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

(Második, befejező közlemény)

A2 USZP gyors sikereinek okát a pártprogramok csak jelzik, de meg nem magya-
rázzák, legalábbis a siker okaira csak nagy vonalakban következtethetünk belőlük.
Hogy a megoldáshoz közelebb jussunk, konkrétabb események aprólékosabb vizsgá-
latára van szükség. E célra igen alkalmas az 1902-es mezőtúri kongresszus anyaga,
amelynek eseményei jól követhetők a részletes rendőrfőkapitányi jelentés alapján.**"1-
Úgy vélem, itt a gyors sikerek és nagy tömeghatás titkához közelebb juthatunk, s
ugyanakkor a résztvevő küldöttek felszólalásából rekonstruálhatunk egy félig-meddig
megközelítő képet az USZP által megszervezett agrárnépesség szocializmusról alkotott
felfogásáról.

A küldöttek - a parasztság, iparosság és munkásság - igen küönböző rétegéből
kerültek ki. Maga a kongresszus a kisgazdáknak és mezei munkásoknak, valamint a
kubikosoknak külön programot biztosított, tehát a nincsteleneket és a parasztbirto-
kosokat egyaránt összefogta. A gyűlésnek több olyan felszólalója volt, aki maga is
25-30 hold földbirtokkal rendelkezett, de végsősoron szóbakerültek a 100-150 holdas
birtokok problémái is. Pl. a módosabb gazdaréteg párton belüli megerősödésére utal
///. Kovács János szegvári kisgazda is, „ki is örömét fejezi ki a fölött, hogy a kis
gazdák és mezei munkások is a szocialisták táborába álltak . .., vannak ugyan még
a gazdák között, akik lenézik a szocialistákat, mert ezek ekkoráig, csak a vagyontalan
szegények sorából kerültek ki, de hát a magyar embernek természete, hogy lenézi azt,
aki rosszabb kabátban jár". Ez utóbbi megállapítás egyben a gazdák és a nincstele-
nek ellentétére is utal, s ez az ellentét a párton belül sem simult el teljesen. Ugyan-
ezt állapítja meg Méhész Medgyes Sándor mezősasi lakos is, aki a községben maga
kezdte terjeszteni a szocialista eszméket, de a 100-150 holdas nagyobb gazdák csak
vonakodva közeledtek hozzájuk.

A gazdaréteg mellett szépszámú vidéki kisiparos is megjelent, s a pártban való
súlyukat bizonyítja az a tény, hogy a „Szabad Szó" címébe kérésükre felvették, hogy
„kisiparosok heti közlönye". A vezetőségben több pesti munkás is részt vett, s ők
jelentették a párt legtudatosabb, elméletileg is képzett szocialista csoportját. A kevés-
számú munkásság mellett a kubikosok képviselték a legforradalmibb réteget. Jól kép-
zett, a külföldi szocialistákkal is kapcsolatban álló képviselőik egyenesen Priszcen-
dorfból jöttek el a gyűlésre. A kubikosok súlyát, jelentőségét az a tény is megerősíti,
hogy sajátos problémáikkal a kongresszus külön foglalkozott.

A pártvezetőség egyik legfontosabb célja az volt, hogy ezt a nem túlságosan
homogén, különböző érdekű csoportokból álló tömeget égy zászló alá vonja és
számukra lehetőleg közös programot készítsen. Mezőfi mozgalma elsősorban az
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Alföldre, a Duna-Tisza közére és az Alföld peremvidékére terjedt ki. É terület tár-
sadalmi összetétele a következő képet mutatja:33
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Ha a párt ezt a tömeget összefogja, akkor ez egyenlő a győzelemmel, hiszen a
felsorolt megyékben ez a lakosság 79-80%-át jelenti. A Várkonyi mozgalma ennél
jóval kisebb tömegre számíthatott, hiszen ő figyelmen kívül hagyta az iparosok,
nagyobb gazdák érdekeit, sőt a munkásságot is. Ha csak ezt tekintjük, már adva van
a tömegsiker kulcsa, hiszen Mezőfi számbavehető tömegbázisa lényegesen nagyobb.
A szociáldemokrata párt pedig a maga parasztpolitikájával e megyékben csak a gyér-
számú munkásságra számíthatott. Kétségteen azonban az is, hogy az USZP-nek a
siker érdekében bizonyos kompromisszumos megoldást kellett választani. S éppen a
tömegbázist jelentő népesség nagyfokú differenciáltsága miatt, programja nem lehetett
olyan radikális.

