
írni, vagy elbeszélni nem lehet. Azt csak érezni és élni lehet, k i 
fejezni az alkotásban és kiélni a társadalom újjáépítésének nagy 
munkájában. 

Október 20-án, amikor a hazánk hősi fővárosa, Beográd fel
szabadulásának történelmi jelentőségű perceit élte át, az égbolt 
csillagainak útmutatása és ösztönös megérzéssel ötven bácskai tar
tott hazája felé, hogy ott kezdje újra, ahol 1941—42-ben a fasiszta 
hóhérok kiütötték a kezéből a fegyvert. 

FÖLDREFORM ÉS DEMOKRATIZÁLÓDÁS 
Irta: Varga Jenő 

A földreformot, ezt az igen niaigy hoirderejű társadalom-politikai in
tézkedést egész sor felszabadítót t keet-európai országban végrehajtot
ták, fiz a középkortól napja inkig- vlssizamaradt hűbérisége jobbágyság ma
radványainak fejszámolását jelenti. A földreform ily módicin aláásta a 
reakció -legszilárdabb és legfontosabb támpontját s megnyitotta az utat 
a társadalmi élét demokratizálódása felé az eddig néni dlemokratikus bé
ren d-ezé/sű országokban. 

A iföldrefonn szoros kapcsolatban áll a felszabadított országok népi 
erőivel. A íöldosztáis következtében megszűnt hatalmas nagybirtokok néni 
egyebek a hűbériség örökségénél. Ez a nyiit földesúri-nagybirtokosi ural
mi rendszer ;ai társadalom többi rétegei felett tagadja a néptömegek mini
den jogát. 

[Ezer esztendővel ezelőtt, amikor Európa lakossága még gyér volt, & 
nagybirtokosok erőszakkal a földhöz kötötték a munkaerőt. Nemcsak a 
földet értékelték, hanem a rajta dolgozó embereket ás* Egykori okmá
nyokban, amiikora földbirtokok átadásáról van szó, határaikat csak hoz
závetőlegesen jelöük meg: »a 'folyóparttól a hegységig.« Azonban .rész
letesen feltüntetik a földbirtokhoz kötött parasztokat és kézműveseket, 
niitöbh -megjelölik képességeiket, milyen munkára alkalrríaisak és urukn.a'k 
évente milyen szolgáltatásokat kötelesiek elvégezni. Föld sokkal: több volt, 
minit, kellett. Hogy a paraszt ne szabadulhasson föl a nagybirtokos járma 
alól és ne élhessen saját földjén függetlenül, minden földet a földesúr-
nagybirtokos tulajdonává nyilvánítottak. Ez volt a hűbériség fő jogi elvé. 
A jobbágy-iparaszt nemcsak arra kényszerült, hogy kezdetleges termeld 
eszközeivel munkálja meg a nagybirtokos, földjét, haniem át kellett, hogy 
adja a Jegybirtokosnak és egyháznak <£aját jobbágytelke termésének l» 
nagy részét. A hűbéri társadalmi rend a személyi függőségen alapult e* 
a parasztság földhözkötöttségén. A parasztokat úgy tekintették, mint va
lamely ráadást a földre, mint a nagybirtok alkatrészét. 

A javak forgalmának növekedésével és a tőkés rendszer kialakulia^ 
sával <a hűbéri berendezésű .társadalom ellentmondásba került a társa
dalmi, élet gazdasági alapjával. A jobbágyi elnyomatás eilviselhetétlen lett 
a .parasztság számára. Amíg a parasztcktol elrabolt javak csak 'közvet
lenül a földesúr és családja szükségletét szolgálták, a hűbéri kizsákmá
nyolás szűk keretek között mozgott. A földesúr nem vett el a para-szr-
tól to:t»bet, mint amennyi az ő saját szükségletére kellett. Amikor tehe*-
tőség nyült arra, hogy a mezőgazdasági termékeket más árúkká váltós-



tassák át, ezen határok eltűntek. Ettől kezdve a nagybirtokosok a pa
raszttól imind többet raboltak el. A jdbbgyság helyzete egyre súlyosbo
dott. Érdemes megemlíteni, hogy éhben a tekintetben LengyefioTszá^aii 
volt a helyzet a legsúlyosabb. ^Lengyelország pokol a parasztok sza-
mára« — mondották ötszáz évvel ezelőtt. A parasztiázadások egész so
rozatában kisérelték meg a parasztok széttépni az őket fogva tartó Lám-
cot Bár a felkeléseket többször véreseti elfojtották, mégis aláásták a 
hűbériség alapját és előkészítették a polgári forr adatom győzelmét. Anür 
kor a tőkésrendszer kiaillakulásával párhuzamosan a munkaerő kötöttségb 
a termelő erők további fejlődését gátolta, a paraszt jobbágyi függősége 
egész sor országban megszűnik. * 

