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AZ OROSZ TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉS 
SAJÁTOSSÁGAI, A 30-AS ÉVEK

,,A szabadság abban áll, hogy az állam a 
társadalom fölé rendelt szervből a társa
dalomnak mindenben alárendelt szervvé 
váljék, s ma is az államformák olyan mér
tékben szabadabbak vagy kevésbé szaba
dok, amennyire az ,állam szabadságát’ 
korlátozzák. ”

Marx

I

A hadikommunizmus sajátos pátoszát aligha érthetjük meg e korszak sajátos 
ideológiai arculatának,belső ellentmondásainak és nemegyszer hamistudati for
máinak megértése nélkül — annak, a korszakban mindvégig ott munkáló, messi- 
anisztikus meggyőződésnek a megértése nélkül, mely szerint a forradalom adott 
szakaszának egyik döntő lehetősége és feladata a gazdasági élet felett való ura
lom megszerzése, a gazdasági élet tudatos megszervezése, azaz a szocialista for
radalom emancipatív lehetőségeinek közvetlen megvalósítása. Mert az ember 
öncélúsága a gazdaság öncélúságának, a társadalmi élet egészét maga alá gyűrő 
gazdaság „természettörvényeiben” rejlő szükségszerűségeknek a felszámolását 
tételezi, s a gazdaság tudatos megszervezése egyben a gazdaság uralma alól való 
felszabadulást jelenti. Tűnhet ma már paradoxonnak, de épp ez az emancipációs 
küldetéstudat igazolta pl. Buharin számára a hazug polgári fikcióként jellemzett 
„munkaszabadság” felszámolását, s tette lehetővé, hogy „a munkakényszert és 
a munkáskezek állami elosztásának rendszerét” 1 mint a forradalom eredmé
nyét jellemezze. De az embert objektummá degradáló gazdasági kényszert fel
számoló tervgazdálkodás emancipatív funkciójába vetett hit figyelembevétele 
nélkül egyoldalúan értékelnénk a gazdaság és a munkaerő militarizálását meg
fogalmazó IX. pártkongresszus téziseit is, s a pártkongresszuson felszólaló Troc- 
kijt, aki szerint „ha komolyan beszélünk a tervgazdálkodásról, melyet központi
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egységes koncepció fog át, amikor a munkaerőt a gazdasági terv szerint osztják 
el a fejlődés adott szakaszában, a munkástömeg nem lehet kóborló Oroszország 
Ugyanúgy irányítani, kinevezni, vezényelni kell, mint a katonákat. Ez a munka 
militarizálásának alapja, s enélkül semmiféle új alapokon álló iparról nem is be
szélhetünk komolyan...”2

Ezekben és a hosszan idézhető hasonló megfogalmazásokban jellegzetes mó
don háttérbe szorulnak azok a mozzanatok, melyek a hadikommunizmus intéz
kedéseit, a gabonabeszolgáltatást és később a vetéskényszert, a jegyrendszert és 
a munkakényszert minden, úgymond, emancipatív funkciótól függetlenül is 
szükségszerűvé tették: a katasztrofális gazdasági helyzet, a polgárháború és a 
külső intervenció. A korszak egyik jellegzetes tudati tényezőjének tűnik, hogy 
a konkrét helyzet szülte kényszerintézkedéseket az új szocialista gazdálkodás és 
társadalomszervezés alapelveiként élték át, illetve a kényszerűségek nemegyszer 
úgy jelentek meg, mint amelyek csak siettetik a forradalom előrehaladását. 
Hogy ez a hamistudati elem komoly erőt jelenthetett, hogy öntudatot és el
szánt hitet adhatott az elkerülhetetlen kényszerintézkedések keresztülvitelében, 
aligha vitatható, de kétségkívül komoly veszélyeket is rejtett magában. Hiszen 
egyrészt az elkerülhető kényszerintézkedéseket is legitimáló, erénnyé emelt be- 
szolgáltatási kényszer és naturális elosztás túlfeszítése, majd indokolatlanná 
váló fenntartása az 1921-es, több millió áldozatot követelő, rettenetes éhínség 
egyik közvetlen okának tekinthető, másrészt egy olyan politikai struktúrát 
eredményezett, mely rövidesen a forradalmi emancipáció elviselhetetlen teher
tételévé vált.

Ezekre a veszélyekre Leninnek a NEP-pel kapcsolatos írásai is utalnak majd, 
amihez persze hozzá kell tenni, hogy az 1921-es fordulatig nemcsak az ún. 
„baloldali kommunistáknál”, Buharinnál, Kricmannál, Preobrazsenszkijnél, 
Pjatkovnál, Trockijnál vannak jelen a hadikommunizmus ideológiai „túláltalá- 
nosításának” elemei, hanem -  igaz, nem ellentendenciák nélkül3 -  Leninnél is. 
Ekkori gondolkodására kellőképpen rávilágíthatunk egy idézettel a Megtartják- 
e a bolsevikok az államhatalmat? c. írásából, melyben gyakorlatilag először ve
tődtek fel az elkövetkezendő, hadikommunista periódus problémái: „A gabona
monopóliumot és a kenyérjegyet nem mi teremtettük meg, hanem a hadviselő 
tőkésállam. Ez az állam a kapitalizmus keretei között már megteremtette az ál
talános munkakötelezettséget, ami katonai fegyház a munkások számára. De a 
proletariátus itt is, mint egész történelmi alkotómunkájában, a kapitalizmustól 
veszi el a fegyverét, és nem .kigondolja’, nem a .semmiből teremti’. -  A gabona
monopólium, a kenyérjegy és az általános munkakötelezettség a proletárállam 
kezében, a teljhatalmú szovjetek kezében a nyilvántartás és az ellenőrzés leghat- 
hatósabb eszköze, olyan eszköz, amely azáltal, hogy a szóban forgó rendszabá
lyokat kiterjesztik a tőkésekre és általában a gazdagokra, azáltal, hogy a mun
kások alkalmazzák rájuk, a történelemben még soha nem látott erőt ad majd az 
államapparátus .mozgásba hozásához’.”4
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Bár Lenin világosan látta tehát, hogy ezek az intézmények eredetüket illető
en a hadviselő tőkésállamok kényszerintézkedései, s hogy az általános munka
kötelezettség, a „munkaszabadság” polgári „fikciójának” felszámolása „katonai 
fegyház a munkások számára”, ekkor mégis úgy gondolta még, hogy ezek az in
tézmények a proletárállam kezében, a gazdagokra is kiterjesztve, radikálisan új 
tartalmat nyerhetnek. Méghozzá a „nyilvántartás” és az „ellenőrzés” , azaz a 
gazdasági anarchia felszámolásának emancipatív tartalmait: „A gabona és a fűtő
anyag helyes elosztása, fokozottabb termelése, legszigorúbb nyilvántartása és 
ellenőrzése a munkásság részéről és az egész államra kiterjedően, ez -  a szocia
lizmus igazi és legfőbb előcsarnoka. Ez már nem ,általános forradalmi’, hanem 
éppen kommunista feladat”5 — írta ekkor, s az is közismert, hogy Lenin már a 
polgárháború befejeződése után, a VI11. Összoroszországi Szovjetkongresszuson 
1920. decemberében tartott beszámolójában is kitartott a hadikommunista 
módszerek békés építőmunkába való átvitele mellett.

Az embert puszta objektummá degradáló polgári gazdaság, a dologi szükség- 
szerűségek szétzúzásának bolsevik öntudata — közvetlenül azonosítva a „végcél
ra” és a hatalom megtartására irányuló intézkedéseket -jó idéig  eltakarhatta a 
hadikommunizmus valóságos struktúráját, mely egy másik, de nem kevésbé 
elemi erejű szükségszerűségre épült. A gazdaság katasztrofális helyzetére, a kül
ső és belső kihívásra válaszolni hivatott „közellátási diktatúra” drasztikus szük
ségszerűségeire, melyek megkövetelték, hogy az „általános proletárérdekek” 
nevében a szovjet állam — az 1920-tól már a parasztságra is kiterjesztett munka
kényszer révén — a társadalom valamennyi tagját a forradalmi akarat eszközévé, 
objektumává változtassa. Többről volt itt tehát szó, mint a politikai hatalom 
megragadásának, a kényszerítő eszközöknek, a proletárdiktatúrának az elvont 
problematikájáról. S bár talán közelebb visz a minket érdeklő kérdéshez, el
vont szinten veti fel azt Lukács 1919-es tanulmánya is, Az erkölcs szerepe a 
kommunista termelésben. A lukácsi kérdésfelvetés magva, hogy ha a proletariá
tus tagjai a győztes forradalom után nem állnak az osztálytudat megfelelő, 
„magáértvaló” szintjén, ha nem képesek önként megteremteni a munkafegyel
met, akkor a proletárosztály kénytelen olyan jogrendet teremteni, mellyel 
„kényszeríti az őt alkotó egyes egyéneket, hogy osztályérdeküknek megfele
lően cselekedjenek: önmagára is alkalmazza a diktatúrát... De nem szabad sze
met húnyni azzal szemben — folytatja Lukács —, hogy ez az út a jövő számára 
nagy veszedelmeket rejt magában.” Mert ez esetben a proletariátusnak „olyan 
jogrendet kell megteremtenie, amelynek magától való megszűntét a fejlődés 
nem képes automatikusan létrehozni” .6

Ehhez az általános problematikához azonban Oroszországban még két külö
nös mozzanat kapcsolódott. Először is az, hogy ez a forradalom egy olyan tár
sadalomban ment végbe, amelynek alapvető többségét nem a proletariátus, ha
nem a 120 milliós „paraszti tenger” képezte. Másodszor — s ezzel jutottunk el a 
minket érdeklő kérdés lényegéhez — az 1917-es forradalom egy olyan sajátos
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társadalmi fejlődés végpontján állt, melyben a gazdasági kényszerrel szemben 
mindig is döntő szerepet játszott a közvetítéseket kizáró, cári hatalmi rendszer, 
mely -  magát a Nyugat kihívásával és a „közjó” elvével legitimálva -  alapvető
en hatalmi-politikai eszközökkel rendelte maga alá egy belső összefüggéseit ille
tően inkoherens társadalom heterogén elemeit. Meggyőződésem szerint az 
orosz fejlődésnek ezekkel a sajátosságaival igyekezett szembenézni Lenin a NÉP 
időszakában, s döntő szerepet játszottak e sajátosságok az ún. sztálinizmus ki
alakulásában is.

