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A BOLGÁR NÉPI FÖLDMŰVES SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA

A Népi Földműves Szövetség (a továbbiakban „Szövetség”) története több szem
pontból is figyelmet érdemelhet. Egyedülálló, hogy egy paraszti párt -  igaz, bulgáriai! 
-  parlamentáris körülmények között kormányra jutott (1919), hogy egy, a társadalom 
zömének érdekeit felvállaló politikai erő érvényesítette a kvantitatív társadalmi, poli
tikai erőviszonyokat. Önmagukban ezek a tények, különösen pedig a hátterüket képező 
történelmi, társadalmi körülmények, amelyek túlmutatnak Bulgária keretein és regio
nális sajátosságokba ágyazódnak, indokolttá teszik a kutatói érdeklődést.1

A regionális sajátosságok gyökereit a századfordulón bekövetkezetett egyetemes 
történeti fordulatban kereshetjük. Az első világháborút megelőző negyedszázadban, az 
ún. „hosszú XIX. század” végén kiteljesedett a tőkés világgazdasági rendszer, szinte 
napjainkig érvényesen kikristályosodtak a centrum és a perifériák közötti funkcionális, 
munkamegosztási viszonyok. Uj tartalmat kapott a regionalitás. A perifériákon, főleg 
Kelet-Európában egyidejűleg bontakozott.ki a tőkés, a polgári gazdasági és politikai 
intézményi modernizáció, s maradt ugyanez a folyamat torzó, cementálódtak régióspe
cifikus vonások: a viszonylagos elmaradottság, a tradicionális elemek szívóssága, -  s 
ami a téma szempontjából különösen fontos -  az agrár jelleg2.

A mezőgazdálkodás tőkés árutermelő jellegének fejletlensége, éretlensége, a pola
rizált birtokstruktúra, a feudális és archaikus maradványok továbbélése a nagybirtokon 
és a parasztság körében -  ezek tették kelet-európai sajátossággá az agrárkérdést. 
Megkerülhetetlen feladatot jelentett ez a kormányzatoknak, kezelését vagy megoldását 
a kialakuló politikai pártok szinte mindegyiké szerepeltette programjában. Ezzel az 
igénnyel léptek fel a különböző parasztmozgalmak és pártok, s ezek sorában a „Szö
vetség”.

Bulgária állapotának jellemzésére az elmaradottság a legérvéqyesebb kifejezés -  
minden téren. 1900-ban az egy főre jutó nemzeti össztermék az európai átlag felét sem 
érte el. Az ipari termelés az igen szerény hazai szükséglet alig egy harmadát elégítette 
ki. A nemzeti jövedelem 15 százalékát produkálta az ipar, s a foglalkoztatottak 10 
százalékát sem kötötte le. Ezzel szemben az agrár ágazat a nemzeti jövedelem előállí
tásából 80 százalékkal részesedett, s a társadalom több mint háromnnegyed részének 
adott munkát, ha megélhetést nem is mindenkinek tudott biztosítani. Az uralkodó ágazat 
messze elmaradt a korabeli európai színvonaltól. Szinte ismeretlenek voltak a mező- 
gazdasági gépek. A gazdaságok csaknem 90 százaléka faekét használt. Hasonló arányú 
volt a gabonafélék termesztése-ami az extenzív jelleg egyértelmű mutatója-alacsony 
(az 1890-es évek végén pl. hektáronként kb. 9-10 mázsa búza) terméshozamokkal. A 
mezőgazdasági termelés elmaradottsága meghatározta az agrárnépesség -  és a társada
lom -  többségének helyzetét, a sajátos „balkáni” birtokstruktúra miatt is. A parasztság 
csaknem kétharmada 5 hektárnál kevesebb földdel rendelkezett, a megművelt terület
nek csupán negyedét birtokolta. A félszázaléknyi (50 hektár feletti földtulajdonú)
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„nagybirtokos” zöme sem folytatott tőkés gazdálkodást, hanem birtokát parcellákra 
osztva földtelen és kevés földű parasztoknak adta bérbe, ami nem növelte a termelés 
színvonalát.3

Az ország gazdasági helyzetével összhangban álltak a társadalmi, politikai viszo
nyok. A bolgár társadalom ún. csonka társadalom volt. A több évszázados török uralom 
következtében történelmi uralkodó osztálya felszámolódott, s ugyancsak az oszmán 
örökség miatt számottevő burzsoá réteg sem fejlődött ki.4 Ilyen bázison, a nagyhatalmi 
rivalizálás „eredményeként” (berlini kongresszus, 1878) indult meg az ország önálló 
politikai fejlődése. Bulgária oktrojált alkotmányt kapott (Tmovó, 1879), amelynek 
kereteit a kialakuló pártstruktúra nem szervesen töltötte ki. Az ellentétes politikai erők 
elsősorban eszmei-politikai értékek, külpolitikai orientáció mentén szerveződtek és 
működtek, a tényleges, aktuális társadalmi-politikai érdekek alárendelt szerepet játszot
tak. Nem demokratikusan funckionált az elvben demokratikus alkotmány. Sem az 
intézményrendszer egésze, sem a pártok nem integrálták a társadalom többségének 
érdekeit, tartós lett a politkai labilitás.