De a földesúr formai kizsákmányolási jogának megszűnése a pa
rasztsággal szemben csak azon országokban jelentette a parasztság gaz
dasági és politikai felszabadulását is, ahol azt összekötötték a nagybir
tokok fölszámolásával Ilyen vp.lt a francia forradalom a XVIIL százau 
végén. De ahol a parasztok kizsákmánjno'lási jogának megszűnése nem-
járt a hűbéri birtok feloszlásával, teljes mértékben megmaradt a hűbér
urak túlsúlya. Ez történt Olaszországban, Poroszországban, Lengyelor
szágban. Magyarországon, Romániában, Spanyolországiban és a cán 
Oroszországban. A nagybirtokosok a velük rokon pénzhataílmasságokkai 
folytatták az irányítást ezen állíamiokban a bel- és külpolitikában egy
aránt. A nagybirtokosok köréből származtak az udvari nemesek, minisz
terek, tábornokok és az államigazgatás vezetői. A falvakban a földesor 
szolgálatában állottak a hatóságok, csendőrség és iskola.. Mindenki, aki 
a nép szemében az államhatalmat jelentette, a földesúrtól függött, vagy 
vele szoros kapcsolatban állott. Poroszországban még századunkban is 
fennállottak az úgynevezett »nagybirtok-fcözségek«, melyek magukba fog
lalták a »szabad« munkaerőt az illető nagybirtok területéről. Ezekben a 
községekben a közigazgatás, igazságszolgáltatás és, büntetés joga a föl
desúr kizárólagos joga volt. A saját peréber ő maga volt a bíró. Könv-
nyen érthető, hogy a földesurak túlsúlya mellett a lakosságnak demok
ratikus joga csak papír volt. Pl a választások ezekben az országokban 
nagymértékben közönséges kuir.čdiak voHtak. Tefcintetnélkül a választáson 
»titkosságára«, a parasztok és mezőgazdasági munkások kénytelen-kel
letlen úgy szavaztak, lahogy a földesura^ megkívánták. 

Még a polgári demokrácia hagyományos hazájában, Angliáiban is, * 
nagybirtokosak a gazdag polgársággal a legszorosabb' együttműködés
ben napjainkig óriási befolyást gyakoroltak a politikai életben. MindÖSis-
sze sz íz esztendő telt el azóta, amikor Qladstone angol miniszterelnök 
kijelentett?: hogy »a felsőház, — a nagybirtokosok háza.« Az 1939-ber* 
megjelent »Torik — az országgyűlés tagjai« című igien érdekes könyv, 
a 'legmeggyőzőbben bizonyítja a tényt, hogy az angol földbirtokois-arisiz-
iokrácu kisszámú családjának döntő (befolyás jut a konzervativ párt
ban. Ezekből a családokból való az alsóház képviselőinek jelentős több
sége és a konzervativ kormányiolc miniszterei. Laski profesor: »Az angol 
kormány összetétele lSOl-től—1924-dg« című könyvében kihangsúlyozza, 
hogy 1906 és 1916 között 51 miniszter közbül 25 a nemességhez tartozott 
Ezzel egyidejűleg a Lordok házában (Felsőház) a nagybirtokosok több
ségben vannak. A konzervativ párt bukása a legutóbbi választásokon töb
bek között azt bizonyítja — s ezt elismerik a legmakacsabb koruzervati-
vek is — t hogy a nép nem kívánja, hogy oly nagy politikai 'befolyással 
bírjanak kicsiny körök, akik teljesen más életkörülmények között éli
nek, mint a dolgozók széles néprétegei és akik ennek következtében az 
ő mindennapi gondjaiktól és érdekedktőli távol állnak. 

