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Nem vitás, hogy a falu és a város, helyesebben a falusi lakosság többsége 
és a városi lakosság kisebbsége között gazdasági ellentét -  és az ebből 
eredő szemléleti különbség miatt idegenség, sőt gyűlölködés áll fenn. Hi
szen még politikai programokat is építettek erre a közelmúltban, sőt ma 
is felhasználják nemcsak politikai, de mélyebben fekvő világnézeti cé
lokra is. A következőkben megkísérlem egyfelől a gazdasági ellentéteket, 
másfelől a szemléleti különbözőséget megvilágítani.

Az ellentét nem mai eredetű. A falu és a város között azóta van ellen
tét, amióta egyáltalán városok vannak. A város mindenkor egyfelől po
litikai, hatalmi bázisa volt a mindenkori uralkodó rétegeknek, másfelől 
ipari, kézműipari központja volt úgy az uralkodó rétegek magasabb igé
nyeit kielégítő luxusiparoknak, mint az emberiség általános haladásához 
szükséges kvalifikált testi és szellemi munkának. Egy-egy haladottabb 
fokon pedig az egyszerű cseréből kereskedelemmé alakuló, valódi, már 
pénzforgalmon alapuló árucserének is. Természetesen minden korban, 
úgy a hűbéri, mint a korai vagy késő kapitalista korszakban a város 
mindegyik úton megrövidítette a falut. Politikai téren elvonta tőle a jo
gokat, de áthárította a vér- és pénzadó legnagyobb részét, a kvalifikált 
munkát túlfizette az egyszerű paraszti erőkifejtés rovására, és az árucsere 
kereskedelmi, kalkulációs formája megteremtette az ún. „agrárollót”, a 
falusi termékek túl alacsony s a városi termékek túl magas árát.

Persze a falusiak éppúgy általánosítanak, amikor az egyes városi ré
tegeket, illetve termelőcsoportokat azonosítják a városi összlakossággal, 
mint a városiak, akik a nagyon is bonyolult rétegződésű falut egyetlen 
képben, a zsírosparaszt vagy a földmunkás típusában akarják megrög
zíteni. Itt, a falu és város viszonyának az elemzésénél engem csak az ér-



dekel, hogy ezek a képzetek, úgy a hamisak, mint a helyesek, milyen 
tárgyi valóságokban gyökereznek.

Ebből a szemszögből nézve az emberi élet legigazibb valóságának, a 
munkának a síkján az ellentét abban nyilvánul meg, hogy a paraszti 
munkatermékek és a városi munkatermékek, helyesebben az ezeket elő
állító munkaerő cseréjében a falusi paraszt hasonlíthatatlanul többet ád. 
Hogy pénzben kifejezve ez hogyan alakul, az másodrendű kérdés amel
lett, hogy a földmíves ember különösen aratáskor, de elmondhatjuk 
szántás-vetésnél, kapálásnál és őszi betakarításnál, de még kubikolásnál 
vagy építkezési segédmunkánál is, 4-5, sőt 6 ezer kalóriát veszít naponta, 
és a legjobb esetben, azt is csak aratásnál, keres 25-30 kg terményt, ami 
pénzre átszámítva nem több, mint 8-10 ipari munkásóra 1500-2000 ka
lóriája vagy 4-5 luxusmunkaóra 800-1000 kalóriája, esetleg 2-3 szellemi 
munkaóra 5-600 kalóriája. Ezt a panaszt, ha nem is tudományosan, de 
valóságos tapasztalataiban, a csontjaiban, az izmaiban érzi, s ezért alakul 
ki benne, mint a többi nehéz életű munkásban is, egy egészen magas- 
feszültségű munkásgőg, amely azonban politikai elnyomottsága, gazda
sági és társadalmi alacsonyabbrendűsége miatt nem tud a felszínre ke
rülni, tudatosulni s így társadalmilag egyensúlyozódni -  tehát mint visz- 
szafojtott erő zárkózottságban, bizalmatlanságban, város-, illetve úr
gyűlöletben jelenik meg.

