
„...Kilépek a küzdőporondra, oda
állok a harcosok sorába, s akkor
leszek igazán boldog:, ha a küzde-
lem hevében azt fogom észrevenni,
hogy mindig az elsők között har-
colok."

(Várkonyi István. Füldmívelű, 19O.í.
dec. 10.)

Emlékezés Várkonyi Istvánra

1968. május 19-én lesz 50 éve annak, hogy Várkonyi Istvánnak, a magyar paraszt-
mozgalmak kiemelkedő egyéniségének kezéből végleg kihullt a zászló. Küzdelmes,
de eredményeiben felbecsülhetetlen értékű élet zárult le. Olyan ember búcsúzott Vár-
konyi István személyében, kinek irányítása alatt első ízben bontakozott ki országos
méretekben a szervezett paraszti osztályharc.

Várkonyi maga is földmunkás családból származott-. 1852. június 12-én született
Cegléden. A családban és a csclédsorban töltött gyermekévek alatt személyesen is ta-
pasztalhatta a paras/ti élet minden nyomorúságát. Ezek az emlékek meghatározták
egész életét. Rendkívül nyugtalan természete és társainál jóval értelmesebb egyénisége
azonban más utakra terelte. Hamarosan búcsút mond szülővárosának, és Pestre megy,
ahol a kapitalizálódó nagyváros felcsillantja előtte a meggazdagodás lehetőségét. Mun-
kát vállal, majd a szüleitől kapott csekély örökséggel vállalkozásba kezd. Lovakkal
kereskedik, szemétfuvarozásí vállal, teleküzleteket köt. Vállalkozásainak jövedelméből
bérházakat vásárol, leérettségizik, s jogot kezd tanulni.

1889-ben kerül először kapcsolatba a szervezett munkásmozgalommal, amikor a
Magyarországi Altalános Munkáspárt tagjainak sorába lép. így vall erről a Független
Szocialisták Ceglédi Kongresszusán 1897 februárjában: "A szocializmust 1889. évben
ismertem meg, s midőn olyannak találtam, mely úgy a földmíveléssel foglalkozó kis-
vagyonúak, mint a föld/nívalü munkások agyonkinlódás miatti kétségbeejtő - általam
is átélt - s egyedül helyzetükön javító eszmének találtam, ezért kimondhatatlanul lel-
kesültem érte."

Várkonyi tehát anyagi helyzetét tekintve felemelkedett a középosztály tagjainak
sorába, de szemléletében és érzéseiben mindvégig annak az osztálynak tagja maradt,
ahonnan indult. Mozgalmi munkáját 1890-től a SzDP-ban folytatja. Sajnos arra nincs
adatunk, hogy a 90-es évek elején az Engelmann vezette, és agrárszervezetek fellen-
dítését célzó tevékenységben milyen szerepet vállal, de később egyre aktívabban kap-
csolódik a mozgalom agrárszocialista szárnyához, annyira, hogy a 90-es évek derekára
már minden szál az ő kezében fut össze. Az 1894-es hódmezővásárhelyi eseményeket
követő terror, valamint a párton belüli frakcióharc gátolja a mozgalom további fel-
lendülését. Várkonyi elhivatottságából adódóan a betegpénztári frakciót támogatja,
amely Silberbergék munkásközpontú nézeteivel szemben a földmunkások szervezését
is feladatának tekinti. Ezen frakción belül sem teljes az összhang, hiszen míg a re-
formista csoport, a hódmezővásárhelyi példa megismétlődésétől félve, fékezte az agi-
tació lendületét, Várkonyi anyagi erőforrásainak teljes felhasználásával, annak meg-
gyorsításán fáradozik. Várkonyi radikalizmusa egyre mélyíti a szakadékot a frakción
belül. 1896-ban a betegpénztári csoport pártgyűlést hívott össze. A május 24-én össze-
ülő tongresszuson állapodtak meg egy földmunkás szaklap kiadásában is. Az oros-
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házi munkások a lap céljaira több száz forintot gyűjtöttek, a többi költség fedezését
Várkonyi magára vállalta. Várkonyi világosan látja a sajtó szerepét a mozgalomban,
mikor így ír:

..Meggyőződhettünk arról, hogy akiknek ma olyan szellemi fegyverük ninc>,
amelynek segítségével a mai kor követelményei szerint védekezhetne és harcolhatna,
azok, nemcsak, hogy jobb helyzetet nem tudnak maguk részére kivívni, hanem ?nég ér-
dekeiket, emberi méltóságukat és tekintélyüket sem tudják kellőképpen védeni és
oltalmazni." (Földmívelő 1899. 1. sz.)

Várkonyi tudatosan a mozgalmi munka meggyorsításának és eredményességének
szolgálatába kívánja állítani a lapot, míg a pártvezetőség éppen ettől a forradalmi
irányba tolódástól félve, próbál mindent megtenni, hogy megakadályozza a lap meg-
jelenését.

A lap megjelenését megelőző időszakról így tudósít „A budapesti főkapitány-
ság jelentése a belügyminiszternek a szociáldemokrata pártvezetőség és Várkonyi
István ellentéteiről a kiadandó földmunkáslap kérdésében":

„Most . . .a pártvezetőség ismerve Várkonyi félszeg észjárását, és radikalizmusra
hajló érzületét, attól fél, hogy ezen lappal a mezei munkások között olyan mozgal-
mat idéz elő, mely azokra nézve igen hátrányos következményekkel járna, másrészt
attól tart, hogy Várkonyi, kinek igen nagy befolyása van a mezei munkások közt,
s kinek kezében - úgyszólván - az alföldi szociáldemokrata propaganda szálai össze-
folynak, arra fog törekedni, hogy a mezei munkásokat a pártvezetőség befolyásától
távol tartsa." (Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai, II.
köt., 362. p.)

A pártvezetőség sikertelenül próbálja ellenőrzése alá venni a lapot, s megjelené-
sét sem akadályozhatja meg. Egyetlen amit tehet, s meg is tesz, nem vállal közösséget
a lappal, s Várkonyi „közönséges, pártellenes magánvállalatának" nevezi..

A Földmívelő tehát ilyen előzmények után, Várkonyi anyagi támogatása mellett
1896. aug. 29-én megindult. Jellegénél fogva az agrárszocialista propaganda leghaté-
konyabb terjesztője, s legjelentősebb érdekvédelmi eszköze. Várkonyi mindent meg-
kísérel az egységes szociáldemokrata agrármozgalom létrehozására, de sikeretelenül.
ií-97 februárjában a Várkonyi irányítása alatt álló független szocialisták kongresszust
hívnak össze Cegléden. A kongresszus már a SzDP opportunista szárnyától függetlenül
ülésezik. A mozgalom irányításának kérdését is megoldja a kongresszus, amikor a párt
vezetését a demokratikus úton, választókerületenként kijelölt és lemondólevéllel el-
látott egyénekből álló Szövetség Tanácsra bízza. Várkonyi eredeti elképzelésétől elté-
rően a hatalom legfőbb syakorlói a kerületi és nem a Központi Szövetség Tanács lett.

A Ceglédi Kongresszus elvi nyilatkozata tisztázza az osztályharcról alkotott álláspont-
jukat is. „Magyarország Független Szocialista Pártja nemzetközi, mely nem ismeri a
nemzetek, születések és birtokok, sem semmi más címeni kiváltságok előjogát, s kinyi-
latkoztatja, hogy a nép kifosztása, szabadságának korlátozása s leigázása elleni harcol
nemzetközinek tekinti."

Nyílt szakításra is sor kerül 1897 tavaszán. Az SzDP V., 1897. június 11-18-25-i
kongresszusa kizárja Várkonyit a pártból. A kizárást a következőképpen indokolják:

„I. Várkonyi István, mint olyan egyént, aki vétkes magaviselete, szemérmetlen rá-
galmazásai és a párt egysége, becsülete és érdeke ellen elkövetett tettei miatt az orszá-
gos párthoz tartozónak nem tekinti.