Jsrteretes, hogy Anglia volt az első, az iparosodás útjára lépett áí-
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latn. A mezőgazdaságnak An£iátan másodtegos kLentögége w . A poé
tikai és gazdásági tekintetben eSmaradt á l lmok más h&fEdtiom vannak. 
£sen országokban a mezőgazdaság a lakassáíg .nagyobbik részének meg
élhetési forrása. Nem kelil tehát csodálkoznunk, hogy ezen országokban a 
nagybirtokok a társadalmi és polfttikai életben az elsőhelyet foglalták él. 

. A nagybirtokosok jelientették a támaszát és alapját a reakciónak úgy 
politikai, társadalmi, mint kulturális téren. 

Semmiesetre sem véletlen tehát, hogy Hitler tömbje Európában kizá
rólag csaknem azokat az országokat foglalta magában, ahol a nagybirto
kok voltak politikai túlsúlyban. A fasiszta pártok mindenütt ia legszoro
sabb összeköttetésben állottak a nagybirtiokosokkali. Mussolini azzal kezet-
te tevékenységét, hogy erőszakkal és rémuralommal feloszlatta a mező-
gazdísági munkások érdekvédelmi szervezeteit és ezzel a nagybirtoko
sok érdekeit szolgálta. Németországban a junkerek1) igen nagy szerepet 
játsziottak a hitlenizmus előkészítésében és , megvalósításában, valamint 
Hitler rafoLóhad járataiban. Efegendő ha .megemlítjük, hogy OIdenburg> 
Júüseii, az,egyik junker vezér közvetlenül segített'Hitler uralomra jutta
tásában azzal, hogy megijesztette az öreg Hindenburgot: SchleicherneK: 

az a szándéka, hogy megsemisitse a nagybirtokosokat. A mai napig 
fennmaradt spanyol fasizmus a reakciós nagybirtokosokra támaszkodik. 

Röviden, a redkcip minden formájában a nagybirtokosok támogatásán, 
élvezi és a maga részéről hűséges "őrzője azoknak. 

F.yeh körülmények következtében nem kell -csodáik óznunk azon. hogy 
a jobbágyság megszűnése után a földreform Európában továbbra is meg
maradt egyik leígfantosalb politikai kérdésnek. A hatalmas földbirtokok 
•felosztás? állandó kívánsága volt azoknak, akik földinségben szenvedtek, 
vagy egyáltalán nem volt földjük. Az első vüágháboru tartama alatt a 
vezető államférfiak számos államiban megígérték a parasztságnak, hogy 
széleskörű föídretformot hajtanak végre. De a nagybirtokosok ez alka
lommal ie becsapták a parasztságot. Csak néhány országban, ahol a 
nagybirtokosok idegen nemzetiségűek voltak, mint pl, Jugoszláviában, 
Erdélyben vagy Csehszlovákiában, került felosztásra a -nagybirtokok je
lentős része. 

Németországban két évtizeden keresztül a két világháború között, 
hivatalos adatok alapján 79 új földműves gazdaság létesült, mindössze 
960.000 hektár területen. Ezen kívül felosztottak a parasztok között még 
290.000 hektár földet azon szárdokból, hogy kibővítsék a m i r . m e g ! é ; ö 
170.000 paraszt gazdaságot. Azonban & parasztoknak kiosztott földet nsn 
mind a nagybirtokosoktól sajátították ki . Bizonya hányada-; a kiosztott 
földnek mocsarak kiszárításává és pusztaságok feltörésével kapták, va
lamint az állami nagybirtokokból A nagybirtokosoktól kisajátított föU 
kb. 7,750.000 holdat tett ki. Németországban 1933-ban a nagybirtokok (370 
holdnál nagyobb ingatlanok) 27 millió holdat tettek ki. Ez azt jelenti, 
hogy két évtized folyamán a nagybirtoknak mindössze 6%-át osztották 
fel. A földosztás ilyen »uterne« mellett 350 esztendő keMett volna, hogy 
a nagybirtokokat -teljesen felosszák. Emellett nem vettük figyelembe azt, 
hogy a parasztság állandóan veszített földjeiből a nagybirtokosok és 
pénzemberek javára. Semmivel sem volt a földosztás »uiteme« gyorsabb 
Ijengyeiországban. Hivatalos adatok szerint 1918 és 1937 között a parasiz-
toknalk nem egészen 4 és félmillió hold földet osztottak k i a kb. 45 millió 
holdból. 1931^ben még a nagybirtokosok tulajdonában volt az egész föld
kerület 43%-a s mindegyiknek közülük többje volt 170 holdnál. Ebből k i -



