
Krausz Tamás

SZOCIALIZMUS EGY ORSZÁGBAN 
Megjegyzések egy történelmi vitához

A társadalomtudományok művelőinek egyre szélesebb köre ismeri fel, hogy 
a 20-as évek szovjet fejlődésének mind az anyagi, mind a szellemi kultúra terü
letén kivételes jelentősége van a 20. század egész további fejlődése szempontjá
ból. Más tudományok képviselőihez hasonlóan a történészek sem tudtak mind 
a mai napig megszabadulni azoktól a vitáktól, melyek ennek a korszaknak a 
termékei. Sőt, mióta e viták komolyabban foglalkoztatják a polgári történeti 
gondolkodást is, úgy az 50-es évek elejétől kezdve, e történelmi polémiák rene
szánszát éljük. Kétségtelen, hogy ezek közé tartozik a „szocializmus egy ország
ban való felépítésének lehetősége” körüli polémia is, mely a 20-as évek közepén 
(1924—27) a szocializmus genézisének számos lényeges (és persze nem kevés 
lényegtelen) problémáját involválta. Ez a konfrontáció ugyanis, miként sok más 
történelmi és politikai-ideológiai jellegű vita a 20-as években, bepillantást enged 
egy új társadalmi formáció kifejlődésének történelmi folyamatába, illetve e fo
lyamat „öntudatába” . Viszonylagos értelemben egy lezárt történelmi periódus
ról van szó és ezért a vita közvetlen folytatása aligha tűnik gyümölcsözőnek. 
(Mégsem ,halott vitáról” beszélünk; ugyanis ami aktualitását veszítette, az nem 
más, mint az akkori megközelítési mód, és a vita valóban szigorúan korhoz kö
tötten elemezhető.)

Az októberi forradalom nyomán kibontakozó új fejlődési irányok mibenlé
tét, ellentmondásait és perspektíváit kereső és vizsgáló elemzések, amennyiben 
eredményesek kívánnak lenni, annyiban kénytelenek önmagukat történelmileg 
is reflektálni. A történettudomány ilyen irányú funkciója azonban nem képes 
kifejeződni, ha a történész a „régi” ellentmondásokat és konfliktusokat válto
zatlanul reprodukálja, mintegy közvetlenül igazságot szolgáltatva a vitázó felek 
valamelyikének és ennek alapján kísérel meg egy „általános metodológiát” re
konstruálni a vitás kérdések megoldásához.1 Ez jellemzője sokszor a legjobb le
író történeti munkáknak is. Márpedig ez a közvetlenség a „lezártság-nyitottság” 
összefüggését az adott periódusra vonatkozóan nem tudja másként megragadni, 
mint hogy a történelmet ideológiai bajvívásra redukálja; s így az eszmetörténet, 
mint a történeti kutatás egyik területe és egyik módja csupán politikai funkció
ra szűkül.2

A „szocializmus egy országban” vita és a korszak politikai történetének rész
letesebb leírását már pusztán a terjedelmi korlátok is lehetetlenné teszik. De 
erre tulajdonképpen nincs is szükség, mert az olvasó részletes tájékoztatáshoz 
juthat a vonatkozó történeti irodalomban.3 Ez alkalommal tehát nem a kor-
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szak politikai alternatíváját vizsgáljuk, hanem — még egyszer hangsúlyozzuk — 
a „szocializmus egy országban” kérdéskomplexum eszmei-ideológiai aspektusát, 
a politikai alternatíva átélési, tudatosítási formáit, melyek persze maguk is lé- 

• nyeges mozzanatai voltak magának a gyakorlati alternatívának. Még néhány 
megszorító jellegű megjegyzést kell tennünk, melyeket a szűk terjedelmi kere
tek indokolnak. Lényegében, ha nem is teljesen, mellőznünk kell azokat a köz- 
gazdasági és gazdaságpolitikai vitákat, melyek érintkeztek a szóban forgó jelen
ségcsoporttal, bár mint látni fogjuk,a kapcsolat nem közvetlen és nem feltétlen. 
Az egész vita nem egyszerűen hatalmi és politikai harcok reflexe csupán, jóllehet 
azok befolyásolták és színezték, mégis számunkra ügy tűnik, hogy a lényegi 
kérdés a szocializmus-értelmezésben és az ettől elválaszthatatlan orosz (és szov
jet) történelmi fejlődés sajátosságainak és perspektíváinak megközelítésében, 
megítélésében összegződik, ha ügy tetszik, ebben van a vita történelmi „értel
me” . Ez kifejezésre jut elemzésünk fő irányában is.

A történelmi helyzet néhány sajátos vonása

Az a kérdés, hogy Oroszország történelmi fejlődése milyen sajátos determi
nációk ötvöződése, már régen jelen van a történelmi és politikai gondolkodás
ban. Oroszországban eme specifikumoknak az összefoglalása,világos tudatosítása, 
történelemszemléletet befolyásoló jelentősége jóval több mint száz évvel ez
előtt, az 1840-es években formálódott ki4 , de már a 16. századi utazóknak is 
magától értetődő volt az orosz és nyugati állapotok összevetése és a „sajátossá
gokon” való töprengés5. A 19. század első felétől nemcsak az orosz történeti 
gondolkodás és az első politikai mozgalmak számára volt megkerülhetetlen 
Oroszország és a Nyugat eltérő, elválasztó, szembenálló, illetve összetartó, azo
nos fejlődési vonásainak tudatosítása és azoknak a politikai törekvésektől függő 
felhasználása, hanem mindez végbement lényegében ugyanebben az időszakban 
az európai gondolkodás csúcsán is. Elegendő itt Hegel és Marx ismert elemzései
re utalni.6

Oroszországban ez a problémakomplexum nemcsak a szlavofil-zapadnyik 
vita egyik sarkalatos pontja, hanem lényeges helyet foglalt el később a marxiz
mus és narodnyikizmus szembenállásában is, tulajdonképpen egészen az októ
beri fordulatig. E kérdést illetően azonban a marxisták között is voltak hang
súlyeltolódások, melyek igazi jelentőségre éppen Október után tettek szert, a- 
mikor újra tudatosítani kellett a marxizmus, a szovjet fejlődés új irányait, ami 
feltételezte az új történettudomány vizsgálódási irányainak alkalmazkodását, 
sőt, bizonyos értelemben kezdeményező szerepét.7 Tehát az orosz történelmi 
fejlődés sajátosságairól folytatott évszázados vita — mutatis mutandis — újra
termelődött, de egy egészen új és eredeti történelmi szituációban. így nem egy
szerűen reprodukcióról van szó, hanem az új helyzet új átéléséről, Oroszország,
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illetve a Szovjetunió és a Nyugat új perspektíváinak és e történelmi régiók új 
viszonyának tudatosításáról.

In médiás rés, 1925—26-ban a kapitalizmus „viszonylagos stabilizációjának” 
ténye már nem volt vita tárgya a bolsevik pártban, de viták folytak az e tényből 
levonandó következtetések körül, mert a világforradalom, vagy az európai, leg
alábbis a német forradalom közeli perspektívájával való szakítás igen lassan és 
igen ellentmondásosan ment végbe. A stabilizáció tényéből minden bolsevik 
számára világossá vált, hogy az egyenlőtlen fejlődés eredményeképpen a „szoci
alizmus építésének” meg kell kezdődnie „egy országban”. A világforradalmi 
messianizmus ily módon összefonódott, és mint látni fogjuk, nem problémátla- 
nul, a szocializmus egy országban való felépítésének perspektívájával. A politi
kai alternatívák elméleti tudatosítását különös vonásokkal ruházta fel az a tény, 
hogy az „egy ország” a „fél-ázsiai” vagy „fél-európai” Oroszország volt. A pers
pektívaváltás nehézségeit, ellentmondásait, hirtelenségét stb. jól jelzik, hogy a 
„szocializmus egy országban való felépítésének” lehetősége 1924. áprilisában 
még Sztálin számára sem tűnt megengedhetőnek.8

Figyelembe kell venni, hogy az a történelmi szituáció, amely 1925—26-ban 
a „szocializmus egy országban’’-vita keretét adta,s amelynek e jelszó a terméke, 
a kortársak számára nem egyszerűen nehezen áttekinthető volt, hanem egészen 
egyedülálló: eredeti.

A történelmi előfeltételekkel kapcsolatban néhány dolgot előre kell bocsáj- 
tanunk. Mindenekelőtt nyilvánvalónak tűnik, hogy a „szocializmus egy ország- j 
bán” a kapitalista stabilizálódás természetes ellensúlya volt.9 Más oldalról a tör
téneti irodalom azt hangsúlyozza, hogy az ismert történelmi körülmények, me
lyek Szovjet-Oroszország izolációját előidézték, az orosz kommunistákban „a 
nyugati munkásosztály forradalmi képességében való hit elveszítését” idézték 
elő. „Ebből fejlődött ki fokozatosan az orosz forradalmi önelégültség és önköz
pontúság attitűdje, amely a szocializmus egy országban doktrínába találta meg 
kifejeződését.” 10 Az ilyen megközelítés, amely tartalmazza persze az igazság 
mozzanatát, figyelmen kívül hagyja a sajátos történelmi helyzet lényegjegyeit, 
mint a politikai kultúra és „civilizáció” rendkívül alacsony foka, az oroszországi 
tömegek ideológiai felvevő képességének korlátái, azaz a tömegeknek csupán a | 
finalitások, végső célok iránti vonzalma stb.

