
Adatok az újjászervezett szociáldemokrata párt
történetéhez. (A szentesi és mezőtúri program)

A z 1890-es években elemi erővel fellángoló agrárszocialista mozgalmak a meg
nem oldott parasztkérdés egyenes következményei voltak. A felülről végre-

hajtott jobbágyfelszabadítás számos égető kérdést hagyott nyitva. A legalapvetőbb hiba
mégis a parasztság „magára hagyása", föld nélkül való felszabadítása volt. „A XIX.
század vezérlő eszméje, a szabadelvűség szabadságot hozott a magyar jobbágynak, de
nem nyújtott neki védelmet. - írja Szabó István. - A szabad erők játékában . . . a ma-
gyar parasztság azért is nélkülözte a közhatalom egyensúlyozó és gyámolító kezét, mivel
a szabad küzdelembe nagy tehertételként vitte át a múltból a hatalmas birtoktalan
tömeget: a gazdasági cselédséget és a napszámra utalt bérmunkás zsellérséget."1 -
Az 1880-as évek nagy agrárválsága, a folyószabályozások és vasútépítkezések megszűnése
csak növelte a nincstelenek tömegét, s még alkalmasabbá tette a talajt a szocialisztikus
eszmék befogadására. Maguk az uralkodó osztályok is meglepetéssel konstatálták, hogy
a meginduló agrármozgalmak kezdettől fogva a szocializmus jelszavával veszik fel
a harcot ellenük.*

Magyarországon az agrárszocializmus voltaképpen az MSZDP agitációja nyomán
alakult ki. Elsőnek az MSZDP agitátorai hintették el az agrárlakosság körében a szo-
cializmus gondolatát. Az agrárlakosság szocialisztikus mozgalma azonban csakhamar
elszakadt a szociáldemokrata párt irányvonalától, mivel annak programja nem fejezte ki
az agrárnépesség igényeit, nem ölelte fel követeléseiket teljes egészében. Az „agrár-
szocialista eszmék", összefoglalóan nevezhetjük csak így, igen zavarosak és tisztázat-
lanok voltak. E tisztázatlanság elsősorban az agrárnépesség nagyfokú differenciáltságá-
ból következett. Valamennyi réteg a maga érdekeit tartotta elsőrendűnek és a szocia-
lizmust a maga képére formálva hirdette. Másrészt a parasztságból kiemelkedett veze-
tők elméleti felkészültség terén messze elmaradtak a szociáldemokrata vezetőktől, s így
a szocializmusról alkotott véleményük eleve tisztázatlan volt.

Az agrárszocialista mozgalmak lendítőereje főként az agrárproletáriátus volt, s
ennek köszönhető az, hogy a legkülönbözőbb pártok programjaiban mégis van valamely
egységes mag. Ezt a magot az ő követeléseik adják. Végigtekintve az agrárszocialista
mozgalmakon, megállapíthatjuk, hogy nagyjából négy azonos követelés, mint fő eszme,
valamennyiben megtalálható:

1. a különböző módon elképzelt földosztás;
2. az egyenlőség eszméje;
3. a feudális kizsákmányolás elleni harc, régi maradványok felszámolása, főként

a robot, percent, uzsora eltörlése;
4. a végcél a különböző módon értelmezett szocializmus.3
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Az MSZDP ezen eszmékkel nem érthetett teljes egészében egyet, s ezért került sor
különböző, csak a parasztságra építő, frakció kiválására. Egymásután emelkedtek ki
a parasztok tömegéből a vezetők, ideológusok (Csizmadia Sándor, Várkonyi István,
Szántó Kovács János, Mezőfi Vilmos, Áchim András), akik e követeléseknek adtak
hangot. A századforduló agrármozgalmai közül legjelentősebb a Várkonyi- és Mezőfi-
féle irányzat volt. Az MSZDP vezetői mindkét irányzattal harcoltak, vezetőiket szaka-
dároknak, zavaros idcológiájú izgatóknak bélyegezték. Valóságos tevékenységük azonban
csakis a kiadott program és a véghezvitt cselekedetek összevetésével mérhetők.

