-
portjának vezetője Torgyán József, a párt 
főügyésze lesz. Ugyanekkor, már a válasz-
tások második fordulója után koalíciós 
tárgyalások kezdődnek az MDF és az FKgP 
között: a tárgyalásokat Gerbovits Jenő ve-
zeti, részt vesz rajta kívül Torgyán József, 
Bakos István és Cseh Sándor (szakértő-
ként bevonják az akkor még semmiféle 
párttisztséget nem viselő Rajkai Zsoltot 
és Kiss Gyulát). A megállapodásokat már 
április 18-án aláírja Gerbovits, valamint a 
pártfőügyész, Torgyán József képviseleté-

ben Györgyi Árpád. (Az aláírók és a hoz-
zájuk csatlakozók hisznek abban, hogy az 
elvi nyilatkozatot részletesebb megállapo-
dás követi majd, de végül nem így törté-
nik.)

1990. április 29. Rendkívüli nagyvá-
lasztmányi ülésen Nagy Ferenc Józsefet 
választják elnökké (Vörös Vince helyére), 
főtitkárrá pedig Kiss Gyulát.

1990. április 30. Törökkoppányban új-
jáalakul a Magyar Parasztszövetség Vörös 
Vince vezetésével.

Kormányon, ellenzékben, majd ismét a 
kormányban (1990-2000)

1990. június 3. Az Országgyűlés – ekkor 
még – az FKgP céljaival összhangban fel-
függeszti, illetve engedélyhez köti a tsz-föl-
dek eladását (leállítva ezzel a Németh-kor-
mány által 1990 januárjában törvényileg 
elindított részleges földprivatizációt).

1990. július: A hónap elején az FKgP me-
zőgazdasági szaktitkársága ugyan köz-
zéteszi földtörvény-tervezetét, de számos 
más variáció is elkészül. (Az FKgP-ben és 
az FM-ben is egyszerre négy-öt elképzelés, 
tervezet van ekkor forgalomban, amelyek 
többé-kevésbé egymásnak is ellentmon-
danak.)

1990. augusztus 13. Elkészül egy kény-
szerű és kompromisszumos, koalíciós 
földtörvény-tervezet, amely 100 hektá-
rig (lehetőség szerint) az elvett eredeti 

Torgyán József FKgP-frakcióvezetőként köszönti Varga Bélát, 
a Nemzetgyűlés egykori elnökét 1990-ben, emigrációból való 
visszatérése után.
Fotó: Egy mozgalmas évtized képekben, 1990-2000. Szerk.: 
Molnár Róbert.
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földterületnek illeték- és költségmentes 
visszaadását rögzíti.

1990. augusztus 21. Antall József 
a Magyar Hírlapban nyilvánosan is 
egyértelművé teszi, hogy az FKgP föld-
re vonatkozó reprivatizációs terveivel 
szemben „a kormány és a koalíciós 
pártok kizárólag a földtulajdon részle-
ges helyreállítására törekszenek, ben-
ne keresik az ésszerű kompromisszum 
lehetőségét. De itt is csak a mezőgaz-
dasági alaptevékenységet folytatók jö-
hetnek számításba.”

1990. szeptember 25. Hosszas ko-
alíciós viták után megjelenik az An-
tall-kormány részletesen kidolgozott 

programja, a Nemzeti Megújhodás Prog-
ramja. Ebben már az áll, hogy a kor-
mányzat „a korábbi tulajdonok termé-
szetbeni visszaadását általában nem 
támogatja”, s a termőföld esetében az 
1947-es tulajdoni állapotokat „is figye-
lembe vevő” tulajdonjogi rendezéséről 
beszél.

1990. október 4. Az Alkotmánybíró-
ság Antall József normakontroll-kérése 
nyomán a korábban (1990. szeptember-
ben) már elfogadott előprivatizációs/
kisprivatizációs törvénnyel összhang-
ban kimondja, hogy föld reprivatizáci-
ójára (visszaadására) nincs lehetőség.