Egy másik tényező, mely a jelszó és egyáltalán a szóban forgó viták kifejlő
désében középponti motívumnak tekinthető, a „trockizmus elleni harc” volt. 
Trockij nézeteinek alapját — nem ok nélkül — a permanens forradalom elméle
tében látták, s a vele szembeni „többség”, Sztálinnal és Buharinnal az élen, erre 
kereste a megfelelő ideológiai választ. Mindezt az adott történelmi szituációban 
(a NÉP és a parasztsághoz való viszony új ellentmondásai, melyekre érintőlege
sen még visszatérünk) kétségkívül már implikálta az az előszó is, melyet Trockij 
1905 c. könyvéhez még 1922«ben írt, és amelyben Trockij a parasztsággal való 
konfrontáció elkerülhetetlenségét hangsúlyozta — mint ma már tudjuk, nem 
alaptalanul —, de e konfliktus megoldását a „proletár világforradalom porond-
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ján” vélte megtalálni." Így a forradalom és Szovjet-Oroszország „belső erői 
lebecsülésének veszélye” kezdettől jelenlévő motívum volt mind a párton belüli 
hatalmi harcokban, mind a „szocializmus egy országban’’jelszó elfogadtatásáért 
folyó küzdelemben. Végülis nem lehetett vég nélkül az egyetemes forradalom 
lehetőségére hivatkozni, amely lehetőség 1919 óta fokozatosan csökkent. Ezt a 
Német Kommunista Párt története igazán világosan reprezentálja.12 A „szocia
lizmus egy országban” jelszó éppen a nem-forradalmi helyzetből vonta le a kö
vetkeztetést a belső fejlődésre vonatkozóan; ebben az összefüggésben „a szocia
lizmus egy országban a Nyugattól való függetlenség deklarálása volt”.13 Ezzel 
azután szoros összefüggésben állt a nemzeti messianizmus és a nemzeti tradíci
ók feléledése. „A proletariátusnak nincs hazája” tételben kifejeződő világforra
dalmi internacionalizmus, oszthatatlansága már 1923. áprilisában a párt 12. 
kongresszusán politikailag számos problémát vetett fel mind a nemzeti kérdés, 
mind a nemzetközi perspektívák terén. Zinovjev, Szturua, Rakovszkij és Buha
rin hozzászólásai mindezt igen karakterisztikusan kifejezésre juttatták.14 Ezek 
az elméleti és politikai ellentmondások kifejlettebb és kiélezettebb formában 
jelentkeztek 1925 végén, amikor a „szocializmus egy országban” jelszó a Troc- 
kij és Zinovjev vezette „egyesült oppozíció” számára az eredeti bolsevik hagyo
mányokkal való szakításnak tűnt. Ugyanakkor az oppozíció a NÉP jellegének, 
funkciójának és a gazdasági fejlődés értékelésében a Központi Bizottság többsé
gétől eltérő véleményt alakított ki. A NÉP éppen 1925 végén á lt csúcspontján. 
Az oppozíció is éppen ebben az időszakban lehetett befolyásának zenitjén, 
mert kifejezte azt a párton belül jellemző hangulatot, amely az új gazdasági po
litikát az osztáyellenséggel kötendő ideiglenes kompromisszummal azonosítot
ta. Nyilvánvaló, ezzel a „baloldái” nyomássá függött össze, hogy 1926-ban 
bizonyos változás következett be a gazdaságpolitikában, ami elsősorban a ma
gánkereskedelem elleni támadásban ju to tt kifejezésre, de összekapcsolódott az 
„ár- és tervpolitika” területén végbement vátozásokkal és az ezeket reflektáó 
polémiákká.15

Mindenesetre úgy tűnt, hogy ezek a NÉP szellemével szemben álló vátozá- 
sok kifogják a szelet az oppozíció vitorlából. Persze a frakciós vitákat helytelen 
lenne közvetlenül magyarázni a gazdasági fejlődés fényeiből. Az áttételek és 
közvetítések figyelembe vételére kényszerítenek bennünket a tervek összeálítá- 
sának folyamatában kibontakozó viták is, ahol az elméleti érvek sokszor vélet
lenül is egybeestek a frakciós vitákkal, anélkül azonban, hogy az érintett köz
gazdászok bármely frakciós csoportosuláshoz csatlakoztak volna. Sőt, a frak
ciós viták olykor közvetlenül visszahatottak magára a gazdaságpolitikára: így 
például 1926-ban az alacsony ászint fenntartásáa irányuló sztáini törekvés
ben közrejátszott az a körülmény, hogy Trockij és hívei a felhámozás és beru
házás színvonalának növelése érdekében magasabb ipari ászintet követeltek, 
ami a felhámozás szempontjából kétségkívül racionáisnak tűnt. Sztáin azon
ban éppen az áacsony árak politikáját hasznáta ki az ellenzékkel szemben16, 
ez ugyanis az adott helyzetben a parasztságnak tett kedvező lépésnek látszott,
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melynek célja a „szmicska” erősítése. Mindez egyben jól tükrözi a kialakult 
helyzet belső sajátosságait.

Talán már az eddigiek alapján is világos, hogy a „szocializmus egy ország
ban” jelszó, annak ellenére, hogy sohasem volt egységes program vagy kon
zisztens elméleti tanítás, rendkívül alkalmas a tárgyalt periódus ellentmondásai
nak felmutatására, mert magába zárta annak összes nagy kérdését: a gazdasági
kulturális felemelkedés lehetőségének, az internacionalizmus egy új értelmezé
sének, a szocializmus perspektíváinak, a politikai hatalom koncentrálódásának 
stb. problémáit. Az utókor már alig érzékeli, hogy a jelszó „kiadása” és a hozzá 
való viszony kialakítása egyáltalán nem volt magától értetődő dolog. Sztálin 
1924. decemberében, néhány hónappal azután, hogy tagadta az önerőből kifej
lődő szocializmus lehetőségét, kiadta a jelszót; Zinovjev, aki 1925. áprilisában, 
a párt 14. konferenciáján „a szocializmus egy országban való felépíthetőségé- 
ről” beszélt,17 néhány hónappal később, 1925. szeptemberében Leninizmus c. 
könyvében mind elméletileg, mind politikailag élesen cáfolja e lehetőséget. Sőt, 
még a jelszót támogatók között is megnyilvánult egyfajta rezignált szkepszis. 
Deutscher leírása szerint 1926 (?) tavaszán Trockij, aki ekkor Németországban 
gyógyíttatta magát, néhány órát beszélgetett Kresztyinszkij mellett Varga Jenő
vel is a „szocializmus egy országban” tételről: „Varga elismerte, hogy Sztálin 
doktrínája mint gazdaságelmélet értéktelen volt, hogy a szocializmus egy or
szágban csak holdfény, de ugyanakkor politikailag hasznos jelszó volt az elma
radott tömegek inspirálására.” 18 Ez a habozás nem magyarázható pusztán sze
mélyi-hatalmi küzdelmekkel, ennél lényegbevágóbb ok játszott itt közre, neve
zetesen az, hogy a vitában részvevő frakciók és csoportosulások mindegyikének 
belsőleg ellentmondásos volt az érvelése és álláspontjuk ezért alig vagy egyálta
lán nem homogenizálható elméleti kritériumok alapján. Ezt a maga helyén még 
részletesebben dokumentálni fogjuk. Már itt megjegyzendő azonban, hogy a 
„baloldali oppozíció” szervezeti veresége 1923-ban nem jelentette azt, hogy ve
reséget szenvedett volna az erőltetett iparosítás koncepciója is, hanem pusztán 
arról volt szó, hogy a NÉP közvetlen politikai célja (a szmicska) erősítése érde
kében e koncepciót rövid időre és propagandisztikus céloktól vezérelve háttér
be szorították. Ezt igazolja, hogy 1925-26-ban, az „egyesült oppozició” fel- 
emelkedése és bukása idején, a buharini koncepciót, amely egyedül állt követ
kezetesen szemben az oppozíció gazdasági stratégiájával, vagyis az „arányos és 
kiegyensúlyozott fejlesztés” koncepcióját és az ezt jól kifejező „gazdagodjatok” 
jelszót távolról sem csak az oppozíció támadta. Tulajdonképpen a sztálini több
ség (melynek ekkor Buharin és hívei tagjai voltak) az oppozícióval szemben 
nem képviselt önálló egységes gazdasági programot, hanem az adott pillanat po
litikai szükségleteit helyezte előtérbe. Mint később látni fogjuk, ha az előbbi 
csoportot csupán a jelszó elfogadása kötötte össze, akkor az oppozíciót csupán 
ennek tagadása, és nem a gazdasági stratégiájának közössége általában. Tehát a 
jelszó elfogadása és tagadása igen különböző politikai és elméleti platformokról 
volt lehetséges.
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Elemzésünkben a vitának mint eszmei-ideológiai mozgásnak — feltételesen — 
három aspektusát (politikai, elméleti, történelmi) különböztethetjük meg. Mint 
látni fogjuk, az alapvető politikai törekvés -  túl a személyi-hatalmi harcokon -  
elsősorban a pártnak és vezetésének a „homogenizálását”, egy az adott szituáci
óban a politika számára elfogadható jelszó meghatározását célozta. A viták 
azonban egy általánosabb kérdést is magukban rejtettek: az „átmeneti társada
lom” lényegjegyeinek kérdését, törekvést arra, hogy a szocializmust „fogalmára 
hozzák”, adekvát elméleti kategóriákban ragadják meg. Végül a vita történelmi 
aspektusa is ezzel függött össze, mert a vitázók ilyen vagy olyan kísérleteket 
tettek a forradalom és a forradalom utáni társadalom sajátosságainak történel
mi levezetésére.