A három napon át tartó konferencia háromrészes programja a következő volt:

/. A congressus napirendje:

1. A pártvezetőség jelentése.
2. A küldöttek jelentései (írásban is beadhatók).
}. A harc szervezése a fokozatos adó életbeléptetéséért.
4. Harc az általános választójogért,
y Az önálló vámterület.
6. A ház'tűzhely védelme.
7. Párttitkárság.
8. A pártvezetőség megválasztása.
Q. Indítványok. .„ .;.._. , . . . „ . . . ,
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//. A kis gazdák és mezei munkások napirendjei

1. A gazda nép és a nagybirtok (latifundium, uradalom, kincstári, községi, káp-
talani birtok).

2. A mezei munkások politikai és gazdasági szervezkedése.
}. Az országos földmíves bizottság újjáalakítása.
4. Indítványok.

111. A kubikos (földmunkás) congressus napirendje:

1. A kubikos munkaügy rendezését követelő felirat a kormányhoz.
2. A kubikos munkások rokkant és aggkori biztosítását czélzó pénztár létesítése.
3. A kubikos szervező bizottság választása.

Amint az a leírt programból is kiderül a nemzetközi szociáldemokrácia fő kér-
dései egyáltalán nem szerepelnek a kongresszuson. A harcot a mindennapi gazdasági
problémákra szűkítik le. Az egész gyűlés voltaképpen egy óriási panasznaphoz hason-
lítható, ahol minden küldött, kubikos, kisgazda, iparos, munkás egyaránt elmond-
hatta azt, ami neki leginkább fájt, s amire orvoslást várt a párttól.