1990. november 17−18. Kiskunmaj-
sán többpárti tanácskozás a privatizá-
ció/földtörvény ügyében. Itt születik 
meg ötpárti egyezségként a kárpótlás, 
a földkárpótlás és a kárpótlási jegy 
gondolata.

1990. december 10. Megkezdődik a 
kárpótlási törvény parlamenti vitája.

1990. december 14−15. A Nagyvá-
lasztmány ülésén ismét Nagy Ferenc 
Józsefet választják a párt elnökévé. 
Főtitkár Oláh Sándor, Torgyán József 
addigi pártfőügyészt egyetlen párttiszt-
ségre sem választják meg.

1991. január 16. A koalíciós feszült-
ségek közepette erővel fellépő Antall 
József átalakítja kormányát: jelképes, 
hogy Nagy Ferenc Józsefet leváltják az 
FM éléről (saját elmondása alapján az-
után, hogy nem volt hajlandó a földár-
verések elvét miniszterként elfogadni), 
s helyére az MDF emberének tartott 
Gergátz Elemért nevezik ki. (Nagyból 
paradox módon kárpótlásért felelős 
tárca nélküli miniszter lesz.) A szemé-
lyi változások az FKgP által irányított 
összes minisztériumot érintik.

1991. január 26. Az FKgP Országos 
Vezetősége és parlamenti képviselő-
csoportja a kormány 1020. számon 
benyújtott kárpótlási törvényjavasla-
tát módosított tartalmával is elfogad-
hatatlannak tartja.

1991. március 18. A párt képviselő-
csoportja leváltja frakcióvezetői tisz-
téből Torgyán Józsefet. Utóda Pásztor 
Gyula.

1991. április 27. A párt nagyválaszt-
mányi üléséről kivonulnak Nagy Fe-
renc József pártelnök és hívei. Ezt kö-

Az FKgP 1990-es programfüzetének borítója.
Forrás: Rendszerváltó Archívum, Lakitelek
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vetően a küldöttek módosítják a párt 
alkotmányát, és az FKgP társelnökévé 
választják Torgyán Józsefet.

1991. május 31. Antall József átadja 
a kisgazda képviselőknek, így Torgyán-
nak is az átvilágításuk eredményét tar-
talmazó borítékokat. Torgyán megta-
gadja annak átvételét és felbontását.

1991. június 29. Budapesten az FKgP 
nagyválasztmánya a párt elnökévé Tor-
gyán Józsefet, főtitkárává Németh Bélát 
választja.

1991. július 11. Kihirdetik a XXV. szá-
mú, úgynevezett kárpótlási törvényt („a 
tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, az állam által az állampolgárok tu-
lajdonában igazságtalanul okozott ká-
rok részleges kárpótlásáról”). Az FKgP 
parlamenti képviselői mindvégig az ár-
verés intézménye ellen szavaznak.

1991. október 30. A Torgyán-féle párt-
vezetés visszahívja a kormányból a kis-
gazda minisztereket és államtitkárokat. 
A kormány döntése szerint a kisgazda 
kormánytagok továbbra is tisztségük-
ben maradnak.

1991. november 15. (21.?): Az FKgP 
parlamenti frakciója kettészakad. A 
frakció nagyobbik fele (a „Történelmi 
Platform”, a „33-ak”) Pásztor Gyula ve-
zetésével továbbra is támogatja a koa-
líciót, míg a kisebbik része (a „12-ek”) 
Torgyán József pártelnök vezetésével 
nem.

1992. február 21. Torgyán József beje-
lenti, hogy az FKgP országos vezetősége 
egyhangúlag kimondja a párt kilépését 
a kormánykoalícióból. Másnap a 33 
tagú kisgazda képviselőcsoport az An-
tall-kormányban való maradás mellett 
dönt.

1992. február 24. A „12-ek” két tagja 
átül a „33-akhoz”.21 A Torgyán vezette 
csoport ellenzékbe vonul.

21  A sajtóban ezek után „35-ök”, illetve „10-ek” néven 
emlegetik a frakció két részét.

1992. március 29. A 35 tagúra bővült 
kisgazda frakció képviselői létrehozzák 
a Történelmi Kisgazda Tagozatot.