Természetesen ez a viszony főleg csak a kifejezetten földmunkásrétegek 
helyzetét jellemzi, s a szemléletnek ez a módja is sajátosan földmunkási. 
A következőkben pedig egyetemesebb szegényparaszti ellentétet és szem
léletet próbálok érzékeltetni.

Ugyanúgy, mint a munkaerő-kifejtés terén, a közösséggel, az állammal 
való viszonyban is érzi a paraszt, hogy ő adja a legnagyobb részt, mégis 
ő kap a legkevesebbet érte. A paraszt rideg materialista szemével nézve 
az összes közintézmények, a városi fényes épületek, a parkok, a virágok, 
a világítás, az utcák aszfaltburkolata, seprése és locsolása mind olyan 
haszontalanság, amelynek az árát neki kell megfizetni. Mert micsoda sem
miség is a városi por a cséplőgépek, az országutak, a dűlőutak és a falusi 
utcák porához képest? De most ezeket egyelőre nem lehet megszüntetni, 
ő igazságtalannak érzi, hogy a városon olyan nagy a tisztaság. De külö-



nősen azt, hogy ennek a tisztaságnak az árát neki, a piszokban fürdő pa
rasztnak kell megfizetnie.

Ez persze megint csak olyan ösztönös sejtés. Azonban ez a sejtés nem 
téved. Évezredes paraszti tapasztalatoknak az idegekbe szívódásából áll 
elő. Az egész civilizációs felépítmény ugyanis nemcsak az ipari munkások 
értéktöbbletéből, hanem sokkal inkább a parasztok mérhetetlen munká
jából, fukarságából gyűlt össze. Hogy az összegyűlt értéktömegből ki és 
mennyit ád a közösség fenntartásához, az másodrendű kérdés, mert az 
a fő, hogy kiktől származik. Mivel igazi szabad kereskedelem még soha
sem volt, s valószínű, hogy már soha nem lesz, úgy minden nemzeti ter
melőközösség bizonyos mértékig zárt, autark közösség. Éppen ezért a ter
hek elosztása, csakúgy, mint a termelés és a tiszta értéktöbblet felosztása, 
jórészt hatalmi kérdés. Nem egyszerűen politikai hatalmi kérdés, hanem 
a termelési és tulajdonviszonyoktól függő s részleteiben folyton változó 
mozgásfolyamat. Éppen ezért az állam, de általában a közintézmények 
fenntartásához szükséges hozzájárulást, adót nem az adja, aki befizeti. 
Nem a városi munkaadó és kereskedő, sem pedig a vidéki birtokosréte
gek, hanem azok a dolgozók, főleg parasztok, akik sokat dolgoznak, 
sokat termelnek, de keveset fogyasztanak, a gyomrukon, ruhájukon, egy
általán a közvetlen életszükségleteiken takarékoskodnak. (Hogy kény
szerből-e vagy önként, ez ebből a szempontból mindegy.) Röviden és vi
lágosan: az uradalmi cseléd, aki egy fillér adót sem fizet egyenesen, de 
365 napot dolgozik egy esztendőben, avagy nyolcórás munkanapra át
számítva 500-600 napot, s emellett a legolcsóbb főzeléken, avas szalonnán 
és rozskenyéren él -  ő adja a közösség fenntartásához a legnagyobb részt. 
Utána következik a földmunkás, aki 8-10 heti aratás-cséplés után betaka
rít a munkaadó magtárába 120-150 mázsa terményt, s csak 10-12 mázsát 
visz el belőle, holott erre nincs több munka, mint a béres szántás-vetés- 
behordási munkája, amely azonban, mivel egy béres és egy iga 50-80 hold 
földre van, egy aratórészre számítva szintén nem több 10-15 mázsánál. 
S a földmunkás az évi 150-200 munkanapján, ha van munkája, ugyan
csak egyedül betakarít 40-50 mázsa tengerit, 150-200 mázsa cukorrépát, 
nem is beszélve a különböző napszámok termékértékeiről, amelynek el
lenértékeképpen jó, ha kenyéren, krumplin, szalonnán kitelel. Ugyanezt