A kongresszus első napja tulajdonképpen az „általános" kérdéseket vetette fel.
Ezek azonban nem úgy értendők, hogy valamiféle általános, elvi kérdéseket szögez-
tek volna le, hanem olyan kérdésekkel foglalkoztak, amelyek valamennyi réteget érin-
tettek. A párt fő elvi irányvonalának leszögezése, megvitatása tehát teljesen hiány-
zott. A felvetett kérdések közül legjelentősebb volt „A harc szervezése a fokozatos
adó életbeléptetéért". „Az előadó - írja a rendőri jelentés - a bajt a rossz adózási
rendszerben találja, mert a törvény a nagy embereket, a nagy birtokosokat, a hitbizo-
mányokat, papi javakat védi, a kisgazdákat, munkás népet egyáltalán nem, azokat
ellenkezőleg lenyomja, kirabolja. A kis gazdák több adót fizetnek a munkás nép
pedig több teherrel van megróva, míg a fokozatos adó behozatalával ezen visszás
helyzet megszűnik." E kérdéssel kapcsolatban különösebb elvi álláspontra nem helyez-
kedtek. Valamennyi küldött eseteket hozott a maga falujából, vidékéről, s ezzel
kívánta a kérdés fontosságát hangsúlyozni. Hogy e kérdés milyen lényeges volt min-
den réteg számára, az abból is kitetszik, hogy a felszólalók között megtalálhatók a
vagyontalanok, kisgazdák, 100-150 holdas parasztok, iparosok, munkások egyaránt,
sőt e kérdés más programpontoknál elszórtan vissza-visszatér a gyűlés folyamán.
A párt e kérdést a többivel együtt a parlamentbe való bejutással próbálta megoldani.
Ezért kapott különös jelentőséget a párt minden gyűlésén, így ezen is, a „Harc az
általános választójogért" c. napirendi pont. Az előadó Poór Árpád követeli „az álta-
lános választói jogot vagy azt, hogy 21 éves korában minden állampolgárnak szava-
zati jog adassék . . . A mai törvények nem felelnek meg a középosztálynak sem, mert
hiszen a 67-es alkotmány csonka alkotmány . . . A községekben általános választói jog
adassék meg, hogy így jegyzőt, bírót mindenki maga választhasson." Poór Árpád fel-
szólalása a párt politikai irányvonalát jól jellemzi: Mezőfiék egyik legfőbb feladatuk-
nak tartották, hogy a községekben a vezetést az USZP tagjai magukhoz ragadhassák,
s így teremtsenek tömegbázist a pártnak. Számukra ez azért volt lényeges kérdés,
mert a hatalmat vagy legalábbis a nagyobb arányú befolyást „törvényes" eszközök-
kel akarták megszerezni. Ez a törvényesség a polgári rend kereteit akarta megőrizni.
Maga Mezöfi mondotta e gyűlésen, hogy az általános sztrájkot és egyáltalán a sztráj-
kot csak akkor tartja helyénvalónak és eredményesnek, ha Magyarország 12 000 hely-
ségéből nem 108, hanem legalább 10 000 helység küld delegációt a párt gyűléseire.
Az ilyen jellegű, nem túl radikális megoldás szimpatikus volt a nagygazdáknak,
mert nem sodorta őket anyagi veszélybe, s szimpatizáltak vele a nincstelenek is, mert
egyrészt elkerülték a hatósággal való összetűzést, másrészt egy távolibbnak tetsző
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forradalom helyett, egy előttük gyorsabbnak tűnő és valószínűnek látszó utat helye-
zett kilátásba, mely a paraszthagyománynak, gondolkodásmódnak jobban megfelel.
Ebben az esetben ugyanis számolnunk kell azzal, hogy a parasztság, mely ekkor még
meglehetősen zárt rendben élt, tiszteletben tartotta a társadalmi rend törvényeit.
Erdei Ferenc „Parasztok" című könyvében34 bővebben foglalkozik ezzel a kérdéssel,
s megállapítja, hogy a társadalom e zárt rétege, éppen a felsőbb osztályokkal való
„közlekedésben" nagyonis fontosnak tartotta a hivatalos törvények tiszteletét, legfel-
jebb javítani szeretne azokon, de lehetőleg a törvények adta kereteken belül. Az igaz,
hogy az itt összegyűlt parasztok már öntudatosabbak voltak, de a szocialista tanok
még bennük sem gyökereztek olyan mélyen, hogy ezt a társadalmi-környezeti hatást,
egy-két kivételtől eltekintve levetkezhették volna. Ezért nem talált visszhangra a
kongresszus egyetlen olyan felszólalójának, Weisz Hermannak beszéde, aki a kapita-
lista társadalmi rend teljes felszámolását követelte. Az általános vélemény ilyenek-
ben összegeződik: „Ha jó a magyar munkás nép élete virágjában katonának, úgy
legyen jó választó polgárnak is". Az USZP helyi küldöttei tehát elvetik a forradalmi
megoldást, s helyette a választási harcokat, majd parlamenti győzelmet választják.
Mivel maguk nagyonis benne élnek ebben a társadalomban, közvetlenül érzik káros
hatását, s műveltségük, képzettségük nem áll magas fokon, nem tudnak felülemel-
kedni a mindennapi problémákon, nem látnak a társadalom mélyébe. Érthető tehát,
hogy csak a felszíni jelenségeket észrevéve, a közvetlen bajokon akarnak segíteni,
s nem látják, hogy ez nem hozhat végleges megoldást. Az úr és a paraszt, a nagy-
birtokos és nincstelen között csak olyan ellentétet látnak, s ennek itt határozott meg-
fogalmazást is adnak, hogy a törvény is azokat segíti, akiknek a vagyon a kezében
van. Mindenesetre már ez is nagy eredmény, hiszen a hagyományos úrtisztelet meg-
tört, s már nem a belenyugvó paraszttörvények szerint akarnak segíteni a bajon. Ennél
messzebb azonban nem láthattak, saját bajaik takarták cl szemük elöl a mélységet.