2. Várkonyi István lapját, mely folytonos hazugságaival csakis viszályt teremt, a
szervezeteket rontja, a földmívelő elvtársakat félrevezeti és eltántorítja a helyes elv-
től, megvetéssel sújtja és ajánlja, hogy azt minden városból és községből kiküszöböljék.
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3. Az úgynevezett „független szocializmus" ellen, melyet Várkonyi hirdet, erélye-
sen tiltakozik, mert mi mindenkor nemzetközi és nem „független" szociáldemokraták
voltunk és azok maradunk. Mi az összes nemzetiségű, vallású és fajú munkást testvér-
nek tekintjük és nem engedjük, hogy munkás és munkás közé korlátokat emeljen valaki.

4. Mindazon vádakat és gyanúsítgatásokat, melyeket Várkonyi a pártvezetőség
ellen emelt, hazugságnak és rágalomnak jelenti ki és a lelépő pártvezetőségnek bizal-
mat szavaz." (MMTVD II. köt. 43i~44i- P- Beszámoló a MSzDP V. kongresszusáról.)

Az SzDP alaptalanul tiltakozik a független szocializmus ellen az internacionaliz-
musra hivatkozva, hiszen az internacionalizmust és a nemzetiségi kérdést illetően Vár-
konyiék helyes álláspontot képviselnek. (Ld. az agrárszocialista mozgalom kiterjesztése
nemzetiségi területekre.) Jogosabb vád lett volna az, hogy eltávolodtak az ipari mun-
kásság mozgalmától, noha ezért nem Várkonyit terheli a felelősség.

Az agrárszocialista mozgalom egyre erősödik, és bámulatos gyorsasággal terjed.
Hetenként 10-15 község csatlakozik, szervezetei gyorsan alakulnak, nőszervezetek jön-
nek létre, s az agitációs munka fokozatosan átterjed a nemzetiségi területekre is. A
Földmívelőnek óriási jelentősége van a mozgalom ilyen mértékű terjedésében, és ro-
hamos fellendülésében. Előfizetőinek száma már 1897 elején eléri a 4000-t. Tömeghatás
szempontjából leghatékonyabb eszköz a Földmívelő Várkonyi kezében, ezen keresztül
szerkesztői üzenetekben, levelekben irányítja és tartja kezében a mozgalom szálait.
A Várkonyi mozgalom a Szabolcs megyében és környékén kibontakozó földosztó
mozgalomban érte el csúcspontját. A hatóságok szinte az egész megyében ostromállapo
tot teremtettek. Az elkeseredett nép fokozott aktivitással kapcsolódik a mozgalomhoz,
annyira, hogy 1898 elején már nyílt földosztó kísérleteknek vagyunk tanúi, annak elle
nére, hogy Várkonyi sohasem tudta összeegyeztetni a radikális földosztást a szocialista
végcéllal.

A szociális bajok orvoslásának egyetlen útját a kisebb területekre szorítkozó
„kommunizmusban", tehát a „községek vagy járások vagyonközösségében" látja meg
oldhatónak. Világosan látta azonban a sajátos viszonyokból fakadó osztályharc kettős
ségét is, így az áthidaló megoldást a földek átmeneti bérbeadásában vélte megtalálni.
Részletesen és konkrét formában az 1898 szeptemberi kongresszuson előterjesztett hatá
rozati javaslata tartalmazza ezen nézeteit.

Látja azt is, hogy a vagyon és munkaegyenlőséghez a feudális maradványok fel-
számolásán át vezet az út. Átmenetileg állami kézbe kell venni a papi és kincstári bir-
tokokat - mondja Várkonyi - és 5 holdra felosztva bérbeadni utólagos fizetéssel. Kö-
telezni kell a birtokosokat is a 100 holdon felüli területeik 5 holdankénti bérbeadására.
Természetesen a népre bízza a végső döntést, osztozkodni akar-e, vagy közös munka-
vállalást egy közösség tagjaként.

