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DK. SZEKERÉNYI EAJOS: A PARASZTSÁG TÖRTÉNETE 
(Gergely R. kiadása, Budapest) 

A történelem alapvető s legizgatóbb része: a legrégibb társadalmi 
osztály története. Ha összefogjuk, befér két szóba: robot és uzsora. Ha 
kibontakoztatjuk: az egész emberiség életét kell áttekintenünk. Kezdő
dik túl a legtávolabbi időn, ameddig történeti látásunk elér. Ettől kezd
ve minden termelési renden át őrzi nemzetközien azonos életformáját, s 
a társadalom magatartása is internocionálisan ugyanaz vele szemben. 
Története igy ismétlődés a dolgok körforgó rendjében. A pogány idők
ben helóta, akire időnként vadászik a „spártai férfikar." A keresztény
ségben jobbágy, akinek „házát és birtokát ötven évenként fel kellene dúl
ni." így irja HermfiUn zürichi kanonok az Ur 15. századában; hasonló
formán vélekedik Richelieu s a mi Bessenyeink is. —. A klasszikus kor
ban Peisistratos egyenruhát rendel a parasztnak, hogy távol tartsa a 
várostól s kösse a földjéhez. A keresztény Bizáncban már nem hagyhat
ja ott lakhelyét, s az újkor kezdetén Werbőczy a legsötétebb úri önzés
sel kodifikálja birtok-tárggyá, i — i Periklész szobrok és diszépületek ba
rokk bőségében pompáztatja Athént, de a földművelő sárházban teng a 
szépség városában, vagy kivándorolni kényszerül és zsoldosnak állani a 
perzsa szatrapákhoz, akikről vezetői azt tanították, hogy ellenség. Nyu
gaton pedig, mialatt felépülnek a Loire mentén a műemlék kastélyok, 
melyekkel a civilizáció ma is büszkélkedik, a paraszt nyomora tűrhetet
len s a „jaequerie" lázadásban robban ki. ,—> Egyiptomban minden ara
tás után megjelenik a parasztnál az irnok, botos néger kíséretében s el
veszi termése nagy részét. A XX . században, csekély változással, adó
végrehajtás néven történik igy. i — i A latifundium Rómájában Menenius 
Agrippa mesével e.légitii ki a kisemmizetteket. Ma választási ígéretekkel 
hitegetik őket. >— A deklasszálódott szabad paraszt a rabszolgákhoz 
csatlakozik, mikor Spartacus, kétezer évvel Lincoln Ábrahám előtt, rab-
szolga-felszabaditó háborúját vivja. A középkorban a szabad paraszt, 
mikor oltalomért a birtokos rendhez fordul, valóságban a szolgák osz
tályába süllyed. A hierarchikus rend nem ismer földét úr nélkül. 

A z ősi földművelő kultúrákban történik gondoskodás a parasztról. 
Hammurabi kétezer évvel Jézus előtt úgy törvénykezik a földről és mű
velőiről, hogy azzal messze a középkor fölé emelkedik. Törvényeit vissz
hangozzák Mózes könyvei. De már Róma nagybirtokosai és tőkései kí
méletlenül elpusztítják a patríciusokat, a'kik osztályuk visszaéléseivel 
szemben igazságosabb társadalmi rendért küzdenek. A z osztályvissza-
élés ostorozását Róma minősiti hazaárulásnak. 

A paraszt ezután elárvultan marad. Elnyomatva i — osztálytudata 
nem fejlődik. Csak a nyomora készteti lázongásokba. Ha ez a legkevés
bé forradalmár osztály, amely csodás tűréssel vár és szenved, kirobban, 
azt mindig pazarlás, nyomor, elnyomás, kegyetlenség kényszeritik ki. S 
mindig következett a megtorlások bűne, amely borzalmaival fölözte a 
paraszti tetteket, még akkor is, ha azok tartózkodtak minden kártétel
től, mint a norvég Lofthus mozgalomban. S a megtorlások törvényszerű 
ostobasága nem kereste a szociális okokat, pedig a parasztforradalmak 
nem új társadalmi rendet akartak, csak helyet a régi rendben. S min
den kirobbanás alkalom volt, hogy a birtoklók földéhsége még nagyobb 
területeket szerezzen magának. 