t i jn ik^ogy a földosztás ilyen »iiteme« miellett a nagybirtok megszünte
tésére, kb. 80 év kelflett volna. 
igr» Még rosszabbul állt a helyzet Magyarországon. Igaz, papíron felosz
tottak majdnem egymillió hoüd földet. Azonban ezen földnek több mint 
fölét nem a panasztok kapták, hanem tisztviselők, /papok, tanítók, csend
örök, sőt maguk a 'nagybirtokosok is. Hasonló volt a helyzet Román á -
baro is. 

Továbbá, miinden a földreform terén végrehajtott intézkedésnek a vU 
lágháborúit követő időszakban, egy nagy fogyatékossága volt. Még azok
ban az. esetekben is, amikor a parasztok földet kaptáik, a feltételek olya
nok valtak, hogy a parasztok nem őrizhették meg a nekik juttatott föl
det A parasztnak magas megváltási dijat kellett fizetnie és nagy adókat. 
Senki sem gondoskodott arról, hogy a parasztokat szükséges termelési 
eszközökkel lássák el, amelyre feltétlenül szükségük volt a fö'd megmun
kálásában. A földosztás emiatt elsősorban a nagybirtokosok érdekeinek 
ideit meg. A nagybirtokosok megőrizték maguknak a legjobb és legter-
mőbb földterületeket, valamint az összes mezőigazdasági gépeket és jó-
szágállotnányt. A föld megváltási díja igen magas volt. A feltételek olyan 
súlyosaik voltak, hogy a parasztok igen gyakran elutasították a kiosztott 
és részükre juttatott föld birtokba vételét. Azok viszont, akik a földet ei-
Váliadták, eladó-sí tották magukat, hogy megmunkálhassák a földet. Ezzel 
p & ^ f l l uzsorások karmai közé kerüMek, aminek pedig igen gyakran az 
te^WTOÖvetkezmiénye, hogy rövid időn belül elvesztették a kapott földet. 

Elegendő (ha Németország példáját megemlítjük. 1935-bem Németor
szágban-nyilvános árverésen adtak el 4 ezer gazdasági telket, 1934-ben 
pedigv4.500 tekét. Eltekintve néhány családtól, ezek kis és középbifióko
sok tulajdonai voltaik. Emeíleitt a két világháború között Németországban-
évente »önkémt« 30 ezer paraszttelket adtak el. Gazdasági értelemben a 
legtöbb esetiben ezen eladások kény szerből történtek: a parasztok elad
ták a földet, mert adósságba'keveredtek és nem tudták megőrizni birto
kaikat * 

Teljéidén más körülmények között valósul meg a földreform manap* 
ság, a „második világháború után, azon államokbain. ahol népi demokrácia 
van: ijotgyelorzágbain, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Jugo-
szlávi^ah. Mindenekelőtt ezen államokban először van olyan államhata
lom, meíy képes védelmezni a nép érdekeit. Az első világháború után az 
állam, vmég azon esetiben is. amikor egyik, vagy másik- .r.ytWánosam de
mokratikus irányelvet hirdetett, mint p \ az általános választó jog, tovább
ra is a nagybirtokosok és pénzhatalmasságok állama maradt. Ezen orszá
gok demdkratlkus kormányait a nép -terémtette meg.és élvezik a legszé
lesebb néprétegek: parasztság, munkásság, értelmiség, iparosság bizal-
*mát. Ezen*} közhangulat határozott és lényeges változása a demokrácia ja
vára, rásüti bélyegét a földreformra is. 

A mai fcfidrefarmak átfogópk. Minden föld, mely a nagybirtokosok tu
lajdona volt átmegy a dolgozó parasztok kezébe. 

A mai földreformokat a széles néprétegek érdekében valósítják meg. 
A szembeötlő különbség a .nagybirtokos és a parasztság tulajdonát képe
ző föíd között a következő: a parasztokbirtoka,' még abban az esetben 
is, ha a földibirtok nagyobb, minit amekkorát a paraszt családfával együtt 
meg képes munkálni, a paraszt birtokában marad. \ hasonló nagyságír 
nagybintokos földeket felosztják. 