Óriási érdeme Várkonyinak, hogy a mozgalom történetében először dolgozott ki
földosztási programot, s hogy ez a program ilyen előremutató, s csak másodsorban ró-
hatjuk fel: hibájául, hogy csak idáig jutott el.

Programtervezetével újabb párthíveket szerzett a mozgalomnak, maga mellé állí-
totta az agrárproletariátust, a szegényparasztságot, a kis- és középparasztság egy ré-
szét. A mozgalom tömegbázisát továbbra is az agrárproletariátus adta, így a napi kö-
vetelések jórészt az ő helyzetük javítására irányultak.

Természetesen a hatóságok nem nézik jó szemmel a Várkonyi mozgalom erősö-
dését, az 1898 elején lezajló földosztó kísérleteket véresen megtorolják, nem kímélve
az SzDP-t sem.

A hatóságok elérkezettnek látják az időt arra, hogy a független szocialisták szé-
leskörű agrármozgalmára döntő csapást mérjenek. Megindítják a hajszát Várkonyi el-
len, remélve, hogy a mozgalom, vezérétől megfosztva, összezsugorodik, betiltják
kongre-szusukat, s 1898 februárjában betiltják a Földmívelőt is. Várkonyit mindenáron
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igyekeznek tehát elszigetelni a mozgalomtól, a nyíregyházi törvényszék izgatás vádjá-
val perbe fogja. Miután Várkonyi kérését, hogy ügyét Pesten tárgyalják, elutasították,
Bécsen keresztül Svájcba emigrált, de családjáért visszatérve Bécsbe, a Hungária
Szállóban Vida István álnév alatt elfogták. A pesti törvényszék koholt vádak alapján
elérte kiadatását, s 1899 áprilisában 6 hónap és 200 forint pénzbírságra ítélik. Bünte-
tését Vácott tölti, ahol 1907-ig még többször is megjelent, egy naptól 8 hónapig, rászol-
gálva a „Vácon-ülo" névre.

A magyar rendőri szervek valóban jól számítottak, Várkonyi irányításának és a
Pöldmívelő, az irányító és szerve/ő orgánum hiányát nagyon megérezte a mozgalom.
Várkonyi távolléte azonban nem jelentette a mozgalom végleges bukását. A földmun-
kások áldozatkészsége 1899-ben újra élctrehívta a lapot, hogy segítségével a földmun-
kások szervezését folytathassák, s a mozgalom szálait összefogják.

Várkonyi börtönbüntetésének letöltése után ismét átvette teljes energiával a moz-
galom vezetését. Szervező munkájának hatékonyabbá tétele érdekében megkísérli a
gyomai mandátum megszerzését 1901-ben, majd 1902-ben. Választási körútjait is a moz-
galmi agitáció céljaira használja fel. Várkonyi ellenségei megakadályozzák ugyan a
mandátumok megszerzését, de programbcszédei felrázzák a békésieket, és újabb lendü-
letet adnak az agrárszocialista szervezkedésnek.

Várkonyi tehát tántoríthatatlan, börtönbüntetésének letöltése után újult erővel és
lelkesedéssel dolgozik a mozgalmi munka kiterjesztésén, és hatékonyabbá tételén. A
hivatalos politika képviselői hamarosan újra megsokallják szereplését, s hogy egy időre
újra elszigeteljék a mozgalomtól újabb két pert akasztanak a nyakába. A budapesti
törvényszék, kinyomtatott programbeszéde alapján, sajtó útján elkövetett izgatás miatt
fogta perbe, a gyulai törvényszék pedig osztály elleni izgatás és hatósági közeg rágal-
mazása címén.

A két perben összesen három hónap büntetést szabtak ki rá, büntetése töltése
közben Nagyváradon újabb 8 hónapra ítélték. 1903-1904-ben, a hatóságok akciói miatt,
tehát ismét távol kerül a mozgalomtól, de a párt vezetésére hivatott Szövetség Tanács
a Földmívelőn keresztül igyekszik továbbra is kézben tartani a mozgalom irányítását.