1992. április 25. „A harag napja” (hiva-
talosan: „a lehetőségek napja”): kisgaz-
da tömegdemonstráció az Antall-kor-
mány ellen, Torgyán szerint 200 ezer, 
a rendőrség szerint maximum 12 ezer 
résztvevővel. A fő követelések: az An-
tall-kormány szeptember 1-jéig történő 
lemondása, majd „független szakértői” 
kormány megalakítása az 1994-es vá-
lasztásokig; az Országgyűlés átalakí-
tása alkotmányozó nemzetgyűléssé; a 
határon túli magyarok választójogának 
megadása; az államszocialista időszak-
ban meghatározó közéleti szerepet ját-
szó személyek büntetőjogi felelősségre 
vonása; a privatizációt és a földkérdést 
rendező gazdasági törvények megalko-
tása.

1992. június 11−12. A pártelnökség 
néhány tagja sikertelen puccsot kísé-
rel meg Torgyán József leváltására. Az 
úgynevezett „pancserpuccs” résztve-
vőit, így Németh Bélát, Cseh Sándort, 
Gerbovits Jenőt, Lehoczky Gyulát és 
Ugrin Emesét – akik egyes visszaemlé-
kezések szerint korábban egyeztettek 
Antall József miniszterelnökkel és Bo-
ross Péter belügyminiszterrel – június 
12-én kizárják.

1992. október 6. Pártay Tivadar mega-
lakítja a budapesti székhellyel működő 
Történelmi Független Kisgazdapártot.22

1992. november 3. A Legfelsőbb Bíró-
ság döntése szerint az FKgP törvényes 
képviselője Torgyán József.

1992. november 21. A budapesti or-
szágos nagygyűlés megerősíti és kiszé-
lesíti a pártelnök jogkörét.

1993. január 19. Megalakul a Demok-
ratikus Kisgazda- és Polgári Párt. Elnö-
ke Venczel Gyula, társelnöke Bereczky 
Vilmos.

22  Pártay 1991. július 1-jén lépett ki az FKgP-ből.
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1993. február 13. Az FKgP-frakció 36 
tagúra bővült Történelmi Tagozata egyesül 
a Pártay Tivadar vezette Történelmi Füg-
getlen Kisgazdapárttal.

1993. március 13. Megalakul a Kon-
zervatív Kisgazda és Polgári Párt Németh 
Béla, a „36-os” képviselőcsoport tagja ve-
zetésével.

1993. augusztus 8. A Független Kisgazda 
Párt nagygyűlésén a párt alelnökévé vá-
lasztják G. Nagyné Maczó Ágnest.

1993. október 3. Cseh Sándor vezetésé-
vel Debrecenben megalakul a Kiegyezés 
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Pol-
gári Párt, amely keresztény, nemzeti, jobb-
közép pártként határozza meg önmagát.

1993. november 6. Az FKgP Történelmi 
Tagozata, a Nemzeti Kisgazda és Polgá-
ri Párt, valamint a Konzervatív Kisgazda 
és Polgári Párt egyesülésével megalakul a 
Torgyán József vezette FKgP-vel szemben-
álló Egyesült Történelmi Kisgazda és Pol-
gári Párt, amely két nap múlva parlamenti 
frakciót alakít.

1993. december 19. Az Egyesült Törté-
nelmi Kisgazda és Polgári Párt első orszá-
gos nagyválasztmányi ülésén felveszi az 
Egyesült Kisgazda Párt (EKGP) nevet.

1994. február 20. A Budapest Sportcsar-
nokban látványos, de folytatás (és valós 
politikai eredmény) nélküli Torgyán-Csur-
ka, FKgP-MIÉP közös nagygyűlésre kerül 
sor. A két párt közeledését legaktívabban 
Morvai Ferenc és Maczó Ágnes szorgal-
mazza.