A politikai ellentétek ideológiai megjelenése

1924 végén, 1925 elején már teljesen nyilvánvaló volt, hogy Trockij elszige
telődött a párt vezetésében, különösen a régi gárda körében.19 De Zinovjevnek, 
a párt leningrádi vezetőjének is voltak hatalmi törekvései, és komoly politikai 
támogatást is élvezett. Buharin viszont, aki minden fenntartás nélkül a NÉP ta
laján állt, gazdasági koncepciójánál fogva is inkább Sztálint támogatta, aki -  
mint utaltunk rá -  1925-26-ban a „szélsőséges” megoldás (az „ipar diktatúrá
ja”) ellenzőjének tűnt. Ezért érthető, hogy a szocializmus egy országban tétel 
bírálata Leningrádban különösen erős volt. A vita elmérgesedéséhez az apropót 
1. Varejkisz „Lehetséges-e a szocializmus győzelme egy országban?” c. brosúrája 
szolgáltatta, melyben a szerző Sztálin tételének népszerűsítésére vállalkozott, 
és egyben elméletileg „el is mélyítette” azt. A vázolt szituációban a brosúrának 
paradigmatikus érvénye volt, az alapkérdéseket „klasszikus” közvetlenséggel 
fogalmazta meg. A szerző már elöljáróban megfogalmazta, hogy a „szocializ
mus egy országban” jelszava a „permanens forradalom elméletének” antitézise, 
és hogy a jelszó tagadása „trockizmus és mensevizmus”.20 Mint látni fogjuk, 
nagy felzúdulást keltett a brosúrának az a kiinduló tétele, hogy az orosz fejlő
dés tapasztalata szerint nem a proletárdiktatúrából nő ki a szocializmus, hanem 
az utóbbiból az előbbi. Az ilyen nyers kiejelentések mellett persze már a vizs
gált korszakban is szó nélkül elmehettek volna: „Sztálin elvtárs eredeti megfi
gyelése, hogy Oroszországban a proletárdiktatúra a szocializmus győzelmének 
eredményeként szilárdult meg, és nem fordítva...” A sztálini tétel tagadását az
zal magyarázta Varejkisz, hogy „még túlságosan élnek a szocializmusról szóló 
régi elképzelések”. Annak bizonyítására, hogy 1925-ben a „történelem már 
igazolta”, „hogy egy országban győzhet a szocializmus”, a politikai és elméleti 
jellegű érvek kaotikus összefonódására, tarka egyvelegére volt szükség. A „győ
zelem” három előfeltételéről beszéltek: az állami ipar és állami felhalmozás le
hetősége, a munkás-paraszt szövetség megőrzése és a kapitalista restauráció ve
szélyének megszüntetése. Noha a szocializmusról alkotott eme új elképzelés
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igen kezdetlegesnek tűnik, mindenesetre előtérbe állította az európai forrada
lom elmaradásának „törvényszerű” következményét, ami a „szocializmus egy 
országban” gyakorlatot elkerülhetetlenné teszi: „Forradalmunk tapasztalatai 
megmutatják, hogy a szocializmus győzelme egy országban nyilvánvalóan nor
málisabb és természetesebb fejlődése lesz ama világtörténelmi folyamatnak, 
melynek korába a modem emberiség belépett.” Persze nem maradhatott el az 
érvelés „történelmi” megalapozása. Ehhez — a más összefüggésben tagadott — 
„nemzeti történelmi sajátosságok” felvonultatására volt szükség, mégpedig úgy, 
hogy Varejkisz megpróbálta igazolni az orosz obscsina életképességét — 1925- 
ben (!). Marx és Zaszulics levelezését egyenesen úgy interpretálta, hogy Orosz
országban „az újjászületés szociális alapjait az obscsina képezheti”.21 Mármost 
a belső fejlődés „nemzeti” erőinek ideologikus túlhangsúlyozása a közvetlen 
politikai célok és hatalmi törekvések függvénye volt.

Felesleges dolog lenne több mint ötven év távlatából kritika alá vetni ezeket 
a nézeteket. Valóságos történelmi helyüket az ellentétes pólusú állásfoglalások 
és értékelések-elemzések tükrében pontosabban meghatározhatjuk. Mégis már a 
vizsgálódás eme fokán is megállapíthatjuk, hogy az ilyen brosúrák a korszak 
egy lényeges problémájának, pontosabban e probléma keletkezésének felszíni 
megjelenései: a „szocializmus egy országban” jelszavát nem az új viszonyok el
méleti elemzéséből vezették le, hanem utólagosan írták meg hozzá a gyakran 
egymásnak is ellentmondó igazolásokat. Az így kialakuló elméleti ellentmondá
sosságot nagyon jól ragadja meg Sartre egy tanulmánya: „A szocializmus egy 
országban’ formula azért volt szörnyszülött, mert többet mondott, mint ameny- 
nyi szükséges volt. Meghamisította a szituáció specifikus exigenciáit, szintetikus 
egységet tulajdonítva nekik, mely úgy mutatkozott, mint ami hosszú távú célo
kon és a gyakorlatnak mint egésznek a jövő-temporalizációján alapszik, noha 
igazi motivációja a jelenben volt.”22 Az a körülmény, hogy a jelszót hívei köz
vetlenül az általános érvényű elmélet szintjére emelték, az oppozíció számára 
lehetőséget nyújtott arra, hogy politikai törekvéseit a fennálló viszonyok elmé
leti-kritikai elemzésével és a jelszó tagadásával támassza alá. Azonban az idézett 
Sartre-i elemzés azon a ponton bicsaklik meg, amikor nem ismeri fel, hogy az 
oppozíció elméleti bírálata mögött nem húzódott meg egy radikálisan eltérő 
gyakorlat lehetősége, s emellett az oppozíció érvelésének ellentmondásos, utó
pikus elemeit (a NEP-nek a hadikommunizmus fokáról való bírálata stb.) is fi
gyelmen kívül hagyja. A „partikuláris radikalizáció” (a sztálini többség) versus 
„egyetemes radikalizáció” (az oppozíció) Sartre-i szembeállítása reprodukálja 
elmélet és gyakorlat ama elválását, melyet a „szocializmus egy országban” vita 
is reprezentált, s amit Sartre maga oly világosan — bár igen absztrakt módon — 
elemzett A módszer kérdései c. munkájában.23

Varejkisz ugyanebben az évben (1925) még egy hasonló témájú brosúrával 
rukkolt ki, amiben maga is utal arra, hogy előző írása milyen nagy felzúdulást 
váltott ki, a 22. leningrádi területi pártkonferencián a KB beszámolójához hoz
zászóló 14 szónok közül nyolc foglalkozott a brosúra bírálatával.24 Külön bírá-
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lat jelent meg róla a LeningradszkajaPravda hasábjain, amiből világosan kiderül, 
hogy itt a Sztálin vezette csoport és a Zinovjev vezette „új oppozíció” vitájáról 
van szó. A kritikusnak három alapvető ellenvetése volt. Tévedésnek tekintette, 
hogy szocializmusnak nevezik azt, ami 1925-ben a Szovjetunióban van. Véle
ménye szerint ez a NÉP azonosítása a szocializmussal, a NÉP idealizálása. Elfo
gadhatatlannak tekintette továbbá azt, hogy a proletárdiktatúrát a szocializmus 
győzelméből vezetik le, és nem fordítva. Preobrazsenszkij éppen ebben az idő
ben írt híres munkájában a szocializmusra vonatkozó marxi nézetek elemzése 
során éppen azt hangsúlyozta, hogy a „két fázison” kívül Marxnál megtalálható 
egy harmadik periódus, amit „a kapitalizmustól a szocializmushoz vezető átme
neti intézkedések” szakaszának nevez, amely különbözik a szocializmustól (és 
persze a kommunizmustól).25 Az oppozíció kritikusa érzékelte, hogy a sztálini 
koncepció azonosította a politikai forradalmat a társadalmi forradalommal, s 
Preobrazsenszkijhez hasonlóan kidomborította: a proletárdiktatúra csupán a 
szocializmushoz vezető átmenet lehet. A kritikus végül a „Szovjetunió és a vi
lágforradalom szembeállítását” „a nemzeti korlátoltság kispolgári álláspontjá
nak” tekintette, amely „elhallgatja a 14. pártkonferencia korábbi határozatát” :

„a szocializmust lehet és kell építeni egy országban, de végleges győzelme csu
pán nemzetközi méretekben lehetséges” .26 Zinovjev fellépésével a politikai
ideológiai ellentmondások még karakterisztikusabb formában jelentkeztek. Le- 
ninizmus c. könyvének megjelenése általános politikai jelentősége mellett azzal 
a funkcióval is bírt, hogy a 14. pártkongresszusra felkészítse híveit. Nem a vé
letlen műve, hogy a Leningradszkaja Pravdában éppen a kongresszus megnyitá
sának napján (dec. 18.) jelent meg méltatás Zinovjev művéről. A recenzens sze
rint helytelen dolog takargatni, hogy a NÉP visszalépést jelent, s ugyancsak ki
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fogásolja a sztálini koncepciót, mint amely szerint — úgymond — a „szocializ
mus már 1917-ben győzött” és így „a proletárdiktatúra nem a szocialista rend
ért való küzdelem, hanem közvetlenül a szocializmus”. Majd Zinovjevtől idézi, 
mit kell valójában érteni a szocializmuson: legalábbis azt kell érteni, hogy elő
ször is az osztályok megszűnnek és hogy másodszor, következésképpen, meg
szűnik egy osztály, az adott esetben a proletariátus diktatúrája” .27

Ez esetben sem az a lényeges, hogy mennyire pontosan ragadja meg Zinovjev 
és az oppozíció egyáltalán a szocializmus fogalmát, hanem az a körülmény, 
hogy az oppozíció az adott viszonyok feltárására, az ellentmondások elemzésére 
törekedett, de nem volt képes ezt következetesen a történelmi fejlődésből leve
zetni, mert az ellentmondások forrását döntően a politikai vezetés „hibáiban” 
igyekezett megragadni. A hatalmi harc logikája minduntalan áthatotta az elmé
leti érvelést, és ez nem vált az utóbbi előnyére. Az oppozíció érvelésének ezt a 
gyengeségét a jelszó hívei maguk is észrevették. Pl. E. Goldenberg maga is az 
oppozíció által hangsúlyozott ellentmondások realitásából indult ki, de ő a 
megoldás konkrét szervezeti és politikai lépéseit helyezi előtérbe: „A növekedés 
nehézségei soha nem éreztették olyan erővel hatásukat, mint most. A gazdasá
gunkban benne rejlő ellentmondások növekednek és az első időben gazdaságunk 
növekedésével együtt ez nem is lehet másképpen. A jó termés a paraszti réteg
ződés erősödéséhez és a kulák további tollasodásához vezetett. Iparunk pedig 
nem volt abban a helyzetben, hogy megbirkózzon a paraszti piac kolosszálisán 
megnövekedett szükségleteivel, ez pedig áruéhséghez vezetett... ez pedig a piacon 
elfoglalt pozícióink gyengüléséhez vezethetett... lehetőséget teremtett a speku
láció megerősödésére... Gazdaságunk szocialista és tervszerű elemei részleges ve
reséget szenvedtek a piaci harcban a kispolgári ösztönösséggel szemben.”28 A 
megközelítésbeli különbség csak a következtetések levonása terén, illetve a 
problémák elméleti kezelése terén szembeszökők, a pillanatnyi helyzet értéke
lését illetően aligha lehetett eltérés az oppozíció, illetve a KB többségének állás
pontja között. Ezt az eltérést az itt idézett szerző igen pregnánsan mutatja meg, 
amikor az általa vázolt ellentmondások megoldásának döntően szervezeti felté
teleit helyezi előtérbe, megragadva az oppozíció leggyengébb pontját: vagy 
megoldható a gazdaság szocialista elemeinek állandó erősítése és akkor „erre 
kell összpontosítani a párt és a proletariátus figyelmét, vagy kinyilvánítani e fel
adat megoldhatatlanságát és utópikus jellegét és félretolni azt addig, amíg a pro
letariátus világ- vagy legalábbis európiai méretekben nem győz” . Ő maga a szo
cializmusnak a termelési viszonyok oldaláról történő megfogalmazására tesz 
kísérletet, s a „kapitalista maradványokat, az alacsony munkabért, a premizálási 
rendszert, a bürokratikus torzulásokat, a szabad piacra való termelést” mint 
mellékes és leküzdendő nehézségeket említette, melyek lényegében nem módo
sítják a fejlődés szocialista jellegét.29 S hogy teoretikusan is gondosan elhatá
rolja magát az oppozíciótól, Buharin mellé áll Preobrazsenszkijjel szemben. De 
a vitának erre az aspektusára más összefüggésben kell kitérnünk. Mellékesen 
megjegyezzük, hogy ebben a vonatkozásban nem is lehetett még Sztálinra hi-
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vatkozni, mivel ő nem lépett fel teoretikusan megalapozott önálló gazdasági 
koncepcióval.