, A földreform megvalósításánál először is a megszállás alatti magatar^ 
tását vették figyelembe annak, akitől a földet elvették. Mindazok földjét 



Va'ga Jenő: Földreform és demokratizálódás 

afcik felelősek a haza ^árulásáért, akik együtt működtek a hjiferista 
rnegszálókkal saját nemzetük kárára, kártérítés nélkül elveszik. A kevés
számú nagybirtokosnak, akik részitvettek a felszabadító háborúban a meg
szállók etilen és akiknek bizonyos érdemeik vannakl meghagytak bizo
nyos földei (ipl. Magyarországon 300 holdat). A földhöz jutók között első
sorban állanak a mezőgazdasági munkások, valamimt törpebirtokosok, akik 
kitűntek a felszabadító harcban a megszállók ellen. 

A földreformot a parasztság érdekében hajtják végre és ne a nagy
birtokosok javára, mint az az első vfágháború befejezése után tqrténiL 
Ennek következtében a földért adandó megváltás nem a föld értékének 
hamis felbecsülése alapján történik, hanem oly módon, hogy azt a dolgos 
paraszit is elviselheti. Ma a parasztok nem csak sokkal kisebb árat fizet
nek az államnak, hanem fizetési .kötelezettségeiket nem kell azonnal tel
jesíteniük, hanem bizonyos határidő eltelte után, amikor már gazdasági 
körülményeiket rendezték. 

A demokraitikus kormányok elvileg teljesen új politikát folytatnak- a 
parasztnak termelő eszközökkel való ellátása tekintetében. Ezt ma nem 
úgy tekintik, mint a .paraszt magánügyét. Ez az állam egyik fő feladata. 
Sok termelő eszköz (jószágállomány, mezőgazdasági gép> megsemmisült 
a háború és megszállás alatt. Az állam gondoskodik arról, hogy Rendezze 
a mezőgazdasági gépek használatát, a leltár és egyéb termelő eszközök 
beszerzését. Az állam gondoskodik arról, hogy az összes termelő eszkö
zökéit minél jobban kihasználják. Serkenti a parasztokat fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetek alakítására, a városi-gyári termékek közös be
szerzésére, hogy ezáltal kizárja, vagy lényegesen korlátozza az üzérkedő 
közvetítő kereskedelmet. Az állam gondoskodk arról, hogy a földhöz jut
tatott parasztok olcsó hitelben részesüljenek és ezáltal megmenti őket az 
uzsorások karmaitól. Egyszóval az á lam mindent megtesz, hegy a pa
rasztság gazdasági jó'étét elősegítse nemcsiak földjuttatással, hanem fhjn* 
den egyébb eszközzel is, amely rendelkezésére áll; mint ahogy azt a néV 
érdekeit szolgáló és védelmező államnak tennie is kell. 

A földreform' gyökeres végrehajtása megváltoztatta egész sor kée t -
európai Ham képét. Gyökeres változások történtek a parasztság helyze
tében. Pl. Magyarországon a reform előtt 184 nagybirtokos 962lezer ho-'d 
földet birtokolt, 860 nagyb rtokosnak 1 millió 360 ezer hold földje, volt és vé
gül 3.876 nagybirtokos másfél miiV.ió hold földdel rendelkezett. Ma mind-1 

össze 13 háromszázho fdas nagyb'rtok maradit. Ezt azoknak hagyták meg, 
akiknek különös érdemeik vannak a fasiszták és bérenceik elleni harcban. 
Magyarországon eddig 4 millió holdat vettek el a nagybirtokosoktól. A 
661 ezer szegényparaszt földigénylő közül"eddig 504 ezer kapott földet. 
Ebből 177 ezer mezőgazdasági munkás, 75 ezer napszámos, 33 ezer tör
pebirtokos, akiknek legkevesebb földjük volt. 23 ezer kisbirtokos és 15 
ezer falusi kisiparos. Mindegyik uj tulajdonos kapott átlag 4 és fél—öt és 
fél hoí-dat, elegendőt ahhoz, hogy biztosítsa egy 4-^5 tagu parasztcsalád 
életét. A földreform eredmények ént a magyar falu sok apró »közép bir-, 
tokost« kapott. Ennek következtében néhányezer nagybirtokos, helyett a* 
földet most többszázezer paraszt birtokolja. . 