mondhatom a saját maga dolgozó kisbérlőről és törpebirtokosról, aki, 
ha nem is egyenesen, de bérletben, földjáradékban, adóban, kamatban, 
árucserében szintén elveszti az összes termelvényét, s jó, ha a puszta élet
hez, az elveszített munkaerő' pótlásához szükséges mennyiség megmarad 
neki. (Az utóbbi időkben még ez sem.)

Hogy ez a termékmennyiség milyen úton-módon jut el a városba s ho
gyan osztoznak meg rajta a földbirtokos után a különböző ipari, kereske
delmi, hitel- és állami szervek, azt a paraszt nem keresi, ő csak azt látja, 
hogy neki kevés marad belőle, s hogy a helyébe nem kap sem iparcikket, 
sem kultúrát, de még csak közszolgáltatást sem.

Ezek az ellentétek egy síkon a tőke és a munka általános ellentétét, 
más síkon a kalkulációs ipari és a paraszti naturálgazdálkodás különbö
zőségét, ismét más síkon a paraszti munka elmaradottságát és a városi 
technikai haladás ellentmondásait jelenítik meg. De mert a parasztban 
a már ismertetett okok miatt sem az ellentétek logikai levezetése, sem 
a feloldás módjai nem tudatosulhatnak, ezért mindenestől visszaszorul
nak az ösztönökbe, és tisztázatlan, homályos városellenesség formájában 
jelennek meg.

*

De nem kisebbek a tárgyi ellentétek a forgalom, az árucsere területén 
sem. A városi ember, helyesebben a város uralkodó elemeit jelentő keres
kedő és munkáltató rétegek már eljutottak a tiszta üzleti-polgári szemlé
lethez. Enélkül nem boldogulhatnak, sőt ki se alakulhattak volna. Igaz, 
hogy a falun is vannak kereskedők, sőt a parasztok közt kupecek és ko
fák, akik nem ismerik még a kereskedői erkölcs fogalmát, a szolidságot 
sem, de ezek olyan kevesen vannak s annyira kitaszítottak a dolgozó pa
rasztság értékrendszeréből, hogy ez ideig még nem tudták szemlélőmód
jukat a valódi dolgozó, őstermelő és munkás parasztsággal elfogadtatni.

Mert mi is jellemzi ezt az üzleti-polgári s ma még sajátosan városi szem
léletet? -  Az, hogy nála minden tárgy, amit termel, amivel foglalkozik 
vagy kereskedik, mint áru jelenik meg. A termelőjavak, a használati érté
kek csereértékekké, árukká objektiválódnak. S az ilyen tiszta üzleti szem
lélet szerint (ez persze ritkán jelenik meg tudatosan vállalt, tiszta formá-



bán) s az ebből kialakult üzletes erkölcs és logika szerint olyan nyugodt 
lelkiismerettel kereskedhetik bárki, ha az jó üzletnek bizonyul, néger rab
szolgákkal, kínai gyerekekkel vagy akár fehér szűz lányokkal, mint gyap
júval, szénnel vagy gabonával. (Jó példa erre az angol és amerikai puri
tanizmus, amelyben nagyon szépen összefér az üzlet a vallásossággal, 
s hogy erre meglegyen az igazolás, azért ragaszkodnak olyan nagyon 
a biblia ószövetségi részéhez, ahol a zsidó pátriárkák, különösen Jákob és 
József példájában egyenesen felmentést nyer az üzleti erkölcs. S abban is, 
hogy itt pótolják a legtisztábban a nyereség alapjában antiszociális lénye
gét a legmagasabbfokú kereskedelmi tisztesség, a szolidság látszatával.)