A helyzet ilyetén alakulását a századfordulón már nem tekinthetjük csupán 1878 
előtti örökségnek. A perifériás státusból fakadó tőkeszegénység, a külföldi tőke létfon
tosságúvá válása, az eladósodás már az új körülményekből fakadt. Igaz, a belpolitikai 
viszonyokkal is összefüggött, hogy a külföldi kölcsönök zömét a hadsereg felszerelé
sére, a túlduzzadt és korrupt bürokratikus apparátus működtetésére, valamint a vasút
hálózat kiépítésére fordították, s csak elenyésző hányada (5%) minősült működő 
tőkének.5 A perifériás pozícióból folytatott külgazdasági kapcsolatok (cserearány rom
lás) mellett a folyamatosan növekvő államadósság törlesztési kötelezettségei is apasz
tották az ország anyagi erőforrásait, mintegy konzerválták a tőkeszegénységet, s ezáltal 
az elmaradottságot. Az államháztartás egyensúlyi zavarainak másik következménye az 
adóterhek növekedése volt, noha az elmaradottság, az áru- és pénzviszonyok fejletlen
sége korlátokat szabott a korszerű adópolitikának. Ezért is történt kísérlet a török kort 
idéző „tized”, a természetbeni adóztatás bevezetésére, ami az érintett parasztság tilta
kozó mozgalmát váltotta ki, s a „Szövetség” megalakulása közvetlen előzményének 
tekinthető.

A kibontakozó paraszti tiltakozás társadalmi, politikai súlyát nem csupán az a tény 
adta, hogy a lakosság zöme vett részt benne. Két további körülményre is érdemes 
figyelmet fordítani. Az egyik a bolgár parasztság történelmileg -  a török ellenes 
küzdelmek során -  kialakult öntudata. Ezt -  a nemesség hiányában -  a soraiból kikerült 
népi értelmiségiek is élesztették és „nemzetfenntartó” tudattá fejlesztették. A másikat 
régionális, kelet-európai „politikai torlódottság”-nak nevezhetjük, ami felfogásunk 
szerint azt jelentette, hogy a társadalom felső rétegeinek politikai szervezetei, intézmé
nyei nem tudták integrálni az alsó (paraszt-, félproletár kispolgári, munkás-) rétegeket. 
Nem tudták integrálni megkésettségük, éretlenségük miatt, s főként azért, mert -  a 
századfordulón meghatványozódott hatású történelmi érintkezések következtében is -  
ezek a társadalmi csoportok önálló politikai erővé szerveződtek. Szocialista (munkás-), 
valamint parasztmozgalmak és pártok alakultak, melyek szűkítették a polgári és más 
(nemzeti) jellegű pártok társadalmi és tömegbázisát.

A paraszti szervezkedés, a parasztok körében kibontakozó felvilágosító, szervező 
tevékenység az 1890-es években kapott lendületet Bulgáriában. Kedvezőtlenebbé vál
tak az agrártermékek értékesítési lehetőségei, fokozódtak a parasztság adóterhei, rom
lottak szociális viszonyai. Ilyen körülmények között döbbent -  döbbentették rá, hogy
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politikai képviselettel nem rendelkezik, a működő pártokra pedig nem számíthat, holott 
nemzetfenntartó erő. „A népességnek az a része, amely vállain hordja a hazát -  a 
földművesek — semmi jót nem várhat Bulgária politikai pártjaitól, amelyek saját 
hasznukat tartják szem előtt a hatalomért folytatott marakodásban... Ezért is terjedhetett 
olyan gyorsan a paraszti összefogás eszméje, s alakultak meg sorra a »druzsinák«, 
amelyek a parasztok helyzetének javítását tűzték ki célül.”6