A/rczőfi Vilmos 1900-ig a szociáldemokrata párton belül működött, résztvett a
földmunkásmozgalom szervezésében, mint a „Szabad Szó" munkatársa, de

a párt opportunista parasztpolitikája miatt kivált a pártból és a „Szabad Szó" köré
tömörítve híveit, a Várkonyi-mozgalom romjain megszervezte az Újjászervezett Szociál-
demokrata Pártját. 1900-ban tartott, mintegy 200 küldöttet összefogó alakuló kong-
resszusuk még határozott programot nem adhatott, csupán különállásukat mondták ki.
Az első időkben adott program még nem hű tükre a párt igazi tevékenységének, csak
később, az ipari munkásság kiválása után alakult tipikus agrárpárttá. Mezőfi párt-
jának aránylag gyors sikereit a kortársak és a történetírók igen különböző módon
magyarázzák, s gyakran egészen eltérő eredményre jutnak.

Maga az MSZDP a kiválás után igen hevesen támadt Mezőfire. Elvi vitába
azonban nem bocsátkozott vele, mint azt Várkonyival tette, csupán rágalmazó és gya-
lázó szavakkal hadakozott ellene. Ladányi R. 1908-ban, mikor cikksorozatában végig
tekint a magyarországi agrármozgalmak addigi történetén, Várkonyit és Mezőfit egy-
aránt anarchista izgatónak, a szociáldemokrata párt helyes politikáját keresztező de-
magógoknak mondja/' Mezőfi tekintélyének és későbbi értékelésének igen sokat ártott
a Várkonyi-mozgalommal való rossz viszonya. Kezdetben ugyan Mezőfi kísérletet tett
a függetlenekkel való egyesülésre, de csakhamar olyan ellentétek feszültek közöttük,
hogy egymásnak a legádázabb ellenségeivé váltak. A harc igen különböző eszközökkel
folyt a két párt között. Mezőfi lapja 1902-ben a következőképpen írt Várkonyi moz-
galmáról: „Reméljük azonban, hogy ezek a félrevezetett testvéreink is, akiket ilyen-
fajta maszlaggal bolondítanak, a földmíves maradjon külön, az iparos külön, a keres-
kedő-proletár külön . . . Ebből is látszik, hogy nem szociáldemokraták, mert ha azok
volnának, tudnák, hogy az elnyomott szegény népnek egy táborban kell küzdeni faj,
nemzetiség, vallás., nem- és foglalkozási különbség nélkül.. . Aki tehát olyan tanácso-
kat ad a népnek, hogy vesse meg iparos, vagy más foglalkozású embertársait: vagy
együgyű, vagy gazember, a ki a népet meg akarja rontani."5 Ebből a hangból nem
szabad messzemenő következtetéseket levonnunk, mivel ez akkoriban a pártharcok
egyik megengedett és természetes formája volt. Ilyen demagóg-színezetű hangon írt
az MSZDP és Várkonyi is a kormányról és más pártokról. Várkonyi a hivatalos kor-
mány bérencének nevezte Mezőfit, aki a Széli kormány liberálisabb légkörében bán-
tatlanabbul működhetett, s maga szembeállítván saját sorsát a Mezőfiével, büszkén
mutogatta a tömeg előtt a rendőrbilincsek nyomát.1"

Mezőfi negatív értékeléséhez saját párthívei is nagyban hozzájárultak. 1903-ban,
a mozgalom sikereinek tetőpontján, a párton belül is szakadás történt. A Nagyszalon-
tán megválasztott új vezetőség megrágalmazta a pártvezért, közönséges üzletembernek
nevezvén: „Mezőfi Vilmos, ki számítással választtatta meg magát párttitkárnak, más
véleményen van .. . Álláspontja, és ennek hangosan kifejezést is adott, ez: - A párt
kiadását viselje az a buta földmíves, a bevétel meg az enyém. Ehhez senkinek semmi
köze, akinek nem tetszik, az mehet!"7 Mezőfi e vádat visszautasította, rendezte a párt
sorait, de az sokat vesztett ütőképességéből, erejéből. Ez a rágalomhadjárat még-
inkább megerősítette az utókorban azt a tévhitet, hogy Mezőfi csakis a saját céljaira
akarta a pártot felhasználni.