1994. május 8. és május 29. Az FKgP az 
országgyűlési választások első fordulójá-
ban 7,9%-kal, a második fordulóban pedig 
5,9%-kal a negyedik legerősebb pártként 
26 képviselőt delegálhat az Országgyűlés-
be. A párt ellenzéki erő lesz.

1994. július 4. Szabó János lesz a párt 
főtitkára.23

23  Szabó János 1996. március 13-ig tölti be a tisztséget.

1994. július 9. Az országos nagyválaszt-
mány és országos nagygyűlés újraválaszt-
ja tisztségében Torgyán József pártelnö-
köt.24

1994. december 11. Az önkormányzati 
választásokon az FKgP és a MIÉP buda-
pesti főpolgármester-jelöltje az FKgP főtit-
kára, Szabó János, akit közös listán indí-
tanak. Ez a fővárosban 8%-os eredményt 
hoz. (A későbbiekben, 1995-96-ban, a két 
párt gyakorlati együttműködése műkö-
désképtelennek bizonyul.)

1995. Az MSZP-SZDSZ koalícióval szem-
beni általános társadalmi elégedetlenség 
kedvez az FKgP-nek, melynek népszerű-
sége évközben 12-14%-ról ennek a dup-
lájára, stabilan 20% fölé nő. (A pénzügyi 
stabilizációt/megszorításokat bejelentő 
Bokros Lajos pénzügyminiszter után csak 
„Bokros-csomagként” emlegetett intézke-
déseket 1995. március 12-én jelentik be, 
s részben a március 22-i kormányhatáro-
zatban, részben a május 30-án meghozott 
és az államfő által június 13-án aláírt gaz-
dasági stabilizációs törvényben határoz-
zák meg.)

1996. március 14. Torgyán József híres/
hírhedt „féregirtó” beszéde. A nemzeti ün-
nep előestéjén Torgyán mintegy 200 ezres 
tömeghez szólva – a felkonferálás szerint 
„kormánybúcsúztató beszédében” – nyíl-
tan és hangosan támadja a Horn-kor-
mányt; a média által rögtön felkapott, 
majd tudatosan túldramatizált beszéd („a 
liberális férgeket félrerúgva, a dögkese-
lyűket elkergetve”) alapvetően árt az FKgP 
ekkoriban emelkedő népszerűségének: a 
beszéd előtt még 30% körül mért támoga-
tottság látványosan visszaesik (megfelező-
dik).

1997 első fele: A kormánykoalíció nép-
szerűtlensége ismét fokozódik, s ennek 
haszonélvezője az FKgP és a Fidesz, me-
lyek fej-fej mellett mintegy 25-26%-kal ve-
zetnek. Az év májusára a biztos szavazók 
körében az FKgP 25%-kal vezet a Fidesz 
(20%) és az MSZP (13%) előtt.

24  Ugyanez 1995. november 4-én megismétlődik.
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1997. szeptember 30. Az elnökség fel-
menti az 1993 óta pártalelnök G. Nagyné 
Maczó Ágnest, mivel „tudatosan szembe-
helyezkedett a párt testületi döntéseivel”, 
illetve a sajtóban „rendszeresen rágalmaz-
ta és lejáratta a pártot”.25 (Maczó Ágnes a 
KDNP-MDF-MIÉP-pel való választási szö-
vetség mellett foglal állást, szemben má-
sokkal – így Pokol, Horváth és Szabadi 
Bélával –, akik a Fidesszel való együttmű-
ködést szorgalmazzák.)

1998 eleje: Megváltoztatva az 1997-ben 
végig érvényes sorendet, a Fidesz a biztos 
pártválasztók között az élre tör, az FKgP 
pedig visszaszorul.

1998. március 16. Robbantás Torgyán 
József rózsadombi társasházi lakásánál. 
Személyi sérülés nincs, de a lakás, az el-
nök fiának ügyvédi irodája és a környéken 
lévő gépkocsik megrongálódnak. Feltétele-
zések szerint alvilági csoportok akartak a 
politikusokra és a közvéleményre nyomást 
gyakorolni.