II

E sajátosságokat illetően a leglényegesebb kérdésnek az orosz állam és társa
dalom viszonya, felülről lefelé kiépült kapcsolatrendszere tűnik, szemben Nyu- 
gat-Európa ellentétes, alulról felfelé kiépült kapcsolatrendszereivel. Ahogy ezt 
már Miljukov megfogalmazta: „Míg nálunk az államnak volt óriási befolyása a 
társadalom szervezetére, addig Nyugaton a társadalmi szervezet alapozta meg az 
állam felépítését. Az európai társadalom, hogy úgy mondjam, belülről, organi
kusan szerveződött, az alsóbb szintekről indulva ki a felsőbbek felé... Nálunk 
Oroszországban ez a folyamat éppenséggel fordítva zajlott -  felülről lefelé... Az 
orosz államnak nemcsak hogy nem kellett megküzdenie magánszemélyek és tár
sadalmi csoportok jogaival és privilégiumaival, de épp maga törekedett létrehoz
ni és tevékennyé tenni ilyen csoportokat, hogy aztán azok tevékenységét saját 
társadalmi céljai érdekében használja fel.” 7

Hasonló következtetésekre8 ju to tt Szűcs Jenő is nemrég megjelent, revelatív 
tanulmányában, melyre a továbbiakban támaszkodni fogok.

Elemzései tanúsága szerint az európai fejlődés kiindulópontján, a „sötét szá
zadok” anarchiájában, az antik és a barbár örökség egyidejű dezintegrációjában, 
ill. a római és germán közhatalom intézményrendszerének felbomlásában már 
jelen voltak azok a mozzanatok, melyek később Nyugat-Európában a társada
lom autonómiájának kiformálódása felé vezettek. Mert a vertikálisan tagolt, 
hierarchikus állami-közhatalmi intézményrendszerek felbomlását követő vá
kuumban kiépülő magánjogi függőviszony — a nyugati vazallitás — egyenlőtlen 
felek viszonya volt ugyan, de — minden más, nem nyugat-európai feudalizmus
tól eltérően — a kölcsönösség jegyében álló, szerződéses viszony, melyben az
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egyik oldalon az egyoldalú függéssel szemben megőrződtek a Jogok”, a „sza
badságok” , megőrződött az „emberi méltóság”, a másik oldalon pedig a hűbér - 
urat, sőt a vazallusok hűbérurainak főhűbérurát, az uralkodót is kötötte a hű
bériség kölcsönösen szerződéses jellege. A nyugati hűbérszerkezetben ily mó
don „az állam igazgatási, katonai, fiskális, bíráskodási funkciói szinte maradék
talanul elszakadtak az uralkodói hatalomtól, hogy lesüllyedve mintegy lépcső
zetesen eloszoljanak a »hűbéri társadalomban«, ahol aztán minden szinten kü- 
lön-külön integrálódtak, egybeolvadva a földbirtoklás ugyancsak lépcsőzetes 
rendszerével. Az uralkodói hatalom istenkegyelmiségével indokolt elvi szuve
renitása kiürültén lebegett az egész szövevény felett...”9

A megőrzött „szabadságok” , azaz a kollektív és szokásszerűen legitim jogok 
összességeinek horizontális integrációi vezettek el aztán a politikai alárendelt
ségi viszonyaiktól független rendek autonom-korporativ egységeihez, ami ké
sőbb lehetővé tette, hogy a középkor a társadalmi szerveződés valóságos struk
túrájának^ megfelelően elméletileg is felszabadítsa a különböző autoritások alá 
tartozó csoportokat az egyoldalú alattvalói minőségből, és az augustinusi duális 
társadalom elve alapján minden legitim módon létező „népet” olyan korporativ 
közösségként definiáljon, mely a társadalom egészébe autonóm „társadalom
ként” tagozódik bele, s egyúttal elismerje az individuum, mint valamely közös
ség egyenrangú tagjának meghatározott jogait is. A hatalommegosztás problé
mája, a rendi képviselet érvényesülése a hatalom gyakorlásában és a törvényho
zásban azért volt egyáltalán felvethető Nyugaton, mert létrejöttek ezek az auto
nóm társadalmi csoportok (Bibó kifejezésével élve: a „szabadságok kis körei”), 
melyek nem egy szuverén hatalom egyszerű derivátumai voltak. így válhatott a 
rendek jelszavává a „quod omnes tangit, ab omnibus approbetur” (ami minden
kit érint, azt mindenkinek jóvá kell hagynia), s válhatott az uralkodó az állam 
igazgatási fejévé, aki maga is a törvény alatt áll.

Ebben az alulról felfelé kiépülő struktúrában tehát a kezdetektől jelen vol
tak, ha nem is a polgári értelemben vett demokrácia (amiről itt értelmetlenség 
lenne beszélni), de mindenesetre a későbbi demokratikus fejlődés csírái és alap
elemei: a társadalom autonóm egységeinek „önmeghatározó” (szubjektum) 
jellege, illetve a társadalom intézményrendszerének, hatalmi szféráinak cselekvő, 
szubjektív „meghatározottsága”, „saját művé” szervezése.

Magát az alapképletet a feudalizmus „első válságára” válaszoló nyugat-euró
pai „csonka abszolutizmusok” nem formálták át radikálisan. Mert bár az állam 
ebben a periódusban mindenhol fölébe kerekedett a társadalomnak, de — elte
kintve az ekkor már a perifériákra szoruló Dél-Európától — az abszolutizmus 
Nyugaton egyrészt hosszabb-rövidebb epizód maradt, másrészt az autonómiák 
és „szabadságok” ekkor sem számolódtak fel teljesen, csak megnyirbálódtak, 
kontroll alá kerültek és — homogenizálódtak: az új típusú polgárság erejétől 
függően „az állam alatt hagyott mozgástérben az »alattvalók« előbb-utóbb el
kezdték összegezni a maguk libertásait egységes libertévé” .10 A nyugat-európai
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abszolutizmusok ily módon akarva-akaratlan a polgári átalakulás bölcsőivé vál
tak: „miután a koraérett és válságba jutott középkori societas civilis fölébe ke
rekedett állam az expanzív »világgazdaság« talaján a társadalmat »alattvaló
ként« húzta ki a válságból, végül is az állam válságán egy magasabb societe civile 
kerekedett felül.” 1'

Egészen más volt a funkciója és a történelmi jelentése az orosz abszolutiz
musnak, Oroszország péteri „európaizálásának” . Az európai technikák (köz- 
igazgatási, hadseregszervezési, ipari technikák) bevezetése csak az érintetlenül 
megőrzött keleties-ázsiai alapzat s az alapzat egészét maga alá rendelő despo
tikus hatalom fölülről végrehajtott tökéletesítését, konzerválását szolgálta.

A III. Iván óta rohamos expanzió időszakát élő, önálló világbirodalommá 
terjeszkedő, „Harmadik Róma” igényével fellépő Moszkvai Oroszország Péter 
idején szembe találta magát Európa fokozódó katonai s ezzel szükségképpen 
együttjáró gazdasági kihívásával. Hathatós, gyors válasz az orosz társadalom 
ázsiai fejlődés elemeitől fékezett, statikus struktúrájából aligha érkezhetett, s 
Nagy Péter nem is tett kísérletet arra, hogy a középkori orosz társadalom „pó
rusai” közt zárványokként fejlődő s a moszkvai centralizáció idején autonomi- 
tásuktól már drasztikus formában megfosztott városok elenyésző potenciáljára 
támaszkodva, a faluközösségek óriási orosz agrártársadalmát egy polgári típusú, 
piaci és áruviszonyokon alapuló, autonóm gazdasági fejlődés irányába mozdít
sa el. Péter egy polárisán ellentétes útra lépve, a moszkvai centralizáció idején 
már világosan körvonalazódott irányt vitte tovább: rendkívül szigorú, az adófi
zető népességet határtalanul kiszipolyozó, nemegyszer véres kegyetlenséggel 
keresztülvitt adópolitikájával és a polgári termelés bázisát képező, szabad mun
kaerőalap kialakulását gátló, még jelentkező kezdeményeit is visszaszorító ren
deletéivel — melyek skrupulózus alapossággal a birodalom egész lakosságát meg
határozottjogú és kötelezettségű „rendekké” tagolták, s minden egyes alattvalót 
egy-egy közösséghez írtak — mindent megtett, hogy eleve meggátolja egy 
autonóm társadalom s egy autonóm társadalom bázisát képező autonóm 
gazdaság kialakulását.

Ezek az irracionálisán konzervatívnak tűnő, valójában nagyon is racionális in
tézkedések, egy a nyugat-európaitól alapvetően eltérő, de az orosz fejlődés bel
ső lehetőségeihez jól alkalmazkodó, s végül is hathatósnak bizonyult stratégia 
céljait szolgálták. A birodalom alattvalóinak elsöprő többségét magában foglaló, 
ázsiai elemekből rótt, érintetlen „ősi masszívum” fölé magasodva, az ugrássze
rűen megnőtt, s továbbra is hihetetlen ütemben növekedő állami adóbevételek 
erőforrásaiból Péter megteremtette az elsősorban a hadsereg igényeit kielégítő, 
tehát állami felvásárlásra dolgozó — részben állami tulajdonú, részben államilag 
szubvencionált, jobbágyok robotmunkáján alapuló — hadi- és nehézipar fejlő
désnek induló ágazatait, s a kiszipolyozott alapzat tűrőképes mozdulatlanságára, 
a „cölöpökre épült” „elvont centralizáció” (Herzen) péteri műve végül is való-
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ban hathatós katonai, s részben gazdasági választ tudott adni Nyugat-Európa ki
hívására.