: E szemléletmódra, a párt ilyen irányú politikájára enged következtetni dr. Dar-
vas Miksa előadói beszéde a „házitűzhely védelméről": „ .. . senki sem gondol a
szegény emberrel, gondoskodni kell tehát a kisgazdák megoltalmazásáról, alkottassák
törvény, visszaélés ellen, meg kell akadályozni, hogy a kisbirtok a hitelezők által
elraboltassék, dobraüttessék, meg kell tehát határozni, hogy 5 hold föld, adóssággal,
adóval ne terheltessék, erre nézve kapjanak a pénzintézettől olcsó kölcsönt, egy erre
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alapítandó állami vagy községi pénzintézettől, ami olcsóbb kölcsönt ad, mondassék
ki: ilyen paraszt hitbizomány általában a családfő által bírt birtok, lakóhely, eszkö-
zök, szerszámok - adósság miatt lefoglalhatok, eladhatók ne legyenek . . . mindenek-
előtt azonban feloldandók a nagy hitbizományok, hogy így kis részletekbe való fel-
osztás által a munkásnép házi tűzhely alapítására a szükséges alapot megszerezhesse".
A házitűzhely kérdéséről elmondottak igen népszerűek voltak a jelenlévő küldöttek
körében, annak ellenére, hogy a rendőrkapitány jelentése szerint sokan nem minden
részét értették meg a magasabb szintű jogi fejtegetésnek. A paraszt hitbizomány biz-
tos földtulajdont jelenthetett volna, mely elidegeníthetetlcnül a család tulajdona. Men-
tes az adó alól, el nem árverezhető és biztos megélhetési alapot nyújt, ugyanakkor a
hitbizományokból, nagybirtokokból földosztás útján kapnák. A válságok, rossz ter-
mések, kezdetleges művelési módok fenyegető szövevényében ez biztos szigetet jelent-
hetett volna a tulajdonosoknak. Ez a nem forradalmi úton megvalósítható és közeli-
nek tűnő földosztás valójában sokkal szimpatikusabb volt a parasztoknak, mint egy
távolibbnak rajzolt forradalom, melyet hiányos szocialista képzettségük miatt meg
sem érthettek, s ugyanakkor a már ismert tulajdonjog helyébe az előttük homályos-
nak látszó köztulajdont állította. Erdei Ferenc az 1940-es évek parasztságáró így ír:
„A paraszthoz, lényege szerint, hozzátartozik a föld, s csak akkor teljes az élete, ha
a földre támaszkodhat. Azok, akik a föld birtoklásától elestek, még parasztok is csak
fogyatékosak lehetnek. Mind amellett a földtelenek is ugyan azt az életet élik, az ö
vágyaikban is benne van a föld és az ö életük is az, hogy birtokhoz jussanak . ..
a földtelen igyekszik, hogy födje legyen, de ezzel nem reméli azt, hogy tovább alhat
reggel, jobb ételek kerülnek az asztalára, hanem csak abban bízik, hogy bizonytalan-
ságok és idegen akaratok ritkábban törnek be az életébe."35 A paraszt hitbizomány
mindezt a vágyat megvalósította volna és elidegeníthetetlenségével a „bizonytalan-
ságot", „idegen akaratot" méginkább kívül rekesztette volna. A hozzászólásokból azt
állapíthatjuk meg, hogy a küldöttek - minden bizonnyal községük legöntudatosabb
szocialistái - nem túlságosan mélyen sajátították el a szocialista tanokat. A köztulaj-
don ígéretét elfelejtették a paraszt hitbizományért, s ezt a paraszti vágyat igyekeztek
kielégíteni. Mindezt természetesen az általános választói joggal, parlamenti harccal
akarták elnyerni. Poór Árpád ugyan kételkedik kissé ennek a sikerében, de éppen
naiv szocialista szemléletmódja miatt megindokolni nem tudja.36