A két világháború között általában kedvezően nyilatkoznak Mezőfi századelej i
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tevékenységéről. Takács ]. a munkásosztály szemszögéből nézve az eseményeket, azt
mondja, hogy „Mezőfinek a földmunkás-mozgalomban akkoriban eléggé jó neve volt",
s sikereinek oka az, hogy a pártvezetőséggel ellentétben, megértette a földművelő nép
lelkivilágát.8 A polgári történetírók Mezőfit szintén kedvező színben tüntetik fel.
Leginkább Szekfü Gy. véleményével jellemezhető ez az álláspont: Mezőfi pártja
„belátta, hogy az agrárlakosságra nem hathat a földközösség ígéretével, s ezért elsza-
kadt a budapesti központtól és nemzeti irányba önállósodott 1900-ban .. . Kétségtelen,
hogy úgy az ő mozgalma (értsd: Áchim Andrásét), mint Mezőfié, több megértésre
számíthatott volna, ha az uralkodó politikai pártok nincsenek úgy átitatva a gentry-
ideológiával."11 Kerék M. is rokonszenvvel nyilatkozik a párt munkájáról.10

Mind az, hogy a polgári történetírás rokonszenvvel emlegette Mezőfit, mind a
Mezőfi későbbi parlamenti és két világháború közötti szereplése nagymértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy az 1940-50-es években századeleji tevékenységét is rendkívül
elfogultan, negatív módon értékeljék. Elért eredményeit kétségbevonták, gyors sike-
reit üres demagógia eredményének tulajdonították, s ellene szegezték: „Programjának
két szava úgy hatott a parasztság tömegeire, mint a varázsige: föld és nemzeti füg-
getlenség. E két szóval Mezőfi 1903-ig nagyobb tábort hódított meg a parasztság
körében, mint Várkonyi", s tehette mindezt azért, mert Széli Kálmán védőszárnyai
alatt foglalt helyet, hogy „megossza a szociáldemokraták táborát, s ezáltal a fennálló
államhatalom munkáját könnyítse meg."11 Szántó B. 1947-ben szintén előítélőleg nyi-
latkozik: „A bernsteinizmus az ő számára csak alap volt arra, hogy a mozgalmat
dezorganizálja. Demagóg módon becsempészte magát a mezőgazdasági munkások és
szegényparasztok bizalmába, és mikor ez sikerült neki, akkor nyíltan, mint a burzsoázia
ügynöke lépett fel."1*

Mindezek a félreértések egyrészt az utódok különböző nézőpontjának eredmé-
nyei, részben a felületes szemléletmód következményei. Egyik legnagyobb hiba ugyanis,
hogy a kortársak és testvérpártok harcimódszerként alkalmazott koholt vádaskodásait
nem tették az igazság mérlegére, valósságuk felől nem győződtek meg, hanem tény-
ként fogadták el. Ugyanakkor nem tudták a mozgalom kezdeti szakaszának eredmé-
nyeit elválasztani a későbbi események visszavetülő árnyékától, s Mezőfit szinte azo-
nosították a párttal.

Az újabban megjelent munkák már figyelembcveszik a tényeket, és Mezőfi század-
eleji tevékenységét a valóságnak megfelelően próbálják megvizsgálni.11 Dolmányos I.
1960-ban megjelent munkája külön figyelmet érdemel. Mezőfinek és a koalíciónak
viszonyát vizsgálva, megmutatja Mezőfi közeledését a hivatalos körökhöz, a szocia-
lisztikus eszméktől való eltávolodását. Nem értékeli azonban a munka az első évek
eredményeit kellően, az 1902-es év eseményeit teljesen figyelmen kívül hagyja.1' Most
valójában éppen az első két-három év eredményeit akarjuk értékelni, megvizsgálni azt,
hogy mi eredményezte azt a hallatlanul nagy és gyors sikersorozatot, amit a mozga-
lom a kezdeti időszakban elért. Mindezt úgy, hogy a későbbi évek visszavetülő árnyé-
kát megkíséreljük elválasztani az eseményektől.

ügyik leglényegesebb feladat, hogy megvizsgáljuk azokat az erőket, amelyek
a forradalmi mozgalom mögött álltak. Természetesen jelen esetben az egyes

parasztrétegek legfőbb problémáit érinthetjük csak, s e téren alapos vizsgálatot nem
végezhetünk.

A magyar mezőgazdaság kapitalista úton való igazi megindulását a poroszút
eredményeképpen fennmaradt fél-feudális nagybirtok akadályozta. Az 1895-ös gazda-
ságstatisztika szerint Magyarországon a birtokviszonyok a következő képet mutatják:
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Gazdaságok száma: Gazdaságok-területe:
összesen: %-ban: összesen: %-ban:

1—
1—5
5—10

10—20
20—50
50—100

100—200
200—500
500—1000

1000

h-ig:
h :
h :
h:
h :
h :
h :
h :
h :
h felett:

562 949
716 769
458 535
358 381
205 181

36 032
10 257
6 448
3 144
3 768

23,6%
30,0%
19,2%
16,1%
8,8%
1,5%
0,4%
0,3%
0,1%
0.2%

232 011
1 923157
3 317 079
5 396 130
6 012 080
2 411657
1 403 452
2 021 432
2 238 905

11901 380

0,6%
5,2%
9,0%

14,6%
16,3%
6,6%
3,8%
5,5%
6,1%

32.3° n13

A két legalsó birtokkategóriába tartozók, az összes gazdaságoknak több mint 50%-a,
a> összbirtokmennyiségnek csak 5,8%-ából részesültek, s a rájuk eső birtokrész nem volt
elegendő arra, hogy megélhetésüket biztosítsa. Az összbirtokoknak 9%-t tette ki
a gazdaságok 19,2%-a. Ez a kisbirtokosság szintén kiegészítő munkavállalásokra kény-
szerült, bár a minimális létalapot földje már többé-kevésbé biztosította. Végeredmény-
ben a gazdaságok 72,8%-a mégis képtelen volt arra, hogy gazdáinak biztos megélhetést
nyújtson. Ezeket a birtokosokat ugyanakkor komoly adók is terhelték, s ez csekély
földjük életképtelenségét teljesen megpecsételte. Szeberényi Zs. írja, hogy a század ele-
jén Vasas János békéscsabai „birtokos" 1100 négyszögöl földön épített egyszobás háza
és 550 négyszögöl kenderföldje után összesen 43 kor. 26 fillért fizetett.1(i Ugyanekkor
Békés megyében az ellátás nélküli férfinapszám 150-200 krajcár között ingadozott.
A birtokosok e tömege alatt állott tulajdonképpen az agrárproletáriátus, mely az agrár-
népesség 39%-t jelentette. Az ő megélhetésük kizárólag a mezőgazdasági bérmunka.
Ez azonban igen olcsó volt, mert olyan nagy bérmunkástömeg kínálta munkáját, hogy
a vállalkozók könnyűszerrel lenyomhatták a munkabéreket. A bérmunka ugyan mind
nagyobb szerepet kap a mezőgazdaságban is, de az elavult ledolgozást és feudális
szolgáltatásokat még a századforduló tájékán sem tudta teljesen kiszorítani, s ez,
különösen az Alföld elmaradottabb megyéiben igen nagy terhet rótt a parasztságra.17

A munkaidő, a vasárnapi és ünnepi munkaszünet teljesen kötetlen volt, s a vállalkozók
igyekeztek a csekély bérért igen nagy munkát végeztetni a bérmunkásaikkal. A bér-
munkára szoruló agrárproletár és kisbirtokos így csak puszta megélhetését tudta biz-
tosítani, de gyarapodni, családjának jövőjét megalapozni e keresetből képtelen volt.