Ezekután a Péter idején bevezetett sajátos „kasztrendszer” sem tűnik már 
ókonzervatív képtelenségnek. Először is ez az orosz fejlődés hagyományait kö
vető, a korábbi formákat inkább csak racionalizáló, semmint újat teremtő 
„kasztrendszer”, melynek minden egyes falusi vagy városi „közössége” (obscsi- 
nája) egyben kollektív felelősségű sorozási és adóegységet is képezett, a megosz
tottság következtében jól szabályozható és könnyen fegyelmezhető bázisát je
lentette a sorsdöntő fontosságú állami adópolitikának és hadseregfejlesztésnek. 
Másrészt ez a „kasztrendszer”, ha a szabad munkaerőalap szerves, de hosszan
tartó kialakulását meg is akadályozta, a nem szabad munkaerőt azonnal biztosí
tani tudta a kialakuló ipar és bányászat számára. Ha másként nem, hát olyan 
drasztikus rendeletekkel, mint az 1736-os, 1744-ben ismét kihozott rendelet, 
melynek értelmében a manufaktúrákban szabad munkavállalókként dolgozó 
városi lakosok (poszadszkije ljugyi) „örökre” az adott manufaktúrához írattak, 
azaz családjukkal és leszármazottaikkal együtt örökös robotmunkára kötelez- 
tettek. Gyakoriak ezekben az időkben az olyan esetenként hozott rendeletek, 
melyek különböző jogállású települések egész „közösségét”, akár helyben, akár 
kényszerátköltöztetéssel, ugyancsak örökre hozzáírják egy-egy manufaktúrához 
vagy bányához, jellemző módon ilyenkor az obscsinát nem valamilyen gazdasági 
szerv, hanem az Admiralitás irányítása alá helyezve.

Az Admiralitás irányítása alá helyezett „közösségek” a maguk szélsőséges 
voltában pontosan jelzik az Orosz Birodalom felülről, rendeletileg kialakított 
„közösségeinek” és „rendjeinek” funkcióját és jogállását. Ezek a bürokratikus 
előírások úlján született „közösségek” és „rendek” a teljes jogfosztottság kö
zösségei, a teljes és egyoldalú függés rendjei voltak, az orosz társadalom két év
százada tartó „államosításának” Nagy Péter nevéhez mért, grandiózus betetőző- 
dései. Ekkor homogenizálódnak végérvényesen a középkori Oroszország hetero
gén paraszti rétegei, s nivellálódnak végül is a holopok, a szabadon adható és ve
hető, családjától és földjétől egyaránt megfosztható, semmiféle joggal nem ren
delkező, röghöz kötött rabszolgák szintjén. Ekkor kerültek a közösségi funkció
kat és a közösségi földek használatát illetően a XV. század második feléig még 
jórészt önálló obscsina-volosztyok is — megint csak a két évszázados moszkvai 
centralizációt betetőzendő -  végérvényesen földesúri, illetve állami függés alá, s 
váltak az obscsinák adókötelezettségeinek szavatolására hivatott kiegyenlítő új
rafelosztás révén „az állam saját érdekeinek gigászi pénzügyi eszközeivé” (Mil- 
jukov). Az — elsősorban az adózás — irányítási funkcióját ellátó kiegyenlítő 
újrafelosztás rendszerével, az irányítási funkciót is ellátó földesúri függéssel és 
az úri jurisdictióval, végül a földesúri irányítás eszközévé átminősített belső 
önkormányzati szerv, a mir kisajátításával (vagy akár rendőri szervezetté tör
ténő átalakításával) a középkor obscsina-volosztyai belsőleg átstruktúrálódva,
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kényszerszervezetekként integrálódtak az újkori Oroszország dichotóm struk
túrájának államosított társadalmába.

Ezzel egyidőben zárult le az a folyamat is, melynek első állomása a volt rész
fejedelemségek hercegi családjainak s a bojároknak a nivellálása a bojárok szint
jén, mégpedig a származási előkelőséggel s az öröklött jogokkal szemben mind
inkább tért nyerő „szolgálati érdem” és a családok cár iránti hűségének elve 
alapján: mind a hercegi, mind a bojár családok tagjait kezdték úgy tekinteni, 
mint a moszkvai uralkodó „szolgáló embereit” . A folyamat második állomása 
pedig a bojársztvónak és — a szó etimológiája szerint eredetileg udvari szolgát 
jelölő, jogilag önállótlan, katonai szolgáló rétegének — a dvorjansztvonak a 
nivellálása, hogy a fiktívvé váló bojár-dvorjanyin szembenállást a XVII. század 
második felétől egyértelműen a „szolgálók”, ill. a „nem szolgálók” szembenállá
sa váltsa fel, jelezve, hogy a politikai és a politikai függvényévé vált gazdasági 
hatalmat hosszabb távon ekkor már csak az állami szolgálat tudta biztosítani.

A péteri Rangtáblázat intézménye, mely az 1714-től már kizárólag pénzbeli 
javadalommal ellátott nemesség egészét rangosztályokba sorolt állami szolgálók
ként „államosította” , illetve a Vili. rangosztályt elért állami tisztviselőket, sőt, 
a kulturális—szellemi élet valamennyi képviselőjét rendeletileg nemesi rangra 
emelte, ennyiben ismét betetőzője volt csak a társadalom amúgy is kezdetleges 
autonóm képződményeit fokozatosan megtörő moszkvai centralizáció „keleti
es” , felülről lefelé kiépült struktúrájának. Joggal állíthatjuk, hogy e folyamat 
végeredményeként a cári despotikus állam nem a dvoijansztvo szintjén nivellált 
orosz nemesség -  mint „feudális osztály” -  hatalmi szerveként konstruálódott, 
hanem fordítva: a cári despotikus állam politikai hatalmában részesedve, annak 
renddé szervezett politikai képviselőjeként kapott az 1714 előtti orosz nemes
ség föld- és jobbágytulajdont, 1714 után pedig jogot föld- és jobbágytulajdon 
vásárlására.13

Nagy Péter, majd a péteri reformokat mintegy eldolgozó II. Katalin úgy
mond „európaizáló” reformjaival az újkori Oroszország felülről lefelé kiépült, 
dichotóm struktúrája öltött tehát kialakult formát, melyben a társadalom vala
mennyi rétege, közössége és rendje, köztük a privilégiumaival az adózó töme
gektől elválasztott nemesi rend is, puszta meghatározottságként, az abszolút 
hatalom derivátumaként illeszkedett egy gigászi hatalmi piramisba. Szemben 
Nyugat-Európa polgári társadalmaival, ezt az orosz társadalmat nyilván nem ér
telmezhetjük alulról, dialektikusán kiépülő totalitásként. Mert míg a nyugat
európai polgári társadalom tagjait az „érdek” tartja össze, s „reális kötelékük a 
polgári, nem pedig a politikai élet. Tehát nem az állam tartja össze a polgári tár
sadalom atomjait” 14, addig Oroszországban az árutermelés és a társadalmi 
munkamegosztás fejletlensége, az autonóm gazdasági kapcsolatok és az e kap
csolatokra épült polgári (civil) társadalom fejletlensége és artikulatlansága kö
vetkeztében, a társadalom elszigetelt mozzanatait az állam, mint velük szemben 
külső politikai hatalom, totalizálta.
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Más oldalról közelítvén meg a kérdést: a család és a polgári társadalom
állammá teszik önmagukat — írja Marx. — Ők a mozgatók. Hegel szerint ellen
ben a valóságos eszme hozza létre őket; nem a saját életpályájuk egyesíti őket 
állammá, hanem az őket magáról leválasztó eszme életpályája; mégpedig ők az 
eszme végessége; létezésüket egy más szellemnek köszönhetik, nem a maguké
nak; ők egy harmadik által tételezett meghatározások (Bestimmungen), nem 
önrendelkezések (Selbstbestimmungen).”15 Természetesen, ha Marx „önmagu
kat” állammá egyesítő „önrendelkezésekről” a polgári demokrácia esetében be
szél, ez nem jelenti azt, hogy a nem demokratikus berendezkedések esetében 
jogosult lenne a társadalom mozzanatait úgy kezelni, mint amelyeket az eszme 
(az állam) választott le önmagáról. De annyit jelent, hogy csak a polgári állam 
„igazsága”, „a demokrácia az általánosnak és a különösnek az igazi egysége” 16 
Csak a demokráciában lesz az állam politikai általánossága a különös mozzana
tok saját általánosságává, csak itt lesz „a formális elv egyszersmind anyagi elv” , 
lesz a politikai állam olyan „organizáló formává” , melynek tartalma „a valósá
gos ember, a valóságos nép és mint ennek saját műve van tételezve”17 akkor is, 
ha a polgári demokráciában végül „mint számukra ,idegen’ és tőlük fü g g e t
len”18 ju t érvényre. Ezzel s ím b en  a polgári demokráciát megelőző formákban 
„az államegység, valamint az államegység tudata, akarata és tevékenysége, az ál
talános államhatalom szükségképpen ... a néptől elvált uralkodónak és szolgái
nak különös ügyeként jelenik meg”.19

Erről az oldalról közelítvén most meg a péteri-katalini orosz abszolutista 
állam és az orosz társadalom viszonyát, az orosz államot nem értelmezhetjük a 
társadalom „saját műveként” , hanem csak olyan erőként, mely a maga különös 
voltában általános hatalomra tesz szert a társadalom felett. S mert „Minden a 
demokráciától megkülönböztetett államban az állam, a törvény, a berendezke
dés az uralkodó anélkül, hogy valóban uralkodnék, azaz a többi, nem politikai 
szférák tartalmát anyagilag áthatná”20, mert -  tehetjük hozzá -  az orosz ab
szolutista állam maga is törekszik a közvetítések, a különösség szféráinak ki
iktatására az állam általános hatalmával szemben, a másik oldalon a társadalmi 
mozzanatok át nem hatottakként, partikuláris elszigeteltségükben sajátosan 
„természeti” egyediségekként jelennek meg.