A gyűlés egyes programpontjai nem igen válnak cl egymástól. Nagyjából mindig
ugyanazt hajtogatják a küldöttek, noha a téma más. Ennek oka az, hogy csupán gaz-
dasági kérdésekkel foglalkoztak, s a saját bajaik, eseteik foglalkoztatták őket - sokan
arra kerestek itt orvosságot -, ezért szinte egybefolytak a kérdések. A kisgazdák és
mezei munkások kongresszusának előadója, /'//. Kovács János szegvári kisgazda beszé-
dében a gazdanép és a nagybirtok ellentétével foglalkozott. A rendőrkapitány által
lejegyzett beszéde hű képe a gyűlés valamenyi hozzászólásának, a hozzászólások gon-
dolatmenetének: „...örömét fejezi ki a fölött, hogy a kis gazdák és a mezei mun-
kások is a szocialisták táborába álltak s napról napra mindig többen vallják a szociál-
demokrata elveket, mert belátják hogy a gazdák és mezei munkások is épp úgy el
vannak nyomva, mint a kis iparosok, ipari munkások. Vannak ugyan még a gazdák
között, akik lenézik a szocialistákat, mert ezek ekkoráig a vagyontalan szegényebbek
sorából kerültek ki, de hát a magyar embernek természete, hogy lenézi azt, a ki rosz-
szabb kabátban jár. A kis birtokosokat elnyomják a nagy birtokok, mert a kis birto-
kosoknak földje megmívelése mindig többe került, mint a nagy birtokosoknak. El-
mondja, hogy náluk, Szegváron - de mint értesülve van, az egész országban is - a
mezei munkásoknak szokásuk, hogy kimennek a község piacára, s ott kínálják mun-
kájukat, ö neki, mint kis gazdának csak egy-két napig van szüksége munkásra, így
azok hozzá drágább napszám mellett mennek, mint az uradalmakhoz, hol egész hete-
ken keresztül foglalkoztatják őket és inkább megy 60 kr. napszám mellett az urada-
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lomba egész hétre, mint a kis birtokosokhoz 70 kr. napszám mellett $-4 napra. De
nyomja a kis birtokosokat a börze is, mert ott saját kénye-kedve szerint szabja meg
a búza árakat, s már hosszú idő óta megy, hogy sokszor még a ráfordított munka
ára sem térül meg a kis birtokosnak födje terméséből, s maga a kormány sem segít
a kis birtokosokon, mert nem nézi, hogy van-é miből fizetni, csak kérlelhetetlenül be-
hajtja az adót, s hogy azt fizethesse, váltóhoz folyamodik, a mely aztán még több
terhet rá ró, egy pár év alatt tönkre megy. - Ezelőtt az uradalmaknál kaptak a
kis gazdák feles vagy harmados földet, de most attól is elestek s az uradalom azzal
utasítja el őket: „nem kapsz, mert szocialista vagy!" - Azt mondják, hogy a szocia-
listák a földosztók, pedig ez nem igaz, mert a törvény az, mely megengedi, hogy az
adóért, adósságért, melyet önhibáján kívül kellett csinálnia, megengedi, hogy a kis
gazdáknak néhány hold földje elárvereztessék. Szervezkedni kell tehát, épp úgy, mint
az elnyomott iparostársaink tették s tömörüljenek úgy szívvel-lélekkel a szociáldemok-
rácia zászlója alá, s ne tuszkolja egyik a másikat előbbre, hanem egy sorban, egy-
forma lelkesedéssel küzdjenek az elvek diadaláért, mert csak így választhatják sorsuk
javítását. Ajánlja a határozati javaslat elfogadását".

Az előadót csupán a konkrét gazdasági bajok foglalják le, nem lát túl azokon.
Jellemző, hogy a munkaerő drágasága, a börze, a nagy adók, a föld hiánya, a bérleti
lehetőségek csökkenése, mennyire fájdalmas volt a kisgazdáknak, s a létbizonytalan-
ság milyen hatalmas erővel nyomta őket. Éppen ezért a már korábban tárgyalt kér-
dések számukra igen nagy jelentőségűek voltak. A kisgazdák szerették volna a mező-
gazdasági munkások jóindulatú támogatását megszerezni, s a pártvezetőség is azon
volt, hogy amennyiben lehetséges, a mezőgazdasági munkásság munkájával is támo-
gassa a kisgazdákat.

A kongresszuson külön gyűltek össze a kubikosok, hangsúlyozva azt, hogy e külön
gyűlés nem valami kaszt-szellemet akar szentesíteni, hanem a sajátos problémáik miatt
elkerülhetetlen megoldás. Annak ellenére, hogy Priszcendorfból két elméletileg is jól
képzett kubikos is eljött, ők sem léptek túl a speciális, gazdasági bajokon. Fő problé-
májuk a kubikos munkaügy rendezése volt. Elsősorban a vállalkozói rendszer visz-
szásságait és az akkord munkát akarták felszámolni, olyan módon, hogy kötelezik a
vállalkozókat szabályos és egységes formátumú szerződés készítésére. Ennek érdeké-
ben a kormányhoz feliratot intéztek, ahol konkrét javaslatokat is tettek e kérdések
megoldására, valamint a kubikos munkások rokkant és aggkori biztosítását célzó pénz-
tár létesítésére.