Mármost Zinovjev említett könyvében, melyben részletesen foglalkozik a 
„szocializmus egy országban” formulával, a kérdést más kiindulópontból köze
líti meg; a pártban jelentkező „önelégültség”, „az első sikerek nyomán fellépő 
elégedettség” bírálatát állítja előtérbe és mint a Komintern elnöke a Szovjetunió 
érdekeit megpróbálta „a nemzetközi forradalom érdekeivel” egyeztetni. „A 
burzsoá és kispolgári befolyás a forradalom jelenlegi szakaszában mindenekelőtt 
abban jelentkezik, hogy országunk munkásosztályát és pártunkat a kispolgári 
ösztönösség, a nemzeti korlátoltság, a filiszteri elzárkózás és önelégültség pozí
ciója felé taszítja.” Továbbá úgy vélte, hogy „ezt a pihenésre irányuló törekvést 
a proletárforradalom ellenségei megpróbálják felhasználni, hogy a bolsevizmust 
a nemzeti korlátoltság útjára lökjék” . Zinovjev a „szocializmus egy országban” 
jelszavát éppen a kispolgári hangulatoknak tett engedményként értékelte, és 
hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió nemzeti érdekeit csak úgy lehet megközelíte
ni, ha összekapcsolják „a nemzetközi forradalom sorsával”. Ennek kapcsán 
Lenin A nagyoroszok nemzeti büszkeségéről c. cikkére hivatkozik, és annak 
alapul szolgáló híres marxi megjegyzést parafrazálva kijelentette: „Nem lehet 
szabad az a nép, amely eltűri más népek elnyomását.”30 Zinovjev érvelésének 
fő gyengesége, hogy a „nemzetközi forradalom” teljesen elvont fogalomként 
jelenik meg, ami összefügg azzal, hogy 1923-tól a burzsoázia egész Európában 
megszilárdította gazdasági és politikai pozícióját egyaránt. Zinovjev érvelése 
azonban Trockij ezirányű álláspontjától is elhatárolódik, legalábbis szubjektív 
szándéka szerint. Egyrészt — nyilvánvalóan a sztálini—buharini érveléssel szem
ben — elveti azt a felfogást, amely a gyors gazdasági felemelkedést célul tűzve 
abszolutizálja a termelőerők gyarapodását és amely a Szovjetunió további sorsát 
„pusztán a termelőerők fejlődésének szempontjából” ragadja meg, mert ez véle
ménye szerint „szovjet sztruvizmustól bűzlik”.31 Ugyanakkor kiemeli, hogy 
bár a szocializmus győzelméhez „szükség van néhány élenjáró ország munkásai
nak erőfeszítésére” , de ennek a megállapításnak „semmi köze sincs az ún. 
„nyugati orientációhoz” : „Természetesen mi nem ellenezzük a kölcsönöket, 
sem a koncessziókat — számunkra kedvező feltételek mellett. De fő reményünk 
nem ez, hanem a belső fejlődés erői.”32 És ez Trockij álláspontjára való utalás 
volt, amire még vissza kell térnünk.

A „szocializmus egy országban” tételét a 14. pártkongresszus többsége elfo
gadta, s a 15. pártkonferencia 1926. októberében hivatalos irányvonallá tehette, 
ami már többé nem volt vitatható. A delegátusok a jelszót, persze nem elméleti 
tartalmának, hanem mozgósító erejének szempontjából értékelték, és a számuk
ra az oppozíció elméleti jellegű fenntartásai az adott történelmi helyzetben in- 
adekvátnak tűntek. Ezt tükrözte, hogy a kongresszus politikai vitájában már 
erőtlennek bizonyult Zinovjev védekezése: „Mi csupán azt vitatjuk, hogy fel 
lehet-e építeni véglegesen a szocializmust egy országban”, és hiába hangsúlyoz
ta, hogy az „építés” szükségességét senki nem vitatja.33 Meggyőzőbb volt a de-
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legátusok számára Buharin érvelése, aki tőle szokatlan módon pragmatikusan 
vette fel a kérdést; amennyiben a szocializmus felépíthetőségének kérdését azo
nosította azoknak a teendőknek az elvégzésével, melyek közvetlenül a párt 
előtt álltak.34 N. Krupszkaja, aki ekkor a leningrádi oppozícióval tartott és bí
rálta a pártdemokrácia hiányát, figyelmeztetett ugyan arra, hogy az adott viszo
nyok „idealizálása veszélyeket rejt magában”, de már nem talált meghallgatásra; 
a probléma adminisztratív-szervezeti „megoldása” a küszöbön állt.35 Krupszkaja 
hozzászólása már csak azt jelezte,36 hogy Sztálin személyi hatalmával szemben 
a régi bolsevikok egy csoportja ellenérzést táplál, de komoly politikai erőt már 
nem képviselnek.

A „szocializmus egy országban” formula még egyszer és utoljára 1926. októ
berében, a 15. konferencián vetődött fel vitakérdésként, de ahogy korábban 
már bebizonyosodott, ilyen fórum kevéssé alkalmas elméleti problémák kiérle
lésére és megoldására. Sztálin ekkor már a formula igenlését „a pártot az oppo- 
zíciós blokktól” elválasztó kérdésként vette fel.37 Ez már az oppozíció szerve
zeti-politikai vereségét tükrözi. ,,A szocializmus győzelme országunkban azt je
lenti — szögezte itt le Sztálin hogy kivívjuk a proletariátus diktatúráját, fel
építve a szocializmust, legyőzzük ily módon forradalmunk belső erőire támasz
kodva gazdaságunk kapitalista elemeit.”38

Ami Trockijt illeti, ő azt hangsúlyozta a konferencián, hogy minden attól 
függ, mit értünk a szocializmus fogalmán; ennyiben implicite maga is utalt a vi
ta eldönthetőségének elméleti nehézségeire. Ha a kérdést 30 vagy 50 éves pers
pektívában vetik fel, argumentált Trockij, „akkor magának a kérdésnek a felve
tése is gyökerében helytelen”. „Van elegendő eszközünk ahhoz, hogy előrevi
gyük a szocialista építést, és segítsük ezzel együtt a nemzetközi forradalmi pro
letariátust, melynek nem kisebb az esélye arra, hogy kiharcolja a hatalmat 10, 
20, 30 év alatt, mint nekünk, hogy felépítsük a szocializmust.” Trockij nem lá
to tt semmiféle elméleti vagy politikai bizonyítékot arra, hogy „a Szovjetunió
ban a parasztsággal együtt könnyebb felépíteni a szocializmust, mint az európai 
proletariátusnak megragadni a hatalmat”. „Mi úgy készítjük elő a jövendő szo
cializmus elemeit... — összegzi álláspontját Trockij —, hogy az megkönnyíti a 
német munkás harcát. Ez az egyetlen helyes internacionalista perspektíva szoci
alista építésünk számára.”39

Oszinszkij, aki korábban szimpatizált a „baloldali oppozícióval” , felszólalá
sában tipikusan gyakorlatias megközelítést nyújtott. Szerinte a vitázó felek kö
zött egy hangsúlyeltolódás van; vagy a világforradalomra helyeződik a hangsúly, 
vagy „arra, hogy mi itt a szocializmust építjük”. Oszinszkij sokadmagával 
együtt úgy látta, hogy a hangsúlyt az utóbbira kell helyezni, mert „a teljes szo
cializmus fogalma misztikus”, és még a fejlett országoknak is legalább 20—30 
év kell a szocializmus felépítéséhez. „Szeretném megjegyezni — mondta Oszin
szkij —, hogy ez a jelszó szervező jelentőséggel bír, pontosan úgy, ahogyan a ve
reség jelszava (a forradalmi vereségnek a háború alatt Lenin által megfogalma
zott tétele — K. T.) is forradalmi szervező jelentőséggel bírt.”40
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Eltérő megközelítésmódok inkonzisztenciája