Összegzésképpen: míg tehát a polgári forradalom a politikai szellemet „meg
szabadította a polgári élettel való keveredésétől, és konstruálta mint a közös
ségnek, a nép általános ügyeinek szféráját” , méghozzá a polgári élet „különös 
elemeitől” „eszményi függetlenségben” 21, addig az orosz abszolutista állam 
„függetlensége” egy egészen más jelentést hordozott, s egy gyökeresen eltérő 
struktúrán alapult. Az állam „függetlensége” itt a politikai hatalom „relatív 
autonómiáját” jelentette, egy a társadalom „természeti” összefüggésrendszeré
vel szemben külsődleges politikai szféra abszolutizmusát. E szerkezetet az anti
nómia, s nem a dialektika jellemezte tehát, hiszen a társadalom történelmi moz
gásának dialektikus jellege csak a társadalom autonóm egységeinek, a „szabad
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ság kis köreinek” „önmeghatározó” szubjektum-jellegében, illetve a társadalom 
általánosságának cselekvő „meghatározottságában” , intézményrendszerének és 
hatalmi szféráinak „saját művé” szervezésében válhatott valóságossá.

Természetesen az elvont séma, melyet itt az újkori orosz társadalomszerke
zetről rajzoltunk, a XIX. század végén, a XX. század elején konkrét-módosult 
formában jelentkezett. A tőke „mértéktelenségét” követő kapitalista fejlődés 
dinamikája, a XIX. században virágkorukat élő nyugat-európai államok mindig 
megújuló kihívása az orosz abszolutista államot -  mint Péter idején -  most is 
új válaszra kényszerítette. Ez a kényszer különösen a krími háborúban elszenve
dett vereségtől vált nyilvánvalóvá, méghozzá nem is annyira a mezőgazdaság, 
mint inkább a hadseregfejlesztés szempontjából döntő tényező, az ipar terüle
tén. A fenyegető paraszti lázongások mellett ez a „közjó” ideologémiájában 
megfogalmazott birodalmi érdek döntő szerepet játszott a jobbágyreform ke
resztülvitelében, a mezőgazdasági termelés stagnálását tükröző rendi keretek 
fellazításában. A legitimista és fennmaradása érdekében reformokra kénysze
rülő abszolutista állam birodalmi érdekei, és az állami centralizáció hatalmi bá
zisát képező nemesi rend partikuláris érdekei között azonban ily módon olyan 
ellentétek jöttek létre, melyek a hatalmi centralizáció működésének diszfunk- 
cionalitását idézték elő. Az abszolút hatalom a mind privilégiumai tartalmában, 
mind rendi hierarchiájában a mezőgazdasági szféra kiszipolyozására szervezett, 
annak haszonélvezőjévé tett nemesi rend ellenállásába ütközve, s képtelen lévén 
e rendet új alapokra helyezni, kompromisszumos megoldásokra, abszolút voltá
tól idegen érdekegyeztetésekre kényszerült, s nehézségeit az egyébként támoga
tásával felfejlődő ipari burzsoázia megjelenése tovább fokozta. Annak ellenére 
is, hogy ez a -  bizonyos mutatók, elsősorban a koncentrációt illetően -  rend
kívül fejlett nagyiparra támaszkodó burzsoázia képtelennek mutatkozott egy 
önálló politikai program megfogalmazására és keresztülvitelére (nem annyira az 
„arányok” következében — a lakosság 4/5-ét még a XX. század első évtizedében 
is a parasztság teszi ki —, mint inkább az ipar strukturális helyzete miatt). A ka
pitalista társadalmi viszonyok kialakulása szempontjából önmagában indiferens 
kereskedőtökétől eltekintve, az ipari tőke betörése a mezőgazdaság szférájába 
Oroszországban ugyanis nem következett be, s | y a  mezőgazdasági szférát, 
azaz az orosz társadalom alapviszonyát érintetlenül hagyta. Engels ismert elem
zései szerint „az egész orosz nagyipar” , a „vasút”, „a gabona-, len-, kender-és 
faggyúexportőrök” gazdagsága alapvetően egy magántulajdonosi réteg, ti. a 
parasztság, és nem a proletariátus kizsákmányolására épült.22 Az orosz polgári 
állam — írta Marx Danyielszonnak -  h o m lo k zat”, amely az agyonsanyarga
tott, kifosztott parasztság adóira települt. A parasztság adóinak elvonása az 
ipart szubvencionáló állam részéről, illetve a külföldi tőke bevonása így alapja 
lehetett egy iparfejlesztésnek s a tőkeviszony megjelenésének a korlátozott 
ipari szférán belül, de nem hatott, nem hathatott az egész társadalom kapitalista 
átalakulásának irányába.
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E fejlődést a „kombinált jelleggel” (Trockij) vagy a „többukládusággal” ír
hatjuk le, azaz több társadalmi formáció és termelési mód egyidejű jelenlétével 
és együttélésével. De a többukláduság a fenti általános sémát illetően épp azt je
lenti, hogy a társadalom egyes csoportjai nem tudnak a társadalmi egész olyan 
autonóm egységeivé, önmeghatározásaivá fejlődni, melyek — összefüggéseik, 
érdekegyeztetéseik közvetítésével -  maguk hozhatnák létre a társadalmi egész 
dialektikusán kiépülő totalitását.

Véleményem szerint épp itt, a társadalom belső közvetítéseket nélkülöző, 
felülről lefelé kiépült szerkezetében, a társadalom autonómiájának és demok
ratikus önszerveződésének hiányában, nem pedig az elvont mennyiségi muta
tókban kifejezett anyagi-technikai bázis fejletlenségében keresendő annak az 
absztrakt tételnek a jelentése, mely szerint Oroszország „éretlen” volt a szocia
lista forradalomra. A kérdés egy emancipatórikus fordulat szempontjából 
ugyanis úgy merül fel, hogy az orosz társadalom nem szerveződött az autonóm 
mozzanatok olyan totalitásává, melyben egyáltalában felvethetővé válik a „sa
ját mű” 7;visszavételének” kérdése. Vagy ahogy Engels fogalmazott: „... törté
nelmi képtelenség, hogy a gazdasági fejlődés alacsonyabb fokán oldjanak meg 
olyan talányokat és konfliktusokat, melyek csak egy sokkal magasabb fokon 
merültek és merülhettek fel... Minden adott gazdasági alakulatnak a saját, ön
magából fakadó problémáit kell megoldania; teljes értelmetlenség volna, hogy 
egy másik, vadidegen alakulat problémáit akarja megoldani.”23

A XIX. századi Oroszország forradalmi-ellenzéki mozgalmai egyértelműen 
igazolják Engels fenti gondolatmenetét: mivel az orosz fejlődésen belül nem jö t
tek létre azok az önmeghatározó társadalmi csoportok, melyek az autonóm tár
sadalmi létben kivívott jogaik és szabadságaik védelmében vagy azok kiterjesz
tése érdekében maguk vállalkozhattak volna egy politikai forradalom keresztül
vitelére; mivel a parasztlázadások soha nem lépték, s nem is léphették túl a , jó  
cár”, „igazi cár” mítoszával kísért elvont (bár megnyilvánulásaiban drasztikus) 
tiltakozás puszta negativitását, a forradalmi program megfogalmazása Oroszor
szágban egy szűk, a privilegizált rendből rekrutálódó értelmiségi elitre hárult. 
Ez pedig annyit jelentett, hogy a forradalmi elit is arra a kívülről megváltandó, 
elvont „Nép”-re, arra az elvont „Közjó”-ra hivatkozhatott csak, mely a cári 
abszolutizmus legitimációs érveként is szolgált. Nem támaszkodhatván az auto
nóm társadalmi lét valós mozzanataiként kidolgozott jogokra és szabadságokra, 
a forradalmi elit — egy magasabb szinten ismételve meg a ,jó cár” , az „igazi 
cár” népi mítoszait — csupán arra vállalkozhatott, hogy az eltorzult hatalmi 
szférát most már valóban a „Közjó” , a „Nép” szolgálatába állítja, megteremti a 
kívülről megváltandóként tételezett Nép „igazi” , ,j ó ” hatalmát. Magyarán szól
va, Oroszországban ezek a forradalmi elképzelések is „felülről lefelé” szerve
ződtek, s bennük a társadalom az objektum, nem pedig a szubjektum szerepét 
kapta. A dialektikus forradalomelmélet eliminálhatatlanul lényegi mozzanata, 
az „önfelszabadítás” , a „visszavétel” helyébe Oroszországban a forradalom
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„csinálása” lépett; a néma objektumként felfogott néppel szemben külsődleges 
Igazság és Erény gyakorlása.