A párt a parasztság 48-as érzelmeit is kihasználta, s ahol lehetett hangoztatta
a nemzeti függetlenség kérdését. Itt az önálló vámterület tárgyalásakor merült fel a
függetlenségi gondolat. Elmarasztalták a 67-es alkotmányt, mely megszüntette Ma-
gyarország önállóságát. Az önálló vámterülettől az ipar, kereskedelem és különösen
a gyári ipar felvirágzását, a munkásság helyzetének gyökeres javulását várták. A nem-
zeti függetlenség eszméje a parasztságnál igen népszerű volt, s az USZP ilyen nemzeti
hagyományok ápolásával hatalmas tömeget állíthatott maga mellé. Az MSZDP ugyan-
akkor elkövette azt a hibát, mereven ragaszkodván a szocialista tanokhoz, hogy a
nemzeti hagyományok ápolását semmibe vette, s ezzel híveinek nagy részét elriasz-
totta. Még ez évben az MSZDP vezetősége a következő indoklással utasította el a
Kossuth ünnepségre való meghívást: „ . . . Kossuth Lajos egész politikai pályáján nincs
olyan mozzanat, mely őt a magyarországi munkásosztállyal összekapcsolná. Tetteiben,
törekvéseiben a polgárság érdekeit szolgálta, agitációjával csak a szabadság azon
intézményeit iparkodott felépíteni, melyek a polgárság és nemesség közötti viszonyt
tették kedvezőbbé a polgárságra, de érintetlenül hagyta, politikai munkásságából tel-
jesen kizárta a magyarországi munkásosztály érdekeit. . ."37 Ez a magatartás egyál-
talán nem vonzotta az amúgy is hibás parasztpolitikát folytató MSZDP-hez a Kossuth
kultusszal átitatott parasztságot..
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A párt vezetői jól ismerték a nép gondolatvilágát ís, mely bizonyos parasztí-
közösségi elvekkel hazafias, nemzeti és vallásos elemekkel volt átszőve. Beszédeik-
ben, írásaikban ezért úgy igyekeztek fogalmazni, hogy lehetőleg ezekre a tényezőkre
építsenek, s így a parasztságot érzelmileg is megnyerjék. Ez a legtöbb esetben sikerült
is. A rendőri jelentés a következőket írja Mezőfi előadói beszédéről: „Czáfolja,
mintha a kormány pénzzel segítené a szociáldemokrata pártot. Igaz, hogy kapnak ők
- mondja - a kormánytól és kaptak különösen eddig nagy jutalmakat, ingyen lakást,
kosztot, szóval ellátást a börtönökben, a toloncházakban, sőt emléket is kaptak, mert
hiszen a magas kormány rendeletéből a budapesti rendőrség a nevezetes, ösmert
(mint a rendőrség mondotta: „hírhedt") embereinket lefényképeztették, s azok arc-
képeit gyűjteményes albumba helyezték el. Lehet, hogy ezzel azt akarták elérni, hogy
őket, mint gonosztevőket megbecstelenítsék, de lehet, hogy azért tették, mert belátták
azt, hogy ők tényleg Krisztusi tanokat hirdetnek, hogy tehát, mint Krisztust a szocia-
lista vezetőket keresztre feszítsék." Ugyancsak így ír Mezőfi a „Szabad Szó"-ban is, a
gyűlést megelőző héten: „Harmadszor jövünk így össze az egész ország szegény népé-
nek képviselői: húsvét ünnepén. Először Budapesten, aztán Szentesen, és most itt,
Mezőtúron. Mindig a feltámadás napján. Mindig többen és többen. Mit jelent ez?
Azt, hogy mi feltámadunk és másokat is feltámasztunk!"3* A veterán szocialisták
visszaemlékezései is arra utalnak, hogy a párt vezetői mind kitűnő és nagyhatású
szónokok voltak. ^Szőgyi Sándor, kunhegyesi szocialista így emlékezik vissza Mezőfi-
nek egy gyűlésen mondott beszédére: „Mezősi (így!) Vilmos, a párt feje nagygyűlést
tartott és hatalmas szónoklatával teljes lelkesedésbe vezette az összes körülötte álló
munkásságot."39 Amikor a párt gyors tömegsikereit vizsgáljuk, ezt a tényt sem szabad
figyelmen kívül hagyni. Természetesen más pártok is hasonló eszközöket vettek
igénybe, de ezzel mindenképpen számolni kell.