Lengyelországban ebben az évben először több miint 150 ezer 'foldne'--
küty parasztcsaMd és mezőgazdasági munkás vetette be saját földjét, nem 
pedig a nagybirtokosokét. Több mint 200 ezer gazdaság bővítette ki jc-. 



108 Varga Jenő: Földreform-és demokratizálódás 

lentős mértékben eddigi kis birtokát. Lengyelországban; összesen kb. 2 
millió ember kapott a földreform'útján földet. 

Különálló kérdést jelent a földrefonm Németországban. A berlini egyez
mény a gazdasági kérdésekről a'következőket mondja: »A legrövidebb 
időn belül fel kell oszlatni az összpontosított gazdasági erőket, mint ami
lyenek főleg a kartellek, trösztök és egyéb monopoHsztikus szervezetek, 
Valamint ai nagybirtokosok testulete.« 

Nem fér kétség ahhoz, hogy Németországban a legerősebb és legfon
tosabb gazdasági erők politikai tekintetben az egyeduralmi vállalatok után 
a nagybirtokosok kezében vannak. 

A fasizmus és nácizmus teljes kiirtása követeti a fasiszta barbariz-
*nus gazdasági alapjának megszüntetését s ezen feladat fontosságát bizo
nyítja, hogy a föld a junker nagybirtokosok kezén van. Azon területeken, 
amelyet a Lengyel-köztársasághoz csatoltak, a nagy junker birtokok fel
osztás alá kerülnek. Azonban azon a területeken, amelyek Németország
nak maradtak, a nagy "junker birtokok fontos és veszélyes reakciós erő
ket jeenteiek és ezek megszüntetése egyik fontos előfeltétele Németor
szág demokratizálódásának. A nagy pénzhatalmasságok mellett a junker 
nagybirtokosok voltak a tulajdonképeni urai a.hitleri Németországnak. Ök 
már régen.kitűntek. mint a német rabló erőszak zászlóihordozói és mint 
megtestesítői az ember iránti gyűlöleten alapuló soviniszta eszmekőrnek. 
A nagybirtokok voltak a germán militarizmus melegágyai. Ezért nem vé
letlenség, hogy a németországi antifasiszta demokratikus erők felvetik a 
földreform szükségességének kérdését. Ezen reform meg kell, hogy szün
tesse a fasizmus és reakció legfontosabb gazdasági alapját, másrészt ki 
kell, hogy elégítse a parasztság földszükségletét, továbbá azon németek 
fö'diigényéi is, akiket a szomszédos államokból telepítenek vissza. Elegen
dő megemlíteni, hogy Brandenburg tartományban pl. a megművelhető 
földterület egyharmada a nagybirtokosok fcezén van. Prenslau kerületben 
a megművelhető 106 ezer hektár földből 71 ezer hektár a maigybirtokosok 
tulajdonában van. A nagybirtokosok szabotálásának bizonyítéka, hogy pl. 
ebben a kerületben a szántóföldnek 32%na bevetetlen maradt. Az új de
mokratikus Németországban nem lehet helye a hűbéri nagybirtokoknak, 
sem a junkerek oszijalyának, la porosz miEtrizmusnak gerincének. A 
földreform végrehajtása Németországban egyik fő feltétele az állam ala
pos és igazi demokratizálódásának. A nagybirtokok megszüntetése és á 
"földbirtokosoktól a föld elvétele hatalmas csapás lesz nemcsak a német, 
de a nemzetközi reakcióra. 