J. Preobrazsenszkij, mint közismert, a baloldali oppozíció gazdasági teoreti
kusa volt, s egyben Trockij barátja és közeli harcostársa. Ő fejtette ki részlete
sen és alaposan az eredeti szocialista felhalmozás és az erőltetett iparosítás elke
rülhetetlenségének koncepcióját, kimondva az ezzel járó ellentmondásokat. 
Ugyanakkor az ő személyén keresztül illusztrálható az oppozíció belső megha- 
sonlottsága is, mert gazdasági koncepciója paradox módon gyakorlatilag a „szo
cializmus egy országban” irányvonalát alapozta meg, s ez — mint R. Day kimu
tatta — végülis elvezetett a Trockijjal való szakításhoz.41 1926. januárjában, a 
szocializmus egy országban-vitával lényegében egyidőben, zajlott le az a híres 
közgazdasági polémia, amely elsősorban az értéktörvénynek az „átmeneti peri
ódusban” betöltött funkcióját, annak sajátos kategóriáit volt hivatva feltárni. 
Ha a vitákra nem is térhetünk ki, legalább jeleznünk kell, hogy azok során, 
mindenekelőtt Preobrazsenszkij, kísérletet tettek a szocializmus elméleti meg
határozására is. Ez a diszkusszió éppen Preobrazsenszkij előadása alapján bonta
kozott ki, amely egyebek között korábbi művének, a Novaja Ekonomikának alap
vető gondolatát fejtette ki. Megfogalmazta, hogy az arányos munkaráfordítás 
törvénye a gazdasági elmaradottság és az izoláció következtében a szocialista 
eredeti felhalmozás törvényének alakjában jelenik meg; e törvény kibékíthetet
len harcban áll a magángazdasághoz kötött értéktörvénnyel, és fő funkciója a 
paraszti értéktöbblet elidegenítésének, az „egyenlőtlen cserének” a biztosítá
sa.42 Nyilvánvaló, hogy Preobrazsenszkij elméleti koncepciója éppen a szovjet 
gazdaság izoláltságának elméleti reflexiója. Persze a NÉP csúcspontján az 
„egyenlőtlen csere” elméleti megindoklása erős, főleg politikai ellenállásba ü t
között, annak ellenére, hogy Preobrazsenszkij elgondolása néhány fő vonásában 
egybevág a később megvalósult gyakorlattal. Noha mint látni fogjuk -  paradox 
módon — Preobrazsenszkij egészen abszurdnak tekintette a „szocializmus egy 
országban” jelszavát. Day helyesen állapította meg, hogy „Preobrazsenszkij ér
velése alapul szolgált a gazdasági nacionalizmussal (értsd az autarkiával — K. T.), 
az egy országban felépíthető szocializmus elvével való kibékülés számára, leg
alábbis addig, amíg a proletárforradalmak más országokban is győznek.”43 
Trockij számára viszont a csak belső erőkre támaszkodó „szocializmus” a szo
cializmus teljes elkorcsosulását jelentette; már pusztán gazdaságilag is termé
szetellenesnek tekintette a világgazdaságtól való elzárkózást. Persze korábban 
Buharin sem hitt abban, hogy a szocializmus pusztán orosz forrásokra támasz
kodva megteremthető44, de most Preobrazsenszkijjel, Zinoyjewel és Sztálinnal 
együtt azon az állásponton volt, hogy az Európához fűződő gazdasági kapcsola
tok helyreállítását politikai akadályok mindaddig lehetetlenné teszik, amíg 
Nyugaton a munkások át nem veszik a hatalmat. Trockij viszont egyre inkább 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a Szovjetunió gazdasági izolációja a gabona- 
és nyersanyagexport felújításával megszüntethető. Úgy vélekedett, hogy a világ- 
gazdaság történelmi egysége a politikai tényezőknél maradandóbb faktorokon
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nyugszik. Ami persze önmagában vitathatatlan állítás, de a 20-as években — ha 
figyelembe vesszük a Szovjetunió nemzetközi helyzetét —, aligha épült ez he
lyes számításokra. Persze az egyes koncepciók belső következetlenségeit első
sorban a korszak objektív ellentmondásainak megnyilvánulásaként kell megra
gadnunk, ha nem akarunk a különböző „koncepciógyártások” útvesztőjébe té
vedni és olyan „izmusokat” fabrikálni, melyek belsőleg ellentmondásos elemzé
sek (jóllehet gazdag és tanulságos elemzések) eredménye, ezért sematizálásuk 
inkább a régi ideologikus polémiák újratermelődéséhez vezet, semmint az elfo
gulatlan analízishez.

A „szocializmus egy országban” körüli polémia olyan mélyen áthatotta az 
egész pártot, hogy 1926. szeptemberében a Tervhivatal ellenőrző számaival 
kapcsolatos eszmecserén is központi jelentőségűvé vált. Az ellenőrző számokkal 
kapcsolatos vita a szovjet fejlődés perspektíváit járta körül, és ezért közvetlenül 
reflektálta a „szocializmus egy országban” problémakört. Az oppozíció Milju- 
tyin bevezető előadását úgy értelmezte, mint amely alábecsüli a fejlődés útjá
ban álló akadályokat, nehézségeket, túlságosan optimista stb., és radikálisabb 
intézkedéseket követelt a parasztpolitika területén. Az érdekes az, hogy a Mil- 
jutyin előadásában kifogásolt megállapításokat a „szocializmus egy országban” 
tézis egyszerű meghosszabbításának tekintették, amelynek funkciója csupán az 
ellentmondások „elkendőzése” . Ezt hangoztatta például Szmilga, mégpedig ab
ból kiindulva, hogy mind a jelszó, mind a Miljutyin által megfogalmazottak 
pozitívan eldöntöttnek tekintik a szocializmus sorsát. Szokolnyikov is az ideo
lógiakritika oldaláról közelítette meg a kérdést, s újra reprodukálta a pártfóru
mokon már használt és elhasznált érveket: „a szocializmus világgazdasági rend
szer, ezért aki azt mondja, hogy mi egy országban felépítjük a szocializmust, az 
teljesen nyilvánvaló ellentmondásba kerül. Preobrazsenszkij Szokolnyikov és 
Trockij érveléséhez állt legközelebb. A jelszó kapcsán egyenesen a szocializmus 
fogalmának lejáratásáról beszélt, mert azzal — úgymond — a szovjethatalom 
„dezorientálja a tömegeket” , figyelmen kívül hagyja, hogy még mindig a létéért 
küzd a Nyugat és a gazdagparasztság nyomása között; eszerint a szovjethatalom 
most „két ütközet között áll” , Október és a polgárháború csak az „első ütkö
zetnek” tekintendő.

Az oppozíció érveinek legátfogóbb kritikáját a teoretikus Jan Szten nyújtot
ta. Azt emelte ki — kétségkívül helytállóan —, hogy a vállalt történelmi alter
natíva a „mindennapi gazdasági munkára is rányomja a bélyegét” , s megállapí
totta, hogy „innen nőtt ki” az egész vita is, s emlékeztette az oppozíciót Orosz
ország történelmi fejlődésének sajátszerűségeire — rekapitulálva Lenin ez irányú 
nézeteit. Márpedig -  mint mondta — e sajátszerűségektől nem lehet eltekinteni 
a szocializmus hic et nunc meghatározásánál. Véleménye szerint ezt nem értette 
meg az oppozíció, ésajelszó fölötti „alpári gúnyolódása” gyengíti, dezorientálja 
a pártot „a szocializmusért vívott harcában”. Szten Preobrazsenszkij és Radek 
megjegyzései apropóján — melyek szerint a szocializmus egy országban való fel
építésének lehetősége „azonos a szocializmusnak egy kormányzóságban vagy egy
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utcában való építésével” — arra a következtetésre jutott, hogy „nincs elegendő 
politikai értelmük”, „nem képesek megérteni egyszerű politikai igazságot”.45

Ezen a ponton -  persze csak rendkívül vázlatos, tézisszerű formában, emlé
keztetnünk kell az olvasót Lenin e problémakomplexumra vonatkozó nézetei
nek néhány fontos metodológiai összefüggésére, hogy még világosabban kidom
borodjon a kérdések „rossz” felvetésének módszertani alapja.

Előszöris, alapvető jelentősége van annak, hogy Lenin nemcsak 1918-ban, 
hanem 1923-ban sem „tudott” merev határokat húzni „az orosz és a nemzetkö
zi szocializmus közé”, bár fejlődésüknek eltérő útjairól és lehetőségeiről beszélt, 
utalva a fejlődés „egyenlőtlen” természetére.46 A tárgyalt szempontból alapve
tő módszertani jelentősége van annak is, hogy Lenin — a szovjet fejlődés bármely 
szakaszát vegyük is szemügyre — mindig határozottan elkülönítette a politikai 
meghatározásokat az elméleti igényű megállapításoktól. Igen korán, már 1918 
nyarán jelezte, hogy a szocializmus fogalma belátható ideig nem szisztematizál
ható. Az V. szovjetkongresszuson egyértelműen meg is fogalmazta ezt: „egy

Önkéntes munka az Alekszandrovszkaja -  mai Belorussz -  vasútvonalon

csöppet sem félünk önök előtt elismerni azt, ami kiderült rendeleteink tanul
mányozásából, hogy ugyanis kénytelenek vagyunk állandóan átalakítani őket; 
mi még nem alkottunk semmi véglegeset, mi még nem ismerünk olyan szocializ
must, amelyet paragrafusokba lehetne skatulyázni”.47 (Kiemelés -  K. T.) Le
nin a „szocializmusnak” , mint történelmi fejlődésnek a folyamatszerűségét 
hangsúlyozta. Ezzel is összefügg, hogy Lenin a NÉP bevezetése után egyidejűleg 
két, látszólag ellentétes állításhoz jutott el. Egyrészt a szocializmus átmeneti 
lépcsőfokairól beszél, „átmenet az átmenetben” , így azonosíthatta politikai ér
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telemben a szabadkereskedelmet a szocializmussal, másrészt azonban, elméleti 
értelemben többször is tiltakozott, hogy a Szovjet Köztársaságot, mint „gazda
sági rendet” szocialistának minősítsék, mert „amíg lesznek munkások és parasz
tok, addig a szocializmus megvalósíthatalan marad”, és miután a szocializmus a 
lenini értelmezésben mindig nemzetközi folyamatként értékelődött, hisz éppen 
nemzetköziségében rejlik értelme, mindig is tagadta, hogy a szocializmus végle
gesen győzhetne egy országban.48

A szocializmus megvalósítását, kifejlesztését, történelmi előfeltételeinek ,Jci- 
dolgozását” Lenin mindig konkrétan gondolta el és programszerűen is igyeke
zett megfogalmazni. Lenin az Október utáni, vagyis a „hadikommunizmus” 
szocializmus-felfogásának radikális átalakulásáról beszélt A szövetkezetekről 
írott egyik utolsó feljegyzésében. Hangsúlyozta, hogy „a szocializmusra vonat
kozó egész álláspontunk gyökeresen megváltozott”, mégpedig azért, mert „az
előtt a súlypontot a politikai harcra, a forradalomra, a hatalom meghódítására 
helyeztük” . Az új helyzet sajátszerűségét a „kulturális munka” előtérbe állítá
sával jellemezte. Tisztázta, hogy a szocializmus, a demokratizmus egész problé
mája nem redukálható a „politikai hatalomra” ; arra a „felépítményre”, az „ap
parátusok” ama rendszerére, „amely egy fabatkát sem ér és amelyet teljes egé
szében az előző korszaktól vettünk át”. Másrészt középpontba került „a kultu
rális munka a parasztok között”, amelynek „gazdasági célja éppen az, hogy a 
parasztságot szövetkezetekbe tömörítsük”. Lenin tehát egyszerre beszélt szoci
alizmusról és analfabétizmusról, és éppen ebben jelölte meg a szovjet fejlődés 
specifikumát. Az „orosz szocializmus” — mint Lenin aláhúzta — „nem az elmé
let szerint történt”, „a politikai és szociális átalakulás’’megelőzte „a kulturális 
átalakulást” , a politikai civilizáció kifejlesztését. A „nehézségek”, az orosz szo
cializmus nyersesége nyilvánvaló -  „minthogy analfabéták vagyunk”.49

Az ilyen megközelítés tükrében a „szocializmus egy országban” vita igen vi
lágosan reprezentálja a szóban forgó elemzési vonalak módszertani egyoldalúsá
gait, vagyis azt, hogy a „konkrétnak” az a történeti-dialektikus elemzése, amely 
Leninnél klasszikus fokon megvalósult, a 20-as évek második felében visszaszo
rulóban volt.