A valódi, még nem polárosult falusi parasztot ezzel szemben az jellem
zi, hogy a szó tiszta értelmében még ma sem kereskedik, hanem cserél. 
Neki az áru még ma sem tisztán áru, hanem olyan termék vagy tárgy, 
amelyhez személyes élményei, ereje, izzadsága, egyszóval bonyolult érzel
mi tényezők is tapadnak. Durván ezt így lehetne érzékeltetni: a kereske
dőnek egy üsző, amely kövér és 400 kg, annyit ér, mint egy másik üsző, 
amely hasonlóan kövér és szintén 400 kiló. A parasztnak nem. Ha az üsző 
szép és kedves, jó fajta és jó tulajdonságai vannak, az mint használati 
érték a parasztnak külön számításba jön. De ezenfelül még egészen egyéni 
érzelmi tényezők is megjelennek. Az üszőnek egy sajátos egyéni szépsége, 
színben vagy formában, avagy csupán az összeszokottság, a jószág pá
ratlanságában való hit, mind olyan tényezők, amelyek a paraszti árat 
a cserében egészen lényegesen befolyásolják. Egymás közt ezen nincs is 
különös baj. Vagy kölcsönösen becsapják egymást a cserében érzelmi ér
tékek túlbecsülésében, vagy talpig becsületesek maradnak, s mindkét fél 
kielégítve megyen dolgára, esetleg jó áldomás után.

A kereskedővel nem így áll a dolog. A kereskedő nem veszi meg a szub
jektív értékeket, legfeljebb csak addig a határig, ameddig ezt a parasztok
kal való vásárban tisztes nyereség mellett érvényesíteni lehet. A többi ke
reskedővel való viszonyban ez már nem jöhet számításba, épp ezért a ke
reskedő, ha nyerni akar, mereven szembekerül a paraszttal. A paraszt 
csak cserél vagy elad, de ő mindig nyer rajta. Viszont ha vesz, nemcsak 
a másik parasztnak fizeti meg a szubjektív áruértéket, hanem a kereske
dőnek is. Ha ezen túlmenően a kereskedő nem eladja, hanem beléhazudja



az áruba a parasztnak kívánatos szubjektív értéket, ez a „becsapás”. 
Nagyon gyakori dolog ez is, s komoly oka a paraszt bizalmatlanságának, 
sőt a ravaszsággal való védekezésnek is, bár ez inkább csak a kupecpa- 
rasztok tulajdonsága.

Ez a szemléleti különbözőség természetesen a paraszti naturálgazdál- 
kodás maradványa, s olyan tempóban bomlik, amilyen tempóban a pol
gárosodás és a mezőgazdaság kapitalizálódása halad. S mert ez itt, ná
lunk igen lassan halad, ezért a város és a falu ellentétében, szintén nem 
tudatosan, hanem ösztönökbe szorulva, ez is megjelenik.

Amit eddig felsoroltam, az azonban csak általános kép. Bizonyos ko
rokban ez vonatkozott bármely ország falusi és városi, helyesebben pa
raszti és polgári rétegeinek viszonyára. A következőkben a sajátosan ma
gyar és mai helyzetet próbálom megvilágítani.

Amint említettem, a múltban is, de ma még inkább, minden termelő
közösség többé-kevésbé zárt közösség. Ez nem azt jelenti, hogy tisztán 
önellátó, avagy hogy erre törekszik, hanem azt, hogy a külfölddel való 
pénz- és áruforgalom államilag szabályozható. Itt mellékes, hogy he
lyes-e vagy helytelen, ez tény. Sajátos történelmi fejlődés eredménye.