A paraszti szervezkedés alapsejtjei, a druzsinák sokrétű tevékenységre voltak hiva
tottak. A falvakban már működő olvasókörök jelentették előzményeiket, s ezeket 
akarták ellátni kiadványokkal, illetve publicisztikai termékkel. Egyidejűleg a palléro
zott gazdálkodás módszereinek megismertetésére és a parasztok politikai felvilágosítá
sára is törekedtek. (A tevékenység sokrétűsége, összetettsége a későbbiek során 
alternatívák polémiájává alakult a „Szövetség” vezetésén belül: a szakmai vagy a 
politikai jelleg domináljon?) Nagy hangsúlyt helyeztek előadások szervezésére, mivel 
a falvak népének csaknem 90 százaléka írástudatlan volt. E magas arány csökkentését 
szolgálták a vasárnapi iskolák, amelyeket ugyancsak a druzsinákat kezdeményező 
vidéki értelmiségiek szerveztek.7

A parasztok nevelését, felvilágosítását szolgáló lapok a régionális és országos 
szervezkedést is elősegítették. Az első ilyen kísérletet a „Falusi Újság” (Szelszki 
Vesztnik) volt, amelyet a Trnovo közelében fekvő Muszino faluban adtak ki és a falusi 
tanító, G. Nyegyalkov szerkesztette. A programadó vezércikkben értelemszerűen meg
indokolta a lap szükségességét, majd a kívánatosnak vélt tematikai sokszínűséget is 
felvázolta: „Ebben az újságban mindenről írunk, ami a falusi élettel összefügg, minden
ről, ami a falu helyzetét, a falusi ember problémáit feltárja... írunk arról, hogyan és mit 
tanuljon a falusi ember... írunk a föld ésszerű művelésének módszereiről, írunk arról, 
hogy miért és hogyan kell olvasókört, esti iskolát szervezni. (Télen, amikor a falusi 
embernek kevesebb a munkája) ... Meg akarjuk ismertetni olvasóinkat azokkal a 
törvényekkel, amelyek szabályozzák életüket, s amelyek megértek a változtatásra”.6 
Nyegyalkov igyekezett beváltani ígéretét. Lapjában a paraszti munka nehéz voltáról, a 
falvak népét nyomorító adókról, az uzsoráról és a kereskedők kizsákmányoló tevékeny
ségéről cikkezett. (No. 2. 1893. szept. 4.) Megismertette olvasóit a Szófiában működő 
Bolgár Népművelési Társasággal, amely esti iskolák szervezésével, olvasókörök, 
könyvtárak alapításával, közhasznú könyvek megjelentetésével is foglalkozni kívánt.

Nyegyalkov az 1890-es évek derekától a tanítók szövetségében tevékenykedett. A 
paraszti szervezkedést, a falvak népének felvilágosítását azonban mások is felkarolták. 
Többek között Ju.Pekarev, aki szintén tanító volt s a „Szövetség” előfutára és egyik 
alapító „atyja” lett. Egy Várna környéki falusi druzsina lapjának, a „Szántóvetó”-nek 
(Szejács) a szerkesztésében vett részt (1896). A kiadvány elsősorban agronómiái 
ismereteket és eljárásokat közölt, de Pekarev az agrárpolitka kérdéseire is ráirányította 
az olvasók figyelmét.10 1897 elején megszervezte a Várna környéki falusi druzsinák 
első regionális tanácskozását. Mint az előkészítő bizottság elnöke nagy beszédben 
ecsetelte a parasztok társadalmi súlyát, nemzetfenntartó szerepét. Rámutatott hátrányos 
jogi helyzetükre, gazdasági kiszolgáltatottságukra (adók, uzsora, korrupció), s ennek 
orvoslása érdekében sürgette a falvak népének országos mértékű szervezkedését.11 A 
több mint 80 falusi druzsinát képviselő küldöttek főbb követeléseiket is rögzítették: az 
adók csökkentését, illetve a progresszivitás elvei szerinti reformját, a néphez közel álló, 
autonómiával rendelkező falusi önkormányzatot, továbbá olyan közoktatást, amely az 
ésszerű gazdálkodásra is képessé teszi a falvak lakóit.12 Megfogalmazták, hogy ki kell
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építeni a szervezet hálózatát, erősíteni kell politikai jellegét, amihez elengedhetetlen 
egy újság megjelentetése.