Az a vizsgálódási eljárás, amely a politikai meghatározások érvényességi kö
rét túlvezette a valóságos határokon és felruházta azokat (kvázijelméleti attri
bútumokkal, még szélsőségesebb pozícióba tolta azt a megközelítést, amely egy 
sajátos világforradalmi messianizmus jegyében a gyakorlati-politikai mozgáso
kat csak világtörténelmi léptékkel mérte, a szocializmusban csupán a régi társa
dalom strukturális jegyeinek totális leküzdését, egyenesvonalú felszámolását té 
telezte. Végső elemzésben az egyik megközelítésmód a szocializmus elméleti 
fogalmának felszámolásához vezetett, a másik pedig a kategória folyamatszerű
ségét, bonyolult belső ellentmondásait egy életidegen pozícióból szemlélte, a 
szocializmus fogalmát elvont dogmává alakította. A „rossz szélsőségek” össze
találkozása az adott esetben a legkonkrétabb formában következett be.
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Amikor 1927. júniusában a párt Központi Ellenőrző Bizottsága előtt Trockij 
egyik utolsó „védő- vagy vádbeszédét” -  ahogyan ő nevezte -  megtartotta, a 
„szocializmus egy országban” vitának hatalmi-politikai és ideológiai összefüggé
sei szinte már nem voltak szétválaszthatok. A frakciók egymással szembeni vád
ja is teljesen azonossá vált. Az oppozícióval és főleg Trockijjal szembehelyezett 
„vádak” között döntő jelentőségűvé emelkedett a „pesszimizmus”, amelyre 
„cáfolhatatlan” bizonyítékot a jelszó tagadása szolgáltatott. A jellemző mozza
nat itt abban fejeződött ki, ahogyan Trockij a „hibás kört” bezárta, teljessé

Trockij. Egy ismeretlen fénykép a Poldnyi család hagyatékából

téve azt az ideológiai zsákutcát, amelynek felszámolása oly sokáig váratott vagy 
pontosabban várat magára. Trockij ugyanis a pesszimizmus vádját — bár logikai
lag nagyon következetesen -  a visszájára fordította, mégpedig úgy, hogy a 
konkrét történelmi elemzés helyett egy historizáló analógiával határozta meg 
„a szocializmus egy országban elmélet” történelmi helyét és funkcióját.

Trockij a „szocializmus egy országban” elgondolás történelmileg első meg
jelenését, eredetét — nem alaptalanul — Vollmar német szociáldemokrata egy 
1879-es („Az izolált szocialista állam”) írásában jelölte meg. A „nemzeti szo
cializmusnak” ezt az álelméletét Trockij -  igen meggyőzően -  annak az el
lentmondásnak az ideológiai reflexeként vizsgálta, amely a Párizsi Kommün 
bukása után a hanyatló európai munkásmozgalom és az emelkedőben levő né
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met szociáldemokrácia fejlődése között feszült. Érvelésének nyilvánvaló prob- 
lematikussága abban állt, hogy ezt a történelmi helyzetet közvetlenül, minden 
átmenet nélkül átvitte saját korára is. A sztálini jelszót úgy értékelte, hogy az 
„opportunista lecsúszás a nemzetileg-korlátozott vollmari gondolathoz”, s 
ebben Trockij — alig variálva ellenfelei vádját — a nemzetközi forradalomba ve
tett remények „pesszimista” elvesztését, az internacionalizmus feladását lát
ta.50 Az igazság bizonyos mozzanata persze jelen volt Trockij érvelésében, de 
a különböző történelmi helyzetek összemosása (ami politikus és teoretikus 
esetében nem bocsánatos hiba) jelentős mértékben gyengítette érvelésének egé
szét. Érvelése, úgy tűnt, előre tekintő, valójában múltba forduló ideológiai 
pozíciót foglalt el.

Ettől kezdve a polémia nyilvánvalóan értelmét vesztette. Nem egyszerűen 
politikai inaktualitása miatt; a teoretikus vizsgálódásoknak új utakat kellett 
(vagy kellett volna) keresni. Az elmélet és gyakorlat egységének elváló mozgása 
azonban máig ható módon rossz kerékvágásban tartja e történelmi polémiát. 
Bár a megújuláshoz már akkor voltak bizonyos „elméleti” premisszák, melyek
re nem érdektelen visszautalni.

A történelmi látószög. Az ellentmondások immanenciája

A „szocializmus egy országban” jelszó, illetve a körülötte zajló vita ellent
mondásait sajátos fénytöréssel tükrözi az a 20-as éveken végigvonuló történelmi 
vita, melynek témája az „orosz történelmi fejlődés sajátosságai” voltak.51 Pok- 
rovszkij — Trockijjal vitázva elsősorban — elutasította az orosz történelmi fejlő
dés sajátszerűségeit hangsúlyozó koncepciókat, mégpedig végsősoron azzal a 
politikai természetű érveléssel, hogy e koncepciók alapját az „orosz elmaradott
ságról” szóló „mensevik” tézis képezi, amely szerinte a permanens forradalom 
elképzelésének alátámasztására szolgál. Sőt, az ún. jobboldali ellenzék megjele
nésének és felszámolásának idején, Pokrovszkij mind Trockij, mind Buharin po
litikai platformját is történelmi nézeteikből vezette le: „A .primitív gazdasági 
alap’ Trockij minden tételének fundamentumát képezi. Másrészt Buharin elv
társnak az az állítása is erre mutat, miszerint a szocialista forradalom azért rob
bant ki legkorábban Oroszországban, mert a Jeggyengébb láncszem’ — legke
vésbé fejlett tőkés ország volt. (Lenin közepesen fejlett Oroszországról beszél.) 
Trockij erre alapozva állította, hogy Oroszországban a szocializmushoz való át
menetről beszélni a hatalommal rendelkező nyugat-európai proletariátus támo
gatása nélkül csak .egészen különös beállítottságú koponyák képesek’. Buharin 
elvtárs a szocializmus építésének kérdésében nem mindennapi „óvatosságot” 
tanúsított, amely a legszélsőségesebb szkepticizmussal párosult. Mindkettőjük 
elgondolása szorosan kapcsolódott a jellemzett történelmi koncepcióhoz.”52 
Valójában azonban ilyen közvetlen összefüggés nem állt fenn. Trockij érvelése 
éppen szembenállt a mensevik elgondolással, mert az „elmaradottság” tézise
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mellett kidolgozta a „kombinált fejlődés törvényét”, mely éppen a legelmara
dottabb és legelőrehaladottabb viszonyok sajátos kombinációjának viszonyait 
reflektálja, s ennek figyelembe vétele áthatja híres történelmi munkáját az 
Orosz forradalom történeté-ről. „Az Októberi fordulatot végső összegzésben 
nem Oroszország elmaradottságának tányéré vezettük vissza, hanem a kombi
nált fejlődés törvényére...”53 Ellenkezőleg, a trockiji történelmi elemzés logiká
ja éppen a pokrovszkiji (sztálini) politikai tételt, következtetést („szocializmus 
egy országban”) implikálta, mert az „orosz történelmi fejlődés sajátosságainak” 
bázisán felemelkedő szocializmus azokat a sajátos formákat involválta, melye
ket Preobrazsenszkij gazdasági elemzése oly világosan regisztrált (jóllehet ezek 
hosszú idejű meglétét nem azonosította a szocializmussal). Paradox módon 
Pokrovszkij történelmi koncepciója, mely az orosz fejlődés egyetemesen érvé
nyes történelmi tendenciáit domborította ki, tegyük hozzá, egyoldalúan, job
ban megfelelt volna Trockij politikai platformjának, mely az „elmaradottság” 
felszámolásának nemzetközi-egyetemes előfeltételeit tolta előtérbe, hogy fel- 
számolhatóvá váljék Szovjet-Oroszország „természetellenes” izolációja. Van 
azonban Trockij történelmi koncepciójának valóban egy olyan magva, amely
ből esetleg dedukálható politikai platformja, de az nem ott található, ahol Pok
rovszkij kereste. Trockij az „orosz elmaradottság” történelmi analízise során az 
európai fejlődéstől való elkülönültségen túl kidomborította, hogy az orosz tör
ténelem fejlődési impulzusai kívülről jöttek, hogy Oroszország gazdasági fejlődé
se — jól láthatóan a 18. századtól — egyre inkább az európaitól determinált fej
lődés volt. Az „Orosz forradalom történetének” idézett helyén e korai meggyő
ződése és késői politikai platformja között ő maga teremt közvetlen összefüg
gést, bár ilyen összefüggés egyáltalán nem szükségszerűen determinált. „Az 
orosz kapitalizmus összeomlása — írja — az egyetemes társadalmi formáció 
helyi összeomlása... Iskolás, egyenesvonalúan pedáns vagy túlságosan szűk nem
zeti kritériumok nem alkalmasak korunk számára. Oroszországot elmaradottsá
gából és ázsiaiságából az egyetemes (mirovoe) fejlődés ütötte ki. Útjainak ke
reszteződésén kívül nem érthető meg Oroszország további sorsa sem.”54 Talán 
prófétikus szavak voltak ezek, de politikai analízisét már akkor sem támasztot
ták alá. Ugyanis ezt a történelmi folyamatot helyesen megragadó történelmi 
analízis félresiklott a politikai analízisben: a helyesen meglátott történelmi 
szükségszerűség kifejlődését olyan úton vélte elérhetőnek, mely nem fakadt or
ganikusan a 20-as évek realitásából. Trockij a 20-as évek végén egyre inkább egy 
„katasztrófa-elmélet” felé lavírozott, melyet „nemzetközi permanens forrada
lomnak” nevezett,55 jóllehet ennek elméletét sohasem dolgozta ki, s ez nem ír
ható a véletlen számlájára.