Ezzel magyarázható, hogy az alapvetően konzervatívként tételezett néppel 
szemben már a dekabristák R ússz kaja Pravdajában az Ész és Erény instrumen
tumává magasztosított állam lép fel a forradalom kizárólagos szubjektuma
ként24, s ezzel párhuzamosan a fordulat társadalmi bázisát Pesztyel úgy defini
álja, mint olyan „kiváló polgárok” szövetségét, akik a fordulat idején „a hazá
nak nagy szolgálatokat tesznek” , s ezért a fordulat után az Erény új privilégiu
mokkal körülbástyázott, Jogosított nemességeként” az új állam irányítását 
kezükbe vehetik. Ugyanez a beállítódás él tovább Herzennél, aki a paraszti kö
zösségektől mind szociológiailag, mind eszmei tartalmaiban elválasztott, s még
is „az ország értelmének, a nép agyának” tekintett intelligenciában, a „forradal
mi személyiségben” látja a forradalom „hatalmas, élesztő fermentumát” , s ez 
az alulról jövő mozgást pótolni hivatott, etikus indíttatású személyiség játssza 
a főszerepet a tolsztoji, sőt a narodnyik forradalmiságban is, hogy végül önálló 
elméleti formát öltsön a társadalmi meghatározottságait levető, „rendeken és 
osztályokon kívüli” , „teljes egészében eszmék által átlelkesített”, per definitio- 
nem forradalmi értelmiség „lebegésének” erkölcsi idealizmusa: „Az orosz intel
ligencia — írta Bergyajev — egészen sajátos, csak Oroszországban létező szocio
lógiai-szellemi képződmény. Az intelligencia nem társadalmi osztály, így léte 
nehézségeket támaszt a marxista magyarázatok számára. Az intelligencia idea
lisztikus osztály volt, olyan emberek osztálya, akiket teljes egészében eszmék 
lelkesítettek át, s akik eszméikért képesek voltak a börtönre, a száműzetésre és 
a halálra... Az intelligencia jellegzetesen orosz jelenség volt és jellegzetes orosz 
vonásokkal rendelkezett, de mindig talajtalannak érezte magát. A talaj tálán ság, 
úgy tűnik, orosz nemzeti vonás.”25

A kantianizmust és a keresztény szeretet-elvet sajátos módon ötvöző, misz
tikába hajló bergyajevi gondolatkörnek és az orosz forradalmi elméleteknek ez 
a szerkezeti párhuzamba állítása nem megengedhetetlenül önkényes művelet: 
közös „talajtalanságuk” közös „talaja” ugyanis a társadalom anyagi életfolya
matainak és az értékvilágnak antinómikus kettéválasztása, pontosabban ketté
válása az orosz társadalom dichotóm struktúrájában — egy olyan konstelláció, 
melyben a két szféra közötti összefüggést csak az erkölcsi Sollen teremtheti 
meg. S ha ez az erkölcs túl akar jutni egy pusztán lelki értékszféra megkonstru
álásán, ha túl akar jutni a moralitáson, a Sollen konzekvens gyakorlatának tere
peként csak a forradalom „csinálása” kínálkozik.

Ez a „forradalomcsinálás” öltött testet a narodnyikok gyakorlatában, még
hozzá — a nem lényegtelen eltérések ellenére — mozgalmuk mindkét ágában. 
A lavrovi gondolatkör (legalábbis a narodovolecekhez történt 1882-es „átállás
ig”) a tkacsovival persze polárisán szembenállónak tűnhet. Lavrov szerint 
ugyanis a forradalom tudatosítóinak és előkészítőinek, az individualizmusukról 
szabad belső választás, erkölcsi meggyőződés alapján lemondó „kritikusan gon
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dolkodó egyéneknek” nem szabad a forradalmat mesterségesen előidézniük. 
Lavrov a forradalmi intelligencia elitisztikus csoportjának, a nép közé járó for
radalmároknak a feladatát az ésszerű meggyőzésre, az erkölcsi példaadásra kor
látozza, mert a forradalom maga — állítja Lavrov — már csak a nép ügye lehet. 
A Tkacsov és Lavrov közötti vita akörül forog tehát, hogy kívülről, akár a ter
ror eszközeivel a forradalom útjára kell-e „lökni” a népet, vagy csak bevinni 
kell kívülről a népbe a forradalmasító eszméket. Ez valóban lényegi különbség
nek tetszhet, legalábbis mindaddig, amíg a nép közé járó forradalmárok soroza
tos kudarcai nem teszik nyilvánvalóvá, hogy a nép ezeket a kívülről bevitt esz
méket nem ismeri el saját öntudataként. Valójában ezeknek az ily módon 
menthetetlenül külsőnek maradó eszméknek a bevitelére vállalkoznak a naro- 
dovolecek is, bár más előfeltevések alapján, s sokkalta radikálisabb eszközökkel.

Teoretikusuk, Tkacsov már magát a Sollen praxisát, a „megfélemlítő ter
rort” , a forradalom „csinálását” állítja a középpontba: „ahhoz, hogy győzhes
sünk — írja —, össze kell gyűjteni minden erőt; a szervezettel szervezetet, a fe
gyelemmel fegyelmet kell szembeállítani” .26 így lesz a praxis hordozójává a 
„centralizált, szigorú fegyelmű, gyors, határozott és cselekedeteiben egységes” , 
egyetlen közös terv alapján működő forradalmi kisebbség pártja27, melynek 
feladata — szemben a lavrovi elképzelésekkel — Tkacsov szerint nem a forrada
lom „előkészítése” , hanem időzítése és kirobbantása, majd a forradalom máso
dik szakaszában a forradalmi eszmék gyakorlati megvalósítása a forradalmi ál
lam révén.

A „kétszakaszos forradalom” tkacsovi elméletében az első szakasz spontán 
folyamat: az évszázadok óta elnyomás alatt sínylődő, agyonsanyargatott nép 
Tkacsov szerint „mindig kész” a forradalomra, s a pártnak csak az első lökést 
kell megadnia, hogy a nép „útjában mindent megsemmisítő és szétromboló, 
mindig ösztönösen és öntudatlanul cselekvő” „viharos ősereje” , mint az „or
kán”, kitörjön és végigsöpöijön Oroszországon. Csak szabad utat kell biztosí
tani a nép gyűlöletének — mondja Tkacsov — „és ő egyetlen, hatalmas csapás
sal megsemmisíti a status quo jelenlegi védelmezőit és fenntartóit, visszaveszi 
tőlük elvett földjét, megsemmisít mindent, ami eddig elnyomta és kirabolta az 
ő világát.és kegyetlen bosszút áll ellenségein”28. A nép szerepe azonban a for
radalom első szakaszával, e romboló népforradalommal véget ér Tkacsov szerint: 
az alapvetően konzervatív beállítottságú nép visszatér saját közösségeibe, vissza
tér saját patriarchális ideáljaihoz, s mereven szembehelyezkedik a társadalom 
forradalmi átépítésével. Ekkor, a forradalom második szakaszában jut igazi fel
adatához a forradalmi kisebbség „teljes egészében eszmék által átlelkesített” 
pártja, mely a centralizált, „forradalmi-reformátor állam” segítségével, de most 
már a néptől függetlenül, vagy akár azzal szemben, rákényszeríti a maradi és te
hetetlen többséget, hogy saját „igazi” céljai és szükségletei szerint alakítsa át a 
társadalmat.

Legalább annyira évényes ezek szerint Tkacsovra, mint a Gothai programra,
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a marxi kritika: ahelyett, hogy a fennálló társadalmat (és ez érvényes min
den jövendő társadalomra is) a fennálló állam (vagy a jövendő társadalomban a 
jövendő állam) alapzataként tárgyalná,az államot, ellenkezőleg, valami önálló 
lényként tárgyalja, amelynek saját ,szellemi, erkölcsi, és szabadság-alapzatai’ 
vannak”.29 És mégis, e kritika ellenére, vagy még inkább ezt a kritikát végig
gondolva azt kell mondanunk, hogy a tkacsovi forradalomelmélet konzekvens 
végiggondolása egy olyan elviselhetetlen történelmi-társadalmi szituációnak, 
melyben nem adatott meg a forradalomnak az a lehetősége, „hogy a történelmi 
folyamat értelmét mint a folyamatban immanensen benne rejlőt fogjuk fel, s ne 
vonatkoztassuk többé transzcendens, mitologizáló vagy etikai értelmezőként 
egy önmagában értelem nélküli anyagra”.30 Tkacsov ezek szerint csak konzek
vens, mikor az „értelem nélküli”, mert autonóm önszerveződésre képtelen tár
sadalommal egy etikailag értelmezett állam forradalmi transzcendenciáját állítja 
szembe. A marxi kritika viszont e felülről végrehajtandó, „nem dialektikus for
radalom” korlátáit jelzi: egy felülről végrehajtott „forradalom” s egy etikailag, 
transzcendens módon értelmezett állam önmagában csak megerősítheti a felül
ről lefelé kiépült alapstruktúrát, a társadalom puszta „meghatározottságát” .

III

Mivel ezek szerint az oroszországi forradalmi mozgalmaknak — Marxot para- 
frazalva — távolról sem az „új társadalom elemeit” kellett volna csak „kiszaba
dítaniuk”, hanem „megvalósítandó ideáljaik” voltak, az eddigiek a mensevikek 
„kiváró”  álláspontját látszanak igazolni — legalábbis egy elvontan teoretikus ál
láspont felől. De jellemző, hogy a Tkacsovval egyébként éles polémiát folytató 
Engels — bár nyitva hagyja a kérdést, hogy „mi lesz, mi lehet e forradalom 
eredménye”31 -  már 1875-ben leszögezi: „Kétségtelen, hogy Oroszország for
radalom előestéjén áll”32, s e forradalom lehetőségeit 1894-ben a következő
képpen jellemzi: „Ez a forradalom nemcsak a nemzet nagy tömegét, a paraszto
kat ragadja majd ki ,mir’-jüket, ,világ’-ukat alkotó falvaik elszigeteltségéből... 
hanem új lendületet, új, jobb feltételeket ad majd a nyugati munkásmozgalom
nak is. Ezzel meggyorsítja a modern ipari proletariátus győzelmét, amely nélkül 
a mai Oroszország sem a földközösségből, sem a kapitalizmusból nem juthat el 
a szocialista átalakulásig.” 33 És a lenini bolsevik program — bár a szervezeti 
forma sok mindent átvesz a tkacsovi-orosz hagyományokból — épp erre, a mo
dern (nyugati) proletariátus győzelmére — nem egy oroszországi népforrada
lomra, hanem egy centrumában nyugat-európai szocialista világforradalomra 
épült, melyet nem végigvinni, csak meggyorsítani képes az orosz viszonyokból 
születő „sajátos orosz forradalom”.

Az orosz történelmi fejlődésnek ezekkel a sajátosságaival s ezeknek az 
oroszországi forradalmat illető lehetséges következményeivel Lenin is szembe
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nézett. Kérdésfelvetésükkel, a sztálinizmus történelmi genézisével kapcsolatban 
ezek közül az elemzések közül különösen fontosnak látszik az októberi forra
dalom egyik utolsó, 1923-as értékelése. Forradalmunkról című pároldalas írásá
ban Lenin az előzmények, de még inkább a további út három perdöntő problé
máját veti föl.