Azok a parasztbirtokosok, akik megélhettek földjük jövedelméből, a birtokkal
rendelkező lakosság 30,9%-át tették ki.18 Ezek a gazdaságok azonban meglehetősen
elmaradott technikájuk miatt árutermelésre berendezkedni csak nehezen tudtak. Élet-
képességük abban nyilvánult meg, hogy az olcsó munkabérek révén fenntarthatták
magukat, bár lassú pusztulásuk elkerülhetetlen volt. Az agrármozgalmak igen komo-
lyan érintették őket. „A parasztgazdák még mostoha időben is fönn bírják magukat
tartani, bár a földmívelő munkások mozgalma őket is súlyos helyzetbe sodorja.
A kisebb parasztgazda, a telkes parasztgazda már a tönk szélén áll. Ez utóbbira nehe-
zedik különösen a súlyos és igazságtalan adóteher."1 9 A XX. század elején megerősödő
szövetkezeti mozgalom azonban nem pótolhatta a hitelkérdést, nem tudta megoldani
a parasztgazdaságok gépekkel való ellátását, belterjesebbé tételét. Néhol vagyon-
közösségi megoldással próbálkoztak, közösen vettek gépeket a nagyobb gazdák, de
mindez a szükségmegoldás szintjén maradt. A magyar adózási rendszer rájuk is béní-
tólag hatott. E birtokok „életképességére" igen jellemző az O M G E 1895. évi III. kong-
resszusán elhangzott előadói beszéd: „A kisbirtokosok azon osztálya, amely termé-
keinek nagyobb részét maga fogyasztja el, mivel használati értéket nem produkál,
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könnyebben megállja a sarat; a válságot csak az érzi, akinél a forgalmi érték elő-
állítása játsza a főszerepet. A parasztbirtok szaporítása ezen oknál fogva tehát soha
olyan közérdeket nem képezett, mint a mai válságban . . . ezt még soha olyan párt-
különbség nélkül be nem látta senki, mint napjainkban, melynek megoldásával egy
csapásra úgy közigazgatási, mint társadalmi és nemzetiségi kérdéseket vihetünk a meg-
fejtéshez közelebb."10 A nagybirtokosok a parasztgazdaságok életképességét tehát ép-
pen életképtelenségükben látják. Létjogosultságukat azzal indokolják, hogy nem tudnak
piacra termelni, tehát fennmaradhatnak. Ilyen birtokok telepítésére vonatkozó tervet
Darányi vezetésével ki is dolgoztak, de a végrehajtáshoz már nem juthattak el. E bir-
tokok területileg még akkor sem igen gyarapodhattak, ha a bclterjesebb gazdálkodás
révén ez módjukban állott. A 90-es években ugyanis befejeződtek a nagy legelő-
felosztások, s ezzel az elérhető szabadföldek beolvadtak a gazdaságokba. Újabb gya-
rapodás csak a törpebirtok pusztulásával párhuzamosan képzelhető cl, mert a kötött-
forgalmú birtok aránya igen nagy, a terjeszkedést ez jelentősen akadályozza. Erős
és jelentős kulákréteg kialakulására így alig volt mód. Bérlethez ugyanis csak a nagy
vagyonnal rendelkezők juthattak hozzá. A „tisztán haszonbéres gazdaságok Magyar-
országon a, nagy gazdaságokban játszottak jelentős szerepet", ugyanis az „50 kh-on
aluli gazdaságkategóriákra a haszonbéres gazdaságok területének csak kb. 8%-a, addig
az 500 kh-on felüli haszonbéres gazdaságokra a haszonbéres terület kb. 73%-a esett."21

A kisbirtokosok problémája voltaképpen megoldatlan volt. Gyarapodásuknak az ol-
csóbb hitel hiánya, az adózási rendszer és a nagybirtok vetett gátat. Ezért van az,
hogy még a gazdagparasztok életkörülményei is mostohák voltak Magyarországon,
mert a lassú birtokgyarapításban náluk igen nagy szerepet kapott a takarékosság, a
gyengébb táplálkozáson való nyereség.

Mindezeket a kérdéseket a polgári pártok és az állam képtelen volt megoldani.
Az agrárproletáriátus mozgalma ellen a hivatalos körök a nyílt erőszak álláspontjára
helyezkedtek, míg a kisbirtokosok problémája, a telepítés kérdése az OMGE körein
belül mindinkább teljes közömbösségbe fordult. Rubinek Gy. 1904-ben megjelent mun-
kájában már élesen bírálja a korábban általa is pártfogolt telepítési akciót.2* Darányi
bukásával pedig Tisza István végkép félreteszi ezt a tervezetet.

A követeléseket minden kétséget kizárólag a szociáldemokrata pártoknak kel-
lett felkarolni. Valamennyi szociáldemokrata párt fontosnak tartotta az agrár-

népesség megnyerését, de programúk más-más alapon nyugodott. Ha az USZP igazi
tevékenységét akarjuk megvizsgálni a megalakulás első éveiben, akkor ezt csakis a test-
vérpártok hasonló tevékenységének és programjának tükrében láthatjuk helyesen. -
Az összehasonlítás alapjának minden esetben a legjellemzőbb programot kell tekin-
tenünk. Várkonyi mozgalmát lényegében nem jellemezhetjük az 1900-as évek tevé-
kenységével, mivel ekkor a mozgalom már csak haldoklott. Tevékenységük alapjának
az 1897-es programot tekinthetjük, mely az Alföld nagy részére kiterjedt.

Az MSZDP tevékenységének leghűbb tükre az 1900-as pártprogram. Ekkor ugyan-
is az MSZDP volt az agrárnépesség egyetlen számottevő pártja, hiszen a Várkonyi-
mozgalom felbomlott, Mezőfiék pedig ekkor még nem jelentettek komoly erőt. így
a szociáldemokrata párt, egyedül uralván a helyzetet, nem kényszerült pártpolitikai
meggondolásokból ideiglenesen sem olyan pontok felvételére, mely valójában idegen
volt tőle.