Ebből következik, hogy a nemzeti összjövedelem felosztása itt, nálunk 
is, hatalmi kérdés. A megszervezett hitelintézetek, a megszervezett terme
lőcsoportok és a megszervezett állam döntenek abban, hogyan osztják 
fel egymás közt a termelést, a piacot, hogyan biztosítják a nyereséget, 
a normális hasznot. Nemcsak azt áll módunkban elosztani, amit a világ- 
gazdasági cserében keresnek vagy veszítenek, és nemcsak ezt áll módjuk
ban az állam segítségével áthárítani a szervezetlen termelőcsoportokra, 
főleg a parasztokra, hanem az árszabályozás, a kiépített monopolisztikus 
elosztó és bevásárló szervezetek révén a belföldi összjövedelmet is hatal
mukban áll kisajátítani. Hogy ezt egymás közt hogyan osztják el, mi jut 
belőle a bankoknak, az ipari kartelleknek, a politikailag megszervezett 
külterjes nagybirtoknak és a gazdaságilag is megszervezett belterjes nagy
birtoknak, a belterjes termelést bevezető és szövetkezetekbe szerveződő 
közép- és kisbirtoknak, sőt újabban a szövetkezetek révén az árucserébe 
is bekapcsolódó nemzeti középosztálynak -  az itt most engem nem érde
kel. Ez az ő belügyük. Ellenben érdekel az, hogy mi jut belőle a szervezet-



len parasztságnak, a falusi lakosság többségének. Hogy ezek a megszer
vezett termelőcsoportok, mint már tisztán kalkulációs gazdasági s egyben 
politikai erők, hogyan rövidítik meg a szervezetlen paraszti naturálgaz- 
dálkodást. Hogyan veszik el tőle nemcsak a szokásos nyereséget, a pa
raszti munka értéktöbbletét, hanem még a termelés fenntartásához, szín
vonalon tartásához, átlagos fejlődéséhez szükséges változó (mobil) tőke
részt is. Nem tudok itt statisztikai bizonyítást adni, mert nincs ilyen szem
pontból felvett statisztika. Ami van, úgy az álobjektív, ..pártatlan” hiva
talos statisztika, mint a politika szempontjából, reformista vagy reform- 
ellenes szempontból csoportosított statisztikák nem adnak erre a kérdésre 
választ. De nem is kell. Elég, ha utalok a paraszti föld- és házbirtok szo
katlan mértékű eladósodottságára és tömérdek adóhátralékára, mindjárt 
világos lesz, hogy az ún. mezőgazdasági konjunktúra ideje úgy most 
a 920-as években, mint a háború előtt, a kalkuláció nélküli magyar pa
rasztgazdálkodás kapitalisztikussá való átalakulásának egy-egy siralmas 
fejezete. (Mellékesen: ez az átalakulás már a háború előtt jóval kezdődött, 
s a háború mesterséges konjunktúrája csak megakasztotta.) De ezen túl 
meg lehet ennek a pusztulásnak a mértékét a valóságban is látni. A kül
terjes gazdálkodású falvakban, a búza, tengeri és a rideg állattenyésztés 
vidékein úgy a földek, mint az épületek, úgy a szerszámok, mint az igás- 
állatok, nem is beszélve az egészséges gazdálkodásban nélkülözhetetlen 
haszonállatokról, teljesen leromlottak s részben kipusztultak. Omladozó 
tanyák, düledező kerítések, girhes és rongyos parasztok, ínségmunkák és 
népkonyhák jelzik a kalkulációs monopolgazdaság és a paraszti naturál- 
gazdaság összeütközésének az 1930-as korszakát.

Mert mi is történik ma?
A világválság visszaszorította a magyar kapitalizmust s vele a már em

lített, politikailag és gazdaságilag megszervezett nagybirtokot az ország 
határai közé. A külfölddel való árucsere államilag szabályozott keretek 
között folyik, biztosított átlaghaszonnal. Ez némely cikknél -  elég, ha 
a legismertebbet és a legkirívóbbat, a cukrot említjük -  úgy jöhet létre, 
hogy a terheket a belföldi lakosságra hárítják. Úgy is, mint a cukorrépa
termelő munkásokra, s úgy is mint fogyasztókra. Ennek az eredménye 
s a felsorolt ellenértékeknek egyik legdurvábban szembeötlő ténye, hogy