1. Először is elutasítja az olyan típusú absztrakt érveket, melyek abból in
dulnak ki, hogy Oroszország nem „érett meg” a szocialista forradalomra. A 
„végletekig sablonos” az az érvelés — írja —, „hogy a szocializmusnak nálunk — 
ahogy a közülünk való ,tudós’ urak mondani szokták — nincsenek meg az ob
jektív gazdasági előfeltételei. És egyiküknek sem jut eszébe, hogy feltegye ma
gának a kérdést: hát nem történhetett-e meg, hogy egy nép, amely forradalmi 
helyzetbe került, abba a forradalmi helyzetbe, amely az első imperialista hábo
rúban alakult ki, hogy ez a nép, helyzete kilátástalanságának hatása alatt, bele
vetette magát egy olyan harcba, amely legalább némi esélyt nyújtott neki ah
hoz, hogy nem egészen szokásos előfeltételeket vívjon ki magának a civilizáció 
további fejlesztéséhez?”34 Lenin korabeli elemzései, a párt taktikájának válto
zásai valóban jelzik azt a viharosan alakuló eseménysort, amelynek eredménye
ként a pártnak 1917-ben az elemi erejű népi megmozdulások élére kellett áll
nia. Mert függetlenül a párt akaratától, helyeslésétől vagy akár „nemtetszésé
től”, Oroszországban elemi erejű népi forradalom bontakozott ki, és ebben a 
helyzetben egyedül a bolsevik párt lépett fel olyan programmal és e program 
megvalósítására képes szervezett erővel, mely — szemben egy „kiváró” takti
kával — képes volt ezt az alulról jövő viharos mozgást egészében megragadni és 
a puszta negáció káoszán túlvezetni.

2. Ugyanakkor Lenin azt is rögzíti cikkében, hogy az orosz forradalom nem 
volt „tiszta” proletárforradalom, hogy ez a forradalom egy olyan országban 
vette kezdetét, mely nem a „klasszikus” úton fejlődött, s „hogy Oroszország 
éppen ennélfogva bizonyos-sajátszerűségeket mutathatott fel és kellett hogy 
felmutasson, amelyek természetesen a világfejlődés általános vonalán feksze
nek, de mégis megkülönböztetik Oroszország forradalmát a nyugat-európai or
szágok minden előző forradalmától...”

3. S végül a számunkra döntő kérdés: Lenin nemcsak az orosz fejlődés és az 
orosz forradalom különös voltát rögzíti, de levonja az ebből adódó következte
téseket is, amikor az elkövetkezendő időszak feladatait megfogalmazza: „Ha a 
szocializmus megteremtéséhez meghatározott kulturális színvonalra van szük
ség... akkor miért nem szabad nekünk azzal kezdeni, hogy előbb forradalmi 
úton kivívjuk e meghatározott színvonal előfeltételét, s azután, már a munkás
paraszt hatalom és a szovjetrendszer alapján indulunk el utolérni a többi né
pet.”36 E megfogalmazás mögött a különös orosz forradalom „két szakaszá
nak” elméleti körvonalai sejlenek fel, de más jelentéssel, mint Tkacsovnál: Le
nin a NÉP idején a politikai forradalmat követő társadalmi forradalom problé
máit veti fel, az alulról felfelé ható, demokratikus társadalmi közvetítések fel
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szabadításának vagy akár kiépítésének elkerülhetetlen feladatát. A NÉP Lenin 
1923-as koncepciójában többet jelentett tehát a békés építőmunka gazdasági 
programjánál, vagy a pusztán „olvasó népet” eredményező, azaz szűkén értel
mezett kulturális forradalom meghirdetésénél.

Kétségtelen persze, hogy a NEP-re való áttérésben, a X. pártkongresszus ál
lásfoglalásában nem csekély szerepet játszott a konkrét gazdasági-politikai hely
zet kényszerítő ereje, a csökkenő paraszti termelés, az 1921—22-es éhínség fe
nyegető előjelei, a parasztlázadások és a kronstadti felkelés. Tény az is, hogy a 
kötelező beszolgáltatásnak terményadóval való felváltása önmagában nem volt 
új intézkedés, értelmezhető volt kényszerű taktikai elemként, kompromisszum
ként vagy időleges visszalépésként, mint ahogy egy, a továbbiak szempontjából 
nem jelentéktelen szerepet játszó szárny így is értelmezte.

A NÉP gyakorlatát mindvégig jelentős politikai ellenállás kísérte tehát, de 
ami talán ennél is fontosabb, az a NÉP tartalmainak tisztázatlansága: sok támo
gatója, így a NÉP későbbi legjelentősebb képviselője, Buharin számára is,a NÉP 
elsősorban lényeges politikai konzekvenciákkal járó, de alapvetően mégiscsak 
gazdasági, gazdaságszervezési módszert jelentett. Középpontiak ezek a kérdések 
persze Leninnél is, de a gazdasági módszereknek a társadalomszerkezet egészére 
gyakorolt hatását s az ebben rejlő forradalmi-emancipatív lehetőségeket 1923 
elején megjelent, utolsó írásaiban Lenin egy új dimenzióban is átgondolta.

Miben rejlettek ezek a lehetőségek? A szovjet állam már a terményadó beve
zetésével piaci alapokra helyezte -  igaz, részleges, helyi formák között -  az ál
lami ipar és a paraszti mezőgazdaság kapcsolatát, a meginduló fejlődés pedig 
rövid időn belül szétfeszítvén a helyi kereteket, egy egységesülő piac kialakulá
sához, a naturális termékcsere felszámolásához vezetett. A NÉP ennyiben csak 
a gazdasági érdekellentéteknek megfelelő mozgásformák, a termelés és a fo
gyasztás közötti közvetítések kidolgozását jelentette, de nyilvánvaló, hogy e 
piaci közvetítések általában is fel kell hogy vessék a közvetítések szükségességét 
állam és társadalom között. Ennyiben a NÉP magában rejtette tehát annak a le
hetőségét, hogy a szovjet fejlődés létrehozza —de egészen új, sajátos formák kö
zött, a „visszavétel” öntudatát hordozó forradalmi állam és a gyökeresen átala
kult tulajdonviszonyok mellett — a sajátos orosz fejlődés örökségének hiányzó 
mozzanatát, egy autonóm, autonóm voltában önszerveződésre s így a forradalmi 
állam intézményrendszerének tényleges kisajátítására képes társadalmat. A NÉP 
kiteljesedett rendszerében a két tényező, állam és társadalom között elvileg 
olyan mozgásformák, közvetítések kiépülésére kínálkozhatott volna lehetőség, 
mely legalábbis elvileg lehetővé tette volna, hogy a forradalmi, azaz a szabadság 
teleológiáját önmagára is alkalmazni képes állam egy átmeneti korszak fokoza
tain át a társadalomnak alárendelt intézménnyé változzék.37

Tudjuk, hogy a 20-as évek végétől a szovjet fejlődés gyökeresen más, mi 
több, ellentétes irányt vett. Ha ennek okai után nyomozunk, nem árt figyelem
be venni, hogy a NÉP szerkezeti kereteit kijelölő szövetkezeti program felvázo
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lásával egyidőben Lenin — élete utolsó írásában — éles kritika alá vette az állami 
és részben pártintézményeket, s a Munkás—Paraszt Felügyelet — egyébként 
felemás — tervével megújításuk, demokratizálásuk lehetőségeit kereste. „Állam- 
apparátusunk állapota — írta — annyira elszomorító — nem akarom azt monda
ni, hogy visszataszító —, hogy mindenekelőtt alaposan fontolóra kell vennünk, 
miként küzdjünk fogyatékosságai ellen, szem előtt tartva, hogy ezek a fogyaté
kosságok a múltban gyökereznek, amelyet felforgattunk ugyan, de még nem 
küzdöttünk le... Idejében kapjunk észbe. Hasson át bennünket üdvös bizalmat
lanság az elhamarkodott, gyors haladással, mindenféle dicsekvéssel stb. szem
ben... Mi sem lenne ártalmasabb, mint ha arra hagyatkoznánk, hogy valamit is 
tudunk, vagy arra, hogy valamennyire is jelentékeny számban megvannak ná
lunk egy olyan igazán új apparátus felépítésének az elemei, amely csakugyan 
megérdemli a szocialista, a szovjet stb. elnevezést.”38 Lenin ekkor úgy fogal
maz, hogy „sok, sok, sok évet kell rászánnunk” az új apparátus felépítésére, s 
„ezernyi résen keresztül igyekszik majd utat töm i az ellenkező szabály. 
Tudom, hogy óriási ellenállást kell majd kifejtenünk, hogy pokoli kitartásra 
lesz szükség, hogy legalábbis az első években pokolian hálátlan munka lesz ez.”39

Természetesen a bürokratizálódott apparátus „óriási ellenállása” , a már érin
tett lukácsi problematika, ti. hogy a megszületett jogrend „magától való meg
szűntét a fejlődés nem képes atuomatikusan létrehozni”, önmagában nem elég
séges magyarázata a sztálinizmus születésének. Hivatkozhatnánk továbbá a 
NEP-et kezdettől kísérő ellentendenciákra, a „baloldaliak” „kommunista reak
ciójára” is, csakhogy a helyzet egyik paradoxona épp abban rejlik, hogy a 
„sztálinizmus” létrejöttének egyik döntő periódusában, a „szocializmus egy or
szágban” vita idején az „egyesült oppozíció” (Trockij, Zinovjev) a jelszó és 
Sztálin ellen lép fel. A helyzet konfúzus voltát jelzi, hogy a NÉP csúcspontján, 
1925-ben a NÉP ellen indított, részben sikeres támadással mégis a Sztálinnal 
szembenálló baloldali oppozíció nyitja meg az utat a sztálini gyakorlat felé: a 
baloldali Preobrazsenszkij fogalmazza meg a paraszti értéktöbblet elidegeníté
sére épülő erőltetett iparosítás, az „eredeti szocialista felhalmozás” és az „éle
ződő osztályharc” elméletét, s a beruházások növelése végett Trockij követeli 
az ipari árszint emelését, míg velük szemben a NÉP legfőbb teoretikusával, Bu- 
harinnal szövetséges Sztálin áll ki a parasztsággal való szövetséget biztosító ala
csony ipari árszint mellett.