A paraszti szabadságharcok 997-ben kezdődnek Normandiéban, s a 
forradalmak szabályos nyugat-keleti irányában terjednek. Csúcspontju
kat a reformáció ideién érik el : de ez nem oki, csak időbeli egybeesés. A 
reformáció a kapitalizmus szellemét hozta, s inkább elterelte a figyel-
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met a paraszt-kérdésről a vallásira; épúgy, mint Magyarországon a tör
ténetiségben gyökerező nemzeti-eszme hátráltatta a jobbágyfelszabadi-
tást; s amint a faji-gondolat újabb jobbágyságot készít elő. Ebben a 
küzdelemben kipusztult az angol paraszt. Ez termelte ki a 18. század
ban a füvön tengődő franciáknál az egykét. „Ne szülj rabot, te szűz! 
Anya ne szoptass csecsemőt!" „ A menyasszony meddőségért eped" — a 
természetes védekezés minden elnyomás ellen, legyen az szociális, al
kotmányos, vagy háborús. A paraszt szabadságharc kihosszabbodott a 
20. századig, az 1907-es romániai s az 1933-as spanyol zendülések a leg
utóbbi hullámai. 

Ahol ez a kérdés idejében megoldódott, az állami fejlődés biztosab
ban és magasabbra ment. A svájci parasztok 1291-ben a Rütli réten fel
újítják a MarkgenossensChaftot, s megvetik az alapját egy államnak, 
amely megoldja Európa rák-problémáját, a nemzetiségi kérdést. Jólétet, 
szabadságot biztosított magának Dánia, Norvégia, Svédország, Izland. 
Ma a diktatúrák e konzervatív osztály erősítésében, a falu ősi életfor
májának rögzítésében keresik a társadalmi változással szemben a gátló 
vagy fékező erőt. Mussolini telepit, bár a fasizmus alatt szaporodott a 
nagybirtok. Németország az iparos államra a földművelő társadalom és 
gondolkozás gyermekruhájáít húzza. Ausztria rendi állama, Bulgária dik
tatúrája egy törekvésben alapozzák létüket a parasztságra. 

A világháború azonban kikényszeritette a földkérdés valamilyen 
rendezését mindenütt. Oroszország a kulákok megsemmisítésével terem
tette meg a kollektív gazdaságokat. Finnország 1919-ben nagyarányú 
földrendezést hajtott végre. Nagyarányú volt a kisantant államok földr 
reformja is. Magyarországon az 1920-as földreform „csak látszólagos 
lépés volt a helyesebb, arányosabb birtokmegosztás felé". A parasztság 
politikai súlya megfogyott. Életszintje leromlott. 1936-ban másfél mil
lió ember él évi 120-100 P. keresetből, másik másfél millió évi 50 P-ből. 
A telepítési törvény a 25. évben fogja földhöz juttatni a 35.000 földmű
ves családot. Viszont készült új hitbizományi törvény, amit megszavaz
tak az egykori jobbágyok utódai is. 

iSzeberényi a parasztikérdésnek régi és alapos művelője. E könyv 
megírására hivatott. A problémát azonban csak bizonyos határok közt 
tekinti. Európára szorítkozik, itt is a göröe, római viszonyoknál szűken, 
de bővülve napjaink felé. Legterjedelmesebben foglalkozik a magyar és 
dán viszonyokkal. A z iró lelkész, aki együtt él és érez híveivel. Ez vezet
te annak átlátásához, hogy a földmunkás-kérdés csak földkérdés. Ebben 
adódnak a mű többi határai. Nemi társadalmi-strukturális összefüggé
seiben, hanem szimptomatikusán kezeli tárgyát főként vallás-erkölcsi 
értékelésben. Innen kitérései vallási és egyháztörténeti tényekre, főleg a 
reformáció után. De oldalakat juttat alkotmányjogi és életrajzi ada
toknak is. Ezen tul azonban átfogott tényterülete, jó tárgyismerete, tisz
ta szándéka miatt alapvető a munka értéke. Egyben mementó a terjedő 
falukutatás és újromantikus parasztirodalom idején: „ A meglátás stá
diumán már túl vagyunk. Ha felelősségünk tudatában segíteni akarunk, 
akkor ma már cselekedni kell." (Nánay Béla) 

REMENYDEí ZSIGMOND: Bűntudat (Pantheon. Budapest 1937) 
Remenyik Zsigmond önéletrajza komoly figyelmeztetés az íróknak 

és komoly eseménye az irodalomnak. Azoknak az íróknak, akik az au-
rea mediocritas kényelmes hintaszékében szunnyadoznak s finom ösz
tönnel várják, hogy az idők jobbra vagy balra fordultával merre egyen
súlyozzák át magukat és komoly eseménye az irodalomnak, mert azt 


