
A  Haladás legutóbbi számában Zsolt Béla a polgárságról ír vezércikket, 
s ebben ügyesen mázolgatja fasisztává a magyar paraszttömegeket, jósolja 
a paraszt ellenforradalmat, s adja az érveket a parasztgyűlöló' úri reakció 
szájába, hogy a parasztnak csak addig kellett a demokrácia, míg a más 
földjét elvehette, s mindennek -  egészen természetesen -  a Parasztpárt 
az oka.

De vegyük sorra a dolgokat. „A polgárságért” c. vezércikkében megálla
pítja Zsolt Béla, hogy a régi és új demokratikus mozgalmak hagytak 
ugyan nyomot a parasztságban, de a paraszttömegek mégis az ellenforra
dalom kitenyésztettjei. A földtelen parasztság forradalmisága csak addig 
terjedt, hogy földet kapjon, mikor megkapta, már ki is elégült, pedig még 
azzal nem lett demokrata a paraszt, hogy földet kapott. S a parasztság 
minél véglegesebbnek érzi birtokos állapotát, annál inkább tolódik a Kis
gazdapárt felé.

Másként történt volna ez, ha a földosztás dicsó'ségét nem engedik át 
az irodalmárokból és fasisztákból álló Parasztpártnak, hanem a paraszt
tal megértetik, hogy elsó'sorban a két munkáspártnak köszönhetik a föl
det. így azonban jobboldali parasztegység kezd kialakulni, annak dacára, 
hogy ó'k (Zsolt Béláék) még az ellenforradalom alatt sem tudták a magyar 
demokráciát másként elképzelni, mint a parasztsággal.

Tehát a parasztok nem demokraták, hanem fasiszták és egyre inkább 
azok lesznek -  ez a Zsolt Béla első' tétele. S mit akarnak akkor ezek a nem 
demokrata paraszttömegek a magyar demokráciában? -  Ez a ki nem mon
dott kérdése. Zsolt Béla ugyan jóindulatú, s szomorúan emlékeztet arra, 
hogy ő magyar demokráciát annak idején a parasztokkal képzelte el, 
s ma is azt mondja, hogy kellenek a parasztok a demokráciában. Nagyon



bölcs tétel, ingerlőén emlékeztet arra, mikor a hajdúnánási libaúsztató 
pocsolya kijelenti, hogy igaz, elvégre a Balaton is víz, a Csendes-óceán 
is elfogadja őket a vizek demokráciájában, sőt már a nyári szárazságban 
is ez volt a véleménye. De nem viccelődni akarunk mi, hanem megmutatni 
ezt a szavakkal ható játékot. A demokrácia Zsolt Béla megfogalmazásá
ban valami lebegő eszmény, amelyen megméretik és könnyűnek találtatik 
a paraszt, mert földet akar, és meg is akarja védeni a földjét. De a mi meg
fogalmazásunkban a demokrácia nem ilyen preparált légsúlymérő, hanem 
eleven valóság. A felszabadult parasztság fejlődését jelenti!

Zsolték még mindig nem értik, hogy demokratikus az a forradalom, 
melyben az alul lévő társadalmi osztályok szabad fejlődésben lehetnek, 
nem pedig az, ahol néhány kávéházi széplélek hetenkint megfogalmazza 
fellebbezhetetlen véleményét a demokráciáról. Mert a társadalmi rend 
kialakulása nem az érzelmeken múlik, ezt Zsolt Bélának is tudnia kellene, 
hanem nagy és megfellebbezhetetlen törvényszerűségeken, az alulról jö
vők lehazudhatatlan feszítőerején.

Persze feleslegesek a „volnák”, mert parasztjaink általában nem akarják 
visszaadni az uraknak a földet, szóval nem akarják a demokrácia legna
gyobb vívmányát támadni és ellene ellenforradalommal szervezkedni. 
Sőt, hát pontosan tudja Zsolt Béla, hogy milyen forradalmi szervezkedés 
születik rögtön a faluban, mihelyt egy-két polgár-demokrata ügyvéd a föl
det fenyegeti. S ha Zsolt Béla a parasztot nem budapesti íróasztal mellől 
ismerné, ha csak egyszer nézne bele a falu társadalmának alakulásába, 
akkor láthatná, hogy milyen ostoba és papírízű az a vélemény, hogy a 
földhöz jutott paraszt szükségszerűen a Kisgazdapárt felé tolódik. Persze 
ezt is ismétli a városi polgár minden politikussá cseperedett lovagja: a pa
raszt, ha földet kap, kisgazda lesz belőle. Ezek, úgy látszik, nem tudják, 
hogy mi minden hiányzik még a kapott földhöz, hogy a paraszt csak
ugyan konzervatívvá váljék, másrészt nem tudják, hogy konzervatívvá 
ott váltak a paraszttömegek, ahol nem kellett a földért szinte megküzdeni, 
ahol mindenkinek jutott elég. S akárhogy fázik is tőle Zsolt Béla, ez azt 
jelenti, hogy a parasztdemokrácia építői és harcosai bizony azok a parasz
tok voltak, akik sokszor gorombán, sokszor nem a „polgári játékszabá
lyok szerint”, de elintézték a maguk dolgát az ellenük piszkálódó reakció



val; szóval éppen azok a népítélkezó' parasztok, akiket Zsolt Béla fasisztá
nak tart.

Ezért nem fogja Zsolt Béla sohasem megérteni a magyar társadalom 
fejló'dését, és ezért fog majd még egyre dühösebben és dühösebben köp
ködni a felszabaduló parasztságra, amelyik -  csodák csodája -  nem az ő 
elképzelése szerint akar demokráciát. S ezért fogja mindig fasisztának 
tekinteni Veres Pétert és a parasztság többi harcosát, ezért nézi kétségbe
esetten a munkás-paraszt szövetséget, amelyik bizony megint csak a fej
lődést szentesíti, amely a tömegekben gazdasági és társadalmi adottságaik 
következtében van. S ezért pontosan olyan reakció az ő elgondolása is, 
mint az ellenforradalmi jobboldalé, azok a parasztot akarják maguknak 
segédcsapatul megszervezni a munkásság ellen. Zsolt Béla a munkásságot 
és a munkáspártokat uszítja állandóan a parasztság ellen, illetve uszítaná, 
ha azok uszulnának.

Ilyen jól bevált, de alapjában gyermekes és primitív recept az uszításra 
a hízelgés. A földet a munkáspártoktól kapja a paraszt, mondja Zsolt 
Béla, s panaszkodik, hogy miért adták ki a kezükből a földosztás roman
tikus érdemét. A földet a paraszt, ha pontosak akarunk lenni, attól a poli
tikai helyzettől kapta, amelyikben összeroppant a régi uralkodó rend. 
A roppantást Oroszország csinálta, tehát mondhatjuk azt is, hogy a pa
raszt a földet a Szovjetuniótól vagy hadseregétől kapta. De végeredmény
ben természetesen nem innen vagy onnan, ettől vagy attól kapta, hanem 
a fejlődés diktálta, hogy elvegye, és erről vitatkozni értelmetlen, csak an
nak jó, aki zavart akar vele kelteni.

Ennyit mondunk Zsolt Béláról, azt is inkább azért, hogy rámutassunk: 
beszélhet az akármilyen szépen, aki a paraszt ellen beszél, lehet a leg
demokratikusabb talárban, mögötte mégis valamilyen -  úri, klerikális, 
legitimista vagy polgári reakció húzódik meg.