Hosszas előkészületek után, Pekarev szervező munkája és a már működő, Várna 
környéki druzsinák áldozatvállalásának eredményeként 1898 végén megjelent az „Új 
Harc” (Nova Borba). A nyitó vezércikk ezúttal is a földműves nép társadalmi súlyát, 
elviselhetetlen helyzetét ecsetelte, bírálta a liberálisokat, hogy ígérgetéseikkel édesge
tik a falvak népét, de semmit nem tesznek helyzete javításáért. Fordulatról beszélt: 
„mostantól a földműves népet az önvédelem eszméje vezérli. Rájött a politikai pártok 
ígérgetéseinek valódi értékére... Kialakult az a meggyőződése, hogy ... amíg nem 
alakítja ki saját eszményeit, amíg azokat önmaga nem kezdi el megvalósítani, addig 
nyomorúságos helyzete sem változik meg... Ameddig a földművesek nem képesek 
kivívni politikai önállóságukat, addig az önkény áldozatai maradnak, akikkel packázni 
lehet.”13 A vezércikkhez csatolt program-elképzelések a már említett várnai gyűlés 
követeléseit ismételték. Ugyanakkor Pekarev lapjának egyik írása -  naivul -  arra 
kereste a választ, hogy ki legyen a földművelés- és kereskedelmügyi miniszter? Az 
ország agrár jellegére hivatkozva földművelő ember kinevezését tartotta szükségesnek. 
Mindegy, hogy írástudatlan, csak rendes paraszt ember legyen. Mindezt az uralkodó 
figyelmébe ajánlotta, ami a jó király (jó cár), rossz hivatalnokok dichotómiára emlé
kezteiét.14

A paraszti szervezkedés ösztönzése, a „druzsinák” szerveződéséről szóló tudósítás 
állandó rovata lett a lapnak. 1899 január elején például Nyikolajevszka falu parasztjai 
tartottak gyűlést. A csaknem másfél ezer résztvevő közül azonban alig több mint 30 írta 
alá a megalakított „druzsina” felhívását:

„Paraszt testvérek!
A jelenlegi kormány esztelen, sarlatán politikája kilátástalan helyzetbe hozta Bul

gáriát... Az elviselhetetlen adóterhek, megoszlásuk és beszedésük módja koldusbotra 
juttatta a falvak népét, de az egész országot is a hivatalnokok felelőtlen költekezései 
miatt... Földművesek! Ezért összegyűltünk, hogy nyíltan tiltakozzunk a jelenlegi kor
mány ellen,... olyan kormányra van szükség, amelyik a népből származik, a földműve
sek közül. Olyan kormány kell, amelyik törődik a nép óriási többségének, a dolgozó 
földművelő népnek az érdekeivel.”15

A szerkesztőséghez és Pekarevhez eljuttatott levelek egy része túlságosan élesnek 
találta a lap hangnemét. A szerkesztő vállalta stílusát, mert szerinte csak így lehet 
felrázni a falvak népét, hogy azok fellépjenek gazdasági és politikai rabságuk ellen,16 
s követeléseiben is továbbment, mert a népi képviselők számának növelésére az arányos 
választási rendszert, valamint a népi földműves párt megalakítását sürgette.17 Termé
szetesen újabb programvariációk is napvilágot láttak Pekarev lapjában. Az 1899. 
március végén (No. 13.) közölt változat pl. abban tért el a korábbiaktól, hogy olyan 
törvényt követelt, „amely garantálja a földművesek családi vagyonát.”18 Tulajdonkép
pen az egyenlősítő paraszti elképzelést fogalmazta meg.

A folyamatos agitáció nem maradt hatástalan. 1899 decemberében Pekarev lapja 
felhívással fordult a Várna környéki paraszti szervezetekhez (druzsinák) küldötteik 
megválasztására szólítva fel őket, mivel „pleveni elvtársaink kezdeményezték az első 
bolgár földműves kongresszus összehívását.”19 A „pleveni elvtársaink” meghatározás 
tulajdonképpen a „Szövetség” más kezdeményezőit jelölte, Jankó Zabunov és Canko 
Bakalov vezetésével. Zabunov mezőgazdasági szakiskolát végzett, Ausztriában is foly
tatott tanulmányokat (1890), majd a szliveni szakiskola tanára, igazgatója lett, 1897-től
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Plevnában szakfelügyelői állást kapott. Az 1890-es évek közepén közreműködött a 
„Faeke” (Oralo) c. lap szerkesztésében, melyben ekkor még csupán szakmai, agronó
miái ismeretterjesztő, népszerűsítő szerepet vállalt.20 Plevnába kerülve ismerkedett 
meg a költői hajlamú, agilis tanítóval, Canko Bakalovval, aki korábban Nyegyalkov 
köréhez tartozott. Együttműködésük következtében az ismeretterjesztés szervező tevé
kenységgel párosult, s 1899-ben megjelentették a „Zemedebszka Zassita” („A földmű
velés védelme”) c. lapot. Célként „a bolgár földműves tudásának fejlesztését” jelölték 
meg „minden lehetséges eszközzel”, továbbá szervezettségének erősítését is kívánták, 
hogy „képes legyen a földművelő ember megvédeni saját érdekeit”.21 A szervezettség 
elősegítése új vonást jelentett a Plevna környékiek törekvéseiben. A változás két 
körülménnyel magyarázható. Egyrészt a várnai „regionális” földműves tanácskozások 
jó tapasztalatait követve 1899 áprilisában Trnovóban is rendeztek hasonló tanácskozást, 
kb. 1000 résztvevővel, ahol megfogalmazódott az igény a szervezett összefogásra. 
Annál is inkább, -  és ez a másik körülmény -  mert az ígért új adónem, a „tized” elleni 
tiltakozó mozgalom eredményessége is ezt követelte.2