1998. tavasza: Egyes források szerint 
titkos találkozóra kerül sor Torgyán Jó-
zsef és Horn Gyula, az MSZP miniszterel-
nök-jelöltje között, a későbbiekben pedig 
titkos paktumot kötnek egy MSZP-FKgP 
együttműködésről. Mások ezt tagadják. 
Szerintük, bár akkoriban (és később is) 
Torgyán gyakran hangoztatja, hogy az 
FKgP a mérleg nyelve (volt), de habitusától 
mindig idegen volt a „kommunistákkal” 
való együttműködés.

1998. május 10. és 24. Az FKgP megerő-
södik az országgyűlési választásokon. A 
párt az első fordulóban 13,8%-ot, a má-
sodikban pedig 10,9%-ot szerez, így 48 
képviselővel kerül be a Parlamentbe, a 
Fidesszel és az MDF-fel alkotva kormány-
koalíciót. A kisgazdák 82 jelöltjének visz-
szalépése döntő tény a Fidesz választási 
győzelmében, így a párt négy tárcát kap. 
Torgyán József földművelési és vidékfej-
lesztési miniszter lesz, s a párt megkapja a 
honvédelmi (Szabó János), a környezetvé-

25  G. Nagyné Maczó Ágnest november 26-án a pártból 
is kizárják.

delmi (Pepó Pál)26 tárcát és egy tárca nél-
küli miniszteri helyet (Boros Imre a PHA-
RE-program koordinációjáért felelős).

1999. augusztus vége/szeptember: Tor-
gyán József 413,1 milliárd forintos költ-
ségvetést követel az FVM-nek, végül azon-
ban meghátrál, és az FVM 250 milliárdból 
gazdálkodhat.

2000. április 29. Az FKgP országos nagy-
gyűlésén Budapesten Torgyán József párt-
elnököt, földművelésügyi és vidékfejleszté-
si minisztert jelölik köztársasági elnöknek, 
aki azonban ezt nem vállalja. Eltörlik azt a 
szabályt, hogy a párt elnökévé ugyanazt a 
személyt csak három egymást követő al-
kalommal lehet megválasztani.

2000. május: A koalíciós szerződés értel-
mében a köztársasági elnök személyét az 
FKgP javasolja. A pártban/pártból Tor-
gyán József és Szabó János neve merül 
fel. Ennek ellenére a párt végül Mádl Fe-
rencet jelöli, aki a Fidesz saját jelöltje volt. 
Egybehangzó visszaemlékezések szerint 
ugyan Torgyán József készült az államfő 
szerepére – s a koalíciós szerződés éppen 
ezért tartalmazta az FKgP jelölési jogát –, 
ám érzékelve személye megítélésének vál-
tozását, illetve ambíciójának politikai kor-
látait (utalva itt az MDF-ből Dávid Ibolya 
kijelentésére és a Fideszből Szájer József 
jelzésére), végül nem jelölteti magát.

2000 ősze: „Lejárató kampány” indul 
a pártelnök ellen – ilyen például a Tor-
gyán-villa ügye. (A Budapesten a márton-
hegyi Tállya utcában épülő új ingatlan ér-
tékét ekkor 120 millió forintra becsülik.)

2000. október 12. Balatonföldváron az 
FKgP-ből Torgyán József vezetése alatt 
kizárt kisgazdák megalakítják a Kis-
gazdapártot (KG) Nagy Ferenc József és 
Gerbovits Jenő társelnökök vezetésével. 
Ugyanezen a napon a budapesti Gellért 
Szállónál rendőrök érik tetten Székely Zol-
tán FKgP-s képviselőt, aki 20 millió forint 
kenőpénzt vett át Balla Dániel vállalkozó-
tól. (Székelyt, akit – volt – politikusként a 

26  Pepót 2000 júniusában Ligetvári Ferenc, Ligetvárit 
decemberben Turi-Kovács Béla váltja.
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rendszerváltás óta először ítélnek el kor-
rupcióért, a Fővárosi Bíróság 2002. május 
27-én kötelességszegéssel elkövetett vesz-
tegetés miatt ítéli 6 év börtönre.)