Az USZP jellemzésére az 1900-as program még nem használható fel, ugyanis ekkor
még a párt irányvonala nem alakult ki, agrár jellege csak 1901-ben mutatkozott meg
először. Az USZP teljes képét e kezdeti korszakban ez a program még nem körvona-
lazhatja helyesen, ezért felhasználjuk kiegészítésként az 1902-es mezőtúri kongresszus
anyagát is, hiszen e program magyarázza meg teljesen a párt gyors sikereit. Az 1903-as
nagyszalontai kongresszus határozatai már a bekövetkezett szakadás miatt sem kap-



hatnak olyan jelentőséget, mint az előző kettő, ugyanakkor ez már időben is igen
távol áll a másik két párt említett programjától, így ezt már nem vesszük figyelembe
olyan mértékben.

Egymás mellé állítva a három párt programját, a különbségek azonnal kiugranak.
Az általános követeléseket tekintve megállapíthatjuk, hogy az FSZP és az MSZDP
határozottan a párt nemzetközisége mellett foglal állást. E kérdésben az USZP nem
nyilatkozik, a nemzetköziséget elhallgatja, sőt a magyar állameszme mellett tesz hitet;
elmondva, hogy: „híve Magyarország gazdasági önállóságának és politikai független-
ségének . .. meggyőződése, hogy az Ausztriával közös vámterület a magyarországi
munkálkodó népnek anyagi romlásához hozzájárul..."*3 Mucsi F. ezt a megnyilat-
kozást „nyíltan nacionalista program"-nak nevezi,2'1 s elítéli. Ez magában véve még
nem jelent nacionalizmust. Nem foglalja magába a nemzetiségek elnyomásának gon-
dolatát. Ha összevetjük ezt az 1900-as erdélyrésziek határozataival, a nacionalizmus
már megmutatkozik, mert itt a pártértekezlet „a magyar állameszméhez ragaszkodik,
valamint... a magyar nemzetnek politikai vezérszerepét, mely ezeréves államéleten
alapul, elismeri".25 Ez így nacionalista gondolat, de a bírálatban mégsem mehetünk
odáig, hogy Mezőfi már ekkor „a magyar uralkodó osztályok hegemóniájának" gon-
dolatáért küzdött volna.20

A szocializmust, mint végcélt, mind a három párt hirdette. Mindazonáltal, szociál-
demokrata pártokról lévén szó, egyáltalán nem ezt tartották a legfontosabbnak, ha-
nem a pillanatnyi bérköveteléseket. A végcélt mindannyiszor leszögezték, elméletileg
fejtegették, de a gyakorlati végrehajtásáért vajmi keveset tettek. Elegendő itt arra
utalni, hogy Várkonyi, ki kifejezetten a köztulajdon megteremtését tartotta fontosnak,
mégis teljes erőből támogatta a földosztómozgalmakat, s ezek programja éppen nem
a köztulajdon, hanem az egyenlő nagyságú birtokok megteremtése volt.1' Az MSZDP-
ben hatalomra jutott opportunista irány már az 1890-es évek közepétől egyik legfon-
tosabb feladatának a radikális irányzatok leszerelését tekintette. A szocialista végcél
ettől kezdve csak látszat kedvéért szerepel a programjában. A kisbirtokok megterem-
tését is e végcél érdekében ellenezte, de a földosztómozgalmak résztvevőit más prog-
rammal nem tudta kielégíteni. Az USZP szintén végcélként hirdette a szocializmust,
de nyomban le is szögezte, hogy „mint nyomban megvalósíthatókat követeljük" a kö-
vetkező gazdasági és szociális kérdések megoldását.*" Ez nem egyéb, mint nyílt beval-
lása annak, amit a másik két párt - (Várkonyi nem is szándékosan) - takargatott.
Mindannyian a gazdasági követeléseket, a bérek rendezését, munkaidőt, földkérdést
tartották a legfontosabbnak, fis ez érthető is, hiszen nem kommunista, hanem szociál-
demokrata pártokról van szó. Helytelen tehát egy kifejezetten marxista párt szem-
szögéből megítélni az USZP követelését, amikor a macik két párt esetében nem ezt
tesszük. Nálunk ebben az időben még csak szórványosan jelentkezett az MSZDP-on
belül a radikális marxista irányzat. Nem ítélhetjük el tehát egy lényegesen későbben
megalakult párt tevékenysége alapján olyan pártok tevékenységét, melyek alapvetően
más természetűek voltak. Hogy mennyire nem marxista pártról van szó, az kitetszik
abból is, hogy mindannyian szinte egyedüli célravezető módszernek tartották a parla-
menti harcot, s ezért követelték olyan hevesen az általános és titkos választójogot.