a falusi lakosság -  s éppen csak a falusi! s nemcsak a földmunkások, 
hanem a birtokos parasztok is, cukor helyett széltében ezerédest (szacha
rint) használnak, mert a kezükben megforduló pénzből az adók, kamatok 
és egyéb okvetlen szükséges kiadások után már nem telik cukorra. Köz
ben ezt úgy megszokják, hogy még ha lehetne is, éppen a takarékos, ka
paszkodó szelleműek, nem vásárolnak. A történelem folyamán mindig 
magára utalt paraszt még a legnyomorultabb körülmények között sem 
elégszik meg avval, hogy éppen csak fenntartsa magát, hanem igyekszik 
valamit szerezni, hogy öregkorára biztosítsa magát, avagy hogy feltörjön 
az irigyelt gazdagok közé. Ezért mindig „gyűjt”. Egy újabb darabka föld
re, földbérlethez fölszerelésre, csikóra, borjúra, malacra, libára, avagy 
csak egy kotlóalja csirkére. A takarékoskodás persze, mert semmiféle le
mondható luxus- vagy kultúrkiadásai nincsenek, csak a lakásán, ruháján 
vagy a hasán lehetséges. Közben persze megöregszik, amit szerzett az élete 
folyamán, elviszik a törvényszerűen megismétlődő gazdasági válságok, 
s a végén elmondhatja, hogy sose lakott jól, még sincs semmi látszatja. 
Ennek a hiábavaló küzdelemnek a reakciója aparaszti duhajkodás, a hám
ból való kirúgás, s részben a szektázás is. De ugyancsak az is, hogy a saját 
tehetetlenségük miatt az urakat gyűlölik, s hogy ezt általában a városra 
viszik át, az azért van, mert az urak, még a helyi földbirtokosok is, a vá
rosban laknak. Azt hánytorgatják, hogy lám, azok nem küszködnek, nem 
spórolnak, keveset dolgoznak, mégis boldogulnak. Mindennek a színét
javát fogyasztják: a gyümölcsnek a lelkét nekik viszik, a bornak a javát 
nekik szűrik, a tejnek a fölét, a baromfinak a kövérjét, a disznónak, a mar
hának a fiatalját mind a városban fogyasztják el, természetes tehát, hogy 
a paraszt a maga nélkülözéséért a városiakat, főleg az „urakat” okolja, 
akik alatt ő hivatalnokokat, munkaadókat, kereskedőket, de még az ipari 
munkások egy részét is érti. (Külön érdekesség, hogy azok a politikusok, 
akik ezt a formálatlan ellenszenvet városgyűlöletté transzponálják, ma
guk is nagy városiak, vagy élvezik a városi élet előnyeit.)

Ennek az alapjában egészségtelen állapotnak az eredménye aztán, hogy 
különösen a világválság óta a magyar gazdaság körforgása főleg az ipari 
termelésre, de még abban is különösen Budapestre koncentrálódott. Az 
a kevés pénz, ami ma Magyarországon forog, minden statisztika nélkül