A korábban elmondottakból kiderül, hogy a pártvezetőség politikájában arra töre-
kedett, hogy minél szélesebb tömeget nyerjen meg, a nincstelenektől a módos paraszt
gazdákig, az iparosoktól a munkásságig. E széles tömegre támaszkodva, elsősorban
falun akarta megszerezni a helyi vezető pozíciókat, mivel itt nem volt olyan nagy
más pártok konkurrenciája. A polgári pártok és az MSZDP csak kevéssé vonta be
a parasztságot soraiba, s így az USZDP szinte szűz területen járt. A falusi vezetés
megszervezése után a párt vezetőinek fő célja a képviselői mandátumok megszerzése
volt. A forradalmi utat elvetve a parlamentben akartak a többség jogán szociális
intékedéseket kicsikarni. Nyilvánvaló, hogy az érvényben lévő választási rendszer
mellett a párt sikereket csak a választópolgárok segítségével érhetett el. Ezért a párt-
politikai szükségszerűen arra irányult, hogy a módosabb parasztok és iparosok töme-
gét növelje, hiszen ezek jelentették a voksokat. Évek haladtával egyre jobban meg-
erősödik a vagyonos réteg a pártban és ezek a politika irányát jobbra tolják. A párt-
nak azonban szüksége volt a szegényebb lakosságra is, hiszen ők képviselték a kor-
mányt sakkban tartó tömegerőt. A párttagok különböző érdekeit csak nehezen lehe-
tett összeegyeztetni. Érthetően mindenki a saját rétegének bajaira keresett orvosságot.
A párt vezetősége ezt úgy odotta meg, hogy csakis olyan kérdéseket tűzött napirendre,
mely valamennyi rétegnek egyaránt fájt, illetve valamennyi réteg nagyjából azonos
módon reagált rá. Mint a mezőtúri konferencia is mutatja, ezek a kérdések részben
az egyes csoportok sajátos gazdasági bajai voltak, melyek a másik csoport érdekei-
nek sérelme nélkül megoldhatók,40 részben pedig az adó, választójog, földkérdés,
nemzeti függetlenség mindenkinek sérelmes problémáját ölelték fel. A párt, kihasz-
nálva a parasztok földtulajdonban megtestesülő vágyait, a kistulajdon megteremtését
és védelmét tartották a legfontosabbnak. Ez a szegényebb parasztokat felemelte
volna a kisgazdák szintjére, a kisgazdáknak pedig biztosabb alapú tulajdont ígért.
A párt politikája szempontjából ez volt az egyetlen helyes lépés, hiszen e széthúzó
tömeget csak ez az ígért foghatta össze. A szocialista végcélt, a köztulajdont leszögez-

— 131 —



ték ugyan, de lehetőleg keveset emlegették, hiszen az ideológiailag éretlen párttag-
ság ezt a maga valóságában fel sem tudta fogni. A köztulajdon megteremtése a kis-
gazdák előtt egyenlő lett volna a biztosnak tudott magántulajdon elvesztésével, a
szegényebb rétegeket pedig nem köthették konkrét képzetekhez. Az állandóan folyó
bérharcoknak ugyanakkor konkrét eredményei is voltak, melyek csábítólag hatottak
a kívülállókra.41

Hogyan értékeljük ezt a politikát, mennyibe volt ez szocialista, s mennyiben
demokratikus?

Mivel a forradalmi utat elvetették, s helyette a parlamenti harcot tartották fon-
tosnak, melynek eredménye a kistulajdon megteremtése lehetett, tulajdonképpen nem
marxista párttal állunk szemben. Mindezek polgári demokratikus követelések, melyek
a szocializmus jelszavával takaróznak. Voltak ugyan bizonyos távolabbi célkitűzések,
melyek a szocializmust ígérték, de ezeket alárendelték a mindennapi harcnak, szűkebb
gazdasági érdekeknek, gyorsabb eredményeknek. Mindenesetre a többi korabeli
szociáldemokrata párt sem tett ennél sokkal többet. A századfordulóra mindenütt
hasonló köntöst öltenek fel a szociáldemokrata pártok, s valójában ekkor válnak
marxista pártból polgári párttá. A parlamenti harcra támaszkodó szociáldemokrata
irányzatok szükségképpen jobbra tolódtak, hiszen a választópolgárok a társadalom-
nak nem a legradikálisabb eleméből kerültek ki, hanem maguk is magántulajdonhoz
ragaszkodó, magántulajdonnal rendelkező iparosok, parasztok voltak. Mivel a párt
politikájának alapkövei ők voltak, nyilvánvalóan az ő érdekeik kerültek előtérbe.
A parlamenti harcra alapító szociáldemokrata pártok tehát a munkásmozgalom len-
dületét lefékezték.