A 20-as évek második felében a vezetésben kialakuló konfúzus helyzet, a 
frakciós álláspontokhoz nemegyszer teljesen esetlegesen kapcsolódó elméleti és 
gazdasági érvek önmagukban is jelzik, hogy az ún. „sztálinizmus” születésének 
előestéjén a forradalomnak egy olyan kérdéssel kellett szembenéznie, melyre 
nem tudott adekvát választ találni. Ez a kérdés a „szocializmus egy országban” 
kérdése volt (mellyel egyébként 1923-ban már Lenin is szembenézett). S jel
lemző, hogy ez a szembenézés arra készteti, hogy csak pár hónappal A szövet
kezetekről c. brosúrája megírása után, visszavonja a szövetkezeti program légié-
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nyegesebb pontjait, s az iparosítás elsőbbsége mellett álljon ki.40
A „szocializmus egy országban” problematika abból a — 1925—26 táján már 

elkerülhetetlenné váló -  felismerésből nő ki, hogy a kapitalizmus „viszonylagos 
stabilizációja” befejezett ténnyé vált. Ezzel gyakorlatilag két lehetőség nyílt a 
Szovjetunió előtt: vagy a szocializmus felépítése egy országban, vagy a forrada
lom exportja. Ami ez utóbbit illeti: bár a sztálinizmus későbbi gyakorlatának 
fényében nem tűnhet jogosulatlannak Zinovjev 1924-es Lenin könyvében kifej
tett (Lenin utolsó írásait idéző) álláspontja, mely szerint a „szocializmus egy 
országban” jelszó csak az „önelégültség” , „az első sikerek nyomán fellépő elé
gedettség”, „a nemzeti korlátoltság” takarója, de az ezzel szemben kifejtett, 
„nemzetközi forradalomra” hivatkozó zinovjevi program végtelenül elvont, és 
szükségképpen elvont maradt, mint ahogy elvont maradt a trockiji program is. 
Velük szemben a Sztálin vezette többség — kezdetben a NÉP talaján álló — 
programja reálpolitikai alternatívát látszott nyitni. Számot vetve a világhelyzet 
realitásaival, az egyetlen járható útnak a szocializmus egy országban való fel
építése muatkozott, bármennyire is ellentmondott ez minden általános-elvi 
megfontolásnak. Egy kényszerhelyzetben született döntésről volt tehát szó, de 
ez a döntés ebben a kényszerhelyzetben oly módon volt átélhető, hogy a szoci
alizmus felépítése „egy országban” egy már világtörténelmileg kivívott ered
ménynek, a szocializmus világtörténelmi pozícióinak a védelmét jelenti.

A „szocializmus egy országban” jelszót a XIV. pártkongresszus többsége el
fogadta, a XV. kongresszus pedig 1926 októberében hivatalos programmá 
emelte. Az ekkor beinduló fejlődés azonban rövidesen eltért a NÉP buharini 
koncepciójától, a különböző gazdasági szektorok közötti összeütközést elkerü
lő, kiegyensúlyozott fejlődés tervétől, mely az összes termelési erőforrások köl
csönös fejlesztését célozta a „baloldaliak” egyoldalú „ipari diktatúrájával” 
szemben, az előtérbe kerülő iparosítás pedig lényegében az „eredeti szocialista 
felhalmozás” preobrazsenszkiji elképzelése szerint haladt. S itt figyelemre méltó, 
hogy bár Preobrazsenszkij műve, a Novaja ekonomika csak 1926-ban jelent 
meg, Preobrazsenszkij elképzelése már 1921-ben, tehát a NÉP meghirdetésének 
pillanatában világos formát öltött.41 Tehát eleve a NÉP átmenetiségére, a „szo
cialista eredeti felhalmozás törvényének” és az „értéktörvénynek” a kibékít
hetetlen ellentétére, az „éleződő osztályharcra” épített. Az alapkérdés, és per
sze nemcsak a Novaja ekonomika, de az egész korszak alapkérdése: ki rendel
kezzék a többlettermékkel? A kisárutermelő szféra, a kispolgári környezet”, 
tehát alapvetően a „paraszti tenger” , vagy a parasztság többlettermékének 
számlájára fejlesztendő állami nagyipar? Ez a „vagy-vagy” a „szocializmus egy 
országban” problematikát illetően, a szocializmus anyagi bázisának megterem
tése szempontjából reális alternatívának tűnhetett, a döntés pedig reálpolitiká
nak. Csakhogy egyrészt világos, hogy a később oly sokat emlegetett, úgyneve
zett -  és jogtalanul úgynevezett -  „éleződő osztályharc” nem kiindulópontja, 
hanem következménye volt ennek a politikának. Másrészt joggal merülhet fel
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kétség egy olyan politika valóságos ésszerűségét illetően, melynek eredménye 
egy százmilliós parasztsággal folytatott, több millió áldozattal járó s amellett 
egyoldalú harc, egy olyan szövetkezeti rendszer, melyben a szövetkezetek a kö
telező beszolgáltatás adminisztratív kényszerintézményeivé váltak, s végül egy 
drasztikus kényszerítő eszközöket alkalmazó, militáns iparszervezés.

Mivel magyarázható ez az éles, de — mint láttuk — nem előzmények nélkül 
való fordulat? A szokványos érvek szerint a Szovjetuniónak válaszolnia kellett 
az ellenséges környezet, a Nyugat gazdasági és elkerülhetetlennek vélt katonai 
kihívására. Ha nem akart a gazdasági centrum országaival szemben végérvénye
sen a perifériák szintjére süllyedni, és ezzel világtörténelmi—világhatalmi pozí
cióját elveszíteni (ami az eljövendő világforradalom szempontjából úgymond 
megengedhetetlen lett volna), akkor változtatnia kellett eddig követett gazda
ságpolitikáján. A „kiegyensúlyozott fejlődésen” belül ugyanis Oroszországban 
óhatatlanul a mezőgazdaság és a mezőgazdaságra támaszkodó könnyű- és fel
dolgozóipar került volna a középpontba, márpedig a szocializmus pozicióinak 
védelme az imperializmussal vívott harcban az autarkiát, a hadiipar szolgálatába 
állítható nehézipar fejlesztését és általában az „erőltetett iparosítást” indokolta 
— annak minden kényszerű következményével együtt is.

Ez a gondolatmenet azonban két szempontból is megkérdőjelezhető. Egy
részt a szocializmus pozícióinak védelmére hivatkozó sztálini fordulat jóidőre 
lehetetlenné tette a szovjet fejlődésben a szocializmusban emancipatív tartal
mainak a kibontását — pontosabban egy beláthatatlan jövőbe, az „alapok” 
megteremtése utáni időkbe tolta, nyitva hagyva azt az egyébként is eldönthe
tetlen kérdést, mikor tekinthető az alapok lerakása befejezettnek. Másrészt a 
nyugati kihívás, az imperializmussal való elkerülhetetlen összecsapás koncepció
ja ugyanarra a logikára épült, mint a kiindulóponttá te tt „éleződő osztályharc” 
sztálini logikája.

Ezzel a sztálinizmus — függetlenül attól, hogy ezt milyen tudattal élte át és 
mivel legitimálta — visszatért ahhoz az úthoz, melyen a sajátos orosz fejlődés 
egész problematikája beáramlott: a Nyugathoz való felzárkózás „szükségszerű
sége” (méghozzá egy szűkén gazdasági és katonai értelemben), mely a maga ré
széről megint csak felkínálta a megoldás sajátos módját, a társadalom egészének 
alárendelését egy vele szemben független politikai hatalomnak. E fejlődésben 
nyilvánvalóan döntő szerepet játszott a „felforgatott” , „de még le nem küz
dött” múlt, az államapparátus „elszomorító” volta, a hadikommunizmus és a 
NÉP idején óriásira duzzadt, mert a forradalom „csinálásának” egyetlen reális 
alapjaként tételezhető állam i, párt- és katonai apparátus sajátos érdeke, illetve 
a másik oldalon a társadalmi-kulturális forradalom csíraformában való megreke
dése, mely nyitottá tette az orosz társadalmat a felülről történő irányítás újbóli 
térnyerésével szemben. A sztálinizmus pedig, önálló struktúrává válván, már 
maga törekedett e múltbeli örökség konzerválására, a közvetítések kiiktatására, 
a társadalom autonóm önszerveződésének megakadályozására.
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Éppen a múltnak ez az öröksége, illetve ennek az örökségnek a „hatékony
sága” , az orosz társadalomnak a sztálinizmussal szembeni ny ito ttsága” teszi 
kérdésessé azokat a magyarázatokat, melyek a sztálinizmusban puszta torzulást 
látnak, vagy egy megtévesztő leegyszerűsítéssel a bürokrácia hatalmi érdekeiből, 
egy „új uralkodó osztály” születéséből vezetik le. A meghatározónak egy lát
szólagos elvontságában is sokkalta szilárdabb tényező tűnik: a sajátos orosz fej
lődés évszázadokon át változatlan alapstruktúrája. Az orosz fejlődés sajátossá
gainak előtérbe nyomulása után pedig nem tekinthető már véletlennek, hogy a 
„szocializmus egy országban” jelszóval a Nyugattól való függetlenségét deklaráló 
Szovjetunióban a sztálinizmus idején tért nyertek a nemzeti messianizmus 
elemei, s így a XX. kongresszust megelőző hidegháború éveiben a Szovjetunió 
és a Nyugat szembenállása részben a hagyományos „ébredő Kelet” -  „rothadó 
Nyugat” szembenállás formáit öltötte magára. 1 11
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3. A breszti békét követő rövid „békekorszak” idején, kiváltván a „baloldaliak” éles tá

madását, Lenin közzéteszi A szovjethatalom soron lévő feladatai c. írását, melynek 
középpontjában már a teljesítménybér és a Taylor-rendszer állnak.