Az agrárproletároknak adott program voltaképpen semmi különbséget nem mu-
tat, hiszen az agrárproletárokat illetően valamennyi párt nagyjából egyetértett. Várko-
nyi tulajdonképpen mozgalmát építette rájuk. Az MSZDP pedig munkásoknak tekin-
tette őket, s támogatta bérköveteléseiket: „Nálunk a földmívelőmozgalom a legnagyobb
részben pártmozgalom, s innen van, hogy számos dolog, mely a földmívelőkre vonat-
koznék, a pártjelentésben foglal helyet, mivelhogy a földmívelő munkások nemcsak
földmívelők, hanem szociáldemokraták is".*0 Az USZP kezdeti időszakában alap-
vetően szintén a földmunkásokra támaszkodik. így nem véletlen, hogy e téren volta-
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FSZP (1897)

A párt nemzetközisége,
végcél a szocializmus,
általános és titkos választó-
jog,
szabadságj ogok,

munkásvédő törvények,

14 éven aluli munka meg-
szüntetése,
12 órás munkaidő (végcél: 8).
vasárnapi munkaszünet,
női munka egyenjogúsítása,
a robot eltörlése.

fokozatos adó,

a feles föld legyen tisztán
feles.
110 aratórész mellékmunka
nélkül,
kincstári és egyházi földek
bérbeadása,
népfölkelés,
a börze eltörlése.

MSZDP (1900)

A párt nemzetközisége,
végcél a szocializmus,
általános és titkos válas/.tó-
jog,
szabadságjogok,
betegsegélyzés, baleset-
biztosítás,
iskolakényszer elemiben.

munkásvédö törvények a
mezőgazdaságban is,
14 éven aluli munka meg-
szüntetése,
12 órás munkaidő (végcél: 8),
vasárnapi munkaszünet,

a rabszolga- és cselédtörv.
eltörlése,
önkormányzat a községek-
ben,
munkaközvetítő iroda, mun-
kásellenőrzés,
szakmánymunka eltörlése,
aratói vállalkozás eltörlése,
egészséges lakás.

USZP (1901)

végcél a szocializmus,
általános és titkos választó-
jog,
szabadságjogok,
egészségügy államosítása,
iskolaügy államosítása.

munkásvédő törvények,

14 éven aluli munka meg-
szüntetése,
12 órás munkaidő (végcél: 8),
vasárnapi munkaszünet,

a rabszolga- és cselédtörv.
eltörlése,
önkormányzat a községek-
ben,
munkaközvetítő iroda, mun-
kásellenőrzés,

aratói vállalkozás megszün-
tetése,
lakásügy államosítása,
szegényügy államosítása,
ingyenes temetkezés.

fokozatos adó,

kötött birtok feloldása,
útteher államosítása,
nagybirtokos vadászterüle-
tek bekebelezése a köz-
ségbe,
jég- és állatbiztosítás,
mezőgazdasági szövetkeze-
tek a hitel- és gépellátásra,
mezőgazdasági iskolák,
erdőgazdaság és vízierők
államosítása.

I



képpen egységes álláspontot kellett eífogíalniok a követelések megfogalmazásánál, hi-
szen maguk a földművelőmunkások kényszerítettek ezt ki pártjaikból. E réteg prob-
lémái nagyjából azonosak voltak. Mindenütt megtalálható a munkaidőre, gyermek-
munkára, munkásvédő törvényekre és a munkabérekre való utalás. Az USZP és az
MSZDP programja szinte teljesen megegyezik, hiszen kezdetben Mezőfi csoportja
csupán kivált a halogató politika miatt, de elvi ellentétek közöttük nem merültek fel.
A két párt ezért is nem folytathat elvi vitákat, mert elvi ellentéteik sincsenek. Az ag-
rárproletáriátus követelését illetően teljesen egyetértenek.