Végjáték (2001-2002)

2000. december 31.−2001. január 1. A 
gödi országos elnökségi ülésén felfüggesz-
tik tisztségéből Liebmann Katalin buda-
pesti elnököt, és Szentgyörgyvölgyi Pétert 
bízzák meg a fővárosi szervezet vezetésé-
vel. Ekkor és itt döntenek a párt vidéki 
(„paraszti szárny”) megerősítéséről is.

2001. január 3. Kövér László, a Fidesz 
pártelnöke (nem mellékesen: a polgári 
titkosszolgálatokat felügyelő tárca nél-
küli miniszter) négyszemközti találkozója 
Torgyán Józseffel. Kövér jelzi, hogy a Fi-
desz érzékeli, hogy a kisgazdák egyre több 
megyében együttműködnek az MSZP-sek-
kel. Világossá teszi, hogy az FKgP alkupo-
zíciói megváltoztak, s a Fidesz-FKgP koa-
líciós megállapodást nem írják alá addig, 
amíg az FKgP nem rendezi kül- és belvi-
szonyait.

2001. január 6. Torgyán József távollété-
ben (aki ekkor miniszterként Chilében tar-
tózkodik), de a pártelnök személyes uta-
sítására az FKgP országos elnökségének 
budapesti ülésén fegyelmi eljárást indíta-
nak Liebmann Katalin ellen, párttagságát 
felfüggesztik. Ezzel gyakorlatilag megindul 
a Torgyán-féle FKgP végleges erodálása és 
szétesése. A pártot és a parlamenti kép-
viselőket egyaránt érintő újabb kizárási 
és kilépési hullám a végletekig megosztja 
a tagságot, és meggyengíti a pártot: az év 
végére a 48 tagú országgyűlési frakció 33 
tagúra csökken.

2001 január 10. Csúcs László lemond az 
FKgP országgyűlési képviselőcsoportjának 
frakcióvezető-helyettesi tisztéről. Döntésé-
ről levélben tájékoztatja Bánk Attila frak-
cióvezetőt, jelezve, hogy képviselői mandá-
tumát megtartja.

2001. január 23. Az FKgP országgyűlési 
képviselőcsoportja nyílt szavazással kizár-
ja Csúcs Lászlót. Egy korábbi szolidaritá-
si nyilatkozat értelmében követi őt Lányi 

Zsolt, Molnár Róbert, Kiszely Katalin és 
Pápai Mihály.

2001. január 29. Kirobban az úgyneve-
zett „kazetta-ügy”: a Népszava közli egy 
Deésy Géza vállalkozó által rögzített hang-
felvétel szövegét, mely szerint négyen ar-
ról egyeztetnek, hogy Torgyán Attilának, 
Torgyán József fiának hárommillió forint 
kenőpénzt kellene eljuttatni, hogy ő az 
édesapjánál járjon ki Deésy számára egy 
százmilliós nagyságrendű megbízást. Egy-
behangzó visszaemlékezések szerint a fiát 
ért támadás mélyen megrázza, s ugyanak-
kor megijeszti Torgyán Józsefet.

2001. február 8. Torgyán József február 
15-i hatállyal lemond miniszteri posztjá-
ról. Utódjául nem sikerül elfogadtatnia sa-
ját jelöltjét, Gyimóthy Gézát, a miniszter 
márciustól Vonza András lesz.

2001. február 12. Polgári Platform né-
ven tömörül a parlamenti frakció hat tag-
ja: Bánk Attila, Boros Imre, Horváth Béla, 
Pokol Béla, Turi-Kovács Béla és Várhelyi 
András.

2001. március 12. Tíztagú országos ügy-
vivői testületet hoznak létre az úgyneve-
zett reformkisgazda, valamint a polgári 
platformos országgyűlési képviselők.

2001. április 9. Reform Polgári Platform 
néven egyesül a reformkisgazdák és a Pol-
gári Platform budapesti szervezete.