Paradox módon az a kezdeményező csoport lépett fel az országos összefogás 
szükségességének programjával, amelyik eladdig kínosan ügyelt arra, hogy a szakmai 
ismeretterjesztés kereteiben maradjon, s minden politikai jellegű tevékenységtől elha
tárolta magát. 1899. október 10-én Zabunov lapjában megjelent a Bakalov által meg
fogalmazott felhívás, amelyre Pekarev fentebb idézett „pleveni elvtársaink” kitétele 
vonatkozott.

A felhívás a bolgár földművesekhez szólt, s helyzetük ismeretetése után leszögezte: 
„Elengedhetetlen, hogy egyesüljünk, magunk gondoljuk át nyomorult helyzetünket s 
jussunk egyetértésre az orvoslás módszereit illetően... Ideje zászlót bontani, amely alatt 
mi falusi emberek valamennyien felsorakozunk, s összefogva lépünk fel a földműves 
nép jogainak és érdekeinek védelmére, valamint azért, hogy elnyerjék az őket megillető 
parlamenti helyeket és az állam által oldhassuk meg problémáinkat.”23 Figyelmet 
érdemlő a parlamentarizmus iránti bizalom, mivel ott törekedtek befolyásuk növelésére.

A „Szövetség” előzményei, előfutárai sorában említést érdemel még a Sztara Zagora 
körzetében kibontakozott paraszti szervezkedés, amelynek élén szintén egy falusi 
tanító, D. Dragijev tevékenykedett. A mozgalom ugyancsak a „tized” elleni tiltakozás 
jegyében bontakozott ki, 1899 májusában már lapjuk is napvilágot látott, „Szpravedli- 
voszty” („Igazságosság”) címmel. A lap, elnevezésével összhangban, az agronómiái 
ismeretek népszerűsítése mellett valláserkölcsi nevelést is kívánt adni, mivel Dragijev 
tolsztojánus nézeteket vallott.24

Az 1890-es évek második felében a régionális kezdeményezések révén a paraszti 
szervezkedés szinte az ország egészére kiterjedt. Megalapozott volt tehát a plevnai 
kezdeményezés, Bakalov felhívása. Az adóztatás (tized) elleni tiltakozás, a paraszti 
gazdálkodás feltételeinek javítása -  mint törekvés -  minden szervezkedésben szerepet 
játszott, s törvényszerűen.megfogalmazódtak politikai követelések is, mert a parasztság 
helyzetének romlása a politikai viszonyokkal is összefügött. Mindez együtt politikai 
jellegű összefogást tett szükségessé, ami nyilvánvalóvá vált már eddig is, s ezt a 
„Szövetség” alakuló kongresszusa nyíltan meg is fogalmazta.

1899. december 28-30. között tanácskozott a druzsinák mintegy 800 küldötte (és a 
több száz meghívott) Plevnában, az alakuló kongresszuson. A résztvevők kb. három
negyede földműves volt, a többiek vidéki értelmiségiek. A tanácskozás alaphangját ez 
utóbbiak adták meg, a felszólaló parasztok tényleges problémáikkal erősítették vagy
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vitatták az átfogó igénnyel megfogalmazott hozzászólásokat, amelyek némelyike pate
tikusan előadott programbeszéd volt.25 Hosszasan tárgyalták a bolgár mezőgazdaság 
helyzetét, adatok, példák sorával támasztották alá, mennyire tűrhetetlen viszonyok 
között gazdálkodik a falvak népe. Ostorozták a kormány adópolitikáját, különösen a 
„tized” bevezetésének tervét.26 A felszólalók mindegyike kifejtette véleményét a hely
zet megváltoztatásáról. Egyesek (pl. Bakalov) a parasztok iskoláztatását, az agronómiái 
ismeretek népszerűsítését, mintagazdaságok létesítését hangsúlyozták. A többség a 
parasztság szervezett fellépése mellett tett hitet. A kérdés csak az volt, hogy a fellépés 
a parlamenthez vagy a kormányhoz benyújtott petíció legyen-e (Zabunov), vagy az ún. 
„parlamenten kívüli” eszközöktől se riadjanak vissza céljaik elérése érdekében (Dragi- 
jev, Pekarev).28 Végül is, a kongresszus résztvevői egyetértésre jutottak abban -  amit 
az előkészítő írások is hangoztattak - , hogy országosan szervezett földműves szövet
ségre van szükség, amelyik minden faluban tömöríti a parasztokat, önálló társadalmi, 
politikai erőként lép fel, szerepe a falvilágosítástól a politikai fellépésen át a tiltakozó 
tömegmozgalomig terjedjen.2