Természetes, hogy a hatalmas nagybirtokosok nem szívesen nyug
szanak bele ezeréves uralmuk eltűnésébe. Igaz, aránylag a lakosság kis 
liányadát teszik ki ahhoz, hogy önállóan harcot kezdhetnének a demokra
tikus népkormányok ellen. De nincsenek egyedül. A hátuk mögött ál)l az 
egész világ reakciós ereje. Nyilt és rejtett híveik vannak a lakoósság kü
lönböző rétegeiben. A nagytőkések a városokban, akikkel szorosan egy
beforrtak ipari, kereskedelmi és hitelvállialkozásaik révén, A nagybirtoko
sok érdekeinek szolgálói gyakoriak még az álíiamigazgatásban, akik igen 
nagy számban földbirtokos családokból származnak, vagy legalább is gaz
dasági érdekközösségben állanak velük. Végül a nagybirtokosoknak ügy
nökei a falvakban, a parasztság vezetői között. A földreform elleni harc 
a legkülönbözőbb módon folyik. Egyes mezőgazdasági »szakemberek« pa
naszkodnak a gazdasági élet visszafejlődéséről, amit a földosztás hoz má
sával. A nagybirtokosok ügynökei oly módon akarják a parasztokat és 



mezőgazdasági munkásokat elvonni, a földreformban vailó részvételtől^ 
liogy a nagybirtokosok jövőbénj bosszújával fenyegetik őket. A régi köz^ 
igazgatási kar tisztviselői* pedig halogatják á földreform végrehajtását bi
zonyos politikai változások reményében. 

A földreform elíLená küzdelem igen gyakran heves politikai harcok .for
májában történik. H . a voút lengyel menekült kormány védelmébe vette 
a nagybirtokokat. Szította a nemzeti és soviniszta gyűlöletet a fasiszta 
néibolonditás révén; aljas módon gyilkoltatifca a lengyel hazafiakát s eh-, 
hez hasonló módszereket alkalmazott. Másrészt a földreform. megvalósu
lásával a parasztok millliói és a mezőgazdasági munkások hatalmas törne-, 
ge először jut a politikai életbe. Ez a demokratikus erők ébredését é s ; 

szervezkedését jelenti azokban az államokban, ahol a széles néprétegek 
eddig a nagybirtokosok uralma alatt állottak/Ezernyi a parasztbizottsá-
gok száma, amelyek segítettek a kormányoknak a földreform végrehajtás 
sábam és a reakciós erők elhárításában. A földreform mindent átfogó vég
rehajtása végérvényesen megszünteti a nagybirtokosok ezer esztendős^ 
uralmát. "Ez egyúttal biztosítéka is annak, hogy a demokrácia Közép- és 
Kelet Európában megszilárdul azon államokban, ahol eddig a formális és 
korlátolt demokráciát is csak hirből ismerték. Ezen álilamokban ezideig a 
reakció uralkodott többé-kevésbé rejtett formában és a nagybirtokosokra 
támaszkodott. 

EzzeC párhuzamosan a földreform révén a parasztok milliós tömegé*, 
nek évszázados álma valósul meg. A fölszabadított Keleteurópa demokrá
ciájának és fejlődés, képességének meggyőző bizonyítéka ez. A történe
lem mérlegén a demokrácia oly vívmánya, mint amilyen a nagybirtoko
sok földjének felszámolása és annak a széles néprétegek, közt való fek 
osztása sokkal többet ér, mint a sok távoli remény a demokratizálódás, 
tekintetében, amilyenről a külföldi sajtónak egy bizonyos része ír. 

' Ami a »totalitas« vádját illeti, amelyet néha-néha hallani a felszaba
dult országok demokratikus erőinek rovására, ezen hangok a legjobb eset
ben úgy tekinthetők, mint jellegzetes terméke az elvakúltságnak. Ellen
ben a földreform mindörökre megmarad, mint igen fontos fejezet a haladó, 
Európa -és az európai demokrácia történelmében. 

A földreform egész sor európai államban megvalósult, egyik ilegfon-
tosaibb vívmánya a világháborúnak, a szabadságszerető népek győzelmié
nek a fasiszta leigázók, felett. Ez biztos záloga á népi demokrácia meg
erősödésének és alkotóképességének ezekben az államokban s fontos té-: 
nyezőj© a népi szabadságok megőrzésének és a népek közötti békének. 

*) Junker a porosz földbirtokosok általános elnevezése.. 

»Nemcšak politikai egyenjogúságot biztosított a szovjet kör^ 
mány a nők számára, hanem gazdaságilag is egyenlővé tette őket 
a férfiakkal A nőnek joga van bármilyen tisztség viselésére, bár
mely munka elvégzésére és munkáját ugyanúgy fizetik, mint & 
férfiakét.* < Szerehrjennikav) 