2001. május 5. A párt nagygyűlést és 
nagyválasztmányt tart Cegléden, ahol 
Torgyán Józsefet megerősítik a pártelnöki 
poszton. Ugyanitt ismét alelnökké választ-
ják a pártba visszahívott G. Nagyné Maczó 
Ágnest. Ugyanezen a napon a Reform 
Polgári Platform budapesti nagygyűlése 
Lányi Zsoltot választja az FKgP országos 
elnökévé, ők a továbbiakban nem tekin-
tik Torgyán Józsefet az FKgP elnökének. 
Utóbbiak beválasztják az elnökségbe Nagy 
Ferenc József egykori pártelnököt és Cseh 
Sándort, a Kisgazda Szövetség elnökét.

2001. május 7. Torgyán József pártelnö-
köt kizárják az FKgP parlamenti frakció-
jából.
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2001. május 24. Turi-Kovács Béla kezde-
ményezésére 10 (más források szerint 15) 
kisgazda parlamenti képviselő megalakítja 
a Független Kisgazdák Demokratikus Szö-
vetségét (FKDSZ) Szabó János honvédelmi 
miniszter vezetésével. Szabó János ezt egy 
későbbi, önálló kisgazda párt kezdemé-
nyeként képzeli el.

2001. június 19. Az Országgyűlés először 
függeszti fel Szabadi Béla, az FVM politikai 
államtitkárának mentelmi jogát.

2001. június 21. 32 év után Szabadi Béla 
az első magas rangú magyar politikus, 
akit elfognak, s akinek a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság június 22-én előzetes le-
tartóztatását rendeli el (Szabadi október 
4-ig van előzetesben.)

2001. július 24. Liebmann Katalin beje-
lenti, hogy elnökletével megalakult a Re-
form Kisgazdapárt.

2001. szeptember 12. Egyesülési szer-
ződést ír alá a Reform Kisgazdapárt és a 
Nagy Ferenc József vezette 1930−2000 
Kisgazdapárt.

2001. szeptember 14. A Szabó János ve-
zette FKDSZ együttműködési megállapo-
dást köt a Cseh Sándor vezette Kisgazda 
Szövetséggel.

2001. november 6. Az Országgyűlés 197 
igen, 9 nem szavazattal és 42 tartózko-
dással felfüggeszti Szabadi Béla mentelmi 
jogát. A legfőbb ügyész különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és 
jelentős kárt okozó csalás bűntettének, 
továbbá magánokirat hamisítás vétsége 
(mint felbujtó) elkövetésének alapos gya-
núja miatt kéri a képviselő mentelmi jogá-
nak felfüggesztését. A képviselő mentelmi 
jogának felfüggesztését csak Barkóczi Gel-
lért, Bernáth Varga Balázs, Csatári József, 
Dán János, Dögei Imre és Kávássy Sán-
dor, továbbá Nemcsók János (MSZP), va-
lamint a független Szabó Attila és Szabó 
Lukács utasítja el.

2001. november vége: Turi-Kovács Béla 
és Balogh Gyula egymásra hivatkozva ke-
resi meg Szabó Jánost, hogy vonja vissza 

az FKDSZ bírósági bejegyzését (másnap 
jegyeznék be Budapesten). Egyértelművé 
válik, hogy ezen politikusok a Fideszben 
képzelik el saját jövőjüket. (Szabó János 
szerint az ő visszalépésükkel már nincs 
értelme, reális alapja az FKDSZ bejegyzé-
sének.)

2001. december 19. Választási együtt-
működési megállapodást köt a Fidesz, az 
MDF és a Turi-Kovács Béla környezetvé-
delmi miniszter vezette Kisgazda Polgári 
Egyesület.

2002. február 7. Budapesten bejelentik, 
hogy a Kisgazdapárt, a Kisgazda Szövetség 
Pártja néven a magyar vidék felemelkedé-
se és a konzervatív hagyományok iránt 
elkötelezett, történelmi hagyományokat 
ötvöző szövetség alakult, melynek elnöke 
Cseh Sándor.