4. LÖM 34-, köt. 311-312. o.
5. Lenin Művei, 27. k. 400. o.
6. Lukács György:4 z erkölcs szerepe a kommunista termelésben. Történelem és osztály- 

tudat. Bp., 1971. 26—27. o.
7. P. N. Miljukov: Ocserki poisztorii russzkoj kulturi. Peterburg, 1898. II. k. 116—117. o.
8. „A nyugati típusú feudalizmusra éppen az jellemző, hogy legfőbb szerkezeti alap

elemei szerves spontaneitással, alulról épültek fel. A .társadalom’ belső rendezőelvei 
dominánsak voltak az .állammal’ szemben.” Szűcs Jenő: Vázlat Európa három törté
neti régiójáról. Történelmi Szemle, 1981/3. 333. o.

9. Szűcs Jenő: id. mű, 323. o.
10. Szűcs Jenő: id. mű, 343. o.
11. Szűcs Jenő: id. mű, 345. o.
12. E folyamat részletesebb kifejtését illetően vö. Az obscsina kérdés. Valóság, 1981/1.
13. Az orosz nemesség kialakulásával kapcsolatban vö.: Az orosz nemesi bürokrácia. 

Valóság, 1980/9.
14. MÉM 2. köt. 119. o.
15. MEM 1. k. 207. o.
16. MEM 1. k. 232.0.
17. MEM 1. k. 231. o.
18. MÉM 3. k. 34. o.
19. MEM 1. k. 369. o.
20. MEM 1. k. 232. o.
21. MÉM l .k .  369.0.



A SZTÁLINIZMUSRÓL 93

22. MEM 18. k. 529. o.
23. MEM 22. k. 401-402 . o.
24. A Russzkaja Pravda szerint „A tervezett új rendet az állam óriási volta, valamint az át

alakításra váró területek és tárgyak nagy száma miatt nem lehet egy csapásra bevezet
ni. Ehhez sok eló'készítő vagy átmeneti intézkedés szükséges, melyeket fokozatosan 
kell életbe léptetni, hogy az államot ne tegyük ki a zűrzavar, az izgalmak és a túlkapá
sok veszélyének, mert ezek ahelyett, hogy javítanának a helyzeten, csak pusztulásba 
taszítanák az államot. Az elmúlt fél évszázad európai eseményei mind azt bizonyítják, 
hogy azokat a népeket, amelyek az azonnali cselekvés lehetőségében bízva elutasítot
ták a fokozatosságot az állam átalakításában, rettenetes csapások sújtották, s ismét az 
önkényuralom és a törvénytelenség igájába kerültek. Mindez azt bizonyítja, hogy az 
állam átalakításához fokozatos intézkedésekkel kell hozzálátnunk. Kire bízhatnánk e 
fontos ügy teljesítését, ha nem az Ideiglenes Legfelsőbb Irányításra?... Az Ideiglenes 
Legfelsőbb Irányítás köteles a Russzkaja Pravdában meghatározott új rendet fokoza
tos intézkedésekkel bevezetni és megvalósítani, a nép pedig köteles e folyamatnak 
nemcsak hogy nem ellenszegülni, de épp ellenkezőleg, minden erejével buzgón támo
gatni az Ideiglenes Legfelsőbb Irányítást, és helytelen türelmetlenséggel nem ártani a 
népi újjászületés és az állami átalakulás diadalának.” (P. I. Pesztyel: Russzkaja Pravda. 
In: Izbrannije szocialno-polityicseszkije i filoszófszkije proizvegyenyija gyekabrisztov. 
Moszkva, 1951. II. k. 84. o.) Pesztyel kizárja tehát a népi forradalom lehetőségét, s a 
Nép érdekében szükséges „átalakításokat” egy diktatórikus hatalommal felruházott 
szervre, az Ideiglenes Legfelsőbb irányításra bízza, mely „nem tudja teljesíteni köte
lességeit és nem tudja biztosítani az állam jólétét, ha nem rendelkezik olyan hatalom
mal, mely arányban áll a társadalom céljainak fontosságával és átfogó jellegével, ha ez 
a hatalom ületőségi körét nem terjeszti ki minden tárgyra az egész államban, eközben 
több olyan alárendelt hatalomra támaszkodva, melyek illetékességi köre csak egyes 
tárgyakra, vagy azok egyes részére vonatkozik.” (Id. mű, 81. o.) Hogy ez a hatalom 
végül is a Nép érdekeit fogja szolgálni, annak egyetlen biztosítéka a Russzkaja Pravda: 
„Mert Oroszországnak záloga kell hogy legyen arra nézve, hogy az Ideiglenes Legfel
sőbb Irányítás egyedül csak Oroszország üdvéért, állapota lehető legteljesebb tökéle
tesítéséért fog tevékenykedni minden téren, szükségesnek látszik a Russzkaja Pravda, 
mint a Legfelsőbb Irányításnak szóló utasítás kiadása.” Od. mű, 83. o.) Ezzel nyilván
valóvá válik a Russzkaja Pravda funkciója, mely már a mű teljes címében is világos 
formulát kap: „Russzkaja Pravda, avagy a nagy orosz nép becses állami okmánya, 
mely meghagyásként szolgál Oroszország állami berendezkedésének tökéletesítésére, 
és pontos utasítást tartalmaz úgy a nép, mint az Ideiglenes Legfelsőbb Irányítás szá
mára.” A pesztyeli tervezet ezek szerint nem megvitatandó vagy akár csak elfogadan
dó alkotmánytervezet, hanem utasítás. A Russzkaja Pravda szerzője a nép számára, a 
Nép érdekében elrendeli a partikularitásokat maga alá rendelő Ész időtlen törvényei
ből vaskövetkezetességgel levezetett törvények feltétlen elismerését.
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31. MEM 18. k. 529. o.
32. MEM 18. k. 536. o.
33. MÉM 22. k. 408. o.
34. LÖM 45. k. 378. o.
35. LÖM 45. k. 377. o.
36. LÖM 45. k. 379. o.
37. E problematika állt Lenin utolsó írásai, s köztük elsősorban A szövetkezetekről kö

zéppontjában: „... a szocializmusra vonatkozó egész álláspontunk gyökeresen meg
változott — írta e cikkében Lenin. — Ez a gyökeres változás abban áll, hogy ezelőtt a 
súlypontot a politikai harcra, a forradalomra, a hatalom meghódítására stb. helyez
tük, s arra is kellett helyeznünk. Most viszont a súlypont annyira megváltozik, hogy 
az áttolódik a békés, szervező, ,kulturális’ munkára.” (LÖM, 45. k. 374. o.) A továb
biakból pedig rövidesen az is kiderül, hogy Lenin álláspontjának „gyökeres megválto
zása” mögött több rejlett, mint a politikai hatalom birtokba vételét követő „békés 
építés” elvont problematikája. Lenin ugyanis e békés korszak sajátos problematikáját 
a sajátos orosz fejlődés oldaláról ragadta meg: „Ellenfeleink nemegyszer mondták ne
künk, hogy esztelen dologra vállalkozunk, amikor olyan országban akarjuk a szocia
lizmust megvalósítani, amely nem áll elég magas kulturális színvonalon. De tévedtek, 
mert mi nem erről a végéről kezdtük a dolgot, ahogy az elmélet szerint — mindenféle 
vaskalapos elmélet szerint — kellett volna, s a politikai és a szociális átalakulás nálunk, 
mint kiderült, megelőzte a kulturális átalakulást, azt a kulturális forradalmat, amely
hez most mégiscsak elérkeztünk.” (LÖM, 45. k. 375. o.) Azaz a különös orosz forra
dalom a maga különös útján eljutott arra a fordulópontra, ahol Lenin szerint most 
magának kell megteremtenie azokat a társadalmi előfeltételeket, melyeket a sajátos 
orosz fejlődés nem hozott létre. S hogy ez a feladat túlmutott volna egy szűkösen ér
telmezett kulturális forradalmon, az Lenin szükségképpen vázlatosnak maradt elkép
zeléseiből is kibontható. Hiszen Lenin szövetkezeti programjának alapkérdése az: 
„hogyan'építsük a gyakorlatban ezt a szocializmust úgy, hogy minden kisparaszt részt 
vehessen ebben az építésben”. (LÖM 45. k. 369. o.) Az írás egészét tekintve úgy hi
szem joggal átfogalmazhatjuk ezt a kérdést oly módon: hogyan válhatnak a „paraszti 
tenger” elszigetelt partikularitásai, az állami tervutasítások objektumai az építés külö
nös szubjektumaivá. Nem véletlenül tér tehát vissza Lenin ebben az írásában a régi 
„szövetkezeti szocializmus” egykor „fantaszta” tervéhez, mely a sikerrel megvívott 
politikai forradalom után Lenin szerint most Oroszországban valóságos lehetőséggé 
vált. A NÉP keretei között megvalósuló szövetkezetek intézményi formája és a „kul
turális forradalom” Lenin írásában szervesen összefügg. Együtt képezik azt a feltételt, 
melynek megvalósításához „egész forradalomra, a nagy néptömegek kulturális fejlő
désének egész időszakára van szükség”. (Id. mű. 371. o.)
A szövetkezetesítés lenini terve és későbbi sztálini gyakorlata között nem az tehát a 
különbség, hogy Lenin szerint a szövetkezetesítést „fokozatosan”, az önkéntesség 
elve alapján kell megvalósítani. Lenin azért vehette csak komolyan az önkéntesség el
vét, mert a szövetkezetei nem úgy értelmezte, mint puszta eszközt a mezőgazdaság 
fokozottabb kizsákmányolására az erőltetett iparosítás, az „eredeti szocialista fel
halmozás” érdekében.
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