A kisbirtokosok, akiknek láttuk igen jelentős társadalmi bajaik vannak, már több
ponton is zavart okoznak az egyes pártok között. Amint látjuk, az MSZDP program-
jába fel sem veszi követeléseiket. „Mereven elzárkóztak minden olyan politikától, sőt
opportunistának minősítették azt, amely a parasztság egészét, vagy legalább a dolgozó
paraszti rétegeket forradalmi erőnek fogta fel . . . Ök fatalista módon beletörődtek
abba, hogy a kapitalista fejlődés tönkreteszi s a proletariátus soraiba taszítja a pa-
rasztság nagy tömegeit..., amelyet azután - mint az ipari proletariátust - meg lehet
szervezni".10

Az FSZP és az USZP programjában már szerepel a kisbirtokosok problémája.
Mindkét program legfontosabbnak tartja a fokozatos adók bevezetését, mert ez jelen-
tősen megkönnyítené a kisbirtokosok helyzetét. Állást foglalnak a nagybirtokok fel-
osztása mellett. Várkonyi a kincstári földek, latifundiumok és egyházi birtokok bérbe-
adása mellett kardoskodik. A Mezőfi-féle program az egyházi birtokokat nem említi,
csak a kötöttforgalmú birtokok feloldását, vadászterületek beolvasztását követeli.
E tekintetben várkonyi programja radikálisabb. Ha azonban megnézzük Várkonyi
programját, azt tapasztaljuk, hogy azok nem annyira a földosztást, mint a bérleti
rendszer megkönnyítését követelik: „a feles föld legyen tisztán feles", „a papi birtokok
állami kezelésbe vétessenek, és azok az összes kincstári birtokkal 5 h-as parcellákban,
utólagos haszonbér fizetése mellett haszonbérbe adassanak", „minden földbirtokos,
akinek 100 h földjénél több van, azt 5 holdas parcellákba osztva, haszonbérbe adni
köteleztessék"." Várkonyi programja tehát elsősorban a bérleti rendszer demokrati-
zálását tartotta fontosnak. A földosztás tulajdonképpen csak később kerül program-
pontjai közé, akkor, amikor a mozgalom már túlhaladja ezt az állapotot
a gyakorlatban. Az 1/10-ed aratórész tulajdonképpen azért fontos, mert ez a kis-
gazdákra nézve is egységesítette volna a bért. ök ugyanis mindig többet fizettek,
mint a nagybirtokosok, mivel nem tudtak olyan nagy munkát biztosítani. A börze
eltörlése a kisárutermelők bérszabályozása szempontjából igen jelentős lett volna.
Az USZP tulajdonképpen nagyobb gazdaságokra épített. Mezőfi 1000 h-ig követelte
a birtokok felosztását. A kötött birtokok feloldása lehetővé tette volna a módosabb
nagyparaszti réteg kialakulását. Ugyancsak az ő céljaikat szolgálta volna a mezőgazda-
sági szövetkezet olcsó hitelével és gépeivel. A mezőgazdasági iskolák a nagyparaszti
gazdaságok szakszerű irányítása szempontjából lehettek volna nagy jelentőségűek.

Összevetve a két programot azt tapasztaljuk, hogy Várkonyi egy kis parcellán
működő törpebirtokos bérlőréteget kíván kialakítani, míg Mezőfi saját tulajdonnal
rendelkező kulák réteg okszerű és modern gazdaságrendszerét körvonalazta program-
jában. E tekintetben Várkonyi programja mondható kevésbé szerencsésnek, hiszen az
5 h-as bérletek valójában életképtelenek lettek volna. Mezőfi viszont életképes bir-
tokokat akart létrehozni, de ez a parasztság nagy tömegeit nem tudta volna kielégí-
teni. A kapitalizmus viszonyai között tehát mindkét terv irreális maradt. Hatásuk
azonban igen jelentős volt. Várkonyinak e kisparcellás tervezete indította el a föld-
osztómozgalmakat, s vitte Várkonyit egyre radikálisabb irányba. Mezőfi pedig jobb-
oldali irányba sodródott a gazdagparaszti oldalról. Természetesen ezenkívül hozzá-
járult az is, hogy Várkonyi pártja egy sokkal forradalmibb időszakban keletkezett,
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amikor a Bánffy-kormány Is erőszakkal támadt a mozgalomra, s erőszakkal válaszol-
tak rá, Mezőfi pedig egy liberálisabb időszakban működött, amikor a forradalmi hul-
lám elült, s csendes áramlatok vitték a mozgalom hajóját. Ez igen lényeges szempont,
amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Hiába adott Várkonyi az 1900-as években ha-
sonló, sőt sokkal radikálisabb programot, nem idézhette fel azt a vihart vele, amit
a korábbi években. Ezenkívül nagy szerepet játszott az agrármozgalmak jobbratoló-
dásában az is, hogy az agrárszocialista pártok tulajdonképpen az MSZDP közvetíté-
sével jutottak a külföldön működő testvérpártok uralkodó eszméihez, s maga az
MSZDP ebben az időben külföldi hatásra szintén revizionista irányba fordult.
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