Az USZP politikájának nagy pozitívuma az, hogy a korábban szervezetlen vagy
a Várkonyi által a szervezettek közé ideig-óráig bevont parasztságra épített. Miután
bázisát a végső határokig igyekezett kiterjeszteni, hatalmas tömeget fogott át. Ezek
között terjesztette eszméit, melyek mélységükben ugyan nem voltak kielégítőek, de
mégis elhintették a szocializmus magját. A parasztság ekkor még meglehetősen zárt
rendben élt, s e zártságból nehéz volt kitörni. A felsőbb osztályokkal való kapcso-
latuk az alárendeltségen alapult. Ellentét volt az úr és a paraszt között, de nem láza-
doztak, nem akarták a társadalmi rendet felforgatni, beletörődtek és elfogadták meg-
változhatatlannak.42 Csak olyankor mozdultak meg, amikor helyzetük, létük már vál-
ságossá vált (pl. a gazdasági válság után), de ilyenkor is szervezetlenül. Mezőfiék a
szocializmus eszméit magukban sem tisztázták, de mégis elérték azt, hogy ez a paraszt-
magatartás megbomoljék.

A gyűlésen elhangzott felszólalásokból kiderül, hogy a résztvevők szemében mi
is volt a szocializmus tartalma. Nagyobb részük csak annyit értett belőle, hogy van
egy olyan eszme, mely az ő érdekeiket képviseli, amelytől minden szociális bajuk
orvoslását várhatják. Ezért fordulnak olyan feltétlen bizalommal a párthoz, ezért ecse-
telik községüknek és saját maguknak a gondjait. A pártot valami hatalmas erőnek
képzelik, amelynek kötelessége és érdeke ezeken a bajokon segíteni valami ismeret-
len, homályos fogalom, a szocializmus nevében.

Mások már a kizsákmányolás felszíni felismeréséig is eljutnak. Tudatosan is érzik,
hogy rájuk egy igazságtalan társadalom súlya nehezedik, s ezen változtatni kell. Leg-
inkább a kisgazdák pusztulásának folyamatát, a kisbirtok és a nagybirtok közötti
ellentétet veszik észre mélyebben is. Ezt a gondolatot így fogalmazta meg egyik vete-
rán szocialista: „. .. felvilágosítottak bennünket, hogy mi is a munkásság sorsa, ha
nem szervezett. Hát nagyon jól tudtuk, hogy mikor a munkásság a bérkövetclési
harcát, folytatta, a gazdagok és a födtulajdonosok ennek az ellenkezőjén álltak, min-
dig azon voltak, hogy kevesebbet fizessenek. Ezért van történetesen a munkás dol-
gozók jés a nagybirtokosok közötti harc."43

. ..Ilyen sárbanragadt szemlélettel csak konkrét eseteket érthettek meg, de még ez
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a meg nem értett eszmevilág is sokat jelentett számukra. Szervezkedtek a szocializmus
jelszavával.

Mezőfi valójában maga sem tisztázta magában a szocializmus fogalmát. A párt-
vezetőség a programba valójában polgári demokratikus követeléseket vett fel a szo-
cializmus jelszava alatt. Mivel ügyének nagy tömegeket nyert meg, a szocializmus ta-
nát, ha nem is megfelelő módon, de széles körben terjesztette, s bizalmat szerzett
annak. A már egyszer megszerzett parasztság majd nagyobb feladatokat is megold-
hatott, hiszen bizonyos szervezeti és harci formák birtokában volt.

Mezőfi valójában ösztönös politikus, aki megértette azt, hogy az iskolázatlan
földmívesekhez a saját nyelvükön kell szólni. Nem ő vezette a parasztságot, hanem
maga alkalmazkodott azok igényeihez, azokat igyekezett kiszolgálni. Szekfií Gyula
helyesen látta Mezőfi szereplését, amikor azt mondta: „belátta, hogy az agrárlakos-
ságra nem hathat a földközösség ígéretével, s ezért elszakadt a központtól és nemzeti
irányban önállósodott.44 A párt történelmi szerepe az volt, hogy megnyitotta a csator-
nákat a szocializmus eszméi számára, mivel a tömegek igényeit igyekezett kielégíteni
a szocializmus jelszavával egy adott történelmi korszakban. Szereplése ezekben az
években feltétlenül pozitívan értékelhető. A Tanácsköztársaság éppen e paraszti
vágyak, sajátságok figyelmenkívülhagyása miatt nem nyerhette meg magának a paraszt-
ságot, noha ekkor a talaj már elő volt készítve a szocialisztikus eszmék teljes befoga-
dására.
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