Az oppozíció minden belső ellentmondása ellenére is a vita során egy dolog
ban teljes egyetértésre jutott: a kialakult helyzetet, amelyet minden elméleti 
problematikussága ellenére is jól reprezentál a „szocializmus egy országban” 
jelszó, ideiglenesnek és kényszerűnek tekintette, vagyis számukra a forradalmi 
fejlődés súlypontjának Oroszországba való áthelyeződése, a „szocializmus egy
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országban” realitás tűnt így pillanatnyi politikai kényszerűségnek. Bármennyire 
is vonzó ez az attitűd, amelyet a „trockizálók” és az újbaloldaliak mindig hang
súlyoznak, sajnos nem igazolódott be. Így végső elemzésben a vizsgált történel
mi periódusban a „szocializmus egy országban” gyakorlat és egy apokaliptikus 
perspektíva felé mutató katasztrófa-elmélet (és gyakorlat) között nem volt har
madik út. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mind gyakorlatilag, mind elméleti
leg a „megvalósult” a legkedvezőbb fejlődés lett volna. Ellenkezőleg.

De a valódi alternatíva nem a „szocializmus egy országban” praxissal állt 
szemben általában. Mint hangsúlyoztuk, nem kínálkozott egy radikálisan eltérő 
fejlődés lehetősége, azonban a történettudománynak éppen az lehet az egyik 
komoly feladata, hogy az alapvető fejlődéstendencián belül feltárja azokat az 
„árnyalatnyinak” tűnő fejlődési modulációkat, amelyek a sztálinizmus totális 
elburjánzásának, ha nem is visszavételét, de korlátozását tartalmazták a 20-as, 
30-as évek fordulóján, bezárólag a XVII. pártkongresszussal (illetve a Kirov- 
gyilkossággal).

A polémia történelmi aspektusánál maradva, olyan módszertani tapasztala
tok szűrhetők le, melyek a további elemzés számára is kínálhatnak bizonyos 
támpontokat.

A „szocializmus egy országban” jelszó politikai adekvátsága nem számolta 
fel azt a mély problematikusságot, amelyet Pokrovszkij történelmi koncepciója 
magában hordozott. Pokrovszkij ugyanis azzal, hogy Oroszország történelmi 
fejlődésének sajátosságait irrelevánsként tüntette fel, az orosz fejlődést elvon
tan az általános-európai fejlődés sémája alapján „modellezte”, végső konzek
venciájában módot adott Sztálinnak és persze másoknak arra, hogy az orosz 
forradalom egyetemes „érvényességét” összekeveijék a forradalom „klasszikus 
jellegével”, vagy ami ugyanaz, a „szocializmust általában” azonosítsák az 
„oroszországi szocializmussal” magával. Ezzel elzárult annak lehetősége, hogy 
teoretikusan adekvát módon végig lehessen gondolni az átmeneti korszak prob
lémáit. Magának a szocializmus fogalmának tudományos elemzése persze főleg 
objektív okok miatt futott zátonyra. A jelenség nem állt az elemezhetőség 
„klasszikus fokán” . Marx ismert fejtegetése szerint „a legáltalánosabb elvonat
koztatások egyáltalában csak a leggazdagabb konkrét fejlődés mellett jönnek 
létre”, amit az adott összefüggésben a munka kategóriáján demonstrált. E fejte
getésekben a munka kategóriájának „totalizációja” , valóságos absztrakttá-csu- 
paszodása kapcsán éppen az orosz viszonyok sajátos fejlődésére utal: „az oro
szoknál a munka meghatározottsága iránti közömbösségnek gyakorlatilag meg
felel egy egészen meghatározott munkába való hagyományos belerögzöttség, 
amiből csak kívülről jövő befolyások lódítják ki őket” .56 A pokrovszkiji törté
nelmi koncepció nemcsak az általános és különös felcserélése miatt volt mód
szertanilag problematikus, nemcsak arról volt már szó, hogy az „orosz szocializ
mus” nem érte el „a leggazdagabb konkrét fejlődést, és ezért az átmenet eleve 
csak „különös formában” volt elgondolható, hanem egyenesen szakrifikálta, az
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általánosság fényével látta el a különös formát, melynek uralma — úgy látszik — 
egy egész történelmi korszakot ölel fel.

A „szocializmus egy országban’’-vita résztvevőinek látóköréből kikerült te
hát az átmeneti korszak filozófiai problémája, melyet az Állam és forradalom
ban, a gothai program marxi bírálatát felidézve Lenin még meg tudott fogal
mazni. A kommunizmus „alsó fázisa” „különös formájának” és nem saját alap
ján való fejlődésének problémáját elfedték azok a politikai aktualitások, 
melyekben ekkor a bolsevikok döntésekre kényszerültek. Utaltunk rá, hogy a 
vitában résztvevő csoportosulások, történelmi személyiségek egyikénél sem le
het olyanfajta koherens és kifejlett elméleti alapzatot felmutatni, amely tartal
mazná az átmeneti korszak általánosan érvényes elméletét vagy módszertanát; 
ezt a helyzetet Lukács György az 1924-es Lenin-tanulmányához írt 1967-es 
utószavában így összegezte: „... igaz ugyan, hogy Sztálin és hívei hamis megol
dást kényszerítettek a forradalom akkor kibontakozó válságára, de legalább 
ennyire igaz az is, hogy ebben az időben senki sem adott olyan elemzést, senki 
sem nyitott olyan távlatot, amely elméleti iránymutatásul szolgálhatott volna 
későbbi időszakok számára is.”57

Lenin Gorkijban

Dolgozatunk tárgyára vonatkozó jelenkori irodalomban, elsősorban az újbaloldali meg
közelítésekben főleg Trockij és Preobrazsenszkij nevével szokták összekapcsolni a szo
cializmus jelenkori kritikai vizsgálatának metodológiai előzményeit. Miután a bolsevik 
„baloldali oppozíciót” tekintik álláspontjuk hivatkozási alapjának, az oppozíció vala
mely képviselőjének a szcoializmus perspektíváira vonatkozó elemzéseit aktualizálva 
egységes és homogén teóriává gyúrják. Az ilyen megközelítés mintapéldája lehetne D. 
Filtzer Preobrazsenszkij-képe. Azt bizonygatja, hogy Preobrazsenszkijnél megtalálható
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a szocialista fejlődés egységes elmélete, vagy legalábbis annak „általános metodológiája”. 
Ld.: D. Filtzer. Preobrazshensky and the Problem o f the Soviet Transition. Critique, 
1978. No. 9.63-81.1.
Az ilyen megközelítések azon a tipikus módszertani hibán buknak el, hogy túlbecsülik 
a pártnak, az egyes vezetőknek az objektív helyzet fölötti hatalmát, ellenőrzőképessé
gét. J. Schiffer ezt alátámasztandó helyesen hangsúlyozza a 20-as évek iparosítási vitái
nak elemzése során: eltérően minden korábbi forradalomtól, az Októberinek nem volt 
sem ideje, sem anyagi ereje stb. — sem a hatalom megragadása előtt, sem pedig utána —, 
hogy kifejlessze a „politikai civilizációt”, a „politikai nevelés” , a munkamegosztás stb. 
olyan típusát, melyek módot adtak volna az objektív gazdasági körülmények megvál
toztatására, vagyis a kulturális felemelkedés feltételeinek radikális megváltoztatására. 
Ld.: J. Schiffer. Russian Industrialisation Debates o f  1920-s. Problems o f  Communism, 
(London) 1977. No. 8. 7-39.1.2
Ebből a szempontból jellegzetes N. Krasso és E. Mandel, illetve M. Johnston és Mandel 
vitája Trockij hagyatékáról, illetve a szocializmus egy országban problémakörről. Ezek 
a viták a közvetlen aktualizálhatóság módszertani dilemmáját vetik fel. L d New Left 
Review 44, 47, 48, 56. stb. számait. Főleg Krasso Trotsky’s Marxism. NLR, 1967. 44. 
64-86. és Mandel Trotsky’s Marxism: a rejoinder. NLR. 1969. 56. 69-96.1. Az ilyen 
kísérletek többnyire azért jönnek létre, hogy igazságot szolgáltassanak valamely oppo- 
zíciós csoportosulásnak a sztálini bürokrácia „romlottságával” szemben, de módszerta
ni értelemben — mutatis mutandis -  elkerülhetetlenül ugyanazt az utat követik, mint 
az oppozíció kortárs bírálói, akik maguk is egy sosem volt „egységes” és „önálló” elmé
letet konstruálnak az oppozíció egyes megnyilatkozásaiból. Itt nem térhetünk ki olyan 
magát baloldalinak nevező megközelítés jellemzésére, amely a bolsevik hagyatékot egé
szében kizárja a történelmi fejlődés progresszív áramlatából. Az ilyen típusú megközelí
tés jóllehet megértette, hogy rendkívül problematikus kísérlet megalkotni a 20-as évek 
bolsevik fejlődésében egy baloldali alternatíva közvetlen-egységes előképét, de azon az 
áron, hogy a bolsevizmust úgy definiálja, mint ami kezdettől „logikusan” magában 
hordta a „totális terrorrendszerré” fejlődés szükségszerűségét. Erre vonatkozóan ld. pl. 
A. W. Gouldner. Stalinism: a Study o f Internal Colonialism. Telos, 1977—78. No. 34. 
5-48.1.