Az alakuló kongresszus a parlamenthez és a kormányhoz szóló határozatot fogadott 
el, amely a „Szövetség” megalakulásáról tájékoztatott, s határozottan tiltakozott a 
„tized” bevezetése ellen.30 Felhívásban szólították fel a falvak népét a szervezkedésre, 
a „Szövetséghez” való csatlakozásra és a „tized” bevezetése elleni tiltakozásra.3 
Vezetőséget is választottak, s elfogadták a „Szövetség” alapszabályát, ami tartalmában 
a programnak felelt meg. Határoztak arról is, hogy a „Szövetség” alapsejtjeit a továb
biakban nem „druzsina”-nak, hanem „druzsba”-nak nevezik. Az „alapszabály” I. 
fejezete művelődési, továbbá gazdasági és politikai szervezetként határozta meg a 
„Szövetséget”.33 Célja a mezőgazdálkodás fejlesztése, a földművelők erkölcsi, politikai 
és gazdasági felemelése, egészében a nép helyzetének a jobbítása (II. fej.). A lii. fejezet 
taglalta az e cél elérését szolgáló eszközöket, a druzsbák szervezését, hasznos ismeretek 
terjesztését (újságok, brosúrák, szóbeli agitáció révén) a falusi emberek számára és a 
helyi valamint az országos választásokon való részvételt.

A dokumentum szerkesztői a program részletezését érdekes módon a művelődési 
feladatok számbavételével kezdték. Követelményként fogalmazták meg korszerű agro
nómiái ismeretek oktatását az elemi iskolákban, amelyeket a faluközösségek hatáskö
rébe akartak helyezni. Szükségesnek tartották az esti iskolák, valamint olvasókörök 
szervezését, falusi könyvtárak létrehozását, tandíjmentes középfokú képzést, továbbá 
agrár fakultás létesítését az egyetemen.

Az „alapszabály” következő fejezete a mezőgazdasággal kapcsolatos célkitűzéseket 
tartalmazta. Elsőként olyan kérdést vetett fel, amely a kongresszust megelőző írások
ban is olvasható, de a vitában nem játszott nagyobb szerepet. Törvényben akarták 
szabályozni a földbirtok nagyságát, és biztosítani a paraszti birtok védelmét. A koope
rációk ösztönzését, mintagazdaságok szervezését, továbbá a mezőgazdasági munkások 
bérének törvényi szabályozását, valamint a falusi önkormányzatok erősítését tartalmaz
ta még ez a fejezet. Külön fejezetben foglalták össze a hitelrendszerrel kapcsolatos 
elképzeléseiket, s ezek sorában az uzsora tilalmát. Az adópolitikával kapcsolatban a 
progresszív jövedelemadó mellett foglaltak állást és a föld- és a közvetett adók meg
szüntetését hirdették. Érintette a dokumentum a politikai berendezkedés kérdéseit is. 
Az érvényben lévő (trnovói) alkotmányt megfelelőnek tartották, de garanciákat sürget
tek, hogy érvényesüljön is. Megfogalmazták a választójog szélesítésének igényét, s 
olyan kitételt is tartalmazott a program, hogy minden szavazati joggal rendelkező
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polgár legyen köteles résztvenni a választásokon. Ezzel a passzivitás felszámolását s 
nyilvánvalóan a falusi szavazók számának növelését, a „Szövetség” politikai bázisának 
kiszélesítését kívánták elérni. A bulgáriai viszonyok magyarázzák a hivatalnokok 
bírósági felelősségre vonásának, valamint az állami kiadások feletti társadalmi ellen
őrzés követelését.