megállapítható, hogy jórészt a városokban, de különösen Budapesten, 
mindenesetre a nem paraszti rétegek kezében forog. A monopoliparok 
és a hitelintézetek ma is normális kamattal dolgoznak, az állam s az ösz- 
szes közületek rendszeresen fizetik az alkalmazottaikat. Ez pedig olyan
kor, amikor az egész nemzeti termeló'közösség vagy egyáltalán semmi nye
reséget vagy csak nagyon keveset hoz, csak úgy lehetséges, hogy ha a szer
vezetlen paraszti rétegek deficittel dolgoznak. Ez a deficit nem pénzben 
jelenik meg, pénzük nincs, hanem fogyasztáshiányban, önmaguk testi, 
gazdaságuk dologi leromlásában, amint ezt már a paraszti gazdálkodás 
és a paraszti néperő pusztulásának külső jeleivel bizonyítottam is. A ke
vés pénz és a forgásból származó nyereség megoszlik a tőkések, birtoko
sok s aztán a közintézmények, a monopoliparok, a hitelszervezetek és 
a kereskedelem alkalmazottai között. Hogy a munkásoknak ebből milyen 
kevés jut, az külön kérdés, de szintén a paraszti termelők rovására megy 
ez is. Mert az ipari munkabérek a magyar bérszínvonalon majdnem teljes 
egészükben a belföldi árukra s főképpen paraszti származású, nyers és ké
szítetten élelmiszerekre költődnének el, míg a tisztviselői munkabérek 
s általában a polgári jövedelem egy bizonyos határon túl csak külföldi, 
de mindenesetre luxusárura mennek. Akármilyen jól is él egy városi pol
gár, komoly élelmiszerekre nem költhet többet pár száz pengőnél, s még 
abban is sok már a luxusélelmiszeripar és kereskedelem nyeresége és luxus- 
munkabértöbblete. Ami ezen felül van, az meg paraszti szemmel nézve 
haszontalanságokra megy el, miáltal a parasztok által termelt nyersanyag 
és durva élelmiszer csak alacsony áron kelhet el. Részint az ipari munká
sok fogyasztásképtelensége, részint az élelmiszer bonyolult feldolgozásá
val járó munkabértöbblet miatt. (Ez természetesen csak az ilyen gyarmat 
jellegű s egyben zárt gazdaságokra vonatkozik, mint a magyar, mert a 
nagy imperialista nemzetek mindezt áthárítják a kisebb és gyengébb né
pekre, köztük miránk is.)

így aztán az egészséges gazdasági körforgás helyett két egészségtelen 
körforgás alakul ki. Az egyik, a nagy körforgás, amely az egész nemzeti 
termelőközösséget fogná össze, csak egészen lassan, betegesen, kihagyá
sokkal működik (rossz termés =  áruhiány: bab, krumpli), a másik, a kis 
körforgás, amely a monopolgazdasági csoportok s az állam fixfizetésű al-



kalmazottai s a luxusipar és luxuskereskedelem között működik, mindig- 
mindig gyorsabban jár, és mindig-mindig biztosítottabb átlaghaszonnal 
dolgozik. Vagyis csak az egyszerű élelmiszerek, nyersanyagok és beru
házásokhoz szükséges iparcikkek forgalmának a rovására terjeszkedhetik 
és gyorsulhat a luxusfogyasztási cikkek forgalma.

Ez a helyzet így, persze, egyáltalán nem tudatosult a parasztokban.
De mert a bőrükön, a gyomrukon érzik ennek a helyzetnek a súlyát, 

ez kifejleszt bennük olyan tulajdonságokat és olyan ellenérzéseket, ame
lyek miatt aztán a legtárgyilagosabb jóakarat sem igen közelítheti meg 
őket. Anr.ál inkább azonban az agrárdemagógia, amely irracionális térre 
viszi át a nagyon is tárgyi ellentéteket.

Végső soron a falu és a város, helyesebben a parasztok és a városi pol
gárok ellentétét és szemléleti különbözőségét sem szép szóval, sem csú
nyával, sem jóakarattal, sem erőszakkal nem lehet megszüntetni. Ez a két 
létforma különbözőségéből ered, s csak akkor szűnik meg, ha a kapitaliz
mus fejlődési vonalán teljesen felborítja a paraszti életformát és gazdálko
dást, s a parasztból polgárt csinál és bérmunkást, vagy pedig ha a kollek
tív rend teszi ugyanezt, avval, hogy a parasztból munkást csinál és egyen
rangú kultúrembert, s a technikai fejlődés végtelen vonalán megszünteti 
a falu és a város különbözőségét. Harmadik út, illetve „összebékítés” 
nincs!