Az állandó anyagi nehézségekkel küzdő lap egyre kevésbé tud megfelelni ren-
deltetésének. A sorozatos hatósági akciók, a mozgalom belüli zűrzavar következménye,
hogy 1904-ben a független szocialista mozgalom felbomlott, megszűnt a Földmívelő is.

A válság tehát a mozgalom minden vonatkozásában megfigyelhető. Várkonyi
István még egy kísérletet tesz a mozgalom életrehívására, 1905-ben újra a mozgalom
élére áll, annak ellenére, hogy ez a lépés egyéni boldogságába került, ugyanis a csa-
ládjával való végső szakításhoz vezetett.

1905 decemberében újra megjelenik a Földmívelő is. Teljes energiával dolgozik
az újjáéledt párt helyzetének stabilizálásán. Június 3-án egyesülnek a Pór Árpád, Ró-
zsa Gyula és Skall Gyula vezette munkásellenzékkel, jelentősen erősítve a mozgalom
sorait. 1905-06-ban a mozgalom második virágkorát élte. Megindult a küzdelem a vá-
lasztójogért, a progresszív adó bevezetéséérti, a jogi és mágnás hitbizományi birtokok
feldarabolásáért, és 10-15 holdanként! bérbeadásáért. Az 1906 januárjában összeülő
bácsfeketehegyi kongresszus idején már 72 351 tag tartozik az egylethez. A párt meg-
erősítését célozza az is, hogy 1906. márc. 25-én Várkonyiék egyesülnek Áchim András
békéscsabai parasztpártjával, s létrehozzák a Független Szocialista Paraszt Szövetséget.
A Szövetség programja a ceglédi elvi nyilatkozat alapján áll, azzal a különbséggel,
hogy már szerepel benne Magyarország függetlenségének és az önálló vámterületnek
követelése is.

Az 1906-i választásokon újra indul Várkonyi a gyomai választókerületben. Vá-
lasztási körútjait ezúttal is a mozgalom érdekében kifejtett agitációs munka jellemzi.
Szavazatainak rohamos csökkenését azonban nem tudja megakadályozni.
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Énnek oka elsősorban abban keresendő, hogy a parasztságra még mindig erősen
hat a koalíció demagóg programja, s az Áchim párttal történő egyesülés is jelentős
tömegbázistól fosztotta meg Várkonyit Endrődön és az ehhez hasonló plebejus köz-
ségekben. Amikor 1906 júliusában Várkonyi újabb 8 hónapos börtönbüntetésének le-
töltését kezdi meg, a mozgalom ismét vezér nélkül marad. Áchim és Várkonyi hívei
közötti elvi ellentétek ez idő alatt végzetesen elmélyülnek, és a szövetség felbomlásához
vezetnek, melynek eredményeként decemberben már külön kongresszust hívnak össze.

Várkonyi a börtönből is figyelemmel kísérte a mozgalmat, s a Földmívelő 1906.
október 12-i számában levelet intéz a földmívelőkhöz.

„Társaim! Legalább addig ne hagyjátok ügyünket elbukni, míg én bent leszek.
Ha én kiszabadulok, majd segítek a dolgon, de most én nem tehetek semmit''

Még mindig nem adja fel a reményt a mozgalom sorsát illetően. 1907 áprilisától
augusztusáig saját pénzén támogatja a Földmívelőt, de ez már nem segített. Sietteti a
bomlást, hogy Andrássy belügyminiszteri rendelete júliusban feloszlatja a szakszer-
vezeteket. A mozgalom teljesen és végérvényesen széthullott., széthullásával a lap is
elvesztette létjogosultságát, s 1907 júliusában végleg meg is szűnt.

Életének utolsó éveit Szolnokon í-oltötte Várkonyi István, s itt is halt meg 1918.
május 19-én.

Nem érhette meg a dicsőséges Tanácsköztársaság időszakát, melynek időtartama
alatt küzdelmes, megpróbáltatásokkal teli életének álma, ha rövid időre is, de maga-
sabb szinten megvalósult.
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