A kifejezetten alapszabályi kérdéseket a dokumentum IV-V. fejezete tartalmazta. 
Legalább tízen alkothattak druzsbát, amely a „Szövetség” alapsejtjét képezte. A druzs- 
bák tagjai földet művelő emberek lehettek, s külön elbírálás alapján olyan „szellemi 
foglalkozású polgárok” (tanítók, papok stb.), akik közvetlen kapcsolatban állnak a 
falvak népével, s sorsközösséget vállalnak velük. Évente kellett tisztújítást és kon
gresszust tartani, mégpedig november dereka után, hogy a „mezei elfoglaltságok” ne 
akadályozzák a tagok résztvételét. Rendszeresen megjelenő országos lap kiadásáról is 
rendelkezett a dokumentum. 1902-ig Zabunov lapja, a „Zemedelszka zassita” minősült 
központi kiadványnak, s a Sumenben tartott IV. kongresszus (1902. október 5-8.) 
határozata alapján jelentették meg a „ÍÉemedelszko Zname”t.

A „Szövetség” alakuló kongresszusának „üzenete” ellenére a bolgár parlament 
1900. január 15-én megszavazta a „tized” bevezetéséről szóló törvényt. A korábban 
spontán tiltakozó mozgalom a „Szövetség” sajtója és irányító testületének koordináló 
tevékenysége révén átfogóvá és szervezetté vált. 1900 januárjában az uralkodóhoz 
címzett beadványokat közölték a „Szövetség” lapjai, mivel a parlamenti döntés a 
fejedelem ellenjegyzésével február 7-én emelkedett törvényerőre.35 Eleinte elkesere
dett hangvételű írások válaszoltak az uralkodó lépésére, majd a tiltakozó mozgalomra 
buzdító felhívások illetve az egyes akciókról szóló beszámolók árasztották el a lapo
kat.36 A tiltakozó mozgalom ellenére a „tized” törvény érvényben maradt, de az is 
bebizonyosodott, hogy a „Szövetség” az egész országot behálózta, s a falvaktöbbségé- 
ben volt már aktív magja.

A tiltakozó mozgalom kiszélesedése a hatóságok kemény fellépését váltotta ki. 
Március közepén pl. a Várnában tartott tömeggyűlést a hadsereg bevetésével oszlatták 
szét. Az összetűzéseknek halálos áldozatai is voltak. Pekarev lapja gyászkeretes vezér
cikkben fejezte ki a társadalmi felháborodást, s a történtekért a kormányt tette felelős
sé.37 A konfrontáció és a radikalizálódás megítélésében nem voltak egységesek a 
„Szövetség” vezetői, s ez a különböző újságokban is tükröződött. A „Földműves Harc” 
nevéhez méltó módon pl. a következőket írta egyik vezércikkében: „Miután a nép 
minden legális eszközt kimerített akarata érvényesítésére, nem maradt m’ás, csak egy 
veszélyes, de biztos eszköz: a nyílt harc, a küzdelem életre-halálra.”38 A cikk szerzője 
azt is hangsúlyozta, hogy a kormány szólamokat hangoztat a népről, de annak egyöntetű 
akarata ellenére bevezette a „tizedet”.

Zabunov és csoportja a történtek ellenére a fejedelemhez címzett kiadványokat 
tartotta célszerű eszköznek: „Meg vagyunk győződve, hogy a bolgár fejedelem nem 
marad tétlen szemlélője ennek a hatalmas, eddig még soha nem tapasztalt erejű moz
galomnak, s megakadályozza, hogy ártatlan emberek vére öntözze a szent bolgár 
földet.”39 Ez az irányzat nemet mondott a forradalmi jellegű megmozdulásokra: „A mai 
körülmények között egy forradalom egyaránt jelentené a nép és az önálló állam 
pusztulását... Rendelkezünk még törvényes eszközökkel a harc folytatásához, nem 
merítettünk még ki minden értelmes eszközt a jelenlegi vérszívó kormány ellen folyta
tott harcban... Ismét és ismét tiltakozó gyűléseket kell szervezni.”40 Álláspontjukkal 
összhangban, a pleveniek 1900. május 18-án delegációt menesztettek az uralkodóhoz,
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de az nem fogadta őket. A fejedelem bölcsességéhez fűzött reményeik tehát nem 
igazolódtak, a radikális fellépésektől ennek ellenére óvták híveiket, s május 22-i 
felhívásuk is a tiltakozó gyűlések szervezésére szólított fel, nem is eredménytelenül.41