3 A nagyszámú feldolgozások közül itt természetesen csak néhányat említhetünk meg: 
E. H. Carr. A History o f  Soviet Russia. Socialism in One Country 1924-1926. Part 
two, Vol. 6. London, 1959.
A. Erlich. The Soviet Industrialisation Debate. Cambridge, Mass., 1960. A. Nove. An 
Economic History o f  the USSR. Pelican. London, 1972.
V. M. Ivanov. Borba partii protiv antileninszkij tecsenij i grupp v period sztroelsztva 
szocializma (1921-1929). Leningrad, 1973.
1. Deutscher. The Prophet Unarmed. Trotsky: 1921-1929. Oxford, Univ. Press, 1970. 
Niederhauser E. A szlavofilek történelemszemléletéhez. Acta Universitatis Debrecenien- 
sis de Ludovico Kossuth Nominatae, Series Historica, Debrecen, 1956. 27-41. (Külön
lenyomat.)

5 Az oroszországi történelmi fejlődés sajátosságairól kibontakozó historiográfiai jelentő
ségű polémia kezdeti fázisában M. N. Pokrovszkij Trockij „1905” c. művével szembe- 
szállva és egyszersmind tagadva a „sajátosságokat” utal ezekre a korai forrásokra: 
Pervüe szórók let sznosenij mezsdu Roszsziej i Angliej, 1553-1593. Gramotü, szobran- 
nüe i izdannüe Ju. Tolsztüm; és Rerum Moscoviticorum auctores varii. In: M. Pokrov
szkij, „Pravda ti, csto v Roszszii abszoljutizm „szuscsesztvoval naperekor obscsesztven- 
nomu razvitiju”? „Krasznaja Nov”, 1922. No. 3 (7) 144-151.1.

6 Ezen a téren elméleti eligazítást ad Tőkei F. Az ázsiai termelési mód kérdéséhez. Kos
suth, 1975. Az „orosz sajátosságok” egyik újabb elemzése tárgyilag érdekes összefogla
lását nyújtja T. Szamuely The Russian Tradition (London, 1974.) c. munkája, amely
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elméleti szempontból számos vonatkozásban eró'sen vitatható és több helyütt egyene
sen téves.
A 20-as evek során kifejlődött vitat az oroszországi történelmi fejlo'dés sajátosságairól 
egy külön tanulmányban összefoglaltuk, s ismertetésétó'l ezúttal el kell tekintenünk. 
Ld. Krausz T. Pokrovszkij és az orosz abszolutizmus vitája a 20-as években. Történelmi 
Szemle, 1980. 4. sz. 627—648.1.o

J. Sztálin. A leninizmus alapjai. Szikra, 1949. 38.1.
9 Carr i. m. 47—48.1.
10 Deutscher i. m.
11 L. Trockij. 1905. Moszkva, 1922. 4.1.
12 Vö. E. J. Hobsbawm. Confronting Defeat: The Cerman Communist Party. New Left 

Review, 1970. No. 61. 83—93.1.
13 Carr i. m. uo.
14 Erró'l részletesebben szóltunk Bolsevizmus és nemzeti kérdés c. írásunkban, Világosság, 

1980. 11. sz.
15 A. Nőve i. m. 6. fejezetében részletesen foglalkozik ezzel a kérdéscsoporttal.
16 Uő. uo.
17 Pravda, 1925. ápr. 29-30.

Deutscher i. m. 266. 1. A szerző szerint Szedova tévedett, amikor Trockij németországi 
gyógykezelését 1926 tavaszára datálta. Ez Deutscher szerint csak 1925 tavaszán lehe
tett. Ellentmond ennek az, hogy Trockij önéletrajzában többször is 1926 elejére teszi 
németországi utazását, ld. Moja Zsizrí, Monad, N. Y. 1977. az eredeti 1930-as berlini 
kiadás (fakszimüe), II. 266.1.
Deutscher ugyancsak az idézett helyen azt mondja -  Trockij archívumára hivatkozva —, 
hogy Trockij Vargáról megjegyezte: „Ö a Komintern Poloniusa”.

19 Ennek a ténynek fontos irodalmi vetülete: Za leninizm, M—L., 1925. és egyben nem lé
nyegtelen forrás a kutató számára.

20 I. Varejkisz, Vozmozsno ti pobeda szocializrm v odnoj sztrane? Moszkva—Leningrád, 
1925. 3., 14.1.

21 Uo. 14.1., 38-41., 66.1.
22 J.-P . Sartre. Socialism in One Country. New Left Review, No. 100. 148.1.
23 Vő. Módszer, történelem, egyén. Gondolat, 1976. 116.
24 I. Varejkisz. Korennoj voprosz nasih raznoglaszij ili escse ráz vozmozsno li pobeda szo- 

cializma v odnoj sztrane. M.—L., 1925. 3.1.
25 E. Preobrazsenszkij. Szocialiszticseszkie i kommuniszticseszkie predsztavlenija o szocia- 

lizme. Részlet az Uj gazdaság c. munkájából. Vesztnik Kommuniszticseszkoj Akademii, 
1925. 12. kn. 50.1.

26 O. Barbasev. O kommunisticseszkih Lomonoszovüh. Leningradszkaja Pravda, 1925. 
szept. 13.

27 Szolovjov.Zinovjev Leninizmusának recenziója, Leningradszkaja Pravda, 1925. dec. 18.
28 E. Goldenberg. O sztoitelsztve szocializma ,,v odnoj sztrane”. Bolsevik, 1925. No. 23 — 

24. 7.1.
29 Uo. 8-9 . 1. és 11—12. 1. A szocializmusnak ilyen jellemzése természetesen összefügg 

Sztálinnak 1924. decemberében írt hires cikkével, melyben a szocialista forradalom egy 
országban való győzelmének lehetőségét expressis verbis azonosítja a szocializmus egy 
országban vett győzelmével. Trockijt külön megrója, mert a szocialista forradalom egy 
országban való győzelmét nem azonosítja a szocializmus győzelmével magával: Sztálin. 
6. köt., Szikra, 1951. Az Októberi Forradalom és az orosz kommunisták taktikája. 
414-417.1.

30 G. Zinoyjev. Leninizm. Moszkva-Leningrád, 1925. 341., 343—44., 347.1.
31 Uo. 331-333.1.
32 Uo. 337-338.1.

77



33
34
35

36
37
38
39
40
41

42

43
44
45

46

47
48
49

50

51

52

53

54
55

56
57

14. szjezd RKP(b). Protokolü. M—L., 1926. 98.1.
Uo. 133-151.1.
Ivanov i. m. erről részletesebb ismertetést közöl. Szerinte a 14. kongr.-tól (1925. dec.) 
1928. jún. 1-ig 4034 embert zártak ki a párból. Ld. 108.1.
14. szejzd... 162.1.
15. konferencia VKP(b). Protokolü. M-L., 1927. 429. 1.
Uo. 442.1.
Uo. 526., 531., 533.1.
Uo. 606.1.
R. Day. Trotsky and Preobrazhensky: the Trouled Unity o f the Left Opposition. 
Studies in Comporative Communism, Vol. X. No. 1 —2. 1977. 69-86.1. Zavaró mozza
nata a tanulmánynak, hogy Trockij 1926—27-es álláspontját közvetlenül aktualizálja 
napjainkra vonatkozóan.
Ld. különösen Preobrazsenszkij zárszavát. A vita anyaga ma már magyarul is olvasható: 
Az 1926-os vita az értéktörvényről a Szovjetunióban. Politikai gazdaságtani füzetek, 
25. 1979. főleg 182-83.1. és a fordító utószavát (Mihalik 1.) 206-14. 1.
Day id. c. 83-84.1.
N. Buharin—J. Preobrazsenszkij. Azbuka kommunizma. Petrograd, 1920. 106-107. 1. 
Perszepktivü hozjajsztvennogo razvitija. (Kontrolnüe cifrü Goszplana. Vesztnik Kom. 
Akad., 1926. kn. 12. 199., 205., 235., 266-9.1.
Lenin ÖM 36. köt. 471.1., 45. köt 374. 1., természetesen a hivatkozások mértéktelenül 
szaporíthatok lennének, de úgy gondoljuk, hogy ma már erre aligha van szükség.
Lenin ÖM 36. köt. 4 74., 4 79., 4 84.1. stb.
Lenin ÖM 38. köt. 40-41., 100., 288-290.1.
Lenin ÖM 45. köt. 374-379. I. Híres utolsó írásainak ilyen hevenyészett megközelíté
séért az olvasó elnézését kérjük, de azok vizsgálata tulajdonképpen egy önálló tanul
mányt tenne szükségessé.
L. Trockij: Dve recsi na zaszedanii Centralnoj kontrolnoj komisszii. In. Uő. Sztalinszka- 
ja skola falszifikacii. Berlin, 1932. 141-142. I.
A vita történetét feldolgozó — korábban említett — cikkünkre utalhatjuk az olvasót, 
mert a következőkben a polémiának csupán a dolgozat tárgyába vágó egyes mozzanata
it rekapitalálhatjuk.
M. Pokrovszkij. Orusszkom feodalizme, proiszhozsdeniiiharaktere abszoljutizma v 
Roszszii. In:Ruszszkaja isztorija v szamom szzsatom ocserke. M., 1933. 492.1. Eredeti 
megjelenése: Borba klasszov. 1931. No. 2
L. Trockij. Isztorija ruszszkoj revoljucii. Berlin. 1933. (Monad, fakszimile) II. köt. 2. r.
416.1.
Uo. 416 —417. I.
L. Trotzki. Die perinanente Revolution. Fr. am M., 1969. Fischer Taschenbuch Verlag.
153.1.
MÉM, 46. köt. 1. r. 3 0 .1.
Lukács Gy. Lenin. Magvető, 1970. 11 1.1.

Ez a tanulmány jórészt azokra a kutatásokra támaszkodik, melyeket Mesterházi Mik
lóssal a Lukács Archívum megbízásából közösen írt munkánk során végeztünk. így az 
olvasó az elmélettörténeti tendenciákról részletesebb tájékoztatást kaphat, ha fellapoz
za ez irányú kutatásaink összefoglalását: Módszertani megjegyzések a korai marxista 
Lukács műveinek historikumához. Lukács György bolsevik fogadtatása.
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