2002. február: Az FKgP – visszavásárlási 
joggal – eladja Belgrád rakparti székházát 
Szeremlei Huba vállalkozónak.

2002. április 7. és 21. Az országgyűlési 
választásokon az FKgP katasztrofális vere-
séget szenved, az első fordulóban 0,75%-
ot kap, majd a második fordulóban gya-
korlatilag eliminálódik.

2002. április 11. Önkéntes, azonnali ha-
tállyal történő lemondásra szólítja fel Tor-
gyán József pártelnököt a párt 13 megyei 
elnöke. Válaszul Torgyán meneszti őket, 
s június 15-re összehívja a párt országos 
nagyválasztmányát. Ellenfelei május 4-ére 
hirdetnek országos nagygyűlést, s orszá-
gos nagyválasztmányi ülést.

2002. május 3. A párt Országos Nagyvá-
lasztmánya leváltja az addigi vezetést, és 
Réti Miklóst választja meg elnöknek. Az új 
elnökség ideiglenesen, egy évre kap man-
dátumot, valamint a küldöttek azzal a fel-
adattal bízzák meg a tagokat, hogy végez-
zék el a párt alapszervezeteinek és megyei 
szervezeteinek tisztújítását. A kitűzött cél 
politikai értelemben nem sikerül.



A lakiteleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum és a 
Dunaversitas Egyesület

RENDSZERVÁLTÓ FILMSZEMLÉT

hirdet, amelynek helyszíne:
 

Lakitelek Népfőiskola − Kölcsey Ház

Időpont: 
2017. április 25-27.

Pályázati feltételek:
A versenyen részt vehetnek falvak, városok, iskolák televíziói, filmkészítő közösségek, 

magánszemélyek határon innen és túlról, minden egyénileg vagy csoportosan készített magyar 
nyelvű olyan alkotással, amely a magyarországi rendszerváltozáshoz vezető eseményt vagy 

eseményeket, magát a rendszerváltozás folyamatát vagy annak valamely jelentős mozzanatát,
személyét mutatja be.

A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni:

Korkép: filmszociográfia (maximum: 52 perc)

Portré: (maximum: 26 perc)

Film és társadalomtudomány: oral history/elbeszélt történelem (maximum: 45 perc)

Nevezési díj nincs.

Nevezési lap és tájékoztatás kérhető:

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY, H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Telefon: +36-76-549-049, e-mail: nfhalozat@nepfolakitelek.hu

vagy letölthető a Népfőiskola honlapjáról 
www.nepfoiskola.lakitelek.hu

A filmről egy rövid (max. 400 karakter) szöveges leírást is kérünk, mely az 
alkalomra készülő katalógusba is bekerül.
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Minden alkotást külön DVD-n kérünk beküldeni, DVD formátumban, amelynek mindkét
sávjára fel kell írni a műsorhangot. A filmnek asztali DVD-n lejátszhatónak kell lennie!
A borítóján fel kell tüntetni a film címét, valamint az alkotó, vagy alkotóközösség nevét, 

címét. A lemezen csak egy film legyen, menü nélkül.

A technikailag gyenge minőségű, és a feltételeknek nem megfelelő filmeket az előzsűri 
elutasítja.

A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje:

2017. március 21.

A nevezők a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra 
beküldött alkotásuk a lakiteleki Népfőiskola Archívumába kerüljön.

A nevezett filmek közül előzsűri választja ki a szemlére bejutó alkotásokat.

Az előzsűri időpontja: 
2017. április 4-5.

Helye: NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY • H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.

Az előzsűri döntéséről a pályázókat 2017. április 8-ig elektronikus levélben értesítjük.
A vetítések után szakmai vitákat, elemzéseket, kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk.

A zsűri elnöke: dr. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet 
és Archívum főigazgatója

A Rendszerváltó Filmszemle védnökei: 
Sára Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, a Nemzet Művésze és 

Lezsák Sándor író, az Országgyűlés alelnöke

A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek.

Fődíj 1.000.000 Ft
Különdíjak
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