A mozgalom nem lankadt, de a kormány hajthatatlan maradt, nem vonta vissza a 
„tized” bevezetéséről szóló törvényt. A tiltakozó akciók -  ha a deklarált célt nem is 
tudták elérni -  a „Szövetség” politikai presztízsét jelentősen megnövelték. Az 1900 
augusztusában tartott helyhatósági választásokon 120 községben a „Szövetség” akti
vistáit választották meg elöljárónak olyan körülmények között, amikor maga a szerve
zet nem indított jelölteket, s a vezetésen belül egyáltalán nem tisztázódott a tevékenység 
jellege. A polémiák folytatódtak, miközben a „tized” elleni mozgalom egyértelműen 
politikai jellegűvé vált. Az 1900 augusztusi helyhatósági, majd az 1901 elején tartott 
parlamenti választások is a „Szövetség” politikai népszerűségét igazolták (22 fős 
parlamenti frakció). A polémiát tehát az élet eldöntötte, ennek ellenére a II. kong
resszuson is folytatták a vitát. Zabunov és társai önellentmondásba keveredtek. Óvták 
ugyan a „Szövetséget” attól, hogy politikai párttá váljék, s felszólalásaikban a mező- 
gazdaság fejlesztését, a földművelők anyagi helyzete javításának fontosságát hangsú
lyozták, ugyanakkor a választásokon való részvételtől sem zárkóztak el.42 Álláspontjuk 
ellentmondásosságát s egyben tarthatatlan voltát Dragijev fejtegette: „Uraim! Ne emel
jenek itt szót a politikai jelleg ellen... A földművesek érdekében eddig kifejtett küzdel
münk ténylegesen politikai harc volt. Ezt vállalnunk, tudatosítanunk kell, nehogy 
ügyünket más politikai pártok sajátítsák ki, nehogy eszközükké tehessék szervezetein
ket... Váljunk nyíltan politikai szervezetté! Nem azzal a céllal, hogy elűzzük a fejedel
met, vagy hogy miniszterek legyünk. Nekünk más, nagy célok érdekében kell 
szervezkednünk és politizálnunk: megteremteni és megvédeni a nép valódi hatalmát 
ebben az országban.”43 Zabunovék „óvatossága” Dragijev beszédében is tetten érhető. 
A hatalomért folytatott politizálást, amelyet lejárattak az akkori Bulgáriában, ő is 
elhárította. Ugyanakkor valódi néphatalomról beszélt, ami nyilván elképzelhetetlen a 
hatalomért vívott küzdelem nélkül.

A kongresszusi polémiák lezáratlanok maradtak, a küldöttek megerősítették a ko
rábban elfogadott alapszabályt és programot. A kérdés formailag nyitva maradt, de a 
„Szövetség” tényleges tevékenysége Dragijevet igazolta. Újabb druzsbák alakultak, 
tiltakozó gyűlésekre is sor került, s a 22 fős (13%) „földműves” parlamenti frakció igen 
aktívan és agilisán tevékenykedett.

1901 áprilisában a kormány javaslata alapján a parlament eltörölte a „tized” tör
vényt. Hivatalosan cáfolták, hogy a döntés összefüggött volna a „Szövetség” akcióival, 
de az végül is aktuális céljának elérését jelentette. Megszületett az első siker, s ez 
legitimálta a politikai eszközöket, a politikai jelleget, amely a következő években majd 
A. Sztambolijszkij vezetésével teljesedett ki, új fejezetet nyitva a „Szövetség” törté
netében.45 Az 1901 októberében rendezett III. kongresszus eredményeit értékelve 
Zabunov lapja -  amely ekkor még a „Szövetség” orgánuma is volt -  azt fejtegette, hogy 
„a küldöttek hitet tettek a földműves emberek politikai öntudatának fejlesztése mellett, 
azért, hogy a »Szövetség« alkalmassá válhassék a kormányzásban való részvételre.”4
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Lajos Menyhárt:

FORMING OF THE POPULAR AGRARIAN LEAGUE 
IN BULGARIA

At the turn of the 19th and 20lh centuries despite the whole world expansion of 
capitalism, in Eastern Europe agrarian characteristics strengthened. The life of pea
santry still remained a central political issue. It was a challenge to governments, an item 
of programmes, but no solution was found.

In Bulgaria, one of the most backward agrarian countries in the region, the intro
duction of the ’’tenths” (more taxation) resulted in peasant movements led by the 
country intelligentsia. Village organizations were formed, and they played a decisive 
part in the movement along with the local media.

The study shows the organization period documented by the press of the Agrarian 
League, analyses the first congress (1899) and presents the first steps taken in the 
successful campaign again the ’’tenths” at the turn of the century.
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